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המנהלתהחברהשלכללייםמאפיינים .א

כלליתיאור . 1

אוייהחברהיי :(להלןמייבעםוהשירותהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

22ביוםהתאגדה )ייהמנהלתהחברה" .11 שינויבמסגרת .במניותגבלתמפרטיתכחברה 1977.

בנובמבר 8ביוםזובמתכונת Iפעילותאתהחלההמנהלת,לחברההקופהביופיצולכללאשרימבנ

 .הקרןניהולחינההחברהשלהיחידהפעילותה . 2007

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

הזכותאתלההמעניקהברהף lשליסודמנייתובעלתףייהמעוהסתדרותהםבחברההמניותבעלי

שלמעסיקיםונציגיהחברה) rשהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנות

 50%עדלמנותהזכותאתתנהמקנ ,החברהשליברגילותמניות(בעליבקרןהעמיתיםעובדים

 .)ייחמניותבעלי~ו :ביחד(להלןבחברה)מהדירקטורים

 .הדוחןופתבתהמנהלתהחברהשלהאחזקותבמבנהמהותייםשינוייםחלולא

11המנהלתהחברהי 11עהמנוהלתלקופהשישהאישור . 3 -

כספיםעלחלהאישור .קופה~בתקנוןכמפורטלשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקופה
(כלליםהכנסהמסלתקנות 1pבתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמים

שיבואו ,האמורלחוק 22יף~סמכוחבתקנותאו-1964ד- 11התשכגמ)לקופותולניהוללאישור
 :הואהמסלוליםאישורמספר .האמורותהתקנותבמקום

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-מסלולמינהל •

 1385ח- 11אגמסלולמינהל •

 .לעת)ת lמומתחדש 2022בדצמבר 31ליוםעדתינוהגמלקופתאישורתוקף
 11יסודבמסמכישינוי .-4

החברההגישה 29.10.2019ידןבתא .החברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלן
טרםאשר ,שבניהולההגמלקופתקנוןלעדכוןבקשהוחיסכוןביטוח 1ההוושוקעללממונה

מסלוליברשימתהמפורטותנךלהוראהגמלקופתשלההשקעהמסלוליהתאמתשלבהיבט /אושר

 .וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשלההשקעה
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאור .ב

המנהלתהחברהידיעלנטוהמנוהלים.הנכסיםהיקף . 1

היקף

נטו ,נכסים

312022 

היקף

נטו ,נכסים

1212021 

עורש

דול lהג
טון)ן(ק

ח"שאלפימסלול

כללימסלול

ימנייתמסלול

ח"אגמסלול

כ"סה

יזים rא
882 ,482 

5,332 

20,466 

905 ,762 

5,304 

20,183 

תש . 2

908 280 931 249 

(2 . ~7) 

ס . ף 3 

1 .  oנ

הפ . 3

בת

נט

העברות .חבנאלפי 15

 . li!Jפי

מצבע .ג

מצ

בה

של

מז

 ) 2 . 7 ( 1 1י

המנהלתהחברהשבניהולהקופהואת

המסלולשם
ברוטונינומינליתשואה

הדוחלתקופת

 1.65%-כללימסלול

 4.35%-מנייתימסלול

 0.68%ח"אגמסלול

נומינליים)(בערכיםומשיכותקדות

 , 285מנהיכונמשכו li!.Iאלפי 16,479בקרןהופקדו , 2022מרץינואר-קופה

אל 7,821לסךהסתכמוהקרן)אלהעברותבניכוימהקרן(העברותמהקרןו

נהלתהמהחברהסקי

החברהעסקיב

בלעמודנדרשחהיאשאיוהרי ,בלבדענפיתגמלקופתמנהלתהחברהיות,

(קננסייםפישירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברה

 . 2012ב-"תשע ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשערי

למילמות,השחסר-בלבדאחתהשתלמותסרשלבניהולהעוססתברה

העצמיההוןדרישות

יעצמ(הוןגמ)לופות

השתלמותקרן .נהלן Iן 1 1הח

מעמיתיההחברהידיעלולה rניבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתחינהנהלילמ
 ·'ז.רגולטוריולמגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיחינם

השירותיםלנותניהןבריותיההתחי ,וחייביםמזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרן

להםאשרהמנהלתהחברהועניינבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהדוחתקופתבמהלך

 .החברהבעסקימהותייםחידושיאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה
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ריב

1 . 

