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עסקיה,התפתחותואת 2017בדצמבר 31ליוםהחברהעסקיתיאוראתכוללפתיותקהלדוחזהחלק

דוחבהזבחלקהכלולמידעהמהותיות .) 11הדוחתקופת 11 :(להלן 2017שכתבמהלךשחלויכפ

עלהתיאורהורחבמיםימסוםימקרבכאשר ,המנהלתהחברהשלראותהמנקודתכבחנההתקופתי

הנושא.שלפהמקיתמונהלתתמכת

עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילות-א'חלק
l . עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילות

'-,/ 

 11מ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדייםדילפקההשתלמותקרןמיכהלשלתלהמנההחברה" . 1.1

22ביוםגדההתאהחברה) 11 :(להלן חיכההחברהניות.בממוגבלתפרטיתכחברה 11.1977.

(קופות )יםיפיננסשירותיםעלהפיקוחבחוק(כהגדרתהענפיתגמלקופתהמנהלתחברה

הממונהידי-עללהשניתןוןרישימכוח ) 11הגמלקופותחוק 11 :(להלן , 2005ה- 11התשס ,מ)לג

קרןהגמל-קופתאתתלמנההחברה .)":"הממונה(להלןוהחיסכוןהביטוחההון,שוקעל

על "והשירותיםהמיכהליבדעויםדלפקיההשתלמותקרןמינהל"לשכיריםההשתלמות

 .קופתיי)ת"ו/או ~קרן•ה" :(להלןמסלוליהשלושת

 :בחברהאחזקותבנהמתרשים . 1.2

העובדיםהסתדרות

החדשההכללית

..,__,,, 

מינהל,המעו"ףהסתדרות

דיםיופקמשקעובדי

l, 
לת:קב . 1ודסימנית

:הזכותהכרעהמניתוהשתתפותדעותוה

 ,שבהםיםקרבמריעהכל .המנהלתהחברהותפבאס
םישקולהחבריםקולותמחציתלפחותמינוי. 2

הכלליתבאסיפההסיפלאמהחברים
אחתובכלבדירקטוריוןמחציתימינו .. 3הכללית

 .הדירקטוריוןמועדותלדירקטוריוןמהדירקטורים

נהימומתוכםאשר

למנכ"ל.אחדדירקטור

מינוםכאיזאשרמעסיקים

ליתהכללאסיפהםגיינצ

מתוכהבחרהאשרג(ו)ס

הדירקטורים.יםורקטדיר

 ,צווי :יציגנהםהמכהנים

סתדרותה,ישראלורטא

ישראל-מדינת ,ף"המעו

 ,עמידר,הביטחוןמשרד

מקורותרתחב

שלתהלהמנההחבר

השתלמותקרןמינהל

3 
:\Uscrs\n,vner\A Data\Local\Microsoft\Wiדוdo\\'s\lN' 



דמיגובה ,'ענפית'גמלקופת''המנהלת ,רווחמטרתללאהפועלתחברהבהיותה ,החברה . 1.3

השירותיםומתןהחברהניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהול

תוראוהיפעלכייודגש .כאמורהילהוצאותמעברהכנסותלחברהשנוצרומבלילעמיתיה,

למטרותשלאפועלתונכסיהפעילותהלוכהחברה ,במטרותיהובהתחשבהחברהתקנון

כלשהיאחרתהשתתפותאודיבידנדלקבלתזכותבהןלמחזיקמקנותמניותיהואיורווח,

מחלקתאינהוהיאעצמיהוןמחזיקההאינהחברה ,אלהכללבהתאםיה.ברווח

המניות.לבעלידיבידנדים

החברהפעילותתחום . 2

 :(להלןההשתלמות"קרן-הל"מינהגמלקופתניהולוהואאחדפעילותבתחוםעוסקתברההח

בחוקאלהחיםמונרת(כהגדהשתלמותקרןמסוגענפיתלגמתופקהיכחהקופה .) 11הקופה 11

 ,))"הגמלקופותחוק 11 :(להלן-2005התשס"הגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעליקוחהפ

 .מניותסלולומחאג"מסלולכללי,לולמס :מסלוליהשלושתעלב,דבללשכיריםועדתיהמ

---
המנהלתהחברהפעילותתחוםתיאור-ב'חלק

המנהלתהחברהרוצמ . 1

-..,_,/ 

מסלול:מסלוליהשלושתעלהקופהניהולוהואאחדפעילותםבתחועוסקתהחברה ,כאמור . 1.1

מניות.ומסלולח"אגמסלול ,כללי

 :בלבדהלאלבלתמוגופהקלעמיתכההצטרפות ,תקנונהפיעל . 1.2

ע"ימיוצגיםלהיותיםיהעשואומיוצגיםשעובדיועבודהבמקוםהעובדיםעובדים. 1.2.1

 .הפקידיםסתדרותהשלמיסודההמעוייףהסתדרות

גורםכהמשמשמ,"בעהפועליםבנקבידימנוהליםבקופהמיתיםעהוזכויותחשבונות . 1.3

 .מתפעל

ניהולדמיושיעורעמיתיםבדברמידע . 1.4

םפעילינםיושאםיליפעםיעמיתברבדמידע . 1.4.1

Z017 Z016 )•( ZOlS )•( 
 :עמיתיםמספר

 9,874 9,470 8,994פעילים

 6,967 7,010 7,012פעיליםלא
 16,841 16,480 16,006כ"סה

 :עמיתיםחשבונותמספר

 9,953 9,537 8,994פעילים
 7,164 7,195 7,196פעיליםלא

 :)ח"ש(באלפינטו ~םמנוהלינכסים

 521,332 506,473 504,015פעילים
 311,960 315,820 323,220פעיליםלא
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\......,,1 

 : )ח"ש(באלפיתוצאתייםנתונים
מצטרפיםעבורמשונתיםגמוליםדמי

 4,769 4,600 4,555יחדשים

 91,203 89,751 87,557גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדגמוליםמדמיתקבולים
 1,920 682 1,490לקופהצבירההעברות
 37,282 36,593 55,705מהקופהצבירההעברות

 :תשלומים
 70,006 82,467 71,157פדיונות
---אחרים
 6,875 17,628 42,757לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

 :)ח"ש(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

 4,079 3,889 4,322םיפעילאלוליםעיפ

--- :ח)"ש(באלפימהפסדותשנגבולוניהדמי

מנכסיםממוצעניהולדמישיעור
(באחוזים~:

 0.48 0.47 0.54ליםיפע

 0.48 0.47 0.54פעיליםלא

(באחוזים):ממוצעישירותהוצאותשיעור

 0.04 0.03 0.03ערןתוניירשלומכירהקניהעמלות

---ערןניירותשלשמירהדמיעמלות
---סחירותלאהשקעותגיןב

 0.09 0.15 0.18חיצוניניהולעמלות

---אחרותעמלות
---מוגבלותהוצאות

..J 

מחדשהוצג )*(

םיפעיללאעמיתיםבדברמידע . 1.4.2

2017 2016 )*( 2015 >·< 
 :קשרמנותקיתוחשבונ

 2,218 1,550 1,189 :חשבונותספרמ

 66,976 25,119 17,028 :ש"ח)(באלפינטומנוהליםנכסים

 318 104 84 :ח)ייש(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

 0.48 0.47 0.54 :מנכסיםשנגבוממוצעניהולדמירעויש

שדמחהוצג )*(

שגה.הבמהלןלקופהשהצטרפופעיליםענ(יתיסבורעם-ימשרותםיגמולזמי
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ניהולדמישיעור . 1.4.3

-"בהתשע ,ניהו)ל(דמיגמ)לות(קופפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם

נקבעלגבות,גמלקופותשרשאיותהמרבייםהניהולדמישיעוראתהקובעות 2012

בכפוףבפועל,שהוציאההוצאותלפיניהולדמיתגבהענפיתגמלשקופתהיתרבין

מנותקיחשבונותלגביגםחלזהשיעורכייצוין . 2%עליעלהשלאהמרבילשיעור

קשר.

בקרןשחלוושינוייםהתפתחויות . 2

בהיקףקיטוןובמקבילהעמיתיםבמספרקיטוןלראותניתן 2017עד 2015הדיווחשנותלאורך

עללתשואההודותדומהנותרהקופהנכסיהיקףזאת,עם .בקרןגמוליםמדמיהתקבולים

הקופה.כספי

'-,/ 

'-./ 

תחרות . 3

לניודהדרךאתפתחהבכרחקיקתוגוברת.הולכתתחרותקיימתהחברהפועלתבובתחום . 3.1

בפרטהשתלמותוקרנותבכללהגמלקופותשיווקמגבלה.ללאכמעטהקופותביועמיתים

בשניםגםמשמעותילהיותימשיךהואהחברהולהערכתהאחרונותבשניםתאוצהתפס

מבנהעלנסמכתזוהערכה .קשהלהיותותמשיךחינהעמיתכלעלוהתחרותהבאות

המידעזמינותבענייובעיקרהרגולציהשינויילרבותהחקיקהשינוייהקיימות,הקבוצות

בהסכמיהתקשרולאהענפיותשהקופותהעובדה ,הפנסיוניתהמסלקההקמת ,הפנסיוני

נוחכרהןהענפיותשהקופותהעובדהפנסיונים,םיכיועצתפקידםמתוקףהבנקיםעםהפצה

במקומותבד"כעובדיםאלהקופותשעמיתימהטעםלרבותסוכנים,שלשיווקלפעולות

 .ועודלפעוללסוכניםיותרקלבהםאשרגדוליםעבודה

 :עיקריותקבוצותלשתיהנחלקיםגורמים,מאותכיוםפועליםההשתלמותקרנותםובתח . 3.2

ובתיביטוחחברותדייעלקרבעיהמנוהלותהשתלמותוקרנותענפיותתלמוהשתקרנות

חברותידיעלהמנוהלותהשתלמותקרנותעםבעיקרמתחרההחברהכייצריוהשקעות.

 .השקעותובתיביטוח

דומיננטיגורםוהפכוהפנסיוניהייעוץשירותימתןאתוהרחיבוהעמיקוהבנקיםעו,דזאת . 3.3

ייקטיבי,באוייעוץמתןבעתענפיותלקופותיתרוןישנואח,דמצד .הפנסיוניהייעוץבתחום

הפצהבהסכמיהחברהתתקשרלאאםכיכאמור,יתכן,אולםהנמוכים,הניהולדמילנוכח

לקרנותעמיתיםשלמשמעותימעבריבפנלעמודעלולההיאאזי ,היועציםהבנקיםעם

היועצים.שלהמחשבממסכי'היעדרותה'בשלרקולואחרות,

המשולמיםהניהולודמיסבירבאופןבתחרותעומדותהקופהתשואותכללישבאופןאףעל . 3.4

המודעות,הגברתעםכימעריכההחברהיחסי,באופןנמוכיםחינםעמיתיהידיעל

והקטנתסולידיותלרבות ,מתשואהבדלנוספים,שיקוליםעלדגשלשים ,יחלוהעמיתים

תעלההפוטנציאלי,העמיתשלהשיקוליםמערכתשמבחינתכךנמוכים.ניהולודמיסיכונים

השפעהבעלכגורסניהול)דמיושיעורסיכון(רמותהגמלקופותביצועישלחשיבותם
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העמיתיםמציבורגדוללחלקכילזכור,ישמנג,דהשונים.הגופיםביןבתחרותמכריעה

עלולזהבענייוידעוהעדראלה,בנושאיםמורכבמידעלעבדקשהלקופההפוטנציאלים

מטרתהחברה,הערכתלמיטבאגרסיביים.וסוכניםמשווקיםידיעללניצולכלילהוות

הגמלבתחוםהעובדיםחסכונותאתלנתבהיאוחסכון,ביטוחההון,שוקרשותמדיניות

דוגמתמנגנוניםיצירתתוךהפרישה,לאחרלשימושהמיועדיםהפנסיוניים,לאפיקים

ובעיקרהחוס,ךשלהייחודייםלמאפייניוהמוצריםאתהמתאימיםהצ'יליאני','המודל

לגילו.

' -._,/ 

מופנותאשרעמיתיםבפניותלטפלמרץבמשנההחברהפועלתהתחרות,עםלהתמודדכדי . 3.5

(ותפעל)החברהפועלתוכןהימים)מגבלת(במסגרתאחרתלקופהכספיהםלהעברתאליה

לעיל.המפורטותהשיווקבדרכי

מספרבופועליםאשרההשתלמות,קרנותבתחוםמהוותיקותהיאמינהלההשתלמותקרן . 3.6

קרנותמנכסי-0.4%כמהווההקופהשלהשוקנתח ,הדוחלמועד .םמתחרישלרב

ההשתלמותקרנותכל ,כאמורהןבקופה,המתחרותהקרנות .ישראלבההשתלמות

מסוים).לציבורהמיועדותהענפיותמותההשתלקרנותרוב(למעטבשוקהפועלותלשכירים

הערכותעלהנסמךעתיד'פניצופהמידעבגדרהינולעילזובפסקההכלולהמידערובבייובהר

 .בהתממשותודואותכלאיןואשרהחברה

לקוחות . 4

קרןכספימנוהליםבההגמלקופותבחוקכהגדרתה 11ענפיתגמלקופת"תינההקופה . 4.1

אומיוצגיםשעובדיועבודהמקוםבהעובדיםבקופה,העמיתיםעובדיםשלההשתלמות

 .המעו"ףבהסתדרותמיוצגיםלהיותעשויים

הבאיםהמדדיםבאמצעותהעמיתיםושימורההתמדההוותק,בדברמידעלהלן

 :להשקדמהובשנההדיווחבשנת

-._,/ 
r -2017 · -2016 

 14.38% 15.38% :הממוצעתמהצבירההפדיונותשיעור
 54.22 54.45 :הקופהעמיתישלממוצעגיל
 13.07 13.04 :הקופהעמיתישלממוצעותק

החברהכללברמתנוסףמידע-ג'חלק
החברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלות . 1

שוקעלהממונהוהוראותתקנות ,חוקיםשלמכוחםמוסדרתוהקופההמנהלתהחברהפעילות

המסדירהעיקריהחוק .)''ההוןשוקעלהממונה" :(להלןהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההון,

עלהממונהואתהאוצרשראתהיתרביומסמיךאשרהגמל,קופותחוקהואכאמורפעילויות

מסוימים.בנושאיםהוראותלקבועההוןשוק

שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהתיתכןשלהן 2017בשנתשפורסמוהוראותלהלן

 :החברה
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 8.11.2017ביום-גמללקופתתשלומיםהפקדתאופן 2017-9 • 19מוסדייםגופיםחוזר . 1.1

עלהפיקוחלחוק 17 1מסשתיקוןלאחרזאת .ל 11הנהחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה

אתהעביר ,) 11הגמלקופותחרק 11 :(להלן 200Sה· 11התשסגמל),(קופותפיננסייםשירותים

לממונההאוצרמשרגמללקופותתשלומיםקדתהפאופןבענייוהוראותלהתקיןהסמכות

לחוקג){ 22בסעיףכיוםהקבועה ,האמורההממונהסמכותמנחאפואהותקןהחוזרעצמה.

