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פעילותה כולל  םהעוסק בתיאור החברה, התפתחותה ותחו תיאור עסקי התאגיד, פרק
הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד,  תידצופה פני עתיד. מידע צופה פני ע מידע גם

ערכות של החברה או יח וכולל ה"הקיימת בחברה במועד הדו אינפורמציה המבוסס על
. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן ח"הדו כוונות שלה נכון למועד
 .ממידע זה המשתמעות התוצאות המוערכות או

ח זה ביחס לקופת הגמל, הינו תיאור "בדולהסרת ספק, מובהר כי התיאור המובא 
ח זה בלבד, כי אין בו כדי ליצור כל התחייבות כלפי עמיתי הקרן או "תמציתי לצורכי דו

צד שלישי כלשהו, וכי התנאים המחייבים את הקרן הם רק אלו המפורטים בתקנון 
 קופת הגמל ו/או בהתקשרויות רלוונטיות שבוצעו על ידי קופת הגמל.
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 1תיאור עסקי התאגיד

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה –חלק ראשון 

 

 :הותיאור התפתחות עסקי חברהפעילות ה -חלק א'  .1

)להלן:  "בע"מ"החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים  .1.1

הינה חברה  . החברהכחברה פרטית מוגבלת במניות 22.11.1977ביום התאגדה  "(החברה"

-המנהלת קופת גמל ענפית )כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה

ידי הממונה על האגף לפיקוח על -רישיון שניתן לה על ח"( מכוקופות הגמלחוק )להלן: " 2005

"(. החברה מנהלת את קופת הגמל הממונהשוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר )להלן: "

קרן ההשתלמות לשכירים "מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים" על  –

 "(.הקופהו "ו/א הקרן"שלושת מסלוליה )להלן: "

הקופה הינה "קופת גמל ענפית" כהגדרתה בחוק קופות הגמל בה מנוהלים כספי קרן ההשתלמות  .1.2

העמיתים בקופה, העובדים במקום עבודה שעובדיו מיוצגים או עשויים להיות של עובדים 

 בהסתדרות המעו"ף. מיוצגים 

)בעלת מניית יסוד של נכון למועד כתיבת הדו"ח, בעלי המניות בחברה הם הסתדרות המעו"ף  .1.3

הדירקטוריון ובנוסף בעלת מניית הכרעה מ 50%לפחות החברה המעניקה לה את הזכות למנות 

, החברה של' ב רגילות מניות בעלי, בקרן העמיתים עובדים של מעסיקים ונציגישל החברה( 

 אשר המעסיקים נציגי"(. המניות בעלי: "ביחד)להלן  בחברה מהדירקטורים 6 למנות הזכאים

וחברת  עמידר, הביטחון משרד - ישראל מדינת, ישראל אורט, ויצו: הם לחברה דירקטורים מינו

 .מקורות

, כמתחייב 8.11.2007ידי הממונה ביום -להסתדרות המעו"ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על .1.4

 מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור אחזקותיה בחברה. 

 

 

 

 

 

                                                 
1

בדבר עדכון דוח  2017-9-1להוראות חוזר גופים מוסדיים ונערך בהתאם  ,2016 דו"ח זה מתייחס לפעילות החברה בשנת 
 תקופתי של חברות מנהלות.
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 תרשים מבנה אחזקות בחברה: .1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסתדרות העובדים 
 הכללית החדשה

הסתדרות המעו"ף, 
מינהל עובדי משק 

 ופקידים

 :מנית יסוד

קבלת הודעות והשתתפות באספות  .1 
 .המנהלתהחברה 

מחצית מהחברים לפחות מינוי  .2 
 .פה הכלליתילאס

מינוי מחצית מהדירקטורים  .3 
לדירקטוריון אשר מתוכם ימונה 

 .דירקטור אחד למנכ"ל

 ה:נית הכרעמ

 ,שבהם הזכות להכריע במקרים
קולות החברים שקולים באסיפה 
 הכללית בדירקטוריון ובכל אחת

 .מועדות הדירקטוריון

החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים  
 עובדי המינהל והשירותים בע"מ

אשר זכאים מעסיקים 
נציגים לאסיפה מינו 

הכללית )סוג( אשר בחרה 
. דירקטורים מתוכה

הדירקטורים המכהנים 
 :הם נציגי 

ישראל,  ויצו, אורט
הסתדרות המעו"ף, מדינת 

משרד הביטחון,  -ישראל
 עמידר, חברת מקורות
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 :תחומי פעילותב. 

: מסלוליה שלושתקרן השתלמות, על  –ניהול קופת גמל הענפית  –החברה עוסקת בתחום פעילות אחד 

 מסלול כללי, מסלול אג"ח ומסלול מניות.

 מסלולי הקופה הם: 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף  - "כללי מינהל"

 לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 יפחת שלא בשיעור תהיה החשיפה"ל, ובחו בארץ למניות חשופים יהיו המסלול נכסי - "מניות מינהל"

המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין,  מנכסי 120% על יעלה ולא 75%-מ

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות  בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

 הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

ו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן נכסי המסלול יהי -" "חאג מינהל"

סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת 

מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין,  120%ולא יעלה על  75%-מ

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות  נות או בקרנות השקעה.בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמ

 הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

הגישה הקרן בקשה לרשות שוק ההון במשרד האוצר לקבלת אישור לניהול  1.11.2016יצוין כי ביום 

תקבלה קופת גמל להשקעה בהתאם להוראות משרד האוצר בנושא. עד יום אישור דוחות אלה לא ה

 התייחסות משרד האוצר לבקשה.

 :ההשקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיג. 

בהון החברה כל עסקה מהותית לא בוצעה בשנתיים האחרונות לא בוצעו כל השקעות בהון החברה וכן 

  או במניותיה. על ידי בעל עניין בחברה

 :יםחלוקת דיבידנדד. 

המנהלת "קופת גמל ענפית", גובה דמי ניהול בהתאם  החברה, בהיותה חברה הפועלת ללא מטרת רווח,

להוצאותיה בפועל אשר מוצאות לשם ניהול החברה ומתן השירותים לעמיתיה, מבלי שנוצרו לחברה 

הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור. יודגש כי על פי הוראות תקנון החברה ובהתחשב במטרותיה, החברה 

הן זכות לקבלת דיבידנד ב קיוח, ואין מניותיה מקנות למחזוכל פעילותה ונכסיה פועלת שלא למטרות רו

או השתתפות אחרת כלשהי ברווחיה. בהתאם לכל אלה, החברה אינה מחזיקה הון עצמי והיא אינה 

 מחלקת דיבידנדים לבעלי המניות.
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 חברה לפי תחומי פעילותתיאור עסקי ה - ב'חלק 

 מוצרים ושירותיםא. 

קרן השתלמות המיועדת לעובדים המיוצגים ו/או יכולים להיות מיוצגים על החברה מנהלת בנאמנות 

ידי הסתדרות המעוף. המידע להלן מפרט את הנתונים על כל עמיתי קרן ההשתלמות על שלושת 

 מסלוליה. להלן פרטים אודות הקרן:

  2016 2015 2014 
    מספר עמיתים:

 9,648 9,600 9,454 פעילים
 7,302 7,329 7,122 לא פעילים

 16,950 16,929 16,576 סה"כ
  

   
    מספר חשבונות עמיתים:

 9,965 9,954 9,537 פעילים
 7,275 7,237 7,269 לא פעילים

     
    )באלפי ש"ח(: נכסים מנוהלים, נטו

 534,820 521,334 506,473 פעילים
 305,762 311,958 315,820 לא פעילים

     
 נתונים תוצאתיים

    )באלפי ש"ח(:
 3,292 4,769 4,600 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 93,197 91,203 89,751 תקבולים מדמי גמולים
 - - - תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

 1,000 1,920 682 העברות צבירה לקופה

 37,245 37,282 36,593 העברות צבירה מהקופה
    תשלומים:

 86,463 70,006 82,467 פדיונות
 - - - אחרים

 43,836 6,875 17,628 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 
     

    :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
 3,971 4,079 3,889 פעילים ולא פעילים

     
 - -  דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח(: 

     
מנכסים )באחוזים( שיעור דמי ניהול ממוצע 

:    
 0.47 0.48 0.47 פעילים

 0.47 0.48 0.47 לא פעילים
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שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות 

 - - - )באחוזים(:

    ממוצע )באחוזים(: שיעור הוצאות ישירות
 0.02 0.04 0.03 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 - -  עמלות דמי שמירה של ניירות ערך
 - -  השקעות לא סחירותבגין 

 0.08 0.08 0.15 עמלות ניהול חיצוני
 0.00 0.01 - עמלות אחרות

 - - - הוצאות מוגבלות

 

 

 עמיתים לא פעילים

 קרנות השתלמות  
  2016 2015 2014 

    חשבונות מנותקי קשר:
 2,687 2,237  1,550               מספר חשבונות 

   67,457 66,976  25,119             ש"ח(נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 317 321  118.06             דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
 0.47 0.48  0.47                שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

    "חש 8,000 עד של ביתרה פעיל לא חשבון
  3,498         3,442  3,150               מספר חשבונות 

  7,131         7,043  6,885               נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(
  34              34  32.36               דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
  0.47           0.48  0.47                שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 

 ניהולשיעור דמי 

    
 

 קרנות השתלמות

  2016 2015 2014 
שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות 

    )באחוזים(: לפי הוראות הדין
 2.00 2.00 2.00 פעילים

    לא פעילים: 
 2.00 2.00 2.00 מנותקי קשר

 2.00 2.00 2.00 אחר
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הקובעות את  2012-ניהול( התשע"בבהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי 

שיעור דמי הניהול המרביים שרשאיות קופות גמל לגבות נקבע בין היתר שקופת גמל ענפית תגבה דמי 

 .2% ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לשיעור המרבי שלא יעלה על

 

 הקרן: בנתוני שחלו ושינויים התפתחויות של והסבר ניתוח

 וזאת "חש אלפי 828,616 נוהי החברההמנוהלים על ידי נטו היקף הנכסים  31.12.16ליום  נכון

 היה היקף הנכסים 2015 שבשנת לאחר וזאת, החברה ידי על מנוהלים אשר המסלולים לכלל בהתייחסות

 קטן 31.12.2016 ליוםהמנוהלים עבור עמיתי הקרן נטו ש"ח. סך היקף הנכסים  אלפי 833,292המנוהלים 

 . 31.12.2015ליום  נכוןאשר נוהלו עבור עמיתי הקרן נטו נכסים לעומת היקף ה

, לעומת עמיתיםחשבונות  16,806-ב הסתכם 31.12.2016ליום  נכוןמספר חשבונות העמיתים בקרן 

 .31.12.2015ליום  נכוןחשבונות עמיתים  17,191

סך ההפקדות  לעומתאלפי ש"ח,  90,433-הסתכם בכ 2016לקרן במהלך שנת  וההעברותך ההפקדות ס

 2016 בשנת מהקרן וההעברות המשיכות סך. 2015ש"ח במהלך שנת  אלפי 93,123וההעברות לקרן של 

 בשנת ח"ש אלפי 107,288 -, לעומת היקף משיכות וההעברות מהקרן של כח"ש אלפי 119,060בכהסתכם 

2015.  

בהפקדות עמיתים בשנות הדיווח. לדעת החברה  ירידהלראות כי ישנה מגמה של  ניתןהנתונים  מניתוח

 .זה בפרק הבא בסעיף כמתואר ההשתלמות קרנות בשוק העזה התחרות עקב נגרמת זו ירידה

 . .הקרן בהכנסות חדה עליה ישנה 2016 בשנת, ניתן לראות כי בנוסף

 

למטרות רווח. אי  על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו – ניהול דמי

לכך החברה חייבה את הקופה בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שנקבע על פי 

מכלל העמיתים הינו זהה. הגורם לשונות בשיעור דמי הניהול  נגביםהוראות הדין. שיעור דמי הניהול ש

בעלי היקף נכסים נמוך הינו בעל  בין המסלולים נובע ממועדי הפקדות משיכות והעברות אשר במסלולים

 מניתוח הנתונים עולה כי ישנה מגמת ירידה בשיעור דמי הניהול. השפעה גדולה יותר.

 : תחרות ב.

 ריבוי קרנות ההשתלמות. בתחום בו פועלת החברה, קיימת תחרות הולכת וגוברת לנוכח 

החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ היא מהוותיקות 

בתחום קופות הגמל, אשר פועלים בו מספר רב של מתחרים. הקרנות המתחרות בקופה, הן כל קרנות 

 ההשתלמות לשכירים הפועלות בשוק )למעט קרנות ההשתלמות הענפיות(. 

וניתן להבחין בפעולה עקבית ורצופה  2015 כפי שהיה בשנתוד עמיתי הקרן מגמת ניהמשיכה  2016בשנת 

  של סוכני ביטוח/ משווקים פנסיונים אשר פועלים להעברת עמיתים מהקרן לקרנות אחרות.

חברות  -, הנחלקים לשלוש קבוצות עיקריות בשוק פועלים גורמים רבים קרנות ההשתלמותבתחום 

ליים וקופות גמל המנוהלות על ידי גופים פרטיים ובתי השקעות. מפע-ביטוח, גופים סקטוריאליים

. הערכה זו נסמכת על מבנה הקבוצות הקיימות, תמשיך להיות קשההערכת הקופה היא שהתחרות 

 המסלקה הקמתשינויי החקיקה לרבות שינויי הרגולציה בעיקר בעניין זמינות המידע הפנסיוני 

 תפקידם מתוקף הבנקים עם הפצה בהסכמי התקשרו לא המפעליות שהקרנות העובדה, הפנסיונית
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העובדה שהקרנות המפעליות הן כר נוח לפעולות שיווק של סוכנים, לרבות מהטעם  ,פנסיונים כיועצים

 שעמיתי קופות אלה עובדים בד"כ במקומות עבודה גדולים אשר בהם קל יותר לסוכנים לפעול ועוד.

זאת ועוד, הבנקים העמיקו והרחיבו את מתן שירותי הייעוץ הפנסיוני והפכו להיות גורם דומיננטי 

בתחום הייעוץ הפנסיוני. מצד אחד, ישנו יתרון לקופות ענפיות בעת מתן ייעוץ אובייקטיבי, בעיקר בשל 

ם הבנקים מאידך הקופות המפעליות נמנעות מלהתקשר בהסכמי הפצה עדמי הניהול הנמוכים, אולם 

מטעמי חיסכון בדמי הניהול )ושאלת כדאיות ההתקשרות לעמיתים הקיימים( ולפיכך הקופות 

 המפעליות לא מופיעות על מסכי הייעוץ של הבנקים בעת מתן הייעוץ.

ודמי הניהול המשולמים על ידי , תשואות הקופה עומדות בתחרות באופן סבירעל אף שבאופן כללי 

לשים דגש על  עם הגברת המודעות, העמיתים יחלו החברה מעריכה כיפן יחסי, עמיתיה הינם נמוכים באו

שיקולים נוספים, כך שמבחינת מערכת השיקולים של העמית הפוטנציאלי, תעלה חשיבותם של ביצועי 

 קופות הגמל )רמות סיכון ושיעור דמי ניהול( כגורם בעל השפעה מכריעה בתחרות בין הגופים השונים. 