ההשתלמותקרבאודותונתוניםמידעוז

 :הפהקועמיתילגביםנתוני

הנלשחדושים 3ל•חדושים-3ל
תסיימהביוםש~ביוםומשהתסייביוםשהסתיימו

ננצדבמברבמרץ 31במרץ 31

2022 2021 2021 

 :תיםיעמחשבונותמספר

 7,941 7,422 7,930פעילים

 7,775 7,585 7,758פעיליםלא

 15,716 15,007 15,688כה"ס

ונט ~םימנוהלםינכס

 :ח'"שי{באלפ

 520,388 481,375 503,257פעילים

405פעיליםלא ,023 386,598 410,861 

908כ"סה ,280 867,973 931,249 

םייתוצאתםינתונ

 :ח'"שיבאלפ{

עבורמשובתיםגמוליםדמי
1,494 955 7,301 

חדשיםמצטרפים

 73,522 15,144 16,479גמוליםמדמיתקבולים

חדגמוליםמדמיתקבולים
84 -103 

פעמיים

 21,663 5,205 3,380לקופהצבירההעברות

,37 8,917 11,201מהקופהצבירההעברות 176 

 :תשלומים

48 13,664 15,285פדיונות ,627 

---אחרים

עלהכנסות(הפסדים)עודף
) 16,342 ( 25,311 76,973 

לתקופההוצאות

םימנכסשנגבולויהנידמ

 :ח'"שיבאלפ{

 5,009 1 1,185 1,259פעיליםולאפעילים

---מהפקדותבוגשניהלונידמ
 :)~יבאלפ(

ממצועהלוינימדרועיש
םיישנתםיחנבמוםימנכס

 : )םזיבאחו(

 0.56 0.54 0.57םיליפע

 0.56 0.54 0.57םיליפעלא

---ממוצעהלוינידמרועיש
 :)םיזובאח(פקדותהמ
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.2 

. 3 

i 

! 

1 

ו

ו

פעיליםלאעמיתים

לשנהחדושים-3לחדושים-3ל
ביוםיתסימהש~ביוםשהיתסימוביוםשהסתיימו

דבצמבר 31במרץ 31במרץ 31

zozz ZOZl ייZOZ1 

 :קשרמנותקיחשבונות

 1,414ו 1,346 1,422חשבונותמספר

(באלפינטומנוהליםנכסים
45 ,779 52 ,232 1 : 51 ח)ש" 435,

מנכסיםשנגבוניהולמיד
63 65 259 

ש"ח)לפי(בא

 0.56 0.54 0.57נגבושממוצעלויהנדמישיעור
שנתייםבמונחיםנכסיםמ

הדינלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור

דמי ,להשניתןרהאוצמשרד hבאישולאמורובהתאם ,"ענפיתגמלקופת"כמוגדרתהקרןבהיות

שנתילשיעורבכפוף ,בפועלההרצישהקרןהוצאותלפיחינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהול

 .מהיתרות 2%שלמרבי

Sr .0כ-שלשנתיבשיעורחינםהדוחבתקופתבפועלשנגבוהניהולדמי O/o . 

