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המנהלתהחב.רהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

החברה"" :להלן(בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

במניות.מוגבלתפרטיתכחברה 22.11.1977ביוםהתאגדההמנהלת")"החברהאו

פעילותהאתהחלה ,המנהלתלחברההקופהביןפיצולכללאשרמבנישינויבמסגרת

 .הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה . 2007בנובמבר 8ביוםזובמתכונת

המנהלתהחברהשלתוהמניבעליפירוט . 2

אתלההמעניקההחברהשליסודתיימנ(בעלתף"המעוהסתדרותהםבחברההמניותבעלי

ונציגיהחברה)שלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנותהזכות

הזכותאתהמקנות ,החברהשלב'רגילותמניות(בעליבקרןהעמיתיםעובדיםשלםיקימעס

 .)ות"יהמנ"בעלי :ביחד(להלןבחברה)מהדירקטורים 50%עדלמנות

הדוח.בתקופתהמנהלתהחברהשלהאחזקותבמבנהמהותייםשינוייםחלולא

המנהלתהחברהע"יהמנוהלתלקופהשישהאישור . 3

עלחלהאישור .הקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקופה

מסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספים

לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

הוא:המסלוליםאישורמספר .האמורותהתקנותבמקוםבואויש ,האמור

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-מסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל

 .לעת)מעתמתחדש( 2019בדצמבר 31ליוםעדהיכןהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלסודיהבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאור .ב

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 1

שיעורהיקףףקהי

הגידולםינכסנכסים

 )קיטון( 12/2018 3/2019

אחוזיםח"שאלפימסלול

 2.22 738,764 755,176כללימסלול
 11.67 2,502 2,796תייימנמסלול
21ח"אגמסלול ,772 22,481 -3.16 

 2.09 763,747 779,744מנוהליםנכסיםכ"סה

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 2

שלרבשיעוחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

4.67% . 

שלבשיעורתיחיובתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלולב.

8.4% . 

 . 2.04%שלבשיעורחיוביתתשואה )מרץינואר-(הדוחבתקופתהשיגח"אגמסלול .ג

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקודת . 3

 .mניאלפ 15,835ממנהונמשכוmנאלפי 19,253בקרןהופקדו , 2019מרץינואר-פהובתק

אלפי 17,588לסךהסתכמו )הקרןאלהעברותבניכוימהקרן(העברותמהקרןנטוהעברות

 .mנ

המנהלתהחברהעסק•מצבג.

החברהעסקימצב . 1

ההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

(קופותםייפיננסשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשלהעצמי

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון(גמל)

קרןלמינהל.השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

דייעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמינהלהשתלמות

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברה

לנותניהןהיבויותייהתח ,וחייביםמזומניםושווימזומניםסעיפיםיכוללהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים
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להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאורועיםיאאירעולאהדוחתקופתבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלתימהותהשפעה

 .החברה

ברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 2

כלליהשתלמותמנהל

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

בהיקףבארץמניותונמכרוmנמי 6.33כ-שלבהיקףבארץמניותמכרכשוהמנייתיקיבאפ

 . lillמ' 12.37כ-של

בחו"למניותמדדיעלסלתעודותונמכרו li!Jמי 30.62כ-שלבהיקףבחו"למניותנרכשו

 . lillמ' 116.56כ-שלבהיקף

יקונצרנאג"חנמכרו , lillמי 4.09שלבהיקףשקליקונצרניאג"חנרכשוהקונצרניבאפיק

 . li!Jמ' 14.05כ-שלבהיקףצמודקונצרניאג"חנמכרו . lillמי 15.87שלבהיקףשקלי

בהיקףבחולקונצרניואג"חונמכרו , li!Jמי-10.96כשלבהיקףל"בחוקונצרניאג"חנרכשו

 . li!Jמי 14.22כ-של

ח"אגונמכרו li!Jמי 8.02כ-שלבהיקףשקליותותיממשלתאג"חנרכשוהממשלתיקיבאפ

שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשו ,mנמי 15.38כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

 . lillימ 74.09כשלבהיקףומק"מmנמי 2כ-

מניותטיטניוםמנהל

שלבהיקףבארץמניותונמכרו , ffilאלף 37כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיפיקבא

