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  המנהלת החברה של כלליים מאפיינים -'א פרק

  

  כללי תיאור

  .והשירותים המינהל עובדי לפקידים המיועדת השתלמות קרן הינה הקרן

 וניהול אדמיניסטרציה שירותי המספק, הקרן של תפעולי כמנהל משמש הפועלים בנק

 ההשתלמות קרן -מינהל של המנהלת החברה ידי על מנוהלת הקרן. העמיתים חשבונות

 .מ"בע והשירותים המינהל עובדי לפקידים

  

  המניות בעלי על מידע

בעלת מניית יסוד של החברה המעניקה לה (ף "בעלי המניות בחברה הם הסתדרות המעו

ונציגי ) מהדירקטוריון ובנוסף בעלת מניית הכרעה של החברה 50%את הזכות למנות 

המקנות את הזכות , של החברה 'בעלי מניות רגילות ב(מעסיקים של עובדים העמיתים בקרן 

  ").בעלי המניות: "להלן ביחד) (מהדירקטורים בחברה 50%למנות 

  

  הקרן הקמת מועד

 אישור' מס הקמה מועד מסלול

 299 11/1977 כללי מינהל

 1385 12/2008 ח"אג מינהל

 1262 11/2008 מניות טיטניום מינהל

  

  הכנסה מס אישור סוג

 לקרן המשולמים כספים על חל האישור. לשכירים מפעלית השתלמות כקרן אושרה ןהקר

 ולניהול לאישור כללים( הכנסה מס לתקנות 19 בתקנה הקבועים ולתנאים לשיעורים בהתאם

 במקום שיבואו, האמור לחוק 22 סעיף מכוח בתקנות או 1964 - ד"התשכ) גמל קופות

  .לעת מעת מתחדש והוא, 2012 דצמבר 31 ליום עד הינו האישור תוקף. האמורות התקנות
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  ומטרתן ההפרשות שיעור

  ):לפקודה ה3 בסעיף כהגדרתה(, מהמשכורת בשיעורים – לשכירים השתלמות בקרן

  .7.5% עד:  מעביד הפרשות

  .2.5% עד: עובד הפרשות

 בחוק כמשמעותו הקיבוצי בהסכם הנקובים השיעורים על יעלו לא שהשיעורים ובלבד

  .המעביד מהפרשות משליש יפחתו לא העובד והפרשות, 1957 -ז"תשי קיבוציים הסכמים

  יסוד במסמכי שינוי

 בהתאם מנהלת חברה תקנון להיות שיתאים כך החברה תקנון תוקן, המבני השינוי במסגרת

 שני. לקרן חדש תקנון נערך וכן, )1999-ט"תשנ, החברות וחוק( הגמל קופות חוק להוראות

, כנדרש, גם אושר המנהלת החברה ותקנון, האוצר משרד י"ע אושרו החדשים התקנונים

, ההיסטורי החברה תזכיר 11.6.08 ביום בוטל, משפטי הליך לאחר. החברות ברשם

 ).7182/08 פ"ה( בירושלים המחוזי המשפט בית בהחלטת

, הגמל קופות בחוק שנקבעה המעבר תקופת של סיומה לנוכח התחייב זה מבני שינוי

 לבצע, כתאגיד פעלו לתוקף האמור החוק כניסת שערב גמל קופות חייבות היו במהלכה

  .אותה המנהלת החברה לבין ההשתלמות קרן בין הפרדה

 התקנון שינוי לאישור ובהמשך החברה מוסדות י"ע החברה תקנון תיקון לאישור בהמשך

 תיקון את) 8.7.2010 ביום( החברות רשם אישר, 5.5.2010 ביום הממונה מאת שנתקבל

 בגין כספים המפקידים המעסיקים 15  כאמור המעודכן החברה תקנון לפי. החברה תקנון

 בתקנון נקבע ואף אחת' ב רגילה למניה זכאים יהיו העמיתים של ביותר הגדול המספר

 להתאמת החברה פועלת אלו בימים. אלו מניות בעלי מטעם דירקטורים למינוי מנגנון החברה

 בשנת להסתיים אמור ההליך. החברה בתקנון לקבוע בהתאם' ב מניות בעלי של הרישומים

2012. 

 2011 בנובמבר 13 ביום אושר התיקון. הדוח תקופת במהלך אחת פעם תוקן הקופה תקנון

" ח"אג מינהל" למסלול" מניות ללא מינהל" מסלול שם שינוי היה השינוי. הממונה ידי על

 למסלול והפיכתו מניות ללא כמסלול הוגדר מועד אותו עד אשר המסלול בהגדרת ושינוי

  השינוי במסגרת, בנוסף. ח"באג מנכסיו 75% לפחות יושקעו במסגרתו אשר, ח"אג מתמחה

 .מניות על ונגזרים במניות השקעה זה במסלול תתאפשר לא כי בתקנון צוין

 : המעודכן המסלול תקנון נוסח להלן

, )מים"מק לרבות( ממשלתיות ח"באג המסלול מנכסי 75% לפחות יושקעו בו" -ח"אג מינהל

 השקעה כל ללא, אלו בהשקעות המתמחות נאמנות קרנות, להמרה ח"אג, קונצרניות ח"אג
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 הינן אשר החוקי ההסדר פי על המותרות אחרות ובהשקעות, מניות על ונגזרים במניות

 ". ההשקעות ועדת של דעתה שיקול פי על לאמור ובכפוף ח"כאג מוגדרות

  

  השקעה מסלולי

  :להלן כמפורט, השקעה מסלולי שלושה מנהלת הקרן

 וועדת של דעתה שיקול פי על החוסכים כספי מושקעים בו -כללי מינהל

 פי על, ל"ובחו בארץ, להשקעה המותר נכס בכל ההשקעות

 של ח"באג ולרבות הקופה בתקנון כהגדרתו החוקי ההסדר

, במניות, בבנקים פיקדונות, קונצרניות ח"אג, ישראל ממשלת

 מקרקעין, הלוואות, להמרה ח"אג, מניות של בנגזרות

 .החוקי ההסדר פי על המותרות אחרות ובהשקעות

, ל"ובחו בארץ במניות המסלול מנכסי 50% לפחות מושקעים בו -מניות טיטניום מינהל

 ל"ובחו בארץ מניות במדדי, מניות על בנגזרים, באופציות

 .אלה בהשקעות המתמחות נאמנות ובקרנות

 ממשלתיות ח"באג המסלול מנכסי 75% לפחות יושקעו בו -ח"אג מינהל

 קרנות, להמרה ח"אג, קונצרניות ח"אג, )מים"מק לרבות(

 במניות השקעה כל ללא, אלו בהשקעות המתמחות נאמנות

 ההסדר פי על המותרות אחרות ובהשקעות, מניות על ונגזרים

 שיקול פי לע לאמור ובכפוף ח"כאג מוגדרות הינן אשר החוקי

 . ההשקעות ועדת של דעתה

  הקרן סוג

  .ענפית השתלמות קרן הינה הקרן
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 פעילותה ותוצאות הקרן של הכספי למצבה והסבר ניתוח, תאור -'ב פרק

  הנסקרת בתקופה
  

 צבירת הקרן .1

 -בהשוואה ל, ח"אלפי ש 741,551 –הסתכמו ב  2011בדצמבר  31נכסי הקרן ליום 

הקופה משקיעה את נכסיה בעיקר . 2010בדצמבר  31ח ביום "אלפי ש 794,949

  .מסך נכסי הקופה 84% -המהווים כ, בניירות ערך סחירים

  .מתשואת הקופה כ הצבירה נטו ירדה בעיקר כתוצאה"סה

  :2011להלן פירוט הגורמים להתהוות נכסי הקופה במהלך שנת 

 
 31לשנה שנסתיימה ביום 

 בדצמבר
 2011   2010 

 ₪אלפי  

זכויות עמיתים לתחילת 
 738,441  794,771 תקופה

 92,880  90,889 הפרשות
 96,553  95,260 תשלומים

 12,116  14,280 העברת זכויות אל הקופה
 (18,186)  (29,724) העברת זכויות מהקופה

 (9,743)  (19,815) צבירה נטו
 66,073  (33,999) )הפסדים(הכנסות 

 794,771  740,957  זכויות עמיתים
  

  השקעות הקרן .2

תיאור ההתפתחויות הפיננסיות והשינויים בשוק ההון בשנת הדוח והשפעתם על 

  :מדיניות ההשקעה הספציפית של הקופה

להלן התקופה ( 2011השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום שנת 

  :היו כדלקמן, )הנסקרת

  

 2011סיכום שנת  2011רבעון רביעי  

 -22.1% 3.7% מדד המניות הכללי          

 -23.7% 5.6%     יתר מניות

 -20.1% 0.9%                  100א "מדד ת

 -18.2% 0.7%     25א "מדד ת

 -8.6% -0.1% ח להמרה           "מדד אג

 2.5% 1.1%    ח כללי"אג מדד

 2.2% 0.0% מדד מחירים לצרכן         
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  תמונת המאקרו

המשך ההתמודדות של הכלכלה העולמית עם  מלמדת על 2011-תמונת המאקרו ב

מדיניות הצנע . משברים שונים כשהבולט ביניהם השנה היה משבר החובות באירופה

שנגזרה מהמשבר הביאה להאטה ניכרת בצמיחה שם ובחלק מהמדינות אף נרשם מיתון 

שונות באירופה לימדו על  ב ומדינות"הפחתות הדירוג של ארה, בנוסף. 2011-כבר ב

עם ירידת מחירי הסחורות . משבר האמון במנהיגות בחלק ניכר מהמדינות המפותחות

נרשמה גם ירידה בלחצי האינפלציה בעולם במהלך המחצית השנייה של השנה וזו 

אוסטרליה , הובילה לכך שברוב המשקים המתעוררים ובמשקים מפותחים כמו אירופה

  .יטרית שינתה כיוון מעליה בריבית לירידה בהוישראל המדיניות המונ

אחוזים  4.8- בישראל הסתכמה ב 2011-ס הצמיחה ב"על פי אומדן מוקדם של הלמ

מנועי . אחוזים 5.1-והתוצר העסקי גדל ב) 2010בדומה לשיעור הצמיחה בשנת (

כאשר  2010הייצוא והצריכה הפרטית האטו השנה לעומת , הצמיחה העיקריים במשק

 10.7לעומת (אחוזים בלבד  3.0-צמח ב) ללא יהלומים(סחורות והשירותים ייצוא ה

 5.3לעומת (אחוזים  4.0-בעוד שההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב) 2010-אחוזים ב

לאחר עלייה (אחוזים  15.8- ההשקעות בנכסים קבועים עלו השנה ב). 2010-אחוזים ב

שהשתקף בירידה של שיעור בשוק העבודה נמשך השיפור ). 2010- אחוזים ב 13.6של 

-שיעור המובטלים מסך כוח העבודה הגיע ל, כך. האבטלה ובעלייה במספר המועסקים

לעומת שיעור אבטלה ממוצע של ) 2011הרבעונים הראשונים של  3ממוצע (אחוזים  5.8

  .2010אחוזים במהלך  6.6

אחוזים  3.0לאחר התרחבות של , 2011אחוזים בשנת  1.8- המשק האמריקאי צמח ב

בחודשים האחרונים של השנה נרשמו , למרות הירידה בקצב הצמיחה. 2010בשנת 

גם . מדדי אמון הצרכנים ומדדי הייצור השונים, נתונים מעודדים בתחום הצריכה הפרטית

 8.5- משבר ושיעור האבטלה ירד לבשוק העבודה החלו להראות סימני התאוששות מה

, מנגד. 2009באוקטובר  10-ו, 2010אחוזים בסוף  9.4לעומת , 2011אחוזים בסוף 

, באירופה. אם כי לא המשיכה להתכווץ, ן רמת הפעילות נשארה נמוכה"בשוק הנדל

האיץ באיטליה וספרד מהלכים של ריסון תקציבי  PIIGS - משבר החובות במדינות ה

, אחוזים 0.7-ו 0.4, נתוני הצמיחה שרשמו השנה שתי הכלכלות והדבר העיב על

קצב , באסיה. 2011-אחוזים ב 1.6הצמיחה בגוש האירו כולו עמדה על . בהתאמה

-כלכלת סין צמחה ברבעון זה ב, כך. הצמיחה המהיר האט מעט לקראת הרבעון הרביעי

חקלאיות הובילו הירידה במחירי הסחורות ובעיקר בסחורות ה, במקביל. אחוזים 8.9

העלאות : לקראת סופה של השנה בסין למעבר מצעדי הריסון לצעדי תמיכה בצמיחה

  .2009הריבית נפסקו ויחס הרזרבה הופחת לראשונה מאז 

  תקציב  וריבית, אינפלציה
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על רקע עלייה בלחצים האינפלציוניים שהשתקפה , 2011במהלך המחצית הראשונה של 

מעל לגבול (אחוזים בממוצע לתקופה  3.3שנה שעמדו על גם בציפיות האינפלציוניות ל

, המשיך בנק ישראל בהעלאות ריבית מדודות, )אחוזים 3 –העליון של יעד האינפלציה 

. אחוזים 3.25אחוזים לשיעור של  1.25-הריבית הועלתה ב, כשבסיכומה של התקופה

בין היתר על , לחצי המחירים בארץ ובעולם החלו להיחלש, במחצית השניה של השנה

גם למחאה , בנוסף. רקע התרבות הסימנים להאטה גלובלית בהובלתה של אירופה

בפרט (החברתית המקומית שפרצה בקיץ האחרון הייתה השפעה ממתנת על המחירים 

על רקע השינוי בלחצי האינפלציה והתגברות הסיכונים לצמיחת ). על סעיפי המזון במדד

והריבית הופחתה , דיניות המוניטרית כיווןשינתה המ, המשק בשל המשבר בעולם

). אחוזים 2.75שיעור הריבית בסוף השנה עמד על (בשיעור מצטבר של חצי אחוז 

גם בציפיות האינפלציוניות נרשמה במהלך המחצית השנייה ירידה לשיעור , במקביל

עיקר עליית . אחוזים 2.2-הסתכם ב 2011-שיעור האינפלציה ב. אחוזים 2.1ממוצע של 

 -אחוזים ומהתייקרות סעיף אחזקת דירה ב 5.1 -המחירים נבעה מעליית סעיף הדיור ב

  . אחוזים בלבד 1.3 -מדד המחירים בניכוי סעיף הדיור עלה ב. אחוזים 3.9

אחוזים ביחס לשנת  4.1הכנסות המדינה גדלו בשיעור ריאלי של , במהלך התקופה

מיליארד  28.6הסתכם בסך  2011הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו בשנת . 2010

