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 lהתאגידעסקיתיאור

התאגידעסקישלהכלליתההתפתחותתיאור-ראשווחלק

 ,עסקיו"תפתחותותיאור"תאגידפעילות . ,

התפתחותואת 2014בדצמבר 31ןםליהחברהעסקיתיאוראתכןללקופתי,התדוחלזהפרק . 1.1

זהקבפרהכלולהמידעמהותיןת .)"הדוחתקופת:יי(להלן 2014שנתבמהלךשחלוכפי ,עסקיה

על ,התיאורהןרחבמסןימיםבמקריםכאשררה,חבהשלראןתהמנקןדתנבחנההתקןפתיבדוח

 .הנושאשלמקיפהתמונהליתןמנת

1.2 . II בעןהשירןתיםהלהמינעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהII מII להלן): 

חברההינההחברה .במניותמוגבלתפרטיתכחברה 22.11.1977ביוםהתאגדה ) IIהחברה{{

ה-{'תשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעליקוחהפוקבחתהדרגה(כענפיתגמלקופתמנהלתה

עללפיקוחגףהאעלהממונהיד-יעללהשניתןרישיוןמכוח )"הגמלקופותחוקיי :(להלן 2005

הגמלקןפתאתמנהלתהחברה .) IIהממונה II :(להלןהאוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח ,ההןןשןק

על IIותיםרוהשיהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהל{{לשכיריםההשתלמותקרן-

יי).הקיפה{ Iו/אוהקרן"{' :(להלןמסלוליהשלושת

ההשתלמןתקרןכספימנוהליםבההגמלקןפותבחןקכהגדרתה {ענפית{גמל{יקופתהינההקופה . 1.3

להיותעשוייםאומיוצגיםשעובדיועבודהבמקוםהעןבדים ,בקופההעמיתיםעובדיםשל

 .המעו'{ףותבהסתדרמיוצגים

שליסודמניית(בעלתהמעו"ףהסתדרותהםרהבחבהמניותבעלי ,ח'{ןדהכתיבתלמועדנכון . 1.4

הכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנותהזכותאתלההמעניקההחברה

ה,רהחבשלב'לותרגימניותבעליבקרן,םיתיהעמעובדיםשלקיםמעסיונציגיהחברה)של

 .)'{המניותבעלי{{ :ביחדכלהלןבחברהמהדירקטורים 6למנותהזכאים

כמתחייב , 8.11.2007ביוםהממונהידי-עללהשניתןבחברהלשליטההיתר"ףהמעולהסתדרות . 1.5

בחברה.היאחזקותשיעןרלאורהגמלקופותחוקמהוראות

מדינת {ף{'המעו:הסתדרותלחברהםקשוריצדדיםהינםהבאיםהגופים ,רההחבידיעתיטבלמ . 1.6

ערךניירותפסגות-ההשקעותתיקמנהלאל,רישאורטעמידר,ויצ"ו,יטחון,הבדמשר-ישראל

והגופיםידהלעשנשלטמיאןבפסגותליטההשצעימאמויותר-20%ביקשמחזמיאומ IIבע

בהןהחברותלכןכןהדירקטןריםכלין{בדכמןגדרהמשקיעיםמקבוצתכחלקאליההקשורים

שלמסוייםמסוגאוהמניותמהוןיותראו 20%כאלה)שקיימותכככלירקטוריםדמהמימחזיק

ה.שליטאמצעי

 :לקופהשאושרוהמסלוליםןטרפילהלן . 1.7

וטיוטתהתשקיף(פרטיערךניירותלתקנותהראשונהלתוספתבהתאםונערך , 2014בשנתהחברהלפעילותמתייחסהזדו"ח
וחסכווביטוחההוו,שוקאגף-האוצרמשרדוזרלחובהתאםהמחוייבים),(בשינויים-1969ט IIתשכוצורה),מבנה-תשקיף
21מיום .12  .) 2005-2-20מסיגמל(חוזרגמל"קופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים IIבנושא 2005.
יי.םהכספייתהדוחוייקיצורבדבר 18.3.2013מיוםוחיסכוןביטוחההוןשוקףאגלמכתבתאםובה



אישורמספר .כללימסלולוהשירותיםהמינהלעובדידיםילפקההשתלמותקרןנהלימא.

 . 299הואהמסלול

מספר .מניותטיטניוםמסלולוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלב.

 . 1262הואהמסלילאישור

מספר .ח I1אגמינהלמסללורותיםיוהשנהליהמיעובדלפקידיםההשתלמותקרןמינהל .ג

 . 1385הואהמסלולאישור

 .קצרלטווחאג"חמינהלמסלולוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהל .ד

 . 30.4.2014ביוםהדוחבתקופתנסגרהמסלול- 2253הואהמסלולאישורמספר

ידיעל 2014באפריל 30ביוםאושרהתיקוןהדוח.תקופתבמהלדאחתפעםתוקןהקופהתקנון . 1.8

אג"חמינהל IIמסלולמחיקתועניינוהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונה

המסלולאתהסדיראשרהקופהלתקנון 10.2מסעיףנמחקהשינויבמסגרת . IIקצרלטווח

 • IIקצרלטווחח IIאגמינהל IIמסלולנסגר 30.4.2014ביוםלכ,ןבהתאם .התקנוןבהוראות

בנק II :(להלןמ IIבעהפועליםבבנק 2014בשנתותופעלוהוחזקוונכסיההקופהעמיתיחשבונות . 1.9

השירותים.מתןאתמסדיר 21.5.08וםיבהפועליםבנקעםשנחתםוהסכם ,) IIהפועלים

בהתאם ) IIפסגות II :(להלן IIמ IIבעערדניירות"פסגותחברתעל-ידימנוהלותהקופההשקעות . 1.10

וניהולההשקעהממדיניותכחלק ,החברהביצעה ,בנוסף . 13.4.2008ביוםעמהשנחתםלהסכם

באלו.וכיוצאהון,קרנותהמנהליםשוניםהשקעהגופיעםשונותהתקשרויות ,השקעותיה

וזאתש"חמיליוני 842הינוהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף 1.1.2015ליוםנכון . 1.11

היקףהיה 2013שבשנתלאחרוזאתהחברה,ידיעלמנוהליםאשרהמסלוליםלכללבהתייחסות

 31.12.2014ליוםהקרןעמיתיעבורהמנוהליםהנכסיםהיקףסד .ח"שמיליוני-827כםיהנכס

נכוןהקרןעמיתיעבורנוהלואשרהנכסיםהיקףלעומתבמשקהחיוביתהתשואהבהשפעתגדל

-17,240בהסתכם 31.12.2014ליוםנכוןבקרןהעמיתיםחשבונותמספר . 31.12.2013ליום

 . 31.12.2013ליוםנכוןעמיתיםחשבונות 17,750לעומתעמיתים,חשבונות

סדלעומת ,ח l/שאלפי-94,197בכהסתכם 2014שנתבמהלדלקרןוההעברותההפקדותסד . 1.12

מהקרןוההעברותהמשיכותסד . 2013שנתבמהלדח IIשאלפי 99שללקרןוההעברותההפקדות

 124כ-שלמהקרןברות.וההעמשיכותקףיהלעומתח,"שאלפי-123,708בכהסתכם 2014בשנת

 . 2013בשנתח IIשאלפי

בשיעורניהו)לדמיניכוי(לפניברוטונומינליתתשואההכללי,במסלולהקרן,רשמה 2014בשנת

תשואההקרןרשמהח IIאגמינהלובמסלול 90% . 8-מניותטיטניוםבמסלול . 6.03%של

 . 2.48%שלבשיעורניהו)לדמיניכוי(לפניברוטונומינלית

שלהעברהאורכישהבמיזוג,הקשורה,מהותיתפעולהכלבחברהבוצעהלא 2014שנתבמהלד . 1.13

 .מהותיבהיקףנכסים

נושים.הסדראונכסיםכינוס ,פירוקהליכיבחברהנערכולא 2014בשנת . 1.14



!(עילותןתחוסי . 2

 ,מסלוליהשלושתעל ,השתלמותקרן-הענפיתהגמלקופתניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה

 .נמלקופותבחוקכהנדרתה

ןהןכהקופהססלולי

נכסבכלההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעלמושקעיםזהבמסלולהחוסכיםכספי-כללי/נהל/מי

ח"אגישראל,ממשלתשלח IIבאנולרבותהחוקיההסדרפיעל ,ובחו"לבארץלהשקעה,המותר

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

 .החוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

באופציות, ,ובחו"לבארץבמניותםמושקעיהמסלולמנכסי 50%לפחות-מניות/טיטניוםנהל/מי

 .אלהבהשקעותהמתמחותנאמנותובקרנותל"ובחובארץמניותומדדמניותעלבנגזרים

ח IIאנמים),"מק(לרבותממשלתיותח IIבאנמושקעיםהמסלולמנכסי 75%לפחות-ח' IIאגל/מינה

עלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אנ"חקונצרניות,

עללאמורובכפוףכאנ"חמונדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,

 .ההשקעותועדתשלדעתהשיקולפי

החייםמשך .שהואסונמכלח"באגמושקעיםהמסלולמנכסי 75%לפחות-קצר/טווחח IIאגמינהל/

עלונגזריםבמניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצע

השנה.במהלדנסגרזהמסלול .כספים)הופקדוטרםזהכבמסלולמניות.

ןגסניותיוועסקאות"תאגיןגזוו,זושקעות :~

החברהבהוןמהותיתעסקהכלבוצעהלאוכןהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולאהאחרונותבשנתיים

 .במניותיהאובחברהענייןבעלידיעל

ןיגיןנןןחלוקת . 4

בהתאםניהולדמינובהענפית",גמלייקופתהמנהלתרווח,מטרתללאהפועלתחברהבהיותההחברה,

לחברהשנוצרומבלילעמיתיה,השירותיםומתןרההחבניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיה

החברהבמטרותיה,ובהתחשבהחברהתקנוןהוראותפיעלכייודנש .כאמורלהוצאותיהמעברהכנסות

דיבידנדלקבלתזכותבהןלמחזיקמקנותהימניותואין ,רווחלמטרותשלאפועלתונכסיהפעילותהוכל

אינהוהיאעצמיהוןמחזיקהאינההחברהאלה,לכלבהתאם .ברווחיהכלשהיאחרתהשתתפותאו

יות.המנלבעלייבידנדיםדמחלקת



אחרמידע ..שגילחק

זוחנוח-שלחפיעלןתתחןסילגניגספיסיךע . 5

 2012 2013 2014הכלולהרווחמתוננתוניס
 li!Jאלפי li!Jאלפי li!Jאלפי

 3,569 3,870 3,971הגמלמקופתניהלודמיהכנסות

 3,569 3,870 3,971וכלליותהנהלההוצאות

 3,569 3,870 3,971ההוצאותסה"כ

כוללרווח

 2013 2014הפעילותמאזנמתובנתוניס
 li!Jאלפי li!Jאלפי

841מנוהליםנכסיםסד ,677 827,004 

 99,465 94,197הקרןאלוהעברותהפקדותסד

 123,513 ) 123,708 (מהקרןוהעברותמשיכותסד

והעברותמשיכותהפקדות,סד

נטו)(צבירה ) 24,048 ( ) 29,511 (

 2013 2014בריטינומינליותממוצעותתשואות
0/0 % 

 9.01% 6.03%כללימינהל

 13.19% 8.90%מניותטיטניוםמינהל
 3.33% 2.48%ח IIאגמינהל

 \ז\סכו

למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל- "ניהוליידמי

המרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתחייבההחברהלכדאירווח.

 .הדיןהוראותפיעלשנקבע

הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 . ) 0.48%- 2013(בשנתהדוחבשנת 0.47%היההכלליבמסלול



הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלבייהאפקטהשנתיהשיעור •

 . ) 0.48%- 2013(בשנתהדוחבשנת 0.47%הינהמניותטיטניוםבמסלול

הנכסיםשלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור •

 . ) 0.49%- 2013(בשנתהדוחבשנת 0.47%היהח IIאנמינהלבמסלול

ביןהניהולדמיבשיעורלשונותהנורםזהה.הינוהעמיתיםמכללשננביםהניהולדמישיעור

נמודנכסיםהיקףבעליבמסלוליםאשרוהעברותמשיכותהפקדותממועדינובעהמסלולים

 .יותרנדולההשפעהבעלהינו

- IIברוטונומינליותממוצעות'ייתשואות

ניהו)לדמיניכוי(לפניברוטונומינליתשנתיתתשואההכלליהמסלולרשם 2014בשנת •

 9.01%עלעמדההמסלולתשואתאז 2013שנתלעומת 6.03%שלבשיעור

דמיניכוי(לפניברוטונומינליתשנתיתתשואהמניותטיטניוםהמסלולרשם 2014בשנת •

 13.19%עלעמדההמסלולתשואתאז 2013שנתלעומת 8.90%שלבשיעורניהו)ל

דמיניכוי(לפניברוטושנתיתממוצעתתשואהי'חאגמינהלהמסלולשרם 2014בשנת •

 . 3.33%עלעמדההמסלולתשואתאז 2013שנתלעומת 2.48%שלבשיעורניהו)ל

 . 31.12.2014ליוםהחברהשלהכספייםלדוחות 12ביאורזהלעניין·ראוייהוצאות"

ניהולמדמישהכנסותיהומכיווןרווחמטרתללאפועלתשהחברהמכיווןיירווחים/הפסדיםוו.

 .רווחיםלקופהנוצרולאבלב,דבפועלהוצאותיהכיסויילצורדהןההחברנובהאותם

ליוםנכוןהקופהעמיתיעבורהמנוהליםהנכסיםהיקףסד •המנוהלים"הנכסים"היקף

עבורנוהלואשרש"חמיליוני-827כשלהנכסיםהיקףסךלעומת ri!J-842כעלעמד , 31.12.2014

31.12ליוםנכווהמסלולעמיתי בקיזוזמהשקעותיההקרומרווחינובע 2014בשנתהנידול . 2013.

העמיתים.זכויותשלנטוהשליליתהצבירה

b . "רגח,,פעילותעלחי,ונייסבורסיסו"שפעתכלליתסגיג,,, 

להוראות ,הכנסהמסלתקנות ,פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלתקנותנמל,קופותלחוקיכפופההחברה

 .דיןכלולהוראותוחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

במשק,דומיםנופיםביןוהתחרותל IIובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה

 .נמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת

 .הדירקטוריוןלדוחניפרקראה-להרחבה



פעילותתחומילפיהתאגידעסקי'תיאור-שלישיחלק

 ,ייפיעלו,,"חוסעלגללימיךע .ד

מעמיתילגבותיתרשאשהחברההמרביהניהולידמשיעור-הניהלודמישיעורבדברמידע , 7,1

שגבייתבאופן ,רווחמטרתללאכאמורפועלתהחברההעמיתים.נכסימסד 2%עלעומדהקופה

שנגבו(באחוזים)הניהולדמישיעורבפועל.הוצאותיהפיעלנעשיתהקופהמעמיתיהניהולדמי

מסלוליהבכל.ס-47%כעלעומדהעמיתים,נכסימסדהדיח,בתקופתמעמיתיההחברהידיעל

ש"ח.אלפי 3,971שלבסדניהולדמינגבוכ IIובסהאג"ח),ומינהל ,מניותטיטניוםכללי,מנהל

-בוחחריןכושינוייןכחפעירונונוחוןכטבנח . 7.2

העיקריהבסיסרבים,לשכיריםהפנסיונימהחיסכוןחלקמהוותהגמלקיפותככלל, . 7.2.1

המשלבותבמשק,החוסכיםלכללפיננסיחסכוןיאפיקלעצמאייםפנסיונילהסדר

בשוקמרכזייםפיננסייםגופיםהינוהגמלקופות .חסכוןאפשרויותבמגווןמסהטבות

המסהטבות .הציבורשלהכספייםהנכסיםבתיקמשקלן,לאורהיתרביןבישראל,ההון

ההפקדותבגיןויכלניהמפקידבזכאות :לביטויבאותגמלקופתבפעילותהגלומות

שנקבעמרבילסכוםעדההפקדות),בגיןמסלזיכוי(אJוובמסהחייבתמההכנסה

סעיףלהוראותבהתאםממספטורותהגמלקופותשהכנסות;ומכדהכנסהמסבפקודת

 .הכנסהמסלפקודת ) 2 { 9

קופות ,לשכיריםלתגמוליםגמלקופותכגוןשוניםמסוגיםגמלקופותפועלותבישראל

לעצמאייםהשתלמותקרנות ,לשכיריםהשתלמותקרנותלעצמאיים,לתגמוליםגמל

לפיצוייםמרכזיתקופהוהבראה,מחלהדמיחופשה,-אחרותלמטרותגמלוקיפות

 .ועוד

לפימוגבלתאליהןשההצטרפותגמלקופותהינןהקרן)(כדוגמתענפיותגמלקופות

שלאנעשיתשפעילותוגוףהיאשלהןהמנהלתשהחברהבלבד,מסייםלציבורתקנונן

בידימתמניםשלהןהמנהלתבחברההדירקטוריוןמחברילפחותושמחציתרווחלמטרת

העמיתים.שליציגגוףבידיאוהעמיתים

למימוןלשמשבמקורשנועדוו-"רגילות"), IIענפיות II (גמלקופותהינןהשתלמותקרנות

לטויחחסכוןכמכשירלרובמשמשיתכיוםאולםולעצמאים,לשכיריםהשתלמויות

לאחרממספטורשנותןוד,ראלטווחשלאהיחידהחיסכוןמכשיר-שנים) 6 (קצןךבינוני

 .בישראלההוןשוקיסויבמפורמותרה

מינהליהשקעהמסלוליבשלושהלשכיריםהשתלמותקרןהחברהמפעילהח, IIהדולמועד . 7.2.2

 '.ח"אגנהלימיומניותי,טיטניוםנהלימיי,כללי

לרבותחוקיםשלמכוחםמוסדריםמכוחההפועליםוהמוסדותניהולההחברה,פעילות . 7.2.3

עלהפיקוח;חוק 1999ט IIהתשנהחברותחוקמכוחו,שהותקנוהתקנותגמל,קופותחוק

והתקנות )"הביטוחעלהפיקוחחוק II :(להלן 1981התשמ"א(ביטוח)פיננסיםשירותים

הכנסהמסותקנות 1961א IIהתשכחדש)(נוסחהכנסהמספקודת ;מכוחושהותקנו



ההוןשוקאגףוחוזרי(והוראות 1964-התשכ"דגמ)ל,קופותיהולולנלאישןר(כללים

 .לעתמעתהמתפרסמותהאוצרבמשרד

הקרןניהולאופןבדברודיווחיםעדכוניםלקבלתדירקטוריוןישיבותמקיימתהחברה . 7.2.4

בניהולההחלטותעיקרותפעולה.הקופהניהולבדברהחלטותולקבלתנכסיה,ומצב

חיצוני)דירקטור(הכוללתהשקעותועדתידיעלמתקבלותהקופה,עמיתינכסיהשקעות

ההשקעותמדיניותנקבעת-החברהשלההשקעותמנהלגםנוכחבהן-בישיבותיהאשר

ההשקעותועדתהדירקטוריון).שקבעהכוללתההשקעותלמדיניות(בכפוףהחברהשל

דירקטוריוןידי-עלשהותוותהההשקעותמדיניותיישוםעללפיקוח ,היתרביןאחראית,

החברה.

והגברההחדשותהדיןהוראותלנוכחהגמל,קופותבשוקשחלוהרביםהשינויים . 7.2.5

לרבות ,הרביםהשינויים .החברהשלפעולתהדרךעלהשפיעוהרגולציהשלמשמעותית

עמיתיםודינהגדלת(בהדרגה)אפשרובשוק,החופשיתהתחריתאתהגבירןאשראלה

וכךלקופהקופהביןעמיתיםשלגבוההניידותקיימתשכיוםכךלאחרת,אחתמקופה

מהקופה.עמיתיםשלמעברגם

 :הפעיל,""ח,סעלהחל,"חיקקהסגגל," . 7.3

להלן.זהלדוח 22סעיףראוזהבענייןולפירוטלהרחבה

 ,כורווחי,,,,ג"חוסהפעילו"גהיקףשיגיייס . 7.4

-369כשלכולללשוויוהגיע-5.37%בכ 2014בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשוק

 .החיוביותלתשואותברובהמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלייה . 1i!Jמיליארד

מיליארד-158כלפיצויים,ואישיותלתגמוליםבקופותש"חמיליארד-188ככולליםאלונכסים

שלש"חמיליון 948וכ-לפיצוייםמרכזיותבקופותש"חמיליארד 21כ-השתלמות,בקרנותשי'ח

אחרות.למטרותקופות

 , 2011שנתבסוףש"חמיליארד 294מכ- , 25%-בכהענףנכסישווילדג 2014- 2012השניםבשלוש

 . 2014שנתבסוףח"שמיליארד 368לכדיעד

לעומת 5.37%ל- 2014בשנתהיעהגהקופותנכסיכללשלברוטוהנומינליתהממוצעתהתשואה

 . 2012בשנת 9.66%ו- 2013בשנת 8.90%

 , 34.14%שלשיעורעלהמצטברתברוטוהנומינליתהתשואהעמדה 2014- 2010השניםבחמש

 . 6.05%שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת

שלו,הלקוח,"גסאפיי(ישיגוייסא,הפעיל,""חוסשלגשווקיסה"פ"חוי," . 7.5

העובדהולאור ,ופיצוייםלתגמוליםגמלקופותבתחוםהפנסיוניהחיסכוןחייבמשךבהתחשב

לתקרה(עדממספטורשנותרארוךלטווחשלאהיחידהחיסכוןמכשירהןההשתלמותשקרנות

בקרנותהחיסכוןאטרקטיביותהריבישראל,ההוןשוקבמיסויהרפורמהלאחרבחוק)הקבועה

ממסהפטורעודכלוזאתקבועה,נותרתקצר-בינונילטווחבחסכוןלמעונייניםההשתלמות

הפטורביטולשלבדרךהמדינהקופתאתלהעשירהרעיוןועולהחוזררבותפעמים .לחולימשיך



(ובתחוםבקרןהפגיעהוגידיםעורירקוםזהרעיוןאםכיספקאין .ההשתלמותקרנותעלממס

קשה.להיותעלולהפעילותה)

כ\\ןכןחתייןכושיונייןכקריטייןכ \\תיכ\\נורסי . 7.6

ניהולאיכות :היתרבין ,כולליםבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי ,החברההערכתלמיטב

הסיכוניםניהולאיכותלעמיתים,השרותאיכותהניהול,דמישיעורהקרן,תשואותההשקעות,

המשקבמצבשינוייםהאנושי,המשאבאיכותרגולאטורים,שינוייםיעילה,בקרהוהפעלת

 .השתלמותלקרןממסהפטורור,שימההווושוקהתעסוקה

גחןכזחתייןכןשינןייןכחפעייןתתתןסשיחיקןייןכןחיכיאחחכניסחוכתסןוכי . 7.7

הכניסהמחסוםאתמהווים ,בתחוםלעיסוקהנדרשיםואישוריםרישיונותהיתרים,שלקיומם

עצמילהוןדרישותקיימותהגמל,קופותחוקלהוראותבהתאם ,בנוסף .בתחוםלפעילותהעיקרי

הוןנדרשכןכמו .לפעילותמתאיםביטוחיוכיסוי 2מסוימות,קרנותלגביסייגעם ,מינימאלי

אישור:קבלתהואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם .מתאימההכשרהבעלאנושי

העברתה ,גמלקופותשלניהוללהפסקת ,לפיצוללמיזוג,וחסכוןביטוחההוושוקעלהממונה

מנהלת.חברהשלמרצוןלפירוקאורתאחמנהלתלחברה

ג\\ןכן\\תייןכושינןייןכ\\פעייותתתוןכיסןכןיתתייפיןכ . 7.8

בפניהעומדותהחלופותככלל,ארוך.לטווחהשקעהמכשירימהוותבכללןגמלקופות 7.8.1

מנהליםחייטוביקר,בעהינן,גמל,קופותבאמצעותחסכוןתחתגמלקופותעמיתי

שנים(ששהבינונילטווחהשקעהאפיקהמהוותההשתלמות,לקרנות .פנסיהוקרנות

שלהשתלמות,בקרןהגלוםהשילובלאורמובהק,תחליפיהשקעהמסלולאיןומעלה),

 .הרווחיםבגיןממסוהפטורההפקדהבמועדמסהטבת

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

החיסכוןמוצריןביהמעבראתהמסדירות ,בנושאהאוצרוחוזר 2008-ח IIהתשס

אגףשהובילכולללמהלךמשליםצעדמהוותההשתלמותקרולרבותהשוניםהפנסיוני

הצרכניהכוחאתולהגדיללפנסיההחיסכוןשוקלשכלוללהביאמטרתואשרההוןשוק

להעבירמסוימים,בתנאיםלעמיתים,מאפשרותהתקנות .פרישהלגילהחוסכיםשל

אחרים.פנסיוניםלאפיקיםהשתלמותבקרןחסכונותיהםאת

גןןחתייסןשיונייןכ\\פיעיןתגתתןןכחתתןןתוכגנ\\ . 7.9

קבעהבמקביל .מגבלהללאכמעטהקופותביןעמיתיםלניודהדרךאתפתחהבכרחקיקת

בכללהגמלקופותשיווקלכללים.בהתאםורקאדיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקה

משמעותילהיותימשיךהואולהערכתנוהאחרונותבשניםתאוצהתפסבפרטהשתלמותוקרנות

קשה.להיותותמשיךהינהעמיתכלעלוהתחרותהבאותבשניםגם

2 
כאמור.והכלבפועל"ייהוצאותבסיסעלכיהולדמיהנובהעכפיותגמלופותקשלמכהלתחברהעלון,בעקרחלה,לאעצמילהווהדרישה

 .הנמלקופותבחוק



rושיוותיזכסו~ויזכ ,וt 

רשאיהעמית .קצר-בינונילטווחיםכספחסכוןהינוייעודהאשרגמלקופתהינההשתלמותקרן . 8.1

תחילתממועדשניםשלושלאחרהשתלמותלמטרתממסמלאבפטורהכספיםאתלמשוך

 .שניםששלאחראחרת,מטרהולכלהחיסכון,

ביוםשהוקמהעובדים,השתלמויותלמימוןיםכספכוןלחיסותהשתלמקרןהינההקופה . 8.2

22.11.1977 . 