בהיקףבחו"למניותונמכרו , lillאלף 453כ-שלבהיקףבחו"למניותנרכשו . lillאלף 92-כ

 . li!Jאלף 887כ-של

צמודלאאג"חנמכר , lillאלף 10כשלבהיקףשקליממשלתיאג"חונרכשהממשלתיבאפיק

 . lillאלף 521כ-שלבהיקףמק"מונרכשוmנ 949-כשלבהיקףבארץ

אג"חהשתלמותמנהל

צמודותאג"חונמכרו , ffilמי 3.40כ-שלבהיקףצמודותאג"חנרכשוהממשלתייקבאפ

 . lillמי 3.07-כשלבהיקף

שקליותאג"חונמכרו , li!Jאלף 273כ-שלבהיקףשקליותאג"חנרכשויהקונצרנבאפיק

 . lillאלף 344כ-שלבהיקף
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מי 1.8כ-שלבהיקףצמודותאג"חנמכרוויmנלףא 200כ-שלבהיקףודותצמאג"חנרכשו

Jבiז. 

 .נmאלף 82כ-שלבהיקףלחואגחקרנותנמכרוןככמו

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזד.

הפהקועמיתילגבינתונים . 1

לשנהםיחודש-3לםיחושד-3ל
שהסתיימהמויישהסתמויישהסת

םיובביוםםיוב

דבצמבר 31במyר 31במרץ 31

2019 2018 2018 
עמיתים:חשבונותמספר

 8,450 8י 926 8,384םיליפע

 7י 192 7,203 6י 928יםפעיללא

גטו ,מנוהליםנכסים

 :}ח"ש{באלפי

 460,627 488,512 473י 189פעילים
 299,420 315,924 305י 642פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

 :ש"ח}{באלפי

רועבמשובתיםגמוליםדמי
2,288 1,992 

חדשיםםימצטרפ
5,210 

 83י 967 20,105 19י 253גמוליםימדמלים 1תקב
חדגמוליםמדמיתקבולים

-
פעמיים

--

 1,497 407 414לקופהצבירההעברות

 69י 035 17,298 18,002מהקופהרהיצבהעברות
ם:יתשלומ

 60י 489 17י 234 15,835נותיופד
---אחרים
על )דים(הפסהכנסותעודף

פהולתקהוצאות 23-י 128 8,779- 33י 614

מנכסיםשנבגווליהנדמי

 :} nש"{באלפי
 4י 121 1י 021 1י 056פעיליםולאליםיפע

מהפקדותשנבגוניהולדמי

 :)נmלפי(בא
---

ממוצג1ניהולדמישיג1ור

במונחיםמנכסים

 :{באחוזים}שנתיים
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 0.51 0.48 0.57פעילים

 0.51 0.48 0.57םיליפעלא

--ממוצעניהולדמישיעור
{באחוזים}:מהפקדות

-

פעיליםלאתיםיעמ . 2

לשנהחושדים-3לחושדים-3ל
םובישהסתיימהביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

צדבמבר 31במץר 31במרץ 31

2019 2018 2018 
קשר:מנותקיחשבונות

 1י 451 1,211 1,409חשבונותמספר
ש"ח) 33י 839 18י 629 35,976אלפי(בונטםימנוהלנכסים

מנכסיםשנגבוניהולדמי
45 25 173 

ש"ח)אבלפי(

שנגבוממוצעניהולדמיורשיע
0.57 0.48 0.51 

שנתייםבמונחיםמנכסים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

 ,להשניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורתאםובה ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

בכפוף ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונו.זיהנגביםהניהולדמי

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעור

 .-0.50%כשלשנתיבשיעורהינםהדוחבתקופתבפועלשנגבוהוליהנדמי

ולפסגותבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולידמכי 'מובהר

איתם.בהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעל ,בע"מערךניירות

ההשתלמותבקרןםייושינוהתפתחויות . 4

נובעהנכסיםבסךהגידול ,הקרןע"יםיהמנוהלבנכסים-2%כשלעליהחלההדוחבתקופת

והעברותמשיכותבניכויהפקדות(נטוצבירהלמרותוזאת ,הראשוןברבעוןהקופהמתשואת

שלילית.מהקופה)נטו

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםה.