כדי להתמודד עם התחרות, פועלת החברה במשנה מרץ לטפל בפניות עמיתים אשר מופנות אליה 

להעברת כספיהם לקופה אחרת )במסגרת מגבלת הימים הידועה( וכן פועלת החברה )ותפעל( בדרכי 

 .המקובליםהשיווק 

 .0.5% -חלקה של החברה בשוק קרנות ההשתלמות עומד על כ

 : לקוחות ג.

ופת גמל ענפית" כהגדרתה בחוק קופות הגמל בה מנוהלים כספי קרן ההשתלמות של הקופה הינה "ק

עובדים העמיתים בקופה, העובדים במקום עבודה שעובדיו מיוצגים או עשויים להיות מיוצגים  

 בהסתדרות המעו"ף.

 

 :לה שקדמה ובשנה הדיווח בשנת הלקוחות של והשימור ההתמדה, הוותק בדבר נתונים להלן

 

  2016 2015 
הפדיונות מהצבירה שיעור 

 12.82% 14.38% הממוצעת 

 53.71 54.22 גיל ממוצע של עמיתי הקופה

 12.92 13.07 ותק ממוצע של עמיתי הקופה
 

 

 חברהה כלל ברמת נוסף מידע –' גחלק 

 :החברה פעילות על ופיקוח מגבלות .א

 להלן בתמצית עיקרי החקיקה החלה על פעולות החברה והקופה:

 ותקנות 2005 -"ההתשסבעיקר במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל(  פועלת החברה

 כפופה החברה. החברה פעילות על השלכה להן אשר אחרות דין כל הוראות פי על וכן מכוחו שהותקנו

 :ובעיקר דין לכל
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החוק מסדיר את מסגרת  – 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה .1

היחסים בין העמית והחברה המנהלת, את הקמתה, אופן ניהולה ודרכי פעילותה. החוק קובע 

הוראות לעניין התנאים לקבלת רישיונות של קופות הגמל וחברות מנהלות, וכן הוראות לעניין 

ח הדנות מחיל חלק מהוראות הפיקו  קבלת היתרי שליטה והיתרי החזקה בחברה מנהלת. החוק

בהחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת והוראות שונות מתוך חוק הפיקוח על הביטוח, שעניינן 

מינוי אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת, וכן מסדיר את פעילותה של ועדת השקעות, 

 כשירותה ודרכי תפקודה. החוק כולל הוראות לעניין סמכות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

במשרד האוצר ליתן הוראות ניהול תקין בדומה לסמכות המפקח לקבוע הוראות לניהול תקין אצל 

המבטח, וכן והוראות דומות לעניין עיצומים כספיים, קנסות אזרחיים ועבירות פליליות בדומה 

 לחוק הפיקוח על הביטוח. 

אם נקבע אחרת בהסכם החוק קובע את זכאותו של העובד לבחור בהסדר פנסיוני הרצוי לו אפילו 

או בדין. במסגרת החוק, נאסר על מעביד להתנות את הפקדת הכספים בקופת הגמל שבחר העובד 

בכך שיבחר בקופה מסוימת או בקופה מתוך רשימה שקבע המעביד. במקביל, נקבע שהוראות 

 שנקבעו בהסכם או בדין יהוו ברירת מחדל אם העובד לא מימש את בחירתו על אף שניתנה לו

 הזדמנות לעשות כן.

ח חוק קופת גמל, מסדירות את כל הנושאים ותקנות קופות גמל שהותקנו מכ – תקנות קופות גמל .2

הקשורים בהקמתן, אישורן ואופן ניהולן של קופות גמל, לרבות דרישות הרישוי, ההון העצמי 

ות הגמל, והביטוח של החברה המנהלת, התשלומים שיש לבצע לקופות הגמל, השימוש בכספי קופ

תשלומים לעמיתים, השקעת כספים של קופות גמל ומגבלות הקיימות להשקעת כספים בקופות 

גמל )לרבות קביעת הוראות לעניין מינוי ועדות השקעה והחובות המוטלות על חברה מנהלת ביחס 

, לניהול קופות הגמל(, הוראות לעניין שערוך נכסיהן, חישוב רווחיהן וחלוקתם, גובה דמי ניהול

הוראות העברות כספים בין קופות גמל והוראות בעניין איתור עמיתים ומוטבים, הוראות לעניין 

 מתן דיווחים לעמיתים, הגשת דינים וחשבונות וכו'.

 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים( התשס"ה .3

ק בייעוץ ושיווק של המוצרים הפנסיוניים, החוק מסדיר את העיסו –ותקנות שהותקנו מכוחו 

לרבות קביעת הוראות לעניין חובת הרישוי ותנאיו, חובות, איסורים והגבלות החלים לעניין 

העיסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני, הוראות לעניין הפיקוח על בעל רישיון, לרבות סמכות הממונה 

מו כן נקבעו, בין היתר, השימושים להוציא הנחיות לניהול תקין שמירה על עסקי מבוטחים, כ

המותרים במערכת סליקה פנסיונית וכן הוראות המקנות לממונה סמכות להטיל עיצומים וקנסות 

 אזרחיים לרבות סנקציות פליליות.

הפקודה מסדירה, בין היתר, את כללי המיסוי  – 1961-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א .4

 על קופות גמל.

במסגרת תקנות אלו  – 1964-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד .5

נקבעו הוראות בדבר חובות הקופה לעמיתיה, ועדת ההשקעות של החברה, ניהול חשבון קופת גמל, 

 וכיו"ב.
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  הוראות הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. .6

 

  :הקופה שינויים במגבלות ופיקוח על

בעלות השלכה מהותית על הדוחות הכספיים של להלן יפורטו הוראות דין )לרבות חוזרי רשות שוק ההון( 
 . אשר פורסמו במהלך השנה האחרונה החברה

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי השנתי של קופות  2016-9-3חוזר גופים מוסדיים  .1

החוזר מעדכן את מבנה הגילוי של דוח סקירת ההנהלה ושל (: 12.1.2016גמל וקרנות פנסיה חדשות )

הדוח הכספי הכלולים בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל לשם חיזוק השקיפות, הרלוונטיות 

והשלמות של המידע הכלול בו, וכן לקבוע דרישת דיווח מידי לממונה במקרה של גילוי טעות מהותית 

 תאים את הדוח התקופתי בהתאם להנחיות החוזר.קרן להעל ה :רןהשלכות על הקבדוחות הכספיים. 

 

שוק ההון פרסמה את עמדתה בנושא התקשרות רשות הממונה על  (:19.1.2016איסדא ) -עמדת ממונה  .2

לפעילות בנגזרים לא סחירים בגופים מוסדיים. בעמדה נקבע כי ראוי שגוף מוסדי ייצור  ISDAבהסכמי 

ויות בעסקאות נגזרים וימסד נהלים שיעגנו את אופן את התשתית המשפטית המתאימה להתקשר

באמצעות מנהל  ליישום הוראות החוזר על הקרן להיערך :הקרןהשלכות על פעילותם בתחום. 

 .ההשקעות החיצוני

 

החוזר קובע כי  (:13.3.2016בדבר הוראות לעניין בחירת קופת גמל ) 2016-9-6חוזר גופים מוסדיים  .3

ופת גמל אסור למעסיק לצרף אותו לקופת גמל כלשהי כברירת מחדל כאשר עובד חדש לא בוחר ק

. יחד עם לאחר שהמעסיק ערך הליך תחרותי ובחר קופת גמל כברירת מחדל)צירוף על ידי מעסיק( אלא 

לחוזר נקבעה החרגה לפיה החוזר לא חל על קופות מפעליות שנגבים בהן דמי ניהול לפי  14זאת, בסעיף 

מאחר והקרן היא קופה מפעלית/ענפית אשר פעמים  :רןהשלכות על הק. )כדוגמת הקרן( הוצאות בפועל

רבות הצירוף אליה נעשה על ידי מעסיקים כברירת מחדל, קיים חשש שככל והמעסיקים יקיימו הליך 

תחרותי כאמור הם יחדלו לצרף את העמיתים לקופה. משמעות החוזר יכולה להיות הקטנה של מספר 

 .טרפים לקופה ופועל יוצא מכך יכולה להיות הקטנת היקף הנכסים המנוהליםהעמיתים המצ

 

 (:28.6.16) (2תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל )תיקון מס'  .4

ביחס למעסיקים של  בהתאם לתיקון, נדחה מועד התחילה של התקנות ביחס למעסיקים כדלקמן:

עובדים  50-פחות מ ביחס למעסיקים של .1.2.2017עובדים ליום  100 -לא יותר מעובדים אך  50לפחות 

לרבות באמצעות  ליישום הוראות התקנות רן נדרשת להיערךהק :רןהשלכות על הק .1.2.2018ליום 

 .הבנק המתפעל

 

 מספר מתקן החוזר (:19.7.2016) כספים העברת לחוזר תיקון בדבר 2016-9-22 מוסדיים גופים חוזר .5

חוזר זה, בהמשך ובהתאם לתקנות ההעברה, היא להסדיר  מטרת. 2015-9-1 הקודם מהחוזר הוראות

את הליכי העברת הכספים בין קופות גמל. החוזר מטפל בין השאר בלוחות הזמנים ובאופן העברת 

השינויים העיקריים בחוזר משמעם זירוז הליך  .הכספים, ובנתונים שיש להעביר בין החברות המנהלות

הוראות  תחילת הליך של שימור עמיתים. הכבדה על העברת העמיתים מקופה לקופה ופועל יוצא מכך 
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לנוכח לוחות הזמנים אשר צומצמו יכול שהקרן : השלכות על הקופה .2017 ינוארב 1חוזר ביום ה

 .תתקשה בעתיד לשמר עמיתים המבקשים לעבור כך שעלולה לגדול נטישת עמיתים את הקופה

 

החוזר (: 29.9.2016בדבר כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים ) 2016-9-17ים מוסדיים חוזר גופ .6

(. החוזר מתקן חלק מכללי ההשקעה. עיקר 2016-9-5מחליף את החוזר הקודם )חוזר גופים מוסדיים 

השלכות על  הלוואות, השאלת ניירות ערך והשקעה בנכסי חוב לא סחירים. מתןהשינויים נוגעים ל

 הוראות החוזר.על הקרן לוודא התאמת מערך ניהול ההשקעות ל: קרןה

 

 לעניין הוראותקובע  החוזר (:29.9.2016) גמל לקופת הצטרפות בדבר 2016-9-19 מוסדיים גופים חוזר .7

 ברירת לקופת חדש עובד ושאינו חדש עובד שהוא עמית לצירוף התנאים לרבות, גמל לקופת עמית צירוף

למסור לעמית המצטרף, וכן טופס עריכת שינויים על ידי  הקופהידע שעל , הוראות לעניין הממחדל

חוזר : קרןהשלכות על ה. 1.6.2017 ביום לתוקף יכנסוהחוזר  הוראותהעמית לאחר מועד הצטרפותו. 

 של האוטומטי בצירוף הענפיות הקופות על מאוד להכביד יכולשהוזכר לעיל,  2016-9-6 זה, כמו חוזר 

 .לקופה העמיתים

 
 

 קובע זה חוזר -(29.9.2016) בדבר משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל 2016-2-1גמל  חוזר .8

 קובע, בחשבונות זכותם למשיכת הכספים בדברקטנים בעלי חשבונות  עמיתיםל הודעההוראות למתן 

באתר  לרבות בדרך של משלוח מכתבים לעמיתים, פרסוםהוראות לפרסום הזכות למשיכת כספים 

תחילתו של  .כאמור משיכות לביצוע ביחסהאינטרנט של החברות המנהלת וכן חובת דיווח לממונה 

: קרןהשלכות על ה , למעט חלק מהוראותיו שתחולתן מאוחרת יותר.2016בדצמבר  31חוזר זה ביום 

חריהן אשר יכול ויהיה כרוך בעלות משלוח הודעות לעמיתים ולא נערכה ליישום הוראות החוזר רןהק

 .משיכה של כספים מחשבונות קטנים כאמור

 

 חסמי כניסה ויציאה .ב

ואישורים הנדרשים לעיסוק בתחום, דרישות להון רישיונות היתרים, קיומם של : כניסה חסמי

, הון אנושי בעל עצמי מינימאלי, עם סייג לגבי קרנות מסוימות, וכיסוי ביטוחי מתאים לפעילות

  הכשרה מתאימה.

קבלת אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון למיזוג, לפיצול, להפסקת ניהול  :יציאה חסמי

 של קופות גמל, העברתה לחברה מנהלת אחרת או לפירוק מרצון של חברה מנהלת.

, כמתחייב 8.11.2007ידי הממונה ביום -להסתדרות המעו"ף היתר לשליטה בחברה שניתן לה על

 .אחזקותיה בחברה מהוראות חוק קופות הגמל לאור שיעור

 גורמי הצלחה קריטיים .ג

איכות ניהול  :, בין היתרהצלחה הקריטיים בתחום כולליםהלמיטב הערכת החברה, גורמי 

ההשקעות, תשואות הקרן, שיעור דמי הניהול, איכות השרות לעמיתים, איכות ניהול הסיכונים 
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שינויים במצב המשק , איכות המשאב האנושי, קיום הוראות רגולציהוהפעלת בקרה יעילה, 

 .התעסוקה ושוק ההון, שימור הפטור ממס לקרן השתלמות

 

 השקעות .ד

 .בחברות מוחזקות, שותפויות ומיזמים חברהמהותיות של ה הפעילויות השקע אין

 :ההשקעות ניהול מבנה

 "מ.בע ערך ניירות פסגות חברת באמצעותנכסי הקופה נוהלו בשנת הדוח,  - ניהול כספי הקופה

מדיניות ההשקעות שהותוותה על בהתאם להשקעות נכסי הקופה בוצעו בהתאם להוראות הדין, 

 ידי הדירקטוריון והחלטות ועדת ההשקעות של החברה. 

החברה מקיימת ישיבות דירקטוריון לעדכון וקבלת דיווחים על התפתחותה  - ניהול השקעות אופן

ות ההשקעות של כספי הקופה. וועדת ומצב נכסיה, לקבלת החלטות בנושא התוויית מדיני

ההשקעות של החברה, הוקמה בהתאם להוראות הדין ובמסגרת הדיון בה נקבעת מדיניות ניהול 

גבוהה יותר. ועדת ההשקעות, שבראשה יושב  הותפעול ומבנה תיק הנכסים של הקופה ברזולוצי

ישיבותיה נוכח גם נציג דירקטור חיצוני, מתכנסת בכפוף להוראות הדין )אחת לשבועיים( כאשר ב

במסגרת החברה )מדיניות ההשקעות של מנהל תיק ההשקעות של החברה. הוועדה קובעת את 

(, ובהתאם למדיניות זו ניתנות הוראות לנציג הדירקטוריוןע"י  תקבענמדיניות ההשקעות הכוללת ש

, ובכפוף מנהל ההשקעות ליישום וביצוע ההנחיות. בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות של החברה

להוראות כל דין, מנהלת פסגות את נכסי הקופה שבניהול החברה על ידי איתור אפיקי השקעות, 

וניתוח מצב שוק ההון. ועדת ההשקעות אחראית, בין היתר, על פיקוח יישום מדיניות ההשקעות 

 .שהותוותה על ידי דירקטוריון החברה

 

 אנושי הון .ה

 

 מבנה ארגוני

דירקטוריון, מנכ"ל, ומנהל כספים )חיצוני(. בנוסף, מנוהלת החברה באמצעות החברה מנוהלת  .1

מידע על חברי הדירקטוריון ראה  תפעול ומזכירות, כמפורט להלן.אנשי חברה,  סמנכ"לבאמצעות 

  בדוח הדירקטוריון בפרק "פרטים על חברי הדירקטוריון".