שימושלכלהכספיםאתלמשוךרשאיםאשרים,העובדלזכותמדיםועבקופההצבוריםיםהכספ . 8.3

רההחב .הקופה)לתקנון(בהתאםהשתלמןתלצרכילכןקודםאושנים 6לאחרממסמלאבפטור

פעולהוכליסכוןהחכספיהשקעת ,םחשבונןתיהניהולשלבדרךשירותיםלעובדיםמעניקה

 .הדיןהוראותלפיהשתלמותקרןניהוללצורךהנדרשתאחרת

זה.דוחשל 2בסעיףלעילראה-ההשקעהימסלולפירןטאדוותםילפרט . 8.4

הנכסיםלעומתהשוניםבמסלוליםהחברהידיעלשנוהלוהנכסיםהיקףאדוותלפרטים . 8.5

בדוח Iהובפרקלעיל 5סעיףראה-והמשיכותההפקדותבדברופירוט 2013בשנתשנוהלן

 .הדירקטוריון

 ,iוiושקעותניiוולסגנiו

הקופהנכסיהשקעותפסגות.באמצעותהדוח,בשנתנוהלוהקופהנכסי-הקיפהיכספניהול . 8.6

והחלטותיוןהדירקטורידיעלשהותוותהההשקעותיניותדמהדין,להוראותבהתאםוצעוב

 .החברהשלההשקעותדתוע

עלםיווחידוקבלתלעדכוןדירקטוריוןבותישימקיימתהחברה-השקעןתניהלואופן . 8.7

הקופה.כספישלההשקעותמדיניותהתווייתבנושאהחלטותלקבלת ,נכסיהומצבהתפתחותה

מדיניותנקבעתבההדיוןובמסגרתהדיןלהוראותבהתאםהוקמה ,החברהשלההשקעותוועדת

שבראשהההשקעות,דת.ועיותרגבוההברזולוציההקופהשלםהנכסיתיקבנהומותפעולניהול

נוכחיהבישיבותכאשרלשבועיים)(אחתהדיןאותרלהובכפוףמתכנסת ,חיצונירקטורידיושב

שלההשקעותמדיניותאתקובעתהוועדה(פסגות).החברהשלההשקעותיקתמנהלנציגגם

זולמדיניותובהתאםהדירקטוריון),י IIעשנקבעתוללתהכההשקעותיניותדמסגרת(במהחברה

תועדלהנחיותבהתאםההנחיות.ועצוביליישוםההשקעותמנהללנציגהוראותניתנות

החברהשבניהולהקופהנכסיאתפסגותהלתמנדין,כללהוראןתובכפוף ,החברהשלקעותההש

עלהיתר,ןיבאחראית,ההשקעותועדתההון.שוקמצבוניתוח ,השקעותאפיקיאיתורידיעל

 .הברהחדירקטוריוןידיעלשהותוותהההשקעותותמדינייישוםפיקוח

 'iוקיונגסיתסiויל

 .ןןירירקטוהדבדוח 3יףסע , Iבפרקראה

םהמסלולישלההשקעותתיקמבנה , 31.12.2014ליוםרההחבשלהכספיםהדוחותפיעל . 8.8

 :כדלקמןהינוהחברהידיעלהמנוהלים



מינהל
מינהלטיטניןםמינהל
ח IIאגמניןתכללי

 187 179 23,580שןטףרכןש

 29,227- 388,715םסחיריחןבנכסי

-- 45,366םסחיריםשאינחןבנכסי

- 783 105,614מניןת

 874 1,272 245,880אחרןתהשקעןת

 30,288 2,234 809,155סדנכסים

 .הקופהשלהכספיבדוחראהוהרחבהלפירוט

q . ןןכזוסו~ריתורווחי

דמילכ,ןאםבהת .בפועללהוצאותיהבהתאםניהולידמוגובהרווחכוונתללאפועלתהחברהכאמור,

 2014בשנתהסתכמוהקופהמעמיתיגובההיאאותםבפועל")ייהוצאותיההינםלמעשה(אשרהניהול

 . 2013בשנתש"חאלפי 3,870כ-לעומתש"ח,אלפי-3,971ב

חושיןכןו~ריןכס.םו

שלוש(לאחרהשתלמותלמטרתכספיםחסכוןהינוייעודהאשרגמלקופתהיאהשתלמותקרן . 10.1

צר).קלטווח(חיסכוןשניםששבתוםהאחרת,מטרהלכלאוחיסכון)שנות

שימושלכלםיהכספאתלמשוךירשאראש ,העמיתלזכותעומדיםופהבקהצבוריםהכספים . 10.2

הקופה).לתקנון(בהתאםהשתלמותלצרכישנים, 3לאחראושנים 6לאחרממסמלארובפט

וכלהחיסכוןכספיהשקעתחשבונותיהם,ניהולשלבדרךשירותיםלעמיתיהמעניקההחברה

 .הדיןהוראותלפיהשתלמותקרןהולינלצורךהנדרשתאחרתפעולה

קרןשלשקעהההמסלולישלושתהםרההחבידיעלםמשווקיההיחידיםים"רמוצהיי . 10.3

עבודהבמקוםהעובדיםהואםיהמוצראתלשווקיכולהיאהאליוידיהיחוהשוקההשתלמות

 .המעו"ףבהסתדרותמיוצגיםלהיותםיעשויאומיוצגיםשעובדיו

עסיתיןכן .וו

אוהמיוצגיםלעובדיםורקאךופההקתקנוןמכוחמוגבל )י'הלקןחןת(יילקופהעמיתיםצירוף . 11.1

 .המעוףהסתדרותשלודהמיסף"המעוהסתדרותע"ימיוצגיםלהיותםישעשוי



לרובוהינםהחברה,שלואמיןאיכותיניהוליניסיוןעלמתבססיםעמיתיהעםהקרןשלקשריה . 11.2

עםהקרוהתקשרותהדיו,להוראותבהתאםזאת,עםיחדארוך.לטווחהתקשרותמאפייניבעלי

משיכתידיעל ,תנאיוללאעתבכלהעמיתידיעללסיוםניתנתוהיאבזמןתחומהאינהעמיתיה

 .אחרתלקרןהעברתםאוהכספים

בקרו,עמיתיםביןלהפלותאיןכיהיאהקרןמדיניותהנמל,קופותחוקלהוראותבהתאם . 11.3

זהיםהינםהחברהידיעלבפועלהננביםהניהולדמישיעורילכ,ךבהתאם .בעקיפיןאובמישרין

אוהעמיתשלשכרובהיקף ,המעסיקבנודלתלותללא ,העמיתיםכלביויחסי)(באופוושווים

 ..אחריםבנתונים

לעומתשכיר",'ייעמיתבמעמדעמיתיםחשבונות 17,240בקרןמנוהלים 31.12.2014ליוםנכון . 11.4

מתוךחשבונות.-17,750בשהסתכם 31.12.2013ליוםנכוובקרוהעמיתיםחשבונותמספר

 71 ,'כללי'מינהלבמסלולחשבונות 16,746מנוהלים , 31.12.14ביוםהמנוהליםהחשבונות

היחסיםאופי .'חאנ"מינהל'במסלולחשבונות-423ו 'מניותטיטניוםמינהל'במסלולחשבונות

הקרובתקנוןנמל,קופותבתקנותהגמלקופותבחוקהיתר,ביומוסדר,לעמיתיםהחברהביו

הממונה.והנחיות

 .עמיתים 1,308ממנה'ופרשו ,עמיתים 798לקרןהצטרפו 2014בשנת . 11.5

באופולהצטרף,קרולאיזולבחורהזכותתילעמניתנת ,הנמלקופותחוקלהיראיתבהתאם . 11.6

בנוסף, .העמיתיצטרףקרולאיזוולקבועבבחירתולהתערבזכותלמעבידאיומקרהשבכל

נמלבקופתדההפקהקובעקיבוציהסכםשקייםבמקרהכיקובעותהנמלקופותחוקהוראות

לאהעובדאםאך ,שיבקשקרובכללבחוררשאיהואכיהעובדבפנילצייוהמעבידעל ,מסוימת

בקרובדהעותשלומיאתלהפקידהמעביירשאי ,האפשרות)לושעמדה(הגםאחרתבקרובחר

קיבוצי.בהסכםשנקבעה

נמל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחותקנותנמלקופותחוקחיקוקאלה,מכליותר

שלהשיווקבפעולותמהותיתלתנופההביא 2ס-08התשס"חנמ)לקופותביוכספים(העברת

המודעותאתאותושליווהוהפרסוםהחוקליהנדכו .הקיפהעמיתייכספעלהמתחרותהקופות

 .נמלקופתלהחליףהיסודיתולזכותיהעמיתאצלהבחירהליכולת

זהותאתלקבועהזכותלעיבדרקכיקובעותאשרהדיוהוראיתלניכחהחברה,הערכתלמיטב . 11.7

נדולים.מעסיקיםשלבבחירתםהנמלקופתשלהתליתפחתה-חברהואבהההשתלמותקרן

בתקופתממנוהחברהשהכנסותעמיתןיוא ,הפעילותבתחוםכלשהובעמיתתלותאיולקרן . 11.8

 . 31.12.14ליוםהכספייםדוחותיהלפיהחברההכנסותךמסיותראו 1כ-%סהיווח IIהדו

11 נכוןבקרו,העמיתיםמספריבדברנתוניםהובקרושכיריםעמיתיםהתפלנותתפירטלהלן . 9.

 :ח IIהדולתקופת



בקופהשכיריםםעמיתיהתפלגות

נכסיםסךהעברותמשיכות+העברות +הפקדותחשבונותמספר

מהקופותלקופה

ח"שמיליוני 842 ) 123ק 081 94,197 17,240

העמיתיםחשבוגותבמספרשיגויים

מספר

חשבונות

לסוףנסגרונפתחולתחילתסוג
השנההשנההשנההשנההעמיתים

שכירים
17,750 798 1,308 17,240 

סה"כ
17,750 798 1,308 17,240 

שלביתרהחשבונותמתוכם
 1,411 157 81 1,487תנועהללאש"ח 500עד

האחרונהבשנה

וזופ,זו-שיווק .ו 1

בכנסיםפרסוםומודעות,עלוניםפרסוםזהובכללהשיווקית,הפעילותאתבעצמהמבצעתהקרן . 12.1

באלו.וכיוצאאינטרנטאתרניהול ,מקצועייםכנסיםוארגון

פנסיונימשווקרישיוןבעלינוספיםועובדיםמשרהבחצישיווקמנהלתמועסקיםבחברה . 12.2

בהעברת ,הצטרפותבבקשותמטפליםזהובכללהקרןעבורהשיווקפעולותאתהמבצעים

לקרנותזליגתםומניעתעמיתיםבשימורעוסקתמעבודתםגדולוחלקאחרותמקרנותצבירות

 .אחרות

שיווקי.מידעלעמיתיםמוסרתזהאמצעיובאמצעותישירדיוורשלבדרכיםהחברהפועלתכו . 12.3

 .הקרןשלהיעדלקהלהמיועדיםשיווקייםעיוןוימיכנסיםפעםמדימקיימתהחברה

עםלרבותלתחום,פנסיוניםויועציםסוכניםשלגדולהכמותהתווספותכימעריכההחברה . 12.4

מקופההעמיתיםניידותלהגדלתתביארחב,בהיקףהפנסיוניהייעוץלתחוםהבנקיםכניסת

בפועלהוצאותסמךעלהפועלותענפיותלקופותהממונהיאשראםברורלאזה,בשלבלקופה.

החברהתידרשיינתו,כזהואישורבמידה .בבנקיםהייעוץמחלקותעםהפצההסכמיעללחתום

כאלה.בהסכמיםלהתקשרבכןונתההאםמדיניןתה,במסגרתןאסטרטגית,עקרןניתלהחלטה

להשפיעעלולזהדבר ,הפצההסכמיעללחתוםענפיותקןפןתעלהממונהיאסוראםכייובהר

אתולשמרההשתלמותקרנותשןקבמסגרתלהתמודדהחברהשליכןלתהעלמהותיבאןפן

הייעןץבמערכימןפיעןתולפיכךהפצה,עמלת(המשלמןתחרןתמתלקופותןיעברלבלעמיתיה

יזכהאשרעמיתכלבגיןתשלןםתצריךהפצהבהסכמיהתקשרותמאיד,ןהשונים).הבנקיםשל

 .העמיתיםכללעלהמושתיםהניהולדמילהגדלתתביא-ובהכרחהבנקים,בסניפילייעוץ



כלואיןהחכרה,הערכותעלנשעןאשרעתיד,פניצופהמידעכגדרהינוזוכפסקההכלולמידע

כהתממשותו.ודואות

.תחרותןיו

שלמשמעויותיהלנוכחוגוברתהולכתתחרותקיימת ,החברהפועלתבובתחום ,לעילכאמור 13.1

 2014בשנת .הגמלקופותחוקחקיקתלאחרפורסמואשרזריםחווהוהתקנותבכררפורמת

שלורצופהביתעקבפעולהלהבחיןוניתן 2013לשנתיתחסיהקרןעמיתיניודמגמתהתגברה

אחרות.לקרנותמהקרןעמיתיםלהעברתפועליםאשרפנסיוניםמשווקיםביטוח/סוכני

ביטוח,חברות-עיקריותקבוצותלשלושהנחלקים ,רביםגורמיםפועליםהגמלקופותבתחום 13.2

השקעות.יובתפרטייםגופיםידיעלהמנוהלותגמלוקופותסקטוריאליים-מפעלייםגופים

הקבוצותמבנהעלנסמכתזוהערכהקשה.להיותתמשיךשהתחרותהיאהקופההערכת

הקמתהפנסיוניהמידעזמינותבענייןבעיקרהרגולציהשינויילרבותהחקיקהשינויי ,הקיימות

הבנקיםעםהפצהבהסכמיהתקשרולאהמפעליותשהקרנותהעובדההפנסיונית,המסלקה

שלשיווקלפעולותנוחכרהןהמפעליותשהקרנותהעובדה ,פנסיוניםכיועציםתפקידםמתוקף

קלבהםאשרגדוליםבודהעבמקימיתכ IIבדעיבדיםאלהקופותשעמיתימהטעםלרבות ,סוכנים

 .ועודלפעוללסוכניםיותר

גורםלהיותוהפכוהפנסיוניהייעוץשירותימתןאתוהרחיבוהעמיקוהבנקים ,ועודזאת 13.3

ייעיץמתןבעתענפיותלקופותיתריוישנואחד,מצדהפנסיוני.הייעוץבתחוםדומיננטי

החברהתתקשרלאאםכי ,כאמיריתכן,אולם ,הנמוכיםהניהולדמיבשלבעיקראובייקטיבי,

עמיתיםשלמשמעותימעברבפנילעמידעלילההיאאזיהיועצים,הבנקיםעםהפצהבהסכמי

 .היועציםממסכידרותהי'היעבשלרקולואחרות,לקרנות

עלםיהמשולמהניהולידמיסביר,באיפןבתחרותעומדותהקופהתשואיתכללישבאופןאףעל 13.4

יחלו,העמיתים ,המודעותהגברתעםכימעריכההחברה ,ייחסבאופןנמוכיםהינםעמיתיהידי

ניהולודמיסיכוניםוהקטנתידיותסוללרבות ,מתשואהלבדנוספים,שיקוליםעלדגשלשים

ביצועישלחשיבותםתעלההפוטנציאלי,העמיתשלהשיקוליםמערכתשמבחינתכךנמוכים,

הגופיםביןבתחרותמכריעההשפעהבעלכגורםניהו)לדמיושיעורסיכון(רמותהגמלקופות

מידעלעבדקשהלקופההפוטנציאליםהעמיתיםמציבורגדוללחלקכילזכור,ישמנג,דונים.הש

וסוכניםמשווקיםידיעללניצולכלילהוותולעלזהבענייןידעוהעדר ,אלהבנושאיםמורכב

ביטוחההון,שוקאגף-האוצרמשרדיניותדממטרתהחברה,הערכתלמיטב .אגרסיביים

לשימושהמיועדיםהפנסיוניים,לאפיקיםהגמלבתחוםהעובדיםחסכונותאתלנתבהיא ,וחסכון

המוצריםאתהמתאימים ,'יהצ'יליאנהמודל Iדוגמתמנגנוניםיצירתתוךהפרישה,לאחר

 .לגילוובעיקר Iהחוסךשלהייחודייםלמאפייניו

אליהמופנותאשרםעמיתיבפניותלטפלמרץבמשנההחברהפועלת ,התחרותעםלהתמודדכדי 13.5

(ותפעל)החברהפועלתוכןהידועה)הימיםמגבלת(במסגרתאחרתלקופהכספיהםלהעברת

לעיל.המפורטותהשיווקבדרכי



הערכותעלהנסמךעתידןפניצופהמידעבגדרהינולעילזהבסעיףהכלולהמידערובכייובהר

 .בהתממשותודואותכלאיןואשרהחברה

היאמ IIבעוהשירותיםנהליהמעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה 13.6

המתחרותהקרנות .מתחריםשלרבמספרבופועליםאשר ,הגמלקופותבתחוםמהוותיקות

ההשתלמותקרנות(למעטבשוקהפועלותלשכיריםההשתלמותקרנותכלכאמור,הן ,בקופה

הענפיות).

 tי'ונתיות . ' 4

השנהלסוףסמוךמתבצעההפקדותמןמהותיחלקבהןלעצמאים,ההשתלמותלקרנותבניגוד

מובהקבאופןלהצביעתןניעליהןעונתיותמגמותאיןלשכיריםההשתלמותקרנותבתחוםהקלנדרית,

 .בחודשוחודשמבוצעותוההפקדותמאחר ,ההפקדותבצד

 tווכיתקניןכקנוערכוש.';

עםיחדהאדמיניסטרטיבי,והניהולהמזכירותפעילותלצורךמשרדיםהחברהשכרה , 31.1.14ליוםעד

נכנסה 22.1.2014וביוםמ."בעהמקומיותהרשויותלעובדיההשתלמותקרן-רוםשלמנהלתההחברה

הינההחברה .ענייניהאתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכנההחברה

שכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרת

להארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיא

מערכותמשרדי,בציודבמשותףמשתמשותהחברותשתיהשכירות.בהסכםכמפורטהשכירותתקופת

השימושוהוצאותבנפר,דחברהכלעבורמחושבהרכוששוויכאשרמשרדי,וריהוטמחשוב ,תקשורת

והינםלבדההחברהאתהמשמשותומערכותימשרדציודהחברהמחזיקהבנוסף .בנפרדמשולמות

 .החברהרכוש

b ,. וכוחשייןכיאנכסיןכ

 .העמיתיםשלהמעסיקיםפרטיאתוכןהעמיתיםפרטיאתהכוללמידעמאגרמנהלתהחברה 16.1

התשמ"א-הפרטיות,הגנתלחוקבהתאם ,המשפטיםבמשרדמידעמאגריבפקסרשוםהמאגר

1981 . 

 .הגמלקופותבתחוםמוניטיןבעלמוחשילאנכסהינוהקרןשםהחברה,מנהלילהערכת 16.2

אנושי ,ו" ., ,

ארגוניטכנה

החברהמנוהלתבנוסף, .(חיצוני)כספיםומנהל ,ל IIמנכדירקטוריון,באמצעותמנוהלתהחברה 17.1

חבריעלמידע .להלןכמפורטומזכירות,תפעולאנשי ,שיווקמנהלתחברה,ל IIסמנכבאמצעות

הדירקטוריון".חבריעל"פרטיםבפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריון

עובדיה.שלהסוציאליותובזכויותיהםבמשכורותיהםנושאתהחברה 17.2



ייעיגןי\(-ס~ג"

ומנהלתהחברהל IIסמנכ /החברה ל/'כמנאתכוללתהחברהשלהעובדיםמצבתהדו'/ח,למועד

 .החברהעובדיעלנמניםאינםזה,ח/בדו/לעילכמפורט ,המשותפתהמזכירותיבדעושיווק.