על ,ההשקעותולמנהלהמתפעללגוףהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכימובהר,

 .איתםבהסכםשנקבעוהשיעוריםפי

ההשתלמותבקרבושינוייםהתפתחויות . 4

נובעהנכסיםבסךהקיטון ,רןהי 11עהמנוהליםבנכסים Z .-47%כשלירידהחלההדוחבתקופת

נטווהעברותמשיכותבניכוי(הפקדותנטוומצבירההדוחבתקופתהשליליתהקופהמתשואת

 .שליליתמהקופה)

חקיקהוהוראותמהותייםשינויים .ד

(הוצאותגמ)ל(קופותיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות'התקנותבקובץנתפרסם 2.3.2022ביום

 .-2022ב 11התשפ ,שעה)(הוראתעסקאות)ביצועבשלישירות

להכירשעההוראתבמסגרתהמאפשרבאופןישירותהוצאותתקנותתוקנו 9.9.2020ביוםכזכור

 :כדלקמןישירותכהוצאותהבאותבהוצאות

 ;קשור)צד(שאינןהשקעהקרנות . 1

 ;)ל 11בחושעיקרןהשקעותבגין ,קשורצד(שאינוזרתיקיםמנהל . 2

 ;)ל 'בחרשעיקרןהשקעותבגיןקשור,צד(שאינוישראליתיקיםמנהל . 3

 ;בנאמנות)משותפות,שקערתבחוקכהגדרתהקשור,צד(שאינומחקהקרןלרבותנאמנותקרן . 4

שהינהקרןשלהחריגהללא'בנאמנומשותפותהשקעותבחוק(כהגדרתהעיליתטכנולוגיהקרן . 5

 ;קשור)צד

 ;חוץקרן . 6
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 .סלקרנות . 7

 .הקופהמנכסי 0.25%שלתקרהעדאלההוצאותהוגבלושעההוראתבמסגרתכןכמו

28ביוםלפקועהייתהאמורההשעההוראת  38סעיף(לאוראוטומטיתהןהוארוהיא 2.2021.

 .פקעה)ואז , 6.7.2021ליוםעד ,הכנסת:יסודלחוק

 . 6.4 . 022ליוםעדרטרואקטיביתהשעההוראתהוארכההתקנותיפעל

ונהליםלבקרותגילוי .ה

הגילויילגבונהליםבקרותהערכת

התקופהלתוםהעריכו ,הלת lהמהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף ,החברההנהלת

בסיסעל .המנהלתהחברהלוהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסה

שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהל''מנכ ,זוהערכה

המנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברה

ההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיולהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשת

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויל Jאירעלא 2022במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

על ,מהותיבאופןלהשפיעפרישסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה
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 ) Certification (הצהרה

n 

 :כימצהירפרי,דאונואני,

מ"נעוהשירותיםהמינהלועבדייםלפקיהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרעבוניהדוחאתסקרתי . 1
 .) 11הדוח 11 :(להלך 31/3/2022ביוםשהסתייםלרבעון ) 11חמנחלתחחברח 11 :(להלך

הנחוץמהותיתעובדהשלמצגרבוולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2
 .בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא ,מצגיםאותםנכללובחןהנסיבותלאור Iבושנכללושהמצגיםכדי

הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםבדוהכלולאחרכספיומידעהרעבונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3
 .בדוחהמכוסיםקופותיוללמועדיםהמנהלתהחברהשלהעפולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,

הגילוילגביונהליםבקרותשלמסולקילקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחרבהואחריםאנו . 4
וכן- ;המנהלתהחרבהשלכספידיווחעלהפנימיתולנקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונחלוםבקרתשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו .א

תקופתבמחןלברפט ,המנהלתחברהאחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחרבתהמתייחסמחותישמודע
 iהדוחשלההכנה

n 

מידתלספקהמיועדתכספי,דיווחלפנימיתנקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרחקבענוב.

דיווחלתקנובהתאםערוכיםפייסהכשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות IFRS) (בינלאומיים

לגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

וכן- iהערכתנועלבהתבססוח'בהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביות

באופןשהשפיעזהברבועןשאירעפיכדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

-וכו .כספידיווחעלהמנהלתרח hחחשלהפנימיתהבקרהעל,מחותיבאופולהשפיעשצפויסביר,אומחותי

שלהביקורתולוועדתלדירקטוריון,ר~חמבהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
 :כסיפדיווחעלהפנימיתה:lנקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריון

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלעלתה~הבאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.
וכן- ;כספימידעעלולדווחסלכם,דילעלרשום,המנהלתהחרבהשלביכולתהגפלועשצופייםסביראשר Iכספו

תפקודלחםשישאחריםעובדיםביםמעראוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כל .ב
 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהנפימיתבבקרהמשמעותי

 .דיןכלפיעלאח,ראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדיעלילבאמוראין

 2022במאי 31
ראותאריך
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 ) Certification (צהרהה
 :כימצהירסווירי,ראובןאני,

מ"בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
/3113ביוםשהסתייםלרבעון ) 11המנהלתהחברה 11 :(להלן ZOZZ 11הדוח 11 :(להלן (. 

.2 

.3 

הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס

בדוח.המכוסהלתקופה,תייחסבמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדי

הבחינותמכל ,נאותבאופןשקפים eבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות .ידיעתיעלבהתבסס

 .בדוחהמכוסיםפותולתקלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיות

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4
וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםכאלה,םונהליתבקרושלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

תקופתבמהלךבפרט ,המנהלתרהחנאחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשלההכנה

מידהלספקהמיועדת ,פיסכחווידעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

דיווחלתקניבהתאםםוכירעס 1פהכסשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה
 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRSJבינלאומיים

לגבימסקנותינואתוהצגנוהלתנההחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

וכן- Iהערכתנועלבססתבה Jבדוהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

וכן-כספידיווחעלהלתנהמהחברשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

שלהביקורתולוועדתדירקטוריון Iהמבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
 :כספידיווחעלהפנימיתההנקלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריון

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלהבהפעלאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

וכן- ;כספימידעעלולדווחםכס'ללעבדלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

תפקידלהסשישאחריםעובדיםסמעורבאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביו ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותי

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2022במאי 31
םפיסכהלנמ Iיריסרובןאררו"חתאריך
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לפו,,ידיםתההשתלמו,,רמינהלשלהמנהלתהחברה

 1בע"והשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2022במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



לפדוידיםתוהשתלמהדורמינהלשלמנהלתההחברה

בע''והשרותיםהמינהלעובדי

במר 31ליוםבינייםכספייםדוחות

םיניעניהתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

1'1-

15 

16 

17-21 



חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

מ 11בעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 2022במר 31יוםשהסתיימהלתסרפהמנוסריםבלתיבינייםכספייםדוחותסנויות :הנדון

מבוא

קרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמדיעאתסקרנו

העלהדוחתמציתאתהכולל ,חברה")"ה-(להלןבע"מוהשירותיםהמינהל

שלושהשללתקופהוהפס,דהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2022במרץ

עובדילפקידיםתלמות

 31ליוםבינייםהכספיצב

באותושהסתיימהודשים

בהתאםזובינייםקופתולכספימדיעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריך

עלמסקנהלהביעהיאואחריות .ביניים"לתקופותכספידיווח" IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקן

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימדיע

היקף

של"סקירהבישראלברןחרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימדיעשלסקירה ·"הישרשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימדיע

והחשבואניים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר ,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

ביקורתמאשרניכרתה Iבמבהיקפהמצומצמתתינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום
שניוודעביטחוןלהשיגומאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

ו

חוותמביעיםאנואיןד'ולבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשחיוהמשמעותייםהענייניםלכל

 .ביקורתשלדעת

מסקנה

ערו,ךאינוהנ"להכספישהמידלסבורלנוחגורםדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנועלבהתבסס

 ,ביניים"לתקופותכספי"דיור IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

 .וחסוכןביטוחההוןשוקרשותלהנחיותבהתאם

31 :תאויד .5.2022 

 ,רבבכבוד

~ UI '\~jב I ~ J\l 
 'שות 1לוטרבן

חשבוןרואי

 03-75145 1פקס. , 03-7514514טל. , 5252103מיקדו 3בצלאלרח'גן:רמת
E-mail: brit-g@zahav.net.il 
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לפסידיםההשתל~ותסרומינהלשלהמנהלתהחברה
 " t1בעווהשרותיםהמינהלעובדי