לעומת התכנון המקורי בתקציב המדינה של גירעון , ג"אחוזים מהתמ 3.3שהם , שקלים

  . ג"אחוזים מהתמ 3.0של 

השתקפו , ח הממשלתיים"ההתפתחויות המתוארות לעיל תמכו בשינויים במדדי האג

  :ח הקונצרני והעיבו על שוק המניות כמתואר להלן"במגמה מעורבת באג

ח הממשלתיות "בתקופה הנסקרת עלה מדד האג – ח ממשלתיות צמודות מדד"גא

נרשמה עליה של ) שנים 0-2(בטווחים הקצרים . אחוזים 4.3צמודות המדד בשיעור  של 

-5(אחוזים ובטווחים הארוכים  3.1עליה של ) שנים 2-5(בטווחים הבינוניים , אחוזים 2.3

  .אחוזים 4.8נרשמה עלייה של ) שנים 10

ח הממשלתיות הלא "בתקופה הנסקרת עלה מדד אג – ח ממשלתיות לא צמודות"גא

 2.0- אחוזים והגילונים עלו ב 5.9-השחרים עלו ב. אחוזים 5.2צמודות בשיעור של 

כשבטווח הארוך נרשמה עלייה חדה , העליה בשחרים הייתה לאורך כל הטווחים. אחוזים

  . אחוזים 7.6של 

כשמדד , אחוזים 18.2ד בתקופה הנסקרת בשיעור של יר 25א "מדד ת – שוק המניות

סקטור השקעה ואחזקות . הירידות נרשמו בכל הסקטורים. אחוזים 20.1- ירד ב 100א "ת

החברות בסקטור , ראשית: על רקע מספר סיבות, התבלט לרעה, אחוזים 41-שירד ב

גבוהה מתאפיינות במינוף גבוה ולכן רגישותו לתנודות במדדים המובילים בבורסה 

של ") טייקונים"המכונים לעיתים (הסנטימנט השלילי כלפי בעליהן , שנית. יחסית
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פגע אף הוא , החברות בסקטור על רקע אירועי המחאה החברתית שפרצה בקיץ

גם להמלצות וועדת הריכוזיות במשק הייתה , לבסוף. בביקושים למניות של חברות אלו

משום שהן כללו פיצול אחזקות , היתר ביו, השפעה שלילית על מחירי מניות המגזר

מתן כוח לבעלות מניות מיעוט על חשבון בעלי השליטה בחברות , פיננסיות וריאליות

המחזור . האחזקה וצמצום מרחב האפשרויות של רכישות ממונפות על ידי חברות אלה

רמה הנמוכה , ₪מיליארד  1.73-במניות והמירים הסתכם ב 2011היומי הממוצע בשנת 

גיוסי ההון במניות והמירים הסתכמו . 2010מהמחזור היומי הממוצע בשנת  15.3%- ב

  . 2010אחוזים ביחס לנתוני שנת  53.2ירידה של , ₪מיליארד  6.0- ב 2011בשנת 

  אירועים בולטים בעולם

האירועים הבולטים בעולם שהשפיעו גם על שוק המניות המקומי היו משבר החובות 

גם למחאה החברתית בישראל וחוסר היציבות , בנוסף. ב"באירופה והורדת הדירוג בארה

  . בעולם הערבי הייתה השפעה שלילית על הכיוון של מדדי המניות בישראל

קים באו לידי ביטוי בעליית הידרדרות המשבר בגוש האירו ואבדן האמון של השוו

באפריל הבינה ממשלת פורטוגל כי . תשואות על אגרות החוב של המדינות הבעייתיות

שנים  10-ח ל"אג(לא תוכל עוד למחזר את חובה בתשואות הגבוהות ששררו אז בשווקים 

 2010-והגישה בקשה לקבלת סיוע מקרן הסיוע שהוקמה ב) 8.8%נסחר בתשואה של 

, חולשתן הפיסקלית של ספרד ואיטליה, בהמשך השנה. יוון ובאירלנדותמכה עד אז ב

הובילה את ממשלותיהן להוציא לפועל תוכניות צנע , שמהוות כשליש מגוש האירו

חלה עלייה בחששות , בנוסף. מה שפגע באופן ישיר בפוטנציאל הצמיחה שלהן, נרחבות

נסית האירופית שחשופה של המערכת הפינ, המשקיעים מקריסה כלכלית של מדינות אלו

התוצאה הייתה קפיצה משמעותית . ח שלהן ושל המערכת הפיננסית הגלובלית"לאג

ח "ח קונצרניות מהמגזר הפיננסי באירופה ביחס לאג"במרווחי התשואות של אג

  .של הבנקים  CDS-הממשלתיות ועלייה ב

טה גם את העלייה במחיר החוב שנדרשו המדינות הפריפריאליות לשלם בשווקים הבלי

לגבי אופי ) בפרט גרמניה מול צרפת(חוסר ההסכמה בין המדינות המובילות את הגוש 

ח "ל הובילה את התשואה על אג"הנגזרת של משבר המנהיגות הנ. פתרון הסוגיה

התיקון . 7.45%שנים באיטליה בנובמבר האחרון לעלות לשיעור שיא של  10-ממשלתי ל

יוחס בעיקר להתערבות של , טלקית כלפי מטהח האי"שנרשם לאחר מכן בתשואת האג

אך בפועל היקף הרכישות של הבנק המרכזי , ח כקונה"הבנק המרכזי האירופי בשוק האג

משיפור , בעוד ירידת התשואות נבעה להערכת מחלקת המקרו של פסגות, היה מתון

אם בשל שינוי , שחל בהערכות של המשקיעים את ההסתברות למציאת פתרון למשבר

ובעיקר על רקע , להחלטות אופרטיביות, מדיבורים בלבד, ב המנהיגות האירופיתבקר

  מהלכים שביצע הבנק המרכזי האירופאי לשיפור הנזילות של המערכת הבנקאית באזור
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סביב ) רפובליקאים מול דמוקרטים(ב הוויכוחים בתחום הפוליטיקה הפנימית "גם בארה

להוביל קיצוצים עתידיים הובילו בתחילת סוגיית החוב וחוסר היכולת של הבית הלבן 

  AAA-את דירוג ה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, להוריד S&Pאוגוסט את סוכנות הדירוג 

ח "למרות הורדת הדירוג תשואות האג, עם זאת+. AAב לרמה של "המושלם של ארה

  .אחוזים 2-ב נשארו בשיעור נמוך של כ"של ממשלת ארה

רת התאפיינה בעלייה בתשואות ובמגמה מעורבת התקופה הנסק – ח קונצרני"אג

מול  40בונד -והתל 20בונד -של מדד התל) SPREAD(מרווח התשואות . במחירים

אחוזים במהלך השנה ועמד  1.06- וב, אחוזים 1.2-אגרות החוב הממשלתיות התרחב ב

מדד אגרות החוב הקונצרניות . בהתאמה, אחוזים 2.88- אחוזים ו 2.64בסופה על 

בונד השקלי עלה - אחוזים לעומתו מדד התל 1.8-ות למדד המחירים לצרכן ירד בהצמוד

אחוזים  0.7עלה בשיעור מתון של  20בונד - מדד התל. אחוזים באותה תקופה 5.0- ב

  . אחוזים 1.6שירד בשיעור של  40בונד - לעומת מדד התל, בתקופה הנסקרת

 5.3ירידה של , ₪יארד מיל 40.6ח "במהלך השנה גייס הסקטור העסקי באמצעות אג

כניסתן לתוקף של המלצות וועדת חודק המחייבות את . 2010אחוזים ביחס לשנת 

הגופים המוסדיים במספר הגבלות באשר לרכישות בהנפקות באפיק הקונצרני הביאה 

). אחוזים מסך ההנפקות 40- כ(לירידה משמעותית במשקל ההנפקות של סדרות חדשות 

 60-וסי החוב היו הבנקים וחברות התקשורת שגייסו כהסקטורים שבלטו השנה בגי

  .ח הסחירות"אחוזים מגיוסי האג

  ח"שינויים מהותיים בתקופת הדו

י הדירקטוריון וועדת "הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע

  . ההשקעות

החלטת ועדת ההשקעות להסיט חלק מההשקעה לשווקים במסגרת , במהלך השנה

ונמכרו מניות ₪ מיליוני  45 -המנייתי נרכשו מניות בארץ בהיקף של כבאפיק ל "בחו

 - ל בהיקף של כ"כמו כן נרכשו  מניות ותעודות סל בחו. ₪מיליוני  40 -בארץ בהיקף של כ

  .₪מיליוני  2-ל בהיקף של כ"ונמכרו מניות ותעודות סל בחו₪ מיליוני  30

 53-קונצרניות בהיקף של כ במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני נרכשו איגרות חוב

  .₪מיליוני  7 -ח קונצרניות בהיקף של כ"ונמכרו אג₪ מיליוני 

במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי נמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של 

₪ מיליוני  83 -ח ממשלתיות שקליות בהיקף של כ"כמו כן נרכשו אג. ₪מיליוני  2-כ

מים "נמכרו מק, בנוסף. ₪מיליוני  60 -ח ממשלתיות שקליות בהיקף של כ"ונמכרו אג

  .  ₪מיליוני  7-בהיקף של כ

  טיטניום מניותמסלול מינהל 



 

 13

מהלך . בהתאם לתקנון הקופה, 90%- החשיפה הממוצעת למניות עמדה על כ, בשנה זו

זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות העמיתים ומטרתו לשמר שיעור חשיפה זה 

  .ח קונצרניות צמודות על חשבון חלק מהנזילות"כן הוחזקו אג. לאפיק המניות

 ח"מינהל אג

ח ממשלתיות "אג, ח ממשלתיות שאינן צמודות"העמיתים באגהושקעו כספי , בשנה זו

  .פיקדונות בנקאיים והיתרה בנזילות, מים"מק, ח קונצרניות"אג, צמודות למדד

 הקופה תשואות .3

 מסלול

 2011  2010 

 נומינלית ברוטו 

 9.69%  4.01%-  מינהל כללי

 15.48%  20.75%-  מינהל טיטניום מניות
 4.45%  2.39%  ח"מינהל אג

  

  הקרן נכסי שהניבו רווחים

 הכנסות

2011  2010 

   ₪אלפי 
אחוז מסך 
   ההכנסות

שיעור 
   ₪אלפי   הכנסה

אחוז מסך 
   ההכנסות

שיעור 
 הכנסה

 0.23%-  0.10%-  (70)  2.80%  1.95%-  579 ממזומנים ושווי מזומנים

 10.14%  87.43%  61,593  5.06%-  109.20%  (32,430) מניירות ערך סחירים
מניירות ערך שאינם 

 8.18%  10.03%  7,069  1.31%  3.26%-  967 סחירים

 5.02%  2.55%  1,799  3.98%  3.73%-  1,108 מפקדונות והלוואות

 3.16%  0.08%  55  5.70%  0.26%-  77 אחרות

 9.25%  100.00%  70,446  3.88%-  100.00%  (29,699) סך הכל

  

 והיו מההפסד 109%-כ שתרמו הסחירים הערך ניירות היו לתשואות המרכזית התרומה

 87%-כ הסחירים הערך ניירות תרמו 2010 בשנת. הקופה מנכסי 84%-כ שנתי בממוצע

  .הקופה מנכסי 80%-כ שנתי בממוצע והיו מההכנסות

 מנכסי 10%-כ שנתי בממוצע והיו 3%- בכ ההפסד את הקטינו סחירות הלא ההשקעות

 מנכסי 11%-כ שנתי בממוצע והיו מההכנסות 10%-כ תרמו 2010 בשנת. (הקופה

  ). הקופה

 2.5%-כ תרמו - 2010 שנת( 4%-בכ ההפסד את הקטינו והלוואות קדונותימפ ההכנסות

  )מההכנסות

 של בשיעור ההפסד את הקטינו אשר מזומנים ושווי ממזומנים הכנסות לקופה היו כן כמו

  ). 0.1%-כ של בשיעור הפסד -2010 שנת. (2%-כ
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 ההכנסה שיעור את אלא הסעיף תשואת את משקפים אינם ההכנסה שיעורי כי לציין יש

 של השונים ההשקעה מרכיבי פי על התשואה שיעור לעניין. בלבד באחוזים הכללי

  הקופה של הנהלה סקירת בדוח ההשקעה יעילות ניתוח פרק ראה הקופה

 הנכסים מ"מח וותק .4

 מסלול

משך   שיעור סכומים נזילים 
חיים 
  2010  2011  ממוצע

 2011  אחוזים 

 1.78  72.44%  72.60%  מינהל כללי
 2.41  57.37%  50.62%  מינהל טיטניום מניות

 1.62  86.19%  84.19%  ח"מינהל אג
  

 אלפי 649,354 על עומד והסחירים הנזילים הנכסים סך כי עולה הקופה נזילות מניתוח

 טיטניום במסלול מהנכסים 100%-ו הכללי במסלול יםמהנכס 87%-כ המהווים, ח"ש

  . ח"אג ובמסלול מניות

 משיכה להוראות ביחס נכסים לנזילות באשר בעיה הקופה הנהלת צופה לא זאת לאור

  .עמיתים של

 הקופה די על המוחזקים הנכסים בסוגי מהותיים לשינויים וכמותית איכותית התייחסות .5

  ושיעורם

 אלפי 794,949 לעומת ח"ש אלפי 741,551 -ב הסתכמו 2011 לשנת הקופה נכסי סך

 הקופה מתשואת בעיקרו נובע הקיטון. 7%- כ של קיטון המהווה 2010 בשנת ח"ש

  .מהקופה זכויות בהעברת ומגידול

 ירידה מול אל וזאת, 20%-בכ עלה סחירות קונצרניות חוב באגרות ההחזקה שיעור

 וניירות מניות, )3.5%-כ של בשיעור קיטון( ממשלתיות חוב באגרות ההחזקה בשיעור

 סחירות בלתי קונצרניות חוב ואגרות) 6%-כ של בשיעור קיטון( סחירים אחרים ערך

  ).11%- כ של בשיעור קיטון(

-כ של בשיעור ירידה מול אל, 28%-בכ עלה מזומנים ושווי במזומנים ההחזקה שיעור

  . והלוואות בפיקדונות ההחזקה בשיעור 23%
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  נוספים נתונים - 'ג פרק

 ועל הקופה מצב על מהותית השפעה להן להיות שעלולה היום ידועות ותופעות מגמות .1

   פעילותיה תוצאות

 הסחר שותפות שתי, ובאירופה ב"בארה ההאטה, 2012- שב מעריכים אנחנו

 בקצב נוספת להאטה יובילו העולמי בסחר הכללית והירידה, ישראל של העיקריות

, השידרוג לאחר אינטל מפעל פעילות הרחבת כאשר, הישראלי הייצוא של הגידול

 מלבד( קבועים בנכסים ההשקעות כי העובדה, בנוסף. זו מהאטה חלק לקזז צפויה

 לרמה ההון מלאי את הביאו האחרונות בשנתיים מאוד מהיר בקצב צמחו) בנייה

, לכך בהתאם. במיוחד נמוך זה בסעיף הבאה בשנה הצמיחה שפוטנציאל כך גבוהה

 האחרונות השנתיים של מזה נמוך יהיה 2012- ב הצמיחה שקצב מעריכים אנחנו

  .2.5%-3.0% על ויעמוד

 נמוך האבטלה שיעור, 2011 שנת לסוף נכון, כי והעובדה המשק בצמיחת ההאטה

 באבטלה לעלייה להערכתנו יובילו, מלאה תעסוקה על המלמדת לרמה וקרוב במיוחד

  .6.5% של ממוצעת לרמה

 כשהגורמים 2012 בשנת 2.3%-בכ תסתכם השנתית האינפלציה כי מעריכים אנו

 במחירי עליה, המזון מחירי של מחודשת עלייה יהיו המחירים לעליית העיקריים

 השקל של החליפין בשער פיחות, )'וכו תחבורה, חשמל, דלק( המפוקחים השירותים

  ). דירה שכר( הדיור בשוק המחירים עליות והמשך המטבעות סל מול

 של ראייתו מזוויות ניתוח על דגש שימת תוך הקופה של ההשקעות למדיניות הסבר .2

  הקופה דירקטוריון

  לעיל' ב בפרק 2 סעיף ראה

  :2011 בשנת החברה של ההשקעה מדיניות להלן

  :כללי מסלול מנהל

  