 

 ה.עובדיהחברה נושאת במשכורותיהם ובזכויותיהם הסוציאליות של  .2
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  -מצבת העובדים

, מנהלת החברה כוללת את מנכ"ל החברה, סמנכ"ל החברהמצבת העובדים של למועד הדו"ח, 

 עובדות תפעול. 5 -משרה  ו 20%רגולציה, מנהלת שיווק ב

 

 

 

  

 

 

 

  ונושאי משרה בחברה: הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה של עובדים .3

נחתם הסכם בין החברה למנכ"ל החברה מר מרדכי גלר. הסכם זה מסדיר את  24.12.2012ביום 

תנאי העסקתו של המנכ"ל וזאת לאור הודעתו לחברה בדבר הסרת המניעות לשמש כמנכ"ל 

,ביום  שנחתם בין הצדדים 29.12.2011מיום החברה בשכר והוא בא במקום הסכם קודם 

 . העסקתו של המנכ"ל תוספת להסכם בדירקטוריון אושרה  28.5.2015

 סמנכ"ל החברה מועסק בהסכם העסקה אישי.

 פי הסכם העסקה אישי שנחתם עמה. -על משרה 20%בהיקף של  מועסקתמנהלת השיווק 

 

 :אימונים והדרכההשקעות ב .4

מעת לעת, ובכלל זה קיום קורסים  והדרכות לעובדים הכשרותהחברה נוהגת לקיים  

והשתלמויות חיצוניות ופנימיות. הכשרות אלו מיועדות בעיקר לנושאי משרה בקרן ולגורמים 

השתתפו מרבית הדירקטורים בימי עיון ובכנס  2016במהלך שנת הקשורים עם פעילות הקרן. 

  צועיות רלבנטיות.השנתי של ענף קופות הגמל ואשר עסק בסוגיות מק

היבטי ממשל  –משרה בכירה ראה "חלק ד'  שאיוונ בחברה התגמול מדיניות בדבר למידע

 .תאגידי"

  שיווק והפצה .ו

את הפעילות השיווקית, ובכלל זה פרסום עלונים אמצעות מנהלת השיווק ב הצעיהקרן ב

וכן  וכיוצא באלוומודעות, פרסום בכנסים וארגון כנסים מקצועיים, ניהול אתר אינטרנט 

  .העסיקה, בתקופת הדו"ח, מנהלת שיווק אשר עסקה בשיווק הקרן לעמיתי הקרן ושימורם

 עובדים ליום 31.12.2016 31.12.2015

 מנכ"ל 1 1

 סמנכ"ל 1 1

 מנהלת שיווק  (20%) 1 1

4 

 

5  

 

 תפעול ומזכירות
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הדוח עסקה מנהלת השיווק בטיפול בבקשות הצטרפות, בהעברת צבירות מקרנות  בתקופת

 אחרות כמו גם בשימור לקוחות והחזרת עמיתים שעזבו את הקרן בעבר. 

עם סוכנות ביטוח המייצגת אך ורק קופות מפעליות על  2016התקשרה הקרן במהלך שנת  בנוסף

מנת שזו תבצע עבורה פעולות חיזוק וטיפול הקשר עם עמיתים קיימים, שימור עמיתים, החזרת 

מתוך מטרה להרחיב את מעגל העמיתים בקרב מאגר המעסיקים  םעמיתים ומניעת נטישת

ם ומעסיקים חדשים לקרן מתוך מאגר מקומות העבודה הקיים בקרן וגיוס של עמיתי

לא שולמו עמלות הפצה  2016יובהר כי במהלך שנת  הפוטנציאלי של הקרן בהיותה קרן ענפית.

בגין חודש דצמבר בלבד. לאחר תקופת ₪  6,000לסוכנות ושולם לה אך ורק תשלום קבוע בסך של 

 .החברה על הפסקת ההתקשרות עם הסוכנות החליטההדוח 

 :שירותים נותניספקים ו .ז

 מהגורמים לבד. חיצוניים שירותים ונותני בספקים המנהלת החברה מסתייעת הקופה בניהול 

, סיכונים מנהל, פנים מבקר, כספים מנהל, חשבונות מנהל, מבקר)רו"ח  הקבועים החיצוניים

 לחברה מעניקים אשר שונים בספקים החברה מסתייעת כן(. וציות אכיפה ממונה"ש, יועמ

 :שבהם העיקריים יפורטו ולהלן שירותים ולעמיתיה

בנק הפועלים משמש כמנהל תפעולי של חשבונות עמיתי הקופה, המספק שירותי  - הפועלים בנק 

אדמיניסטרציה וניהול חשבונות העמיתים וכיוצ"ב. החברה התקשרה עם בנק הפועלים בחודש 

בהסכם לפיו התחייב הבנק לספק לחברה שירותים לרבות שירותי ניהול לחשבונות  2008אפריל 

 עמיתי החברה ושירותים נוספים בקשר עם פעילות החברה.

 דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית החברה, ההסכם להוראות כפוף, החברה הערכת למיטב 

 .לחברה התפעול שירותי נותן הבנק את להחליף הבלעדי

 תבצע פסגות לפיו הסכם על 2008 באפריל פסגות עם חתמה החברה - "מבע ערך תניירו פסגות 

 .ההשקעות ניהול שירותי את החברה עבור

פעילות ההשקעות השוטפת של החברה, מבצעת החברה כחלק ממדיניות ההשקעה  במסגרת 

שלה, המותווית על ידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות שלה, התקשרויות עם גופי השקעה 

 שונים המנהלים קרנות הון, קרנות נאמנות וכיוצא באלו. 

 : רכוש קבוע ומיתקנים .ח

 את מנהלת היא משם אביב בתל 9 העם אחד ברחוב כסבנ רום קרן של משנה שוכרת הינה החברה 

ההסכם מול קרן רום עודכן ואושר פעם  .2.9.2013 מיום רום קרן מול הסכם על ענייניה וחתומה

 לאחר. 28.2.2019 ליום עד חודשים 62 למשך היא שכירות הסכם תקופת .2015נוספת במאי 

 .השכירות בהסכם רטוכמפ השכירות תקופת להארכת אופציה תקופת קיימת השכירות תקופת

שתי החברות משתמשות במשותף בציוד משרדי, מערכות תקשורת, מחשוב וריהוט משרדי, 

בהתאם להסכם כאשר שווי הרכוש מחושב עבור כל חברה בנפרד, והוצאות השימוש משולמות 

 .בין החברות
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 :עונתיות .ט

ההפקדות מתבצע סמוך לסוף השנה בניגוד לקרנות ההשתלמות לעצמאים, בהן חלק מהותי מן  

הקלנדרית, בתחום קרנות ההשתלמות לשכירים אין מגמות עונתיות עליהן ניתן להצביע באופן 

 מובהק בצד ההפקדות, מאחר וההפקדות מבוצעות חודש בחודשו.

 :מוחשיים לא נכסים .י

ים. החברה מנהלת מאגר מידע הכולל את פרטי העמיתים וכן את פרטי המעסיקים של העמית 

-קס מאגרי מידע במשרד המשפטים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אנהמאגר רשום בפ

המאגר מנוהל ומתופעל על ידי בנק הפועלים. החברה מקיימת בקרות לגבי המאגר לרבות  .1981

מהבנק וכן בקרות שנתיות ע"י מנהל אבטחת המידע לגבי נושאים  ISAEבדרך של קבלת מסמך 

להערכת מנהלי החברה, שם הקרן הינו נכס לא מוחשי בעל מוניטין   .ISAEשלא כלולים ב 

 בתחום קופות הגמל. 

 

 גורמי סיכון  .יא

סוג 
 הסיכון

 
 

  גורם הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  
 החברה המנהלת

 
 

 התמודדות דרכי
  

  קטנה   בינונית  גדולה

          

סיכוני 
 מאקרו

האטה כלכלית במשק, 
עליה בשיעורי אבטלה 

וירידה בהכנסה 
הפנויה עלולים להביא 

לפגיעה בתשואות, 
בהגברת המשיכות, 

בירידה במספר 
לקוחות החברה, 

 ולירידה בסך נכסיה.
  

 

X 

 

 

 

 

 המנוהלת הקרן נכסי כל
 הינם החברה ידי על

 הנתונים פיננסיים נכסים
 בשווקים לתנודות
 משינויים כתוצאה
 . הפיננסיים בשווקים

 תשתית קיימת בחברה
 על חיוווד לניהול

, הפיננסיים הסיכונים
 מנהל מינוי לרבות

 ההשקעות ועדת. סיכונים
 החברה ודירקטוריון

 שוטף מעקב מקיימים
 למדידת פרמטרים אחר

 ונתונים השקעות סיכוני
 בעת בחשבון נלקחים אלו

 הרכב על החלטות קבלת
 .ההשקעות

סיכונים 
 ענפיים

 תלות בשוק ההון.
 שינויים ברגולציה.
בחירת זהות קופת 
 גמל על ידי העובד.

 
 

 

 

 

X 

 

 

 מעקב מקיימת החברה
 הרגולציה הוראות אחר

 ש"היועמ באמצעות
 האכיפה וממונה

 ל"מנכ ובאמצעות
 ובסיוע החברה ל"וסמנכ
 .חיצוניים שירותים נותני
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סיכונים 
מיוחדים 
לחברה 
 המנהלת

 סיכונים תפעוליים.

תלות בספקים בתחום 
 תפעול העמיתים.

נזילות חשבונות 
 עמיתים. 

 

 

 

 

X 

 

 

 על בקרה עורכת החברה
 מעניקים אשר הגופים
 במיקור שירותים לחברה

החברה מקבלת  חוץ
מהספקים המהותיים 

isae3402. 
 של מערך מתנהל בחברה
 .עמיתים ושימור שיווק

 

סיכונים 
של 

הקופות/ 
הקרנות 

בעלי 
השפעה 
מהותית 

על 
 החברה

סיכונים תפעוליים. 
סיכוני תחרות. סיכוני 

 אבטחת מידע.

 

 

 

 

X 

 

 

 עם מתמודדת החברה
 אנשי בעזרת הסיכונים

 המועסקים מקצוע
 נותני עם בשילוב בחברה

 . חוץ במיקור שירותים

 

 הסכמים מהותיים  .יב

או למיטב ידיעתה היא זכאית  הרגיל העסקים במהלךשלא  מהותייםלהסכמים  צדאינה  חברהה

 . אסטרטגיים פעולה לשיתופי להסכמים בקשר גם כךלפיהם. 

  החברה עסקי לגבי והערכות אחרות תחזיות .יג

יעדיה של החברה לשנה הקרובה הינם בעיקר שימור עמיתים וגיוס עמיתים נוספים לבין שורותיה 

מבין אלה הרשאים להצטרף. החברה שואפת לשמר את סך הנכסים המנוהלים על ידה, תוך שמירה 

על המשך רמת תשואות סבירה ביחס לשוק, והקפדה על רמת סיכון התואמת את פרופיל עמיתי 

 הקופה. 

ף, בכוונת החברה להמשיך את מגמת שיפור שירותיה לעמיתים, להמשיך לשדרג את מערכות בנוס

 המחשב, טיוב נתוני העמיתים, והטמעת מערכות המאפשרות שירות מיטבי לעמיתים.

בכוונת החברה להמשיך ולהרחיב את המידע הניתן לעמיתים, הן באמצעות דיוור ישיר, והן באמצעות 

עיון וסמינרים, וזאת על מנת להביא להעמקת ההבנה של העמיתים בתחום,  הרצאות פרונטליות, ימי

 ולהביאם לבחירה מושכלת של אפיקי ההשקעה המתאימים להם. 

החברה מבקשת להמשיך במגמת שיפור הניהול והבקרה, תוך גיבוש מערך נהלים מקיף, הרחבת מערך 

 הביקורת ושיפור המוכנות שלה לשעת חירום. 

מור על רמה נמוכה יחסית של דמי ניהול הנגבים מן העמיתים, וזאת בכדי לשמר החברה שואפת לש

 את היתרון התחרותי שלה על פני הגופים הפרטיים.

החברה מתכוונת לשמור על הרמה המקצועית של עובדיה ולהכשירם ככל שיידרש וכן לשדרג את 

 מערך המיכון והשירות של החברה ולחזק את הקשר עם עמיתיה.
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 תאגידי ממשל היבטי – 'דחלק 

  -הדירקטורים של החברה המנהלתא. 

 
 
 

 שם
 מספר תעודת זיהוי

 שנת לידה
 מען

 נתינות
 חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 האם הינו דירקטור חיצוני
 בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם

 בעל של או שלה קשורה חברה של, שלה
 שהוא התפקידים או התפקיד - בה ענין

 ממלא
 תאריך תחילת כהונה

 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות

 דירקטור משמש
 
 
 

 שם

 
 
 

 יוסף אבוטבול
56567753 
31/8/1960 

 , מודיעין35/6תרשיש 
 ישראלית

 יו"ר דירקטוריון -כן 
 לא
 לא

 
 

 
7.10.15 

 עמידר.סמנכ"ל תפעול חברת 
 
 
 
 
 

 אפרים רובין
 4522173 מספר תעודת זיהוי

 1946 שנת לידה
 52272, ר"ג 5פרופס  מען

 ישראלית נתינות
 ועדת ההשקעות –כן  חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם
 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של

 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובד החברה. 
 

 27.8.1995 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 השכלה: אקדמית.
 יועץ כספי לרמטכ"ל.

 פנסיונר של משרד הביטחון.
 דירקטור בקרן השתלמות מינהל בלבד.

 
 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם

 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים
 בחברה אחר

 לא

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
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 מרדכי גלר שם

 065049371 מספר תעודת זיהוי
 1945 שנת לידה

 , מודיעין21נחל הירמוך  מען
 ישראלית נתינות

 ועדת השקעות –כן  הדירקטוריוןחברות בוועדה או ועדות של 
 לא האם הינו דירקטור חיצוני

, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 
 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של

 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 מנכ"ל החברה.
 

 13.8.2001 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 ית השכלה: אקדמ
 דירקטור: המסלול האקדמאי המכללה למינהל

עובד הסתדרות המעו"ף ולאחר מכן  פנסיונר של 
 הסתדרות המעו"ף

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 

 עו"ד מנחם מליק שם
 34237610 מספר תעודת זיהוי

 1977 שנת לידה
 , פתח תקווה20הרב ניסים יצחק  מען

 ישראלית נתינות
 דירקטור וחבר ועדת ביקורת חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובד החברה.
 