דפסוהרווחםייניבתוחודתימצת

ביוםתיימוסשהחודשים-3ל
במרץ 31

2( 21 2022 

לשנה
תיימהסשה

ביום

בדצמבר 31

2021 
מבוקרמבוסרבלתי

"חשאלפיבאור

ההשתלמותמקרךניהולמדמיהכנסות

וכלליותהנהלההוצאות

מימוןהוצאות

אותצוההכלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

5,009 1,185 1,259 

4,997 1,184 1,256 4 
12 1 3 

____________ 5l009 . --------- __ ll185 . ____________ ll259 . 

- - -
1 
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לפך,ידיםות'ההשתלך,רמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''והשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי: .א
 :(להלןמ 11בעוהשרותיםהמינהעובדילפקידיםההשתלמותקרן 11מינהל 11שלהמנהלתהחברה

מסלוליהשלושתעליםוהשרוהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלת ) 11החבךה 11
-2005הייהתשס ,גמ)לות(קופיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11הקופה 11 :(להלן
 .),~הגמלקופותחוקיי :(להלן
השתלמותכקרןושרהו ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , ZZ . 11.1977ביוםנוסדההחברה

 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותק lנחכהגדרתה ''ענפיתגמלקופת''המהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותעשוייםאווצגיםמאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
ף. 11המעןהסתדרותי//עמיוצגים

 :ניהלודמי .ב
לכןאי .רווחלמטרותיולאינכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבייעודלובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

בהתאםהמנהלת,חברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה .ג
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

יהדיולהוראותבכפוףים,שרמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיכללי-מינהלמסללו •
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף

תהיההחשיפהל, 11ובחןובארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסימניות-מינהלמסללו 8
תושגכאמורלנכסיםפהחש .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

 .השקעהבקרנותאוות~נאמבקרנותסל,בתעודותבגנזרים, ,במישריןהשקעהבאמצעות
ההשקעות.ועדתל tדעתהלשיקולובכפוףיהדיולהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

ח 11אג :ל 11ובחובארץםהבאלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיאג"ח-מינהלמסללו 8
 ,ופקדונותלהמרהאג~~חי ,סחירותשאיןנהלוואותמסחריים,ע''ני ,סחירותושאינןסחירות
כאמורלנכסיםחשיפה .ל lהמסלמנכסי 120%עליעלהולאו s %-מיפחתשלאחשיפהבשיעור
בקרנותאונאמנותות,בקר ,סלבתעודות ,בנגזריםבמישרין,השקעהבאמצעותתושג

ועדתשלדעתהשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרתהשקעה.
 .ההשקעות

 ,המזומניםתזרימיעלודוחובהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ד
הכנסותיהוכלרווחרותלמלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשליזהלמידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה

17 



לפקידיםההשתל~ותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
,נ 11בעוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- zבאור

 .א

 .ב

ג.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

שיושמההמדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

ואינהבינייםלתקופותיכסדיווח , IAS34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
עםביחדאותהלקרואישהמלאים.השנתייםהכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .השנתיים"),דוחות 11 :(להלן 2021בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחות

 . 2022 ,במאי 31ביוםהחברדירקטוריוןי 11עלפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקלובאומדניםשימוש

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםרעהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות

 .אלהמאומדניםכרתשלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסות ,והתחייבויות
העיקריותוההנחותוצח,הקשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלהשלדעתהבשיקול
 .השנתייםוחרתבששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו

פעילותימגזר- 3באור

עלענפיתגמלקופת,לתמכוהחברהמאחר .ענפיתגמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .השתלמותקרנות-גמפעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכל ,בפועלהוצאותיהבסיס

18 
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לפך,ידיםההשתלמותך,רןמינהלשלהמנהלתהחברה
,נ aוובעוהשרותיםהמינהלעובדי