  שיעור חשיפה
  צפוי לשנת 

 טווח סטייה 2011

  גבולות שיעור
החשיפה 
 מדד ייחוס הצפויה

 33%-21% -/+ 6% 27.00% מניות

  80% -100א "ת
MSCI WORLD  -

20% 

 37%-27% -/+ 5% 32.00% ח ממשלתי"אג

 2-5ממשלתי שקלי 
  60% - שנים

 2-5ממשלתי צמוד 
 40% - שנים

 60תל בונד  44%-32% -/+ 6% 38.00% ח קונצרני"אג
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, קרנות השקעה פרטיות(אחר 
   5.5%-0% -/+ 5% 0.50% )מכשירים מובנים, ן"קרנות נדל

       2.50% מ"פק, י"פר, ש"עו

       100.00% כ"סה

   14%-2% -/+ 6% 8.00% ח"חשיפה למט

  

  :ח"אג מסלול מנהל

  

  שיעור חשיפה
  צפוי לשנת 

 טווח סטייה 2011

  גבולות שיעור
החשיפה 
 מדד ייחוס הצפויה

 0% -/+ 6% 0.00% מניות

  80% -100א "ת
MSCI WORLD  -

20% 

 85%-75% -/+ 5% 80.00% ח ממשלתי"אג

 2-5ממשלתי שקלי 
  60% - שנים

 2-5ממשלתי צמוד 
 40% - שנים

 60תל בונד  21%-9% -/+ 6% 15.00% ח קונצרני"אג

, קרנות השקעה פרטיות(אחר 
   5%-0% -/+ 5% 0.00% )מכשירים מובנים, ן"קרנות נדל

       5.00% מ"פק, י"פר, ש"עו

       100.00% כ"סה

   6%-0% -/+ 6% 0.00% ח"חשיפה למט

  

  :מניות טיטניום מסלול מנהל

 מדד ייחוס מדיניות השקעה

מהנכסים  50%לפחות  - מסלול מנייתי 
יתרת הנכסים במסלול . יושקעו במניות

י שיקול דעתו של הגוף המוסדי "יושקעו עפ
בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתקנות 

 . ההשקעה

א "ת - 90%
100 

  

 דעתו בחוות הקופה של חשבון הרואה הפנה שאליהם לנושאים התייחסות .3

  אין

 ובהתאם הקופה דירקטוריון של ראייתו מזווית ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה .4

  ידו על שנקבעו ההשקעות למדיניות

  השקעה סיכוני  .א

   סיכון אשראי .1
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ע שהקופה מחזיקה בהם "סיכון אשראי הוא הסיכון הכרוך בכך שמנפיקים של ני

ומקבלי אשראי מקופות הגמל לא יעמדו בתשלומי ריבית או קרן או שיפשטו רגל 

סיכון זה קשור בטיב תיק האשראי שנכסי הקופה . יפגעו  נכסי הקופה, ועקב כך

  . מושקעות בו

הקופה מחזיקה  בדרך כלל בנכסים המדורגים בדירוג , לצורך ניהול סיכון זה

  . גבוה ומנסה לטייב את איכות הנכסים המוחזקים

   סיכוני שוק .2

סיכוני שוק קשורים בשחיקת נכסי קופות הגמל כתוצאה משינויים צפויים במחירי 

מצב , שוק העבודה, שער חליפין, מחירי ניירות ערך, שעורי הריבית, שוק

  . הפירמות ואינפלציה

הקופה מתמודדת עם מכלול הגורמים המרכיבים את סעיף סיכוני השוק 

אגרות חוב צמודות ולא , באמצעות קביעת תמהיל השקעות המכיל מניות

קרנות נאמנות , קרנות הון סיכון, ח"ח באמצעות אג"חשיפה למט, צמודות

  . ותעודות סל

שמתקיימות בישיבות ועדות  התמהיל משתנה בהתאם להערכות סיכונים

, השקעה כאשר במסגרתם מתנהל דיון בין השאר על המצב המאקרו כלכלי

ל המשפיעה על אגרות החוב ועל המניות בכל "מדיניות הריבית בארץ ובחו

השפעת שער , ח למניות"הקשור להעדפת המשקיע בבחירת השקעתו בין אג

מצב , ח ומדד"דות מטהחליפין והאינפלציה על חשיפת הקופה להשקעות צמו

שוק העבודה ומצב הפירמות נבחן גם הוא מאחר וקיימת השלכה על רווחיות 

קף גיוסי ההון של החברות יהחברות המשפיעה ישירות על המניות וכן על ה

  . ח הקונצרני"המשפיע  על תשואת האג

  סיכון ריבית  .3

ל וריבית בשיעור הריבית יש סיכון הנובע מהשינויים החלים בריבית בנק ישרא

שינויים אלו משפיעים על , בעולם ומדיניות הקצאת האשראי לפירמות הפרטיות

  . שווי השוק של הנכסים

חלק מהשקעות הקופה הינם באגרות חוב ופיקדונות החשופים לסיכוני ריבית 

כמו כן . שכן תנודות בשערי הריבית בשוק הכספים עלול להשפיע על שווים

מחזיקה הקופה איגרות חוב אשר תנאי תשלום הריבית שבהם כפוף לשינויים 

שנקבע לשינויים בשער ריבית הלייבור מעבר לתחום . בשערי ריבית הלייבור

בתנאי אגרות החוב יש השלכה על הריבית שתקבל הקופה וכן על הרכב 
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ח "לאג" לקריאה מוקדמת"לחלק מהמנפיקים יש זכות , בנוסף. ההשקעות

שיקולי . קרי פדיון מוקדם יותר מהתאריך הנקוב בתנאי הנפקה, שהונפקו

  . של המנפיק מושפעים בין השאר גם משינוי ריבית" הקריאה המוקדמת"

   וני שינויים בשער החליפין ובאינפלציהסיכ .4

  : השקעות קופות הגמל נעשות בשלושה מגזרים עיקריים

  . המגזר שאינו צמוד ומגזר מטבע החוץ, המגזר הצמוד למדד

מרבית הפעילות במגזר מטבע החוץ נקובה בדולרים וביורו וקופת הגמל חשופה 

בישיבותיה בהתאם  ועדת ההשקעות דנה. לשינויים בשער החליפין ובאינפלציה

להערכות שמתקבלות על הקצאת הנכסים בין האפיקים השונים בהתאם 

  . לנסיבות

    סיכוני פיזור .5

הקופה בשל אחזקותיה בניירות ערך סחירים חשופה לסיכוני פיזור השקעות בין 

לצורך צמצום מקצת מסיכוני הפיזור הקופה פיזרה את . ל"שווקי הארץ לשווקי חו

  . השקעות על ידי השקעה בשווקים הבין לאומייםהסיכונים בתיק  ה

   סיכוני שווי הוגן .6

נכסי אשראי שאינם רשומים למסחר משוערכים בהתאם  2005החל משנת 

לשינויים בשוק ההון ופרמיית הסיכון של הנכסים וזאת על פי מודל וריביות 

בהתאם לכך בוחנת הנהלת הקופה . שמפרסמת חברה מצטטת שנבחרה לנושא

  . ות הקופה לעניין רכישת נכסים לא סחיריםאת השקע

   סיכון נזילות .7

וסיכון , סיכון נזילות ברמת קופת גמל –סיכון נזילות ניתן לפיצול לשני רבדים 

  . נזילות ברמה מקרו כלכלית

הסיכון ברובד הראשון נובע מאי ודאות הקופה באשר לסכומי משיכות הכספים 

אות לגבי היקף החזקת נכסים סחירים סיכון זה גורם לאי וד. על ידי העמיתים

ונזילים על מנת שלא להגיע למצב בו לא יהיה ניתן לבצע תשלומים לעמיתים 

סיכון זה קשור בהיקף חסכון העמיתים הזכאים למשיכה אל מול אורך . מושכים

  . החיים הממוצע של נכסי קופות הגמל ונזילותם

הגדילו את הצורך , הגמלקיצור מועדי המשיכה והעברה של העמיתים מקופות  

הנהלת החברה נאלצת לשמור רמות נזילות גבוהות . בהתמודדות עם סיכון זה

העלאת מרכיב הנזילות . יותר בקופה כבטחון לביצוע התשלומים וההעברות
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והקטנת אופק התכנון הפיננסי בשל סיכון זה מקטין את יכולת הקופות לתכנון 

  . אלוארוך טווח בחלק הנזיל המיועד למקרים 

הסיכון ברובד השני נובע מהאפשרות של שינוי טעמי העמיתים בכלל קופות 

דרישה . מצב זה יכול לגרום למימוש סכומי כספים גדולים בפרק זמן קצר. הגמל

לצורך ניהול סיכון הנזילות . כזו עלולה לסכן את יציבות שוק ההון והכספים בארץ

שווי מזומנים וכן בנכסים בעלי  ,כגון מזומנים, הקופה מחזיקה בנכסים נזילים

  . סחירות גבוהה שניתנים למימוש בקלות יחסית

עקב כניסת גורם מצטט להערכת שווים של נכסים לא  2005יש לציין שבשנת 

  . למעשה נוצרה אפשרות למסחר גם בנכסים אלו על פי המחיר המצוטט, סחירים

יחס הנדרש בין התמודדות עם סיכון זה נעשה בין השאר באמצעות הערכות ה

הכספים שהגיעו לבשלות והערכות ההנהלה לגבי היקף המשיכות הצפוי לבין סך 

הנכסים הסחירים והנזילים בקופה בתוספת  ההפקדות הצפויות המהווים את 

יחס זה הוא מעין יחס שוטף של קופת . החלק הזמין בכל רגע מנכסי הקופה

קרי המשיכות (טפות יחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השו, הגמל

  . של הקופות) הצפויות

ההנהלה סבורה כי סך הכספים , מבחינת הרכב נכסי הקופה והערכות ההנהלה

הסחירים והנזילים וצפי ההפקדות מהווים כרית בטחון מספקת לצמצום 

  . התממשות סיכון הנזילות כאמור לעיל

 סיכון מנפיק לווה .8

הלווה יכולת הפירעון של -איבשל   תנוטלסיכון מנפיק לווה הינו הסיכון שהקופה 

אם בשל קשיי , זאת. ח"כולה או חלקה על ידי מנפיק האג או של אגרת החוב

לשם הקטנת הסיכון . חדלות פירעון עקב, נזילות זמניים או במקרה הגרוע יותר

החברה הציבה תנאים למתן אשראי באמצעות נהלים ועורכת בדיקות באמצעות 

לגבי . ת לוודא שהביטחונות למתן האשראי מספקיםמנהל ההשקעות על מנ

  .אשראי קיים בחברה נהלים לבחינת אשראי

  סיכון תפעולי   .ב

. הפעלת קופת גמל דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנות

מטיל סעיפי  2005 - ה "התשס) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

הקופה מתופעלת על ידי בנק הפועלים . והנחיות עונשין על אי עמידה בכללים

  .שהינו גוף גדול בעל יכולות מוכחות



כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

(להלן:הש/רות/םהמ/נהלעובד/לפק/ד/םהשתלמות·קרומ/נהלשלהד/רקטור/ון,בפ/קוחההנהלה,

הבקרהמערכתכספ/,ד/ווחעלנאותהפנ/מותבקרהשלוק/ומהלקב/עתהאחראות"הקרן")

החברהשלולהנהלהלד/רקטור/וןבוטחוןשלסב/רהמ/דהלספקכד/תוכננההקרןשלהפנימ/ת

חשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלבגיהמנהלת

מערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאההון,שוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובלים

יכולותהןאפקטיביותה/נןאלומערכותכינקבעאםגםלפוכרמובנות.מגבלותישהפנימיתהבקרה

כספי,דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

מבוצעותקאות Oעכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיומתהד/רקטור/וןבפיקוחההנהלה

ההנהלהבנוסף,מהימנים,החשבונאייםוהרישומיםמוגנים,הנכסוםההנהלה,להרשאותבהתאם

ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוח

) nitor סm ( ,פנימית,בקרהנהליביצועלרבותביצוע

הקרןשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהער/כההד/רקטור/וןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

הפנימיתהבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהבתסס , 2011בדצמבר 31ליוםכספידיווחעל

 Committee of Spס nsoring Organizations of the Treadway Commissionה-של

) COSO (, מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס) ieves ןbe ( 2011בדצמבר 31ליוםכי , 

אפקטיבית,הינהכספידיווחעלהקרןשלהפנימיתהבקרה

גלרמדרכימנכייל

רוביואפריםהדירקטוריוןיו'יר

ווירי Oראובופים Oכמנהל

 2012במרץ, 28הדוח:אישורתאריר
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 ) Certification (הצהרה

כי:ר Iמצהגלר,מדרכיאבי,

השירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2011לשנת"הקרן")(להלן:

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-הקרן;שלכספידיווחעלהפנימותולבקרההגולוילגביונהלים

ונהלוםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(
ידיעללידיעתנןמובאלקרוהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמוועדיםכאלה,

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוושלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,

הממונהולהוראותמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההון·שוקעל

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנומיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

עלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן-לקרן;הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפנימותהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-לקרן;הנוגעכספימידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

לקרן.הנוגעכספידיווחעל

דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעול

 2012במרץ, 28
תאריךמנכ"ל
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובואני,

השירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרומינהלשלהשנתיהדוחאת iסקרת . 1

"הדוח").(להלו: 2011לשנת"הקרו")(להלו:

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

נאות,באופומשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים,הדוחותידיעתיעלבהתבסס . 3

למועדיםהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכו-הקרו;שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרהי Iהגיללגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

ידיעללידיעתנומובאלקרוהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(,

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוושלסבירהמידהלספק,המיועדתכספי

הממונהולהוראותמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההוו·שוקעל

אתוהצגנוהקרושלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכו-הערכתנו;עלבהתבססדבוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )י(

עלמהותי,באופולהשפיעשצפויסביראומהותי,באופושהשפיעהרביעיברבעוו

וכו-לקרן;הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- ; tלקרהנוגעכספימידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

לקרן.הנוגעכספידיווחעל

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

פיס Oכ,מנהלירי IIOראובן
 2012במרץ, 28 ~----

תאריך
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ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

שללעמיתיםהמבקרהחשבןורןאהדןח

ןהשירןתיםהמינהלעןבדילפקידיםההשתלמןתקרומינהלתןכנית

כספידיןןחעלפנימיתבקרה

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלתוכניתשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2011בדצמבר 31ליוםהקרן)-(להלןוהשירותיםהמינהל

 Committee of Sponsoringה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

adway Commission ~ Organizations of the Tr להלן)-COSO (. שלוההנהלההדירקטוריון

-(להלןבע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

אתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה

וההנהלההדירקטוריוןבדוח,הנכללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביות

עלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיא.אחריותנוהמצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדבר

 .ביקורתנועלבהתבססהקרןשלכספידיווח

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

Board רואילשכתידיעלאומצו,אשרכספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירהמידה

הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללה.ביקורתנוהקרןשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמjףותית,חולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללה.ביקורתנושהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

הקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרההאוצר.במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונה

סביר,בפירוטאשר,רשומותלניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללת

~צאתם(לרבותהקרןנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)

ושקבלתהאוצרבמשרדוחסכון,ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחות

החברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקרןשלכספיםוהוצאתכספים

 iהמנהלת

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 52521מיקןד 18היצירהרח!גן:רמת
E-maiI: brit-g@zahav.net.il 



העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלטבירהמידהמטפקים ) 3 (-ו

עלמהותיתהשפעהלהםלהיות,שיכולההקרןנכטישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבות

 .הכטפייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכטפידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבטיטעלהעתידלגבימסקנות,הסקתכןכמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאובנטיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלטיכון

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבטס 2011בדצמבר 31ליוםהקרןשלכספי

 . COSOידיעלשפורטמהפנימיתבקרה

 31לימיםהקרןשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

והדוח 2011בדצמבר 31ביוםשהטתיימהבתקופהמהשנתייםאחתולכל 2010ו- 2011בדצמבר

כספיים.דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2012במרץ 28מיוםשלנו

28.3.12 
ושותלוטרבךורדיתאריך

חשבוןרואי

 S;: 'ז7ץ/~///

ו
\. 