ליוםעובדיםמספר

31.12.2014 31.12.2013 

 1 1מנכ//ל

 1 1ל//סמנכ

 1 1שיווקמנהלת

 3 3ומזכירותתפעול

בחברה:משרהונושאיםעובדישלההעסקההסכמישלוטיבםהטבות 17.3

אתסדירמהזהסכם .גלרמרדכימרהחברהלמנכ//להחברהביןהסכםנחתם 24.12.2012ביום 17.3.1

ל l/כמנכלשמשהמניעותהסרתבדברלחברההודעתולאורוזאתל IIהמנכשלהעסקתותנאי

ההסכם .םיהצדדביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקוםבאוהואבשכרהחברה

שלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיושלאהצדדיםביןוהמעבידהעובדיחסיאתמסדיר

 . 100%עלעמדהמעו//ףבהסתדרותל IIהמנכ

אישי.העסקהבהסכםמועסקהחברהל/סמנכ/ 17.3.2

עימה.שנחתםאישיהעסקההסכםעל-פימשרהחצישליקףבהמועסקתהשיווקמנהלת 17.3.3

 .משרהחצישליקףבהמועסקתהתפעולבדותמעואחת 17.3.4

משרה:נושאיתגמלותמדיניו 17.4

דתןער l/ויכוהשניההשקעותועדתריו'/כגםמשמשהאחדחיצונייםדירקטוריםשנילחברה 17.4.1

 .הדיןלהוראותבהתאםשכרםיבלמקהחיצןניםםורידירקטה .הביקורת

גמןלבישיבות,השתתפותבגיןגמוללקבלזכאיםחיצונייםםידירקטורשאינםרקטןריםיד 17.4.2

וועדתלהמלצתבהתאםהכלליתוהאסיפהוןיהדירקטורע"ישיקבעלחגיםושיקבועשנתי

םמשולההגמולעליעלהלאבחברהלדירקטןרהמשולםהתגמןלכלסד .בפעםפעםמדיהגמול

 .בחברה"ץלדח

חבריהכללית,והאסיפהיוןהדירקטורהחלטת ,הביקורתוועדתלהמלצתבהתאם 17.4.3

 li!J 800בסדלדירקטוריםישיבותגמולתשלוםמקבליםגמול,לקבלשבחרוהדירקטוריון



באותובישיבותבכלונוכחובמידהברבעוןש"ח 2,000שלקבועגמולמקבליםובנוסףלישיבה

 ·רבעון

עלויתרואםאלאבחברהתפקידםביצועעבורתגמוללקבלתזכאיםבחברהמשרהנושאי-17.4.4

מתןעללעתמעתלהחליטרשאיםיהיוהתגמולוועדתהדירקטוריון .ובכתבבמפורשקבלתו

המרכזיהתפקידבעלמצדניכריםמאמציםבניןהיתר,ביןשנתי,בונוסאוחד-פעמימענק

לאבחברההמשרהנושאיהדו"ח,למועדנכון .החברה,שלהתנמוללמדיניותבהתאםוזאת

 .כאמורמיוחדתנמולכלח"הדובשנתקיבלו

עלהמנוהליםהקופהמנכסיקבועשיעורפיעלהינובחברההחיצוניההשקעותלמנהלהתנמול 17.4.5

במיקורהמועסקההשקעותמנהלאצלהעובדיםההשקעותמערךועובדיההשקעותמנהלי.ידו

בהיקףמהנידולאוהקופהמתשואותהננזרתכלשהיאהטבהאותמורהכלמקבליםלאחוץ

 .הקופהשלהנכסים

שנתי,לנמולוכןבישיבותהשתתפותלנמולזכאיםחיצונייםשאינםההשקעותועדתיחבר 17.4.6

שלהכלליתובאסיפהבדירקטוריוןהביקורת,בוועדתואושרושאומצולעקרונותבהתאם

החברה.

אוהקופהמתשואתרתזהננכלשהיאהטבהאותמורהמקבליםלאבחברההמשרהנושאי

 .הקופהשלהנכסיםיקףבהמהנידול

 :האנושיההןןופיתןחהדרכהבהכשרה,השקעןת 17.5

חיצוניותוהשתלמויותקורסיםקיוםזהובכלללעת,מעתהכשרותלקייםנוהנתהחברה

פעילותעםיםהקשורםירמוולנבקרןמשרהלנושאיבעיקרמיועדותאלוהכשרותות.ופנימי

קופותענףשלהשנתיובכנסעיוןבימיקטוריםירהדמרביתהשתתפו 2014שנתבמהלך .הקרן

יות.רלבנטמקצועיותבסוגיותעסקואשרהנמל

fI שיוותיןכונותניספקיןכ .וt 

מהנורמיםלבדחיצוניים.שירותיםונותניבספקיםהמנהלתהחברהמסתייעתהקופהבניהול 18.1

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

לחברהמעניקיםאשרשוניםבספקיםהחברהמסתייעתכןוציות).אכיפהממונהיועמ"ש,

 :שבהםהעיקרייםיפורטוולהלןשירותיםולעמיתיה

שירותיהמספקהקופה,עמיתיחשבונותשליתפעולכמנהלמשמשהפועליםבנק-הפןעליםבנק 18.2

בחודשהפועליםבנקעםהתקשרההחברה .וכיוצ"בהעמיתיםחשבונותוניהולאדמיניסטרציה

לחשבונותניהולשירותילרבותשירותיםרהלחבלספקהבנקהתחייבלפיובהסכם 2008אפריל

החברה.פעילותעםבקשרנוספיםושירותיםהחברהיעמית

דעתהשיקולולפיעתבכלרשאיתהחברהההסכם,להוראותכפוף ,החברהרכתהעלמיטב

 .לחברההתפעולשירותינותןהבנקאתלהחליףיהבלעד



אתהחברהעבורתבצעפסגותלפיוהסכם , 2008באפרילפסגותעםחתמההחברה-פסגות 18.3

 .ההשקעותניהולשירותי

ההשקעהממדיניותכחלקהחברהמבצעתהחברה,שלהשוטפתההשקעותפעילותבמסגרת 18 ,~

השקעהגופיעםהתקשרויותשלה,ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריוןידיעלהמותוויתשלה,

באלו,וכיוצאנאמנותקרנותהון,קרנותהמנהליםשונים

q .זושוP עות

 ,השקעותניהולמבנהבפרקלעילראה

ומיזמים,שותפויותמוחזקות,בחברותהחברהשלמהותיותהשקעהפעילויותאין

סיסו, . 10

החברהעמיתימחשבונותהמשולמיםהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה 20.1

 .בפועלהחברהלהוצאותבהתאם

כלשהם.מימונייםבמקורותשימושעושההינאהחברה 20.2

 .דיןפיעללהתחייבות,לערובאומנכסיהנכסלשעבדאשראי,ליטולרשאיתאינההקופה 20.3

סיסוי . 1ו

גמלקופתשלמנהלתכחברההחברה, .המסלרשויותדיווחלצורךכספיכמוסדנחשבתהחברה

במס.חייבתאינהולפיכךרווח,למטרתפועלתאינהענפית,

פטורותהכנסותיהולפיכך 2015לדצמבר 31עדבתוקףהכנסהמסלצרכיגמלכקופתאושרההקופה

 ,הכנסהמסלפקודת ) 2 ( 9לסעיףבהתאםממס

 , 31.12.2014ליוםהכספייםלדוחות 7ביאורגםראוזה,לעניין

גיטוח . 11

השקעותבתקנותהמפורטיםהסכומיםפיעלמקצועיתאחריותיטוחב 2014בשנתערכההחברה

ועובדיםדירקטוריםשלירותכשותנאיונאמןקרןמנהלשלוביטוחעצמי(הוןבנאמנותמשותפות

 .-1995ו IIתשנבהם),

נושאיוליתרהחברה,בדירקטוריוןהמכהניםלדירקטוריםמשרהנושאיביטוחערכההחברהכן,כמו

 .בההמשרה

חחגרזו,פיעיותעיוח Pויפסגגיות. 1'י

 :והקופההחברהפעולותעלהחלההחקיקהעיקריבתמציתלהלן



רתמסגאתרימסדהחוק- 200Sהתשס"ה-גמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק . 1

בעקוהחוק .פעילותהודרכיניהולהאופןמתה,הקאתהמנהלת,והחברההעמיתביןהיחסים

לענייןהוראותוכןמנהלות,וחברותהגמלקופותשלרישיונותלקבלתהתנאיםלענייןהוראות

הדנותהפיקוחוראותהמחלקמחילהחוקמנהלת.בחברההזקהחוהיתרישליטההיתריקבלת

שעניינן ,הביטוחעלהפיקוחחוקמתוןשונותוהוראותמנהלתבחברהשליטהאמצעיקתבהחז

ועדתשלפעילותהאתמסדירכןומנהלת,בחברהאחריםםידיתפקובעליאורגניםמינוי

 ,ההוןשוקעלהממונהסמכותלענייןוראותהכוללהחוק .תפקודהיודרככשירותה ,השקעות

הוראותלקבועהמפקחלסמכותבדומהתקיןניהולהוראותליתןהאוצרבמשרדוחסכוןחיטוב

ועבירותאזרחייםקנסות ,כספייםםעיצומילענייןמותדואותרוהווכןטח,המבאצלתקיןלניהול

 .הביטוחעליקוחהפלחוקמהדובותיפליל

נקבעאםאפילולוהרצויהביטוחי/פנסיוניבהסדרלבחורהעובדשלוכאותזאתקובעוקהח

פתובקהכספיםהפקדתאתלהתנותבידמעעלנאסר ,החוקבמסגרתבדין.אוכםבהסאחרת

במקביל, .המעבידשקבערשימהמתוןבקופהאומסוימתבקופהשיבחרבכדהעובדשבחרהגמל

עלבחירתואתמימשלאהעובדאםמחדלברירתוהויבדיןאובהסכםשנקבעושהוראותנקבע

 .כןלעשותהזדמנותלושניתנהאף

 ,כספיםמשיכתתנאי :כגוןגמל,קופותקנותבתהמופיעותאותרוהגםכוללהגמלקופותחוק

 .חוקשללדרגהאותםוהעלהוכיו"בעיקול,גמל,בקופותזכויותשעבודעלאיסור

הנושאיםכלאתרותמסדיגמל,קופתחוקמכחשהותקנוגמלקופותתקנות-גמלקופותתקנות . 2

העצמיההון ,הרישוידרישותלרבותגמל,קופותשלניהולןואופןאישורןבהקמתן,םיהקשור

קופותבכספיהשימוש ,הגמללקופותלבצעשישהתשלומיםהמנהלת,החברהשלוהביטוח

כספיםלהשקעתיימותהקומגבלותגמלקופותשלכספיםהשקעתלעמיתים,תשלומיםל,הגמ

חברהעלהמוטלותוהחובותהשקעהועדותמינויןיילענהוראותקביעת(לרבותגמלבקופות

בהגווחלוקתם,הןחירווחישוב ,נכסיהןשערודלענייןהוראותהגמ)ל,קופותלניהולביחסמנהלת

ומוטבים,עמיתיםאיתורבענייןוהוראותגמלקופותביןכספיםהעברותהוראותניהול,דמי

י.וכווחשבונותדיניםגשתה ,םלעמיתידיווחיםמתןלענייןאותהור

 200Sהתשס"ה-פנסיונים)סליקהומערכתשיווק(ייעוץ,פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק . 3

 ,הפנסיונייםהמוצריםשלושיווקבייעוץהעיסוקאתמסדירהחוק-מכוחושהותקנוותקנות

לענייןהחליםוהגבלותאיסורים ,חובות ,ותנאיוהרישויחובתלענייןהוראותקביעתלרבות

הממונהסמכותבותלר ,רישיוןבעלעלהפיקוחלענייןהוראותפנסיוני,ושיווקבייעוץהעיסוק

השימושים ,היתרביןנקבעו,כןכמומבוטחים,עסקיעלשמירהתקיןלניהולחיותנהלהוציא

עיצומיםלהטילסמכותלממונההמקנותהוראותוכןיוניתספנסליקהבמערכתיםהמותר

פליליות.סנקציותלרבותאזרחייםוקנסות

אלותקנותתבמסגר-ב-964ד"התשכגמל),קופותלוניהלולאישור(כלליםהכנסהמסתקנות . 4

החברה,שלתוההשקעועדת ,לעמיתיההקופהחובותלעמיתים,םיתשלומבדברהוראותנקבעו

 .וכיו"בגמל,קופתחשבוןניהול



במקרהלעובדהגנהימיםומסםיבמקרמעניקזהחוק- 1958 ,ח"התשיהשכר,הגנתחוק . 5

קופותחוקבמסגרתזכויות.הקנייתלרבותגמל,לקופתההפרשותאתמעבירוינאידשהמעב

שלאדמעביעלהקנסוהוגדלפליליתעבירהשנקבעהבאופן ,האמורהשכרהגנתחוקתוקן ,גמל

ככלולעשותלפקחדבתאגימשרהנושאעלחובהוהוטלההעוב,דשלמשכרושניכהכספיםהעביר

זהבחוק.ונשיןהעחוקלפיקנסתשלוםתגרורזוחובההפרתל. IIהנהעבירהאתלמנועשניתן

שעותרישום ,השכרפרטיפנקסלניהולהמעסיקבתחולרבות ,נוספיםנושאיםדרווסוהנקבעו

שלמשכרושנוכוהסכומיםאתלפיההוראהבחוקנקבעהןכומפורטתלושומסירת ,העבודה

שבוהתשיעימהיוםיום 30תוךיעדםללהעבירישההשתלמות)בקרןחלקויןבג(לרבותבדעוה

 .השכרמשולםלהיותהיהאמור

 Q.2 ' 4גשנתפורסטואשרוחקוק"חוזרוtכ

ומיום 18.2.2013מיוםהאוצרבמשרדוחיסכוןיטוחבההוןשוקאגףלמכתביבהתאםכייובהר

בשנתשפורסמויןדהוראותרקזהבדוחלכלולהחברהעל IIהכספייםהדוחותרייקיצובדבר 5.5.2013

הדיןהוראותסקירתכימודגשךיכלפ .החברהשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהשלהןהדוח

אתרקאלאח IIהדובשנתשפורסמומוסדייםלגופיםהקשורותיןהדהוראותכלאתכוללתאינהלהלן

 .הכספייםהדוחותעלמהותיותהשלכותלהןישהחברהלהערכתאשראלה

 :החברהעלותיתהמהשפעהתיתכןשלהן 2014בשנתמורסשפודיןהוראותלהלןלעיל,לאמורבהתאם

 :האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףחוזרי

הקודקסהכנתבמסגרת: ) 15.01.14 (סיכוניםניהול-המאוחדהחוזר 2014-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 1

תחוםכלאתמרכזהחוזר ."סיכוניםלוהייניבדבר 5שערשל 1בחלק 10פרקאתההוןשוקאגףפרסם

תפקידיו,סמכויותיו,הסיכונים,מנהלשלכשירותוותנאי;מינויולרבותהמוסדיבגוףיכוניםהסהולינ

למנהללמסורבחברהגורמיםשעלדיווחים ,הסיכוניםהללמנלספקשישוהמשאביםעבודתודרכי

מנהללעבודתבנוגעהוראותמס'עודכנוכן,כמוו.כהונתסיוםוכןותקופתיים)(מיידיםהסיכונים

ועסקאותחדשיםהשקעהלתחומיכניסהבטרםדעתוחוותלתבלקדרישהספהוהלרבות,הסיכונים

ועדותישיבותבכלכמשקיףלהשתתףםיכוניסמנהלהזמנתמשרה,כנושאמינויומשמעותיות,

ע"פל,בלקזכאישהואונקבעהסיכוניםמנהלשלסמכויותיוהורחבו ,האשראיוועדותההשקעה

מנהלשלכהונתוסיוםאתהמסדירותחדשותהוראותוכןהמוסדיבגוףשוניםםמגורמידוחותדרישתו

 .ועודהסיכונים

קובעהחוזר : ) 10.4.2014 (מוסדייםבגופיםתגמולמדיניותבדבר 2014-9-2מוסדייםגופיםחוזר . 2

בגופיםיםחראועובדיםכזירמתפקידבעלימשרה,נושאישלתגמולמדיניותגיבושןניילעהוראות

גוףשלהטווחארוכייעדיועםעקבייםשאינםםוניסיכנטילתשיעודדותמריציםומניעתמוסדיים,

באמצעותו.יםסכוחכספישלמושכלבניהולהצורךועם ,לושהסיכוניםניהולמדיניותעםמוסדי,

(קיימיםתגמולהסכמיהסדרת ,תגמולמדיניותקביעתתגמול,וועדתמינוילענייןהוראותכוללהחוזר

תגמול.מדיניותפרסום ,חוץבמיקוררהמשנושאיולתגמהסכמיהסדרתתגמול,תנאיאישור ,ם)יחדשו

 .) 1.4.14כיוםלתוקףנכנסהחוזר



2014-2גמלחוזר . 3 קרןאוביטוחקופתשאינהגמלקופתלגביהמאוחדהחוזרהוראותתיקוןבדבר 2-

גמללקופתעמיתהצטרפותלהסדרתהנוגעותההוראותאתלעדכןהחוזרמטרות : ) 5.6.2014 (פנסיה

אמצעותבלקופההצטרפות ,גמללקופתהצטרפותלענייוהוראותנקבעובחוזר.בקודקסשנקבעוכפי

במידהמסמכיםושמירתמצטרףלעמיתלמסורחברהשעלמסמכיםמוטבים,מינויהוראתמעבי,ד

מגנטית.

גופיםשתתפות(ההשקעהנכסיניהלוהמאוחד-החןזרהוראותתיקון 2014-9-7םיימוסדגופיםחוזר . 4

הגופיםמעורבותהגברתבדבר 2014-9-6מוסדייםגופיםןחזור ) 10.6.14 (כלליות)באספותמוסדיים

מוסדייםגופיםבחוזרתיקוניםמספרכוללים:החוזרים ) 10.6.14 (בישראלההוןבשוקהמןסדיים

ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתלענייןהוראותקביעתשעניינו 2009-9-11שמספרו

לאופןבעיקרמתייחסיםהתיקוניםד.חהמאוהחוזרהוראותאתלתקןהבא 2014-9-7ובחוזר

לגוףבהןבחברותהכלליותאספותבהצבעותבענייןהמקצועיהגורםעםהמוסדיהגוףשלההתקשרות

 .יהמקצועהגורםהמלצתעלשלוההסתמכותולמידתבהןהצבעהזכותיש

(הוצאותהשקעהנכסיניהולהמאוחד-החוזרהןראותתיקוןבדבר 2014-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 5

שירותיםעלהפיקוחתקנותלתוקףנכנסו 1.4.14ביום : ) 10.6.14 (עסקאות)ביצועבשלישירות

-(להלן-2014התשע"ד ,) 2מס'(תיקוןעסקאות)ביצועבשלישירות(הוצאותגמ)ל(קופותפיננסיים

סלבתעודותגמלקופתשלהשקעהבעדהוצאההותרהלתקנותהתיקוןבמסגרת .לתקנות)וןיקת

אינוהתעודהשמנפיקובלבדשיורה,ובתנאיםההוןשוקעלהממונהיורהשעליהםמדדיםלפיבישראל

אתלתקןהיאהחוזרשלמטרתולתקנות). )ב() 5 () 2 ( 3(תקנההגמלקופתשלהמנהלתלחברהקשורצד

תותרותנאיםמדדיםבאילוולקבועהמאוחדהחוזרשל 5לשער 2לחלקהשקעה")נכסי(ייניהול 4פרק

 .כאמןרההוצאה

חברותשלהרבעונייםהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהבדבר 2014-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 6

למבנההנוגעותהוראותקובע:החוזר ) IFRS) (18.6.14 (הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלות

גמלקופותשלמנהלותחברותשלרבעונייםכספייםבדוחותבינלאומיתלתקינהבהתאםהנדרשהגילוי

ביוני 30ביוםהמסתיימתלתקופההכספייםמהדוחותהחלזהחוזרהוראותשלתחילתןפנסיה.וקרנות

2014 . 

חברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילןימבנהעדכוןבדבר 2014-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 7

הגילןימבנהאתמעדכןהחוזר : ) IFRS) (18.6.14 (הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלות

החל-החוזרהוראותשלתחילתןפנסיה.וקרנותגמלקופותשלמנהלותחברותשלייםהשנתבדוחות

 . 2014לשנתהכספייםמהדוחות

מוסדיבגוףומבוטחיםלעמיתיםרבעונידווחשנתידוחבדבר 2014-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 8

עלהמוטלתהגילויחובתאתמרחיבלעמיתים,רבעוניודוחשנתידוחמתכונתקובעהחוזר: ) 23.7.2014 (



לחוזרבהתאםלעמיתים.הדיווחמתכונתמצורפת.לחוזרבוהמוצגהמידעאתומפשטמוסדייםגופים

בהתאםוהכלהמיילבאמצעותמפירטשנתיודוחמקוצרשנתידוחלעמיתיהלשלוחהקופהעל

מתכונתלמעט , 2014שנתבגיןלעמיתהשנתיבדיח-החוזרתחילת .בחיזרשנקבעוולכלליםלמתכונת

יהצהרתהמסאישורמתכינת . 2015שנתבגיןהשנתימהדוחהחלישלחאשר-רטהמפויהשנתהדוח

 . 2015שנתבגיןמהדיווחהחל-המקוצרהשנתילדיחהמצורפיםהון

נמוכהיתרהעםשנפטרעמיתמחשבוןכספיםמשיכתבדבר 2014-2-3מוסדייםגופיםחוזר . 9

יתרהושבחשבונימוטביםמינהשלאשנפטרעמיתמחשבוןכספיםמשיכתמסדירהחוזר: ) 12.8.2014 (

הוראותשלתחילתו .צוואהקיוםצואוירושהצוהמצאתדרישתללאוזאתש"ח) 5,000(עדנמוכה

 .) 12.8.14 (פרסומומיוםהחוזר

השירותיםאתלהסדירנועד:החוזר ) 18.8.2014 (שירותיםלמתןהסכמיםבדברמוסדייםגופיםחוזר . 10

נקבעוהחדשבחוזרמנהלות.לחברותלהעניקיכוליםפנסיונים)כיועציםגם(המשמשיםהבנקיםאותם

ליצרןהפנסיוניהיועץביןהזיקההעדרעקרוןשמירת(לשםתפעולהסכמילענייןהגבלות:לגביהוראות

הפרדהנאות,וגילויהייעוץשלהטיהמניעתהסכם,בגיןשנתיתמקסימליתתמורההפנסיוני),המוצר

 .פרסומומיוםהחוזרשל.תחילתוהפצהבשלתשלוםוגביתפרסונאלית

הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהבדבר 2014-9-13מוסדייםגופיםחוזר . 11

הרישיוןבעליהמוסדיים,הגופיםאתתשמשאשראחודהי/,/ירשומהשלמבנהקובעהחוזר: ) 17.9.2014 (

המתבצעותהשונותהעסקיותהפעולותבמסגרתהפנסיוני,החיסכוןבתחוםנוספיםמידעוצרכני

הניתן ,וזמיןמהימןמדויק,שלם,באופןוהעברתומידע:קבלתהבאיםהעקרונותהבטחתתוךםיניהב

פרטישלוהתוכןהמבנהוהסדרתהדיןבהוראותעמידהלצורךובאפקטיביותבמהירותואחזורלשליפה

החוזרבנוסף,הפנסיוני.החיטכוןבתחוםהשוניםוצרכניוהמידעיצרניביןהמועבריםוהנתוניםהמידע

הנדרש,המידעאתלהעבירמחויבמוסדיגוףו/אורישיוןבעליהאשבהתקיימותןהנסיבותאתקובע

 . 2015בינואר 1ביוםהחוזרשלתחילתווממשק.ממשקלכלביחס

חקיקה

עסקאות)ביצועבשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותתיקון . 12

הוארכההשעההוראת . 1.4.14ביוםלתוקףונכנס 31.3.14ביוםפורטם :-2014תשע"ד ,) 2מס'(תיקון

הותרה .חיצוניניהולועמלתישירותהוצאותהוגדרולתקנותהתיקוןבמסגרת . 31.12.17ליוםעד

שוקעלהממונהיורהשעליהםמדדיםלפיבישראלסלבתעודותגמלקופתשלהשקעהבעדהוצאה

הגמל.קופתשלהמנהלתלחברהקשורצדאינוהתעודהשמנפיקובלבדשיורה,ובתנאיםההון

-2014 ד'/תשע Iגמל)לקופת(תשלומיםגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 13

למסורמעבידשעלהפרטיםאתגמל,לקופתתשלומיםהפקדתאופןאתמפרטותהתקנות :) 16.7.2014 (

הופקדושבעדועובדלכלבנוגעהפרטיםואתהפקדהלגביהפרטיםאתהתשלום,הפקדתהמועדלקופה

אתוכןתשלומים,הפקדתהפסקתבעתלמסורמעבידשעלהפרטיםאתגםמפרטותהתקנותתשלומים.