עלהפיקוחבתקנותקבועותאשרההוראותמרביתאתומחליףמתקןהחוזר .הגמלופותק

להוראהפרט , 2014ד• 11תשעגמל),לקופת(תשלומיםגמל)(קופותפיננסייםשירותים

מנהלתחברהעלהחלהוהחובהריםפיגותיבריביקמעסחיובבדבר 11בסעיףהקבועה

לפיכספיעיצוםלהטלתעילהמהווההפרתהאשר(חובהממעסיקפיגוריםריביתלגבות

 )ב( 22סעיףמנחהאוצרשרבסמכותכותרהזוהוראהבאשרהאכיפה),הגברתלחוקיבחלק

 .הגמלקופותלחוק

ביצועבשלישירותגמל)(הוצאות(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת . 1.2

סעיףלהוראותבהתאם- 3.12.2017מיום , 2017ח• 11התשע ,) ...מס'עסקאות()תיקון

תאםובה 200Sה• 11התשסגמל),(קופותםיפיננסישירותיםעלהפיקוחלחוק ) 2 ()א( 32

גופים , 1981א• 11התשמ ,(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקא 36סעיףלהוראות

תלויותהתחייבויותככגדהעומדיםמנכסיםאוהגמלקופתמככסילגבותרשאיםמוסדיים

באישורהאוצרשרשקבעכפי ,כאמוריםבנכסעסקאותביצועבשלרותיישהוצאותתשואה

 :(להלןהכנסתשלהכספיםועדת
שרהתקין 2008בפברואר 28ביום .ישירות")הרצאות 11

בשלישירות(הוצאותגמל)פיננסיים()קופותשירותיםעלהפיקוחתקנותאתהאוצר

ההוצאותמהןכקבעשבהן ,) 11חעיקריותחתקנרת 11 :(להלן Z008ח• 11התשסעסקאות),ביצוע

ישירות.כהוצאותיראוותןשא

ניתןשאותןמסוימותישירותהוצאותלהיקףתקרהלראשונהכקבעה , 2014שנתבמהלן . 1.3

ישירותלגבותתןנישאותןהישירותההוצאותףהיקאתיללהגבמכתעלזאת .לגבות

בקרנותמהשקעהמסוימיםבתנאיםהנובעותאותהוצכנגדנקבעההתקרה .םמהעמיתי

 .משכנתהומתןםיסחירלאנכסים ,סלתעודות ,כאמנותקרנותיקים,תמנהליהשקעה,

קופתככסישלהמשוערןהשוויכלמסןאחוזים 0.25שלבשיעורהיאשכקבעההתקרה

 . 2017בדצמבר 31ליוםעד ,העיקריותלתקנות 3בתקנהשעהכהוראתבעהקנוהיא ,הגמל

ויציאהכניסהחסמי . 2

מהוויםהגמל,קופותניהולבתחוםלעיסוקהנדרשיםואישוריםרישיונותהיתרים,שלקיומם

לקבלתנוספותדרישותקיימותבנוסף,ילות.הפעבתחוםלפעילותהעיקריהיסהכנמחסוםאת

גמל.בקופתולשליטהלניהולרישיון

וחסכוןחביטוההוןשוקעלהממונהאישורקבלת :הואהגמלקופותענףביקריהעהיציאהחסם

מרצוןלפירוקאואחרתמנהלתחברהלהעברתהגמל,קופותשלניהוללהפסקתלפיצול, ,למיזוג

מנהלת.חברהלש
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קריטייםהצלחהגורמי . 3

ניהולאיכות :היתרביוכוללים,בתחוםהקריטייםההצלחהגורמי ,החברההערכתלמיטב

הסיכוכיםניהולאיכותלעמיתים,השרותאיכות /הניהולדמישיעורהקרן,תשואותההשקעות,

המשקבמצבשינויים ,האנושיהמשאבתאיכו ,רגולטוריםשינוייםיעילה,בקרהוהפעלת

בגיןהמסהטבתושימור /השתלמותקרןלהכנסותממסהפטורשימור ,ההוןושוקהתעסוקה

 .השתלמותלקרןהפקדה

השקעות . 4

ההשקעות:ניהולמבנה

הקופה.נכסיאתמנהלאשרבע"מערןניירותפסגות ,תיקיםמנהלעםהתקשרההמנהלתהחברה

מוסדייםולקוחותמפעלירתקופותנכסיניהולעלהאמרנהייעודיתהשקעותמחלקתקיםיהתלמנהל

ניירותבחברתההשקעותל"סמנכתחתפועלתשקעותההמחלקת .)"ההשקעותמחלקת" :(להלן

נכסיםל,"חרכי"עאג"ח,מניות,-השוניםההשקעהבאפיקיהמתמחיםהשקעותמנהליומוכההערך '-'

ת,וההשקעתיבשל ) BUY SIDE (רמחקמחלקותתומכותההשקעותפעילות .ן 11רכדלאלטרנטיביים

מחקר-מקרו,ומחלקתובעולםבישראלהשונותהחברותעלשוטפיםיםניתוחוסקירותהמעבירות

מערךתחתמרוכזתסחירותלאהשקעותפעילות .והשווקיםהכלכלהמצבעלסקירותהמספקת

לחברותסחירותלאמותאמותואותוהלהעמדתוכוללת ,ההשקעותביתשלסחירותלאהשקעות

וגידור.השקעהבקרנותוהשקעהפרויקטיםןוומימ

 :ההשקעותניהלואופותיאור

ובהתאםהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלההשקעותלמדיניותבהתאםנעשיתהכנסיםהשקעת

ומוצגות ,המנהלתהחברהשלההשקעותרעדתמתכנסתלשבועייםאחתההשקעות.רעדתלהנחיות

ההשקעותממנהלוסקירהההשקעותביתשלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרןסקירותבפניה

בהשוואההקופותוביצועיקודמתלוועדהביחסההשקעותבתמהילהשינויעלהקופהשלהרפרנט

ולגביהשוקהתפתחויותלגביהערכותיואתההשקעותמנהלמוסרכן,מרכשונים.ביצועלמדדי

לאפיקיםבנרגעהחלטותדההוועמקבלת ,דירןלאחר .ההשקעותמדיניותבהתאמתקיים,אםהצור,ך ,,_,..-

-חריגים(למעטכללבדרךדנהאינהההשקעותועדתהקופה.שלההשקעותלמדיניותובנרגעםיהשונ

מסוימים.ערןבניירותהשקעות)ועדתאשורהמחייבותעסקאותבמדוברכאשר

הסיכוןלרמתיחסיבאופןההשקעותמנהליידעלמיושמתהחברהשלההשקעותדתעומדיניות

 .הוועדהבידיושהותירההדעתלשיקולובהתאםמסלולבכלשנקבעה

המקרררךמעשללהמלצותבהתאםההשקעותמנהלידיעלנעשיתהחובואגרותהמניותבחירת

 .מהםהמתקבלותהחברותולניתוחיההשקעותבביתהמחקרומחלקות

ההשקעותלמדיניותבהתאםמט••חיפותחשגידורלצורןבעיקרמיושמתהחברהשלהגידורמדיניות

 .הדירקטוריוןשל

 .ומיזמיםשותפויות ,מוחזקותבחברותהחברהשלמהותיותהשקעהפעילויותאין

אנושיהון . 5
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אירגונימבנה . 5.1

מידע .שונותהוקאדדירקטוריוןוועדותהשקעותועדת ,ביקורתועדת ,דירקטוריוןבחברה

ד.ילחלק 1בסעיףראההדירקטוריוןחבריעל

 ,בנוסףהחברה.של(חיצוני)םיהכספומנהלמזכירמנכ"ל,באמצעותמנוהלתהחברה

 .ומזכירותתפעול ,מנהלהצוותותאמצעבהחברהמנוהלת

 13מסיביאורגםראה .עובדיהשלהסוציאליותובזכויותיהםבמשכורותיהםנושאתהחברה

 . 31.1Z.Z017םיולהחברהשלהכספילדוחוכלליות)(הנהלה

להוראותובהתאםבענףלשינוייםבהתאםולעדכונםהעובדיםלהכשרתפועלתהחברה

הדין.

כייובהר .בהתאמה-31.1Z.Z016ו 31.1Z.Z017לימיםהחברהעובדירמספפירוטלהלן

 .החברהשלהאדםכוחבמצבתמהותייםיםשינויחלואל 2017במהלן
~ 

םליועובדיםרפמסםליוםבדיועמספר
31.12.2017 31.12.2016 

למנכיילמשנה
 9 8ורגולציהאכיפהמנהל
ליימככעוזר

שיווקמנהלי
ומזכירותתפעול
 9 8כ"סה

'-../ 

כגון(חוץבמיקורשוניםשירותיםמקבלתהמנהלתהחברהלעיל,האמורעלנוסףכייצוין

אלוובגופים ) IBIו-פסגותמהשקעותניהולושירותי"מבעהפועליםמבנקתפעוליתשירו

 .עובדיםםימועסק

5.Z . הברבחמשרהנושאיוםדיבעושלקהסהעהיסכמהלשבםוטיותהטב

םיקורסקיוםהזובכלללעת,מעתלעובדיםוהדרכותהכשרותלקייםנוהגתהחברה

בקרןמשרהלנושאיבעיקרמיועדותאלוהכשרותופנימיות.יותצוניחתיווהשתלמו

םירקטוריהדמרביתהשתתפו 2017שנתמהלןב .הקרןפעילותעםהקשוריםולגורמים

 .ותולכנטימקצועיותבסוגיותעסקואשרגמלהקופותענףשלהשנתיובכנסעיוןימיב

ממשלטייבה-ד'חלק"ראהבכירהמשרהונושאיבחברההתגמולמדיניותבדברלמידע

 ".תאגידי

והפצהקשיוו . 6

םניעלופרסוםזהובכלל ,תיהשיווקלותפעיהאתהשיווקהלתמנותאמצעבביצעההקרן

וכןובאליוצאוכאינטרנטאתרניהולמקצועיים,כנסיםוארגוןבכנסיםפרסוםעות,דומו

 .םושימוררןקהלעמיתיהקרןקבשיוועסקהאשרשיווקתמנהל ,ח"הדובתקופתהעסיקה,

מקרנותצבירותבהעברתהצטרפות,בבקשותליפובטהשיווקמנהלתעסקההדוחבתקופת

בעבר.הקרןאתשעזבועמיתיםוהחזרתלקוחותבשימורגםכמואחרות
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שירותיםוכרתיספקים . 7

מהגורמיםלבדחיצוניים.שירותיםונותניבספקיםהמנהלתהחברהמסתייעתהקופהבניהול

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

לחברהמעניקיםאשרשוניםבספקיםהחברהמסתייעת ,וציות)אכיפהממוכהש'"יועמ

 :שבהסהעיקרייםיפורטוולהלןשירותיםולעמיתיה

שירותיהמספקהקופה,עמיתיחשבונותשלתפעוליכמנהלמשמשהפועליםבנק-הפועליםבנק

בחודשהפועליםבנקעםהתקשרההחברה .ב"וכיוצהעמיתיםחשבונותוניהולאדמיניסטרציה

לחשבונותניהולשירותילרבותשירותיםלחברהלספקהבנקהתחייבלפיובהסכם 2008אפריל

 .החברהפעילותעסבקשרנוספיםושירותיםהחברהעמיתי

פועלתותינה 2018שנתבתוםהפועליםבנקעסההתקשרותלסייסצפויההחברהכייצוין

 .חלופימתפעללאיתור

'---,1 
תבצעפסגותלפיוהסכםעל 2008באפרילפסגותעםחתמההחברה-מ 11בעערךניירותפסגות

 .ההשקעותניהולשירותיאתהחברהעבור

קבוערכוש . 8

אתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההחברה

פעםואושרעודכןרוםקרןמולההסכם . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהענייניה

לאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת . 2015במאינוספת

השכירות.בהסכםכמפורטהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופת

 ,משרדיוריהוטמחשובתקשורת,מערכותמשרדי,בציודבמשותףמשתמשותהחברותשתי

להסכםבהתאםמשולמותהשימושוהוצאות ,בנפרדחברהכלעבורמחושבהרכוששוויכאשר

החברות.ביו

עונתיות . 9

'-..,,/ 

בצדמובהקבאופןלהצביעניתןעליהןעונתיותמגמותאיןלשכיריםההשתלמותקרנותבתחום

 .בחודשוחודשמבוצעותוההפקדותמאחרההפקדות,

מוחשייםבלתינכסים . 10

ובדברידםעלנמסרואשרהנתוניםוכלהעמיתיםפרטיאתהכוללמידעמאגרמנהלתהחברה

במשרדמידעמאגריבפנקסרשוםהמאגרהעמיתים.שלהמעסיקיםפרטיאתוכןחסכונותיהם

שלהמתפעלהבנקבידיומוחזק-1981התשמ"א ,הפרטיותהגנתלחוקבהתאםהמשפטים,

מסמךקבלתשלבדרךלרבותהמאגרלגביבקרותמקיימתהחברה .מ"בעהפועליםבנק ,החברה

ISAE בכלוליםשלאנושאיםלגביהמידעאבטחתמנהלע"ישנתיותבקרותוכןמהבנקISAE . 

 .הגמלקופותבתחוםמוניטיןבעלמוחשילאככסהינוהקרןשםהחברה,מכחלילהערכת

סיכוןגורמי . 11
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 :המנהלתהחברהעלהמשפיעיםהסיכוןגורמיאתגהיהמצטבלהלהלן

J 

התמדודותדרכיםגורשלההשפעהמידת

הלתנהמהחברהעלהסיכוןהיסכוןםגורהסיכוןסוג
השפעההשפעההשפעה

קטנהבינוניתגדולה

שוטףאופךבמבצעההשקעותמנהלמשפיעיםהוךהסיכגורמי
כלית-כלאקרוהמהסביבהשלניתוחהקופהנכסישוויעל
 .בהייםוצפשינוייםומעריךריביות,:מניות,הם

לשינויהמלצותמביאהואבהתאםהפירעוןכולתיוכןשעייח
השקעות.ועדתבפניהתיקהרכבמושפעים ,הלוויםשל

אחתבישיבתה ,תוהשקעועדת J..מהמצבישירבאוןפ

שביצעלניתוחמתייחסתםלשבועייבמשקכליכלהמאקרומאקרוסיכוני
אתשוקלת ,ההשקעותמנהל .ובעולם

החלטותומקבלתהמלצותיו

בסיסעלגםהיתרביושך'להמ
מקבלתשהיארבעונייםדוחות
מקרהב .הפיננסיכוכיםיהסממנהל

קיימתים,יוחדמאירועיםשל
השקעותועדתלכינוסאפשרות

החלטות.וקבלתבמצביוןלד
לתנההמחברההקתוומש . 1ותקרנמולתחרות . 1

עליםהמעסיקבקרבמבקרתהמנוהלותהשתלמותסיבונים
העובדיםלידיעתלהביאמכת J.. ;פרטייםגופיםידיעלםענפיי

הענפיתהקרןיתרונותאת-רגולטורייםשינויים . 2

ברירתהסכמיאזכורלרבותלהתגברותהסיכון
המשווקיםכן,כמו .לדהמחעלולהציההרגול
עמיתיםעםקשריוצריםבגופיםלפגוע

אתלהעבירהמעוניינים .במשקהקטנים
אחרת.לקופהחסכונותיהם

המנהלתהחברההנהלת 'בנוסף
בכנסיםמשתתפיםוהמשווקה

יםימקיעמיתיםבקרבצאותוהר

 .פוטנציאלייםועמיתים
הוצאותולצמצםלחסוןניסיון . 2

לניהודמייטבלהמכתעל
הקרןלעמיתיםכמוכי

ספקיעלורותקוביבקרותקיוםבספקיםתלות . 1םסיבוני
ולהתפעבתחוםבותלר 'חוץמיקור J..התפעולבתחוםםמיוחדי
המידעגיותווטכנולםלייתפעוסיכוכים . 2לחברה

מידעוטכנולוגיות

......,,, 

החברהשלהכספייםחותובדהלההנהסקירתבדוחדיבפרק 11סיכוניסליהונ"ראוביראובנוסף,

הקופה.שלהתקופתייםחותבדוולמידעלתההמנ

z .פעולהתוףשיוהסכמימהותייםמיםהסכנ

היאידיעתהלמיטבאוהרגילהעסקיםבמהלןשלאמהותייםלהסכמיםצדהאינברההח

 .אסטרטגייםפעולהלשיתופילהסכמיםבקשרגםכןלפיהם.זכאית

החברהעסקילגביוהערכותאחרותתחזיות . 13

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסםעמיתישימורבעיקרחינםבהוהקרלשכההחברהשליעדיה

עלהמנוהליםיםהנכסךסאתרלשמשואפתההחברלהצטרף.םהרשאיאלהיןבמשורותיה

סיכוןמתרעלדהקפוהק,לשוביחסרהיסבתשואותרמתהמשךעלשמירהתוךידה,

 .הקופהעמיתיפרופילאתאמתהתו
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אתלשדרגיךהמשללעמיתים,שירותיהרשיפומגמתאתלהמשיךהחברהבכוונתבנוסף,

מיטבישירותשרותפהמאמערכותוהטמעתם,העמיתינתוניטיוב ,המחשבמערכות

 .םלעמיתי

והן ,ישירדיוורבאמצעותהן ,לעמיתיםהניתןעדהמיאתולהרחיבלחמשירהחברהבכוונת

שלהבנההלהעמקתיאבלהמנתעלזאתווסמינרים,ןעיוימי ,ונטליותפרהרצאותבאמצעות

 .להםהמתאימיםההשקעהאפיקישלשכלתמולבחירהםיאבולה ,בתחוםהעמיתים

מקיף,םלינהמערךגיבושתוךוהבקרה,הוליהנשיפורבמגמתלהמשיךמבקשתהחברה

 .חירוםלשעתשלהתומוכנהרושיפוהביקורתרןמעהרחבת

בכדיזאתו ,םיתיהעממןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורפתשואהחברה

 .הפרטייםהגופיםפניעלשלהותירהתחוןרהיתאתלשמר

~ 

לשדרגוכןרששיידככלולהכשירםעובדיהשלהמקצועיתהרמהעללשמורנתתכוומהחברה

 .עמיתיהעםהקשראתולחזקברההחשלוהשירותהמיכוןמערךאת

תאגידיממשלהיבטי-ד'חלק

המנהלתברההחשלהדירקטורים . 1

וועדותיוהדירקטוריוןחברי . 1.1

 .זהדוחבסוף •אנספח •רםלפרטי

למעט ,ירקטוריםהדכל ,תזאעם .החברהדייבמועסקאינובחברהדירקטוראףכייצוין

 .לחברהםקשוריתאגידיםשלםיבדעוחינםהחיצוניים,הדירקטורים

'-../ 
אבוטבוליוסףשם

 56567753זיהויתעודתמספר
לידהתשנ
ןמע

ו 31/8/1960
מודיעין , 3516תרשיש

תישראלינתינות
שלועדותאובוועדהרותחב
יוןטורירקדה

ירקטוריוןדריו"-כן

לא
לאיצוניחדירקטורתינוהאם
חברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאס
בעלשלאושלהקשורהחברהשל ,השל
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהועני

 7.10.15ממלא
 .עמידרחברתעולתפמנכ"לסנהכהוילתתחתאריך

םהשניבחמשוהתעסקותוהשכלתו
שבהםהחברותפירוטתוך ,האחרונות

דירקטורמשמשהוא
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.......,,,, 

רוביואפריםשם

 4522173זיהויתעודתמספר
 1946לידהשנת
 52272ג"ר , 5פרופסמען

ליתראישנתינות
תוקעשההדתעו-כןןיורקטוריהדשלועדותאובוועדהחברות

לאצוניחידירקטורנותיהאם
 .החברהדעובלאחברה-בתשלה,רהחבלשעובדהואםא

עלבשלאושלהקשורהחברהשל ,שלה
שהואיםידהתפקאוהתפקיד-בהויענ

אמלמ

 27.8.1995כהונהתחילתתאריך
אקדמית. :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

 .ל"לרמטכיכספיועץהואשבהםהחברותרוטיפתוך ,האחרונות
 .חוןיטהבמשרדשלפנסיונרדירקטורמשמש

 .בלבדינהלמהשתלמותבקרןדירקטור

לאהחברהידיעתמיטבלפי ,הואאם
בעלשלפחהשמבן ,שלהרקטוריםיוהד
בחברהחראעניו

לאכהונתווםיסךיתארכהונהםייסודהמיב

..,_/ 

מרדכיגלרשם

 065049371זיהויתעודתמספר
 1945לידהשנת
ודיעיןמ , 21מוןיוהלחנמען
ישראליתנותינת

השקעותועדת-כןרקטוריוןיהדשלותדועאובוועדהחברות

לאיחיצונרקטורידחיכוםאה
 .החברהמנכ"לחברה-בתשל ,החברהשלעובדהואאם
בעלשלאולהשקשורהחברהשל ,הלש

שהואהתפקידיםאותפקידה-בהעניו

ממלא
 13.8.2001כהונהתחילתתאריך
מיתדאק:השכלההשניםמשבחווהתעסקותלתוהשכ

למינהלהמכללהמאידהאקהמסלול :דירקטורהואםשבההחברותרוטיפתוך ,תונוהאחר
שלפנסיונרמכןרולאחף"המעוהסתדרותעובדדירקטורשממש

ף'המעו•הסתדרות

לאהחברהעתידימיטבילפ ,הואאם
לבעשלמשפחהבןשלה,יםרירקטוהדו

בחברהאחרויענ

לאכהונתוסיוםתאריךהנכהויםיוסדהימב

מליקמנחםד"עושם

 34237610זיהויתעודתמספר
 1977דהילנתש

תקווהפתח , 20יצחקסיםינהרבמען

ישראליתנותינת
ורתיקבועדתחברורקטורידוןיטורקריהדשלועדותאודהועבוחברות

לאניויצחרקטורידתינוהאם

 .החברהעובדלאחברה-בתשל ,הברהחשלובדעאוהאם
בעלשלאושלהקשורהחברהשל ,שלה
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא

 5.10.2008כהונהתחילתךארית
 .)ד"וע(יתמאקד:השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

בהסתדרותםינקהבידעובתבחטיכמזכירמששמהואבהםשהחברותפירוטתוךהאחרונות,
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המעו"ף.דירקטורמשמש

לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אס
בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםבמידה

..,__,, 

אלגריסיחייםםש
 22339428זיהויתעודתמספר
 1966לידהשנת
ביאליקקרייתהרקפות,גבעת 3/1סיתווניתמען

ישראליתנתינות
דירקטורהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות

לאיצוניחרקטורידתינוהאם
 .החברהעובדלאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאס
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואםיהתפקידאוהתפקיד-בהעניו

ממלא

 12.12.2005כהונהתחילתתאריך
הנדסאי :הכלהשהשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

 .אורטעובדיועדכיו"רעובדהואשבהםהחברותפירוטתוך ,האחרונות
דירקטורמשמש

לאהחברהידיעתמיטבילפהוא,אס
בעלשלחהמשפבן ,שלהוהדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתוסיוםךתאריכהונהוסייםבמידה

\J 

פריראובןםש

 56201775זיהויתעודתמספר
 1960לידהשנת
צ 11ראשל 8112א 11שבהרמען
ישראליתתינונת

דירקטורהדירקטוריוןשלתוועדאובוועדהחברות

לאיצוניחדירקטורהינוהאם
 .החברהעובדלאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואםיהתפקידאוהתפקיד-בהעניו

ממלא

 28.3.2011כהונהתחילתתאריך
במסחריהתמחותבמשפטיםשניתואר :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

והמוסדותהמסחרחטיבתמזכירכבדעועסקי,הואסשבההחברותפירוטתוךאחרונות,ה

 .ף"המעובהסתדרותגבוההלהשכלהדירקטורמשמש
לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אס
בעלשלמשפחהבן ,שלהםוריטקריוהד
בחברהאחרעניו

לאכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםבמידה

כרמוןדבירעו"דםש

 27384593זיהויתעודתמספר
 1974לידהשנת
 598ד.ת ,תקווהשערי 6אפודמען
ישראליתינותנת

ביקורתועדתוחברהשקעותועדתיו"ר ,כןהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות

כןחיצוניקטוררידוינתהאם

 .החברהעובדלאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
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 19.10.2009כהונהתחילתתאריו
 .)ד"וע(אקדמית:השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

מוסדייםלגופיםשירותיםומתןליעוץחברהבעלהואשבהםהחברותפירוטתוךהאחרונות,

דירקטורמשמש

כןחשבונאיתמומחיותבעלהואהאם

הדירקטוריוןבתקנותכאמורופיננסית

וועדותיו

לאהחברהידיעתמיטבלפי ,הואאס
בעלשלמשפחהבןשלה,םיוהדירקטור

בחברהאחרעניו

לאכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםמידהב

'-../ 

דנצינגראבישם

 42278333זיהויתעודתמספר
 1947לידהשנת
גןרמת , 156שפיראמען

ישראליתנתינות
כןהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות

לאחיצונידירקטורהיכרהאם
החברה.עובדלאחברה-בתשל ,החברהשלעובדהואאס
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
 7.8.2013כהונהתחילתתאריך

אקדמית :השכלההשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
 .באורטשכרמחלקתכמנהלעובדהואשבהסהחברותפירוטתוך ,האחרונות

דירקטורמשמש

לאהחברהידיעתמיטבלפי ,הואאס
בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתויוםסתאריוכהונהוסייםהמידב

-...../ 

שושןבןליכדהשם
 59279224זיהויתעודתמספר
 26/0511965לידהשנת
מכבים , 16הגפןמען

ישראליתנתינות
 .ביקורתועדתיו"רהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות

כןחיצונידירקטורהינוהאם

החברה.עובדתלאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאס
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא

 ZZ . 2.2015כהונהתחילתתאריך
 .אקדמאיתהשניםמשבחוהתעסקותולתוהשכ

מ."בעלישראלדיסקונטבבנק(דח"צ)רקטוריתידהואשבהםהחברותפירוטתוך ,האחרונות
 .רוםבקרן(דח"צ)דירקטוריתדירקטורמשמש

כןחשבונאיתמומחיותבעלהואהאם

דירקטוריוןבתקנותכאמורופיננסית

וועדותיו

לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אס
בעלשלמשפחהבן ,שלהוהדירקטורים

בחברהאחרעניו

 . 29.11.2017ביוםכהונתהסיימהכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםבמידה
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הלליאילןשם

 54240460זיהויתעודתמספר
/5לידהשנת 9/ 1957 
גבעתיים 36גנסיומען

ישראליתנתינות

לאיוןורירקטהדשלועדותאועדהבווחברות
לאחיצונידירקטורהיכרהאם
לאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאס
בעלשלאושלהקשורהחברהשל ,שלה
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
 1.3.15כהונהתחילתתאריך

 .מקורותעובדימזכירותוועדר"יושכיםהבחמשהתעסקותוווכלתהש

הואשבהסהחברותפירוטתוךהאחרונות,

דירקטורמשמש

לאהחברהידיעתבמיטלפי ,הואאס
בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתוםיוסתאריךכהונהוסייםבמידה
.__,,, 

\.,,_/ 

שדהמירישם

זיהויתעודתמספר

 21/8/1970לידהשנת
ת"א , 20ויסוצקימען

ישראליתנתינות
לאהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות
לאחיצונידירקטורהיכרהאם
לאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
לבעשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
 7.10.15כהונהתחילתתאריו

התמחותעסקיםינהלבמראשוןותואר"חרוהשניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
 .במשפטיםשניתוארבחשבונאות,הואשבהםהחברותפירוטתוךהאחרונות,

 .מקורותבחברתהחברותיחידתמנהלתדירקטורמשמש
 .לביטוחחברהבכללמטהחשבותמחלקתמנהלת

לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אס
בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתוסיוםתאריךכהונהוסייםבמידה

בר-חןרוניתשם

 057695645זיהויתעודתמספר

 27/5/1962לידהשנת
חולון , 10הגלעדיריאימען

ישראליתנתינות
כןהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות

לאחיצונידירקטורתינוהאם

לאחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם
בעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
שהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא
 7.10.15כהונהתחילתתאריך

וחשבונאותבכלכלה BA ,השכלההשכיםבחמשוהתעסקותוהשכלתו
אהושבהסהחברותפירוטתוך ,האחרונות
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יהולונתעשיהבהנדסתבמדעיםמגיסטר MS.cדירקטורמשמש

העולמיתריצו CFO :עבודהמקום

 :נוספיםדריקטוריונים

נרישםעלחיפהריצוולחינוךלעיצובהאקדמיה

קנדהויצרהדסהבלומפילד

 .ביפוהחינוךלקידוםהעמותה-רותבית
לאהחברהידיעתמיטבלפי ,הואאם

בעלשלמשפחהבןשלה,והדירקטורים
בחברהאחרעניו

לאכהונתויוםסתאריךכהונהוסייםבמידה

'-" 

'-" 

מירוןרחלשם
 51185700זיהויתעודתמספר
 1/111953לידהשכת
פתח-תקווה 5111אלכסנדרגרוטוגן,נווהמען

ישראליתכתיבות
דירקטורהדירקטוריוןשלועדותאובוועדהחברות

כןחיצונידירקטורהיכרהאם

 1כן-ריצוחברה-בתשלהחברה,שלעובדהואאם

 ,ההנהלהמולייצוגעובדים, 4000כלפיאחראיתבעלשלאושלהקשורהחברהשלשלה,
תקציבוניהולעובדיםשכרהעלאתשהואהתפקידיםאוהתפקיד-בהעניו

ממלא

 31.3.2016כהונהתחילתתאריך
השניםבחמשוהתעסקותוהשכלתו

עובדים.(ויצו)ארגוןר 11יןהואשבהםהחברותפירוטתוךהאחרונות,

דירקטורמשמש

כןחשבונאיתמומחיותבעלהואהאם

דירקטוריוןבתקנותכאמורופיננסית

וועדותיו

לאהחברהידיעתמיטבלפיהוא,אם
בעלשלמשפחהבן ,שלהוהדירקטורים

בחברהאחרעניו

לאכהונתוסיוםתאריךכהונהיםוסיבמידה

משרהנושאי . 2

זה:לחלק 1בסעיףפורטושלאבחברההמשרהנושאירשימתלהלן . 2.1

בן

תפקיד
מורשה

משפחה

נוששלהשכלהבחברה

קשורהתאריך
חתימה

בע 1משרהבחמשוניסיונו
עצמאי

בבעלאותחילתתפקידשנת
בחברה

ענייולהשנים

בחברההאחרונותענייןכהונהבחברהלידהת"ז 'מסשם

לאראשוןתוארלא- 3118/08מנהל 1966 058351750ח•~רו

בכלכלהכספיםראובן
וחשבונאות

א

18 
C:\!Jsers\g,~nerli\ppמata\Local\Microsoft\Wi11do\\'s\lNc1Cac!1c\Co111cnt.Ot1\look\C4E007!·1D\ב·מלה - 20 דיגאתה 17 •קסע  n.docxוד



'-"' 

.. 
מהאוניברסיטהסווירי

העברית

בירושלים.
במשרדשותף

התמחות ,ח"רו

גמלבקופות
 .פנסיהוקרנות

חברהבעל

 .ובקרהלייעוץ
.. 

לאראשוןתוארלאסמנכ"ל 14/2/12סמנכ"ל 1981 043391119עו"ד
שחר

החברה
במשפטים.רוםקרן

שוכמכר
המכללה )*( 

האקדמית

אונו.

ד"כעושימש

מזרחי,בבנק

אכיפהמנהל

בקרןורגולציה
רום

-· 
לאלניהוליועץלא 28/7110מנהל 1975 038371589ניר

סיכוניםסיכוניםבלסיאנו

מטעםבבנקים,

אבירחברת

גרופ

-· 
לאלא- 1715117מזכיר 1974 31850795עמיתמר

טישלר
)**( 

'-./ 

ינוארבחודשהחברהל 11כמנכמונה . 2017יוליבחודשהחברהל 11כסמנכתפקידואתסייס )*(

2018 . 

המנהלתבחברהתגמולמדיניות . 3

התגמולמדיניותעיקרי . 3.1

החברהשלהאינטרנטבאתרמפורסמיםגםשהםכפיהחברה,שלהתגמולמדיניותעיקרילהלן

בכתובת:

12015 ,· is1 חוl nosc1 וl וווivut tug וs1mcdi1 דורFo1 ~ ds1db <.ו al.01·g1 Uplo וl רi1 1רו . ttps: //\\1\ V\V וl 

' c!J 2018 .ןכ , 

כללי . 1

חברה"ה :)להלןושירותיםמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

גמלקופתשהינהושירותיםמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלתהקרן(ו/או

חוק 11 :(להלן-2005ה 11התשסגמל(,)קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה

באופןשוניםםירותישמקבלתובנוסףשכיריםעובדים 7-כמעסיקההחברה .הגמל"(קופות

אתולפרטלתאר ,להגדירנועדזה.מסמךחוץמיקורבתנאייחידיםאותאגידיםע"יקבוע

יכפבחברהאחריםועובדיםמרכזייםתפקידיםבעליהמשרה,לנושאיהתגמולמדיניות

מדיניות.החברהשלהתגמולועדתהמלצתקבלתלאחרהחברהדירקטוריוןידיעלשאומצה
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.מדיניותהתגמוללחוזרובהתאםהחברותלחוק 20תיקוןלהוראותבהתאםתקבעהתגמול

הקרן.שללגודלהלבובשיםענפית,גמלכקופתהקרןשלבאופייהבהתחשבנערכההתגמול

'-" 

'-" 

התגמולמדיניותבקביעתושיקוליםמטרות . 2

תנאיייקבעושלפיהםמידהואמותקריטריוניםכללים,לקבועמטרתההתגמולמדיניות

תוך ,בקרןאחריםועובדיםמרכזיתפקידבעלי ,המשרהנושאישלתםוהעסקכהונתם

 1לניסיונו ,הרלבנטיהעובדאחראיעליההפעילותשלהספציפייםלמאפייניםהתאמה

חוזרבהוראותעמידהיכןהלהלןהתגמולמדיניותמטרות .ידועלידפקהתוביצועהכשרתו

גיסאמחדאיכותיאדםכוחוגיוסאנושיהוןשימורתוך 2-9-2014מוסדייםגופים

ביציבותלפגועהעלולהמופרזתסיכוניםנטילתהמעודדתתמריציםממערכתוהימנעות

מטרהמתוךנקבעהזותגמולמדיניות.גיסאמאידךחסכוןכספישלמושכלובניהולהקרן

התחשבותתוךטווחארוכתבראייהשלההעבודהותוכניותהחברהמטרותבהשגתלסייע

 :הבאיםבשיקוליםבהתחשבהיתרוביושלההסיכוניםבניהול

פעילותהומורכבותאופיוכןידה,עלהמנוהליםהחיסכוןונכסיהקרןנכסיהיקף .א

בההניהולדמיואשררווחמטרתללאהפועלתמפעליתבקופהשמדוברבכךובהתחשב

 .בפועלמהוצאותיהכגזרים

רווחמטרתללאהפועלתבחברהשמדוברהעובדהזהובכללהחברהשלהפיננסימצבה .ב

 .עצמיהוןמחזיקהשאינה

באמצעותהחוסכיםהעמיתיםכספישלמושכללניהולתמריציםשלהתאמתםהבטחת .ג

ארוך.בטווחוסיכוןלתשואהבהתייחס ,החברה

ידעבעלי Iגבוההברמהאיכותייםועובדיםמכהליםולשמרלגייסהחברהשליכולתה .ד

שימורתוךהקרןתשואותאתלהשיאיכולתליבעיים,דייחווהתמחותספציפיועימקצ

עמיתיםוגיוסעמיתיםשימורנמוכים),ניהולדמיעל(שמירהסבירהברמההוצאות

 .בפניההעומדיםהאתגריםעםהתמודדותתוךיםחדש

 1עסקייםביצועיםשלגבוההרמהלהשגתועובדיםמנהליםלתמרץהחברהשליכולתה .ה

ובהתייחסהחברהלאופיבהתייחסוזאתוסבירה,מושכלתרהצובםיכוניסנטילתתוך

 .באמצעותהחוסכיםלכספי

פעילותה.ואופיהקרןגודלאתהתגמולתנאישלהלימהו.