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל, , 52521מיקוד 18היצירהרח'גן:רמת
zahav.nct.il @ךE-mail: brit-g 
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  מאזן הקרן

  2011-2007מאזנים לשנים  .1

 בדצמבר 31ליום  

 2011  2010  2009  2008  2007 

 ח "אלפי ש 

          

          השקעות

          מזומנים ושווי מזומנים

 42,801  9,962  1,414  5,771  4,151 מזומנים בבנקים

   -            93,874  37,306  14,149  19,677 קדונות קצרי מועדיפ

 23,828  19,920  38,720  103,836  42,801 

          

          ניירות ערך סחירים

 80,257  139,356  231,686  259,186  232,933 אגרות חוב ממשלתיות

 212,486  134,782  133,595  160,375  179,903 קונצרניות אגרות חוב

 193,541  63,249  199,432  238,568  208,518 מניות וניירות ערך אחרים

 621,354  658,129  564,713  337,387  486,284 

          

          ניירות ערך בלתי סחירים

 166,987  93,580  92,007  76,048  63,159 אגרות חוב קונצרניות

 862  1,802  2,802  3,816  5,840 מניות וניירות ערך אחרים

 68,999  79,864  94,809  95,382  167,849 

          

          פיקדונות והלוואות

 53,033  43,145  39,418  32,071  23,198 פיקדונות בבנקים

 1,449  904  387  193    -           הלוואות לאחרים

 23,198  32,264  39,805  44,049  54,482 

          
דיבידנד וסכומים לקבל , ריבית

 396  875  615  2,489  3,006 בגין השקעות

          

 751,812  581,529  738,662  792,666  740,385 סך כל ההשקעות

          

 27  28  302  2,283  1,166 חייבים

          

 9    -              -              -             -           רכוש קבוע

          

 751,848  581,557  738,964  794,949  741,551 סך כל הנכסים

          

          זכויות עמיתים והתחייבויות

          

 751,441  581,260  738,441  794,771  740,957 זכויות העמיתים

 407  297  523  178  594 זכאים ויתרות זכות

          
סך כל זכויות עמיתים 

 751,848  581,557  738,964  794,949  741,551 והתחייבויות
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 דוח ניתוח אחוזי מגמה .2

שיעור   בדצמבר 31ליום  
  2010  2011  השינוי

 אחוזים 

      

      

      השקעות

      מזומנים ושווי מזומנים

 22.89%-  0.73%  0.56% מזומנים בבנקים

 49.08%  1.78%  2.65% קדונות קצרי מועדיפ

 3.21%  2.51%  28.23% 

      

      ניירות ערך סחירים

 3.66%-  32.60%  31.41% גרות חוב ממשלתיותיא

 20.25%  20.17%  24.26% גרות חוב קונצרניותיא

 6.30%-  30.01%  28.12% אחרים ע"ונימניות 

 83.79%  82.79%  1.21% 

      

      ניירות ערך בלתי סחירים

 10.97%-  9.57%  8.52% גרות חוב קונצרניותיא

 64.06%  0.48%  0.79% אחרים ע"ונימניות 

 9.30%  10.05%  -7.38% 

      

      פיקדונות והלוואות

 22.46%-  4.03%  3.13% פיקדונות בבנקים

 100.00%-  0.02%  0.00% הלוואות לאחרים

 3.13%  4.06%  -22.92% 

      

 29.47%  0.31%  0.41% דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות, ריבית

         

 0.13%  99.71%  99.84% סך כל ההשקעות

      

 45.25%-  0.29%  0.16% חייבים

         

 0.00%  100.00%  100.00% סך כל הנכסים

      

      

      זכויות עמיתים והתחייבויות

      

 0.06%-  99.98%  99.92% זכויות העמיתים

 257.74%  0.02%  0.08% זכאים ויתרות זכות

      

 0.00%  100.00%  100.00% סך כל זכויות עמיתים והתחייבויות
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  ניתוח נתוני המאזן .3

 794,949-בהשוואה ל, ₪אלפי  741,551-הסתכמו ל 2011בדצמבר  31נכסי הקרן ליום 

הקרן משקיעה את נכסיה ). 7%-של כ בשיעור קיטון( 2010בדצמבר  31ביום ₪ אלפי 

  .בעיקר בניירות ערך סחירים

באיגרות חוב בשיעור ההשקעה  20%-כהצגת המאזן באחוזים מראה כי חלה עליה של 

בשיעור ההשקעה באיגרות חוב  6%- וכ 4%-אל מול ירידה של כ, קונצרניות סחירות

  .התאמהב, ממשלתיות ובמניות וניירות ערך אחרים סחירים

 2011בשנת  9.30%ועמד על  7%-בכשיעור ההשקעה בניירות ערך בלתי סחירים ירד 

  ).2010בשנת  10.05%לעומת שיעור השקעה של (

משיעור ( 23%- בשיעור של כקדונות והלוואות ירד ישיעור ההשקעה של הקרן בפ

  ).2011בשנת  3.13%לשיעור השקעה של , 2010בשנת  4.06%השקעה של 

 2011ועמד בשנת , 28%-כבשיעור של  עלהשיעור ההשקעה במזומנים ושווי מזומנים 

  .3.2%-כעל 
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  דוח הכנסות והוצאות

 2011-2007הכנסות והוצאות לשנים  .1

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2011   2010   2009   2008   2007 

 ח "אלפי ש 

          

          )הפסדים( הכנסות

 650  1,906  901  (70)  579 ממזומנים ושווי מזומנים

          

          מניירות ערך סחירים

 6,914  13,579  7,516  12,902  11,211 איגרות חוב ממשלתיות

 9,221  (28,359)  47,201  15,509  940 איגרות חוב קונצרניות

 36,016  (83,819)  74,612  33,182  (44,581) מניות וניירות ערך אחרים

 (32,430)  61,593  129,329  (98,599)  52,151 

          

          מניירות ערך שאינם סחירים

 10,528  (13,587)  23,479  6,650  233 איגרות חוב קונצרניות

 11  (121)  269  419  734 מניות ומניירות ערך אחרים

 967  7,069  23,748  (13,708)  10,539 

          

          מפקדונות והלוואות

 4,656  2,903  5,896  1,772  1,098 פיקדונות בבנקים

 159  67  89  27  10 הלוואות לאחרים

 1,108  1,799  5,985  2,970  4,815 

               

 24  350  51  55  77 הכנסות אחרות

          

 68,179  (107,081)  160,014  70,446  (29,699) )הפסדים( סך כל ההכנסות

          

          

          הוצאות

 2,765  3,601  3,631  3,797  3,741 דמי ניהול

 437  334  382  382  287 עמלות

 3     -               -              -              -           פחת

 54  326  147  194  272 הוצאות מסים

 3,259  4,261  4,160  4,373  4,300 סך כל ההוצאות

          

          

 64,920  (111,342)  155,854  66,073  (33,999) נטו לשנת הדוח) הפסדים(הכנסות 
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 דוח שיעורי הכנסה .2

 שיעורי הכנסה  הכנסה  יתרה שנתית ממוצעת 

 2011  2010  2011  2010  2011  2010 

 אחוזים  ח "אלפי ש 

            

 0.23%-  2.80%  (70)  579  30,354  20,710 ממזומנים ושווי מזומנים

            

            ניירות ערך סחירים

 5.20%  4.66%  12,902  11,211  247,905  240,722 איגרות חוב ממשלתיות

 10.56%  0.53%  15,509  940  146,807  176,882 איגרות חוב קונצרניות

 15.59%  19.97%-  33,182  (44,581)  212,824  223,266 מניות וניירות ערך אחרים

 640,870  607,536  (32,430)  61,593  -5.06%  10.14% 

            

            ניירות ערך שאינם סחירים

 7.99%  0.34%  6,650  233  83,208  68,870 איגרות חוב קונצרניות

 12.88%  14.77%  419  734  3,254  4,969 מניות ומניירות ערך אחרים

 73,839  86,462  967  7,069  1.31%  8.18% 

            

            פקדונות והלוואות

 4.99%  3.96%  1,772  1,098  35,490  27,718 פקדונות בבנקים

 8.08%  6.85%  27  10  334  146 לאחרים הלוואות

 27,864  35,824  1,108  1,799  3.98%  5.02% 

                  

 3.16%  5.70%  55  77  1,738  1,352 אחרות

            

 9.25%  3.88%-  70,446  (29,699)  761,914  764,635 סך כל ההכנסות
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 דוח ניתוח הוצאות הקרן .3

 2011  2010  2011  2010   

 

 ח"אלפי ש

באחוזים מתוך  
הנכסים על בסיס 

 שנתי

 
שיעור 
    השינוי

          הוצאות

          דמי ניהול

 0.00%  0.50%  0.50%  3,797  3,741 דמי ניהול לחברה המנהלת

 0.00%  0.50%  0.50%  3,797  3,741 סך דמי ניהול

          עמלות

 33.33%-  0.03%  0.02%  249  153 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 1.50%  0.01%  0.02%  125  125 עמלות ניהול חיצוני

 0.00%  0.00%  0.00%  8  9 עמלות אחרות

 0.00%  0.04%  0.04%  382  287 סך עמלות

          

          אחר

 33.33%  0.03%  0.04%  194  272 הוצאות מיסים

 272  194  0.04%  0.03%  33.33% 

          

          

 1.75%  0.57%  0.58%  4,373  4,300 כ הוצאות"סה

          

 0.00%  0.50%  0.50%  3,797  3,741 )לא כולל עמלות(הוצאות שהועברו לצדדים קשורים 

 

  מגמות עיקריות - הכנסות והוצאות .4

ממניות , ממזומנים ושווי מזומניםדוח שיעורי ההכנסה מראה עליה בשיעור ההכנסה 

חלה ירידה בשיעור , מנגד. שאינם סחירים ומהכנסות אחרותוניירות ערך אחרים 

, ממניות וניירות ערך אחרים סחירים, מאגרות חוב סחירות ובלתי סחירותההכנסה 

  .ומפיקדונות והלוואות

לעומת , 2011בשנת  4.66%-ל  ירדחוב ממשלתיות סחירות  אגרותשיעור ההכנסה מ

בשנת  ירד גם הוא מאגרות חוב קונצרניות סחירותשיעור ההכנסה . 2010בשנת  5.20%

   .2010בשנת  10.56%וזאת לעומת שיעור הכנסה של , 0.53%ועמד על  2011

, 2011בשנת  0.34%-והגיע ל ירדחוב קונצרניות שאינן סחירות  אגרותשיעור ההכנסה מ

רות ערך אחרים שיעור ההכנסה ממניות וניי. 2010בשנת  7.99%לעומת שיעור של 

בהשוואה , 2011בשנת  19.97%בלתי סחירים ירד גם הוא ועמד על שיעור שלילי של 

  .2010בשנת  15.59%לשיעור חיובי של 

בשנת  14.77%ממניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים עלה ועמד על שיעור ההכנסה 

   .2010בשנת  12.88%-בהשוואה ל, 2011

 5.02%לעומת , 3.98%ועמד על  2011בשנת  ירד ואותוהלו קדונותישיעור ההכנסה מפ
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  .2010בשנת 

, 2.80% שיעור של  ועמד על 2011בשנת  עלהשיעור ההכנסה ממזומנים ושווי מזומנים 

  . 2010בשנת  0.23%של שלילי  בהשוואה לשיעור הכנסה

  .5.70%היה לקרן הכנסות אחרות בשיעור , כמו כן

בדומה לשנה קודמת  ,0.58%שיעור של על  2011בשנת  עמדשיעור ההוצאות של הקרן 

)0.57%.(  

. בהתאם לתקנונה 2%הקרן רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימאלי שלא יעלה על 

השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים 

  :נטו הוא כדלהלן

 בדצמבר 31 

 2011  2010 

 אחוז 

 0.50  0.49 מסלול כללי
 0.49  0.48 ח"אג מסלול

 0.49  0.49 מסלול טיטניום מניות
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  ות על השינויים בזכויות העמיתיםדוח

 2011-2007דוח זכויות עמיתים לשנים  .1

 בדצמבר  31ליום  

 2011  2010  2009  2008  2007 

 ח "אלפי ש 

          

 709,929  751,441  581,260  738,441  794,771 בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

          

          הפרשות

 64,560  65,258  67,110  69,583  68,127 הפרשות מעביד - שכירים

 21,618  22,004  22,474  23,297  22,762 הפרשות עובד - שכירים

 86,178  87,262  89,584  92,880  90,889 סך כל ההפרשות

          

          תשלומים לעמיתים

 (83,430)  (148,067)  (81,408)  (96,553)  (95,260) לעמיתים שכירים

          

 4,202  36,011  34,938  12,116  14,280 (*)הקרן העברת זכויות אל חשבונות 

 (30,358)  (34,045)  (41,787)  (18,186)  (29,724) (*)קרן העברת זכויות מחשבונות ה

 (26,156)  1,966  (6,849)  (6,070)  (15,444) העברת זכויות נטו

          

 (23,408)  (58,839)  1,327  (9,743)  (19,815) נטו, צבירה

          

 64,920  (111,342)  155,854  66,073  (33,999) )מדוח הכנסות והוצאות(הכנסות נטו 

 751,441  581,260  738,441  794,771  740,957 בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 

  

  כולל העברות בין מסלולים(*) 
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 מגמות עיקריות -שינויים בזכויות עמיתים .2

בשנת  8%- כשל  גידולבזכויות העמיתים וזאת לעומת  7%-כשל  קיטוןיש  2011בשנת 

2010 .  