חוזרהיזוןלענייןהוראיתנקעוכןכמו .בתשלוםהפסקהעללעובדהודעהבשליחתהקופהשלהחובה



לתקנותהתיקוןפורסם 5.11.14ביוםהממונה.שיורהכפיאחידובמבנהממוכןנתוניםקובץבאמצעות

ליוםהתקנותכניסתאתהדוחהנמ)ללקופתכתשלומיםנמ)לכקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח

1.1.2016 . 

ד IIהתשעכתיקון),גמל)קופותביןכספיםכהעברתגמל)כקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 14

במהלךכייצויןנמל.קופותביןכספיםהעברתתקנותאתהוראותבמספרמתקוזהתיקון : 2014-

 , 1.7.2015ביוםלתוקףשייכנסנמל"קופותביןכספיםהעברתייבנושאחדשחוזרפורסם 2015ינואר

בנושא.הקודםלחוזרתיקוניםמספרכוללוהוא

שוקאגףידיעלוהוראותחוזריםמספרפורסמו ) 2015כמרץזהח IIדולמועדונכוןח l1הדותאריךלאחר

 :להלןכמפורט 2014שנתשלהדוחותעלהשפעהלהםאשרהאוצרבמשרדוחיסכווביטוחההון

המוסדיבגוףלומבוטחיםלעמיתיםרבעונידווחשנתידוחבדבר 2015-9-2מוסדייםגופיםחוזר . 15

רבעוניודוחשנתידוחבנושאלחוזרוהבהרותתיקוניםמספרמפרטזהחוזר :) 25.1.2015 (כתיקון)

 . 23.7.2014מיוםמוסדיבנוףולמבוטחיםלעמיתים

המנהלותהחברותשלנלוויםדויווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2015-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 16

דוחותיידיווח :שעניינו 2012-9-19מסימוסדייםנופיםוזרחאתמתקןהחוזר :) 25.1.2015 ((עדכןו)

אתלקבלמנתעלמנהלתלחברהדיווחחובתומוסיף "המנהלותהחברותשלנלוויםודיווחיםכספיים

עלהמנוהליםהמסלוליםהנמל,קופותמכלמנהלתחברהשנובההישירותההוצאותלכללביחסהמידע

 .ואילך 2014שנתבניןמהדיווחיםהחל-החוזרהוראותשלתחילתוידה.

גמלקופותשלהשנתיהתקופתיבדוחהנדרשהגילויהוראיתבדבר 2015-9-4מוסדייםגןפיםחזור . 17

ושלההנהלהסקירתדוחשלהנילוימבנהאתלעדכןהחוזר:מטרת ) 26.1.2015 (חדשותפנסיהוקרנות

חיזוקלשםחדשותפנסיהוקרנותנמלקופותשלהשנתיהתקופתיבדוחהכלוליםהכספיהדוח

במקרהלממונהמיידידיווחדרישתלקבועוכן ,בוהכלולהמידעשלוהשלמותהרלוונטיותהשקיפות,

לשנתהתקופתימהדוחהחלהחוזרהוראותשלתחילתןהכספיים.בדוחותמהותיתטעותנילוישל

החלשיחולופעיליםלאלעמיתיםפעיליםעמיתיםביןפיצולייןבענאיבנספח .א. 3סעיףכלמעט-2014

 .} 2015לשנתהתקופתימהדוח

החוסכיםמחשבונותהמנוכותישירותהוצאותעללציבורדיווחבדבר 2015-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 18

עסקאות),ביצועבשלישירות(הוצאותנמ)לכקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות :) 19.2.2015 (

והמבוטחיםהעמיתיםמחשבונותלנכותמוסדינוףירשאישירותהוצאותאלוקובעות-2008ח IIהתשס

מסוימותישירותהוצאותלשיעוראחוז 0.25שלתקרהבתקנותנקבעהבנוסף,הניהול.לדמימעבר

בדוחותומתומצתחלקיבאופוכיוםמופיעאלוהוצאותעלהדיווחהחוסכים.מנכסילנבותשניתן

פיקוחמנננוווליצורלציבורהמוצנהמידערמתאתלהנבירהחוזרשלמטרתו .לעמיתובדוחהכספיים

הדיווחאופו ,ומתכונתוהדיווחמבנהלענייוהוראותקובעהחוזר .אלוהוצאותלנבייתביחסשקוף

החוזרהוראותשלתחילתו .לממונההדיווחאופוהאינטרנט,באתרוהצנתוהדיווחתדירותוההצנה,

 ,פרסומוממועדימיםשנתייםלמשךזהחוזרלפידיווחאתתצינשהקופהנקבעעוד .פרסומןביום

 . 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימההתקופההיאזהחוזרלפישתוצנהראשונההתקופהכאשר



זכהותייסהסגיזכס 23

עםהחדשהתפעולהסכםעלהחברהחתמה 2008אפרילבחודש:הפועליםבנקעםהתקשרות 23.1

עםנוספת,שנהשללתקופההבנקידיעלהתפעולשירותימתוהמשךאתהמסדירהפועלים,בנק

הקופה.מנכסי 0.1%קריבחקיקה,הקבועעלתעלהשלאובתמורהשנה,מדילחידושאופציה

 .ש"חאלפי 586עלעמדהקופהידיעלששולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

אתכולליםאשרתפעולשירותילחברהלתתהפועליםבנקהתחייב ,ההסכםלהוראותבהתאם

כמפורטוהכולשונותפעולותב IIוכיוצונתוניםדיווחיםעריכתהחברה,עמיתיחשבונותניהול

בהסכם.

דירקטוריוןאישר , 2008שלהשניהרבעוןבמהלך-פסגותעםחברתהשקעותתיקיניהלוהסכם 23.2

שלההשקעותפעילותניהוללהסדרת IIפסגות IIההשקעותביתעםחדשהתקשרותהסכםהחברה

תתנהלבמסגרתםהתנאיםמפורטבאופןנקבעו , 13.4.08מיוםבהסכם,יפסגותי.על-ידיהקופה

בהתאם .זופעילותבעבורשתשולםוהתמורהיפסגותי,ידיעלהמבוצעתההשקעותפעילות

השתנההניהולדמישלהגביהאחוז , 2010יולימחודש ,פסגותןילבהחברהביןשנערךלסיכום

 .בקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרת 0.035%ל- 0.07%מ-

רטיבי,יניסטהאדמוהניהולהמזכירותפעילותלצורךמשרדיםהחברהשכרה 31.1.14ליוםעד 23.3

משרדיםמ IIבעהמקומיותהרשויותלעובדיההשתלמותקרן-רוםשלהמנהלתהחברהעםיחד

למשכנההחברהנכנסה 22.1.2014וביוםהסתיימההשכירותתקופתאביב.בתל 8זכאיבןיברח

משנהשוכרתהינההחברה .ענייניהאתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובהחדש

היאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשל

28.2ליוםעדחודשים 62למשך להארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופתלאחר . 2019.

 .השכירותבהסכםכמפורטהשכירותתקופת

אכיפתממונהשירותילמתןושותיששוןד IIעומשרדעםהחברההתקשרה 2014פברוארבחודש 23.4

מוסדיים).בגופיםציותסיכוניניהולבדבר 2013-9-20מוסדייםגופיםלחוזר(בהתאםוציות

זכשפטייסהליגיס . 14

בתשלומיםיהמפגרמעסיקיםנגדמשפטיותתביעות 2014שנתבמהלךשוטףבאופןהגישההחברה

פועלתהקרן .המעבידיםחובותאתלגבותבניסיוןאלובתביעותהליכיםומנהלתלקרןעובדיהם

 .אלומעסיקיםחובותלגבייתיכולתהכמיטב

 . 31.12.14ליוםהחברהשלהכספיבדוח 14ביאורראהזהבענייןלפירוט

הקרוגהגש(הלהתפתחותו~פיעסקיתאסטרטגיהיעדיס, . 1 ,

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרהינםהקרובהלשנההחברהשליעדיה 25.1

ידה,עלהמנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפתהחברהלהצטרף.הרשאיםאלהמביןשורותיה



אתהתואמתסיכוןרמתעלוהקפדהלשוק,ביחססבירהתשואותרמתהמשךעלשמירהתוך

 .הקופהעמיתיפרופיל

25 אתלשדרגלהמשיךלעמיתים,שירותיהשיפורמגמתאתלהמשיךהחברהבכוונתבנוסף, 2.

לעמיתים.מיטבישירותהמאפשרותמערכותוהטמעת ,העמיתיםנתוניטיובהמחשב,מערכות

והןישיר,דיוורבאמצעותהןלעמיתים,הניתןהמידעאתולהרחיבלהמשיךהחברהבכוונת 25.3

שלההבנהלהעמקתלהביאמנתעלוזאתוסמינרים,עיוןימיפרונטליות,הרצאותבאמצעות

להם.המתאימיםההשקעהאפיקישלמושכלתלבחירהולהביאםבתחום,םיתיהעמ

הרחבתמקיף,נהליםמערךגיבושתוךוהבקרה,הניהולשיפורבמגמתלהמשיךמבקשתהחברה 25.4

 .חירוםלשעתשלההמוכנותושיפורהביקורתמערך

יבכדוזאתהעמיתים,מןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה 25.5

הפרטיים.הגופיםפניעלשלההתחרותיהיתרוןאתלשמר

25 אתלשדרגוכןשיידרשככלולהכשירםעובדיהשלהמקצועיתהרמהעללשמורמתכוונתהחברה 6.

 .עמיתיהעםהקשראתולחזקהחברהשלוהשירותהמיכוןמערך

כלואיןהחברה,הערכותעלנשעןאשרעתיד,פניצופהמידעבגדרהינןזובפסקההכלולמידע
בהתממשןתו.ןדואות

1b . חורגיןכעניי,אואירוע"pוגיריןכייתאגיןסעסי"
 .הרגיליםהתאגידמעסקיהחורגיםאירועיםאירעולאהדוחבשנת

סינו,כגורסיןיו, . 1 '

גיגיייסטאקוויסגוונווטי

הפנויהבהכנסהוירידהאבטלהבשיעוריעליה ,במשקכלכליתהאטה-כלכליתוהאטהמיתון 27.1

ולירידההחברה,לקוחותבמספרבירידההמשיכות,בהגברתבתשואות,לפגיעהלהביאעלולים

נכסיה.בסך

עויפיססיגו,נווטי

בגורמיםהנעוצהבתנודתיותהמאופייןההון,שוקבתחוםפועלתהחברה-ההוןבשוקתלות 27.2

שעריריבית,שערישלהשוקתנאישינויזאת,במסגרתעליהם.שליטהאיןלחברהאשררבים

המנוהלים.הנכסיםבשווילירידהלהביאעלולאינפלציה,שיעורי ,חליפין

שונים,רגולאטוריםגורמיםמטעםואישוריםלפיקוחכפופההחברהפעילות-ברגלוציהשינןיים 27.3

אלוגורמיםידיעלהמוכתביםמדיניותמשיקוליומוגבלתמושפעתלהיותעשויההיאולפיכך

בפטוריפגעאשררגולאטורישינויהואזומבחינההעיקריתהסכנה .בתחוםחקיקהומשינויי

יפגעואשררגולאטוריםשינוייםיבוצעוכיחששקייםהשתלמות.לקרולהפקדותשניתןממס

 .השתלמותלקרןלהפקדותשניתוממסבפטור



לדרושהזכותלעובדניתנהבכררפורמתבמסגרת-העובדידיעלהגמלקופתזהותבחירת 2.7.4

בטווחלהיותעשויהאלוחקיקהלהוראות .ידועלשייבחרמנהלבגוףכספיםלהפקידממעסיקו

נכסיה.סךועלבקרןהעמיתיםמספרעלהשפעההארוך

עמיתיםבשימורחשובגורםמהוויםהטובושמההקרןמוניטין-החברהבאמינותפגיעה 2.7.5

פגיעה .חדשיםעמיתיםשלבהפקדותוכןבכר),רפורמתלאורד(במיוחהקרןשלקיימים

 .בההעמיתיםומספרנכסיההיקףהקרן,פעילותעללהשפיעעלולההקרן,במוניטין

חובאגרותאשר ,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן-חברותשלפירעוןקשיי 2.7.6

עלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכוניםהקרן.ידיעלמוחזקותשלהן

 .ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילות

 .יוןהדירקטורלדוחויבפרקראההסיכוניםלגביהרחבה

השפעתםמידתאתלהעריךוקשהההשתלמות,קרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים

 .הקרןעלהעתידית

רחכר"ייח,דייזכ ,,,יסג,ר'סי

מתהליכיםכתוצאהלהיגרםהעלולכסיכוןמוגדריםתפעוליםסיכונים-תפעלוייםסיכוני 2.7.7

חיצוניים.ומאירועיםהמיכוניותבמערכותמכשליםאנוש,מפעולותלקויים,אוכושליםיםפנימי

טעויות ,ובכללןחשיפותשלרחבמגווןכוללתוהיאבאופייהרחבהתפעוליםסיכוניםהגדרת

אחרים.ואירועיםאחריםשלישייםצדדיםאו/וסוכניםו/אועובדיםשלוהונאותמעילותאנוש,

ספקיעםוהתקשרויותהשקעות,תהליכיאתבעיקרהכוללים,מתהליכיםנובעתהחברהחשיפת

המידע.אבטחתובתחוםמידעמערכותבתחוםאפשרייםלכשליםחשיפהרהלחבשרות.

תפעוללמערכתבנוגעתלויההיאבוספקלחברה-העמיתיםתפעלובתחוםבספקיםתלות 2.7.8

שבניהולה.ההשתלמותקרנות

7.9 Z הקופהבמסלוליהנזיליםהכספיםשיעורלהלן-העמיתיםחשבונותנזילות: 

מסלול

כללימסלול

מניותטיטניוםמסלול

ח IIאגמסלול

נזיליםסכומיםשיעור

76.0% 
50.4% 
86.8% 

מהנכסים 10ס%וכ-הכלליבמסלולמהנכסים-93.31%כמהוויםוהסחיריםהנזיליםהנכסים

 .ח IIואגמניותטיטניוםבמסלולים

 .עמיתיםכספימשיכתבשלנזילותקשייהקופההנהלתצופהלאלעיל,האמורבשל



אשרענפיים),וסיכוניםמאקרו(סיכוניטיבםפיעללעיל,שתוארו Iהסיכוןגורמימוצגיםהבאהבלהבט

תינוניבגדולה,השפעה-בכללותההחברהעסקיעלהשפעתםפיעלה,החברהנהלתלהערכותבהתאם ,דורגו

 :כדלקמןוקטנה,

בכללותההחברהפעילתולעהסיכןוגורםלשההשעפהמדית
.. ~ . -

קטנה~השפעבינוניתשפעה;'דגלוההשפעה

. 
מאקרוסיכוני

. J-"-.'-

 j...כלכליתהאטה

. .~ '.-
ענפייםיסכונים

.' 

 j...ההוןבשוקתלות

 j...רגולציהשינויי

 j...קופתזהותבחירת

העובדע"יהגמל

 j...תבאמינוהפגיע

הקרן

 j...חשבונותנזילות

העמיתים

 j...תפעולייםסיכוני

 j...בספקיםתלות

תפעולבתחום

העמיתים



מינהלשלהמנהלתהחברה

המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן

בע"מוהשירותים

הדירקטוריוןדוח
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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כללי . 1

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

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

"הקופה"). :(להלןירותים"והשהמינהלעובדילפקידים

שוניםומעסיקים )"המעו"ףהסתדרות" :ן(להלהמעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

החברה.תקנוןלהוראותבהתאם

החברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

 :להלןכמפורטהקופהלתקנוןבהתאםהמנהלת

וועדתשלדעתהשיקוליפעלהחוסכיםכספימושקעיםבוכללי-מיבהלמסלול •

החוקיההסדרפיעל ,ובחו"לבארץלהשקעה,המותרנכסבכלההשקעות

 ,קונצרניותאג"חראל,ישממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

מקרקעין ,הלוואות ,להמרהאג"ח ,ותימנשלבנגזרותבמניות, ,בבנקיםפיקדונות

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומבוות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותבחו"לובארץמניותבמדדימניות,עלבנגזרים ,באופציות ,ובחו"לבארץ

 .אלהבהשקעותהמתמחותנאמנות

באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבואג"ח-מינהלמסלול •

נאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"ח ,מק"מים)(לרבותממשלתיות

 ,מניותעלונגזריםבמניותהשקעהכלללא ,אלובהשקעותהמתמחות

כאג"חמוגדרותהינואשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

הצבעהבזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הגרעהמניות 1ף"המעוהסתדרות
יסודמניות 1

א'רגילותרשומותמניות 39,998

ב'רגילותרשומותמניות 10,000

50% 

הקרועמיתי

שוניםמעסיקים

0% 

500/0 

100% 

 :הבאההחלוקהלפיחדשיםשקלים 5שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון
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זכאיהמניהבעל .כ"אחדששקל 0.0001ע"נמניות 39,998 :'ארגילותמגיות

בהןלהשתתף ,כלליותאסיפותעלהודעהלקבלזכאיאינואך ,בקרןעמיתלהיות

 .בפועלהוקצולאאלומניות .ולהצביע

ועלפבהוקצומתוכן .חדששקל 0.0001נ"עמניות 10,000 :'ברגילותמגיות

שוקאגףעלהממונהידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

 15-ליוקצואלויותנמ 5.5.2010וםיב )"הממוגה" :להלן(האוצרבמשרדההון

אלהתומני .ביותרהרבתיםיהעממספרעבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים

ולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהןהמעסיקיםי"עמוחזקות

יהיואלומניותבעלי .הכלליתבאסיפהאחדקולמקנהמניהכלהכללית.באסיפה

בעליקבוצתנציגימתוךיבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדתולמנםיזכא

ברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחראלהדירקטוריםמבין .'בלותירגותימנ

 .רקטוריוןיהדחבריכללשלקולות

המעו"ףהסתדרותע"ימוחזקת ,חדששקל 0.0001ע"נאחתמניה :יסודמגיות

ההצבעהמכוח-50%לזכאיזהמסוגהמניהבעל .)בחברההעודביםתג(נצי

לאלהשווהבמספרבחברהדירקטוריםלמנותרשאיהמניהבעל .הכלליתהפיבאס

 .'ברגילותמניותבעליע"ישמונו

 .המעו"ףהסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניה :הכרעהמגיות

החבריםשדעותיםרמקאותםבכלריעכלההזכותאתלבעליהמקנהזוהימנ

מניה .מוועדותיואחתבכלאוהחברהבדירקטוריוןוביןהכלליתבאסיפהביןשקולות

 .כךלשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיומופקדתזו

שינוילאישורבהמשךוהחברהמוסדותי"עהחברהתקנוןתיקוןלאישורמשךהב

ביום(החברותרשםרישא , 5.5.2010ביוםכאמורהממונהמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפי .החברהתקנוןתיקוןאת ) 8.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים

מטעםדירקטוריםנויילממנגנוןהרהחבבתקנוןנקבעואףאחתב'רגילהיהלמנ

 'במניותיבעלשלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימים .אלומניותבעלי

 . 2015שנתבמהלךלהסתייםאמורההליך .החברהבתקנוןלקבועבהתאם

ביוםהממונהידיעללהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

 .בחברהאחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 8.11.2007

כהגדרתםלחברהקשוריםדדיםצהינםהבאיםהגופים ,החברהדיעתילמיטב

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

 ,שראלימדינת ,ישראלאורט ,ויצ"ו ,המעו"ףהסתדרות :הגמל")קופות"תקגות
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םותיריהשונהליהמבדיועיםידלפקלמותתההשקרןמינהל ,עמידר ,וןטחהבימשדר

צתובקמקלכחליואםריוקשהםהגופיותועקההשיקתמנהלה,רהחבי"עלתוההמנ

מיקזימחןבהותהחברכלןוכיםרוהדירקטכל ,יןבדכמוגדרעיםיהמשק

 .יותרואתניוהמןמהו 20%ה)לכאמותיישק(ככלםריוירקטדמה

הלתנהמהחברהידיעלהמנוהלותתופולקשישיםרוהאיש . 3

םילמושהמםיכספעלחלורשאיה .יםרשכילמפעליתותשתלמהןכקררהאושפהוקה

כללים(הכנסהמסותלתקנ 19בתקנהעיםוהקבולתנאיםלשיעוריםםהתאבלקופה

קחול 22סעיףחומכבתקנותוא 1964-התשכ"דגמל)קופותלולניהואישורל

 :אוהיםללוהמסורישאמספר .רותוהאמתנוהתקקוםבמואוביש ,האמור

 299-כללילמסלומינהל •

 1262-מניותטיטניוםלמסלונהלימ •

 1385אג"ח-לולמסלמינה •

 .לעת)מעתשחדמת( 2015צמברדב 31יוםלדעוניההגמלפתוקרואישתוקף

לתהמנהברההחידיעלםיוהלהמנתיםהעמיתונובחשמספר . 4

 : 2014תנשלסוףנכוןיםיתהעמחשבונותמספר

 'מסמס'

סה"כותנחשבותוחשבונ

תונובשחעצמא"םריםישכמסלול

 16,746 16,746לליכלמינה
 71 71ותמניםוינטיטמינהל
 423 423אג"חמינהל
 17,240 17,240םלימנוהותונחשבסה"כ

המנהלתהחברהדייעלםילהוהמנהנכסיםהיקף . 5

היקףקףיה

יםנכסיםנכס

12/201 יוניהשיעורש 12/2013 4

יםזחוא (.!Iiאלפימסלול

 1.98% 793,435 809,155כללימינהל
 2.06%- 2,281 2,234יותנמיוםטניטמינהל
31 30,288אג"חמינהל ,288 -3.20% 
841םיוהלנמסיםנכסה"כ ,677 827,004 1.77% 
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השנההמנהלתהחברהבתקנוןשנעשושינויים . 6

םוביהממונהעל-ידילהיתןשנבחברהלשליטההיתרהמעו'יףלהסתדרות

8.11  .בחברהאחזקותיהורשיעורלאהגמלקופותחוקאותורמהבתחייכמ , 2007.

לעיל. 2 .אסעיףראהב'מניותבעלישלהרישומיםהתאמתךהלילעניין

המנהלתהחברהעסקימצבב.