להןלהיותשצפויהאוביותרמהותיתהשלכהבעלותחקיקההוראותפורסמולאהרבעוןבמהלך

החברה.שלהכספייםהדוחותעלביותרמהותיתהשלכה
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ונהליםלבקרותגילויו.

הגילוילגבייםונהלבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםנהלומהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשללוייהגלגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקןהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

ווחולדלסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשליהגילולגביוהנהלים

והוראותןהדילהוראותבהתאםהרבעוניבדוחותלגלנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעל

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעחיווהד

כספידיווחעלתיפנימבקרה

הפנימיתקרהבבשינויכלאירעלא 2019במרץ 31וםיבהמסתיימתהמכוסהתקופההבמהלך

באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןעיהשפאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשל

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותי
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 tCertification (תכתות

כי:מצהירפרי,ראובןאני,

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמזתקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדזחאתסקרתי ' 1

31ביזםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה :(להלןבע"מ  ,)""הדוח :ן(להל 3/2019/

מהותיתעובדהשלמצגבוחסר,לאמהזתיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח 'ידיעתיעלבהתבסס . 2

לתקופהבהתייחסםימטע l 'ה'לא ,מצגיםתם iאנכללובהןהנסיבותלאור ,בוושנכללשהמצגיםכדיהנחוץ

 .בדוחהמכוסה

מכלנאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספימידעוהרבעונייםהכספייםהדוחות ,יידיעתעלבהבתסס . 3

המכוסיםפותוולתקלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותצאותוותהכספיהמצבאת ,תיותוהמהנותיהבח

 .בדוח

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםעתםילקבםיאחראזוהצהרהםיהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

ן-וכ ;המנהלתהחברהשליכספדיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהםיונהלבקרותקבענו .א

במהלךבפרט ,המנהלתבחברהאחריםידיעלולידיעתנמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

 ;חוהדשלההכנהתקופת

לספקדתועיהמ ,כספיחודיועלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהוקבענב.

ח 11דילתקניבהתאםערוכיםהכספ"םחותושהדלכךוהכספיווחיהדמהימנותלבגיוןביטחשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלנהוהממלהוראותו ) IFRS (בינלאומיים

מסקנותינואתו,הצגנהמנהלתהחברהשלויהגיללגביהנהליםוהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

 ;הערכתנועלבהתבססדוחבוסההמכזפההתקלתום ,הגילוילגביהנהליםוהבקרותשלהאפקטיביותלגבי

-וכן

שהשפיעזהברבעוןשאירעכספיח 11דיעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלחזדבנויגיל .ד

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעישצפוסבירוא ,מהותיבאופן

וכן- .יכספ

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרןהחשבולרואהוינגילזוההצהרהמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

חוודיעלהפנימיתהבקרהילגבביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלןריוורקטיהדשל

 :כספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

דעימעללדווחולסכם ,לעבד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהעולפגם 00שצפוסביראשר ,יכספ

וכן- ;כספי

להםשישאחריםעובדיםרביםומעואההנהלהרבתומעבה ,תימהותשאינהןיבותיתומהןבי ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 2019במאי 28

 .יןדכליפעל ,אחראדםכלמאחריותואיותחרימאעזלגרכדילעילבאמוראין

:?2 
מנכ"ל ,פריראובןתאריך
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 \ Certification (זוכsזווזו

 :כימצהיר ,סוו•ר•ראובן .ניא

והשירותיםהמ•נהלעובדילפקידיםלמותתהשןקרמ•נהלשלהמנהלתהחברהשלוניהרבעהדוחאתסקרתי . 1

 .וח")ד"ה(להלן: 31/3/2019וםיבשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה :ן(להלבע"מ

תיתומהעובדהשלמצגבוחסרלאומהותיתעובדהשלןנכולאמצגכלכוללנונאיחוהד,יידיעתעלבהתבסס . 2

פהולתקתייחסבהמטעיםויהילא ,מצגיםאותםנכללוןבההנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .בדוחהמכוסה

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיידעמוםייהרבעונהכספייםהדוחות ,יידיעתעלבהבתסס . 3

המכוסיםלתקופותוםידלמועתהמנהלהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמבצאת ,תוהמהותיינותחהב