אלפי  92,880לעומת , ₪אלפי  90,889הסתכמו לסך של  2011ההפרשות לקרן בשנת 

, ₪אלפי  95,260לסך של  2011התשלומים לעמיתים הסתכמו בשנת . 2010בשנת ₪ 

  . 2010בשנת ₪ אלפי  96,553לעומת 

, ₪אלפי  15,444הסתכמה לסכום שלילי של  2011העברת זכויות נטו לקרן בשנת 

  . 2010בשנת ₪ אלפי  6,070בסך  שלילי סכוםלעומת 

בשנת ₪ אלפי  9,743בסך  שליליתמצבירה , בצבירה נטו קיטון 2011ניתן לראות בשנת 

  . 2011בשנת ₪ אלפי  19,815בסך  שליליתלצבירה  2010

  .עמיתים 1,160ופרשו ממנה , עמיתים 795הצטרפו לקרן  2011בשנת 

  

 יחס נזילות ומשך חיים ממוצע בחיסכון .3

ומשך החיים הממוצע , שיעור הסכומים שהעמיתים רשאים למשוך מתוך כלל נכסי הקרן

  :כדלקמן םהינ 2011בדצמבר  31של החסכונות שטרם הבשילו ליום 

 מסלול

משך   שיעור סכומים נזילים 
חיים 
  2010  2011  ממוצע

 2011  אחוזים 

 1.78  72.44%  72.60%  כללי
 2.41  57.37%  50.62%  טיטניום מניות

 1.62  86.19%  84.19%  ח"אג
  

 

 עמיתיםחשבונות התפלגות  .4

  :2011בדצמבר  31ליום  התפלגות עמיתים שכירים בקרן

מספר   וותק בקרן
 חשבונות

 הפקדות  יציאה להשתלמות 
 

  משיכות
סך 

 נכסים

 ח"אלפי ש  תשלומים  מספר  

 131,357  64,496  49,972    -               -            7,209  שנים 3עד 

 609,600  60,488  55,197    -               -            11,242  שנים 3מעל 

 740,957  124,984  105,169    -               -            18,451  כ"סה
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  :העמיתים חשבונות שינויים במספר

סוג 
 העמיתים

מספר   
 העמיתים

 
לתחילת 

  השנה
הצטרפו 

  השנה
פרשו 
  השנה

לסוף 
   השנה

    שכירים
    

18,816   
         

795   1,160  
   

18,451  

    כ"סה
    

18,816   
         

795   
     

1,160   
   

18,451  

מתוכם חשבונות ביתרה 
ח ללא "ש  500של עד 

 תנועה בשנה האחרונה 
 

     
2,949   

  

 

  

 
     

1,656  

  

  

  

  דוח תשואות הקרן

  מסלול כללי

תשואה שנתית נומינלית 
     ברוטו

2011  -4.01%     

2010  9.69%     

2009  28.70%     

2008  -14.70%     

2007  9.78%     
2006  7.83%     
2005  13.57%     
2004  8.12%     
2003  13.95%     
2002  1.27%     

       
תשואה שנתית ממוצעת 

 סטיית תקן  נומינלית ברוטו

שנים  4
  אחרונות

שנים  10
  אחרונות

שנים  4
  אחרונות

שנים  10
 אחרונות

3.69%  6.85%  16.27%  10.98% 
  

  

  מסלול טיטניום מניות

תשואה שנתית נומינלית 
 ברוטו

2011  -20.75% 
2010  15.48% 
2009  46.01% 
2008  -3.68% 

  

לא הוצגו נתונים בדבר תשואה , לפיכך. 2008המסלול החל את פעילותו בחודש נובמבר 
  .ממוצעת וסטיית תקן אשר אינם רלוונטיים
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  מניותמסלול ללא 

תשואה שנתית 
 נומינלית ברוטו

2011 2.39% 
2010 4.45% 
2009 2.56% 
2008 0.13% 

  

לא הוצגו נתונים בדבר תשואה , לפיכך. 2008המסלול החל את פעילותו בחודש דצמבר 

  .ממוצעת וסטיית תקן אשר אינם רלוונטיים

  דוח ניתוח השקעות

, בהתאם למדיניות של הנהלת הקופהתפקידי וועדת ההשקעות לקבוע את השקעות הקופה 

הוצאת הנחיות לביצוע למנהלי , לקבוע כללים והוראות לניהול תיקי השקעות של הקופה

תיקים באשר לדרך ניהול ההשקעות וכן קביעת המוסדות המאושרים להשקעה עבור הקופה 

השקעות הקופה נקבעות על פי מדיניות סיכונים שנדונה  .והתפלגות תיק ההשקעות

  .סגרתה מחליטים על החשיפה של הקופה בכל אפיק ואפיקשבמ

הדיון . השקעות הקופה נקבעות בין השאר גם על פי תזרים המזומנים העתידי הצפוי

  .בהשקעות ספציפיות מלווה בחומר מקצועי וניתוחים מקצועיים

על פי מדיניות ועדת ההשקעות מנהל ההשקעות מפקח פיקוח שוטף אחרי הוראות ביצוע 

  .ושניתנ

  מסלול כללי

 

אחוז האפיק 
מנכסי 
  הקופה

תשואה 
  (*)המדד 

תשואה 
משוכללת 
 בתיק הסמן

 0.40%  4.34%  9.11% צמודות מדד

 1.16%  5.94%  19.48% ריבית קבועה-בלתי צמוד

 0.02%  2.01%  0.91% ריבית משתנה -בלתי צמוד

 0.01%  2.95%  0.46% מ"מק

 0.29%-  1.21%-  24.03% צמוד מדד ובלתי צמוד

 0.20%-  1.60%-  12.79% צמודות מדד 

 0.00%  1.60%-  0.11% בלתי צמוד

 4.34%-  20.06%-  21.64% 100א "ת

 0.08%-  25.66%-  0.30% היתר

 0.14%-  20.06%-  0.69% תעודות סל ופקדונות

 0.66%-  9.42%-  6.99% ל"מניות בחו

 2.02%  916.00%  0.22% ל"ח בחו"אג

 0.07%  2.58%  2.63% מזומנים ושווי מזומנים

 0.00%  0.00%  0.64% השקעות לא סחירות ואחרות
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 2.04%-    100.00% כ"סה

      

 4.01%-     תשואת הקופה בפועל נומינלית ברוטו

       

 1.97%-     הפרש

  

 שלילית התשואה המשוכללת בתיק הסמן של המסלול הניבה בשנת הדוח תשואה שנתית
בשיעור  שלילית בעוד שתשואת המסלול בפועל נומינלית ברוטו הינה, 2.04%בשיעור של 

  .4.01%של 

  .בהשוואה לתיק הסמן 1.97%המסלול השיג תשואה בחסר בשיעור של 

  

  מסלול טיטניום

 

אחוז האפיק 
מנכסי 
  הקופה

תשואה 
  המדד

תשואה 
משוכללת 
 בתיק הסמן

 16.24%-  20.06%-  80.94% 100א "ת

 2.67%-  20.06%-  13.32% תעודות סל ופקדונות

 0.15%  2.58%  5.74% מזומנים ושווי מזומנים

 18.76%-    100.00% כ"סה

      

 20.75%-     תשואת הקופה בפועל נומינלית ברוטו

       

 1.99%-     הפרש

  

 שלילית תשואה שנתיתהתשואה המשוכללת בתיק הסמן של המסלול הניבה בשנת הדוח 
בשיעור הינה שלילית בעוד שתשואת המסלול בפועל נומינלית ברוטו , 18.76%בשיעור של 

  .20.75%של 

  .בהשוואה לתיק הסמן 1.99%בשיעור של  בחסרהמסלול השיג תשואה 

  ח"אגמסלול 

 

אחוז האפיק 
מנכסי 
  הקופה

תשואה 
  המדד

תשואה 
משוכללת 
 בתיק הסמן

 1.10%  4.34%  25.35% צמודות מדד

 1.52%  5.94%  25.53% ריבית קבועה-בלתי צמוד

 0.77%  2.95%  26.02% ם"מק

 2.98%-  20.06%-  14.87% תעודות סל ופקדונות

 0.21%  2.58%  8.23% מזומנים ושווי מזומנים

 2.00%-    100.00% כ"סה

      

 2.39%     תשואת הקופה בפועל נומינלית ברוטו

       

 4.39%     הפרש
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 שליליתהתשואה המשוכללת בתיק הסמן של המסלול הניבה בשנת הדוח תשואה שנתית 
בשיעור של חיובית בעוד שתשואת המסלול בפועל נומינלית ברוטו הינה , 2.00%בשיעור של 

2.39%  

  .בהשוואה לתיק הסמן 4.39%בשיעור של  ביתרהמסלול השיג תשואה 

  

  בהשקעותדוח ניהול סיכונים 

  . הקרן עוסקת בניהול תיק השקעות במטרה להשיג תשואה אופטימאלית

הקרן במהלך פעילותה לצורך השגת מטרה זו ובמסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות שלה 

סיכון , בין הסיכונים הפיננסיים נמנים סיכון נזילות. חשופה למגוון סיכונים פיננסיים ואחרים

  ). מחירי מניות, שערי חליפין, אינפלציה, ריביתסיכון (אשראי וסיכוני שוק 

ניהול סיכונים אלו כולל מציאת איזון . עם הסיכונים האחרים נמנים סיכון תפעולי וסיכון משפטי

בין התשואה על הנכסים לבין הסיכון הכרוך בהשגת תשואה זו ורמת הנזילות הנדרשת כדי 

  פעולות שוטפותלממן משיכות של כספים והקצאת כספים לצורך ביצוע 

  

  ניתוח נזילות הקרן

  מסלול כללי

 נכסים  נזילות

 ) ח"באלפי ש(  )בשנים(

 618,058  נכסים נזילים וסחירים 

 9,598  מ של עד שנה"מח

 76,304  מ מעל שנה"מח

 6,295  נכסים אחרים

 710,255  סך הכל

  

  

  מסלול טיטניום מניות

 נכסים  נזילות

 ) ח"באלפי ש(  )בשנים(

 1,604  נכסים נזילים וסחירים 

 -  מ של עד שנה"מח

 -  מ מעל שנה"מח

 -  נכסים אחרים

 1,604  סך הכל

  

  

  



 

  

 

    

40

  

  ח"אג מסלול

 ) ח"באלפי ש(  )בשנים(

 29,692  נכסים נזילים וסחירים 

 -  מ של עד שנה"מח

 -  מ מעל שנה"מח

 -  נכסים אחרים

 29,692  סך הכל

  

 

  סיכוני נזילות .1

השקעת הקרן בנכסים המוגדרים כנזילים משמשת בעיקרה לתשלומים שוטפים של 

הנגזרת מאיפיון ( 2%- לפיכך נקבעה רמת נזילות מינימלית של כ. משיכות עמיתים

  ). הקרן

  .בתקופות מסויימות רמת הנזילות תהיה גבוהה מהמינימום הנדרש, יחד עם זאת

הרכב השקעות הקרן בחלק הנזיל והסחיר , על מנת לשמור על רמות נזילות גבוהות

 86%-כ עמד החלק הנזיל והסחיר על רמה של 2010בסוף (מנכסי הקרן  88%- כמהווה 

  ).מהנכסים

 סיכוני אשראי .2

רעון של המנפיקים יסיכוני אשראי ואיכות תיק האשראי נמדדים בעיקרם על פי יכולת הפ

  .שינויים ענפיים ושינויים בתנאים מאקרו כלכליים, ים את התיקהשונים המרכיב

כמקובל במשקים , בשנים האחרונות מתפתח במשק הישראלי שוק אשראי חוץ בנקאי

  .בו פירמות מגייסות חלק גדל והולך מהאשראי מגופים מוסדיים, מפותחים

כאשר , ותח להמרה ופקדונ"אג, ח קונצרניות סחירות ולא סחירות"הקרן משקיעה באג

ח "שיעור התשואה הנדרש על ידה בגין ההשקעה בנכסים אלה גבוה מזה הנדרש מאג

הפער בתשואות יהיה גבוה יותר ככל שסיכון המנפיק יהא גבוה . ממשלתיות מקבילות

  .יותר

את השקעתה באפיק הקונצרני תוך שמירה על תקנות ההשקעה  הגדילההקרן , השנה

נה תוך פיזור סיכונים בין מנפיקים שונים ושמירה על הרכב התיק נב. המתייחסות לאפיק

עיקר תיק האשראי מדורג בדירוג , באופן כללי. יחס נאות בין קבוצות הדירוג השונות

  )ומעלה BBBקבוצה (השקעה 

  :להלן פירוט השקעות הקרן בנכסי חוב
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  מסלול כללי

 2011  2010  2009  2011  2010  2009 

 )באחוזים(שיעור מסך נכסי הקרן   ח "באלפי ש 

            נכסי חוב סחירים 

 3.41  3.06  5.83  24,405  23,559  41,382 לפחות AAהשקעות בנכסי חוב בדירוג 

 AA-:BBB 135,592  121,624  94,920  19.09  15.78  13.24-השקעות בנכסי חוב דירוג 

 1.99  1.97  0.41  14,270  15,192  2,929 השקעות בנכסי חוב לא מדורגים בטוחות

 18.64  20.81  25.33  133,595  160,375  179,903 כ"סה

            

            נכסי חוב  בלתי סחירים 

 10.48  8.41  6.2627  75,162  64,758  44,481 לפחות AAהשקעות בנכסי חוב בדירוג 

 AA-:BBB 40,796  42,082  53,648  5.74  5.46  7.49-השקעות בנכסי חוב דירוג 
השקעות בנכסי חוב לא מדורגים  עם 

 0.42  0.19  0.15  3,002  1,471  1,080 בטוחות

 18.39  14.06  12.16  131,812  108,312  86,357 כ"סה

            

 37.03  34.87  37.49  265,407  268,687  266,260 סך הכל השקעה בנכסי חוב

  

  .תה השקעה בנכסי חוביזה לא הי ח"טיטניום מניות ובמסלול אג במסלול

  יכוני שוקס .3

הקצאת הנכסים בין אפיקי ההשקעה השונים מתבצעת מתוך מטרה להשיג את התשואה 

ועדת ההשקעות של /י דירקטוריון"כפי שנקבעה ע, המקסימאלית לרמת סיכון נתונה

  .הקרן

החלטות ההשקעה המתקבלות מתבססות על תחזיות בנוגע לתשואות האמורות להיות 

ססות על הערכות מאקרו ומיקרו התחזיות מתב. נכסים השונים/מושגות באפיקים

ולוקחות בחשבון את סטיות , שיעור ריבית וצמיחה, שער חליפין, כלכליות כגון אינפלציה

  .התקן של הנכסים השונים ואת המתאם ביניהם

נעשית מעת לעת הערכה מחודשת של כדאיות ההשקעה מההיבט , משבוצעה ההשקעה

  .של תשואה מול סיכון

נובע מן ) מניות, ח"צמוד מט, לא צמוד, צמוד מדד(קים השונים פיזור ההשקעות בין האפי

תוך השאת תשואה מקסימאלית לאותה , ההכרח לשמור על סביבת רמת סיכון נתונה

  .רמת סיכון

מ התיק "מח. מההשקעות בקרן צמודות למדד ואלה מנוטרלות סיכוני אינפלציה 39%-כ

נוסף מהנכסים מושקע באפיק הלא חלק  .ומעיד על רמת סיכון בינונית, הצמוד בינוני

הסיכון בו גבוה ממקבילו צמוד , והוא חשוף לסיכוני ריבית ואינפלציה ובאופן טבעי, צמוד