החברהעסקימצב . 1

בלבד.חייביםיסעיפיםכוללנכסיה .הקופהניהולמלבדאחרתלותפעיןאילחברה

לקופה.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה

 :החברהשלהכספיהמצ.בעלהדוחלהלן

בדצמבר 31

2013 2014 
ש"חאלפיש"חאלפי

נכסים

 66 232עוקברכוש
 869 610חובהויתרותיםחייב

 42 250מזומניםשוויומזומנים

 977 1,092הגכסיםכלסך

llil 
מניותהון

התחייבויות

 125 125נטו ,םלעובדיותהטבבשלהתחייבויות
 852 967זכותויתרותזכאים

 977 1,092ההתחייבויותכלסך

 977 1,092וההתחייבויותההוןכלסך

הפעילותתוצאות . 2

להוראותלבים(ובשענפיתגמלקופתשלמנהלתוכחברההחברהוןלתקנבהתאם

החברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהילותפעגמל),קופותחוק

 .ועלבפהוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמינובעות
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ברה:חהשלללוהכהרווחעלהדוחןלהל

לשנהלשנהלשנה

מהיישהסתמהיישהסתמהיישהסת

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בדצמבר 31דבצמבר 31

2014 2013 2012 

ש"חאלפיש"חאלפיחש"אלפי

 3,569 3,870 3,971ההשתלמותןמקרניהולמדמיהכנסות

 3,569 3,870 3,971וכלליותהנהלההוצאות

פהקותלכוללרווח

תייםומהאירועים . 3

כללילומסל

עדתוווןרקטורייהד ·"עהנקבעתתוההשקעתיניולמדבהתאםמנוהלתהקופה

 .ההשקעות

מניותנרכשוזופעילותבמסגרת .בקופהלמניותהחשיפהקטנהוה ,השנהבמהלך

כמו . IL!.Jמ' 54.3כ-שלבהיקףבארץמניותנמכרוו IL!.Jמ' 29.6כ-שלבהיקףבארץ

עלסלתעודותונמכרו IL!.Jמ' 52כ-שלקףיבהבחו"למניותעלסלתעודותנרכשו ,כן

 . fillמ' 43.7כ-שלבהיקףלבחו"תומנימדדי

 fillמ' 7.8שלבהיקףמדדצמודותקונצרניותבחותואגרנרכשו ,השנהבמהלך

חובגרותאנמכרומנג,ד . fill 'מ 19.8שלבהיקףשקליותות Iנצרנוקחובואגרות

 • IL!.Jמ' 8.6שלקףיבהצמודותותיקונצרנ

נמכרומנג,ד . fillמ' 19.5שלבהיקףתוקונצרניחובאגרותנרכשולחו"אג"חבאפיק

 . fillמ' 17.8שלקףיבהל"ובחות Iנצרנוקחובתואגר

צמודותות Iממשלתחובאגרותנרכשוהממשלתןבאפיקתוהפעילבמסגרת ,כןכמו

 . fillמ' 38.5לשקףיבהשקליותממשלתיותבחותואגרנרכשוו fillמ' 8שלבהיקף

 . fillמ' 48.8שלבהיקףשקליותתיוממשלתחובאגרותנמכרומנג,ד
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מניותטיטניוםמסלול

לתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפההשנה,במהלך

לשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלךהקופה.

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעור

אג"חמסלול

אג"חצמודות,שאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוהשנה,במהלך

והיתרהבנקאייםפיקדונות ,מק"מיםקונצרניות,אג"חלמד,דצמודותממשלתיות

בנזילות.

המאזןתאריךלאחראירועים . 4

שושןבןלינדהבג'שלמינויהאתההוןשוקאגףאישר 2015פברוארחודשבמהלךא.

המנהלת.בחברהביקורתועדתוכיו"רכדירקטורית

כדירקטורהלליאילןמרשלמינויואתההוןשוקאגףאישר 2015מרץחודשבמהלךב.

המנהלת.בחברה

הדוחותעלהשפעהלהםאשרוחוזריםהוראותפורסמוהמאזןתאריךלאחרג.

 : 2014לשנת

לעמיתיםרבעוניודוחישנתדוחבדבר 2015-9-2מוסדייםגופים.חוזר 1

חוזרפורסם 23.7.2014ביום :) 25.1.2015 ((תיקון)המוסדיבגוףולמבוטחים

מפרטזהחוזרמוסדי.בגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוניודוחשנתידוחבנושא

והרבעוני.השנתיהדוחלחוזרוהבהרותתיקוניםמספר

נלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2015-9-3מוסדייםגופים.חוזר 2

גופיםחוזראתמתקןהחוזר :) 25.1.2015 ((עדכון)המנהלותהחברותשל

שלנלוויםודיווחיםכספייםדוחות"דיווחשעניינו: 2012-9-19מס'מוסדיים

אתלקבלמנתעלמנהלתלחברהדיווחחובתומוסיףהמנהלות"החברות

הגמל,קופותמכלמנהלתחברהשגובההישירותההוצאותלכללביחסהמידע

מהדיווחיםהחל-החוזרהוראותשלתחילתןידה.עלהמנוהליםהמסלולים

ואילך. 2014שנתבגין

התקופתיבדוחהנדרשהגילויהוראותבדבר 2015-9-4מוסדייםגופים.חוזר 3

החוזרמטרת : ) 26.1.2015 (חדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתי

הכלוליםהכספיהדוחושלההנהלהסקירתדוחשלהגילוימבנהאתלעדכן

חיזוקלשםחדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיהתקופתיבדוח

דיווחדרישתלקבועוכןבו,הכלולהמידעשלוהשלמותהרלוונטיותהשקיפות,

שלתחילתןהכספיים.בדוחותמהותיתטעותגילוישלבמקרהלממונהמיידי

בנספח .א. 3סעיף(למעט 2014לשנתהתקופתימהדוחהחלהחוזרהוראות
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מהדוחהחלשיחולופעיליםלאלעמיתיםפעיליםעמיתיםביןפיצולבענייןא'

 .) 2015לשנתהתקופתי

ישירותהוצאותעללציבורדיווחבדבר 2015-9-8מוסדייםגופים.חוזר 4

שירותיםעלהפיקוחתקנות :) 19.2.2015 (החוסכיםמחשבונותהמנוכות

-2008התשס"ח ,עסקאות)ביצועבשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסיים

העמיתיםמחשבונותלנכותמוסדיגוףרשאיישירותהוצאותאלוקובעות

אחוז 0.25שלתקרהבתקנותנקבעה ,בנוסף .הניהוללדמימבערוהמבוטחים

עלהדיווחהחוסכים.מנכסילגבותשניתןמסוימותישירותהוצאותלשיעור

לעמית.ובדוחהכספייםבדוחותומתומצתחלקיבאופןכיוםמופיעאלוהוצאות

פיקוחמנגנוןורצולילציבורהמוצגהמידערמתאתלהגבירהחוזרשלמטרתו

הדיווחמבנהלענייןהוראותקובעהחוזר .אלוהוצאותלגבייתביחסשקוף

אופן ,ינטרנטהאבאתרוהצגתוהדיווחתדירות ,וההצגההדיווחאופן ,ומתכונתו

שהקופהנקבעעוד .פרסומןביוםהחוזרהוראותשלתחילתןלממונה.הדיווח

כאשר ,פרסומוממועדימיםשנתייםלמשךזהחוזרלפידיווחאתתציג

 31ביוםהמסתיימתהתקופההיאזהחוזרלפישתוצגהראשונההתקופה

 . 2014בדצמבר

שלההשקעהלמדיניותוהקשרובמשקכלכליותהתפתחויותג.

החברה

כלכליותהתפתחויות . 1

המאקרותמונת

כלכלתשביןשהפערבכךהכירוהפיננסייםהשווקיםכיהיהנראה 2014בשנת

ככל ,הציגהאמריקאיהמשקבעוד .וגדלהולךרקהעולםבשארלכלכלותארה"ב

הקשההחורףשלהחריפההפגיעהאףעלוזאת(-2.5%מיותרשלצמיחה ,הנראה

גדולוחלקיפן ,האירוגושכלכלות ,) 2.1 %-בהתכווץהתוצרבוהראשוןברבעון

ביחדזו,מגמהאיטיים.צמיחהנתוניולהציגלדשדשהמשיכוהמתעורריםמהמשקים

המהירהלהתחזקותהשנהבמהלךתרמה ,בארה"בהכמותיתההרחבהסיוםעם

שהריביתההערכותולהתחזקותבעולםהמטבעותרובמולהדולרשלבערכו

 . 2015במהלךלעלותתחל"בבארה

בתהליךהחלשהפדולמרותארה"בכלכלתשהציגהבצמיחההשיפוראףעל

שנההיתה 2014שנתהאחרונות,בשניםשהנהיגהכמותיתההרחבהשלהצמצום

בפרט,הארוכותהאג"חולמחזיקיבכללהאג"חלמחזיקימוצלחת
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יש .-2013ב 3.3%שלצמיחהלעומת 2.9%עלהדעמ-2014בהצמיחהשראליב

צר)ומהת-0.4%כערגתוההערכילפ(אשראיתן""צוקמבצעלובנטרכיןלציי

 ) 2013בשנתמאשרתוצר-0.5%בנמוכהתהיהירש(אהגזתרומתובנטרול

השנהחהיהצמ .להשקדמההנבשחהימהצמגבוההאףהייתההשנההצמיחה

ובצריכהבקיץ)הלחימה(למרותהפרטיתבצריכהכרינבגידולוהתאפיינה

בייצואיחסיתמתוןגידולומאידךמחדבקיץ)הלחימהבגלל(כנראההממשלתית

צמחהיתהפרטהצריכה .בהשקעותמשמעותיתתווהתכווצוהשירותיםהסחורות

במיוחדבלטהכאשר 2013בשנת 3.4%שלהחלצמיבהמשך-3.8%בהשנה

כהיצרלההוצאה .-11.2%בולעאשרקיימאבניצריםומלשתיפרטלצריכהצאההוה

 . 2013בשנת 3.3%שלעלייהלאחר-4.7%ב 2014בשנתגדלהציבורית

 ,בפרט . 2013בשנת 1.1 %שלעלייהלאחר-2.0%בוהתכווצבמשקתוההשקע

-1.5%בירדולמגוריםבבניהוההשקעות-3.2%בצוווהתכהמשקבענפיתוההשקע

עלהםיוהשירותהסחורותיצואהשנה.במרביתבענףהייתהאשרהוודאותיאבשל

הראשונההשנהבמחצית . 2013בשנת 2.0%שלהייעללאחר 1.7%שלבשיעור

השניהבמחציתאךהשקלשלוקזחובשלקריבעניכריוןמרפסבלשראלייהאוצייה

האמריקאית)(במיוחדהעולמיתבכלכלהרווהשיפהשקלתוחלשיהעם ,השנהשל

התיירותשירותיבייצואלשהחוהאףעלוזאתמסוייםבשיפורלהבחיןהיהתןינ

עלעמד 2014בשנתהממוצעהאבטלהשיעור .הקיץבמהלךמהמלחמהכתוצאה

בכוחההשתתפותשיעור .-2013ב 6.3%שלממוצעאבטלהרושיעלעומת 6.0%

צעתוהממלרמה 2013בשנת 63.7%שלצעתומממהרמלעלותהמשיךהעבודה

 . 2014בשנת 64.2%של

התקופה(להלן 2014שנתבסיכוםבבורסההסחיריםהעררניירותבמדדישינוייםה

כדלקמן:היו)יהנסקרת

 2014שנתסיכום 2014הרביעיןהרבעו

11 0.30/0-הכלליהמניותמדד .5% 

 11.5%- 9.5%- 50יתר

 6.7% 1.3%- 100ת"אמדד

 10.2% 0.4% 25ת"אמדד

 20.8% 10.1%להמרהאג"חמדד

 4.7% 0.1%-כללי"חאגמדד

 0.2%- 0.1%לצרכןריםיהמחמדד
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וריביתחליפיןשער ,אינפלציה

 . 2013בשנת 1.8%לעומת 0.2%-עלעמדה 2014שנתבמהלךנפלציהיהא

בענפיגוברתתחרותגגוןההיצעבצדחיובייםמשינוייםרבותהושפעההיהאינפלצ

רפורמות ,פתוחיםשמיים ,המזון"("חוקהממשלהשלרפורמותוגו',תקשורתהמזון,

ומשווהבודק ,מבררהישראליהצרכןגאשרהצרגניתבתרבותיומשינוועוד)בייבוא

המזוןבסעיףהירידותבמ'וחדבלטוהמרגזייםהסעיפיםמבין .מבעבריותר

סעיף .) 3.7%- (וההנעלהההלבשהובסעיף ) 5.2%- (התקשורתבסעיף ,) 2.5%- (

לאחרוזאת 2014בשנת 3.1 %-בשעלהלאחראינפלציוניגורםלהיותמוסיףהד'ור

רבותהושפעו 2014בשנתהנמוגותהמחיריםרמות . 2013בשנת 2.9%שלעלייה

חוזקוולאורהנמוגה,האינפלציהרקעעל .השנהאמצעעדחזקשנותרמהשקלגם

ל--1.0%(מהשנהבמהלךפעמיםשלושהריביתאתהפחיתשראליבנקהשקל,של

להתחזקותהביאובעולםהדולרהתחזקותובעיקרהריביתהפחתותכיום). 0.25%

השקל.מול-12.6%בהדולרהתחזקדברשלבסופוכאשרהשקלמולגםהדולר

באופןכיאםהשקלמולגםנחלשמשמעותית,בצורהבעולםנחלשאשרהאיןו,

סלמול . 2014בשנתהאירומול-1.2%בהתחזקהשקלכאשרחסית'מתון

 . 2014בשנת 3.1 %-בהשקלנחלשהמטבעות

מיליארדי-283.7בהסתכמו 2014בשנתהמדינההכנסותסך-הממשלתיהגירעון

חקיקהיקוניתבניכוי . 2013בשנתשקליםימיליאדר 282.9לעומת ,שקלים

 , 2014תנבש 5.1 %שלריאליבשיעורההכנסותעלו ,התקציבלנתוניוהתאמות

משמעותיתגבוהזהעלייהשיעור . 2013בשנת 2.8%שלריאל'תעליהלאחרוזאת

 .המיסיםרשותשלהגבייהומאמציהוןרווחימימושידיעלוהושגהצמיחהעורימש

שקליםמיל'אדר 29.9שלבסך-2014בהסתכםנטואשראימתוללאהכוללהגירעון

עלשעמדהמד'נהבתקציבהמקוריהתכנוןלעומתמהתמ"ג,אחוז'ם 2.8%שהם

בצדב'צועתתידיעלמוסברתהגרעוןמיעדהסטייה.מהתמ"ג 3.1 %שלג'רעון

מהתוצר. 0.2%שלבסכוםההוצאות

בשלושתהסתכםהתשלומ'םמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

השוטףבחשבוןהעודף .דולרמיל'ארד-8.3ב 2014שלהראשוניםהרבעונים

והשירותיםהסחורותבמאזוןדולרמ'ליאדר 3.6שלמעודףנובעהתשלומיםובמאזן

-1.06לביחסניכרשיפורדולר,מיל'ארד 1.93שלבסךההוןבחשבוןומעודף

הואגםבלטהפ'ננסיבחשבוןהעודףאשתקד.להיהמקבבתקופהדולרמיליארד

לעומתדולרמיל'ארד 3.6שלסךעלהאחרוניםהרבעוניםבשלושתעמדזהכאשר

 .:.אשתקדהמקבילהבתקופהליאדרימ 0.3
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הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות

החריגיםאירועיםשלתרומתםבשלתנודתיתהייתה 2014שנת-המניותשוק

מהשנהבשונההמניות.לשוקיטובהתה IIההתחתונהבשורהאךהשנהבמהלך

לשורההראשונההשורהמשקיעיביןבפעריםהתאפיינה 2014שנת ,להשקדמה

 .השנייה

ות"אהיתרומדדי 25ת"אמדדביןמתאםקייםהיההאחרונותבשנים-בישראל

החלה-2014באךולשנייההראשונהלשורהמשותפותהיווהירידותהעליות . 75

הרחק-10.2%ב-2014בעלה 25ת"אמדדהמדדים.ביצועיביןהיפרדות

בהתאמה. 11.5%וב- 9.8%בהשנהבמהלךשירדווהיתר 75ת"אשלמהתשואה

המחייהיוקרלהוזלתהרפורמותמהשפעתבעיקרנובעהנ"ללפעריםההסבר

 .המקומיותהחברותעלרגולציותוהפעלת

השנהאתסיימוחברותמעטלא 25ת"אבמדד ,עלווהשרשםלמרות

עלייהשהציגואלוגםוהםשנתיתעלייההציגו-25המתוך 15רק,למעשהבירידות

שהציגוופרוטרוםס IIנטבע,שלהמניותהובילובמדדהעלייהאת .הרבעוןבסיום

מהווהיחדומשקלןבהתאמה-66%ו 41 % , %64שלמרשימותיתרתשואות

 .מהמדד 18.2%

הדולרעלייתכןועליצואניותבםובר 25א"תבמדדהעלייהאתשהובילוהחברות

גלובאליותחברותעלמדובר ,בנוסף .לביצועיהןתרמההשנהשלהשנייהבמחצית

 .המקומיותולהגבלותלשינוייםרגישותפחותולכןונזילותגדולות

בעולםמרכזייםלשווקיםביחסיתרביצועיהציגהאמריקאיהמניותשוק-בארהייב

בשוקוהשיפורבצמיחהמהגידולנתמכוהמניותבשוקהעליות . 2014במהלך

בשארהצמיחהבקצבההאטהמנג,ד .המקומייםבביקושיםתמכואשרהבעודה

אךמשמעותיתבצורה-2014בהחברותבביצועיפגעולאהחזקוהדולרהעולם

המחציתבמהלךידראשרהאנרגיהבסקטורקשותפגעההנפטמחיריירידת

 .כולההשנהבמהלך-7.8%וב 18.4%ב-השבהשלהשנייה

ה-מדד .בהתאמה-14.7%ו-13.7%בעלו NASDAQוה- P500 &-המדד

2000 Russell כאשרהגדולותהמביותמדדילעומתמשמעותיתחסרתשואתהשיג

 .בלבד-4.9%בעלה

אותותיהןאתנתנוהמוניטאריתהתמיכהלהמשךדראגישלהבטחותיו-בעולם

 ,-7.9%בעלה-EUROSTOXX600המדד .באירופהבמדדיםלתמוךוהמשיכו

כאשר 2.6%שליותרנמוכהתשואהעםהשנהאתסייםהגרמני- DAXהמדדבעוד

- Nikkeiהמדד .הגרמניבסנטימנטפגעורוסיהמולהגיאופול·טייםהמתחיםעליית
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המרכזיהבנקשלהכמותיתההרחבההגדלתרקעעל 8.90/0שלתשואהעםבלט

שלהדולריתהתשואההין,להיחלשותתרמוגםהבנקשפעולותמכיייןזאתעםביפן.

 MSCןה-מדדהמתעורריםבשווקים .-4.2%עלועמדהשליליתהייתה Nikkeiה-

EM המדדהברזילאי.המניותבמדד 2.9%שלירידהבהובלת , 2.1 %-בירדHang 

Seng 5.3%בעלה-הסיני-. 

הסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרוןברבעוןהנגזרים-שוק

המחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-2באואופציהיחידותמיליון-14.0ב

חוזים.אלף-9.3בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידייםבחוזים

ש"חמיליארד-192בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק

מיליארד-9.8בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחי

הבסיס.נכסבמונחיש"ח

 5.8%שלתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

הארוכותהחובאגרותהציגוזהבאפיקגםהשקלילאפיקדומהובאופן 2014במהלך

שנים) 2-5 (הבינוניחלקולעומת ,-5.2%בעלוכאשרעודפתתשואהשנים) 5-10 (

באפיקבהתאמה.-1.8%וב-1.1%בשירדושנתיים)(עדהעקוםשלהקצרוחלקו

 . 1.0%שלתשואהנרשמהמשתנהבריביתהשקלי

ב-עלהקבועהבריביתהשקליהאפיקשנתי,בסיכום-צמודותלאממשלתיותאג"ח

-5 (הבינוניחלקו ,-1.3%בעלהשנתיים),(עדהשקליהאפיקשלהקצרחלקו . 7.2%

 .-14.8%בשנים) 5+ (הארוךוחלקו-4.6%בעלהשנים) 2

והתשואותעלוהמחיריםהממשלתי-האג"חלאפיקמצוינתשנההייתה 2014שנת

יוצאכפועלהיתר,ביןאירעה,האג"חבשוקהחיוביותהשנהמטה.כלפינלחצו

הריבית,הפחתותשלושחשוב,פחותולאהאינפלציהבציפיותהחדהמהירידה

זו.מירידהשנבעונ"א, 0.75שלמצטברבשיעור

המשמעותיהצמצוםהיאהחולפתהשנהבמהלךלהצביעניתועליהנוספתתופעה

לכדיעדהאמריקאיתלמקבילתהשנים 1ל-סישראלשלהאג"חתשואתביןבפער

שלילית.לטריטוריהרצופיםחודשיםמספרלמשךגלשזהפערבומצב

 , 1ilIמיליארד-1.213בהסתכםוהמיריםבמניות 2014בשנתהממוצעהיומיהמחזור

במניותההוןגיוסי . 2013בשנתהממוצעהיומימהמחזור-3.5%בהגבוההרמה

לנתוניביחס 144%שלעלייה , 1i!Jמיליאדר-8.7ב 2014בשנתהסתכמווהמירים

 . 2013שנת
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הנפטמחיריצניחתעםביחד ,השנהסוףלקראתבשווקיםהטלטלה-קונצרניאג"ח

השנהבמהלךשנהנההקונצרניהשוקעלרבהבמידההשפיעוברוסיה,והמשבר

שההשפעהאףעלהתשואה.במרווחיטון Iומקות Iמעלהראשונה)במחציתהקר I(ובע

ם Iקשרבעלותחברותשלקטןלמספררקרלוונטיתברוסיההמשברשלת Iהכלכל

ספוריםמים Iתוךוהשילרידות Iמסבלכולוהקונצרנןהרכיב ,ברוסיהכלכליים

הקונצרנןשהשוקא Iהלכךת Iהמרכזבה Iהס .שלמהשנהשלתשואהדבצמבר

תעודותדרךואםהנאמנותקרנותדרךאם ,הפרטילמשקיעמאודמוטהבישראל

בנוסף .ת Iרוחבהיאההשפעהעולהזהבאפיקהחששותרמתכאשרולכן ,הסל

בחודשיםתן" Iא"צוקממלחמתגם 2014בשנתהושפעום Iהמדדהנ"לם Iלאירוע

 .ות Iלתנודתפה Iשהוסיולי-אוגוסט

 .בהתאמה ,-0.8%ו 0.6% ,-1.0%בעלו-60ו 40 , 20בונדהתלמדדיהשנהכום Iבס

שלבעליותהשנהאתהםגםם Iמ IIמסם Iבנקבונדהתלומדדתר Iבונדהתלמדד

להקמתושנים 3חגגלאשעד"יתשואותבונדהתלמדדבהתאמה.-1.3%ו 0.4%

l הגדולמהמשקלכתוצאהוזאת-2.9%בהשנהרדI חסI החשופותהחברותשלת

בונדהתלמדד ,השנהבמהלךה Iנפלצ Iהאות Iפ Iבצדה Iמהירכתוצאהבמדד.לרוסיה

 .-4.0%בועלהתר Iתשואתג Iהצשקלי

החברותכאשרלטובהבלטה 2014שנת ,הקונצרניבאפיקהויוס Iלגהנוגעבכל

שלחלקןכיהנתוניםמןעולהעודאג"חבאמצעותש"חארד Iמיל 57754.4סו IIג

 10%שלממוצעלעומתזאת ,-30%כעל-2014בעמדרות Iסחהלאההנפקות

האחרונות.השניםבחמש

בעולםם Iבולטם Iרוע Iא

הפדהחל 2013בסוף-אברה"במהירהצמיחהרקעעלת Iהכמותההרחבהום Iס

עקביתלהפחתהמוקדשתהייתה 2014כאשריתהכמותההרחבהצמצוםבתהליך

תגיעבעולםההאטהכיחששותמעטלאעלוהשנהבמהלך .הרכישותבהיקף

כו Iהמשהכלכלייםהנתוניםזאת,עם .התהליךאתלהשהותיאלץהפדוכןלארה"ב

שי Iהשלברבעון 5.0%עלעמדהחה Iהצמ ,לראיה .רה Iמהחה Iצמעללהצביע

כולה-2014ב .השנןברבעוו 4.60/0שלצמיחהלאחרשנים)-11בביותר(המהיר

כאשרדרמטימשיפורנהנהקאן Iהאמרהבעודהשוק . 2.4%עלעמדהחה Iהצמ

סייםהפדאוקטוברבחודש . 2013בסוף 6.7%לעומת-5.6%לדריהאבטלהשיעור

אתלהעלותצפוןהוא-2015בכילשווקיםואותתת Iהכמותההרחבהת Iתכנאת

ם Iהשווקעלדרמטיתהשפעההייתהבארה"בת Iהמוניטארבמדיניותלשינוןת. Iהריב

ב-המטבעותסלמולהתחזקהדולר ,לראיה .והנפטהמט"חשוקיעלבמיוחד ,בעולם
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מחיריהין.מול 14%וב-האירומול-12.2%בהתחזקהואבפרטכאשר 12.8%

במדיניותהשינוייםרקעעל-50%מביותר 2014שלהשנייהבמחציתירדוהנפט

הגיאו-פוליטי.הנושאובשלבעולםהנפטבהיצעהעלייהבארה"ב,המוניטארית

שהתשואות-בעודירדוהאג"חבשוקיהתשואות ,המוקדמותלהערכותבניגוד

דווקאהארוכותהתשואותהשנה,במהלךעלוהאמריקאיהעקוםשלהקצריםבחלקיו

ההאטה ,ראשיתמרכזיים:גורמיםשלושהאחראיםהארוכותבתשואותלירידהירדו.