הגדרות . 3

 10 (ד 11התשעבניסןיימיום 2-9-2014מוסדייםגופיםחוזר-תגמול"מדיניות"חוזר

כוןוחסביטוחההוןשוקאגףידיעללעתמעתשיפורסםחוזרכלאו ,) 2014באפריל

 .מהוראותיוייהוראותיחליףאוקן,שיתהאוצרבמשרד
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 .ולהלןלעילבהוראותכאמורהחברהשל-התגמול''"מדיניות

מעברההעסקה,תקופתבסיוםמשרה,לנושאהמשולםתגמולכל-פרישה""מענק

צויייפולמעט .בחברהועסקיםמוההעובדיםלכללשנקבעוהעסקהסיוםבגיןלתגמולים

קיבוציהסכםאוחוקעפ"יפרישהומענקיפיטורים

רכיב"בקרה","פונקציותמשרה","נושאתגמול","מנגנון"תגמלו",חוץ",מיקור"

 .תגמול"מדיניותבחוזרכמשמעותם-''תגמלו''קבוע","רכיבמשתנה",

הדירקטוריון,יו"ר :לרבותבחברהמשרהנושאי :מאלהאחדכל-מרכזי"תפקיד"בעל

מנהל ,ל"מנכ ,אכיפהממונה ,משפטייועץ ,סיכוניםמנהל ,כספיםמנהל ,פניםמבקר

תפקידותואראםגםלעילהמתואריםמהתפקידיםתפקידממלאכלפנימי'השקעות

 . "שונה

'-./ 

רשותשלהנחייהאוהוראהחוזר,כלאומשנהחקיקת ,ראשיתחקיקה-הדיו""הוראות

ההוןשוקאגףעלהממונהוהוראותחוזריםלרבותלעת,מעתבתוקףשיהיוכפימוסמכת,

 .שלההאורגניםעלארהחברהעלהחליםבאוצר

,~ 

הדירקטוריון . 4

ועדתשלבתפקידתמלאהמנהלתהחברהשלרתוהביקועדתכיבזאתקובעהדירקטוריון

 .תגמול")"ועדת-(להלןתגמול

התגמולועדתבהמלצותשדןלאחרהתגמולמדיניותאתויאשרידוןהדירקטוריון .א

 :זהובכלללפניושהובאו

ועקרונותמרכזיתפקידבעלישלפרישה,תנאיובכללםהתגמולתנאיעקרונות ) 1 (

 .אחריםעובדיםשלהתגמולתנאי

 .משרהנושאישלפרישהתנאיובכללםהתגמולתנאי ) 2 (

 ,זאתעםיחד .הדירקטוריוןבהחלטתמאישורהשכיםלשלושתקפההתגמולמדיניות .ב

התגמולועדתהמלצתואת ,התגמולמדיניותאת ,לשנהאחתיבחן,הדירקטוריון

 .עדכונהלגבי

מיתיהפנהאכיפהממונהידיעללעתמעתייבחןהתגמולמדיניותשלהראוייישומה .ג

ועםהתגמולמדיניותעםעקביהתגמולשמנגנוןלוודאבמטרה ,נהלתמההחברהשל

הדברדווחיהתגמולממדיניותחריגהותתגלהבמידה .המנהלתהחברהנהלי

 .תיקונםעלוכןלדירקטוריון

שלשנתיתהרבהביקורתתכניתממסגרתכחלקייבדקמשרהנושאיתגמולמדיניות .ד

 .תימניהפורתקהבי

תגמלוועדת . 5

התגמול.כרועדתתשמשחבריהכלעלביקורתרעדת .א
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 .התגמולמדיניותאתלאשרלדירקטוריוןותמליץתדוןהוועדהב.

תוקפההמשךעללדירקטוריוןותמליץתגמולועדתתדוןשנים,לשלושאחתלפחות .ג

 ,זאתעםיחד .אישורהלצורךבההנדרשיםייםושינעלאוהתגמולמדיניותשל

שחלככלהתגמולמדיניותאתלהתאיםבצורךתגמולועדתתדוןלשנה,אחתלפחות

אתתעריו ,אחריםמטעמיםאוקביעתהבעתקיימותשהיובנסיבותמהותישינוי

מדיניותעדכוןעללדירקטוריוןותמליץהשפעתהואתהתגמולמדיניותאפקטיביות

 .שנדרשככל ,התגמול

כךעללשנהאחתהחברהולדירקטוריוןהתגמוללוועדתידווחהכספיםמנהל .ד

שנקבעה.התגמולבמדיניותעומדתשהחברה

התגמולמדיניותעקרונות . 6

מרכזיתפקידובעלעובדכלעלותחולשנתירבבסיסעלחינההתגמולמדיניות .א

 ,המנהלתבחברהעיסוקםאוכהונתםבשל , 2014-9-2מוסדייםגופיםבחוזרכהגדרתו

להסשולםאםוביוהמנהלתהחברהידיעלבמישריןלהםשולםהתגמולאםביו

 .אחרגורסבאמצעות

שנהמדיהנבחניםואיכותייםכמותייםויעדיםמדדיםעלמבוססתהתגמולמדיניות .ב

ליעדיהיתר,ביובהתייחס,המנהלתהחברהשלהשנתיתהעבודהמתכניתכחלק

 .החברהשלומצבההשוקתנאי ,החברה

 ,כולםאוחלקם ,ולעובדיהבהמשרהלנושאילהעניקרשאיתתהאהמנהלתהחברה .ג

המדיניותפיבעלשהותרככלמשתנהותגמול ,נלוויםתנאיםשכר,יכלולאשרתגמול

 .זו

אושרואשרתגמוליםאוהסכמיםשלמהוראותיהםגורעתאינההתגמולמדיניותד.

התגמולמדיניותלהוראותיותאמוואלההתגמולמדיניותאימוץטרםבדירקטוריון

 . 2017בדצמבר 31ליוםעד
'-.-,1 

אוהמנהלתבחברההמשרהמנושאילמיזכויותלהקנותכדיהתגמולבמדיניותאיו .ה

לגביושיאושרוכאלהיהיוכאמוראחדכלזכאייהאלהםהתגמולרכיביעובדיה.

 .בחברהלכךהמוסמכיםהאורגניםידיעלאישיבאופן

מרכזיתפקידלכעליתגמול . 7

התגמולתנאילבחינתפרמטריםא.

התפקידבעלשלותרומתוהמקצועיניסיונו ,תוומומחי ,כישוריוהשכלתו, .) 1 (

רווחיההמנהלת,החברהומטרותהאישיותהמטרותלהשגתהמרכזי

חלקם.אוכולםויציבותה,

 .עמושנחתמוקודמיםשכרוהסכמיאחריותותחומי ,תפקידו .) 2 (
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עובדישארשלהשכרלעלותהמרכזיהתפקידבעלתגמולביוהיחסבחינת .) 3 (

המנהלתהחברה,עובדישלהחציוניתהשכרלעלותהיחסובפרטמינהל,

 .בההעבודהיחסיעלהצפויהוהשפעתו

הידע ,כישוריולאורהמרכזיהתפקידבעלאתלשמרהמנהלתהחברהרצון .) 4 (

ייחודית.מומחיותאושלו

בתנאיםועמידתובתגמולהמשתניםלרכיביםהקבועהרכיבביןהיחסבחינת .) 5 (

האוצר.ובחוזרזובמדיניותהמנויים

--.....,/ 

קבוערכיבב.

להעסקתםומתןהמשאבמהלךייקבעבחברהמרכזיתפקידבעלישלשכרו .) 1 (

לאישוריםכפוףויהיהלעיל,א.בסעיףהמפורטיםהפרמטריםפיעלבחברה,

 .יודפיעלהנדרשים

בעלישלהשכרתנאיאתלעתמעתלאשררשאיםהמוסמכיםהאורגנים .) 2 (

מדיניותלהוראותלעיל,המפורטיםלפרמטריםבהתאםהמרכזיהתפקיד

 .הרלוונטיותהדיוולהוראותהתגמול

משתנהרכיבג.

 :יתקיימומשתנה,רכיבמרכזיתפקידלבעלתגמולתנאיכללו

מותנהוהואההעסקהבתנאיאוהתגמולבהסכםמראשנקבעחישובומנגנון .) 1 (

ביצועים.

) Z (. חשופיםלהםהמהותייםהסיכוניםסוגיכלאתבחשבון,ייקחמשתנהרכיב

יילקחוכך .יישומובעתוהןהתגמולמכגנוןתכנוןשלבבהןהמנהלתהחברה

ורמתאחרותמפעליותלקופותבהתייחסהתשואהרמתהיתר,ביו ,בחשבון

 .בחברההשירות

 ן,___.,

בקריטריוניםבעמידהתלוייםיהיוותשלומוהענקתומשתנה,רכיבשלקביעתו .) 3 (

 .המנהלתהחברהשלוהוצאותלהכנסותורקךאושיתייחסומראששנקבעו

יידחה,קלנדריתשנהבגיןמרכזיתפקידלבעלהמשתנהמהרכיב 50%לפחות .) 4 (

אףעלשנים.משלושתפחתשלאתקופהפניעלהישרהקובשיטתויתפרש

 ) 1/6 (שישיתעלעולהאינוקלנדריתשנהבגיןהמשתנההרכיבסךאם ,האמור

תשלומו.אתלדחותחובהאיולשנה,הקבועמהרכיב

השפעתואו ,המרכזיהתפקידבעללבכירותבהתאםיעלההנדחההרכיבשיעור .) 5 (

באמצעותה,המנוהליםחסכוןכספיאוהמנהלתהחברהשלהסיכוןפרופילעל

יותר.גבוהיםהמוחלטוסכומוהמשתנההרכיבשלשמשקלווככל

שנדחו.תגמולרכיבישלמוקדםלתשלוםיביאלאהעסקהסיום .) 6 (
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.......,, 

לרכיבתקרהוכןהקבוערכיבלהמשתנההרכיבביוהולםיחסייקבע .) 7 (

שלהתגמולמסךמשמעותיחלקיהווההקבועהרכיב :לאלהבכפוףשתנה,המ

מרכזי.תפקידבעל

 .השנתיהקבועמהרכיב 60%עליעלהלאהשנתיהמשתנההרכיבשלשיעורו .) 8 (

עצמהממנהמרכזיתפקידבעלשמקבלהתגמוליםכלסךכיתוודאמינהל .) 9 (

 .התגמולמדיניותעםאחדבקנהערלה ,בחברהעיסוקובגיןאחר,ומגורם

חתיופהפסדשלבמקרהזהובכללביעדיההמנהלתהחברהעמדהולאבמידה .) 10 (

 .כזימרתפקידבעלשלבתגמולהמשתנההרכיביבוטלאו

שנתכלבגיןלשנתייםבפרישה ,המנהלתלחברהזירחימרכזיתפקידבעל .) 11 (

לושולמואםוההעסקה,הכהונהמתנאיכחלקששולמוסכומיםתשלום,

בשללוהוענקושלאסכומיםלויוענקוההפוךובמקרההדדייהאזה(מנגנון

 :הכספיים)בדוחותטעות

שלהכספייםבדוחותמחדשוהוצגוכמוטעיםשהתבררונתוניםבסיסעל ) 1 (

 iהמנהלתהחברה

החשיפהאתמהותיבאופןשיקפהלאכישהתבררסיכוןברמתבהתחשב ) 2 (

לת.המנההחברהשלבפועל

'-' 

מרכזיתפקידלבעלתגמולתשלוםאופן . 8

השקעותועדתחברולמעטדירקטורלמעט ,בחברהמרכזיתפקידלבעלהתגמוליםכל . 9

ב.הרכיאחרלגורםולאהמרכזיהתפקידלבעלישירבאופןישולמוהחברה,עובדישאינם

כיהכספיםמנהלע"ישנבדקלאחרורקואךדצמברחודשסוףלקראתיינתןהמשתנה

ותשלוםבמידה ,ניהולדמיאחוז 5.0מלחרוגלקופהגורםאינוהמשתנההרכיבתשלום

 .התגמוללוועדתבנושאהדיוןאתלהחזירישמהאמורלחריגהגורםהמשתנההרכיב

משרתנושאשהואמרכזיתפקידלבעלפרישהומענקהעסקהסיום . 10

פיעלתהיהמרכזיתפקידבעלשלפיטוריואוהתפטרותבעתמוקדמתהודעהתקופת .א

מקרהבשוםאך,יותרארוכהתקופהאישיעבודהבחוזהבאופןנקבעהאסאלאדין

החברהמעובדילמיחודשיםמשלושהריותולאל 11למנכחודשיםמששהיותרלא

ליתרמחויבהמרכזיהתפקידבעליהיה ,המוקדמתההודעהתקופתבמהלךהאחרים.

זומחובתוישוחררכ"אאתפקידו,במסגרתהכלוליםהשירותיםאתהמנהלתלחברה

 .המוסמכיםהאורגניםידיעל

כלאתלקבלזכאיהמרכזיהתפקידבעליהיה ,המוקדמתההודעהתקופתבמהלךב.

ככל ,המשתנהמהרכיביחסיחלקלרבות ,עמוההסכםפיעללושמגיעהתגמול

בפועל.הועסקבהלתקופהביחס ,שרלוונטי

מסוימיםגורמיםלתגמולייחדויותהוראות . 11
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הדירקטוריוןחבריא.

החברהשלהכלליתהאסיפהידיעלייקבעבחברההחיצונייםריםירקטוהדשלגמולם .) 1 (

אותהוצוגמולבדבר(כלליםהחברותלתקנותזהובכללהדיןלהוראותלבבשים

 .) 11הגמול("תקנות 200-סס 11התשחיצוני),לדירקטור

החברה.שלהכלליתהאסיפהידיעלייקבעהדירקטוריוןחברייתרשלגמולם .) 2 (

,._,, 

לעילפורטושלאמרכזיתפקידבעלימשרה/נושאיהחברה/עובדיליתרתגמול .ב

החברההנהלתידיעלייקבעואשרנלוויםותנאיםהטבותחודשי,שכר-קבוערכיב .) 1 (

ניסיונםמומחיותם,כישוריהם,בהשכלתם,בהתחשבאישייםעבודהבהסכמי

 .העובדיםשלוהישגיהםהמקצועי

שלאכספיבונוסלעובדיםלאשרהחברהלהנהלתמאשרהדירקטוריון-משתנהרכיב .) 2 (

שלמיוחדתתרומהלאורכספישאינותגמולו/אוחודשיות,משכורות 2עלהיעל

לשנהאחתהביקורתלוועדתתדווחהחברההנהלתהמנהלת.החברהלהישגיהעובד

שכה.באותהשניתנונוספיםתגמוליםהבונוסים~מתןעל

בהתאםלקופהוהעברותשימורים ,הצטרפויותיןבגגמולמקבליםהשיווקעובדי .) 3 (

 .שלהםהאישייםהסכמיםל

\-....,1 

בקרהבפונקציותהמועסקים .ג

לאשתגמולםובלבדהמנהלתהחברהעובדיכיתריתוגמלו ,בקרהבפונקציותהמועסקים

שלגמולבת ,שניתןככלמבקרים.אובודקיםהםפעילותםשאתגורמיםמביצועייושפע

 .בלבדקבועיםםיבירכיהיובקרהבפונקציותהמועסקים

האכיפה.מנהלתאתיכללוהבקרהפונקצייתגורמי

חוץמיקור

בהתאםחוץ,יקורבממוסדיגוףידיעלשמועסקמיכלעלתחולהתגמולמדיניות .) 1 (

לעיסוקו.