בשנה . הסיכון באפיק זה פוחת, בתקופה בה רמת האינפלציה יציבה לאורך זמן. המדד
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ה ההשקע, כצפוי, בה הן סביבת האינפלציה והן סביבת הריבית היו נמוכות, האחרונה

חלק נוסף מושקע באפיק המניות בו  .באפיק זה הניבה תשואה נאה ביחס לסיכון

  .השנה חל גידול בחשיפת הקרן לרכיב המנייתי. הסיכונים גבוהים יותר

כל ההשקעות התבצעו . פיזור גלובלי של תיק המניות מפזר ומפחית את סיכון האפיק

  .י הדירקטוריון"בהתאם להקצאת הנכסים כפי שנקבעה ע

  :2011בדצמבר  31הלן פילוח נכסי הקרן לפי בסיסי הצמדה ליום ל

 

ללא 
 הצמדה

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

 

במטבע 
או /חוץ ו

בהצמדה 
 לו

 
בסיס 

הצמדה 
 אחר

 סך הכל 

 ח "אלפי ש 

          

          השקעות

          

 23,828     4,147     19,681 מזומנים ושווי מזומנים

          

          ניירות ערך סחירים

 232,933      73,249  159,684 איגרות חוב ממשלתיות

 179,903      134,759  45,144 איגרות חוב קונצרניות

 208,518  52,618       -             155,900 מניות וניירות ערך אחרים

 360,728  208,008          -    52,618  621,354 

          

          ניירות ערך בלתי סחירים

 63,159  1,176    60,785  1,198 איגרות חוב קונצרניות

 5,840  1,836       -             4,004 וניירות ערך אחרים מניות

 5,202  60,785          -    3,012  68,999 

          

          פקדונות והלוואות

 23,198      23,198   פקדונות בבנקים

         -    23,198          -           -    23,198 

          

 3,006        705  2,301 דיבידנד וסכומים אחרים לקבל, ריבית

          

 740,385  55,630  4,147  292,696  387,912 סך כל ההשקעות

          

 1,166          -             1,166 חייבים

          

 741,551  55,630  4,147  292,696  389,078 סך כל הנכסים

          

)503( התחייבויות בגין חוזים עתידיים            (503) 
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  סיכון תפעולי וסיכון משפטי

סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות "י המפקח על הבנקים כ"סיכון תפעולי מוגדר ע

הוראות " (טעויות אנוש והיעדר תהליכי בידוק ובקרה פנימיים נאותים, לעיבוד נתונים

במטרה ). בנושא ניהול סיכונים 7/99) 2(נקאי תקין ניהול ב -המפקח על הבנקים

בנוסף למערכות ולתהליכי , להתמודד עם הסיכון התפעולי יושמו על ידי בנק הפועלים

מערכות אבטחת איכות תוכנה ותהליכי , י הקופות ומבקרי הקופות"הביקורת המופעלים ע

יעה של פעילות למנ, י מערכות מחשב"בקרה ייעודיים לפעילות ההשקעות שנתמכים ע

  . ועובדים שהוכשרו לתפעולן, אסורה ולאיתור חריגות

נכלל בדוחות , שהקרן הינה צד להן, פירוט תביעות משפטיות מהותיות במידה וקיימות

  .הכספיים של הקרן

  נותשו

 הלוואות .1

  .לעמיתים לא ניתנות הלוואות מכספי הקרן

  ביטוח חיי העמיתים .2

  .ביטוח כלשהואעמיתי הקרן אינם מבוטחים במסגרת 

  קנסות ששולמו על ידי החברה המנהלת עבור הקרן .3

  . החברה המנהלת לא שילמה קנסות עבור הקרן

  סעיפים שעל ההנהלה חלה חובה להתייחס אליהם .4

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .א

לגוף " מ"אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"נבחרה חברת  2012במהלך חודש ינואר 

אשר ' ארז ושות, נפתלי-בןבמקום משרד , בעלי מניות  שייצג את הקופה באסיפות

 .ייצג את הקופה בעבר

 .לא קיימים תנאים המפלים בנוגע לעמיתי הקרן  .ב

לא התבצעו חריגות כלשהן מהוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר בהקשר לניהול   .ג

 .השוטף של ענייני הקרן

תחות בביצועי לא קיים מידע נוסף אשר לדעת ההנהלה הינו חשוב להבנת ההתפ  .ד

 הקרן או הינו משמעותי לגבי העמיתים



 

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

==============================

תוכנית מינהל קרן ההשתלמות לפקידים
עובדי המינהל והשירותים

 דין וחשבון כספי

2011לשנת 



 

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

===============================

תוכנית מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים

2011בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

עמוד

46דוח רואה החשבון המבקר 

47מאזנים 

48מאזנים מסלולים 

49הכנסות והוצאות 

50הכנסות והוצאות מסלולים 

51דוחות על השינויים בזכויות עמיתים 

52דוח על השינויים בזכויות עמיתים מסלולי 

53-74באורים לדוחות הכספיים 



שללעמיתיםהמבקריםהחשבןןרןאידןח

ןהשירןתיםהמינהלעןבדילפקידיםההשתלמןתקרומינהלתוכנית

המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלתוכניתשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלידיעלהמנוהלת ) IIהקרן II-(להלןוהשירותים

הכנטותדוחותואת 2010ו- 2011בדצמבר 31לימים ,) IIהחברה II-(להלןמ IIבעוהשירותים

באותםשהטתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאות

היא.אחריותנוהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכטפיים.דוחותתאריכים

 .ביקורתנועלבהתבטטאלהכטפייםדוחותעלדעהלחוות

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

אתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג IIהתשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרך

מוטעיתהצגההכטפייםבדוחותשאיןביטחוןשלטבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

שבדוחותובמידעבטכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת .הכטפיים

הכטפייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

 .דעתנולחוותנאותבטיטמטפקתשביקורתנוטבורים.אנובכללותה

מצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםל IIהנהכטפייםהדוחות ,לדעתנו

בזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותואת 2010ו- 2011בדצמבר 31לימיםהקרןשלהכטפי

שוקעלהממונהלהוראותבהתאםתאריכיםבאותםשהטתיימומהשניםאחתלכלהעמיתים

 .האוצרבמשרדוחטכון,ביטוחההון

כפיכטפי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו

 31ליוםהקרןשלכטפידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
שפורטמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבטס , 2011בדצמבר,

אפקטיביותעלמטויגתבלתידעתחוותכלל 2012 ,במרט 28מיוםשלנווהדוח COSOידיעל

 .הקרןשלכטפידיווחעלהפנימיתהבקרה

/" 
/ r- ..rt./ /,J) lf,) J 

וו..שת'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

ו 28.3.2012 :תאריך
\וי

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

zaha.·.net.il ך@. E-mail: brit-g 



בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
ןהשירןתיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלתןכנית

מאוחדיםמאזנים

בדצמבר 31ליןם

2011 2010 

ש"חאלפיש"חאלפיבאןר

השקעןת

מזןמניםןשוןימזןמנים

 5,771 4,151בבנקמזומנים

 14,149 19,677מועדקצריפקדןנות

_~~~_,~ 3 ___ _ _ 9 ~~~~~ ____ 
סחיריםערךניירןת

 259,186 232,933 5ממשלתיותחובאיגרות

 160,375 179,903 5קונצרניותחןבאיגרות

 238,568 208,518 7,8אחריםוני"עמניות

_~~~~~_ 3 ~ ___ -?~~-'~-.?~---
סחיריםבלתיערבניירןת

 76,048 63,159 6קינצרניותחיבאיגרות

 3,816 5,840 9אחריםוני"עמניות

-?~~~~-~----~~~~~-?----
 10ןהלןןאןתפיקדןנןת

 32,071 23,198בבנקיםפיקדןנןת

 193לאחריםהלןואות

_~~ J:. ~ 3_ ____ ~~~~~-?----

-----~~~~?-------~~ q ~~- 11השקעןתבגיןלקבלןסכןמיםדיבידנדריבית,

---??-~~~~~----?~~~~?.-ההשקעותכלסך
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מאזנים  לפי מסלולים

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 5,771  -  -  4,130  -  21 מזומנים בבנק

 13,019  1,062  68  15,639  3,930  108 פקדונות קצרי מועד

 129  3,930  19,769  68  1,062  18,790 

ניירות ערך סחירים 

 241,423  17,763  -  210,954  21,979  - איגרות חוב ממשלתיות

 160,375  -  -  179,903  -  - איגרות חוב קונצרניות

 233,164  3,770  1,634  203,285  3,759  1,474 מניות וני"ע אחרים

 1,474  25,738  594,142  1,634  21,533  634,962 

ניירות ערך בלתי סחירים 

 76,048  -  -  63,159  -  - איגרות חוב קונצרניות

 3,816  -  -  5,840  -  - מניות וני"ע אחרים

 -  -  68,999  -  -  79,864 

פיקדונות והלוואות 

 32,071  -  -  23,198  -  - פיקדונות בבנקים

 193  -  -  -  -  - הלוואות לאחרים

 -  -  23,198  -  -  32,264 

ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין 
 2,488  -  1  3,006  -  - השקעות 

 768,368  22,595  1,703  709,114  29,668  1,603 סך כל ההשקעות

 2,242  35  6  1,141  24  1 חייבים 

 770,610  22,630  1,709  710,255  29,692  1,604 סה"כ נכסים

זכויות עמיתים והתחייבויות 

 770,467  22,597  1,707  709,695  29,660  1,602 זכויות העמיתים

 143  33  2  560  32  2 זכאים ויתרות זכות

 770,610  22,630  1,709  710,255  29,692  1,604 סה"כ זכויות העמיתים והתחייבויות

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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דוחות הכנסות והוצאות מאוחדים

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"חבאור

הכנסות (הפסדים) 

(70) 579 ממזומנים ושווי מזומנים

מניירות ערך סחירים

 12,902  11,211 איגרות חוב ממשלתיות

 15,509  940 איגרות חוב קונצרניות

 33,182 (44,581)מניות וניירות ערך אחרים

(32,430) 61,593 

מניירות ערך בלתי סחירים

 6,650  233 אגרות חוב קונצרניות

 419  734 מניות וניירות ערך אחרים

 967  7,069 

מפיקדונות והלוואות

 1,772  1,098 פיקדונות בבנקים

 27  10 הלוואות לאחרים

 1,108  1,799 

 55  77 14הכנסות אחרות

 70,446 (29,699)סך כל ההכנסות (הפסדים)

הוצאות 

 3,797  3,741 15דמי ניהול

 382  287 16עמלות

 194  272 17הוצאות מיסים

 4,373  4,300 סך כל ההוצאות 

 66,073 (33,999)הכנסות (הפסדים) נטו לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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דוחות הכנסות והוצאות לפי מסלולים

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20112010
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

הכנסות (הפסדים) 
(90) 19  1  523  52  4 ממזומנים ושווי מזומנים

מניירות ערך סחירים
 12,361  541  -  10,650  561  - איגרות חוב ממשלתיות
 15,509  -  -  940  -  - איגרות חוב קונצרניות

 32,579  388  214 (44,188)(11)(382)מניות וניירות ערך אחרים
(382) 550 (32,598) 214  929  60,449 

מניירות ערך בלתי סחירים
 6,650  -  -  233  -  - אגרות חוב קונצרניות

 419  -  -  734  -  - מניות וניירות ערך אחרים
 -  -  967  -  -  7,069 

מפיקדונות והלוואות
 1,772  -  -  1,098  -  - פיקדונות בבנקים
 27  -  -  10  -  - הלוואות לאחרים

 -  -  1,108  -  -  1,799 

 55  -  -  74  3  - הכנסות אחרות

 69,282  948  215 (29,926) 605 (378)סך כל ההכנסות (הפסדים)

הוצאות 
 3,681  109  7  3,610  123  8 דמי ניהול

 373  5  3  277  6  4 עמלות
 194  -  -  272  -  - הוצאות מיסים

 4,248  114  10  4,159  129  12 סך כל ההוצאות 

 65,034  834  205 (34,085) 476 (390)הכנסות (הפסדים) נטו לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מאוחדים

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 738,441  794,771 זכויות העמיתים לתחילת שנה 

הפרשות 

 69,583  68,127 שכירים - הפרשות מעביד

 23,297  22,762 שכירים - הפרשות עובד

 92,880  90,889 סך כל ההפרשות

תשלומים 

(96,553)(95,260)לעמיתים שכירים

העברת זכויות 

 12,116  14,280 העברת זכויות אל חשבונות הקרן *

(18,186)(29,724)העברת זכויות מחשבונות הקרן *

(6,070)(15,444)העברת זכויות, נטו

(9,743)(19,815)צבירה נטו 

 66,073 (33,999)הכנסות (הפסדים) נטו

 794,771  740,957  בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום  

* כולל העברות בין מסלולים

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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דוחות על השינויים בזכויות העמיתים לפי מסלולים

20112010

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

 716,184  21,232  1,025  770,467  22,597  1,707 זכויות העמיתים לתחילת שנה 

הפרשות 

 67,863  1,470  250  66,235  1,598  294 שכירים - הפרשות מעביד

 22,719  494  84  22,130  534  98 שכירים - הפרשות עובד

 90,582  1,964  334  88,365  2,132  392 סך כל ההפרשות

תשלומים 

(94,279)(2,120)(154)(91,401)(3,661)(198)לעמיתים שכירים

העברת זכויות 

 7,343  4,218  555  3,584  10,440  256 העברת זכויות אל חשבונות הקרן *

(14,397)(3,531)(258)(27,235)(2,324)(165)העברת זכויות מחשבונות הקרן *

(7,054) 687  297 (23,651) 8,116  91 העברת זכויות, נטו

(10,751) 531  477 (26,687) 6,587  285 צבירה נטו 

 65,034  834  205 (34,085) 476 (390)הכנסות (הפסדים) נטו

 770,467  22,597  1,707  709,695  29,660  1,602  בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום  

* כולל העברות בין מסלולים

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

 25י אגף שוק ההון ביום "אשר אושרה ע, אורגניזציה-ובמסגרת רה, לחוק קופות הגמל) ו(86בהתאם לסעיף .א
קרן (פוצלה הקופה  2007באוגוסט  31 -ביום ה, 2007באוגוסט  15ולהארכת המועד מיום  2007ביולי 

מקופה תאגידית לחברה מנהלת של קופת גמל לקופה ) מ"ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע
ששמה הינו מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים שתנוהל בנאמנות בידי אותה חברה 
מנהלת אשר שמה הינו החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים 

.מ"בע

י "העמיתים בקרן הם פקידים העובדים במקום עבודה שעובדיו מיוצגים או עשויים להיות מיוצגים ע.ב
.ף"הסתדרות המעו

ביטוח וחיסכון החלו לפעול בקרן שני , בהתאם לאישור שהתקבל מאגף שוק ההון 2008החל מחודש דצמבר .ג
:מסלולים בנוסף למסלול הכללי כדלקמן

ח "אג, )מים"לרבות מק(ח ממשלתיות "מנכסי המסלול באג 75%בו מושקעים לפחות  -ח"מסלול אג.א
ללא כל השקעה במניות ונגזרים , קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו, ח להמרה"אג, קונצרניות
ח ובכפוף "ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג, על מניות

.לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות
, באופציות, ל"מנכסי המסלול במניות בארץ ובחו 50%בו מושקעים לפחות   -מסלול טיטניום מניות  .ב