יחלואףארוכהתקופהעודית oאפהריביתעלישמור ECBה-כיוההבנהבאירופה

האג"חתשואת ,כךהאירופי.האג"חבשוקתשואותלירידתהביאוכמותיתבהרחבה

בשל .-0.54%ל 1.93%%שלמרמההשנהבמהלךידרהגרמניהשלשנים 1ל-ס

הדולרלהתחזקותהצפירקעעלבמיוחדגבר,האמריקאיותלאג"חהביקושכך,

פרמיהאותההמח"מ,יכון oפרמייתשנית,מטה.כלפינלחצווהתשואות

ירדה ,הארוךבטווחנזילותר Oוחוודאותאינגדכביטוחבד"כדורשיםשהמשקיעים

חריים oהמהבנקיםוף, oלב . 2012מאזלראשונהלשליליתהפכהואףהשנהבמהלך

לשוקדולרמיליארדיבמאותביקושיםהזרימוהזריםהמרכזייםוהבנקיםבארה"ב

 .האמריקאיהאג"ח

ההתאוששות-מוניטאריתבהרחבהתומכיםמדיפלציהוחששותבאירופההאטה

החלויה Oרומולהמתחיםעלו.מדפלציהוהחששותהשנהבמהלךהאטהבאירופה

אבדן .קים oוהעהצרכניםבאמוןירידה,תוךהגרמניהצמיחהמקטרגםמחירלגבות

בציפיותוהירידהפוליטיים-הגיאוהמתחיםעלייתבהתאוששות,המומנטום

לידיבאהאשרמוניטאריתלהרחבההמשקיעיםציפיותאתהעלוהאינפלציוניות

ה-הפחיתמדפלציה,בחששותוהעלייהלהאטהבתגובההאג"ח.בשוקיבראליביטוי

ECB ובנו 0.05%שללרמההשבהבמהלךפעמייםהריביתאתO לפועלהוציאף

והלוואות-ים ABSרכישתכגוןהמנייןמןשלאמוניטאריותהרחבהתכניותשלמגוון

לשווקים ) Forward guidaח ce (קדימההכוונהמתןתוך ) TL TRO (לבנקיםייעודיות

הפרק.עלעומדתהכמותיתההרחבהאפשרותכי

שלתכניתו-למיתוןמחודשתה Oכבירקעעלפת Oנוכמותיתהרחבהעלמכריזהיפן

כיווןשינוילייצרכהעדהצליחהלא " Abenomics "-ההיפניתהכלכלהלהצלתאבה

על .למיתוןהיפניהמשקאתדחפה ,-8.0%ל-5.0%מהמע"מוהעלאתביפןאמיתי

ההרחבהתכניתשלהגדלתהעלבאוקטוברהכריזהמרכזיהבנקאלוקשייםרקע

בשנה.דולר)מיליארד-700מ(יותריןטריליון-80ליןטריליון-70מהכמותית

מחודשאמוןלקבלרצונורקעעלהפרלמנטאתאבהפיזרהשנה,וף Oלקראת

שהייתהפת Oהנוהמע"מהעלאתוביטול " Abenomics "-הלהמשךמהבוחר

הציבור.באמוןמחדשאבהזכהבדצמברשהתקיימובבחירות .-2015למתוכננת
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הייתה 2014שנת-שנתייםמזהלראשונהריביתומפחיתהלהאטממשיכהסין

בקצבבסיןקבועיםבנכסיםקעהההשגדלהבה 2003שנתמאזהראשונההשנה

שלממוצעגידולשיעורלעומת , 15.7%שלגידולעלעמדהכאשר-20%מהנמוך

מתחתמעט , 7.4%שלוריעבש 2014בשנתצמחהסין . 2013- 2003בין 26.5%

לאחר ,במהירותהתקררהנדל"ןסקטורכאשר ) 7.5% (הממשלהשלהרשמיליעד

נקודתיים,בכליםשימושע"ירקמרחיבהמוניטאריתבמדיניותהשנהברובשנקט

יים.שנתמזהלראשונה ,נובמברבחודשריביתהפחתתביצעהמרכזיהבנק

המאזןתארירלאחרמהותיותהתפתחויות . 2

ועד 31/12/14מתאריךהתקופהבעור 2014לשנתהדוחותפרסוםלאחראירועים

15/03/15 : 

ברבעון 0.2%שלצמיחהלעומת-6.8%בהרביעיברבעוןצמחהמשקישראל-

בצריכההן ,התיירותשירותיבייצואהןמהירגידול"יענתמכהמיחהצה .השלישי

 . 2.8%עלעמדההצמיחה 2014בסיכום .הממשלתיתבצריכהוהןהפרטית

רקעעלוזאת 0.1 %שללרמהנ"ב-15במרץחודשביתיראתהפחיתישראלבנק

שלוחוזקוהריביתהפחתתרקעעל .המטבעותסלמולאלהשקלשלהתחזקותו

מולאל O.O 1 %-בהתחזקאךהדולרמולאל-3.7%בנחלשהשקל ,בעולםהדולר

כמותיתההרחבהשלתחילתהרקעעלוזאתהנסקרתהתקופהבמהלךהאירו

סלמולאל-3.2%בהשנהמתחילתהתחזקהשקל ,כוללבמבט .באירופה

 .המטבעות

הרחבהתכנית-22.1בהשיק ECBה- ,המוקדמותלהערכותבהתאםבעולם-

מיליאדר 60שלבהיקףממשלתיותח"אגלרכושצפוי ECBה-באירופה.כמותית

שהציפיותלפנילאמקרהובכל 2016ספטמברעדלפחותחודשבכלאירו

ההכרזהבעיקבות .) 2.0% (המחיריםיציבותיעדלמרכזקרוביחזרוהאינפלציוניות

 ,סין ,קנדהכגוןבעולםמרכזייםבבנקיםריביתהפחתותשלשורהנרשמה

ועוד.שוויץדנמרק ,שבדיהקוריאה,דרום ,אוסטרליה

הגמלקופותבענףוהתפתחויותמגמותד.

כללי . 1

כולללשוויוהגיע-6.15%בכ 2014בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשוק

החיוביות.לתשואותברובהמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלייה . i!J!מיליארד-369 (של
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-158כלפיצויים,ואישיותלתגמוליםבקופותש"חמיליאדר-188ככולליםאלונכסים

וכלפיצוייםמרכזיותבקופותש"חמיליארד 21כ-השתלמות,בקרנותש"חמיליארד

אחרות,למטרותקופותשלחיישמיליון 948-

מיליארד 294מכ- , 25%בכ-הענףנכסישוויגדל 2014- 2012השניםבשלוש

 . 2014שנתבסוףשייחמיליאדר 368לכדיעד , 2011שנתבסוףש"ח

ל- 2014בשנתהגיעההקופותנכסיכללשלברוטותיהנומינלהממוצעתהתשואה

 . 2012בשנת 9.66%-ו 2013בשנת 8.90%לעומת 5.370/0

עלהמצטברתברוטוהנומינליתהתשואהעמדה 2014- 2010השניםבחמש

 . 6.05%שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת , 34.14%שלשיעור

בחקיקהשינויים . 2

תאגיד.עסקיבדוח 22סעיףראה

המנהלתהחברהשבניהולהקופהשלהכספיהמצבה.

ובצבירהלעמיתיםובתשלומיםלקופהבהפקדותהתפתחויות . 1

כללימסלול

שלבהיקףהפקדותלעומת ,mנימיליונ 92כ-שלסך 2014בשנתוהופקדבמסלול

 .-3%כשלבשיעורקיטון , 2013בשנתmנמיליוני-95כ

בהיקףמשיכותלעומת ,נmמיליוני 120בכ- 2014בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-4% (שלבשיעורגידול , 2013בשנתmנמיליוני 115כ-של

כספיםהבערותכוללותותוהמשיכההקופאלםיכספהעברותכוללותההפקדות

 .מהקופה

 2014בשנתשליליתהייתה ,משיכותבני(ויהפקדותדהיינו ,במסלולההצביר

בשנתmנוניימיל-20 (בסךשליליתהריבלצבהשוואה ,נmמיליוני 28בכ-והסתכמה

2013 . 

מניותטיטניוםמסלול

חיישאלפי-491לבהשוואה ,נmאלפי 793כ-שלסך 2014בשנתוהופקדבמסלול

 . 2013בשנת
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משיכותלעומת filJאלפי 1,031שללסך 2014בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-131%כשלבשיעורגידול 2013בשנת filJאלפי 447כ-שלבהיקף

 2014בשנתשליליתהיתה ,משיכותבניכויהפקדותדהיינובמסלול,הצבירה

בשנת filJאלפי 44בסךחיוביתלצבירהבהשוואה , filJאלפי 238שללסךוהסתכמה

2013 . 

אג"חמסלול

שלבהיקףהפקדותלעומת filJאלפי 3,864כ-שלסך 2014בשנתהופקדובמסלול

 .-1%כשלורבשיעגידול , 2013בשנת li!.Jאלפי-3,819כ

משיכותלעומת filJאלפי 5,489כ-שללסך 2014בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-32%כשלבשיעורקיטון , 2013בשנת li!.Jאלפי 8,064כ-שלבהיקף

שלילילסך 2014בשנתהסתכמהמשיכות,בניכויהפקדותדהיינובמסלול,הצבירה

 . 2013בשנת filJאלפי 4,245בסךשליליתלצבירהבהשוואה , filJאלפי 1,625של

הקופהשלההשקעותמדיניות . 2

וועדתהדירקטוריוןעיייהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

באמצעותבעיקרבקופה,אחרותהשקעותלאפיקהחשיפההוגדלה 2014בשנת

טיטניוםבמסלולההשקעה.יקיאפבשארקיטוןכנגד ,נאמנותוקרנותסלתעודות

אגייחבמסלולבעודלמניות,-90%כשלבשיעורגבוההחשיפהנשמרהמניות

קונצרניות,באג"חצמודות,ולאצמודותממשלתיותבאגייחהושקעוהכספיםמרבית

 .ובנזילותבנקאייםפיקדונות ,מקיימים

הקופהתשואות . 3

מסלול

2014 2013 
ברוטונומינלית

כללימינהל

מניותטיטניוםמינהל

אגייחמינהל

9.01% 6.03% 
13.19% 8.90% 
3.33% 2.48% 

הקרןשרשמהלתשואההעיקרייםהגורמים
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 ,הקרןשלההשקעהאפיקיבכלשנרשמומרווחיםבנעההקרןשלהחיוביתהתשואה

ומניות.אחרותהשקעותסחירים,חובמנכסיובעיקר

ההשקעותלביןהעמיתיםחשבונותיתרותביןהקשר . 4

 2014שנתלסוףנכוןהעמיתיםמחסכונותוודיתמלמשיכההניתניםהכספיםשיעור

 . 2013שנתבתום 72.81 %ל-בהשוואה 76.36%עלעמד

בגיןהתקבוליםוכןהעמיתיםשללקופההשוטפותההפקדותהחברה,הנהלתלדעת

רגילים.שוקבמצביחיוביכספיםתזריםלקופהמבטיחיםהשונים,הקופהנכסי

להרכבנזיליםהלאהנכסיםשלהממוצעהחייםאורךאתמתאימההחברה

השתלמות.קרןשהיא ,הקופהולאופיהקופהאוכלוסיית

ביהולםודרכישוקלסיכוביחשיפהו.

מחיריאינפלציה, ,ריבית ,חליפיןער(שהשוקבתנאיכשינוילהגדירניתןשוק"כון"סי

 .הנכסשלההוגןבשווימשינויכתוצאהלהפס,דיובילואשר )'וכדמניות

עלהמנוהליםהעמיתיםשלההשקעהנכסיאתחושפתבחברה,ההשקעותניהולפעילות

בכפוףמתבצעת ,בחברההמנוהלותבקופותהחשיפותיצירתשונים.שוקלסיכוניידה

באופן ,תפסגועםמקצועיתובהתייעצותבקופההשקעותוועדתוןיהדירקטורלהחלטות

פה.הקושלהייחודיהסיכוןלפרופילתאיםיש

וליווילייעוץבע"מייעוץאבירקבוצתשירותיאתחוץבמיקורשכרההמנהלתהחברה

לגופיםמאוחדסיכוניםניהולחוזרשלהחוקיותלדרישותבהתאםסיכוניםבניהול

ובקרתניהולבמערךשעסק 2009-2-3הישןהחוזראתהמחליף 2014-9-1מוסדיים

גמל.קופותשלמנהלותבחברותסיכונים

קוומיםסיכוניםבדברהחברהשלההשקעותלוועדתדעתואתחווההסיכוניםמנהל

קביעתולצורךהמנהלתבחברהגמלקופתשלההשקעהנכסיבתיקופוטנציאלים

ועדתשלההשקעותמדיניותהתאמתולצורךהקופה,עבורועדכונהההשקעותמדיניות

 .קופהלאותהבהתייחסהמנהלתהחברהשלהמוצהרתההשקעותניותילמדההשקעות

 ,תאגידיםקבוצות ,מנפיק(וזיותהריכ ,השוקלסיכוניהסיכוניםמנהלמתייחסזהבכלל

הקופה.שלוהנזילותהדירוג)כותיואיזור(פהאשראי ,רפית)וגיאוגענפים

הסיכוניםניהולמדיניותאתההשקעותועדתלאישורלשנהאחתמביאהסיכוניםמנהל

קופתשלההשקעהנכסיבתיקשוקסיכונישלוהערכהלזיהויסיכוןמדדי ,זהובכלל
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קשייאוההפסדיםלהערכת ) stress testing (קיצוןתרחישימס'הגדירואתהגמל

 .נזילות

מדדיבאמצעותהשוקוסיכוניהתנודתיותאתלרבעוןאחתמעריךםוניהסיכמנהל

HSSTO -וVAR השנתייםשלשבועיותתצפיותעלהמבוססעסקיםימי 5שללאופק

 ,מעריךלרבעוןאחת .תצפיות) 260 (האחרונותהשנים 5ושלתצפיות) 104 (האחרונות

מדדימשקלשהואהסמןתיקמולאלההשקעהנכסיתיקסיכוןאתהסיכוניםמנהל

 .הקופהשליהוהצפההשקעהבמדיניותהייחוס

הקיצוןתרחישיתוצאותאחרעוקביםהמנהלתהחברהודירקטוריוןההשקעותוועדת

מדדמט"ח(ריבית,בודדיםלמשתניםרגישותמבחניוביניהםהסיכוניםמנהלשמביא

לרבות:הוליסטייםקיצוןותרחישיומניות)

סיכון.פקטורימס'המשלבחמורסינתטיתרחיש •

עולמיכללמשברבטחוני,אירועמקומי,מיתוןהמגלמיםהיסטורייםתרחישים •

.יוכדמ

יםהקיימוהמשאביםהאמצעיםאחרובקרהמעקבהסיכוניםמנהלמבצעלשנהאחת

בסיסעלעורך,הסיכוניםמנהלהשקעה.בנכסיהגלוםהסיכוןלזיהויהמנהלתבחברה

 VARה-מודלותקפותאמינותעקביות, ,הלימותשלבחינהלשנהאחתולפחותקבוע

וועדתידיעלהמאושרת , 8ack Testingמתודולוגייתאבמצעותידועלהמיושמים

 .ההשקעות

 .סיכוניםניהולומערכתתפעולשירותיפסגות,ההשקעותמביתמקבלהסיכוניםמנהל

הסיכוןרמותעלמקיףמידעלקבלהמנהלתלחברהועוזרתממוכנתהינההמערכת

החשיפהאתולמדודבקופותהעמיתיםחסכונותחשופיםלהם ,השוניםבמגזרים

השוקמחיריפיועלביותרהעדכנייםהשוקמחיריפיעלשוק,לסיכוניהעדכנית

הסיכוןלפרופילהמתאימהבתכיפות ,שוקמחירבהעדר ,מודלפיעלוכןההיסטוריים

ההשקעות.בתיק

ממצאיאתוהדירקטוריוןההשקעותוועדתחבריבפניהסיכוניםמנהלמציג ,לרבעוןאחת

מועדלפניסבירזמןוועדהלחברישנשלחדוחבמסגרתהסיכוניםובקרתהערכה ,ניהול

 .התכנסותה
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המנהלתהחברההנהלתעלרטימפ .ז

ותיוועדורקטוריוןיהדחבריעלםיפרט . 1

כללימידע .א

., ---
ןבשלדובע'

משפחהברהח/התאגיד

בעלשלרוקשדאתגי .תברריתאשנת
יןיענןייענלבעלשאוסףנויר i7יע i7וסיעהונהכלתיחתיתוננתיהידלםש

לאכןט"משהב ,יביםצתiואגףראש.ס 27/08/1995תישראלי 1946ןרוביאפרים

אלכןף"עומהתורדסתהגזבר 13/08/2001תיושראל 1945גלרמרדכי

לאןכעמידרבדיועועדיו"ר 23/06/2008תליאריש 1955מוןיסןביטומ

לאכןהבוטוחוחברותבנקיםהיעובדחטיבתראש 05/10/2008ישראלית 1977קימלמנחםד"עו
בהסתדרות

i לאלאגישור-ןדיעריכת 24/11/2005יתלישרא 1951רחוצןתיא"דוע

 )*( )דח"צ(
לאכןו"יצועובדיוןארג 28/09/2005תוישראל 1953בלדולחר

לאכןאורטבדיועעדורוו" 12/12/2005תיישראל 1966אלגריסיחיים

לאןכרדיעממנכ"ל 28/312012שראליתי 1953ברושעקבו
לאןכהמעו"ףתובהסתדררהמסחחטיבתראש 28/03/2011יתלשראי 1960פרובןורא

לאלא .מוסדייםםיפולגםותורושומתןלייעוץמשרדבעל 19/10/2009ושראלות 1974כרמוןרדביעו"ד

 .וטכנאוםםיאסנדהג"iוופכמנכ"למשמשבנוסף )צ"דח(

לאןכרטובאשכרקתלמחלהמנ 07108/2013תיישראל 1947דנציגראבי
--... -

 . 2014מאודשובחוכהונתסיים )*(
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פרטנימידעב.

השנההשתתף Iבהשיבותימסחברחבר .בחמשתווהתעסקוהשכלתו

ועדתועדתתפקידבהןחברות ,האחרונותהשנים !ינוחיצ

עות i7השורת i7בין Iיטור i7ירדת Iע i7השורת i7יביוןטור i7ריבדר Iט i7ריכדמכהןפנימישם

 26- 4כןלאר"יותיאקדמ :השכלהימינפאפרים
אגףראשס' :עיסוקביןור

ןוטחיהבבמשרדםיהתקציב

עובדישלג IIקופ :דירקטור

וןהביטחמשרד

 26- 4ןכלאדירקטוראקדמיתהשכלה:פנימימרדכי
(מנכ"ל)הסתדרותגזבר :עיסוקגלר

I 
המעו"ף

האקדמי-לוהמסל :רודירקט
למינהלהמכללה

-- 4לאלארודירקטה-ודתעמודיילהשכלה:פנימיבןמוטי
ניהוליתעתודהןמויס

עמידרעודבוועדיו"ר :עיסוק

- 5 4לאכןדירקטוראקדמות :השכלהפנומיעו"ד
עובדיחטובתראש :עוסוקמנחם

הביטוחתוברוחהבנקיםמליק

בהסתדרות

- 1 2לאר"וודירקטוראקדמית :השכלהצונייחעו"ד
יועץעו",דמשרדבעל :עיסוקאיתן
ההתנדבותלמגזרמשפטו )*נצחור

משפטועץוי ,רום"והמלכ

איפ"או"ריהמס,וועצוללשכת
תותוהעמועדתיו"ר ,ושראל

"דועבלשכת
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- 5 4לאכודירקטוריתאקדמית :השכלהפנימירחל
הובקרתאוםמנהלת :עיסוקדולב

העולמיתובויצהררלגילבאגף

-- 3לאלאדירקטורהנדסאי :השכלהפנימיחיים
אורטעובדיועדר"יו : i7עיסוסייאלגר

- 4 3לאכודירקטורבמדעיווראשתואר :השכלהפנימייעקב
שניתוארסוציולוגיה.והמדינהושבר

שניתואר .ציבוריתבמדיניות

 .עסקיםבמנהל

 .עמידרחברתמנכ"ל : i7עיסו

-- 4לאלאדירקטורתיאקדמ :השכלהפנימיאובור
המסחרבתיחטראש :עיסוקריפ

ף"המעובהסתדרות

 26 5 4יו"רכןדירקטוראקדמית :השכלהחיצוניעו"ד
ומתולייעוץמשדרבעל :סוקיעדביר

 .ייםמוסדיםלגופשירותיםכרמוו
קופ"גכמנכ"למשמש

וטכנאיםהנדסאים

-- 4לאלאדירקטוראקדמית :השכלהפנימיאבי
שכרמחלקתמנהל :עיסוקדנציגר

 .באורט

 . 2014מאיבחודשכהונתוסיים )*(
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דירקטוריםשכר . 2

לסרמסתכם 2014בשנתוןיהדירקטורליו"רולדירקטוריםששולמוהגמוליםכלסר

 .ש"חאלפי 296

 2014בשנתעדותיוווהדירקטוריוןסוניכ . 3

ישיבות. 4ל-התכנסהמנהלתהחברהוןוריירקטד 2014בשנת •

הדין,בהוראותכנדרששהוקמההמנהלת,החברהשלתוההשקעועדת •

 .שיבותי 26ל- 2014בשנתהתכנסה

-ל 2014בשנתכנסהתהרתוהביקעדתורת.וביקועדתישהמנהלתלחברה •
 .ישיבות 5

בחברהבכיריםמשרהינושאעלםיפרט . 4

בן

משפחהדיתפק

בעלשלווניסיונהשכלהבחברהריתאר

ענייוהשניםבחמשאוקשורהתחילתתפקידשנת

בחברהתונוהאחרענייובבעלכהונהנתינותבחברהדהילתייז 'מסשם

לאמ"מ .אקדמיתר"וימ"מ 13/08/01ישראליתמנכייל 1945 065049371ימדרכ

הסתדרותיו"רתוהסתדרגלר

ראש ,המעו"ף ,"ףוהמע

חטיבותראש

וגזברתוארציחטיבה

תוהסתדרתובהסתדר

 ·המעו"ףהמעוייף
לאראשוןארות- 31/8/08שראליתימנהל 1966 058351750ח"ור

בכלכלהכספיםראובן

וחשבונאותריי IIס

מהאוניברסיטה

הבערית

 .בירושלים

במשרדשותף

התמחות ,רו"ח
גמלבקופות

 .פנסיהוקרנות

חברהבעל
 .רה i7ובלייעוץ

לאעו"ד .אקדמית- 14/2/12תיישראלסמנכ"ל 1981 043391119דייוע
בבנקןמשפטהחברהשחר

 ,מזרחיכמכרוש

אכיפהמנהל

ןבקררגולציהו
רום



לאבעלאקדמית.מבקררו"ח 1/1/02ישראליתהמבקר 1965 022082002"חור

רו"חמשרדבקרןהפנימיאבי

השתלמותיודלביץ

רום

לאבעל .יתאקדמיועץ 1/1/98ישראליתיועץ 1965 022029888עו"ד

עו"דמשרדמשפטימשפטיאורן

בקרןששון

השתלמות

רום

לאאקדמאית,- 28/ח 10ישראליתמבהל 1975 038371589ביר
לניהוליועץסיכוניםויאבבלס

יכוניםס

בבנקים,

חברתמטעם

גרופאביר

שכרתנאי . 5

התחייבויותפרוטמבעידעלותהעובדשםתפקיד

בש"ח

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 290,708גלרמרדכימנכ"ל

אישיעבודההסכםפיעלמבעידעובד

 .ןידכלועפ"י

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 260,654שחרד"עוסמנכ"ל

אישיודהבעהסכםפיעלמבעידעובדכמכרושהחברה

 .דיןכלועפ"י

מקבלמעביד.בדועסייחמתקיימיםלא 112,500ראובןרו"חכספיםמנהל

חשבובית.באמצעותטרחהשכרסווירי

יחסילסיוםבהתחייבותבושאתהחברה 190,719א'עובדתעובדת

אישיבעודההסכםפיעלדימבעעובדתפעול

 .דיןכלועפ"י

יסיחוםלסיבהתחייבותנושאתהחברה 150,362 'בעובדתעובדת

אישיעבודההסכםפיעלמעבידעובדתפעול

 .דיןכלועפ"י

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 129,818ג'עובדתעובדת

אישיבעודההסכםפיעלמעבידעובדתפעול

 .דיןכלועפ"י

יחסילסיוםבהתחייבותנושאתהחברה 62,889ד'עובדתעובדת

אישיבעודההסכםפיעלמבעידעודבתפעול

דין.כליועפ"
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הקופהשלמבקרחשבוורואה

לוטברךשיחרו"

רו"חושות'לוטרבךיורד

ר"ג , 18היצירהרחוב

המנהלתהחברהניהולאופותיאורח.