 5.10.2008 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 ית )עו"ד(.השכלה: אקדמ
משמש כמזכיר חטיבת עובדי הבנקים בהסתדרות 

 המעו"ף.
 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם

 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים
 בחברה אחר

 לא

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 

 חיים אלגריסי שם
 22339428 מספר תעודת זיהוי

 1966 שנת לידה
 גבעת הרקפות, קריית ביאליק 3/1סיתוונית  מען

 ראליתיש נתינות
 דירקטור ועדות של הדירקטוריוןחברות בוועדה או 

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובד החברה.
 

 12.12.2005 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 השכלה: הנדסאי
 .יו"ר ועד עובדי אורטעובד כ

 לא החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
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 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים
 בחברה אחר

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 

 ראובן פרי שם
 56201775 מספר תעודת זיהוי

 1960 שנת לידה
 ראשל"צ  8/12הרשב"א  מען

 ישראלית נתינות
 דירקטור חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובד החברה.
 

 28.3.2011 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 יתאהשכלה: אקדמ
עובד כמזכיר חטיבת המסחר והמוסדות להשכלה גבוהה  

 בהסתדרות המעו"ף. 
 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם

 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים
 בחברה אחר

 לא 

 לא וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו במידה
 
 

 עו"ד דביר כרמון שם
 27384593 מספר תעודת זיהוי

 1974 שנת לידה
 598שערי תקווה, ת.ד  6אפוד  מען

 ישראלית נתינות
 כן, יו"ר ועדת השקעות וחבר ועדת ביקורת חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 כן האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובד החברה.
 

 
 19.10.2009 תאריך תחילת כהונה

 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות

 דירקטור משמש

 השכלה: אקדמית )עו"ד(.
 חברה ליעוץ ומתן שירותים לגופים מוסדייםבעל 

האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 כאמור בתקנות הדירקטוריון וועדותיו

 כן

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 

 אבי דנצינגר שם
 42278333 מספר תעודת זיהוי

 1947 שנת לידה
 , רמת גן156שפירא  מען

 ישראלית נתינות
 כן  חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובד החברה.
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 7.8.2013 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 השכלה: אקדמית
 עובד כמנהל מחלקת שכר באורט.

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא

 לא וסיים כהונה תאריך סיום כהונתובמידה 
 
 
 

 שם
 

 לינדה בן שושן
 59279224 מספר תעודת זיהוי

 26/05/1965 שנת לידה
 , מכבים16הגפן  מען

 ישראלית נתינות
 יו"ר ועדת ביקורת. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון

 כן האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא עובדת החברה.

 22.2.2015 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 אקדמאית.
 דירקטורית )דח"צ( בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

 .דירקטורית )דח"צ( בקופת הגמל לעובדי אלעל
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 כאמור בתקנות דירקטוריון וועדותיו
 כן

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא 

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 
 
 

 אילן הללי שם
 54240460 מספר תעודת זיהוי

 5/9/1957 שנת לידה
 גבעתיים 36גנסין  מען

 ישראלית נתינות
 לא הדירקטוריון של ועדות או בוועדה חברות

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הואאם  

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא

 1.3.15 כהונה תחילת תאריך
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 יו"ר וועד מזכירות עובדי מקורות. 

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא 

 לא כהונתו במידה וסיים כהונה תאריך סיום
 
 
 

 מירי שדה שם
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 27828730 מספר תעודת זיהוי
 

 21/8/1970 שנת לידה
 , ת"א20ויסוצקי  מען

 ישראלית נתינות
 לא הדירקטוריון של ועדות או בוועדה חברות

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הואאם  

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא

 7.10.15 כהונה תחילת תאריך
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

רו"ח ותואר ראשון במינהל עסקים התמחות 
 בחשבונאות, תואר שני במשפטים.

 יחידת החברות בחברת מקורות. תמנהל
  מחלקת חשבות מטה בכלל חברה לביטוח.  תמנהל

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 
 

 חן-רונית בר שם
 057695645 מספר תעודת זיהוי

 
 27/5/1962 שנת לידה

 , חולון10יאיר הגלעדי  מען
 ישראלית נתינות
 לא הדירקטוריון של ועדות או בוועדה חברות

 לא האם הינו דירקטור חיצוני
, שלה בת-חברה של, החברה של עובד הוא אם 

 - בה ענין בעל של או שלה קשורה חברה של
 ממלא שהוא התפקידים או התפקיד

 לא

 7.10.15 תאריך תחילת כהונה
 השנים בחמש והתעסקותו השכלתו

 הוא שבהם החברות פירוט תוך, האחרונות
 דירקטור משמש

 רו"ח מנהלת כספים בחברת ויצו. 
 דירקטורית במכללת ויצו לאמנות ובבית רות . 

 החברה ידיעת מיטב לפי, הוא אם
 ענין בעל של משפחה בן, שלה והדירקטורים

 בחברה אחר

 לא 

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 

 
 שם

 
 רחל מירון 

 51185700 מספר תעודת זיהוי
 1/1/1953 שנת לידה

 תקווה-פתח 5/11נווה גן, גרוטו אלכסנדר  מען
 ישראלית נתינות

 דירקטור חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון
 כן האם הינו דירקטור חיצוני

בת שלה, -אם הוא עובד של החברה, של חברה
 -ענין בה  של חברה קשורה שלה או של בעל

 התפקיד או התפקידים שהוא ממלא

 ויצו,-כן
עובדים, ייצוג מול ההנהלה, העלאת  4000אחראית כלפי 

 שכר עובדים וניהול תקציב 
 31.3.2016 תאריך תחילת כהונה

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים 
האחרונות, תוך פירוט החברות שבהם הוא 

 
 יו"ר ארגון עובדים.)ויצו(
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 משמש דירקטור
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 כאמור בתקנות דירקטוריון וועדותיו
 כן

אם הוא, לפי מיטב ידיעת החברה 
והדירקטורים שלה, בן משפחה של בעל ענין 

 אחר בחברה

 לא 

 לא במידה וסיים כהונה תאריך סיום כהונתו
 
 

 -נושאי משרהב. 

 מס' ת"ז שם
שנת 
 לידה

תפקיד 
 בחברה

תאריך 
תחילת 
 כהונה

תפקיד 
בחברה 
קשורה 

או 
בבעל 
 עניין

 
 מורשה
 חתימה
 עצמאי
 בחברה

השכלה 
וניסיונו בחמש 

השנים 
 האחרונות

בן 
משפחה 

 נושאשל 
/בעמשרה

ל עניין 
 בחברה

רו"ח 
ראובן 
 סווירי

מנהל  1966 058351750
 כספים

תואר ראשון  לא - 31/8/08
בכלכלה 

וחשבונאות 
מהאוניברסיטה 

העברית 
בירושלים. 

שותף במשרד  
רו"ח, התמחות 

בקופות גמל 
וקרנות פנסיה. 

בעל חברה 
 לייעוץ ובקרה.

 לא

עו"ד 
שחר 

 שוכמכר
 

 סמנכ"ל 1981 043391119
 החברה

ראשון  תואר לא - 14/2/12
 .משפטיםב

המכללה 
האקדמית 

 אונו.
עו"ד  שימש כ

 בבנק מזרחי,  
מנהל אכיפה 

ורגולציה בקרן 
 רום

 לא

ניר 
 בלסיאנו

038371589 
 

מנהל  1975
 סיכונים

יועץ לניהול  לא  28/7/10
סיכונים 

בבנקים, מטעם 
אביר חברת 

 גרופ

 לא 

 בטבלת דירקטורים לעיל. -פרטים אודות המנכ"ל  *

 

 

 מדיניות תגמול בחברה המנהלתג. 
 להלן תיאור עיקרי מדיניות התגמול בחברה:
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  – מדיניות התגמול תיאור . 1

כהגדרתו בחוזר  תפקיד מרכזיעובד ובעל על כל  על בסיס רב שנתי וחלהנערכת מדיניות התגמול  .א

במישרין  הםשולם ל התגמולבחברה, בין אם  םאו עיסוק ם, בשל כהונת2014-9-2גופים מוסדיים 

 באמצעות גורם אחר. הםעל ידי החברה ובין אם שולם ל

ם מדי שנה כחלק מתכנית מדיניות התגמול מבוססת על מדדים ויעדים כמותיים ואיכותיים הנבחני .ב

 .הקרןבהתייחס, בין היתר, ליעדי החברה, תנאי השוק ומצבה של  העבודה השנתית של החברה

, חברה תהא רשאית להעניק לנושאי משרה בה ולעובדיה, חלקם או כולם, תגמול אשר יכלול שכרה .ג

 .ככל שהותר על פי מדיניות זותנאים נלווים, ותגמול משתנה 

 עלי תפקיד מרכזיתגמול לבעקרונות  . 2

 פרמטרים לבחינת תנאי התגמול .א

להשגת המטרות  של בעל התפקיד המרכזי ותרומתוהשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי 

תפקידו, תחומי אחריותו והסכמי , כולם או חלקם. האישיות ומטרות החברה, רווחיה ויציבותה

בחינת היחס בין תגמול בעל התפקיד המרכזי לעלות השכר של שאר  שכר קודמים שנחתמו עמו.

, ובפרט היחס לעלות השכר החציונית של עובדי החברה והשפעתו הצפויה על יחסי החברהעובדי 

רצון החברה לשמר את בעל התפקיד המרכזי לאור כישוריו, הידע שלו או מומחיות  העבודה בה.

ועמידתו בתנאים המנויים  לרכיבים המשתנים בתגמול בחינת היחס בין הרכיב הקבוע ייחודית.

 .במדיניות זו ובחוזר האוצר

 רכיב קבוע .ב

של בעלי תפקיד מרכזי בחברה ייקבע במהלך המשא ומתן להעסקתם בחברה, על פי ו שכר (.1)

האורגנים  לעיל, ויהיה כפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. א. הפרמטרים המפורטים בסעיף

מעת לעת את תנאי השכר של בעלי התפקיד המרכזי בהתאם  ראשל םרשאיהמוסמכים 

 לפרמטרים המפורטים לעיל, להוראות מדיניות התגמול ולהוראות הדין הרלוונטיות.

  רכיב משתנה .ג

 , יתקיימו בו כדלקמן:רכיב משתנהלבעל תפקיד מרכזי גמול כללו תנאי ת

 והוא מותנה ביצועים.מנגנון חישובו נקבע מראש בהסכם התגמול או בתנאי ההעסקה  (.1)

המהותיים להם חשופה החברה הן בשלב  סוגי הסיכונים את כל יקח בחשבוןרכיב משתנה י (.2)

תכנון מנגנון התגמול והן בעת יישומו. כך יילקחו בחשבון, בין היתר, רמת התשואה בהתייחס 

 לקופות מפעליות אחרות ורמת השירות בחברה. 

יהיו תלויים בעמידה בקריטריונים שנקבעו  של רכיב משתנה, הענקתו ותשלומו קביעתו (.3)

 מראש ושיתייחסו אך ורק להכנסות ולהוצאות של החברה.

פרש בשיטת תהמשתנה לבעל תפקיד מרכזי בגין שנה קלנדרית יידחה, וי מהרכיב 50%לפחות  (.4)

שלא תפחת משלוש שנים. על אף האמור, אם סך הרכיב המשתנה  ההקו הישר על פני תקופ

( מהרכיב הקבוע לשנה, אין חובה לדחות את 1/6בגין שנה קלנדרית אינו עולה על שישית )

 תשלומו.



 

 

25 

שיעור הרכיב הנדחה יעלה בהתאם לבכירות בעל התפקיד המרכזי, או השפעתו על פרופיל  (.5)

, וככל שמשקלו של הרכיב המשתנה האמצעותאו כספי חסכון המנוהלים בהקרן הסיכון של 

 וסכומו המוחלט גבוהים יותר. 

 סיום העסקה לא יביא לתשלום מוקדם של רכיבי תגמול שנדחו.  (.6)

 ייקבע יחס הולם בין הרכיב המשתנה לרכיב הקבוע וכן תקרה לרכיב המשתנה, בכפוף לאלה:  (.7)

 כזי. הרכיב הקבוע יהווה חלק משמעותי מסך התגמול של בעל תפקיד מר (.1)

 מהרכיב הקבוע השנתי. 60%שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על  (2)

 ומגורם אחר, העצמ מנהכי סך כל התגמולים שמקבל בעל תפקיד מרכזי מ מוודאת החברה (.8)

 עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול.  בגין עיסוקו בחברה,

גמול של בעל תפקיד במידה ולא עמדה החברה ביעדיה יופחת או יבוטל הרכיב המשתנה בת (.9)

 מרכזי. 

סכומים ששולמו  ,פריסה לשנתיים בגין כל שנת תשלום, בחברהיחזיר ל בעל תפקיד מרכזי (.10)

)מנגנון זה יהא הדדי ובמקרה ההפוך יוענקו  כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו

 לו סכומים שלא הוענקו לו בשל טעות בדוחות הכספיים(:

 החברה.מוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של על בסיס נתונים שהתבררו כ (.1)

שולמו לבעל תפקיד מרכזי סכומים, בהתחשב ברמת סיכון שהתברר כי לא שיקפה   (2)

 באופן מהותי את החשיפה בפועל של הגוף המוסדי או של כספי חוסכים באמצעותו.

 מרכזי היה שותף להתנהגות שגרמה נזקהתפקיד התגמול כי בעל העדת נקבע על ידי ו (3)

, לרבות: הונאה או פעילות לא חוקית אחרת, הפרת חובת חברה או לעמיתיהחריג ל

חברה, כלליה אמונים, הפרה מכוונת או התעלמות ברשלנות חמורה ממדיניות ה

ין זה, "נזק חריג" ובכלל זה, הוצאה כספית משמעותית בשל קנסות או ילענ .ונהליה

על ידי רשויות מוסמכות על פי דין, או על פי פסק דין,  חברהעיצומים שהוטלו על ה

  פסק בורר, הסדר פשרה וכדומה.