םבינייםייכספהלדוחותםוריאב

תוכלליוהנהלההצואות- 4באור

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2022 21 ( 2 

מבוקרבלתי

ש"חאלפי

544 446 

82 79 

47 35 

101 80 

) 10 ( 29 

67 68 

7 21 

102 97 

92 75 

226 240 

) 2 ( 14 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2021 

מבוקר

ונלוותעבודהשכר

והפחתותפחת

משרהונושאידירקטוריםביטוחפרמיית

דירקטוריםגמול

משרדאחזקת

ואגרותמשרדיות

ושיווקפרסום

המתפעללגוףניהולדמי

השקעותמנהלניהולדמי

 *מקצועיות

דיוור

והשתלמויותעיון,כנסיםימי

1,889 

321 

176 

345 

141 

286 

79 

402 

335 

893 

55 

75 

1,256 1,184 4,997 

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 22בסך

===== 
18 71 
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לפסידיםותההשתלסרמינהלשלמנהלתההחברה
בע"והשרותיםהמינהלעובדי

םבינייייםפסהכדוחותלםוריבא

ך)מש(הותלליכוהנהלהותאהוצ- 4וראב

קצעויות:מטפירו •

וםיתיימוסשהחודשים-3ל

במרץ 31

2022 2 r21 

מבוקרבלתי

לשנה
תיימהסשה

ביום

בדצמבר 31

2021 

מבוקר

ייחאלפי

 56 46פנימיתביקורת

 39 39כספיםוניהולחשבות

 20 20חיירוביקורת

 29 29משפטיייעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 2 2נכסיםשערוך

 14 17מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 13 13מינהליתאכיפה

 12 8בנקאיתסליקה

 43 40אחרמקצועייעוץי

226 240 

188 

155 

81 

119 

48 

7 

55 

53 

34 

153 

893 

ויותתלתחייבויותה- 5באור

המפורטותיבותסבנהברהעלחובהמטילים Iפיולעשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
 .לחברהםיספהעברתידיעלדםעבמוסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

חיישיאלפ 545-לכנםסמ ,הכלליהחשבריביתבתוספת ,המעבידיםחובותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותרשאהביבפיגורחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחברה .ח)יישאלפי 540- 2021 (

קרןכספיבהעברתרוג~ימעבדייםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואף Iשוטףבאופןהמשפטיים

 1 .ההשתלמות

חובותלגבייתדריםסה pלעיתינערכיםימעסיקיםחובותלגביתהקרןשלהשוטףהטיפולבמסגרת
הכספיםלגביושראקימעמחובבעיקרכובעהמופיעהחוב .כחוקפיגוריםריביתתשלוםהכוללים
 .כחוקפיגוריםריביתובתוספתלהסדרבהתאםמופקדים
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לפדוידיםותההשתלדורמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"והשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 6באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

ופנסיהגמלמלסחברתע 1117/2019ביוםלקופהתפעולשירותילמתןהסכםעלחתמההחברה .א
 .בעוומ

ערןניירותמפסגותקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקיבלההחברה 26/7/2021לתאריךעד .ב
 . 0.035%הניהולדמישלהגביהאחוזמ, 11בע

ההשקעותנהלעםהתקשרההחברהפסגות,ההשקעותביתשלהמכירההליןסיוםלאור
 , 2617/2021בתאריךועל tבההשקעותתיקניהולאתוהעבירהמ 11בעהשקעותניהולאמנן .אי.אי.בי
 . 0.041%תינוהניהולדמישלהגביהאחוז

22.1ביוםג.  .ענייניהאתמנהלתהיאמשאביבבתל 9העםאחדברחובלמשכנתהחברהנכנסה 2014.
 . 2.9.2013מיוםרוםרן~מולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההחברה
למימושאופציהניתנה rולחבי 2020הראשוןהרבעוןלתוםעדחיתההשכירותהסכםתקופת
להארכתאפשרותישהלחב .החברהידיעלמומשהאשרנוספותבשנתייםההסכםהארכת
 . 2024עדההסכם

ביןהמשותפיםשדדים Iהחזקתבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצוין
 .רוםלקרןהחברה
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