 .בדוח

יהגילולגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםוזהצהרההמצהיריםהמנהלתחברהבואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספיוחדיועלימיתנהפולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהיםונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנווא ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

במהלךבפרט ,המנהלתבחברהאחריםיידעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשלההכנהתקופת

לספקהמיועדתכספי,חודיועלפנימיתבקרהקביעתעלנופיקחאו ,יכספדיווחעלפנימיתרהבקקבענו .ב

דיווחינלתקבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחותנמהימילגבןביטחושלסבירהמידה

ן;ההושוקעלהממונהתוראולהו ) IFRS (בינלאומיים

נוימסקנותאתוהצגנוהמנהלתרהבהחשלהגילוילגביוהנהליםתוהבקרשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

 ;הערכתנועלבהבתססבדוחסה iהמכהתקופהלתוםהגילו,ילגב•ליםוהנההבקרותשלביותיהאפקטלגב•
-ןוכ

שהשפיעזהןוברבעשאירעכספיוח 1ד•עלהמנהלתהחברהשליתהפנימבבקרה ' iנישכלבדוחגילינו .ד

ווחידעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,יהותמבאופןלהשפיעיושצפירבסאו ,מהותיבאופן

וכן- .כספי

הביקורתלוועדתולדירקטוריון ,המבקרןהחשבואהולר 1ניגילזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהרהבקלגביותריביתנהעדכוהערכתנעלבהבתססהמנהלת,החברהשלןוירוטקהדירשל
 :כספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהותיהמהותהחולשותוהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

מידעעלולדווחלסכם ,לבעד ,םולרשהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספ,י

וכן- ;כספי

הםלשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלימיתנהפבבקרהמשמעותיתפקיד

ן.ידכלפיעל ,אחרדםאכליותרמאחאומאחריות•ועלגרכד•לעילבאמוראין

 2019במאי 28
תאריך

~ 
כספיםלנהמ ,וו•ר• oראובןו"חר
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2019ץרבמ 31ליום

מבוקר'(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2019במרץ 31ליוםבינייםםיכספידוחות

םינייענהכןות

החשבוןאירושלסקירהדוח

~ 

15 

 16ביכייזכיכספהצבהמעלדוחותתמ:צית

 17דוהפסרווחבינייםתדוחותתמצי

 18-22ינייםבהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

"מבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 2019ץבמר 31םובישהסתיימהלתקופהוקריםבמיבלתבינייםכספייםחותודרתיסק :הנדון

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןנהלמישלהמנהלתהחברהשלהמצורףיהכספהמידעאתסקרנו

-(להלןבע"מוהשירותיםהמינהל
 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

באותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופהוהפסד,הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2019במרץ

בהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנוביניים".לתקופותכספידיווח" IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקן

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידע

היקף

כספימידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה ."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתינייםבופותלתק

ומיישום ,והחשבונאייםהכספייםיניםנילעהאחראיםאנשיםעםעיקרב ,םמבירורימורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהפהיקבהמצומצמתחינהסקירה .םואחריאנליטייםסקירהנהלי

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

עתדחוותמביעיםאנואיו Iלכןבהתאם .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

ביקורת.של

מסקנה

ערו,ךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,תנורסקיעלבהתבסס

 ,"בינייםלתקופותכספידיווח" IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

 .וחסכוןביטוחההוןשוקרשותלהנחיותבהתאם

 ~רבבכבוד

 ,?~,>לוט
חשבוןרואי

28 :תאריך .5.2019 

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



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום

2019 2018 
מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2018 

ש"חאלפי

מבוקר

 :נכסים

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

158 
759 
232 

177 
678 
389 

168 
756 
319 

 1,243 1,244 1,149הנכסיםבלסך

הדן:

מניותהון

התחייבויות:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות
זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותבלסך

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

83 125 83 
1,160 1,119 1,066 

______ 1L243 ______ 1L244 ______ 1L149 _ 

וההתחייבויותההוןבלסך

מהוויםהמצורפיםהנאורים

1,149 1,244 1,243 

Z8 ,2019במאי 
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

 ~ J::; ק:-
 /}יפרראובן
ל"מנכ

סוויריראובן n11ךו

כספיםמנהל
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפדסוחורםיביניתוחודתיתמצ

ביוםשהסתיימויםחודש-3ל

מרץב 31

2019 2018 
מבוקרבלתי

לשנה

שהסתיימה

יוםב

בדצמבר 31

2018 
מבוקר

שייחאלפיאורב

 4,121 1,021 1,056ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 121 4 021 1 056 1 4וכללירתהנהלההוצאות

ופהקתלוחור

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םינייבהכספייםלדוחותםאוריב

כללי- 1באור

 :ילכלא.
 :(להלן"מבעוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהל'ישלהמנהלתהחברה
מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותןקראתמנהלת )""החברה

-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחוקבחכהגדרתההקופהיי)" :(להלן
הגמליי).תוקופ"חוק :(להלן

השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתייגמלת"קופהמהווההשתלמותקרןהינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
ף.'יהמעוהסתדרותע"ימיוצגים

 .ב

ג.

 :ניהולדמי
לכןאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

יפעלשיקבעיהמרבלשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

בהתאםהמנהלתהחברהדייעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

להוראותבכפוףשוניםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיכללי-מינהלמסלול •
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף Iהדין

תהיתהחשיפה ,ובחו"לבארץלמניותחשופיםיחיוהמסלולנכסי-יותמבמינהלמסלול •
תושגכאמורלנכסיםהחשיפהמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מפחתישלאבשיעור

השקעה.בקרנותאונאמנותבקרנות ,סלבתעודות ,יםבנגזר ,במישריןקעההשבאמצעות
ההשקעות.ועדתשלדעתהלשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

ח 11אג :ל'יבחוובארץהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיאג"ח-מינהלמסלול •
ופקדונות,להמרהחייאג ,סחירותשאינןהלוואות ,מסחרייםניייע ,סחירותינןושאסחירות
כסיםלנחשיפההמסלול.מנכסי 120%עלהיעלולא-75%מתיפחשלאחשיפהבשיעור
בקרנותאונאמנותבקרנות ,סלבתעודות ,בנגזרים ,במישריןהשקעהעותבאמצתושגכאמור

ועדתשלדעתהלשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףעתושקהנכסיםיתרתהשקעה.
ההשקעות.

המזומנים,יתזרימעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםתובדוחד.
היהכנסותוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהשלב ,זהלמידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ''בעוהשרותיםהמינהלעובדי

םייביניםיהכספתוחולדוריםאב

תונאיבחשהותינימדהיעיקר- 2אורב

א.

ב.

ג.

תינאבוהחשותינהמדייעיקר

שיושמההמדיניותהנהי ,אלהבינייםכספייםדוחותמציתבתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

םיימובינלאכספיחווידניקבתעמידהלעהרהצה

ואינהינייםבלתקופותכספידיווח , IAS34-לבהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
םעיחדבאותהלקרואיש .המלאיםהשנתייםהכספייםותבדוחהנדרשהמידעכלאתכוללת

השנתייםיי).הדוחות" :(להלן 2018בדצמבר 31יוםבמהשהסתייולשנהליוםםייספהכהדוחות

 . 2019 ,במאי 28םיובחברההרקטוריוןידעייילפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

תדעלוקושיםינאומדבשושימ

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםחותהדובעריכת
נכסיםשלומיםהסכועלהמדיניותםיישועלמשפיעיםראשוהנחותניםדאומ ,הערכותב

 .אלהםמאומדניתשונולהיותעלולותועלבפשהתוצאותיובהראות.צוהוהכנסות ,בויותיוהתחי
ותיקריהעוההנחותההקבוצשלאיתבונשהחתיניוהמדוםיישתעבהלהנההשלתהעדשיקולב

השנתיים.בדוחותששימשואלועםעקבייםהונסוודאות,יבאהכרוכותבהערכותששימשו

לותיפעריגזמ- 3ראוב

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתתרהמוגדהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .השתלמותותרנק-גמלפעילותלמגזרםיכשייוצאותהוהההכנסותרכיביכל ,לבפועותיהצאהובסיס
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םילפקידההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםהמינהלעובדי

םבינייםיפיסכהתוחלדויםראוב

וכלליותהלנהההוצאות • 4רבאו

ונלוותעבודהשכר

והפחתותפחת

דירקטוריםביטוחפרמיית

דירקטוריםגמול

ואחזקהדירהשכר

ואגרותמשרדיות

ושיווקפרסום

המתפעללבנקניהולדמי

השקעותמנהלניהולדמי

נטוסל,תעודותבגירניהולדמי

 •ומקצועימשפטיייעוץ

דיוור

והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

לשנה
שהסתיימהחודשים-3ל

ביוםביוםשהסתיימו

בדצמבר 31במרץ 31

2019 2018 2018 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

391 353 1,467 

10 8 36 
22 23 89 

79 71 244 

65 80 286 

56 49 253 

14 52 57 

136 143 561 

68 71 281 

1 

179 152 668 
18 4 89 

18 15 89 

1,056 1,021 4,121 
= 

25 15 58 
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דיםילפקההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםנהליהמעובדי

םביניייםיכספהחותלדוםיבאור

 )ךשהמ(לליותכוהלהנהוצאותה- 4אורב

 :עיוקצמומשפטיייעוץוצאותהפירוט •

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

ץבמר 31

Z019 Z018 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2018 

מבוקרמנוקרבלתי

ח"שאלפי

 29 30פנימיתביקורת

 35 35כספיםוניהולחשבות

 zo zoח"ורביקורת
 21 21יפטמשייעוץ

 11 11סיכוניםניהול
 2 2נכסיםשערוך

 13 22מידעואבטחתניהול

 14 13מינהליתאכיפה
 7 25אחרמקצועיייעוץ

179 152 

120 

140 

81 

85 

49 

6 

49 

54 

84 

668 

לויותתתויובייתחה- sאורב

המפורטותתובנסיבהחברהעלחובהמטילים Iיופעלשהותקנוותקנות 1958-חייהתשיהשכרהגנתחוק
לחברה.כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותרבגיבחוק

ח 11שאלפי 390לכ-מסתכםהכללי,החשבריביתבתוספת ,המעבידיםבותוחאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארנירפיגורבחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)חיישאלפי 384 2018- (

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואף ,שוטףבאופןהמשפטיים
 .ההשתלמות

חובותלגבייתהסדריםלעיתיםנערכים Iםיקימעסחובותביתלגהקרןשלהשוטףהטיפולבמסגרת
הכספיםלגביואשרמעסיקבמחובעיקרנונעהמופיעהחוב .כחוקפיגוריםתיבירתשלוםםליהכול

כחוק.פיגוריםריביתובתוספתלהסדרבהתאםמופקדים
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםהמינהלעובדי

םייניבםייהכספחותולדםיוראב

תורוישוהתקהסכמים • 6ורבא

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ 11בעהפועליםנקבמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברה .א
החברה.ניהולבשהשתלמות)ןקר-(מכהלהגמלקופתלעמיתיונותבחש
 . 0.07%חיכוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014רבינוא 1מיוםהחל

למתןפעילותואתלסייסוכוונתעלהודעהרהבלחהמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

מלס.לחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותי

התנאיםאתוסיכמהמלסרתבחבלבחורליטהחוההשונותהאפשרויותאתבחכההחברה

משאהחברהמנהלתילבמקב . 2019יוניבברהמעיתבצעםהכספייותחודהדלמועוךככ .המסחריים

התפעול.הסכםשלהמלאהנוסחעלמלסרתבחעםומתן

מפסגותןהקרככסישלהשקעותניהוליתשירוקבלתעל 2008אפרילבחודשםהסכחתמההחברהב.
 .פסגותשמקבוצתע"מבערךניירות

 , 2010יולידשומח ,) 11פסגות 11 (ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהיןבשכערךלסיכוםבהתאם
 . c/0.0350וכחיהקופחידיעלהמשולםהניהולדמישלהגביהאחוז

אתמנהלתהיאמשםבאביבתל 9העםאחדובברחהכלמשכרהחבהככנסה 22.1.2014יוםב .ג
מיוםםורקרןמולהסכםעלוחתומהבככסרוםקרןשלמשכהשוכרתחיכהרהבהחענייניה.

28.2ליוםעדיאהשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013 .2020 . 
ביוהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצוין
רום.ןרלקרהבהח
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