המנהלתהחברהדירקטוריו!עבודתנוהל . 1

התפתחותעלדיווחיםלמסירתתקופתיותלישיבותמתכנסהחברהדירקטוריון

נושאיםווןומגהנכסיםתיקניהולבנושאהחלטותולקבלתשלההנכסיםותיקהקופה

 .החברהשלהתקיןלתפעולההדרושיםנוספים

לפניהדירקטוריוןוהחלטתהתייחסותהמחייביםבנושאיםדניםהדירקטוריוןבישיבות

הגמלקופותחוק ,החברותחוקשלפיבנושאיםומחליטדןהדירקטוריון .ביצועם

עלהפיקוחותבתקנהמפורטיםבנושאיםוכן ,בהםולהחליטדלוןעליוותקנותיו

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

החברה.ונהל,הרלבנטיים

החברהע"יהמנוהלותהקופההשקעותלניהולכלליתמתכונת . 2

 )"השקעותלקת"מח :(להלןמוסדייםולקוחותמפעליותקופותהשקעותמחלקת

כוללהמפעליות,הקופותשלהנכסיםתיקיניהוללשםערךניירותבפסגותהוקמה

 .בע"מערךניירותבפסגותהשקעותמערךעובדיהינםהמחלקהעובדי .זאתקופה

כוללוהואהישראליההוןבשוקוניסיוןיתועמקצהכשרהבעל,עובדיםמונההמחלקה

השקעותתפעולמערך .מפעליותקופותורפרנטיתהשקעותמנהלי ,מחלקהמנהל

השקעות(ועדתהקופהולאורגניההשקעותלמנהלישוטפיםשירותיםמספקת

ודירקטוריון)·

הינובמחלקהההחלטותקבלתתהליך .המחלקהעל-ידימנוהליםהקופהנכסי

איתורל,"ובחובישראלוהכלכלהההוןשוקיניתוחהיתר,ביןוכולל,תייטושמובנה

מדיניותגיבוש ,ספציפייםבנכסיםהשקעהכדאיותניתוח ,השקעהבאפיקימגמות

מסחרוביצועההשקעותועדתבפניהמובאתשוניםהשקעהלטווחימומלצתהשקעה

 .ל"ובחוהמקומיבשוקע"בנישוטף

המחקרמחלקותשלושוטףמעמיקמחקרבגיבוימתבצעבפסגותההשקעותניהול

השקעותמערךלפסגות .ומחו"למהארץחיצונייםמחקרגורמיבסיועפסגותשל
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נחלקיםהאנליסטים .מסחרואנשיהשקעותמנהלי ,אנליסטים 65כ-המונהומחקר

 , se-וו sideמיקרו , buy-sideמיקרו ,ואסטרטגיהמאקרו :מחקרמחלקות 7ל-

ניתוחיםהמספקותחו"ל,ומחקראשראימחקרנדל"ומחקראלטרנטיביות,השקעות

 .ובעולםבארץלמתרחשותחזיותאמתבזמו

מחלקהשהינהואכיפהרגולציהמחלקת , 2008שנתבתחילתהוקמהבפסגות

שתיוכוללתרגולציהסמנכ"לידיעלמקצועיתהמנוהלתתלויה,ובלתיאובייקטיבית

 :להלווכמפורטהפנימיתהאכיפהתכניתיישוםהינועיסוקןעיקראשריחידות

אכיפהיחידתא.

לחברותאכיפהשירותימעניקיםובאמצעותהאכיפהממוניבהמועסקים

 ,הטמעתן ,דיוהפרותמניעתנויההעיקריתפקידה .פסגותבקבוצתהבנות

 .ותיקונואיתורו

בקרהיחידת .ב

דיןהפרותאיתורפעילותהינוהעיקריועיסוקהבקרהמנהליבהמועסקים

העבודהבתכניתשנקבעומדגמיותציותבקרותבאמצעותאמתבזמן

ירגולטור ,החברהדרישות ,ותיצסיכונימהערכתנגזרותואשרהשנתית

מפעילותניכרחלקכו,כמוראשי.אכיפהממונהוהנחיותביקורתדוחות

ציותוסיכוניחריגיםאירועיםלבדיקתמענהנותןהבקרהמנהלשלהבקרה

 .אמתבזמןהאכיפהיחידתידיעללרובהנדרשיםנקודתיים

תלוי.ובלתיאובייקטיבימערךשהינו ,הסיכוניםניהולמערךבפסגותהוקם ,בנוסף

ביתשלראשיתסיכוניםניהולסמנכ"ל-המערךמנהלתמלבד ,מועסקיםבמערך

ההשקעותבביתהסיכוניםניהולפעילותעלהאחראייםעובדים 7 ,ההשקעות

 ..הקבוצהובחברות

פעילותאודותדיווחמקבל ,המיוחדותאוהרבעוניותבישיבותיו ,הקופהדירקטוריון

ועדתהחלטותלגביומעודכןהדירקטוריוןישיבותשביוהתקופהבמהלךהקופה

הדירקטוריוןההון.בשוקהצפויותלהתפתחויותבאשרהמחלקהוהערכותההשקעות

אתוקובעבקופהאסטרטגיתנכסיםלהקצאתבאשרההשקעותועדתבהמלצותדו

 .הקופהשלהכוללתההשקעותמדיניות

הבאים:בנושאיםגםמטפלהקופהשלהדירקטוריון

ההשקעותמנהליוהנחייתהקופהשלההשקעותלניהולונהליםכלליםאישור •

 .יישומהעלקוחיופההשקעהמדיניותליישוםהנוגעבכל
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ערךניירותמכוחשישההצבעהבזכויותהשימושלאופןבאשרמדיניותקביעת •

 ,כךעלדיווחוקבלתהגמלותפובקהמוחזקים

הקצאתברמתהשקעההחלטותמקבלתלשבועיים,אחתמתכנסתההשקעותועדת

וההשקעותהמסחרפעילותאחרובקרהפיקוחומבצעתאפיקיםלפינכסים

הצוות.ידיעללמעשה,הלכה ,המבוצעת

הפועליםבמחלקהההשקעותמנהלישללביצועמועברותההשקעותועדתהחלטות

העמדתלענייןהקופהלנהליבכפוףופסגותשלהפנימייםהעבודהלנוהליבכפוף

וועדתהדירקטוריוןשלההשקעותמדיניותומסמכי ,בעייתייםבחובותולטיפ ,אשראי

 .הקופהשלההשקעות

 :הבאיםבנושאיםמטפלתהקופהשלההשקעותועדת ,כןוכמ

סחירות,לאהשקעות :כגוןביצועןטרםמסוימותעסקאותאוהשקעותאישור •

ירהישהשקעה ,וגידור)נדל"ןסיכון,הון :ון(כגיותפרטהשקעהבקרנותהשקעה

 ,וכד'רכשהצעותאישור ,נאמנותבקרנותהשקעה ,ן"בנדל

אושרוכשתעתידייםוחוזיםאופציותשלהבסיסנכסבמונחיהחשיפהקביעת •

להעמידרשאיתשהקופהבטוחותשלהמרביהשיעורוקביעתהקופהיוצרת

עתידיים.ובחוזיםבאופציותעסקאותבשל

תקנותשלההשקעהבכללילנדרשמתאימיםחבריהוהרכבההשקעותועדתפעילות

אתוכןהוועדהחברישירותוכהרכב ,מבנהאת ,השארבין ,הקובעותהכנסהמס

 .פעולתהדרכי

השקעותהקצאתנוהל . 3

הקופהשלההשקעותועדתלהחלטותבהתאםתיעשהבקופהיפיתספצלותיפע

ההשקעות.למנהלהקופהשאישרההפעולהחופשרתובמסג

חשבוןבאמצעותתבוצע ,הקופהלמדיניותבהתאםמראשתתוכנןמרוכזתפעילות

 ..צוליהפלתכנוןבהתאםהמסחרבסיוםותפוצלמפצל

ההשקעותוועדתהחלטותמולאלההשקעותביצועעלבקרהנהלי . 4

יישוםעללפקחהנוהועדהמתפקידיאחדכיההשקעותועדתבנוהלקבעההקופה

מנהלע"ילוועדהמוגשיםהשקעותועדתישיבתבכל .שנקבעהההשקעותמדיניות

והפעילותהועדההחלטות ,הקופהנתוניאתהמציגיםדיווחיםהקופהשלההשקעות

שלועדתכך ,ההשקעותמדיניותבמגבלותעמידה ,שחלפהבתקופהבקופה

החלטותיה.יישוםאחרמקרובלמעקבכליםההשקעות
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נהליבאמצעותההשקעותמנהלאתהנחוההשקעותוועדתהדירקטוריון ,לכךבנוסף

באסיפותהצבעהדיווח :כגוןשוניםבנושאיםנדרשיםדיווחיםלהעבירהשוניםהקופה

אומסמתקנותחריגותעלדיווחבעייתיים,חובותודיווחאשראיתיקניתוחכלליות,

לקבלתלפנותההשקעותמנהליאתהנחתהכןכמווכדומה.הדירקטוריוןממדיניות

בנוהליה.שהוגדרכפימסוימותלפעולותההשקעותמועדתמראשאישור

כלליותב.אסיפותההצב.עהב.זכויותהשימושנוהלתיאור .ט

ע"יאושראשרגמלקופתע"יהמוחזקיםבתאגידיםכלליותותבאסיפהשתתפותנוהל

ההצבעהלאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאתמסדירהקופה

הדין,הוראותולהכנסהמסלתקנות 1ה 41תקנהלהוראתכפוףהנוהל .ותפיבאס

 :הבאיםהפרסומיםלרבות

מנהלתחברההשתתפות(גמל)פותו(קפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותא.

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

שלכלליתבאסיפהלהשתתףמחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטות

הצבעה,בדברהמדיניותגיבושאופןאת ,ובהצבעהזכותבעלתשהיאתאגיד

 .צבעהההלחובתהסייגיםואת

תחילה(ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר 2014-9-6חוזר .ב

ותופ(קייםפיננסשירותיםעלהפיקוחתקנותשלתחילתןממועד

- )-2014התשע"ד ,כללית)(תיקון)באסיפהמנהלתחברהגמל)(השתתפות

אתהמסדירזהחוזרפורסם , 1בסעיףכמפורטבעניין,תקנותלפרסוםבהמשך

בפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוףחובת

הגוףשלההתקשרותאופןאתוכןהצבעהזכותבעלהואבהםבתאגידים

הגורםהמלצתעלשלוההסתמכותמידתואתהמקצועיהגורםעםהמוסדי

 .המקצועי

הנוהל .ההצבעהופןאולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל

העסקת ,ענ"ןובעלישליטהבעליעםעסקאות :הבאיםלנושאיםהיתר,ביומתייחס,

סעיפיםלענייןתקנוןתיקוןמשרה,לנושאיוביטוחשיפוימתןשכרם,והסכמימשרהנושאי

חלוקתמשרה,נושאיואינםענייןיבעלשאונםלעובדיםאופציותהקצאת ,מסוימים

 .וכדומההעסקתםותנאיוחיצונייםימייםפנדירקטוריםמינוידיבידנ,ד

להכרעתיובאובהההצבעהחלטתוהבאסיפהותהשתתפמקריםובאילקובעהנוהל

וכןפסגות,התיקים-למנהלקשורבצדמדוברכאשרזאתהקופה,שלההשקעותועדת

זאתות,ההשקעועדתשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאההחלטהמקריםבאילו

לקופה.קשורבצדמדוברכאשר
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זכותלקופהשישהאסיפותכלאתבוחנתהשקעותביתפסגותשלהמחקרמחלקת

חברתמייצג,גוףעםהקופהבעור 2012נואריחודשבמהלךוהתקשרה ,בהןהצבעה

הדיןלהוראותבהתאםבאסיפותמשתתףאשרבעיימ,םייכלכלמחקרשירותיאנטרופי

הקופה.ונוהל

 :להלןהמפורטיםםיהדיווחאתההשקעותועדתתקבלםיילחודשאחתכיקובעהנוהל

ואופןהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות .א

למדיניותבניגודהצבעהשלובמקרים ,.אסיפותבאותןהקופהשלההצבעה

 .הסיבותיפורטו ,הענייןלפי ,בעהצהה

האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההפהשתתלאבהןאסיפותב.

 .בהןהשתתפותלאיוהנימוקים

ועדתתקייםלשנהאחתיכ ,קובעהנוהל-ועדכונםהנהליםבנושאוןילדהתייחסות

הצורך.במידתותעדכנםלנהליםבנוגעדיוןההשקעות

ההצבעהותימדינבצירוף ,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה

 .שלה

לשנותתןינבאמצעותואשרעליונהחשיבותבעלנושאהכלליותבאסיפותרואההקופה

וביןהחברותביןיותרהוגניםןיגומלייחסולקבועישראליהההוןבשוקועיוותיםמוסכמות

ציבוריות.בחברותתאגידיממשלשלולקידומוהמיעוטחזקותא

אתלהבעירלקופהמאפשרתכלליותבאסיפותבהשתתפותהקופהשלהאקטיביות

עלולהשפיעציבוריותבחברותתאגידיממשלשלהרבותותיהסוגילגבהישותיתפ

הקופה.עמיתיטובתעללשמורזוובדרךהציבוריותהחברותהתנהלות

נושאים,שלרבמספרבהצבעהלגביוברוריםאחידיםםיוניקריטרנקבעובנוהל ,כאמור

 .בוריותציהותרהחבמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר

בהתאםהקופהשאימצהתאגידיממשלאיכותותימדינאתכאמורתואםההצבעהאופן

לחוזר.

עיייהמנוהלתהפהקוהשתתפהבהןהכלליותהאסיפותמס'אתהמציגהטבלהלהלן

החברה:

האסיפותמס'

 2014בשנתשהתקיימו

222 

בהןהאסיפותמס'

 2014בשנתהשתתפה
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I . ונהלבקרותI ם

פיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנתההערכה

הקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים ,(פסגות)ההשקעותוממנהלהפועלים)

אינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותהבקרותלגבידיווח

םיהמתפעלאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולה

יעילבאופוהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצוניים

ומהימו·

התהליכיםועלםייהכספבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

והתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אתלהעריךהמאפשרבאופו 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרות

הבקרות.אפקטיביות

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

דעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנקו) SAE N.ס TYPE 3402(ווהבקרותאפקטיביות

והערכתוחסותיהמהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיוסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויועוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2014לועד 1/1/2014שביובתקופה

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

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

שביובתקופההבקרותביותיואפקטעיצובו ,הבקרותלתיאורשהתייחסההאפט

 . 31/12/2014ל-ועד 1/1/2014

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

הקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

הנגזריםכספייםדיווחיםלענייו Sס x Actה-של 404סעיףדרישותאתמיישמת

 .מוסדיגוףידיעלנלווים)דוחות-(להלןהכספייםמהדוחות

החברהכיוחיסכווביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2014ביוני 5בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

בהיקפה,בהתחשבזאת , 2013בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

וגילויים.
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הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

 ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופהלתום ,העריכו

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלתהחברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעונידבוחלגלות

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2014בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלה Iהדירקטוריודוח

לפקידיםהשתלמותקרןמונהלשלהמנהלת"החברהשלהדורקטוריון,בפיקוחההנהלה,

שלוקוומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשורותיםהמינהלעודבו

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנומיתהבקרהמערכת .כספידוווחעלנאותהפנימיתבקרה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדי

 )] FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

יכולותה]אפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.מגבלותישהפנימית

כספי.דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלדבבטחוןשלסבירהמידהלספק

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.החשבונא"םוהרישומיםמוגנים,הנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריון'בפיקוחההנהלהבנוסף,

פנימית.בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) mחס itס r (ומנטריםם IIאפקטיב

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהבתסס 2014בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל

n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

) be[ieves ( דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהי 2014בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית.הינהכספי

דירקטוריוןיוייר

מנכ"ל

כספיםמנהל

רובי]אפרים

גלרמדרכי

סוויריראובן

 2015למץר 18הדוח:אישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלר,מרדכיאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח"). :(להלן 2014לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללואיננהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

נכללוןבההנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעודבהשלמצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

אבופןמשקפיםדבוחהכלולאחרפיכסעידומהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

בהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,

 .בדוחהמכוסיםולתקופותיםלמועדהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שליומםולקלקביעתםםיאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלקוחנויפתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהליםונהבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחועדיםיהמ ,כאלהונהלים

תקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלתיפנימבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבעגו )כ(

הדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים~כספייםשהדוחותולכךהכספי

) IFRS ( ההוןשוקעלהממונהולהוראות; 

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן- ;הערכתנועלבהבתססדבוחהסהמכוהתקופהלתום,הגילוי

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפגהבקרהעל ,מהותיאבופן

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתעדתולוולדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפגימיתהבקרהילגבביותרהעדכניתהערכתגו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביר,אשרכספידיווחעלהפגימיתהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלדבע, ,לרשוםהמנהלתהחברה

אוההגהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )כ(

שליתימהפנבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעודביםמעורבים

כספי.ווחידעלהמנהלתהחברה

כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותואמאחריותילגרועכדילעילאבמוראין

א,
אתריך

 2015לממ 18
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

עודבילפקידיםהשתלמותקרומינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2014לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוולאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

נכללובהוהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

אבופומשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

בהווהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המבצאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאות

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנiרלתבחברהואחריםאני . 4

וכו-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעחילהבטהמיועדיםכאלה,ונהלים

תקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

הדוח;שלההכנה

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )כ(

הדיווחמהימנותלגביביטחוושלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

נלאומייםיבדי"חלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS (ההוו;שוקעלהממונהולהוראותו

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותילגבמסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכו-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,יהגילו

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינו )י(

להשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופושהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכו-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופו

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
עלבהבתססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו.