הסכום ואת סכום ההשבה;  כאמור לעילועדת תגמול תקבע אם התקיימו נסיבות להשבה  (.11)

 .ייקבע בשים לב, בין היתר, לאחריות בעל התפקיד, סמכויותיו ומידת מעורבותו

תה לו השפעה יועדת התגמול קבעה שלא היו, שכ"ל החברהלגבי בעל תפקיד מרכזי, למעט מנ (.12)

מהותית על הנסיבות המפורטות לעיל, ניתן לקזז את הסכומים כאמור מסכום רכיבים 

 ., אם קיימיםומשתנים שטרם שולמו ל

סכומים ששולמו לבעל תפקיד מרכזי יהיו ברי השבה למשך תקופה של חמש שנים ממועד הענקת  .ד

גבי רכיבים נדחים )להלן: "תקופת ההשבה"(. ואולם, תקופת ההשבה הרכיב המשתנה, לרבות ל

לגבי רכיב משתנה ששולם לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, תוארך בשנתיים נוספות, אם 

 במהלך תקופת השבה קבעה ועדת תגמול כי התקיימו נסיבות המחייבות השבה, כמפורט להלן:

 תי.הובהליך בירור פנימי לגבי כשל מ הפתח החברה (.1)

שרשות מוסמכת, לרבות רשות מוסמכת מחוץ לישראל, פתחה בהליך בירור  חברהנודע ל (.2)

 .האו נושאי משרה ב חברהמנהלי או חקירה פלילית כנגד ה
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על אף האמור לעיל, כאשר סך התגמול המשתנה שהוענק לבעל תפקיד מרכזי בגין שנה קלנדרית אינו 

חובה להפעיל על הרכיב המשתנה בגין אותה שנה את מהרכיב הקבוע באותה שנה, אין  1/6עולה על 

  המפורט לעיל. מנגנון ההשבה

 לבעל תפקיד מרכזי שהוא נושא משרה פרישה סיום העסקה ומענק . 3

על פי דין אלא אם  תהיה בעל תפקיד מרכזי לשתקופת הודעה מוקדמת בעת התפטרות או פיטורין  .א

. בשום מקרה לא יותר מששה חודשים, אך תקופה ארוכה יותר בחוזה העבודה האישינקבעה 

, יהיה בעל התפקיד המרכזי מחויב ליתן לחברה את השירותים תקופת ההודעה המוקדמת במהלך

 ., אא"כ ישוחרר מחובתו זו על ידי האורגנים המוסמכיםהכלולים במסגרת תפקידו

מגיע ש התגמולבמהלך תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה בעל התפקיד המרכזי זכאי לקבל את כל  .ב

, ככל שרלוונטי, ביחס לתקופה בה חלק יחסי מהרכיב המשתנה לרבות ,הסכם עמולו על פי ה

  .הועסק בפועל

 לתגמול גורמים מסוימים ייחודיות הוראות . 4

  :חברי הדירקטוריון .א

לאחר גמולם של הדירקטורים החיצוניים בחברה ייקבע על ידי האסיפה הכללית של החברה  (.1)

בשים לב להוראות הדין ובכלל זה לתקנות וועדת הביקורת קבלת אישור הדירקטוריון 

 )"תקנות הגמול"(. 2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

לאחר קבלת  גמולם של יתר חברי הדירקטוריון ייקבע על ידי האסיפה הכללית של החברה (.2)

  אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת.

 פורטו לעילשלא  / נושאי משרה/ בעלי תפקיד מרכזיהחברהתגמול ליתר עובדי  .ב

על ידי הנהלת החברה בהסכמי ייקבעו אשר שכר חודשי, הטבות ותנאים נלווים  –רכיב קבוע  (.1)

סיונם המקצועי והישגיהם של יבהתחשב בהשכלתם, כישוריהם, מומחיותם, נעבודה אישיים 

 . םעובדיה

 תגמול/או וכספי  בונוס םעובדיחברה לאשר להדירקטוריון מאשר להנהלת ה –רכיב משתנה  (.2)

לאור תרומה מיוחדת של העובד להישגי החברה וזאת כפוף לכך כי לא תהא  כספי שאינו

חריגה תקציבית כתוצאה מהתשלומים האמורים.  הנהלת החברה תדווח לוועדת הגמול אחת 

 לשנה על מתן הבונוסים/ תגמולים נוספים שניתנו באותה שנה.

ה רשאית להעניק בונוס ו/או עמלת שימור לעובדות השיווק. העמלה תהיה הנהלת החבר (.3)

 מסכום הצבירה של העמית.  0.02%בגובה של עד 

 המועסקים בפונקציות בקרה .ג

 מביצועי יושפע לא שתגמולם ובלבד החברה עובדי כיתר יתוגמלו, בקרה בפונקציות המועסקים

 בפונקציות המועסקים של בתגמול, שניתן ככל. מבקרים או בודקים הם פעילותם שאת גורמים

   .בלבד קבועים רכיבים יהיו בקרה

 מיקור חוץ 

 מדיניות התגמול תחול על כל מי שמועסק על ידי גוף מוסדי במיקור חוץ, בהתאם לעיסוקו.  (.1)
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היועץ המשפטי יוודא כי בכל הסכם ההתקשרות של החברה במיקור חוץ, יובטח כי מנגנון   (.2)

מועסקים על ידי נותן שירות במיקור חוץ בשל עיסוקם בקשר להסכם התגמול של עובדים ה

ההתקשרות כאמור, שיש להם השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה או על כספי חסכון 

המנוהלים בחברה, יהיה עקבי עם מדיניות תגמול זו ולא יכלול מנגנונים המעודדים נטילת 

 סיכונים עודפים. 

 

 פירוט תגמולים שניתנו

 מבקר פניםד. 
המבקר החל את עבודתו בחברה כמבקר פנים בתאריך  .אבי יודלביץרו"ח א והשל החברה מבקר הפנים 

  חברה.עובד ה והמבקר אינ. 1/1/02

לעובדי הרשויות המקומיות. קרן השתלמות  -חברה המנהלת של רום רו"ח מבקר בהמבקר משמש כ

בעלת שליטה בקרן רום והיא גם בעלת שליטה בחברה. אין בקשרים אלו כדי ליצור הסתדרות המעו"ף היא 

 ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנים.

 .ובקר לביצוע מטלות הביקורת, וקבע את סמכויותיהמ אתו והנח וקבע וועדת הביקורת הדירקטוריון

פי הוראות חוזר מערך הביקורת הפנימית נערכת תכנית ביקורת רב שנתית, המתעדכנת כל שנה, בה על 

מוצגים נושאי הביקורת, על פי סדר הקדימויות שנקבע, ועל פי סקרי סיכונים תקופתיים שנערכים על ידי 

. לאחר עיון והביצוע בפועל אופן קבלת ההחלטות, ים, תהליכי העבודהבנושאים אלו נסקרים הנהל המבקר.

בסיום הבדיקה מוגש דוח מוגשת התכנית לאישור הדירקטוריון. ואישור התוכנית על ידי ועדת הביקורת 

 .חברהועדת הביקורת ולדירקטוריון הומפורט ל

 דת הביקורת בישיבותיה.עודוחות הביקורת מוגשים באופן רציף ושוטף במהלך השנה, ונידונים בו

 היקף העסקה:

יקף העסקת לפי מספר ה
 שעות עבודה בשנה

נימוקי החברה לקביעת 
 ההיקף ומידת גמישותו

 תגמול

  תגמולים בעבור שירותים )*( פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם

היקף 

 משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

 מענק שכר החברה

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 סה"כ אחר עמלה ייעוץ

 321       321 0 מלאה מנכ"ל מוטי  גלר

שחר 
 379       379 0 מלאה סמנכ"ל שוכמכר

ראובן 
 סווירי

מנהל 
 כספים

מיקור 
 146       146 0 חוץ

אבי 
 יודלביץ'

מבקר 
 פנים

מיקור 
 146       146 0 חוץ

עו"ד אורן 
 ששון 

יועץ 
 משפטי 

מיקור 
 84       84 0 חוץ
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עבודה רב  תוכניתשעות על פי  550
 שנתית

סבור שההיקף,  חברהדירקטוריון ה
, חברההאופי והרציפות של פעולות ה

 םותוכנית העבודה של מבקר הפני
הינם סבירים, ויש בהם כדי להגשים 

את מטרות הביקורת הפנימית בה. 
בהסתמך על תכנית העבודה השנתית, 

המלצות הביקורת, וממצאיה בוחן 
הדירקטוריון את העמקת והרחבת 

 . רמבקהפעילות 

התגמול הינו מבוסס ע"פ תעריף 
עלות שכר  2016שעתי ובשנת 

 אלפי ש"ח. 146המבקר הינה 

נוספים שלא במסגרת פרויקטים 
התוכנית השנתית מאושרים 

 .בדירקטוריון

 

 

 מבקר חשבון רואהה. 
, השותפה המטפלת בחברה 2009ורדי לוטרבך ושות' וזאת החל משנת הינו  של החברה המבקר ח"רומשרד 

 (.2016הינה רו"ח אפרת לוי תשובה )החל מדוחות כספיים שנתיים 

  השכר הכולל לו זכאי המבקר:

שכר בגין שירותי  שנים

 ביקורת

שכר בגין 

שירותים 

הקשורים 

 לביקורת

שכר בגין שירותי 

 מס מיוחדים

שכר בגין 

 שירותים אחרים

ש"ח בגין  9,500 - - ש"ח 80,500 2016
שירותים נוספים 

 ובפירוט שעות.
ש"ח בגין  9,500 - - ש"ח 80,500 2015

שירותים נוספים 

 ובפירוט שעות.

 .המבקר החשבון רואה של הטרחה בשכר הפחתה חלה לא

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות ו.
ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של "החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל 

והשירותים בע"מ" אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה 

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

המנהלת לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

(IFRS והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות ) הבקרה הפנימית

יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של 

 בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 

ה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח בהתאם להרשאות ההנהל

( ביצוע, monitorהדירקטוריון נוקט צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )

 לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.
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 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

ומנהל הכספים של החברה המנהלת, העריכו, לתום התקופה הנהלת החברה המנהלת, בשיתוף המנכ"ל 

המכוסה בדוח זה, את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת. על בסיס 

הערכה זו, המנכ"ל ומנהל הכספים של החברה הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת נדרשת  החברה המנהלת הנן אפקטיביות על

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שנתי לגלות בדוח ה

 ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 בקרה פנימית על דיווח כספי

כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה לא אירע  2016בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה 

 הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.

 החלטות החברה ז. 
 לפי פעולהיתה ילא ה,  החברות לחוק 255 סעיף לפי פעולות אישורהחלטות בדבר בחברה התקבלו  לא . 1

 לפי מיוחדים אישורים הטעונות חריגות עסקאותולא אושרו , אושרה לא אשר החברות לחוק( א)254 סעיף

  .החברות לחוק( 1)270 סעיף

 

 ,החברות בחוק כהגדרתו משרה לנושא, לשיפוי התחייבות או ביטוח, התקבלו החלטות בעניין פטור לא . 2

 .הדוח בתאריך שבתוקף

 



השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע''מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

הדירקטוריוןדוח

 2016לשנת
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הדוחבתקופתתיותחופוהתרועיםיאות,ממג .א

התקופהלהלן( 2016שנתבסיכוםבבורסההסחיריםהערךתוריינבמדדיייםינוהש

 :כדלקמןהיו ,הנסקרת)

 2016שנתסיכום 2016הרביעיהרבעון

 11.1%- 2.3%-הכלליהמניותמדד

 24.4% 0.6% 50יתר

 o/2.5°- 1.6% 100א"תמדד

 3.8%- 1.9% 25ת"אדדמ

 7.1% 3.0%להמרהח"אגמדד

 2.1% 0.6%-ליכלאג"חמדד

 0.2%- 0.2%-לצרכןיםהמחירמדד

והמאקרנתותמ

הכלכלהעלהשפעהבעלייוהשפוליטיםאירועיםבריבויפיינתומאתהייה 2016שנת

מחירמירידתהושפעוהשווקיםהשנהשלנהוהראשהמחציתבמהלך .בעולםוקיםווהש

העםלמשאלפייהיומהצ-$26כשללשפלהגיעהןwזגומסתיחברחימכאשרהנפט

 .גבוההתיותדבתנוהתאפיינוהשווקיםהתקופהבמהלך .יונישדבחוקייםתשהבבריטניה

ירידתעםבעצמהבויהגקיםווהש ,העםבמשאלתמכושהבריטיםמכךההפתעהלאחר

השנייההמחציתבמהלך .ח"האגבשוקחדהותתשואירידתוהמניותבשוקיחדהשערים

הנושאיםהיוהפדידיעלדצמברבחודשהריביתתהעלאובארה"בהבחירותהשנהשל

פטימיותובאהתאפיינההייהשנהמחציתכלליבאופן .םיקווהשאתהניעואשרכזייםרהמ

עלייתנרשמהח"האגבשוקי .בבחירותטראמפןניצחולאחרבעיקר ,בשווקיםגדולה

 .חדהאותותש

במהלךובהשקעההמלאיםבסעיףירידהרקעעל 2016במהלךהאטההצמיחהבארה"ב

ההשפעותעקבקריבעבעהנהההשקעבסעיףזוחולשה .שנההשלהראשונהתיהמחצ

המשיכהתיהפרטכהיהצר ,ישנמדצ .החזקוהדולרהנפטיריחמירידתשלהמתמשכות

סביבתורבשכייהעלה ,האבטלהרובשיעהירידהרקעעליזהמרכהצמיחהעומניותלה

 2015בסוף 5.0%לעומת-4.7%לידרהאבטלהשיעור 2016במהלך .הנמוכההריבית

עלתהבארה"בהאינפלציה . 2015בסוף 2.6%מתולע-2.9%לעלההשכרעלייתוקצב

 )ןומזואנרגיהללא(הליבהייתאינפלצו 2015ףובס 0.7%תלעומ 2.1 %-ב-2016ב

סלמולאל-3.4%בהתחזקהדולר . 2015בסוף 2.1 %לעומת 2.2%עלעמדה
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המדיניותמבחינת .האירומולאל-4.7%בהתחזקהואובפרט 2016במהלךהמטבעות

 . 0.75%-0.5%שללטווחנ"ב-25בדצמברבחודשהריביתאתהעלההפדהמוניטארית,

האטהרקעעלבעיקר-2015ב 2.0%לעומת-1.6%להאטה-2016בהצמיחהבאירופה

במשקבהשקעהשיפורונרשם 1 . 7%עליציבנותרהפרטיתבצריכההגידולכאשרביצוא

השנהבתחילתהאירופיהמשקאתשאפיינההאפסיתהאינפלציההממשלתית.ובצריכה

מיליארד-80הבמסגרתקונצרניותח"אגברכישתלהתחילהמרכזיהבנקלהחלטתתרמה

החלכיהודיעהמרכזיהבנקהשנהסוףלקראת ,זאתעם .חודשבכלרוכשיםשהםאירו

 .מיליארד-60למיליאדר-80מהחודשיהרכישותהיקףאתיצמצםהוא , 2017מאפריל

הליבהואינפלציית-2015בבלבד 0.1%לעומת 1.1%עלעמדה-2016בהאינפלציה

הנושאים ,כאמור ,הפוליטיבצד .-2015ב 0.8%לעומת-2016ב-0.9%לעלתה

העםומשאל ,השנהבמהלךהמשקיעיםבסנטימנטפגעאשר BREXזן-ההיוהמרכזיים

שללהתפטרותווגרםהאיטלקיםידיעלנדחהאשר ,הפרלמנטמבנהלשינויבאיטליה

במהרההתחלף BREXן Tמ-הגדולהפחד ,זאתעם .רמימתיאוהממשלהראש

עםביחד ,המניותבשוקיעליותלמתווהבחזרהביטוילידישבאבשווקיםחיוביבסנטימנט

והסקריםמאחר ,באיטליההעםלמשאלהנוגעבכל .ח"האגבתשואותהדרגתיתעלייה

כלליצרהלאהסקריםתחזיותהתממשות ,יידחההעםשמשאלכךעלמראשאותתוכבר

 .בשווקיםזעזוע

אתמנהל ) BOJה-(המרכזיהבנקבהדברךהשינויהיה 2016שלהבולטהאירועביפן

רכישותידיעלהמאזןהגדלתיעדשלממדיניותבער BOJ-ה .שלוהמוניטאריתהמדיניות

פי(על 0% "באזור"שנים-10לח"אגעלהתשואהעלשמירהשהואמדיניותליעד ,אג"ח

והגדלתממשלתיותח"אגרכישתשל"קלאסית"כמותיתהרחבהבמקום ,כך .)הגדרתו

הריביתדרךגםהתשואותבעקוםמוחלטבאופןלשלוטבער BOJה- ,המרכזיהבנקמאזן

 .הארוכההריביתדרךוגםהקצרה

עלוהסחורותמחירי .חדותבירידותשהחלהלאחרחיוביתשנהנרשמההסחורותבשוק

11ב- 2016במהלך .4°/o הסחורותמחירי ,בפרט .-2015ב-25.0%בשירדולאחר

21ב-עלוהתעשייתיות .6o/o החקלאיותהסחורותיומחיר ,-2015ב-17.6%בשידרולאחר

-2016בעלהןwזמסוגנפטחביתמחיר .-2015ב-10.1%בשירדולאחר-1.1%בעלו

31בשידרלאחר-45.2%ב לרמתוהגיעהנפטפברוארחודשבמהלך .-2015ב-3%.