.ל ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלה"במדדי מניות בארץ ובחו,בנגזרים על מניות 

כך " מינהל ללא מניות"אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר את השינוי בתקנון מסלול  13/11/2011ביום .ד
 75%אשר במסגרתו יושקעו לפחות , ח"ויוגדר כמסלול מתמחה אג" ח"מינהל אג"שמעתה ייקרא המסלול 

.ח"מנכסיו באג
אשר " -ו" ללא כל השקעה במניות ונגזרים על מניות" ל נוספו בתקנון המשפטים "כמו כן במסגרת השינוי הנ

". ח"הינן מוגדרות כאג
י החלטת "עפ, החברה סוברת כי שינוי זה מהווה ביטוי למדיניות ההשקעה הקיימת במסלול זה מיום פתיחתו

.ועדת ההשקעות
ח כאשר במסגרתו ההשקעה "הסיבות לשינויים הן רצון החברה לקבוע את המסלול כמסלול מתמחה אג

.75% -ח לא תפחת מ"באג
 

הגדרות.   ה

  -בדוחות כספיים אלה  

.תוכנית מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים-הקופה/ הקרן 

החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים -החברה המנהלת 
.מ"בע

.מ"בנק הפועלים בע-הבנק המתפעל 

.2005 –ה "התשס) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -חוק קופות הגמל 

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

.ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אגף שוק ההון-אגף שוק ההון 

.הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר-הממונה 

.כמשמעותם בתקנות מס הכנסה-צדדים קשורים 

.1968ח "התשכ,  כמשמעותם בחוק ניירות ערך-בעלי עניין 

.מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-מדד 
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית  2באור  

:עיקרי המדיניות החשבונאית.א

הדוחות הכספיים ערוכים לפי הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ובהתאם לכללי .1
.החשבונאות המקובלים לקופות גמל

קובעת כי  2009-ט"התשס, )חישוב שווי נכסים) (קופות גמל(לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2תקנה .2
דורשת כי זקיפת , לתקנות מס הכנסה' י 41תקנה במקביל . שווי נכסי קופות הגמל יחושב מדי יום עסקים

. רווחי הקופה לעמית תתבצע ביום העסקים האחרון בכל חודש קלנדרי
שנה (ל "אינם נחשבים  כימי עסקים בהתאם לתקנות הנ, לחודש דצמבר 31-וה 30-הימים ה,  בשנת הדוח

בהתאם לאפשרויות ההצגה בדוחות הניתנת במסגרת , לאור האמור לעיל). לחודש דצמבר 31-קודמת ה
שערוך הנכסים וזקיפת התשואה לעמיתים המוצגת , הנחיה שהתקבלה מהממונה על שוק ההון בנושא זה

). בדצמבר 30שנה קודמת ( 2011בדצמבר  29בדוחות אלו הינם ליום  

של זכויות העמיתים עם  תקבולים והעברות לקרן ותשלומים והעברות מהקרן נכללים במסגרת החשבונות.      3
לפיכך לא יירשם במסגרת המאזן או הדוח על השינויים בזכויות , גבייתם או עם פירעונם בהתאמה

ובהתאם להנחיות הממונה , לעיל 2למרות האמור בסעיף . העמיתים חוב שנצבר בגין סעיף זה וטרם שולם
זכויות העמיתים בשנת הדוח כוללות גם יתרות בגין הפקדות שבוצעו ביום האחרון של , כאמור באותו סעיף

.2011לדצמבר  30-31 -קרי ב, השנה 

בדבר שינוי שיטת שערוך ) התיקון -להלן (מיישמת הקרן את תיקון תקנות מס הכנסה  2005החל משנת .4
שחושב , התיקון קבע שינוי משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן. הנכסים הבלתי סחירים

כאשר שערי הריבית להיוון נקבעו על ידי חברה  , באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים
שסיפקה ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים ואשר נבחרה לשם כך במסגרת מכרז שערך אגף שוק 

פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה זכתה קבוצת  2011, בפברואר 24ביום . ההון ביטוח וחיסכון
החל מיום . במכרז להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים" מרווח הוגן"

לשערוך , לגופיים מוסדיים, מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון, 2011, במרס 20
.לספק ציטוטים אלו לגופיים המוסדיים" שערי ריבית"מאותו מועד הפסיקה חברת . נכסי חוב לא סחירים

:הערכת נכסי הקופה.ב

.מוצגים לפי שווי השוק ליום המאזן  ניירות ערך סחירים. 1

.  ל מוצגים לפי שווי השוק ליום המאזן מוכפלים בשערי  החליפין היציגים"ניירות ערך סחירים בחו. 2

לפי היתרה בהתאם  –כולל מזומנים , יתרות לא סחירות שמועד פידיונן מרגע הנפקתם נמוך מחודש אחד.     3
.לתנאי ההצמדה והריבית שנקבעו לכל נייר מוכפל בשער החליפין היציג

:אגרות חוב לא סחירות. 4

: מוצגות לפי אחת מהחלופות הבאות, יסכוןעל פי הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וח. א

:2011בדצמבר  31

.בהתאם לציטוט שער הנייר המתקבל מחברה הזוכה במכרז•

.בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או מנפיק הנכס•

.בהתאם לציטוט ממנפיק האיגרת חוב •

בהתאם להחלטת ועדת השקעות כאשר ישנן אינדיקציות לכך ששווי הנייר חורג משמעותית מהשווי •
. או שלא ניתן להעריכו באמצעות אחת מהחלופות לעיל , המתקבל לפי אחת מהחלופות לעיל 

:2010בדצמבר  31

ובנוסף גם בהתאם לציטוט שער הריבית להיוון התקבולים העתידיים המתקבל מהחברה הזוכה , כאמור לעיל
.במכרז

או ריבית חלף אך /קרן ו, חלק מאגרות החוב הסחירות אשר מועד תשלום מקורי על פי תנאי הנייר. ב
.או פדיון הקרן מוצגים בנפרד מהנייר במסגרת אגרות חוב לא סחירות/הריבית ו, התשלום טרם התקבל
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית  (המשך) 2באור  

. לפי העניין, י ציטוט שהתקבל מהמנפיק או אורז המכשיר"מוצגים עפ –קרנות השקעה ומוצרים מובנים . 5

.מוצגות בהתאם להערכת שווי מומחה –מניות לא סחירות . 6

אשר מוצגת כהפרש בין השווי המהוון של הנכס העתידי , על פי שוויה ההוגן של כל עסקה -חוזים עתידיים .       7
יתרות זכות הנובעות מעודף ההתחייבויות העתידיות על הנכסים . בקיזוז ההתחייבות העתידית בגין העסקה

.העתידיים מוצגות בסעיף זכאים ויתרות זכות

מוצגים לפי שווי הוגן המחושב בהתאם למודל שקבע  -פיקדונות והלוואות ותיקי הלוואות למשתכנים . 8
.המבוסס על שיטת היוון תזרים מזומנים, הממונה

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש  -שימוש באומדנים . 9
באומדנים ובהערכות המשפיעים  על הנתונים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות וכן על נתוני הכנסות 

.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. והוצאות בתקופת הדיווח
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 - תשואות הקרן ושיעורי השינויים במדד ובדולר 3באור  

:תשואות הקרן.   א

: שיעורי התשואה הממוצעת המדווחת בחשבונות העמיתים היו כדלהלן

2011201020092008

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

(*)מסלול טיטניום מניות . א

)3.68(15.4846.01)20.75(התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו

)3.68(14.9145.26)21.14(התשואה הממוצעת הנומינלית נטו

(*)מסלול ללא מניות . ב

2.394.452.560.13התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו

1.903.942.010.13התשואה הממוצעת הנומינלית נטו

מסלול כללי. ג

)14.7(9.6928.7)4.01(התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו

)15.13(9.1428.02)4.48(התשואה הממוצעת הנומינלית נטו

.2008מסלול טיטניום מניות ומסלול ללא מניות החלו לפעול בחודש דצמבר (*) 

.התשואות נטו מתקבלות לאחר ניכוי דמי ניהול
.שיעורי התשואה מחושבים בהתאם להוראות האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

שיעורי השינויים במדד ובדולר.   ב

2011201020092008

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

)1.14()0.71()5.70(7.22ב "שער החליפין של דולר ארה) ירידת(שעור עליית 

2.552.283.824.51שיעור עליית מדד המחירים לצרכן 
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- מאזן לפי בסיס הצמדה 4באור  

א. דוח מאוחד 

 בדצמבר31ליום 

2011

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

המחירים
לצרכן

בהצמדה
למטבע

חוץ
נכסים
סה"כבחו"ל

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 4,151  -  4,147  -  4 מזומנים בבנק

 19,677  -  -  -  19,677 פקדונות קצרי מועד

 19,681  -  4,147  -  23,828 

ניירות ערך סחירים 

 232,933  -  -  73,249  159,684 איגרות חוב ממשלתיות

 179,903  -  -  134,759  45,144 איגרות חוב קונצרניות

 208,518  52,618  -  -  155,900 מניות וני"ע אחרים

 360,728  208,008  -  52,618  621,354 

ניירות ערך בלתי סחירים 

 63,159  1,176  -  60,785  1,198 איגרות חוב קונצרניות

 5,840  1,836  -  -  4,004 מניות וני"ע אחרים

 5,202  60,785  -  3,012  68,999 

פיקדונות והלוואות 

 23,198  -  -  23,198  - פיקדונות בבנקים

 3,006  -  -  705  2,301 ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות

 740,385  55,630  4,147  292,696  387,912 סך כל ההשקעות

 1,166  -  -  -  1,166 חייבים

 741,551  55,630  4,147  292,696  389,078 סה"כ נכסים

(503)---(503)התחייבויות בגין חוזים עתידיים
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- מאזן לפי בסיס הצמדה (המשך) 4באור  

א. דוח מאוחד (המשך) 

 בדצמבר31ליום 

2010

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

המחירים
לצרכן

בהצמדה
למטבע

חוץ
נכסים
סה"כבחו"ל

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 5,771  -  5,767  -  4 מזומנים בבנק

 14,149  -  -  -  14,149 פקדונות קצרי מועד

 14,153  -  5,767  -  19,920 

ניירות ערך סחירים 

 259,186  -  -  74,471  184,715 איגרות חוב ממשלתיות

 160,375  -  -  144,557  15,818 איגרות חוב קונצרניות

 238,568  38,679  -  -  199,889 מניות וני"ע אחרים

 400,422  219,028  -  38,679  658,129 

ניירות ערך בלתי סחירים 

 76,048  1,062  -  73,470  1,516 איגרות חוב קונצרניות

 3,816  1,363  -  -  2,453 מניות וני"ע אחרים

 3,969  73,470  -  2,425  79,864 

פיקדונות והלוואות 

 32,071  -  -  32,071  - פיקדונות בבנקים

 193  -  -  193  - הלוואות לאחרים

 -  32,264  -  -  32,264 

 2,489  -  -  711  1,778 ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות

 792,666  41,104  5,767  325,473  420,322 סך כל ההשקעות

 2,283  -  -  -  2,283 חייבים

 794,949  41,104  5,767  325,473  422,605 סה"כ נכסים



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

באורים לדוחות הכספיים

59

- מאזן לפי בסיס הצמדה (המשך) 4באור  

ב. דוח לפי מסלולים 

 בדצמבר31ליום 

2011

ללא
הצמדה

בהצמדה
למטבע

סה"כחוץ

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול טיטניום מניות

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 21  21  - מזומנים בבנק

 108  -  108 פקדונות קצרי מועד

 108  21  129 

ניירות ערך סחירים 

 1,474  -  1,474 מניות וני"ע אחרים

 1,603  21  1,582 סך כל ההשקעות

 1  -  1 חייבים

 1,604  21  1,583 סה"כ נכסים

מסלול זה מתייחס שנה קודמת לנכסים בלתי צמודים בלבד.    
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- מאזן לפי בסיס הצמדה (המשך) 4באור  

ב. דוח לפי מסלולים (המשך) 

 בדצמבר31ליום 

2011

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

המחירים
סה"כלצרכן

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול אג"ח

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 3,930  -  3,930 פקדונות קצרי מועד

ניירות ערך סחירים 

 21,979  7,023  14,956 איגרות חוב ממשלתיות

 3,759  -  3,759 מניות וני"ע אחרים

 18,715  7,023  25,738 

 29,668  7,023  22,645 סך כל ההשקעות

 24  -  24 חייבים

 29,692  7,023  22,669 סה"כ נכסים

 בדצמבר31ליום 

2010

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

המחירים
סה"כלצרכן

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול אג"ח

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 1,062  -  1,062 פקדונות קצרי מועד

ניירות ערך סחירים 

 17,763  5,728  12,035 איגרות חוב ממשלתיות

 3,770  -  3,770 מניות וני"ע אחרים

 15,805  5,728  21,533 

 22,595  5,728  16,867 סך כל ההשקעות

 35  -  35 חייבים

 22,630  5,728  16,902 סה"כ נכסים
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- מאזן לפי בסיס הצמדה (המשך) 4באור  

ב. דוח לפי מסלולים (המשך) 

 בדצמבר31ליום 

2011

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

המחירים
לצרכן

בהצמדה
למטבע

חוץ
נכסים
סה"כבחו"ל

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

מסלול כללי

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 4,130  -  4,126  -  4 מזומנים בבנק

 15,639  -  -  -  15,639 פקדונות קצרי מועד

 15,643  -  4,126  -  19,769 

ניירות ערך סחירים 

 210,954  -  -  66,226  144,728 איגרות חוב ממשלתיות

 179,903  -  -  134,759  45,144 איגרות חוב קונצרניות

 203,285  52,618  -  -  150,667 מניות וני"ע אחרים

 340,539  200,985  -  52,618  594,142 

ניירות ערך בלתי סחירים 

 63,159  1,176  -  60,785  1,198 איגרות חוב קונצרניות

 5,840  1,836  -  -  4,004 מניות וני"ע אחרים

 5,202  60,785  -  3,012  68,999 

פיקדונות והלוואות 

 23,198  -  -  23,198  - פיקדונות בבנקים

 3,006  -  -  705  2,301 ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות

 709,114  55,630  4,126  285,673  363,685 סך כל ההשקעות

 1,141  -  -  -  1,141 חייבים

 710,255  55,630  4,126  285,673  364,826 סה"כ נכסים

(503)---(503)התחייבויות בגין חוזים עתידיים
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- מאזן לפי בסיס הצמדה (המשך) 4באור  

ב. דוח לפי מסלולים (המשך) 