חוץ,במיקורהמנהלתהחברהשלההתקשרותהסכםבכלכייוודאהמשפטיהיועץ .) 2 (

בשלחוץבמיקורשירותנותןידיעלהמועסקיםעובדיםשלהתגמולמנגנוןכייובטח

שלהסיכוניםפרופילעלהשפעהלהםשישכאמור,ההתקשרותלהסכםבקשרעיסוקם

זהתגמולמדיניותעםעקבייהיהבקרן,המנוהליםחסכוןכספיעלאוהמנהלתהחברה

 .עודפיםסיכוניםנטילתהמעודדיםמנגנוניםיכלולולא

ווביקורתבקרח . 12 · • • ; 
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תוודא ,האכיפהממונהבסיועהתגמולמדיניותיישוםעלשוטפתבקרהתקייםהביקורתועדת

בפועלוהתגמוליםהקיימיםהתגמולשהסכמיותוודאהמדיניות,עםעקביהתגמולמנגנוןכי

למניפולציה.חשופיםואינםהמנהלת,החברהונהליהתגמולמכגנוןהתגמול,מדיניותעםעקביים

התגמול.מנגנוןעםעקבייםותוצאותיהםוהביצועןוהסיכשמדדיתוודאכן,כמו

שלמרכיביו,כלעלהתגמולמנגנוןשלהתגמול,מדיניותאישורתהליךשלתיעודתשמורהחברה

של ,והביצועהסיכוןמדדיתוצאותשלמרכזי,תפקידבעלישלהתגמולוהסכמיהתגמולתנאי

והביקורת.הבקרהדוחותושלבתגמולמשתנהרכיבתשלוםבדברהחלטות

כדין.מע"מישולםצררן,שיהיהככלמ.''מעכולליםאינםהסכומים •

"-J 

הדיווחבשנתשניתנוהתגמלויםפירוט . 3 . 2

לשנתהכספייםבדוחותשהוכרוכפיהדיווח,בשנתשניתנו,התגמוליםאודותפירוטלהלן

 :בחברהמרכזיתפקידבעלימביוביותרהגבוהיםהתגמוליםבעליחמשתבשל ,הדיווח

 )*(שירותיםבעבורתגמלויםהתגמלויםמקבלפרטי

שיעור

תשלוםהחזקה
דמידמימבוססבהוןהיקף

סה"כאחרעמלהייעוץניהולמניותמענקשכרהחברהמשרהתפקידשם

 296------ 296 0מלאהל"מנכגלךמוטי
שחר

 0מלאה )**(ל"סמנכ
 205------ 205שוכמכר

מזכירעמית
 0מלאה

 176------ 176 )**חברה(*טישלר
מיקורמנהלבןורא

0 
 146------ 146חוץכספיםסווירי

אבי
פניםמבקר

מיקור
0 

 143------ 143חוץ •יודלביץ

"-J 
מלכ"ר.היותובמסגרתהתאגידעלהחליםמסיםלרבותעלותבמונחיחינם(*)הנתונים

 . 2018ינוארבחודשהחברהל 11כמנכמונה . 2017יוליבחודשהחברהל 11כסמנכתפקידואת)סיים**(
 . 2017מאיבחודשהחברהכמזכירתפקידואת לחה)***(

פנימימכקר . 4

פניםכמבקרבחברהעבודתואתהחלהמבקריודלביץ.אבירו"חהואהחברהשלהפניםמבקר

החברה.עובדאינוהמבקר . 1/1/02בתאריך

 .המקומיותהרשויותלעובדיהשתלמותקרן-רוםשלהמנהלתבחברהמבקרכרו"חמשמשהמבקר

כדיאלובקשריםאין .בחברהשליטהבעלתגםוהיארוםבקרןשליטהבעלתיאההמעו"ףהסתדרות

פנים.כמבקרתפקידועםענייניםניגודליצור

 .וסמכויותיאתוקבעהביקורת,מטלותלביצועהמבקראתוהנחוקבעוהביקורתוועדתהדירקטוריון

שנה,כלהמתעדכנתשנתית,רבביקורתתכניתנערכתהפנימיתהביקורתמערןחוזרהוראותפיעל

תקופתייםסיכוכיםסקריפיועלשנקבע,הקדימויותסדרפיעלהביקורת,כרשאימוצגיםהב
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ההחלטותקבלתאופן ,העבודהתהליכיהנהלים,נסקריםאלובנושאים .המבקרידיעלכיםשנער

לאישורהתכניתמוגשתהביקורתועדתידיעלהתוכניתואישורעיוןלאחר .בפועלוהביצוע

החברה.ולדירקטוריוןהביקורתלוועדתמפורטדוחמוגשהבדיקהבסיום .הדירקטוריון

 .יהבישיבותהביקורתבוועדתונידוניםהשנה,במהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות

העסקה:היקף

-...../ 

מספרלפיהעסקתהיקף

בשנהעבדוהשעות

תוכניתפיעלשעות 550

שנתיתרבעבודה

ההיקףלקביעתהחברהנימוקי

גמישותוומידת

תגמול

סבורהחברהדירקטוריון

שלוהרציפותהאופישההיקף,

ותוכנית ,החברהפעולות

םינהםניהפמבקרשלהעבודה

להגשיםכדיבהםוישסבירים,

הפנימיתהביקורתמטרותאת

העבודהתכניתעלבהסתמך .בה

הביקורת,המלצותהשנתית,

הדירקטוריוןבוחןוממצאיה

פעילותוהרחבתהעמקתאת

המבקר.

פ 11עמבוססהינוהתגמול

 2017ובשנתשעתיתעריף

 143חינההמבקרשכרעלות

nשאלפי 11 • 

שלאנוספיםפרויקטים

השנתיתהתוכניתבמסגרת

 .יוןירקטורבדמאושרים

'-..,.1 

מבקרחשבוןרואה . 5

 :החברהשלהמבקרהחשבוןרואהאודותמידעלהלן

כאשרהחברה,שלהמבקרהחשבוןכרואהמשמש 11ושותלוטרבךורדי,חשבוןירואמשרד . 5.1

 .תשובהלויאפרת"חרותינהבחברההמטפלתהשותפה

(כוללח 11ש 85,000עלעמד 2017שנתיןבגהמבקרחשבוןרואהזכאיהיהלוהכוללהשכר . 5.2

 .ח 11ש 90,000שלסךעלעמדאשר 2016לעומתכדין),מ 11מע

הגילויועלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות . 6

המנכ"ל /הדירקטוריוןר 11יובשיתוףהחברה,הנהלת-הגילוילגביונהליםבקרותהערכת . 6.1

שלהאפקטיביותאתהזבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו ,החברהשלהכספיםומנהל

המנכ•~להדירקטוריון,יו"רזו'הערכהבסיסעלהחברה.שלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו'תקופהלתוםכיהסיקוהחברהשלהכספיםומנהל
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המנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,מנתעלאפקטיבייםחינםהחברה

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשת

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,

אירעלא , 2017בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלן-בספידיווחעלפנימיתבקרה . 6.2

סביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכל

כספי.דיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפוי

..._,, 

החברההחלטות . 7

הייתהלאהחברות,לחוק 255סעיףלפיפעולותאישורבדברהחלטותבחברההתקבלולא

הטעונותחריגותעסקאותאושרוולאאושרה,לאאשרהחברותלחוק )א( 254סעיףלפיפעולה

החברות.לחוק ) 1 ( 270סעיףלפימיוחדיםאישורים

החברות,בחוקכהגדרתומשרהלנושאלשיפוי'התחייבותאופטורבענייוהחלטותהתקבלולא

הדוח.בתאריךשבתוקף

ההחלטהמשרה.ונושאידירקטוריםביטוחעריכתעל 22.3.17ביוםהחליטהחברהדירקטוריון

 . 22.3.2017ביוםהחברהשלהכלליתהאסיפהבידיאושרה

 מ\120\1\64

\.J 
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השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע''מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

הדירקטוריוןדוח

 2017לשנת

J 
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועיםמגמות,א.

התקופהלהלן( 2017שנתכום 1בסבבורסהם 1ר 1הסחהערךרות 11נ 1במדדם 11השינו

 :כדלקמן lה' ,הנסקרת)

\...../ 

 2017שנתכום 1ס 2017 1ע 1הרבהרבעון

1- 4.8%הכלל'המנ'ותמדד .2% 

60 SME -5.3% -6.9% 

 6.4% 5.6% 125ת"אמדד

 2.7% 6.2% 35ת"אמדד

 4.6% 0.5%להמרהאג"חמדד

 4.7% 1.3%כללואג"חמדד

 0.4% 0.3%לצרכן Dהמח'ר'מדד

~ -

המאקרותמונת

פור 1בש 1טו 1ב 1ד 1להבאההעולמיתת 1הכלכלבהיבסבפור 1בשנה 11התאפ 2017שנת

העולםברחב'ההוןישוק .הסנט'מנטבמדד'ובעל"הלותיהמובבכלכלותהצמ'חהבבתו['

ל'ישומהטראמפשלהבחירותהבטחותשיצרומהציפיותהשנהבמהלךלטובההושפעו

הדולרמהיחלשות ,בא'רופההג'אופוליטיים Dבמתח''דה 1מ'המס,בקודרפורמהשל

לבער.בהשוואהנמוכהשנותרההעולמותהא'נפלצזהומסביבתבעולם

שנתשל 1ש 1השלברבעון-2.3%ל-2016ב-1.5%מהשנת'הצמיחהעור 1שהאץבארה"ב

הותךביןונתמךזה)דו"חבת 1לכתנכוןסמורפולאן 11עדהאחרוןהרבעון 1(נתונ 2017

הושפעו Dהסעיפ' .ת'הפרטהצריכהבסעיףהעל'יהובהמשךההשקעותבסעיףבהאצה

בשוקהשיפורומהמשךהנפטבמחיר'ההת"צבותש'צרהבהשקעותמהג'דוללטובה

בסוף 4.7%שלמרמהבארה"בהאבטלהעור 1שזךר 2017במהלך . 1קא 1האמרהעבודה

לקצב 2017שנתבמהלךהאטהשנתיהשכרת 11עלקצב . 4.1%שללרמה 2016שנת

כפיבארה"בת 1השנתה 1נפלצ 1הא . 2016שנתבסוף 2.9%לעומת 2.5%של 1שנת

לשנתבהשוואה 2017בשנת ' l ['שללאנותרהלצרכןם 1ריהמחמדד 1ד 1עלשנמדדת

לעומתוהמזון)ה 1האנרג 1סעיפ(מנוטרלתהליבהת 11נפלצ 1א . 2.1%שלברמה , 2016

שנתבסוף 2.2%לעומת 1.8%שללרמההתמתנות 2017שנתבמהלךרשמהזאת

דה 1ר 1ב 1טו 1ב 1ד 1לבאהזוחלשות 1החד.באופןהדולרנחלש 2017שנתבמהלך . 2016

שנתבמהלך .רו 1האשלשערומול 14.1 %שלרידה 1ובהמטבעותסלמול-9.7%כשל

שבסוףכך ,ם 1פעמשלושבמשקת 1הריברמתאת 1קא 1האמרהמרכז'הבנקהעלה 2017

ל 1במקב .-1.5%ל 1.25%ן 1שבברצועהבארה"בת 1טר 1המונת 1ב 1הרעמדה 2017שנת
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הרבעוןבמהלךהמרכזי.הבנקמאזןלצמצוםבתהליךגםבפדהחלוהריבית,להעלאת

להחליףטראמפ,דונלדארה"ב,נשיאבחראותוהמועמדכיהלבןבביתהכריזוהרביעי

הרבעוןשלסיומולקראתפאוול.ג'רוםהואהאמריקא•המרכזיהבנקכ•ו"ריילןגינטאת

השינוייםמביןהאמריקאי.המסבקודהרפורמהאתאישרוהלבןוהביתהקונגרסהרביעי

מרמה 21%שללרמההחברותמסהפחתתאתלמנותניתןהרפורמהשכללההבולטים

 . 35%של

לרמה 2017שנתשלהשלישיהרבעוןשלבסיומוהשנתיהצמיחהקצבהאץהאירובגוש

האירובגושהאינפלציהשנים.-6מלמעלהשלשיא ,-2016ב 1.9%שלמרמה 2.8%של

נמוכהעדייןהיאזאת,עם .-2017ב-1.4%ל-2016ב 1.1%שלמרמההיא,אףהאצה

 '.-2%מבמעטנמוכהאך'קרובהרמהעלועומד ECBב-הציבואותוהאינפלציהמיעד

בשיפורתמכושעודמיהאירו,גושברחביכלכלייםהמקרןבנתוניםהמהירהשיפורלצד

הגיעואלוהשנה.במהלךהגיאופוליטייםבמתחיםהירידההיוהיבשתכלפיבסנטיבט

שוקבמדינה.הבחירותתוצאותהיוודעעםבחדותירדואךבצרפת,הבחירותערבלשיאם

שיעורבירידתביטוילידיהבאדברנאה,שיפור 2017שנתבמהלךהציגהאירופיהעבודה

 . 2017נובמברבחודש 8.7%שללרמה 2016שנתבסוף 9.7%שלמרמההאבטלה

שלוהחודשיהאג"חרכישותקצבאתהאירופיהמרכזיהבנקהפחית 2017שנתבמהלך

השלישיהרבעוןסוףלקראתאירו.מיליאדר 60שללרמהאירומיליארד 80שלמרמה

 30שללרמההרכישות,בקצבנוספתהפחתהלבצעצפוייםהםכי ECBב-הכריזו

השיחותנפתחו 2017שנתבמהלך . 2018ינוארמחודשהחלחודש,מדיאירומיליארד

איאלה,שורותלכתיבתנכון . BREXITה-בנושאהאירופיהאיחודלביןבריטניהבין

גבוהה.עדייןהמו"מלתוצאותבנוגעהוודאות

גדול.ברובאבהשיבזוהמכהןהממשלהראשזכהבמדינהשנערכוהבזקבבחירותביפן,

נוספותפיסקליותהרחבותשלליישומןהשוקציפיותאתהגדילההמוחצתהתוצאה

בכלכלתה.השיפורהמשךעםשיטיבובמדינה

לרמהעלההשבהשלהשלישילרבעוןונכון 2017שנתבמהלךהאץהצמיחהקצבבסין,

התוצרצמיחת . 2016שלהשלישיברבעון ) YoY ( 6.7%שלמקצב ) YoY ( 6.8%של

תמריציםומסדרתהעולמיתהסחרבפעילותמהשיפור 2017בשבתלטובההושפעהבסין

הכלכלית.בפעילותלתמוךעזרואשרהממשלהמצדפיסקאליים

ב- 2017במהלךעלוהסחורותמחיריביציבות. 2017בשנתהתאפייןהסחורותשוק

המשיכוהתעשייתיותהסחורותמחירי .-2016ב-11.4%בשעלולאחרזאת 0 . 7%

לעומתם ,-4.3%ב 2017בשנתועלו ) 21.6% ( 2016בשבתשברשמההעלייהבמגמת

 .-2016ב-1.1%בשעלולאחר 0.8%שלקלהירידהרשמוהחקלאיותהסחורותמחירי
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 .-2016ב-45.2%בשעלהלאחר-12.5%בכ-2017בעלהןwזמסוגנפטחביתמחיר