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביר,אשרפי Oכדיווחעלת Iמ Iהפנהבקרהשל

וכו- ;כספימידעעלולדווחלסכם ,לדבעלרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתנה Iשאו Iובמהותיתו Iבתרמית,כל )כ(

שלת Iהפנימבבקרהמשמעותןתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

 .דיוכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2015למרץ 18

תאריך

~ 

פים Oכמנהלרי, Iוו Oראובן
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , 2014בדצמבר 31וםילהחברה)-ולהלןמ IIבעוהשירותיםהמינהלידעובלפקידים

 Committee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

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

םיוהשירותהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלוההנהלה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-ולהלןמ IIבע

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיאאחריותנןהמצורף·כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

ביקורתנו.עלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board בארהII רןאילשכתידיעלאומצןאשר ,כספידיןוחעלפנימיתבקרהשלביקןרתבדברב

להשיגבמטרהלבצעהןהביקןרתאתןנלתכמאיתנןנדרשאלהתקניםפיעל .בישראלחשבןן

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינןתמכל ,קןיימהאםביטחוןשלסבירהמידה

הערכתכספי,דיןוחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנןהחברה.שלכספידיווח

בקרהשלןהתפעןלהתכנןןאפקטיביןתשלןהערכהבחינהןכןמהותית,חןלשהשקיימתהסיכןן

כנחוציםשחשבנןאחריםנהליםביצועגםכללהביקןרתנו .שהןערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנןלחוותנאןתבסיסמספקתשביקורתנןסבוריםאנן .לנסיבותבהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיןעדתהליךהינההחברהשלכספידיןוחעלפנימיתבקרה

להנחיןתבהתאםחיצוניותלמטרןתכספייםדוחןתשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנןת

בקרה . IFRSבינלאןמייםלכלליםןבהתאםהאוצרבמשרדוחסכןןביטוח ,ההוןשוקעלהממונה

לניהולמתייחסים ) l:ואשרונהליםיניותדמאותםאתכןללתהחברהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאןתובאופןבמדןיקמשקפות ,סבירבפירוט ,אשררשןמות

נרשמותשעסקאותביטחוושלסבירהמידהמספקים ) 2ומרשןתה)הוצאתםולרבותהחברה

וחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחןתהכנתלאפשרכדיכנדרש

החברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSבינלאןמייםלכלליםןבהתאםהאוצרבמשרד

 iהמנהלתהחברהשלוההנהלהןוהדירקטורילהרשאותבהתאםרקנעשים

 03-7514511פקס, , 03-7514514טל, , 52521מיקדו 18היצירהרח'גן:רמת



העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלטבירהמידהמטפקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,נכטישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

הכטפיים.הדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכטפידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבטיטעלהעתדילגבימטקנותהטקתכן,כמו .מוטעית

שלהקיוםשמידתאובנטיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלטיכון

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהיתיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמטגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבטט 2014בדצמבר 31ליוםהחברהשלכטפי

 . COSOידיעלשפורטמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכטפייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

 2014בדצמבר 31ביוםשהטתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל 2013ו- 2014בדצמבר

כטפיים.דוחותאותםעלמטויגתבלתידעתחוותכלל , 2015במרץ 18מיוםשלנווהדוח

26.3.2014 
תאריך

 03-7514511פקס. / 03-7514514טל. / 52521מיקדו 18היצירהרח/גן:רמת
 p---י'.י . ~



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

כספייםדוחות

 2014בדצמבר 31ליום

66 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

מ"בעוהשרותיםנהליהמעובדי

 2014בדצמבר 31וםילםיכספיותחדו

םינייענה-תוכן

עמוד

 66שער

 67םיהעניינתוכן

 68המבקריםהחשבוןרואידוח

 69הכספיהמצבעלדוחות

 7סוהפסדרווחדוחות

71הכספייםלדוחותבאורים -85 
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שלהמניןתלבעליהמבקריםהחשבןןרןאידןח

לפקידיםהשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מןהשירןתיםהמינהלעןבדי

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2013ו 2014בדצמבר 31לימיםהחברה)-(להלןמ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 .-2012ו 2013 , 2014בדצמבר 31ביוםשנסתיימומהשניםאחתלכלוהפסדהרווחעלהדוחות

דעהלחוותהיאאחריותנו .החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעל

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףהאוצרלהנחיותבהתאםביקורתנואתערכנו

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתולתקניגמלקופותמנהלותלחברות

אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג IIהתשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרדחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורתהכספיים.
הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

מצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםל IIהנהכספייםהדוחותלדעתנו,

השניםלשלושפעולותיהתוצאותואת ,-2013ו 2014בדצמבר 31לימיםהחברהשלהכספי

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם ,-2012ו 2013 , 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימו
 .האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

כפי ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה PCAOBלתקניבהתאם ,גםקרנויב

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2014בדצמבר, 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2015 ,במרס 18מיוםשלנווהדוח COSOידיעלשפורסמה

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

יושותרבד~לוורדי
... (' 

S" I • ""'"~ \ '-.) ___.) 
~שבוןרואי

 18.3.2015 :תל-אביב

 03-7S11J511פקס. , 03-7S14S11Jטל. , SZSZ1מיקדו 18היצירהרח'גן:רמת
דל ••י .," ...--,



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספיהמצבעלדןחןת

בדצמבר 31ליום

2014 2013 
ש"חאלפיבאור

4 232 66 
5 610 869 
6 250 42 

1,092 977 

7 

.... _------_ ----------

9 125 125 
10 967 852 

_~~_ 19 ! ___ 977 --_-_-----

11092 977 

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושוויםמזומני

הנכסיםסךכל

הון:

מניותהוו

התחייבויות:

נטולעובדים,הטבותלבשהתחייבויות

זכותייתריתזכאים

תיןההתחייבןכלסך

ןההתחייבןיןתההןןכלסך

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאירים

,/' 

69 

7J 
ראיבוסווירי

כספיםמנהל



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הפסדירייחדיחית

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2014 2013 

ח IIשאלפיאורנ

2012 

 3/971 11ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

 3,971 13לליותכוהלהנההוצאות

לתקיפהרווח

הכספיים.מהדוחותנרפדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

70 

3,870 

3,870 

3,569 

3,569 



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

 :כללי .א
 :ולהלןמ"בעוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהל" IIשלהמנהלתהחברה

מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלתייהחברה")
-2005א IIהתשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהייהקופה") :(להלן
 .) IIהגמלקופות:ייחוק(להלן

22ביוםנוסדההחברה השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , 11.1977.
 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמיתקרןהינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלםעובדישלההשתלמותקרןכספיאת
 .ף"המעוהסתדרותע"ימיוצגים

 :ניהולדמי .ב
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןותהורא

מסלוליםשניבקרןלפעולהחלו,ההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודש .ג
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
(לרבותממשלתיותבאג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בוח IIאגמינהלמסלול

כלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"ח ,קונצרניותאג"חמק"מים),
הינןאשרהחיקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות ,מניותעלונגזריםבמניותהשקעה
 .ההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוףח IIכאגמוגדרות
 ,ל IIובחובארץותבמניהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסללו

בהשקעותהמתמחותנאמנותובקרנותל IIובחובארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,
אלה.

נוסףמסלילבקרןלפעולהחלההיןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש
 :כדלקמן
שהיא.סיגמכלח IIבאגהמסלילמנכסי 75%לפחיתמישקעיםבו-קצרלטויחח IIאגמינהלמסללו
השקעהכליללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממיצעהחייםמשך

 .םונגזריבמניות

הנכסיםלמכסתהגיעלאקצר"לטויחאג"חמסלול IIשנפתחהחדשהמסלילכיהעובדהלנוכח
בייםשהתקיימההדירקטורייןבישיבתהיחלט ) rL!Jמיליון Iוהאוצרהנחייתלפיהנדרשת

המסליל.אתלסגיר , 26.3.2014

 ,המזומניםתזרימיעלודיחותבהוןהשינוייםבדברדיחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ד
יההכנסותוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה

 :הגדרותה.

 :אלהכספייםבדוחות
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמיתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה-החברה . 1

 .מ"בע

מסלוליהעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמות-קרןהקיפההקרו/ . 2
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)כללי- 1באור

השונים.

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כהנדרתם-קשוריםצדדים . 3
 . 2012תשע"ב-מוסדיים),נופיםעלהחליםהשקעה(כללינמ)ל(קופותפיננסייםשירותים

 . 2010התש"ע-שנתיים),כספיים(דוחותערךניירותבתקנותכהנדרתם-ענייןיובע . 4

בעיימ.הפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

האוצר.שבמשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקההון-אנףשוקאגף . 7

 .האוצרבמשרדוחיסכון,ביטוחההוןשוקאגףעלהממונההממונה- . 8

 . 2005התשסייה,-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק . 9

-דייתשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 10
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRS(להלו-בינלאומייםכספידיווחתקני . 11
בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהם ) IASB (בינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות ) IAS (בינלאומייםחשבונאותותקני ) IFRSו
ידיעלשנקבעופרשנויותאו ) IFRIC (בינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

בהתאמה ,) SIC (לפרשנויותהמתמדתהועדה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

הכספייםהדוחותהצגתבסיס

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 . )" IFRS " :(להלןבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות
 . 2015במרץ, 18ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרוהכספייםהדוחות

הצגהומטבעפעילותמטבעב.

הקרוב.לאלףומעוגליםהחברה,שלהפעילותמטבעשהינובשייח,מוצגיםהכספייםהדוחות
החברה.פועלתבההעיקריתהכלכליתהסביבהאתשמייצגהמטבעהינוהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלהוכנוהדוחות
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניות·עיקרי 2באור

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ד

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותםיישועלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והתחייבויות
נדרשה ,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

בשיקולמשמעותית.וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
הנחותועלחיצונייםגורמיםשונות,עובדותעלהחברההנהלתמתבססתהאומדנים,בקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינוייםשוטף.ןבאופנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים

 .מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

 ) 1IIFRSתקני II :(להלןלהםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות
נקבעהבסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמואשר

הממונה.להנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניות

מזומנים .א

 .בשיעבודמוגבליםאינםאשרבנקאייםבתאגידיםמיידיתלמשיכהמזומנים

קבוערכושב.

 .שנצברפחתבניכוי ,ישירותרכישהעלויותבתוספתהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי

החייםתקופתלאורדהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
 .הכספילדוח 3באורראהלפירוט, .בנכסהשימושיים

לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות .ג

הפקדותידיעלכללבדרדממומנותהתוכניות .העסקהלאחרהטבהתוכניותמספרקיימותבחברה
 .רותמוגדהטבהכתוכניותוכןמוגדרותהפקדהכתוכניותמסווגותוהןוחביטלחכרות

קצרלזמןלעובדיםהטכות

לאומילכיטוחוהפקדותהבראהחופשה,ימי ,משכורותכוללותקצרלזמןלעובדיםהטבות
להשתתפותתוכניתאובמזומןבונוסכגיןהתחייבות .השירותיםמתןעםכהוצאותומוכרות

האמורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותקיימתלקבוצהכאשרמוכרתברווחים,
ום.כהסאתמהימובאופןלאמודוניתןנר.עבהעובדידיעלשניתןשירותנגיו

פרישהלאחרהטבות
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניןת·עיקרי 2באןר

בעתכהוצאהנרשמותמוגדרתלהפקדהלתוכניתהפקדותמוגדרת,להפקדהתוכניותלחברה
מהעובד,העבודהשירותילקבלתבמקביללתוכניתההפקדה

בהכנסותהכרהד,

שההטבותצפוימהימן,באופולמדידהניתנותהוכאשרהכוללהריוחעלבדיחיתמוכריתהכנסות
ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכולחברהיזרמולעסקההקשורותהכלכליות
מהימו,באופןלמדידה

חדשים IFRSתקנישללראשןנהיישןםה,

להיותצפויהלאיישומם,מועדהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקניהחברה,להערכת
החברה,שלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

פעילןתמגזרי • 3באןר

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית,גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
השתלמות,קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס
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םידילפקההשתלמןתקרןנהלימשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלדיבען

םספייכהותדוחלםיראוב

עוקב·רכוש 4אורב

 :ותנועההרכב .א

התקנות

ושיפוריםמשרדי,ריהוט

כ IIסהבמושכרואביזריםציודמחשוב

ח"שאלפי

עלות

 306 177 80 49 2013בינואר 1לווםיתרה
 49 19 13 17תוספות

 355 196 93 66 2013בדצמבר 31ליוםיתרה

 197 33 133 31תוספות

 552 229 226 97 2014בדצמבר 31ליוםיתרה

רבצנשתפח

 262 155 61 46 2013בינואר 1ליוםיתרה
 27 15 9 3תוספות

 289 170 70 49 2013רדצמבב 31לווםיתרה
 31 5 13 13תיספות
 320 175 83 62 2014בדצמבר 31לירםיתרה

םריבספךהער

 232 54 143 35 2014דצמברב 31ליום

 66 26 23 17 2013בדצמבר 31ליום
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קבוערכוש- 4באור

שימושייםחייםדאורב.

בדצמבר 31םולי
2014 2013 

מחשוב

ואביזריםציודמשרדי,ריהוט

במושכרושיפוריםהתקנות

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

חובהויתרותםיחייב- Sבאור

הכנסהמס

מראשהוצאות

קשורצד-והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרן

חובהויתרותחייביםסהייכ

מזומניםושווימזומנים- 6באור

מיידיתלמשיכהמזומנים

בנקאיות.הפקדותבגיןשוטפתריביתנושאיםאינםהבנקאייםאגידיםבתהמזומנים

76 

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

בדצמבר 31ליום

2014 2013 

שייחאלפי

123 

40 

447 

610 

122 

747 

869 

בדצמבר 31ליום

2014 2013 

שייחאלפי
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לפקידיםההשתלמותקרולהנימשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייפסכהלדוחותםיראוב

יותנמהון- 7באור

םרשורעפנ

ח IIשח IIש

זהה)- 20131 2014דצמברב 31ליוםההרכב .א

 0.0001 0.0001יסודמניית 1
 0.0001 0.0001הכרעהמניית 1

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

5.0000 0.7831 

שלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלוחיקהפתקנותלפיב.
רהבמחהנדרשחדשיםשקליםבההתחלתיהעצמיההון ,-2012התשע"ביה),פנסקרןגמלקופת

ש"ח.מיליון 10יהיהמנהלת
 .ענפיתגמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלתוחלאינןאלותקנות

הכנסהעלםמיסי- 8אורב

החברהעלהחליםהמסחוקי .א

כללי . 1
שלותסהכנעלהחלהמס .-1975ו IIהתשלמוסף,ערךמסבחוקכהגדרתו IIכספימוסד IIהינההחברה
 .רווחוממסרותבחממסמורכבכספייםמוסדות

להוצאותיה.שוותהכנסותיהוכלמאחר ,רווחמטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל
נתקבלהכספייםהדוחותהוצאתעדולמנכוןלמלכייר.יכספממוסדסיווגהוינילשפועלתהחברה
 .תבבכאישורנתקבלטרםממעיימ,עקרוניאישור

מוסףרדעמסחוסוןקתי . 2

 ,כספייםמוסדותעלהחלהרווחמסבישובחכינקבע ,) 35מספר(תיקוןמעיימחוקלתיקוןבהתאם
ויבניכתרויו 2008המסבשנת.ששולמוהשכרמסיתשלוממלוא 2009המסמשנתלהחיכויבניותרו

המסמשנתהחלישולםהשכרמס ,בנוסף .שנהאותהבגיןששולמוהשכרמסימתשלוממחצית
Z009 המסבשנת .לאומיבביטוחהמעבידחלקעלגםZ008 מחלקמחציתעלהשכרמסישולם

לאומי.בביטוחהמעביד

מסשומותב.

 .כולל 2010שנתדעסופיותמסתשומוהוצאולחברה
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

נטולעובדים,הטבותבשל·התחייבויות 9באור

בדצמבר 31גיום

2014 2013 

ח IIשאלפי

 125 125עובד-מעבידיחסיסיוםבשגהתחייבויות

תשגומיםמנהגים,ביטוחיתשגומיידיעלבעיקרהמכוסהמעביד-עובדיחסילסיוםההתחייבות .א
 .גמגוקופותפנסיהלקרנות

שבגינןולהתחייבויותלהםניתןלאוגפיכך ,ברההחוניהולבשגיטתאינםכאמורשהופקדוהסכומים
מכוסהשאינהההתחייבותיתרתאתמשקפתזןבמאהמוצגתההתחייבות.במאזןביטוי,הופקדוהן

לעיל.כאמור

יחסילסיוםהחברהשלההתחייבותחישובלצורךוזאתאקטואריחישוב 2010בשנתערכההחברה
לסיוםההתחייבותבסכוםמהותיהפרשנמצאלא .בינלאומייםחשבונאותלכלליבהתאםמעבידעובד
התחייבותלכךאי .החברהבדוחותההתחייבותחישובלביןהאקטואריהחישובלפימעבידעובדיחסי

 .ישראליםחשבונאותלכלגיבהתאםהכספייםבדוחותמוצגתמעבידעובדיחסילסיום

פעילותהאתהחברהניהלה , 16.6.1996ביוםשנחתםהסכםמכוח , 2008אפרילחודשגסוףעד .ב
קרן-רוםשלהמנהלתהחברה-נוספותמנהלותחברותוגשתילההמשותפתמינהלתבאמצעות

 I1מ I1בעהשתלמותקרןרעות I1ו ) I1יוםקיי" :(להלןמ I1בעהמקומיותהרשויותלעובדיההשתלמות

מזכירידיועלברותהחשלהכללייםמנהליהןידיעגנוהגההמשותפתהמינהגת .יעות")קיי:יי(להלן
בזכויותיהםבמישריןשנשאהרום,קרןעובדיהיוהמשותפתהמינהלתעובדי .עובדיםוצוות

היחסיחלקהעללשפותהמתחייבתשהחברהתוךלעובדיםהקשורותאחרותובהוצאותהסוציאליות
בשכרם.

ענייניהאתלנהלהחלהוהחברההמינהגת,פוצלההחברהגהחלטתבהתאם , 2008אפרילחודשבתום
רובנותרוהפיצולבמסגרתת"א. 8זכאיבןברחובהקודמיםמשרדיהמתוךעצמאיובאופןבמנותק

 9.2.2009ביוםנוספים.פרסונאלייםשינוייםובוצעורום,קרןשלעובדיההמשותפתהמינהלתעובדי
לזכויותהקשורבכגביניהןההתחשבנותאתסייםאשרהסכםהמנהלותהחברותשלושחתמו

לקחהוהחברההחברהעובדתגהיותהפכהמהעובדותאחתכאשרינהלת,במהועסקואשרהעובדים
עללקחהאשררוםקרןעובדילהיותהפכוהעובדיםיתרוכל ,כלפיהבויותיההתחיכלאתעצמהעל

כגפיהם.ההתחייבויותכלאתעצמה

תנאיאתמסדירזההסכם .גגרמרדכימרהחברהלמנכ"להחברהביוהסכםנחתם 24.12.2012ביוםג.

בשכר.החברהכמנכ"גלשמשהמניעותהסרתבדברלחברההודעתוגאורוזאתהמנכ"גשלהעסקתו
יחסיאתמסדירההסכםהצדדים.ביןשנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקוםבאזההסכם

בהסתדרותהמנכ"לשגמשרתוהיקףשבהתקופהבקיימיםהיולאאשרהצדדיםביןוהמעבידהעובד

מגמולמורכבשהיהדח"צגמולבגובהדירקטורגמוללקבלתזכאיהיהשבה 100%עלעמדהמעו"ף
הקבועיםלשיעוריםבהתאםועדותיובישיבותוהדירקטוריוןבישיבותהשתתפותומגמולשנתי

 .הדיןבהוראות
הכגלית.והאסיפההדירקטוריון ,ביקורתהוועדת"יעאושרההסכם
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

זכותויתרותזכאים- 10באור

ומשכורתשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדיס

מראשהכנסות

לשלםוצאותה

שרותיםונותניספקים

ממשלתיותורשויותמוסדות

והבראהלחופשההפרשה

אחריס

בדצמבר 31ליוס

2014 2013 

ח IIשאלפי

1 

272 187 

348 270 

259 331 

5 5 

55 51 

28 7 

זכותיתרותוזכאיסהכלסך 852 967

ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות- 11באור

ביוסשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2014 2013 

ח IIשאלפי

2012 

 3,569 3,870 3,971ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוסשהסתיינוהלשנה

בדצמבר 31

2014 2013 2012 

אחוזים

 0.47 0.48 0.47ההשתלמותמקרוניהולדמי
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותבאורים

החברהשבניהולההשתלמותקרןאודיתנתונים- 12באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיםהיקףא.

 31ליום

 2014בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

ביוםשהסתיימהלשנה

 2014בדצמבר 31

תקבולים

ח IIשאלפי

תשלומים

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרו (86,463)

כספיםב.העברות

אחריםמגופיםהעברות

גמלמקופיתהעברות

לקרוהעברותכלסך

אחריםלגופיםהעברות

גמללקופותהעברות

מהקרוהעברותכלסך

נטוהעברות,

841,677 

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2014בדצמבר

ההשתלמיתקרו

ח IIשאלפי

1000 

1,000 

(37,2.45) 

(37,245) 

(36,245) 

80 

93,197 



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכספייםלדוחותםאוריב

תיווכללנהלהההוצאות- 13באור

ונלוותעבודהשכר

והפחתותתחפ

דירקטוריסביטוחפרמיית

דירקטוריסגמול

ואחזקהדירהשכר

ואגרותמשרדיות

 ) 16באורכראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 16באורכראההשקעותמנהלניהולידמ

סלתעודותבגיןניהולדמי

 *ומקצועימשפטיייעוץ

דיוור

והשתלמויותכנסיס,עיוןימי

עקרוניותהכרעותחוזרבגיןפיצוי

ביוסשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2014 2013 2012 

ח IIשאלפי

1,314 1,391 904 

31 27 53 

130 145 163 

296 277 368 

332 159 167 

280 217 167 

586 697 764 

293 280 267 

1 

589 566 586 

70 67 73 

50 43 46 

11 

3,971 3,870 3,569 

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות 23 33 32
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

והמשך)וכלליותהנהלההוצאות- 13באור

ומקצועי:משפטיייעוץהוצאותפירוט *

2014 

וסבישהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

פנימיתביקורת

כספיסוניהולחשבות

רו"חביקורת

משפטיייעוץ

סיכוניסניהול

סוקס

נתוניסטיוב

נכסיסשערוך

מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

מינהליתאכיפה

אחרמקצועיייעוץ

135 

148 

90 

82 

48 

10 

19 

52 

5 

589 

 . 2011שנתבגיןהפרשותתיקוניכולל )*ו

82 

2013 2012 

ש"חאלפי

152 197 

146 146 

90 90 

85 88 

48 47 

 )·ו) 25 (

9 12 

8 6 

21 7 

7 18 

566 586 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות- 14באור

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות .א

ההרכב:

 2014בדצמבר, 31ליום

ענייובעל
וצדדים

קשורים

 )*(אחרים

ח IIשאלפי

לפקידיםהשתלמותמקרולקבלהכנסות
והשירותיםהמינהלעובדי

ל IIלמנכהטבותבשלהתחייבויות

לפקידיםהשתלמותקרובגיןמראשהכנסות
והשירותיםהמינהלעובדי

447 

(42) 

(272) 

עובדילפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהשנהבמשךביותרהנבוההשוטפיםוחובותחובנכסייתרת )*(
 .חיישאלפי 785עלעמדהוהשרותיםהמינהל

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאותב.

 2014בדצמבר, 31ביוםשהסתיימהלשנה

ענייובעל
וצדדים

קשורים

אחרים

ח IIשאלפי

השתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות
והשירותיםהמינהלעובדילפקידים

רוםקרוואחזקה-דירהשכרהוצאות

המעו"ףהסתדרותבאתרפרסוםהוצאות

3,971 

206 

5 

3,760 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 14באור

ניהולייםמפתחלאנשיהטבותג.

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2014 2013 2012 

מסימסימסי

סכוםאנשיםסכוםאנשיםסכוםאנשים --
אלפיאלפי

ח IIשש"חח IIשאלפי

 75 1 308 1 291 1מנכ"לשכרקצר-לזמןהטבות

 3 1פיטורין(")בגיןהטבות

 __ 2 1ארוךלזמןאחרותהטבות

291 310 78 
----

 )ג( 9באורראה ) .. (

אחריםענייבולבעליקשןריםלצדדיםהטבןת .ד

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2014 2013 2012 

מסימסימסי

סכוםאנשיםסכןםאנשיםסכוםאנשים --
אלפיאלפי

ח IIשח IIשח IIשאלפי

 368 10 277 8 296 8דירקטוריםבגיןשכרהןצאןת

 163 145 130דירקטוריםביטןחפרמיית

 267 280 293השקעןתמנהלניהולדמי

תלויותהתחייבויות- 15באור

המפןרטותבנסיבותהחברהעלחובהמטיליםפין,עלשהןתקנןןתקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחןק
לחברה.כספיםהעברתידיעלבמועדםסןלקןלאאשרלעןבדיהםמעבידיםשלחןבותבגיןבחוק

 2013- (ש"חאלפי 453לכ-מסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגןרחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחברהשייח).אלפי 120

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףשוטף,באופןהמשפטיים

ההשתלמות.

84 



לפסידיםההשתלמותסרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדןחןתבאןרים

ןהתקשרןיןתהסכמים- 16באןר

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ IIבעהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברהא.
וניהולתפעולשירותיבגין .החברהשבניהולהשתלמות)קרו-(מנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות
 0.1%שלשנתיבשיעורתפעולדמיבע"מהפועליםלבנקהחברהתשלםבהסכם,כאמורחשבונות

בחודשו.חודשמידיתבוצעהגבייהבקופה.המנוהליםהנכסיםמסך
באוגוסט.-1ב-0.085%ולבינואר,-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2013בשנת
 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברה .ב
בגיןניהולדמישילמההחברהשנחתם,להסכםבהתאםפסנות.שמקבוצתמ IIבעערדניירות
חודשמדיבקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרת ,שנתי 0.07%שלבשיעורשקעותההניהולשירותי
למנהלקשורצדיייעשהונפקובנכסיםהשקעהבניןששולמוניהולדמיכוללזהסכום .בחודשו

ניהול.דמיהנוביםההשקעות
יולימחודש(ייפסנות"),ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךחדשלסיכוםבהתאם

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

ותקופת 31.1.14ליוםעדאביבבתל 8-זכאיבוברח!משרדיםרוםקרןעםיחדשכרההחברהנ.
אביבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכנההחברהנכנסה 22.1.2014ביום .הסתיימההשכירות

מולהסכםעלוחתימהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתהינההחברה .ענייניהאתמנהלתהיאמשם
28.2ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרן לאחר . 2019.

השכירות.בהסכםכמופרטהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקיפתקיימתהשכירותתקופת
ביןהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןוצאיתהחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצוין

 .רוםלקרןהחברה
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