שוקאתשאפייןהגדולההיצעעודףרקעעללחבית-$26כעלשעמדהביותרהנמוכה

שבהנפטמחירהשנהבהמשך ,זאתעם .העולמיהביקושבצדמירידהוהחששותהנפט

כאשרפברוארשלמהשפל 105%שלעלייה ,השנהבסוףלחבית-$53.7לעדלעלות

אלוגםהיוזמן,הרבהכךכלהסחורות)שארעל(וגםהנפטעלשהכבידוגורמיםאותם

עםביחדהגדולההיצעועודף ,התייצבהבסיןהפעילותהשנה-במהלךבעלייהשתמכו
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אתלהחזירשעזרמההיצרניותבתפוקתלירידהגרמוהנפטבשוקהנמוכיםהמחירים

ולקראת ,תחילההנפטתפוקתאתלהקפיאאופ"קהחלטת ,בנוסף .משקללשוויהשוק

 .המחיריםלהתאוששותתרמהבתפוקה,לקצץאףהשנהסוף

ב--3.2%ו-2015ב 2.5%שלצמיחהלעומת o/3.8°עלעמדה-2016בהצמיחהבישראל

ירידהשלשנים 3אחריבמשקהצמיחהבקצבמשמעותיבשיפורמדוברלמעשה . 2014

שלעליהעםלחיובבולטתהפרטיתהצריכה ,התוצררכיבימבחינתהצמיחה.בקצב

-ב(התחזקהחזקהשקללמרות 3.0%שלבשיעורהחולפתבשנההתרחבהיצוא . 6.1 %

השנהבלטה .העולמיהסחרשלמתונהוצמיחה ) 2016בשנתהמטבעותסלמול 4.8%

בשנה 8.4%שלצמיחהעםהשירותיםיצואעלבעיקרנשעןביצואשהגידולהעובדה

אחרילצמוחחזרוההשקעותהסחורות.ביצוא 4.0%שלהתכווצותלעומתהחולפת

שדרוגשלתוצאהבעיקרהואהשנהבהשקעההגידול .זהברכיבקיפאוןשלשנתיים

גת.בקריתאינטלשלהמפעל

וריביתתקציבאינפלציה,

לצייןיש . 2015בשנת 1.0%-לעומת 0.2%-עלעמדה 2016שנתבמהלךהאינפלציה

החזאיםתחזיותממוצעכאשרבפועלמהאינפלציהגבוהותהיוהשוקציפיותהשנהשגם

את . 0.1 %עלעמדוההוןמשוקהנגזרותוהציפיות 2016בתחילת 0.6%עלעמד

שלמהצפויהחלשהלהתפוגגותלייחסניתן 2016בשנתהתחזיותשלה"החטאה"

הממשלהפעולותות(השפעונותהאחרבשנתייםהמחיריםמדדעלשהכבידוהכוחות

ישראלבנק ,השקלשלחוזקוולאור ,הנמוכהיההאינפלצרקעעל .האנרגיה)מחיריוירידת

 .כנהעלהריביתאתהותיר

 312.3לעומת ,שקליםמיליאדרי-321.1בהסתכמו 2016בשנתהמדינההכנסותסך

 2016בשנת 5.6%בנומינליתעלתההמסיםגבייתסך . 2015בשנתשקליםמיליאדרי

נטואשראימתןללאהכוללהגירעון .מדידה)הגדרות(באותן 2015לשנתבהשוואה

לעומת ,מהתמ"גאחוזים 2.15%שהםשקליםמיליאדר 25.9שלבסך-2016בהסתכם

מיעדהסטייהג."מהתמ 2.9%שלגירעוןעלשעדמהמדינהבתקציבהמקוריהתכנון

ביצועותתשקל)מיליארד 8.8של(בסךמהצפויגבוהותהכנסותידיעלמוסברתהגרעון

 .שקל)מיליאדר 0.3שלך(בסההוצאותבצדמאודנמוך

בשלושתהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

דולרמיליארד 10.2לעומתקיטון ,דולרמיליאדר-9.5ב 2016שלהראשוניםיםונהרבע

בעודףמהקיטוןבעיקרנובעהשוטףבחשבוןבעודףהקיטון .אשתקדהמקבילהופהבתק

שלהראשוניםהרבעוניםבשלושתדולרמיליאדר-6.5מיםוהשירותהסחורותבמאזן

 .השנהשלהראשוניםהרבעוניםבשלושתדולרמיליאדר-5.5ל 2015
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המניותשוק

וזאתמאודחלשהיההאירופאיהמניותשוקאן ,לטובההשנהבלטב"בארההמניותשוק

חזותלאהואהמוניטאר•תהמדיניותווןיכ ,כןאם .הכמותיתההרחבהשלדלתהגהלמרות

התממשותובאירופהבשווקיםתמכההחזקההמקומיתהכלכלהבארה"ב-הכל

מחיריהתאוששות .ות•המנישוקעלהכבידוהבנקאותמערכתובעיותהפוליטייםהסיכונים

בשווקיםתמכובסיןלכליתכההפעילותשלההתייצבותעםביחד ,בראשןוהנפטהסחורות

 .)ברזיל ,רוסיה(בחדותעלואףחלקםאשרהמתעוררים

לרא•ש

 25א"תמדד .בדשדושוהסתכםמעורבתבמגמההשנההתאפייןהמקומיהמניותשוק

ב-עלו 75ות"א 50היתרואילובהתאמה-2.5%וב-3.8%בהשנהידרו 100ות"א

למגמהבדומהלחיובבלט ) 17.8% (הבנקיםסקטור .בהתאמה o/17.3°וב- 24.4%

בעולם.

ארה"ב

שנים-10להתשואה , OOW JONESה-במדדחדששיאנרשם ,זינקוב"בארההמדדים

ה-מדד ,-12%בעלה-S&P500המדד ,השנהבסיכום .התחזקוהדולרנ"ב-17בעלתה

NASDAQ וה--9%בעלהDOW JONES שנה 120לפניהקמתומאזלראשונהבער

 .-16.5%בהשנהועלהנקודות-19,000הרףאת

בעולם

השנהרובבמהלןהאירושלהתחזקותו ,הכמותיתההרחבההגדלתלמרות ,באירופה

-המדד ,בהתאם .ותיהמנמדד•עלהכבידו ,הגוברתהפוליטיתהודאותאיעםביחד

STOXX600 ה-לחיובבלטו ,המדינותברמת .-2.3%בבמתינותעלהCAC בשעלה-

 FTSEה-מדד .-3.4%בהשידראיטליהלעומת 6.9%ב-שעלה DAXה-ומדד 8.8%

השווקיםובאסיה . 22.1 %ב-השנהבסיכוםועלהבפאונךמהפיחותהשנהנהנה 100

11בעלה )כלל•מתעוררים( MSCן EMה-מדדהמתעוררים -ההסיניהמניותמדד ,-3%.

Hang sang ן-300הו .-4.3%בעלהCS ה-מדד ,ביפן ,-9.3%ב•דר, KKEl ןN שסבל

ועלהב•ואןהמתמשךמהפיחותהשנייהבמחציתנהנה ,השנהשלהראשונהבמחצית

 .-2.3%בהכלבסך

הנגזריםשוק

וןילימ 37.750בהסתכםף"המעומדדעלותיאבופצהמסחרמחזורהאחרונהבשנה

עלעתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-5.372באואופציהיחידות

חרסהממחזורסתכםהח"המטבשוק .חוזיםאלף-18.6בהסתכםף"המעומדד
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באופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסנחיובמ"חשמיליאדר-488בשקל/דולרבאופציות

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-18.2בסתכםהשקל/אירו

מדינהאג"ח

 . 0.7%שלעלייההשנהבסיוםהציגהצמו,דהאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

אגרותוואיל-0.4%בידרו ) 5-2 (הבינוניות ,-0.2%בידרו ) 10-5 (הארוכותהחובאגרות

 . o/0.3°-בירדו ) 2-0 (הקצרותובהח

הארוךחלקו '-1.3%בהשנהעלהשקליממשלתיאג"ח-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-0.3%בעלההקצרוחלקו-1.2%בעלה ) 5-2 (הבינוניחלקו ,-2.4%בעלה ) 10-5 (

קונצרניאגח

בונדתלמדד .שעריםבעליותשהתבטאיחיובממומנטוםהשנההנהנהקונצרניהאפיק

 , 2.3% , 2.9%שלשעריםעלייתרשמויתרבונדתלושקליבונדתל 60 ,בונדתל , 20

-0.8%ו-1.7%בעלובנקיםבוגדותל 40בוגדתלואילובהתאמה-2.4%ו 2.4%

במצבןהיחסיתמהיציבותהןנבעוהקונצרנייםהמדדיםשלהיתרתשואות .בהתאמה

כאשרשעברההשנהבסוףהגבוההווחיםהמרמרמתגםאךהפירמותשלהפיננסי

אלומדדיםשלהמרווחיםעמדו 2016בסוף . 40בוגדותליתרבונדתלמדדיבלטובעיקר

וסייגהיקף . 2015בסוףלמרווחיםמתחתנ"ב-4ו 13 ,בהתאמה ,ב"נ-119וב"נ 148על

עלעומדהשנהסיםהגיוסךכאשר 2016בשנתגםלגדולךהמשיהקונצרניבאפיקההון

 .-2015בהגיוסיםמסך-18%בגבוה ,mנמיליארד 67.1

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותפעילות

כללימסלול

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריון"יעהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 .בקופהלמניותהחשיפהאתהקטנו ,השנהבמהלך

בהיקףבארץמניותונמכרו ffiJמי 26.94כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיק

ימ 54.01כ-שלבהיקףבחו"למניותעלסלתעודותנרכשו ,כןכמו . ffilמי 20.94כ-של

ffiJ מ' 72.12כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודותונמכרוmנ. 

ח"אגנמכרו , ffil 'מ 38.44שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרניבאפיק

11שלבהיקףשקליותקונצרניות שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשו , li!Jמי 26.

אג"חרכשונבנוסף . ffilמ' 9.08כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חונמכרו ffiJ 'מ 25.29

 .נmאלפי 789-כשלבהיקףחירותסלאשקליותקונצרניות
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שלבהיקףקונצרניותאג"חונמכרוmומ' 15.22שלבהיקףקונצרניותאג"חנרכשובחו"ל

 . li!Jמ' 18.09כ-

ח"אגונמכרומ' 84.8כ-שליקףבהשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיק

131כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות בהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשו , li!Jמ' 93.

 . li!J 'מ 39.09כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חונמכרו li!J 'מ 74.83כ-של

מניותמסלול

הקופה.לתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפה ,השנהבמהלך

זהחשיפהשיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך

 .המניותיקלאפ

אג"חמסלול

אג"ח ,צמודותשאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוהשנהבמהלך

בנזילות.רהוהיתבנקאייםפיקדונות ,מק"מיםקונצרניות,אג"חלמד,דצמודותממשלתיות

םימנוהלנכסיםהיקף .ב

החברהלתקנוןבהתאם .מינהלהשתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

 ,גמל)קופותחוקלהוראותלבבשיםו(ענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתוכחברההמנהלת

ניהולמדמינובעותהחברההכנסותכל .רווחלמטרתשלאהינההחברהותפעיל

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויבים

 :החברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

2015 2016 

כללימסלול

מניותמסלול

אג"חמסלול

798,523 

2,477 

27,616 

804,887 

2,345 

27,648 

הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועים .ג

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםואירעלאבדוחהמכוסההתקופהבמהלך

 .החברה

המאזןתאריךלאחרםימהותיאירועים .ד

קופותתפעולמפעילותלצאתשוקלהואכיהמתפעלהבנקמסר 2017מרץבחודש

 .מלםלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעביר ,הגמל

37 



אתהחברהתבחןכאמורהודעהמסירתעם ,בנושאסופיתהודעהנמסרהטרם

 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויות

כספייםקשייםעללהצביעהעלוליםאירועים .ה

הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולהוצאות ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמנהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחר .בפועלהמנהלתהחברהתוהוצאלפי

 .יםיכספלקשייםלהיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאות .ו

אואחרבתאגידהשקעות ,ותפמשותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

 .כאמורבהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורהגדלה/הקטנה

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ז

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרהינםהקרובהלשנההחברהשליעדיה

המנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפתהחברה .להצטרףהרשאיםאלהןימבשורותיה

סיכוןרמתעלוהקפדה ,לשוקביחססבירהתשואותרמתהמשךעלשמירהתוך ,ידהעל

 .הקופהעמיתיפרופילאתהתואמת

אתלשדרגלהמשיך ,לעמיתיםרותיהיששיפורמגמתאתלהמשיךהחברהבכוונת ,בנוסף

מיטבישירותהמאפשרותמערכותוהטמעת ,העמיתיםנתוניטיוב ,המחשבמערכות

 .לעמיתים

 ,שירידיוורבאמצעותהן ,לעמיתיםתןיהנהמידעאתולהרחיבלהמשיךהחברהבכוונת

להעמקתלהביאמנתעלוזאת ,וסמינריםעיוןימי ,פרונטליותהרצאותבאמצעותוהן

המתאימיםההשקעהאפיקישלמושכלתלבחירהולהביאם ,בתחוםהעמיתיםשלההבנה

 .להם

 ,מקיףנהליםמערךגיבושתוך ,והבקרההניהולפורישבמגמתלהמשיךמבקשתהחברה

חירום.לשעתשלההמוכנותושיפורהביקורתמערךהרחבת

וזאת ,העמיתיםמןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה

 .הפרטייםהגופיםפניעלשלההתחרותיהיתרוןאתלשמרבכדי

וכןשיידרשככלולהכשירםעובדיהשלהמקצועיתהרמהעללשמורמתכוונתהחברה

 .עמיתיהעםהקשראתולחזקהחברהשלוהשירותהמיכוןמערךאתלשדרג
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הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות .ח

הקרובה.בשנההרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניותצופהאינההחברה
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברהשלהדירקטוריון,בפיקוח ,ההנהלה

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

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכתכספי.דיווחעלנאותהפנימיתבקרה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדי

ן) FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכל ,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

יכולותהןאפקטיביותהיכןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכןמובנות.מגבלותישהפנימית

 .כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.החשבונאייםוהרישומיםמוגנים,הנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהבנוסף,

פנימית.בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) mס nitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהבתסס 2016בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

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

n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהבתסס

) ieves ןbe ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2016בדצמבר 31ליוםכי

 .אפקטיביתהינה

דירקטוריוןיו"ר

מנכ"ל

כספיםמנהל

אבוטבוליוסי

גלומדרכי

סוויריראובן

 2017למרץ 22הדוח:אישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירגלו,מדרכי ,אני

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2016לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח 'ידיעתיעלבהבתסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

אבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

בהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאות

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )(א

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהלים

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

 ;הדוחשל

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) FRS ההוןשוקעלהממונהולהוראות )ן; 

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

-וכן ;הערכתנועלבהבתססדבוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתדלירקטוריון

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשריכספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד ,לרשוםהמנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2017 ,במרץ 22
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח")(להלן: 2016לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםהפעולות,תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

ההכנהתקופתבמהלןבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

הדוח;של

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת ,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכןהכספי

) FRS (ההון;שוקעלהממונהולהוראותן

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוי

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלבע,דלרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2017 ,במרץ 22
כספיםמנהל ,סוויריראובןתאריך
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חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

מ"בעוהשירותיםלינההמעובדידיםקיפלהשתלמותקרןהלמינשלהמנהלתהחכרה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

השתלכוותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , 2016מברצבד 31םליוהחברה)-(להלןיימבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Co1nnו ittee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבכוסגרתשנקבעוקריטריונים

הדירקטוריון .) COSO-(להלן Sponsoring O·ו ganizations of tlו e 1'read\Va)' Coו runissiorו

והשירותיםהכוינהלעובדילפקידיםהשתלכוותקרןכויכהלשלהכונהלתהחברהשלוההנהלה

יכספדיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןבעיימ

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהחוותלהיאאחריותנו .המצורףכספיוחדיועלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפניכזיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Compaוו y Accס t1nti11g Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

\ c ·וBoa אירולשכתידיעלאומצואשר ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתברבדב 11בארה

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל .בישראלחשבון

עלאפקטיביתמיתפנינקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אסביטחוןשלירהסבמידה

הערכתפי,כסדיווחעלפנימיתבקרהלגביהבכההשגתללהכביקורתנו .החברהשלפיכסדיווח

בקרהשלוהתפעולןכנוהתיותבאפקטישלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון

יםוצכנחושחשבנאחריםליםנהעביצוגסכללהורתנוביק .ךרשהועהסיכוןעלבהתבססתפנימי

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההחברהשלכספידיווחעלפנימיתנקרה

ותחילהנבהתאםחיצוניותותרלמטכספייםותוחדשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

דיווחעלפנימיתקרהב . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונה

 ,אשררשומותלניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתרההחבשלכספי

(לרבותהחברהככסישלותעברוהההעסקאותאתאותנובאופןבמדויקמשקפותסבי,רבפירוט

לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהדהמיקיםפמס ) 2 (מרשותה)הוצאתם

לכלליםובהתאםחסכוןוטוחיבההון,שוקעלהכומוכהתנחיולהבהתאםיםפיכסתדוחוהכנת

להרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלםיכספוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSבינלאומיים

 iהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 52521מיקדו 18היצירה 1רחגן:רמת
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חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה,שלכמרעדיילגיארמכיעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהסלהיותשיכולהוהחברהככסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצגהלגלותארלמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה ,המובנותמגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגביסקנרת 1כהסקת ,כןכמומוטעית.

שלהקיוםתדשמיואסיבותנבשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותןוכלסי

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה ,ותיהמהותהבחינותכל 1כ ,קיימההמנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2016בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספי

 . cosoידיעלשפורסמהימיתנפבקרה

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאת ,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

 2016בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופההשכיםמשלושאחתולכל 2015ו- 2016בדצמבר

 .כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2017במרץ 22מיוםשלנוחודוה

22.3.2017 
תאריו
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חשבוןרואי
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

כספייםדוחות

 2016בדצמבר 31ליום



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2016בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

ניםייהענתוכן

המבקריםוןבהחשרואיוחד

הכספיהמצבעלדוחות

והפסדרווחדוחות

הכספייםלדוחותבאורים

עמוד

47 

48 
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חשבוןרואי

שלותניהמילבעלהמבקריםהחשבוןיאורדוח

יםידלפקתלמותשהרןקלמינהשללתההמנההחבר
מ"בעםיותירוהשלמינההדיבעו

ההשתלכוותקרןמיכהלשלהמנהלתהחברהשלהכוצררפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2015ו 2016בדצמבר 31לימיםה)רהחב-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמיכהלעובדילפקידים

 .-2014ר 2015 , 2016בדצמבר 31נירםשנסתיימומהשכיםאחתלכלוהפסדהרווחעלהדוחות
דעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהיכםאלהכספייםדוחות

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםתודוחעל

גמלקופותמנהלותלחברותוחסכוןביטוחההון,שוקרשותלהנחיותבהתאםביקורתנואתערכנו

רואהשלפעולתו(דרךחשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות ,מקובליםביקורתולתקני

טרה 1בכולבצעההביקורתאתלתככןומאתנכדרשאלהםתקניפיעל . 1973-יג 1התשל ,)וןחשב

ללתוכביקורת .ותיתהממוטעיתהצגהספייםכהבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיג

גםכוללתביקורת .הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקה

ירקטוריוןדהידיעלשכעשוהכושמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינה

סבוריםואנ .ללותהכבהכספייםחותודבההצגהכאותותהערכתוכןהחברהשללההההנו

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

מצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלכאות,באופןמשקפיםהנוזלהכספייםהדוחות ,ועתנדל

השכיםלשלושתיהולופעתוצאותואת ,-2015ו 2016בדצכובר 31לימיםהחברהשלהכספי

 > lfRSובינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם ,-2014ו 2015 , 2016בדצמבר 31ביוםשהסתיימו

וחסכון.ביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

כפי ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב•בארהי PCAOBלתקניבהתאם ,גםרנויקב
ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןירואלשכתידיעלשאומצו

פנימיתהרבקשלהכזשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2016בדצכובר, 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2017 1במרס 22מיוםשלנווהדוח cosoידיעלשפורסמה

 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

1 
/ C/);J > ;גr (/ 

 ./ושותילוטרבךורדי

חשבוןרואי
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספיהמצבעלדוחות

בדצמבר 31ליום

2016 2015 
ח"שאלפירובא

4 166 196 
5 267 610 
6 759 329 

1,192 1,135 

7 

"" ...... "" ...... """ ·----------

9 125 125 
10 1,067 1,010 

---~ג-~?-~----~(-~~-~-

11192 11135 

ים:נכס

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

םיהנכסכלסך

הון:

מניותהון

התחייבויות:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

 .הכספייםמהדוחותכפרד

א)  2017רץ,במ 22
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

48 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

פסדוהרווחחותדו

כיוסשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ח"שיאלפבאור

 3,971 4,079 3,889 11ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 392 8אחרותהכנסות

 3,971 4,079 4,281תוההכנסלכסך

 3,971 4,079 4,281 13וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהרווח

 .הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

49 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייכספהתוחודלםיבאור

-ראוב יכלל 1

י:כלל .א
 :(להלןמ 11בעוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותןרק 11''מינהלשלהמנהלתרהבהח
מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלת )"החברה"

-2005א 11התשס ,גמ)לכקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקבכהגדרתההקופה") 11 =כלהלן
 .גמל")הקופות"חוק :(להלן
השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה

 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלקופת"המהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותםעשוייאוםמיוצגיאשרםשונימעסיקיםאצלםעובדישלההשתלמותקרןכספיאת
 .ף"המעוהסתדרותי"עמיוצגים

 :ניהלודמיב.
לכןאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןיפעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
הדין.אותרהו

בהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופהג.
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

 1הדיולהוראותבכפוףשוניםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיכללי-מינהלמסלול •

 .ההשקעותתדועשלדעתהלשיקולובכפוף

תהיההחשיפה ,ל"וחובבארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסימניות-מינהלמסללו •
תושגכאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

 .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנות ,סלבתעודות ,בנגזרים ,ריןישבמהשקעהבאמצעות
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

אג"ח :ל 11ובחובארץהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיח-"אגלנהימלולמס •
 ,ופקדונותלהמרהח"אגסחירות,שאינןהלוואות ,מסחרייםע"ני ,סחירותושאינןסחירות
כאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאשיפהחבשיעור
בקרנותאונאמנותבקרנות ,סלתעודותב ,נגזריםב ,מישריןבהשקעהבאמצעותתושג

ועדתשלדעתהלשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרתהשקעה.
 .ההשקעות

 ,המזומניםתזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלעדמיניתןלאהכספייםותחבדו .ד
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםונותבלחשנזקפותהאותיצהוו

 :דרותגהה.

 :אלהספייםכבדוחות
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתרהבהח-החברה . 1

מ. 11בע

מסלוליהעלםהשרותיוהמינהלעובדיםלפקידיההשתלמותקרן-ופהקה tרןקה . 2
 .השונים

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24-ברתםדכהג-םיורשקםיצדד . 3
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותםירובא

ך)(המשכללי- 1באור

 . 2012-תשע"ב ,מוסדיים)גופיםעלהחליםהשקעהליכל(גמ)ל(קופותפיננסייםשירותים

 . 2010ע-"התששנתיים),ייםכספותח(דוערךניירותנותבתקדרתםגכה-ענייובעלי . 4

 .מ"עבהפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

 .הלסטטיסטיקרכזיתהמהלשכהשמפרסמתלצרכןםריהמחידד-ממדד . 6

וחיסכון.יטוחב ,ההוןשוקרשות-ההוןשוקרשות . 7

וחיסכון.ביטוח ,ההוןשוקרשותעלהממונההממונה- . 8

 . 2005ה, 11התשס-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלחיקוהפחוק-הגמלקופותחוק . 9

-ד 11תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישוריםכלל(הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 10
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRSהלן-(לםייבינלאומיכספחיוודתקני . 11
ייםבינלאומפיכסיווחדתקניכולליםםוה > IASBכבינלאומייםחשבונאותלתקניועדהה
עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות ) IASכםיימינלאובחשבונאותותקני ) IFRSכ

ידיעלעובשנקפרשנויותאו ) IFRICכבינלאומייכספווחידשללפרשנויותדהועהידי
בהתאמה ,> SICכלפרשנויותהמתמדתדההוע

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

הכספייםהדוחותהצגתבסיס

םייבינלאומכספיווחידבתקניעמידהעלהצהרה .א

 • ) 11IFRS " :(להלןבינלאומייםכספייווחדלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות

 . 2017 ,במרץ 22וםיבהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרוהכספייםהדוחות

הצגהומטבעלותיפעמטבע .ב

 .הקרובלאלףומעוגלים ,החברהשלהפעילותבעמטשהינו ,ח 11בשמוצגיםהכספייםותחהדו
 .רהבהחפועלתהבהעיקריתליתהכלכבההסביאתשמייצגהמטבעיכוחהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלהוכנוהדוחות

דעתקלויושבאומדניםשימוש .ד
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך}החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותכתעריב
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםות,כערבה

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
נדרשההחברה,שלםיהכספיהדוחותבהכנתהמשמשיםםיחשבונאיאומדניםשלגיבושםבעת

בשיקול .משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםבותלנסיבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
הנחותועלםונייחיצגורמיםשונות,עובדותעלהחברההנהלתמתבססת ,דניםאומהבקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות
מוכריםחשבונאייםםידנומבאשינויים .שוטףבאופןיםנסקרשבבסיסםוההנחותהאומדנים

 .מושפעתדיתיעתתקופהבכלוהאומדניםתוקנושבהבתקופה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

 ) FRS\11תקני 11(להלן=להםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות

נקבעהבסיסםושעלהשנתיהדיווחמועדבםמוקדלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמואשר
 .הממונהלהנחיותםאבהתוכן ,החברהשלהחשבונאיתהמדיניות

מזומנים .א

 .בשיעבודמוגבליםאינםאשרבנקאייםבתאגידיםמיידיתלמשיכהומניםמז

קבוערכוש .ב

שנצבר.פחתבניכוירות,יישרכישהעלויותבתוספתהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי

החייםתקופתלאורךישרההקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
 .הכספילדוח 3באורראהלפירוט, .בנכסהשימושיים

לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות .ג

הפקדותידיעלכללבדרךממומנותהתוכניות .העסקהלאחרהטבהתוכניותמספרקיימותבחברה
מוגדרות.הטבהכתוכניותוכןמוגדרותהפקדהכתוכניותמסווגותוהןביטוחרותלחב

קצרלזמןלעובדיםהטבות

לאומילביטוחוהפקדותהבראה ,חופשהימי ,ותכורמשכוללותקצרלזמןלעובדיםהטבות
להשתתפותתוכניתאובמזומןבונוסיןבגהתחייבותהשירותים.מתןעםכהוצאותומוכרות
האמורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותקיימתלקבוצהכאשרמוכרת ,ברווחים

 .הסכוםאתימןהמבאופןלאמודוניתןבעברהעובדידיעלשניתןשירותבגין

פרישהלאחרהטבות

בעתכהוצאהנרשמותרתמוגדלהפקדהלתוכניתהפקדותמוגדרת,להפקדהתוכניותלחברה
 .מהעובדהעבודהשירותילקבלתבמקביללתוכניתההפקדה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

םיהכספילדוחותםיוראכ

המשך}(תיהחשבונאותימדינהיקריע • 2כאור

תובהכנסהכרה .ד

שההטבותצפוי ,מהימןבאופןלמדידהניתנותהןכאשרהכוללהרווחעלבדוחותמוכרותהכנסות
ניתנותהעסקהגיןבשיתהוואושהתהווהעלויותוכןרהבלחיזרמולעסקההקשורותהכלכליות
 .מהימןבאופןלמדידה

םיחדש IFRSתקנישללראשונהשוםייה.

להיותצפויהלא ,יישומםמועדהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקניהחברה,להערכת
 .רהבהחשלהפעילותתוצאותועלספיכההמצבעלותיתהמהשפעה

לותיפעימגזר • 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .השתלמותקרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס
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דיםילפקההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

בועקושכר- 4ראוב

 :ותנועההרכבא.