המדינותסיכמועליוהתפוקהקיצוץמהסכםלטובההושפעההנפטבמחיריהעלייה

בקצבומהשיפורארה"ב)(למעטבארגוןחברותשאינןואלואופ"קבקרטלהחברות

לנפט.הביקושלהתגברותשהביאהעולמיתהכלכלהצמיחת

בשנת 4.0%שללעלייהבהמשךזאת-3.0%בהסתכמה-2017בהצמיחהבישראל

אמנםהפרטיתהצריכהסעיףשלהצמיחהקצב . 2015בשנת 2.6%שלועלייה 2016

הואזאת,עם . 2016בשנת 6.1%שלמעלייה 3.0%שללעלייה 2017בשנתהאט

שנתבמהלךשנרשםרכבכליברכישותלזינוקהחדהשלילימהתיקוןבעיקרוהושפע

האטהףיהסעעלייתקצבדומה.מגמההציגקבועיםבנכסיםההשקעותסעיף . 2016

בעיקרהושפעזהאך , 2016בשנת 11.9%שלמרמה 2017בשנת 2 . 7%שללרמה

סעיף .החולפתהשנהבמהלךגתבקריתבמפעלה'אינטליחברתבהשקעותמהירידה

ב-עלהףיהסעחיובית.מגמה 2017בשנתלהציגהמשיךוהשירותיםהסחורותיצוא

שלההתחזקותמגמתהמשךולמרות 2016בשנת 2.5%שללעלייהבהמשךזאת 2.3%

 .-4.2%ב 2017בשנתשהתחזקהמטבעות,סלמולהשקל

וריביתתקציבאינפלציה,

J 

שיעור . 2016בשנת 0.2%-לעומת 0.4%עלעמדה 2017שנתבמהלךהאינפלציה

מזההראשוןהחיובייהשינושיעורהיה 2017בשנתלצרכןריםיהמחמדדשהציגהשינוי

המחיריםרמתלשלילההושפעה 2017בשנתגםהקודמותלשניםבדומהשנים.שלוש

ועלייתהגלובליזציהמהתעצמותהממשלה,שלהיזומותהמחיריםמהפחתותהמקומית

על .המיובאתהסחורהמחיריבהוזלתשתמכההשקלשלהתחזקותוומהמשךהתחרות

הריביתרמתאתהותירישראלבנקהשקל,שלחוזקוולאורהנמוכה,האינפלציהרקע

כנה.עלהמוניטרית

321לעומת ,םישקלמיליארדי-336.0בהסתכמו 2017בשנתהמדינההכנסותסך .1 

 2017בשנת-8.4%בכנומינליתעלתההמסיםגבייתסך . 2016בשנתשקליםמיליארדי

לשנתהמדינהבתקציבהגירעוןאמדן .מדידה)הגדרות(באותן 2016לשנתבהשוואה

המקוריהתכנוןלעומתמהתמ"ג,-2.0%כשהם ,שקליםמיליאדר-24.8בהסתכם 2017

עלמוסברתהגרעוןמיעדהסטייה .מהתמ"ג o/2.9°שלגירעוןעלשעמדהמדינהביבתקצ

מסמבצעבשלבעיקר ,שקל)מיליארד 13.3של(בסךמהצפויגבוהותהכנסותידי

 .ההוצאותדצבשקליםמיליארד 1.4בסךביצועותתדיבידנ,ד

השלישיברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

מיליארד 2.7שללעודףבהמשךדולרמיליארד-2.2בהשנהשלהאחרון)הידוע(הנתון

בגירעוןעלייהבשלנבעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה . 2017שלהשניברבעון
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ידיעלקוזזהזועלייהדולר.מיליאדר-3.0לדולרמיליאדר-2.0מהסחורותבחשבון

השני.ברבעוןדולרמיליאדר-3.5מדולרמיליאדר-3.7להשירותיםבחשבוןעלייה

'--" 

ההוןשוק

המשברמאזהמוצלחותואחתבעולםהמניותבשוקיחיוביתמאודשנההייתה 2017שנת

ארה"בפניעליתרביצועיהניבוהמתעורריםהשווקיםשנתיבסיכוםהעולמי.הפיננסי

שני(דולרית).-37.5%בעלההמתעורריםהשווקיםשל MSCIמדדכאשרואירופה

בפעילותוהשיפורהדולרחולשתהיוהמתעורריםבשווקיםשתמכוהמרכזייםהגורמים

בלטוהטכנולוגיהמניות ,בארה"בהשנה.שלהשלישיהרבעוןלסוףעדבסיןהכלכלית

שארפניעל NASDAQה-מדדשלהיתרבביצועיבמדדביטוילידישבאכפיהשנה

נמוכהאינפלציהבשילובהצומחתהכלכליתשהסביבהכמובן .בארה"בהמרכזייםהמדדים

שוקאתשדחפההרבהלאופטימיותסייעוהרפובליקניתהמיסיםלרפורמתוהציפייה

לשווקיםבניגודאךשעריםבעליותכןגםננעלההחולפתהשנה ,באירופההמניות.

אמצעועדהשנהמראשית .מעורבתבמגמהיחסיתהתנהלהמסחרוארה"בהמתעוררים

לסוףועדמכןלאחראןביבשת,המניותבשוקיתמכההפוליטיהסיכוןהתפוגגותהשנה

לשינוישהביאמהמטהכלפיהפירמותרווחיעלללחוץהחלההאירוהתחזקותהשנה

רובבמהלןתנודתיהיהבאירופההמניותשוק ,למעשה .האירופיהאפיקכלפיהסנטימנט

המאקרונתוניומאידןהחזקהאירוידיעלהוכבדהואאחדמצדכאשרהשניההמחצית

לרבעוןעדלשלילהבלט , Nikkeiה- ,במדינההמרכזיהמניותמדד ,ביפןבמניות.תמכו

בעליותלהיסחרהמדדבערבמדינההבחירותלתוצאותוהודותמאזהשנה.שלהשלישי

 .חדותשערים

ארה"ב

...J מדד ,שנתיבסיכוםS&PSOO 21בעלה וה- 28.1 %-בעלה DOW-JONESה- ,-8%.

NASDAQ מדדהקטנות,המניותבגזרת . 29.7%שלעלייהעםיתרביצועיכאמורהניב

עםהיהטכנולוגסקטורלחיובבלטהסקטורים,ברמת .-14.6%בעלה RUSSEL-2000ה

שנתיבסיכוםרדוישוהאנרגיההתקשורתסקטורלשלילהבלטוומנגד 38.8%שלעלייה

יחסיתיציבהנותרהשנים-10להתשואה ,האג"חבשוקבהתאמה.-1.0%ו-1.3%ב

המטבעות,בגזרת . 2.40%שללרמהבלבדנ"ב-4בהחולפתהשנהבמהלןכשירדה

האמריקאיהמטבענחלשהאירומול .החולפתהשנהלאורןמחולשהסבלכאמורהדולר

שללרמה 9.5%שלהיחלשותנרשמההפאונדמול ,לדולראירו 1.2שללרמה-14.2%ב

לדולר.ין 112.7שללרמה-3.8%בנחלשהואהיפניהיןומוללדולרפאונך 1.35
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אירופה

יורוסטוקסמדדמקומי,מטבעבמונחישנתית.בהסתכלותחיוביתבמגמהננעלהמסחר

-FTSE100ה ,-12.5%בעלוהצרפתי CAC-וההגרמני DAXה- ,-11.2%בעלה 600

11בעלההספרדי IBEX-ה ,-12.0%בעלההבריטי האיטלקי FTSEMIBה-ומדד-3%.

בגרמניהשנים-10להתשואהמעורבת.מגמהרשמהנהאג"חבשוק .-16.9%בעלה

 ,מנגד . 0.79%שללרמהנ"ב-10בעלתהבצרפתוזו 0.43%שללרמהנ"ב-22בעלתה

 . 1.19%שללרמה"בנ-4בשנתיבסיכוםירדהבבריטניהשנים-10להתשואה

המתעורריםוהשווקיםאסיה

.,__,, 

 .-37.5%בורכאמ(דולרית)שנתיבסיכוםעלההמתעורריםהשווקיםשל MSCIמדד

עלההברזילאי IBOVESPAה- ,-21.3%בעלההיפני Nikkeiמדד ,מקומימטבעבמונחי

41בעלההסיני HANG-SANGומדד-30.3%בעלהיודהה NIFTYה- ,-26.9%ב .3%-. 

 .) 0.1- %(שנתיתבהסתכלותקלותשעריםבירידותננעליוסהר MICEXדמד,דמנג

אלישר

חסרתשואתהניבו ) 125ת"א , 35(ת"אםייהמרכזהמדדיםשאר 90ת"אלמדדפרט

ב-עלה 125ת"א ,-2.7%בעלה 35ת"א ,-21.2%בעלה 90"אתמדד .לעולםביחס

 .-6.9%בהחולפתהשנהבמהלךירד SME60ות"א 6.4%

הנגזריםשוק

'--" 

וןמילי-31.2בהסתכם 35את"מדדעליותצבאופהמסחרמחזור , 2017שנתבמהלך

עלעתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-4.462באואופציהתיחידו

השנתיהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-12.5בהסתכם 35ת"אמדד

יותפצבאוהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-473בשקל/דולרותציבאופ

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליאדר-16.2בהסתכםאירו/שקל

מדינהאג"ח

במהלך 3.4%שלעלייהנרשמההמדדודצמבאפיק-מדדודותצמממשלתיותאג"ח

החובאגרות ,-0.5%בעלושנים) 0-2 (הקצריםלטווחיםהחובאגרות .החולפתהשנה

 .-4.6%בעלו )םישנ 5-10 (ותהארוכהחוברותגוא 1.9%בעלו )שנים 2-5 (הבינוניות

 4.2%שלעלייהנרשמהקבועהבריביתהשקליב.אפיק-ודותצמלאממשלתיותאג"ח

שנים) 2-5 (הבינוניחלקו ,-0.5%בעלהשנים) 0-2 (הקצרחלקו . 2017שנתבמהלך

 .-7.6%בעלה )םישנ 5+ (הארוךוחלקו-2.4%בעלה
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קונצרניאג"ח

'---' 

הבטוחיםבאפיקים . 2017בשנתשעריםעליותרשמוהקונצרניקיבאפבוגדהתלמדדי

-בעלה 60נדבותל ,-4.4%בעלה 40בוגדתל ,-2.8%בעלהבנקיםבונדתל ,יותר

המסוכניםבאפיקים .-7.5%בעלהשקליבוגדותל-7.1%בעלה 20בוגדתל , 5.8%

 ,המרווחיםברמת .-7.3%בעלהתשואותבוגדותל 5.1 %-בעלהיתרבוגדתלמדדיותר,

בלטויותר,הבטוחיםבאפיקיםהמרווחים.שלבסגירההתאפייןהחולפתבשנההמסחר

שקליבוגדתלומדד 1.17%שללרמהנ"ב-38בהצטמצםשמרווחו 20בוגדתלמדד

תלמדדמרווח ,יותרהמסוכניםבאפיקים . 1.46%שללרמהב"נ-39בהצטמצםשמרווחו

 .בהתאמה-1.91%ו 1.14%שללרמהנ"ב-34בהצטמצםתשואותבוגדותליתרבונד

שליחסיתהקצרהבהסטוריהשיאלשנתהייתה 2017שנתבאפיק,הוןגיוסיבגזרת

במהלךש"חיארדילמ 63.57אג"חבאמצעותגייסוהחברותבישראל.הקונצרניהשוק

 . 2016לשנתבהשוואה 3.6%שלעלייה ,החולפתהשנה

'-../ 

הדוחתקופתלאחרוהתפתחויותאירועיםמגמות,

 : 15/02/18ועד 31/12/2017מתאריךלתקופההדוחותפרסוםלאחראירועים

ישראל

היהדצמברחודשמדד .-0.4%בירדינוארחודשומדד 0.1 %-בעלהדצמברחודשמדד

מציפיותבמעטנמוךשהיהינוארמדדלעומתזאתהחזאיםציפיותמקונצנזוסבמעטגבוה

ב-עלתההאינפלציה 2018לינוארועדוניםרהאחםיהחודש 12במהלך .הקונצנזוס

ממשלתישמדדכךהמקומיהאג"חבשוקירידותנרשמוהנסקרתהתקופהבמהלך . 0.1 %

הושפעההמקומיהאג"חבשוקשנרשמההתשואותעלייתכינראה .-0.8%בכירדכללי

סלמולהשקלשלבשערושנרשמהומההיחלשותבעולםהאג"חתשואותעלייתממגמת

אל-1.6%בהשקלנחלשהנסקרתהתקופהבמהלךפברואר.חודשמתחילתהמטבעות

לאירו.שקל 4.42שללרמההאירומולאל-6%ובלדולרשקל 3.54שללרמההדולרמול

בעולם

1-1.25%שלברמהשינויללאהריביתאתהותירהפדהנסקרתהתקופהבמהלך .5% . 

השיפורלצדהנסקרת,התקופהבמהלךתומכיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםהמשך

במהלךעלו ,כך .המשקיעיםשלהאינפלציהבציפיותשיפורגררוהבעודהבשוקהמתמשך

ו- 17 ,-43בשנים-10שנים 5 ,שנתייםשללטווחיםהאינפלציהציפיותהנסקרתהתקופה

בתשואותיחסיתחדהבעלייהלוותההאינפלציהבציפיותהעלייה .בהתאמה ,נ"ב 13

-לארה"בממשלתאג"חנסחרההנסקרתהתקופהשלשבסיומהכךהנומינליות,האג"ח

בתשואותהעלייה . 2014שנתמאזביותרהגבוהההרמה , 2.91%שלברמהשנים 10

העלייההמשךרקעעלזאת ,המניותשוקביצועיעליתשלילבצורההשפיעההאג"ח
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רקעעלהאג"חית.לאלטרנטיבהבהשוואההמניותשווקיגילמואותןהסיכוןבפרמיית

המניותשוקירשמואותםמהרווחיםחלקפברוארחודשבמהלךקוזזוהתשואותעליית

-הדאו , S&P-500המדדיעלוהנסקרתהתקופהשלשבסיכומהכךינוארחודשבמהלך

הדולרהנסקרת,התקופהבמהלךבהתאמה. , 5.1 %ו- 1.9% , 2.2%ב-והנאסד"קג'ונס

לרמה-2.2%בעלהןwזמסוגנפטחביתמחיר .המטבעותסלמולאל-3.8%בנחלש

 .לחביתדולר 61.4של

כלכלייםבכיריםשלמפיהםיציות''בהערותשלפרסומןהמשךרקעעלהאירובגוש

התשואותלעלייתובמקבילתומכיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםהמשךרקעעל ,ביבשת

הנסקרתהתקופהבמהלךרשמהכך,בולטת.עלייההאג"חתשואותגםרשמובארה"ב,

ביןהקואליציוניהמו"מבגרמניה,ב."נ 34שלעלייהבגרמניהשנים-10לח"האגתשואת

בנוגע ) SPD (דמוקרטית-הסוצ•אלהמפלגהלבין ) CDU (מוקלאנגלהשלמפלגתה

אל-3.9%בהתחזקהאירו ,הנסקרתהתקופהבמהלךנמשך.האחדותממשלתלהקמת

לאבארה"בהמניותבשוקיהתנודתיותעליית .לאירודולר 1.25שללרמההדולרמול

התקופהשלסיומהלקראתחדותירידותשהציגו ,האירובגושהמניותשוקיעלגםפסחה

במהלךרשמוהאירובגושהמנ•ותשוקי ,בארה"בהמניותלשוקיבניגודהנסקרת.

 Stoxxוה- Euro Stoxx-50ה , DAXה-מדדיירדו ,כך .מצטברת•ר•דההנסקרתהתקופה

600 europe בהתאמה ,-3.3%ו 3.2% , 4.4%שליר•דות. 

יפנ•ההייןשלשערו . 5.7%שליר•דההיפניהניקיימדדרשםהנסקרתהתקופהבמהלך

הדולר.מול-5.3%בהנסקרתהתקופהבמהלךהתחזק

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותפעילות

כללימסלול

ההשקעות.וועדתהדירקטור•ון •"עהנקבעתההשקעותלמד•נ•ותבהתאםמנוהלתהקופה ,,,......