 בדצמבר31ליום 

2010

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

המחירים
לצרכן

בהצמדה
למטבע

חוץ
נכסים
סה"כבחו"ל

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

מסלול כללי

השקעות 

מזומנים ושווי מזומנים 

 5,771  -  5,767  -  4 מזומנים בבנק

 13,019  -  -  -  13,019 פקדונות קצרי מועד

 13,023  -  5,767  -  18,790 

ניירות ערך סחירים 

 241,423  -  -  68,743  172,680 איגרות חוב ממשלתיות

 160,375  -  -  144,557  15,818 איגרות חוב קונצרניות

 233,164  38,679  -  -  194,485 מניות וני"ע אחרים

 382,983  213,300  -  38,679  634,962 

ניירות ערך בלתי סחירים 

 76,048  1,062  -  73,470  1,516 איגרות חוב קונצרניות

 3,816  1,363  -  -  2,453 מניות וני"ע אחרים בלתי סחירים

 3,969  73,470  -  2,425  79,864 

פיקדונות והלוואות 

 32,071  -  -  32,071  - פיקדונות בבנקים

 193  -  -  193  - הלוואות לאחרים

 -  32,264  -  -  32,264 

 2,488  -  -  711  1,777 ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות

 768,368  41,104  5,767  319,745  401,752 סך כל הנכסים

 2,242  -  -  -  2,242 חייבים

 770,610  41,104  5,767  319,745  403,994 סה"כ נכסים
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 - אגרות חוב סחירות 5באור  

א. הרכב מאוחד

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

איגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ 

 13,107  8,331 מלווה קצר מועד  (מק"מ)

 246,079  224,602 אגרות חוב ממשלתיות סחירות

 259,186  232,933 סך הכל אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ

איגרות חוב קונצרניות

אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ 

 159,954  179,837 בלתי ניתנות להמרה

 421  66 ניתנות להמרה

 160,375  179,903 סך הכל אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ

 419,561  412,836 סך הכל אגרות חוב סחירות

ב. הרכב לפי מסלולים

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

מסלול
אג"ח

מסלול
כללי

איגרות חוב ממשלתיות 

אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ

 7,379  5,729  -  8,331 מלווה קצר מועד  (מק"מ)

 234,044  12,034  210,954  13,648 אגרות חוב ממשלתיות סחירות

 241,423  17,763  210,954  21,979 סך הכל אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ

איגרות חוב קונצרניות 

אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ

 159,954  -  179,837  - בלתי ניתנות להמרה

 421  -  66  - ניתנות להמרה

 160,375  -  179,903  - סך הכל אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ

 401,798  17,763  390,857  21,979 סך הכל אגרות חוב סחירות
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 - אגרות חוב סחירות (המשך) 5באור  

 ):מ"מח(משך חיים ממוצע . ג

בדצמבר 31

20112010
אגרות חוב 
סך הכלסך הכלאגרות חוב קונצרניותממשלתיות

שנים

לא 
להמרהלהמרה

שניםשנים שניםשניםשניםשניםשנים

*מסלול כללי         

3.513.8-3.583.23בלתי צמודות     

3.253.220.423.233.77צמודות למדד    
-----ח"צמודות למט    

3.433.370.43.43.52מ ממוצע"מח    

ח"מסלול אג        

0.420.85--0.42בלתי צמודות    

1.551.60--1.55צמודות למדד    

0.781.09--0.78מ ממוצע"מח    

:התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון. ד

%%%%%

מסלול כללי         

3.315.13100-3.743.53בלתי צמודות        

1.035.234.063.852.21צמודות למדד        

-----ח"צמודות למט        

2.605.210.253.802.83תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון        

ח"מסלול אג        

2.552.51--2.55בלתי צמודות        

)0.15(0.88--0.88צמודות למדד        

2.021.65--2.02תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון        
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 - אגרות חוב בלתי סחירות 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות בארץ 

 74,986  61,983 בלתי ניתנות להמרה *

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות בחו"ל 

 1,062  1,176 בלתי ניתנות להמרה (מוצרים מובנים)

 76,048  63,159 סך הכל אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות **

אלפי  662 -2010(ח "אלפי ש 443או הקרן טרם התקבל בגינם בסך של /כולל אגרות חוב סחירות אשר תשלום הריבית ו* 
).ח"ש

.אגרות חוב בלתי סחירות מושקעות במסלול הכללי בלבד** 

)מ"מח(משך חיים ממוצע .ב

בדצמבר 31בדצמבר 31
20112010

לא להמרהלא להמרה

שניםשנים

:אגרות חוב בלתי סחירות

2.472.51בלתי צמודות 

3.053.14צמודות למדד
1.212.14ל"נכסים בחו

3.013.12מ ממוצע"מח

:התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון.ג
%%

:אגרות חוב בלתי סחירות

23.7819.86בלתי צמודות 

4.953.00צמודות למדד

4.544.96ל"נכסים בחו

5.163.22ממוצע מ"מח
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 - מניות סחירות: 7באור  

א. הרכב מאוחד

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

מניות סחירות 

 190,316  147,130 מניות בארץ

 14,251  13,442 מניות בחו"ל

 204,567  160,572 סך הכל מניות סחירות

ב. הרכב לפי מסלולים

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מניות סחירות 

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
כללי

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול
כללי

 188,887  1,429  145,869  1,261 מניות בארץ

 14,251  -  13,442  - מניות בחו"ל

 203,138  1,429  159,311  1,261 סך הכל מניות סחירות

 - ניירות ערך אחרים סחירים: 8באור  

א. הרכב מאוחד

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

ניירות ערך אחרים סחירים בארץ 

 9,573  8,770 תעודות סל

ניירות ערך אחרים סחירים בחו"ל 

 24,428  39,176 תעודות סל

 34,001  47,946 סך הכל ניירות ערך אחרים סחירים
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 - ניירות ערך אחרים סחירים: (המשך) 8באור  

ב. הרכב לפי מסלולים

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול
טיטניום
מניות 

מסלול
אג"ח (*)

מסלול
כללי

מסלול
טיטניום

מניות
מסלול

אג"ח (*)
מסלול
כללי

ניירות ערך אחרים סחירים בארץ 

 5,598  3,770  205  4,798  3,759  213 תעודות סל

ניירות ערך אחרים סחירים בחו"ל 

 24,428  -  -  39,176  -  - תעודות סל

 30,026  3,770  205  43,974  3,759  213 סך הכל ניירות ערך אחרים סחירים

.ח בלבד"ח תעודות הסל עוקבות אחר מדדי אג"במסלול אג(*) 

 - מניות וני"ע אחרים בלתי סחירים 9באור  

הרכב במאוחד:

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים בארץ 

 269  292 מניות

 2,008  3,712 קרנות השקעה

 176  - חוזים עתידיים

 4,004  2,453 

מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים בחו"ל 

 1,363  1,836 קרנות השקעה

 5,840  3,816 

.מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים מושקעים במסלול הכללי בלבד

. ח"אלפי ש 12,227ח באמצעות חוזים עתידיים נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים הינה "החשיפה למט
).מנכסי הקופה1.69%(ח "אלפי ש 12,567סך היקף הביטחונות שניתנו בשל חוזים עתידיים הינו 
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 - פיקדונות והלוואות 10באור  

הרכב במאוחד:

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 32,071  23,198 )1פיקדונות בבנקים (

 193  - )2הלוואות לאחרים (

 23,198  32,264 

)ח"אלפי ש 73 -2010(ח "אלפי ש 49סכום תיקי המשכנתאות הכלול בסעיף זה ) 1(

יש התחייבות של הלווה שלא ליצור שעבודים על נכסיו לטובת אחרים  2010ח בשנת "אלפי ש 193בגין הלוואות בסך ) 2(
.ללא הסכמה מוקדמת של הבנק שבאמצעותו ניתנה ההלוואה

.פיקדונות והלוואות מושקעים במסלול הכללי בלבד

ב. משך חיים ממוצע (מח"מ)

סה"כהלוואותפקדונותסה"כהלוואותפקדונות

שניםשניםשניםשניםשניםשנים

פקדונות והלוואות

1.89-1.892.150.822.14צמודים למדד

ג. התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון

סה"כהלוואותפקדונותסה"כהלוואותפקדונות

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

פקדונות והלוואות

1.83-1.831.260.561.26צמודים למדד

ליום 31 בדצמבר

2011

ליום 31 בדצמבר

2010

ליום 31 בדצמברליום 31 בדצמבר

20112010
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 - ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות 11באור  

א. הרכב במאוחד:

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

ההרכב: 

 762  1,088 ריבית לקבל

 163  26 דיבידנד לקבל

 1,564  1,892 סכומים לקבל

 2,489  3,006 סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות

ב. הרכב לפי מסלולים

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מסלול
טיטניום
מניות 

מסלול
כללי

מסלול
טיטניום
מניות 

מסלול
כללי

 762  -  1,088  - ריבית לקבל

 162  1  25  - דיבידנד לקבל

 1,564  -  1,893  - סכומים לקבל

 2,488  1  3,006  - סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות

 - חייבים 12באור  

הרכב במאוחד:

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 181  164 הוצאות מראש

 48  116 מס הכנסה

 **2,054  *886 אחרים

 1,166  2,283 

. 29/12/2011ולכן ספרי הבנק נסגרו ביום , אינם נחשבים  כימי עסקים, לחודש דצמבר 31-וה 30-הימים ה, בשנת הדוח* 
ח הכלולות ביתרה זו שבוצעו לאחר יום העסקים האחרון של שנת הדוח נרשמו "אלפי ש 883הפקדות בסך , לפיכך

.כחייבים

ח הכלולות ביתרה זו שבוצעו ביום "אלפי ש 2,051הפקדות בסך , לפיכך. 30/12/2010ספרי הבנק נסגרו ביום ** 
.נרשמו כחייבים 31/12/2010
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 - זכאים ויתרות זכות 13באור  

הרכב במאוחד:

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 172  75 חברה מנהלת (צד קשור)

 6  - מס הכנסה

 -  503 התחייבויות בגין חוזים עתידיים

 -  16 אחרים

 594  178 

- הכנסות אחרות 14באור  

.סעיף זה מתייחס לריבית על חובות בפיגור של מעסיקים

 - דמי ניהול 15באור  

הרכב במאוחד:

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 3,797  3,741 דמי ניהול לחברה המנהלת

.ביחס ליתרות הנכסים השנתיים בהתאם לתקנונה 2%הקרן רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימלי של . א

השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים במסלול הכללי היה .ב
).0.50% – 2010(בשנת הדוח  0.49%

השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים במסלול טיטניום מניות .ג
).0.49% -2010(בשנת הדוח  0.49%הינה 

ח היה "השיעור השנתי האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של הנכסים במסלול אג.ד
).0.49% -2010(בשנת הדוח  0.48%
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 - עמלות 16באור  

הרכב במאוחד: 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 249  153 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך, נטו

 125  125 עמלות ניהול חיצוני

 8  9 עמלות אחרות

 287  382 

לשנה שהסתיימה ביום

20112010

אחוזיםאחוזים

:י הקרן"פירוט שיעורי עמלות המשולמות ע
0.045-0.0750.045-0.085עמלה בגין קניה ומכירה של מניות בארץ

0.02-0.050-0.05ח בארץ"עמלה בגין קניה ומכירה של אג
0.01-0.020.01-0.025מ"עמלה בגין קניה ומכירה של מק

ח ליחידה"ש 1-2.5ח ליחידה"ש 1-2.5ף"עמלה בגין קניה ומכירה של אופציות מעו

ל"עמלה בגין קניה ומכירה של מניות בחו
0.09-0.80.09-0.8)ל"בתוספת תשלום לברוקר בחו(

0.02-0.040.05-0.25ל"ח בחו"עמלה בגין קניה ומכירה של אג
0.010.01 בקסטודיאןעמלה בגין עסקה 

 - הוצאות מיסים 17באור  

ולפיכך עיקר הכנסותיה פטורות ממס  2012בדצמבר  31הקרן אושרה כקופת גמל לצורכי מס הכנסה בתוקף עד ליום . א
.לפקודת מס הכנסה) 2(9בהתאם לסעיף 

ב. הרכב הוצאות המיסים (מאוחד) 

 בדצמבר31ליום 

20112010

אלפי ש"חאלפי ש"ח

 194  272 מיסים מניירות ערך זרים - מס שנוכה במקור בחו"ל
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 - בעלי עניין וצדדים קשורים 18באור  

.ף"ולהסתדרות המעו) ההסתדרות -להלן (הקרן היא צד קשור להסתדרות הכללית החדשה בכלל .א

.עובדים של גופים רבים הקשורים להסתדרות הכללית במישרין ובעקיפין נמנים על עמיתי הקרן
.מספר מעבידים של חברי הקרן הינם צד קשור, בנוסף

מסורים לבנק , לרבות ניהול חשבונות העמיתים, רישום הפעולות בתיק ההשקעות ושירותי מינהל נילווים.ב
.מ הנאמן הכספי של הקרן"הפועלים בע

.עסקאות עם בעלי עניין מבוצעות בתנאי השוק כפי ששוררים בעת ביצוען.        ג

הוצאות.ד
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר 31ביום 

20112010

ח"אלפי שח"אלפי ש

3,7413,797הוצאות דמי ניהול לחברה מנהלת 

13ראה באור , לעניין יתרת חברה מנהלת*        
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 - התחייבויות תלויות ונגזרים פיננסיים 19באור  

:לתאריך המאזן קיימות התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות בגין

מטילים התחייבות על הקרן בנסיבות שפורטו בחוק , ותקנות שהותקנו על פיו 1958 -ח "חוק הגנת השכר התשי.א
.בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקרן

 3,365 – 2010(ח "אלפי ש 746-מסתכם לכ, בתוספת ריבית החשב הכללי, לתאריך המאזן אומדן חובות המעבידים
).ח"אלפי ש

היועץ המשפטי של הקרן מטפל באופן שוטף בחובות מעבידים והגיש מספר תביעות משפטיות כנגד מעבידים 
.שפגרו בהעברת דמי הגמולים

:למיטב ידיעת הקרן, להלן מידע על סך כל החוב של חמשת המעבידים בעלי החוב הגבוה ביותר

בדצמבר 31

20112010

ח"אלפי שח"אלפי ש
2282,928'מעסיק א
168270'מעסיק ב
6669'מעסיק ג
3957'מעסיק ד
3712'מעסיק ה

או נחתמו הסדרי , הוגשו תביעות משפטיות על ידי הקרן, כנגד חמשת בעלי החוב הגבוה נשלחו מכתבי התראה
.חוב

). ח"אלפי ש 3,019 – 2010(ח בקרנות השקעה "אלפי ש 1,819הקרן  התקשרה להשקעות בסך .ב

 - השקעות מהותיות 20באור  

או בתעודות המקנות זכויות (י השקעה במניותיו "כהשקעה מהותית נחשבת השקעה במנפיק אחד או בתאגיד אחד ע
כתבי , יחידות של קרנות משותפות שהנפיק, אגרות חוב שהנפיק לרבות כתבי התחייבות ושטרי הון, )לרכישת מניות

. מנכסי הקופה 5%אופציה ומתן הלוואות כולם ביחד או כל אחד לחוד בגובה העולה על 

:נכון לתאריך המאזן יש למסלול טיטניום מניות השקעות מהותיות כמפורט להלן

2011בדצמבר  31

אחוזים מנכסי 
המסלול

שווי באלפי 
ח"ש

8.20131בזק
8.17131כיל

6.75108לאומי
7.20115טבע

5.4687פועלים
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 - ארועים מהותיים לאחר תאריך המאזן 21באור  

לגוף שייצג את הקופה באסיפות בעלי " מ"אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"נבחרה חברת  2012במהלך חודש ינואר 

.אשר ייצג את הקופה בעבר' ארז ושות, נפתלי-במקום משרד בן, מניות 
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