התקנות

ושיפורים ,משרדיריהוט

כייסהבמושכרואביזריםציודבמחשו

ש"חאלפי

לותע

 551 229 226 96 2015בינואר 1םליויתרה
תוספות

 551 229 226 96 2015בדצמבר 31ליוםיתרה
 4 4תוספות

 555 229 226 100 2016בדצמבר 31ליוםיתרה

שנצברפחת

 320 175 83 62 2015בינואר 1ליוםיתרה
 35 7 13 15תוספות

 355 182 96 77 2015מברבדצ 31ליוםהיתר
 34 6 13 15תוספות
 389 188 109 92 2016בדצמבר 31ליוםיתרה

םיבספרהערך

 166 41 117 8 2016בדצמבר 31ליום

 196 47 130 19 2015בדצמבר 31ליום
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםהמינהלעובדי

םיהכספילדוחותםיוראב

 )(המשךקבוערכוש- 4באור

שימושייםםחיירןוא .ב

בדצמבר 31ליום
2016 2015 

מחשוב

ואביזריםציודמשרדי,ריהוט

במושכרושיפוריםהתקנות

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

ובהחתותריוםיבייח- sראוב

הכנסהמס

מראשהוצאות

קשורצדוהשירותים-המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרן

חובהויתרותחייביםכ"סה

םימנזומיושווםימנזומ- 6רובא

מיידיתלמשיכהמזומנים

 .בנקאיותהפקדותבגיןשוטפתריביתנושאיםאינםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים

55 

15%-33% 
6%-20% 

10%-20% 

בדצמבר 31םליו

2016 2015 

ח"שאלפי

30 

237 

267 

123 

63 

424 

610 

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ש"חאלפי
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םילפקידההשתלמותקרןנהלימשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייפהכסלדוחותםבאורי

תיונמהון- 7ראוב

וםרשערפנ

ש"חח"ש

זהה)- 2015 ( 2016בדצמבר 31ליוםההרכבא.

 0.0001 0.0001יסודמניית 1
 0.0001 0.0001הכרעהמניית 1

 3.9998ח 11ש 0.0001בנותרגילותמניות 39,998
 0.7830 1.0000ח 11ש 0.0001בנותרגילותמניות 10,000

5.0000 0.7831 

שלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפי .ב
מחברההנדרשחדשיםבשקליםההתחלתיהעצמיההון ,-2012ב 11התשע ,פנסיה)קרןגמלקופת

 .ח 11שמיליון 10יהיהמנהלת
 .ענפיתגמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאינןאלותקנות

הכנסהעלםיסמי- 8באור

החברהעלהחליםהמסחוקיא.

כללי . 1
 ,מוסףערךמסבחוקרתודכהג ~•כספומוסדייכהוכרההחברה 2015אפריללחודשעד

 .רווחוממסחברותממסמורכבםיכספימוסדותשלהכנסותעלהחלהמס .-1975ו 11התשל
 .להוצאותיהשוותהכנסותיהוכלמאחר ,רווחרתמטללאכחברההחברהפועלתבפועל
באופןר"כמלכתוכרהחברהלפיוהחברה,לעמדתהמיסיםמרשותאישורהתקבל 2015מאיבחודש

 . 1.10.2010מיוםהחלרטרואקטיבי
והוחזרוהמסתויולרשםמתקנידוחותהוגשו ,ר"למלככספיממוסדהחברהשלהסיווגשינויבשל
ההחזר . 2014בשנתיםבספרהוכרוח 11שאלפי 123כ-מתוכם,לחברה,שייחאלפי 515כ-שלסך

 .והפסדרווחבדוחותאחרותהכנסותיףבסעמוצג

מוסףדערמסחוקתיקון . 2

 ,כספייםמוסדותעלהחלהרווחמסבחישובכינקבע ,) 35מספרן(תיקומ 11מעחוקלתיקוןבהתאם
בניכוייותרו 2008המסבשנת .ששולמוהשכרמסיתשלוממלוא 2009המסמשנתהחלבניכוירויות

המסמשנתהחלישולםהשכרמסבנוסף,שנה.אותהבגיןששולמוהשכרמסמתשלומימחצית
מחלקציתמחעלהשכרמסםישול 2008המסבשנת .לאומיבביטוחהמעבידחלקעלגם 2009

י.לאומחיטובבהמעביד

מסשומות .ב

 .כולל 2012שנתעדסופיותמסשומותהוצאולחברה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםהמינהלעובדי

םייפהכסלדוחותםאוריב

נטו ,םילעובדהטבותבשלתייבויותחה- 9ורבא

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח"שאלפי

 125 125עובד-מעבידיחסיסיוםבשלהתחייבויות

םיתשלומ ,מנהליםביטוחיתשלומיידיעלבעיקרהמכוסהמעביד-עובדיחסילסיוםההתחייבות .א
גמל.וקופותפנסיהלקרנות

שבגינןולהתחייבויותלהםניתןלאולפיכן ,החברהוניהולבשליטתאינםכאמורשהופקדוהסכומים
מכוסהשאינהההתחייבותיתרתאתמשקפתבמאזןהמוצגתההתחייבות .במאזןביטוי ,הופקדוהך

 .לעילכאמור

יחסילסיוםהחברהשלההתחייבותחישובלצורןוזאתאקטואריחישוב 2010בשנתערכההחברה
לסיוםההתחייבותבסכוםמהותיהפרשנמצאלא .בינלאומייםחשבונאותלכלליבהתאםמעבדיעובד
התחייבותלכןאי .החברהבדוחותההתחייבותחישובלכיוהאקטואריהחישובלפימעבידעובדיחסי

 .ישראליםחשבונאותלכלליםאבהתהכספייםבדוחותמוצגתמעבידעובדיחסילסיום

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

 "מ"בעהשתלמותקרןרעות"ו ) 11רוםקרן 11 :(להלןבע''מהמקומיותהרשויותלעובדיההשתלמות
מזכירידיועלהחברותשלהכללייםמנהליהןידיעלנוהלההמשותפתהמונחלת .} 11רעותקרן" :(להלן
בזכויותיהםבמישריןשנשאהרום,קרןעובדיהיוהמשותפתהמינהלתעובדיים.בדעווצוות

היחסיחלקהעללשפותהמתחייבתשהחברהתוךדיםלעובהקשורותאחרותובהוצאותהסוציאליות
 .בשכרם

ענייניהאתלנהלהחלהרהוהחבהמינהלת,פוצלההחברהלהחלטתבהתאם , 2008אפרילחודשבתום
רובנותרוהפיצולבמסגרת .א"ת 8זכאיןבברחובהקודמיםמשרדיהמתוןעצמאיובאופןמנותקב

 9.2.2009ביום .נוספיםפרסונאלייםשינוייםובוצעו ,רוםקרןשלעובדיהשותפתהמהמינהלתעובדי
לזכויותהקשורבכלביניהןההתחשבנותאתםייסאשרהסכםנהלותהמהחברותשלושמוחת

לקחהברהוהחהחברהעובדתלהיותהפכהמהעובדותאחתכאשר ,במינהלתהועסקואשרהעובדים
עללקחהאשררוםקרןעובדילהיותהפכוהעובדיםיתרוכל ,כלפיהההתחייבויותכלאתעצמהעל

 .כלפיהםההתחייבויותכלאתעצמה

תנאיאתמסדירזההסכםגלו.מרדכימרהחברהלמנכ"להחברהביוהסכםנחתם 24.12.2012ביום .ג

 .שכרבהחברהכמנכ"ללשמשהמניעותהסרתבדברברהלחהודעתולאורוזאתהמנכ"לשלהעסקתו
יחסיאתמסדירההסכםהצדדים.ביושנחתם 29.12.2011מיוםקודםהסכםבמקוםבאזההסכם

בהסתדרותל"המנכשלמשרתוהיקףשבהבתקופהקיימיםהיולאאשריםדדהצביווהמעבידהעובד
מגמולמורכבשהיה"צדחגמולבגובהדירקטורגמוללקבלתזכאיהיהשבה 100%עלעמדהמעו"ף

הקבועיםלשיעוריםבהתאםועדותיוובישיבותהדירקטוריוןבישיבותהשתתפותומגמולשנתי
 .הדיןבהוראות

הכללית.והאסופההדירקטוריון ,הביקורתדתוועע"יאושרההסכם
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מוובעוהשרותיםהמינהלעובדי

םייהכספחותלדוםיוראב

כרתזתותריוםיכאז- 10רכאו

ומשכורתשכרבשלאחרותוהתחייבויותיםדעוב

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

שרותיםונותניספקים

ממשלתיותורשויותמוסדות

והבראהלחופשההפרשה

אחרים

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח~ישאלפי

71 53 

195 259 

366 208 

361 426 

5 

73 59 

1 

זכותתיתרווכאיםזהכלסך 1,010 1,067

תלמותשההןרקמלוניהמימדתוהכנס- 11וראכ

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ש"חאלפי

 3,971 4,079 3,889ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2016 2015 2014 

אחוזים

 0.47 0.48 0.47ההשתלמותמקרןניהולדמי

58 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םיהכספידוחותלבאורים

הברחההולישבנההשתלמותקרןתואדוםינונת- 12וראב

ותשלומיםתקבולים ,מנוהליםנכסיםהיקףא.

 31ליום

 2016ברמבדצ

נכסיםךס

מנוהלים

םביושהסתיימהלשנה

 2016רמבבדצ 31

תקבולים

ש"חיאלפ

תשלומים

והשירותיםהמינהלעובדייםדלפקיהשתלמותקרן 828,616

כספיםהעברות .ב

םיחראופיםגמתועברה

גמלמקופותהעברות

לקרןהעברותכלסך

םיאחרופיםגלהעברות

גמללקופותהעברות

מהקרןהעברותכלךס

נטו ,תוהעבר

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2016בדצמבר

ההשתלמותקרן

ח"שאלפי

682 

682 

(36,593) 

(36,593) 

(35,911) 

59 

89,751 82,467 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםדלוחותםאוריב

וכלליותהנהלההוצאות- 13באור

ונלוותעבודהשכר

והפחתותפחת

דירקטוריםביטוחפרמיית

דירקטוריםגמול

ואחזקהירהדשכר

ואגרותמשרדיות

 ) 16באור(ראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 16באוראהר(השקעותמנהלניהולדמי

סלתעודותבגיןניהולדמי

 *ומקצועימשפטיייערץ

לעמיתיםוקשרדיוור

והשתלמויותכנסים,עיוןימי

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפי

1,650 1,369 1,314 

34 35 31 

100 111 130 

310 376 296 

2.74 333 332 

263 238 280 

571 533 586 

285 297 293 

17 

622 662 589 

75 67 70 

80 58 50 

4,281 4,079 3,971 

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות 32 47 39
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייכספהתווחלדםיבאור

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 13באור

 :ומקצועימשפטיייעוץתוהוצאפירוט *

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

'ח'שאלפי

 135 184 146פנימיתביקורת

 148 146 146כספיםוניהולחשבות

 90 90 90ח"רוביקורת

 82 89 84משפטיייעוץ

 48 48 48סיכוניםניהול

 10 8 8נכסיםוךרשע

 19 31 24מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 52 56 56מינהליתאכיפה

 5 10 20אחרמקצועיייעוץ

622 662 589 

קשוריםםידדוצענייובעליעםועסקאותתותרי- 14באור

קשוריםוצדדיםענייובעליעםיתרות .א

 :ההרכב

 2016בדצמבר, 31ליום

ענייובעל
וצדדים

קשורים

 )*(אחרים

שייחאלפי

לפקידיםהשתלמותמקרןלקבלהכנסות
והשירותיםהמינהליעובד

למנכ"להטבותבשלהתחייבויות

לפקידיםהשתלמותקרןבגירמראשהכנסות
והשירותיםהמינהלעובדי

237 

(41) 

(195) 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 14באור

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהשנהבמשךביותרהגבוההשוטפיםוחובותחובנכסירתית )*(
 .ח 11שאלפי 746עלעמדהוהשרותיםהמינהל

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאות .ב

 2016 ,בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

ענייובעל
וצדדים

קשורים

אחרים

ח"שאלפי

השתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות
והשירותיםהמינהלידעובלפקידים

רוםקרןואחזקה-דירהשכרהוצאות

ף"המעוהסתדרותאתרבפרסוםהוצאות

3,889 

207 

21 

3,661 

ניהולייםחמפתלאנשיהטבותג.

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2016 2015 2014 

 'מס

סכוםאנשים

 'מס 'מס

אנשיםסכוםאנשים

אלפי
ח"ש

סכום

אלפי

ח"ש

מנכ"לשכרקצר-לזמןהטבות

ארוךלזמןאחרותהטבות

1 

ש"חאלפי

321 1 

1 

1 291 
__ 1 

292 

291 

321 291 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותםוריבא

 )ך(המשקשוריםםידוצדענייויבעלעםועסקאותתרותי- 14באור

אחריםעכיינולבעליקשוריםלצדדיםהטבות .ד

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשכה

2016 2015 2014 

מס• •מס •מס

סכוםאנשיםסכוםאנשיםסכוםאנשים
--
אלפיאלפי

ח"שח"שח"שאלפי

 296 8 376 8 310 7דירקטוריםגמול

 130 111 100רקטוריםידחיטובפרמיית

 293 297 285השקעותמכהלניהולדמי

ויותלתבויותיתחיה- 15באור

ורטותמפהבכסיבותהחברהעלחובהמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
לחברה.כספיםהעברתידיעלמועדםבסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

 2015- (ח 11שילפא 85-לכמסתכםי,הכללהחשבריביתבתוספתם,יהמעבידחובותאומדןהמאזןלתאריו
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .ח) 11שאלפי 44

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרשההגיואף ,שוטףבאופןהמשפטיים
ההשתלמות.
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םיהכספילדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 16באור

הוליונתפעולשרותיהענקתעלמ 11בעהפועליםבנקלומהסכםה 2008ילראפבחודשחתמההחברה .א
וניהולתפעולשירותיבגין .החברהיהולבנשהשתלמות)קרן-(מנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות
 0.1%שלשנתישיעורבולתפעמידמ 11עבםיהפועללבנקהחברהתשלם ,בהסכםכאמורחשבונות

 .שובחודחודשמדייתבוצעהגבייה .בקופההמנוהליםהנכסיםןסמ
 .סטגובאו-1ב-0.085%לובינואר,-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולידמשיעוריירד 2013בשנת
 . 0.07%חיכוהקופהידיעלםמשולההתפעולידמשיעור 2014בינואר 1מיוםהחל
 .המאזןךיתארלאחרםיותימהאירועיםלענייוריוןירקטודלדוחידיףסעראה

מפסגותהקרןינכסשלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברהב.
בגיןניהולדמישילמההחברה ,שנחתםלהסכםבהתאם .פסגותשמקבוצתע"מבערןניירות
חודשמדיבקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרת ,שנתי 0.07%שלבשיעורההשקעותניהולשירותי
למנהלקשורצד"יעשהונפקובנכסיםשקעההיןבגששולמוניהולדמיכוללזהסכום .ובחודש

 .וליהנדמיהגוביםההשקעות
יולידשמחו ,) 11פסגות"(תקעוההשמנהליןלבהמנהלתהחברהובישנערןחדשלסיכוםבהתאם

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

ותקופת 31.1.14וםילעדאביבבתל 8-זכאיבןיברחמשרדיםרוםקרןםעיחדשכרההחברה .ג
22םיוב .הימהסתיהשכירות באביתלב 9העםאחדברחובהחדשלמשכנתהחברהנכנסה 1.2014.

מולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההחברה .הייניענאתמנהלתהיאמשם
28.2םליודעשיםחוד 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013םמיורוםקרן רלאח . 2019.

 .ירותהשכבהסכםכמופרטהשכירותתקופתלהארכתפציהאותקופתקיימתרותיהשכתקופת
יובהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןהוצאותלוקתחקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםיכיצויר

 .םרולקרןהחברה
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