ונמכרו ו.mמיל•ון 43כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת

בחו"למניותמדדיעלסלתעודותנרכשו ,בנוסף .ו.mמיליון 46כ-שלבהיקףבארץמניות

בחו"למניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרו ו.mמי 77.6כ-שלבהיקףבחו"לומניות

 .ו.mמיל•ון-70.5כשלבהיקף

מיליון-40כשלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרנ•,באפיקפעילותבמסגרת

ח"אגנרכשובנוסף .ו.mמיליון-21כשלבה•קףצמודותקונצרנ•ותח"אגונמכרוmנ

 . lillמי 14ונמכרו ,נmמיליון-43כשלבה•קףדותצמולאקונצרניות

 .mנמ•ליון 15.5ונמכרו ו.mמיליון 8.5כ-שלבה•קףבחו"לאג"חנרכשוכןכמו

 .מט"חצמודבאג"חmנמ' 1.8נרכשוכןכמו

 .ו.mמי 50ונמכרו ,ו.mמי 69נרכשוהשקליהממשלתיבאפ•קפעילותבמסגרת

 . li!Jמי 43נמכרוהצמודהממשלתיבאפיקפע•לותבמסגרת
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 • li!Jמ' 4.6נרכשואחרבאפיקפעילותבמסגרת

מניותמסלול

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותניותילמדבהתאםמנוהלתהקופה

ונמכרו li!Jאלף 270כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת

בחו"למניותמדדיעלסלתעודותנרכשו ,בנוסף . li!Jאלף 153כ-שלבהיקףבארץמניות

בחו"למניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוrם.נאלף 922כ-שלבהיקףבחו"לומניות

 .נ.םrאלף-597כשלבהיקף

אג"חמסלול

........, 

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 1.3-כשלבהיקףצמודותלאקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרני,באפיקפעילותבמסגרת

נרכשובנוסף .זם.נמיליון-0.1כשלבהיקףצמודותלאקונצרניותאג"חונמכרוrם.נמיליון

 . li!Jמי 0.1כ-ונמכרו , li!Jמיליון-4.1כשלבהיקףצמודותקונצרניותאג"ח

 . li!Jמיליון 0.27ונמכרו li!Jמליון 0.44כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשו ,כןכמו

 . li!Jמ' 3.3כרוונמ , li!Jמ' 3.9נרכשוהשקליהממשלתיבאפיקפעילותבמסגרת

 . li!Jמי 8.7ונמכרו , li!Jמ' 1.9נרכשומדדצמודהממשלתיבאפיקפעילותבמסגרת

 . lill 'מ 0.09נרכשואחרבאפיקפעילותבמסגרת

 . li!Jמי 0.05נרכשומט"חצמודיבאג"חפעילותבמסגרת

מנוהליםנכסיםהיקף .ב

'-,/ 

החברהלתקנוןבהתאםמינהל.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

גמל),קופותחוקלהוראותלבובשים(ענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתוכחברההמנהלת

ניהולמדמינובעותהחברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהפעילות

 .בפועלתוהוצאבסיסעלהמחויבים

 :החברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

2016 2017 

כללימסלול

מניותמסלול

אג"חמסלול

799,267 

3,170 

25,543 

798,523 

2,477 

27,616 
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הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםג.

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםאירעולאבדוחהמכוסההתקופהבמהלך

 .החברה

המאזןתאריךלאחרתייםומהאירועים .ד

כמנכ"לשוכמכרשחרעו"דמינויעלבחברההשליטהבעלתהודיעה 2018בינואר 2ביום

בינואר 2ביוםזוהודעהאישורהחברהדירקטוריוןגלר.מוטימרשלבמקומוהחברה

ומשכךלמינוימתנגדתאינהכיההוןשוקעלהממונההודיעה 2018במרץ 6ביום . 2018

מועד.מאותוהחללתוקףהחברהכמנכ"לשוכמכרעו"דשלמינויונכנס

עלגלרמוטימרןילבהחברהיןבומתןמשאמתקייםעדייןהדוחותחתימתלמועדנכון

 .ההתקשרותלסיוםהסופייםהתנאים

 ן,--'

כספייםקש"םעללהצביעהעלוליםאירועים .ה

הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולותצאהו ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמנהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחר .בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפי

 .כספייםלקשייםלהיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאות .ז

אואחרבתאגידהשקעות ,משותפותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

 .כאמורבהשקעהאובעסקההשתתפותרבשיעוה/הקטנהגדלה

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ז

לביןנוספיםעמיתיםוגיוסעמיתיםשימורבעיקרהינםהקרובהלשנההחברהשליעדיה ~

המנוהליםהנכסיםסךאתלשמרשואפתהחברה .להצטרףהרשאיםאלהמביןשורותיה

סיכוןרמתעלוהקפדה ,לשוקביחססבירהתשואותרמתהמשךעלשמירהתוךידה,על

 .הקופהעמיתיפרופילאתהתואמת

אתלשדרגלהמשיך ,לעמיתיםשירותיהשיפורמגמתאתלהמשיךהחברהבכוונת ,בנוסף

מיטבישירותהמאפשרזתמערכזתוהטמעת ,העמיתיםיננתוטיוב ,המחשבמערכזת

 .לעמיתים

 ,ישירדיוורבאמצעותהן ,לעמיתיםהניתןעידהמאתולהרחיבלהמשיךהחברהבכוונת

להעמקתיאלהבמנתעלוזאת ,וסמינריםעיוןימי ,תיופרונטלהרצאותבאמצעותוהן
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המתאימיםההשקעהאפיקישלמושכלתלבחירהולהביאםבתחום,העמיתיםשלההבנה

 .להם

מקיף,נהליםמערךגיבושתוך ,והבקרההניהולשיפורבמגמתלהמשיךמבקשתהחברה

חירום.לשעתשלההמוכנותושיפורהביקורתמערךהרחבת

וזאת ,העמיתיםמןהנגביםניהולדמישליחסיתנמוכהרמהעללשמורשואפתהחברה

 .הפרטייםהגופיםפניעלשלההתחרותיהיתרוןאתלשמרבכדי

וכןשיידרשככלולהכשירםעובדיהשלהמקצועיתהרמהעללשמורמתכוונתהחברה

עמיתיה.עםהקשראתולחזקהחברהשלוהשירותהמיכוןמערךאתלשדרג

'-,/ 

הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות .ח

 .הקרובהבשנההרגילהעסקיםממהלךהחורגותותיתכנצופהאינההחברה

-....../ 
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברהשלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

שלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה :(להלןבע"מ"והשירותיםהמינהלעודבי

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת .כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרה

הכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדי

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

יכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך .מובנותמגבלותישהפנימית

 .כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתוןיהדירקטורבפיקוחההנהלה "-'

מהימנים.החשבונאייםםיוהרישוממוגנים,הנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתידע_ pה.שערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה ,בנוסף

פנימית.בקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) monitor (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2017בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Committee of Sponsoring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל

COSO) Treadway Commission (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

) believes ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2017בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית.הינה

'-./ 

דירקטוריוןיו"ר

מנכ"ל

כספיםמנהל

אבוטבוליוסימר

שוכמכרשחרעו"ד

סוויריראובןרו"ח

 2018במרץ 27הדוח:אישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

'-.,/ 

'-,/ 

כי:מצהיר ,שוכמכרשחראני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח"). :(להלן 2017לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי'עלבהתבסס . 3

בהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאות

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלםיהמזומנותזרימייהעצמ

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהלים

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהחריםאידיעללידיעתנומובא

 ;הדוחשל

עלמיתיפנבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב)(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמ•דהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

) IFRS ( ההוןשוקעלהממונהולהוראות; 

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

-וכן ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוי

) i ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו

באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

-וכןכספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 5

עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםרביםומע

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

דין.כליעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2018 ,במרץ 27

מנכ"ל ,וכמכרךיתאר

42 



 ) Certification (הצהרה

'-../ 

'---"' 

כי:מצהיר ,סוויריראובן ,אני

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלת"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2017לשנתהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והשירותיםהמינהל

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

נכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

ןבאופמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהודחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

בהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימיהעצמי

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהלים

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
 ;הדוחשל

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,דיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
) IFRS ( ההון;שוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלת

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד{

באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעוןשאירע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
עלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א{

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל
וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלבע,דלרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב{

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2018 ,במרץ 27

תאריך
~ 

כספיםמנהל ,רייסווראובן
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ושות'לוטוב.ךורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

בעוומוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםות.השתלמקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

'-...J 

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס , 2017בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Comנ nittee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

mission זוSponsoring Organizations of the Treadway Co1 להלן)-COSO (. הדירקטוריון

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלנהלההוה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-(להלןבע"מ

בדוחהנכללתהחברה,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיאאחריותנוהמצורף.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

ביקורתנו.עלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board רואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלה,קויימאםביטחוןשלסבירההידמ

הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .החברהשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן ,מהותיתחולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנושהוערך.הסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

'---1 

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחיכההחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

דיווחעלפנימיתבקרה . IFRSבינלאומייםלכלליםובהתאםוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

אשר,רשומותלניהולמתייחסים ) 1 (אשר:וכהליםמדיניותאותםאתכוללתהחברהשלכספי

(לרבותההחברככסישלוההעברותהעסקאותא.תנאותובאוןפבמדויקמשקפות ,סבירבפירוט

לאפשרכדיככדרשכרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) Z (מרשותה)הוצאתם

לכלליםובהתאםוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנת

להרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת . IFRSמייםובינלא

 ;המנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

 03י 47S1י 511 .פקס 103י S1-47514יטל. 1S2521מיקדו 18היצירה 1רח :גןרמת
E-mail: brit-g@zahav.net.il 



ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,ככסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובכות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקתכן'כמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

 .לרעהתשתנההכהליםאוהמדיניות

\...,,,1 

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2017בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספי

 . cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגסביקרנו

 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל 2016ו- 2017בדצמבר

כספיים.דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחרותכלל , 2018במרץ 27מיוםשלנווהדוח

27.3.2018 
תאריך

./, )/(;? / .; . ,/v t 
ושרתילוטרבךורדי

חשבוןרואי

...J 

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 52521מיקוד 18היצירהרח'גן:רמת
E-mail: brit-g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

כספייםדוחות '----'

 2017בדצמבר 31ליום

 "י-'



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2017בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

'---' 

הענייניםתוכו

המבקריםהחשבוןרואידוח

עמוד
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 49הכספיהמצבעלדוחות

 50והפסדרווחדוחות

 51-65הכספייםלדוחותבאורים
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ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשירותיםהמינהלעובדי

.......,, 

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

ואת-2016ו 2017בדצמבר 31לימיםהחברה)-(להלןמ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 .-2015ר 2016 , 2017בדצמבר 31ביוםשנסתיימומהשניםאחתלכלוהפסדהרווחעלהזרחות
דעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותחינםאלהכספייםדוחות

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעל

גמלקופותמנהלותלחברותוחסכוןביטוחההון,שרקרשותלהנחיותבהתאםביקורתנואתערכנו
רואהשלפעולתו(דרךחשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתולתקני

במטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),

כוללתביקורתמהותית.מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיג

גסכוללתביקורת .הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקה

הדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינה

סבוריםאנובכללותה.יםהכספיבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלה

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

מצבהאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןםמשקפיהנוולהכספייםהדוחותלדעתנו,

םיהשנלשלושפעולותיהתוצאותואת ,-2016ו 2017בדצמבר 31לימיםהחברהשלהכספי

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם-12015ו 2016 , 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימו
וחסכון.ביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

'-...,,1 

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBלתקניבהתאםגס,ביקרנו

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2017 ,בדצמבר 31

עלויגתמסבלתידעתחוותכלל 2018במרס, 27מיוםשלנררהדרח cosoידיעלשפורסמה

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

/ C,;-:>lf'JJ ~ 
 /ושרת•לרטרבךורדי

חשבוןרואי

 27.3.2018 :תאריך

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 52521מיקוד 18היצירה 1nר :ןגרמת
E-mail: brit-g@zal1av.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

ספיכהבמצהלעחותוד

 :םינכס

קבוערכוש

בהחוויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

םסיהנככלסך

'-../ 
 :הון

מניותהון

 :בויותייהתח

נטולעובדים,ותבהטשלבהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ותיההתחייבוכלסך

ותיייבוחוההתההוןכלךס

בדבמצר םויל 31

2016 2017 

ח"ש יפלא ברוא

166 172 4 
267 779 5 
759 204 6 

1,192 1,155 

7 

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

125 125 9 

1,067 1,030 10 

___ 1,192_ ___ 1,155 _ 

1,192 1,155 

מהוויםהמצורפיםהנאורים

 2018במרץ, 27
אישורתאויד

הכספייםהדוחות

~ 

ןוהדירקטורייו"ר

'-.,,/ 

אר~בןיסווירמכר
םספיכמנהל
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחדוחות

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2017 2016 2015 

ש"חאלפיבאור

'--,/ 

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

אחרותהכנסות

11 

8 

4,322 3,889 

392 

4,079 

 4,322ההכנסותכלסך

 4,322 13וכלליותהנהלההוצאות

4,281 

4,281 

4,079 

4,079 

פהלתקורווח

ספיים.כהמהדוחותנפרדלתיבחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

'--" 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

ללי·כ 1אורב

א.

'-.../ 

ב.

ג.

'-...,,1 

 .ד

 .ה

י:כלל
 :{להלןבע"מוהשרותיםהמיכהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן 11"מיכהלשלהמנהלתר:i'iרהה

מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמיכהליבדעולפקידיםההשתלמותןרקאתמנהלת"החברה")
-2005התשס"הגמ)ל,{קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה"הקופה") :{להלן
הגמל").קופות"חוק :(להלן

השתלמותכקרןואושרהמניות,בלתבמוגפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
לשכירים.
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה

להיותםעשוייאוגיםמיוצאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
המעו"ף.תדרותהסי 11עםצגיומי

 :ניהולדמי
לכןאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלברההחילותפעמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעמרביהלשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
הדין.הוראות

התאםבהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהעליםופמוהלתהמנופהבק
 :להלךרטמפוכהקופהלתקנון

הדיך,להוראותבכפוףשוניםםימסוגלנכסיםחשופיםיוהיהמסלולנכסיכללי·מינהלמסלול •
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולבכפוףו

יהתההחשיפהובחו"ל,בארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסימניות·מינהלמסללו •
תושגכאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

 .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותזרים,בנגבמישרין,השקעהתאמצעוב
ההשקעות.ועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

אגייח :ל 11בחווארץבהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיח·"אגמינהלמסלול •
 ,וכותקדופלהמרהח"אג ,סחירותשאיכןהלוואותמסחריים,ע"ניירות,סחושאינךסחירות

אמורכלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאהיפחשריעובש
בקרנותאוכאמנותבקרנות ,סלבתעודותנגזרים,בישרין,במהשקעהבאמצעותתושג

ועדתשלעתהדלשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםרתיתהשקעה.
 .ההשקעות

 ,המזומניםתזרימיעלחותודובהוןהשינוייםדברבדוחותעלמידעיתןנלאהכספייםוחותבד
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותעדרבה

ופה.בקהעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה

 :הגדרות

 :אלהכספייםבדוחות
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםלמותההשתקרןמינהלשלהמנהלתההחבר-החברה . 1

 .ע"מב

מסלוליהעלוהשרותיםהמיכהלעובדידיםלפקיתהשתלמוהקרן-הקופה ~הקרן . 2
ים.ונהש

עלהפיקוחתובתקנוהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כהגדרתם-םיקשורצדדים . 3
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)כללי- 1באור

.4 

.5 

.6 

.7 \.....,1 

.8 

.9 

.10 

.11 

 . ZOlZתשע"ב- ,ים)ימוסדגופיםלעהחליםהשקעהי(כללגמ)ל(קופותנסייםנפיםיתושיר

 . 2010ע- 11התש ,שנתיים)כספיים(דוחותערןתוניירבתקנותכהגדרתם-ענייןבעלי

מ."בעהפועליםבנק-המתפעלהבנק

 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתןלצרכהמחירים-מדדמדד

 .ןוחיסכוביטוח ,ןוההקושההון-רשותשוקרשות

ן.ווחיסכביטוח ,וןההשוקעלהממונההממונה-

 . 2005 ,ה 11התשס-מ)לג(קופותפיננסייםשירותיםעלחוהפיקחוק-הגמלקופותחוק

-ד"תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות
1964 . 

יידעלשאומצוופרשנויותתקנים- clFRS<להלן-בינלאומייםכספידיווחתקני
בינלאומייםכספיחודיותקניכולליםוהם CIASBניםיבינלאומתוחשבונאלתקניעדהוה

clFRSJ ניםימונלאיבחשבונאותיותקנclAS עלשכקבעואלהםילתקנתופרשנויתולרב
ידיעלשנקבעויותופרשנאו ) IFRICJבינלאומיכספיחודיושלותילפרשנוהועדהדיי
בהתאמה , cSICנלפרשנויותהמתמדתעדהוה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

הכספייםהדוחותהצגתבסיס

א. 1,.....\

ד.

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

 . )" IFRS11 :כלהלןבינלאומייםיכספחודיולתקניבהתאםהחברהידיעלונהוכהכספייםתוהדוח
 . 2018 ,במרץ 27ביוםהחברהדירקטוריוןידיעלםולפרסאושרוהכספייםהדוחות

הצגהומטבעפעילותמטבעב.

 .הקרובלאלףגליםוומע ,החברהשלהפעילותמטבעשהינו ,בש"חםימוצגהכספייםהדוחות
 .החברהפועלתבהתיקריהעהכלכליתבהיהסבאתשמייצגהמטבעוחיכהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותסיבסעלוהוכנתוהדוח

דעתושיקולבאומדניםשימוש
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשד)החשבונאיתהמדיניותעיקרי- zבאור

...,__,, 

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
נדרשההחברה,שלהכספייםהדוחותנתבהכהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

בשיקול .משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
הנחותועלחיצונייםגורמיםשונות,עובדותעלהחכרההנהלתמתבססתהאומדנים,בקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים .שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים

מושפעת.עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

יי) lFRSייתקני ,(להלןלהםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות
נקבעהבסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמואשר

 .הממונהלהנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניות

מזומניםא.

........,, 

כשיעבוד.מוגבליםאינםאשרבנקאייםבתאגידיםמיידיתלמשיכהמזומנים

קבוערכושב.

 .שנצברפחתיכויבנישירות,רכישהעלויותבתוספתהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי

החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
הכספי.לדוח 3באורראהלפירוט, .בנכסהשימושיים

לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות .ג

הפקדותידיעלכללבדרךממומנותהתוכניותהעסקה.לאחרהטבהתוכניותמספרקיימותבחברה
מוגדרות.הטבהכתוכניותוכןמוגדרותהפקדהכתוכניותמסווגותוהןביטוחלחברות

קצרלזמןלעובדיםהטבות

לאומילביטוחוהפקדותהבראהחופשה,ימימשכורות,כוללותקצרלזמןלעובדיםהטבות
להשתתפותתוכניתאובמזומןבונוסבגיןהתחייבות .השירותיםמתןעםכהוצאותומוכרות
האמורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותקיימתלקבוצהכאשרמוכרתכרווחים,

 .הסכוםאתמהימןבאופןלאמודוניתןבעברהעובדידיעלשניתןשירותבגין

פרישהלאחרהטבות

בעתכהוצאהנרשמותמוגדרתלהפקדהלתוכניתהפקדותמוגדרת,להפקדהתוכניותלחברה
 .מהעובדהעבודהשירותילקבלתבמקביללתוכניתההפקדה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בהכנסותהכרהד.

שההטבותצפוימהימן,באופןידהדלמניתנותהןכאשרהכוללהרווחעלבדוחותמוכרותהכנסות
ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכןלחברהיזרמולעסקההקשורותהכלכליות

 .מהימןבאופןהדלמדי

ה.

'-" 

חדשים IFRSתקנישללראשונהיישום

להיותצפויהלאיישומם,מועדהגיעטרםואשרמורסשפוםיחדש IFRSלתקני ,החברהלהערכת
החברה.שלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
השתלמות.קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס

~ 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםדוחותליםורבא

עקבורכוש- 4רובא

 :עהוותנהרכב .א

התקנות

םושיופרי 1ירדמשריהוט

סה"כשכרומבריסיזבאוציודחמשוב

ש"חאליפ
'-.J 

עלות

 551 229 226 96 2016רינואב 1ליוםיתרה

 4 4תוסופת

 555 229 226 100 2016ברבדצמ 31םליויתרה

 34 18 16ופתוסת

 589 229 244 116 2017רבצמבד 31םליויתרה

שנצברחפת

 355 182 96 77 2016ינוארב 1םליויתרה

 34 6 13 15תוסופת

 389 188 109 92 2016רבצמבד 31ליוםהיתר ,,,__.,

 28 6 16 6ותסופת

 417 194 125 98 2017רבדצמב 31ליוםיתרה

םיספרברךעה

 172 35 119 18 2017בדצמבר 31וםלי

 166 41 117 8 2016רבצמבד 31ליום
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

 )(המשךקבועובוש- 4ורבא

שימושייםחייםאורךב.

צמברבד 31םליו
2017 2016 

'-" 

שובחמ

יזריםבאוציודי,רדמשריהוט

במושכרםושיפוריהתקנות

33% 
6%-20% 

10%-20% 

33% 
6%-20% 

10%-20% 

חובהויתרותחייבים- sבאור

רבבדצמ 31וםיל

2017 2016 

חש"ילפא

מראשהוצאות

רשוקצד-םתירווהשימינהלהידעובםידלפקימותלשתהקרן

הובחויתרותםיבייח"כסה

34 

745 

779 

30 

237 

267 

ומניםזמושווימזומנים- 6באור

רבצמדב 31םולי

2017 2016 

ח"שפילא /,..-'

 759 204תדימיישיכהמלםמזומני

בנקאיות.ותדהפקגירבשוטפתיתברינושאיםאינםנקאייםבהםתאגידיבהמזומנים
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותכאורים

מניותהון- 7כאור

רשוםנפרע

ח"שח"ש

זהה}- 20161 2017בדצמבר 31ליוםההרכבא.

 0.0001 0.0001יסודמניית 1
 0.0001 0.0001הכרעהיתימנ 1

 3.9998ח 11ש 0.0001בנותרגילותמניות 39,998
 n11 1.0000 0.7830ש 0.0001בנותרגילותמניות 10,000

'--" 
5.0000 0.7831 

שלמנהלתהמחברהנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפי .ב
מחברההנדרשחדשיםשקליםבההתחלתיהעצמיההון ,-2012ב 11התשעפנסיה),קרןגמלקופת

ח. 11שמיליון 10יהיהמנהלת
ענפית.גמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאינןאלותקנות

'-/ 

הכנסהעלמיסים- 8כאור

החברהעלהחליםהמסחוקיא.

 .-1975התשל"ו ,מוסףערךמסבחוקכהגדרתוכספי"מוסד 11כהוכרההברהח 2015אפריללחודשעד
 .רווחסוממחברותממסמורכבכספייםמוסדותשלנסותהכעלהחלהמס
להוצאותיה.שוותהכנסותיהוכלמאחררווח,מטרתללאכחברההחברהפועלתעלבפו

באופןמלכ"רכתוכרהחברהלפיו ,רההחבתלעמדהמיסיםמרשותאישורבלהתק 2015מאיבחודש
 . 1.10.2010מיוםהחלרטרואקטיבי

סךוהוחזרוהמסלרשויותמתקניםדוחותהוגשולמלכ•,רוכספיממוסדהחברהשלהסיווגשינוילבש
מוצגההחזר . 2014בשנתיםבספרוכרוהח 11שאלפי 123כ-מתוכם, /רהלחבח 11שאלפי 515כ-של
 . 2016תנלשוהפסדרווחבדוחותותראחהכנסותיףעבס

מסשומות .ב

 .כולל 2013שנתעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

נטולעובדים,הטבותכשלהתחייבויות- 9כאור

בדצמבר 31ליום

2017 2016 

ש"חיאלפ

 125 125-מעבידבדעויחסיסיוםבשלהתחייבויות
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לפקידיםההשתלמותקרןנהלימשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםנהליהמעובדי

םייפסכהתוחודלםאוריב

(המשך)נטו ,םדיובלעתבוהטשלבתויובייחהת- 9אורב

לקרנותתשלומיםמנהלים,וחיטיבתשלומידיילעבעיקרהמכוסהידבמעבד-עויחסיוםילסההתחייבות
גמל.וקופותיהפנס

הןשבגינןולהתחייבויותלהםניתןלאולפיכןהחברה,וניהולתבשליטאינםכאמורשהופקדוהסכומים
כאמורמכוסהשאינהההתחייבותרתיתאתמשקפתבמאזןצגתומהההתחייבות .ןזבמאביטוי Iהופקדו

 .לעיל

עובדיחסילסיוםהחברהשלההתחייבותחישובלצורןוזאתאקטואריחישוב 2010בשנתערכההחברה
חסיילסיוםההתחייבותבסכוםמהותיהפרשנמצאלא .םייבינלאומחשבונאותלכלליםתאבהמעביד

לסיוםותבייהתחלכןאיהחברה.דוחותבבותייההתחחישובלכיוהאקטואריהחישובלפיבידמעעובד ,,___.,
ישראלים.חשבונאותילכללבהתאםהכספייםבדוחותמוצגתמעבידעובדיחסי

תוכזתותריוםזכאי · 10ראוב

בדצמבר 31ליום

2017 2016 

ש"חאלפי

 71 69ומשכורתשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

 195 206ראשמותהכנס

 366 422לשלםהוצאות

 361 245שרותיםונותנייםספק

 73 87בראהוההחופשלהפרשה

 1 1אחרים
'--,/ 

 1,067 1,030תזכוויתרותזכאיםהכלסך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

ההשתלמותמקרןליהונמדמיהכנסות- 11באור

ביוםיימהתשהסלשנה
בדצמבר 31

2017 2016 

ח"שאלפי

2015 

 4,079 3,889 4,322ההשתלמותןרמקולהנימדמיהכנסות

'--" 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימההכלש

ברבדצמ 31

2017 2016 

אחוזים

2015 

 0.48 0.47 0.54ההשתלמותמקרןניהולדמי

החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתונים- 12באור

ותשלומיםוליםבתק ,מנוהליםנכסיםףקהי .א

 31ליום

 2017בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

ביוםיימהסתשהלשנה

 2017בדצמבר 31

תקבולים

"חשאלפי

םתשלומי

 71,157 87,557 827,980םירותיוהשהמינהלעובדילפקידיםמותהשתלןרק

'-,1 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתונים • 12באור

כספיםהעברות .ב

לשנה
שהסתיימה

 31וסכי
 2017בדצמבר

ההשתלמותקרן

ש"חאלפו
'-" 

אחריםםימגופהעברות

גמלמקופותהעברות

לקרןהעברותכלסך

1490 

1,490 

אחריםלגופיםהעברות

פנסיהלקרנותהעברות

גמללקופותתוהעבר

מהקרןהעברותכלסך

(5) 

 Q1.סק55)

(55,705) 

 (54,215)נטוהעברות,

"--,/ 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מםיוהשרותנהליהמעובדי

םייכספהותחלדוםיוראכ

ליותכלוהנהלהותהוצא • 13ראוכ

וכלוותעבודהשכר

והפחתותפחת

דירקטוריםביטוחפרמיית

דירקטוריםגמול ;,.,......-

קחואחזדירהשכר

ואגרותמשרדיות

 ) 16באור(ראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 16באור(ראההשקעותמנהלניהולדמי

סלתעודותבגיןניהולדמי

 •ומקצועימשפטיייעוץ

לעמיתיםוקשרדיוור

והשתלמויותעיון,כנסיםימי

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהלהנההוצאות

םויב המייתסהש הנשל
רבמצדב 31 

2015 2016 2017 

ח11ש יפלא

1,369 1,650 1,701 

35 34 28 

111 100 94 

376 310 272 

333 274 296 

238 263 260 

533 571 544 

297 285 287 

17 22 

662 622 654 

67 75 86 

58 80 78 

4,079 4,281 4,322 

47 39 33 

'-.,/ 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 13באור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט *

ביוםשהסתיימההנלש
ברצמבד 31

2017 2016 2015 

ש"חאלפי

 184 146 143פנימיתביקורת
 146 146 146יםכספוניהולחשבות /,,.-'

 90 90 85ח"רוקורתבי

 89 84 91משפטיייעוץ
 48 48 48סיכוניםניהול
 8 8 6יםכסנשערוך

 31 24 27מידעואבטחתטכנולוגיותולניה
 56 56 56מינהליתאכיפה

 10 20 52אחרמקצועיייעוץ

654 622 662 

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות • l4באור

קשוריםוצדדיםענייועליבעםרותית .א

 ,בההרכ

..J 2017 ,ברמבדצ 31וםלי 

ענייובעל
וצדדים

שוריםק

 )•(אחרים

ש"חאלפי

לפקידיםהשתלמותמקרןלבלקהכנסות
רותיםוהשיהמיכהלעובדי

"ללמנכטבותהשלבויותבהתחיי

לפקידיםהשתלמותקרןבגיןמראשהכנסות
םוהשירותיהמינהלעובדי

745 

(41) 

(206) 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)ריםוקשוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 14באור

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהשנהבמשךותריבהגבוההשוטפיםוחובותחובינכסיתרת )*(
 .ש"חאלפי 751עלעמדהוהשרותיםהמינהל

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאותב.

 2017 ,בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

,___,, 
ענייובעל

וצדדים

קשורים

אחרים

שייחאלפי

השתלמותמקרךניהולמדמיותכנסה
יםרותוהשיהמיכהלעובדילפקידים

רוםקרןואחזקה-דירהשכרהוצאות

המעוייףהסתדרותבאתרפרסוםהוצאות

4,322 

(209} 

(21) 

4,092 

ניהולייםמפתחלאנשיהטבות .ג

צמברדב 31ביוםהיימשהסתלשנה

2017 2016 2015 

'-,/ 

מס'

סכוםאנשים

מס'מס•

וםסכאנשיםסכוםאנשים

אלפי
ש"ח

ל 11מנכשכרר-קצלזמןהטבות

ארוךלזמןאחרותהטבות

1 

שייחאלפי

296 1 

אלפי
ש"ח

321 1 

1 

296 321 

291 
__ 1 

292 
= 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

יםיפסהכחותודלםיבאור

 )חמשך(קשוריםוצדדיםויעניבעליםעועסקאותיתרות- 14באור

אחריםעניינעליבלויםרקשולצדדיםבותטה .ד

רבדצמב 31ביוםשהסתיימהלשנה

2017 2016 2015 

מס'מס'מס'

םוכסםאנשיוםכסםאנשיםסכואנשים

אלפיאלפי

......_,,1 
חש"ש"חש"חאלפי

 376 8 310 7 272 7יםרירקטודגמול

 111 100 94םדירקטוריביטוחפרמיית

 297 285 287השקעותמנהליהולנדמי

תלויותותייבויהתח- 15באור

המפורטותותבנסיבהחברהעלובהחםמטילי ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
 .לחברהכספיםהעברתידיעלמועדםבסולקולאאשרלעובדיהםיםדמעבישלחובותבגיןקובח

 2016- (חש"אלפי 13-לכםתכמסללי,כהשבחהריביתוספתתב ,המעבידיםחובותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורותבחוגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .ח) 11שאלפי 85

ןרקפיסכרתבבהעורשפיגםמעבידינגדכמשפטיותיעותבתמספרישהגהואףשוטף,אופןבםהמשפטיי

ההשתלמות.

-..J 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

הכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 16באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ 11בעהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברהא.
 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-(מנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות

 . o/0.070חיכוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014רבינוא 1מיוםהחל

אלפי-30כשלבסךהחזרהתקבל 2017ינוארבחודשהפועלים,לבנקהחברהביולסיכוםבהתאם
 .יםהפועלמבנקחי'ש

'-.,/ 

 .ב

ג.

למתןפעילותואתלסייםכוונתועלהודעהלחברההמתפעלנקהבמסר , 2017יוניחודשבתחילת
 .מלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותי
 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה

מפסגותהקרןככסישלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברה
 .פסגותשמקבוצתמייבערןעניירות

 , 2010יולימחודש ,) 11פסגותיי(ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערןלסיכוםבהתאם
 . 0.035%היכרהקופהידיעלהמשולםהניהולדמישלהגביהאחוז

 .ענייניהאתמנהלתהיאמשםיבבאבתל 9העםאחדברחובלמשכבההחברהנכנסה 22.1.2014םיוב
 . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבככסרוםקרןשלמשכהשוכרתחינההחברה
קיימתהשכירותתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת
 .השכירותבהסכםפרטוכמהשכירותתקופתלהארכתפציהואתקופת

ןביהמשותפיםהמשרדיםקתזהחבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצוין
רום.לקרןהחברה

.J 

המאזןתאוידלאחר•אירועים 17באור

החברהל 11כמנכשוכמכרשחרדייעומינויעלבחברההשליטהבעלתהודיעה 2018נואריב 2ביום

במרץ 6ביום . 2018ארבינו 2ביוםזוהודעהאישורהחברהדירקטוריוןגלו.מוטימרשלבמקומו

שוכמכרעו"דשלמינויונכנסכןומשינוילממתנגדתאינהכיההוןשוקעלהממונההודיעה 2018

 .מועדמאותוהחללתוקףהחברהכמנכי'ל

התנאיםעלגלומוטימרלביןהחברהביוומתןמשאמתקייםעדייוהדוחותימתחתלמועדנכון

 .ההתקשרותלסיוםהסופיים
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