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הסנהלתחחגרהשלכללייtיסאSנייניtיא.

לליכ . '

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

ההשתלמותקרןמינהל"שלהמנהלתהחברההינה )"החברה" :להלן(בע"מ"

"הקופה").(להלן:והשירותים"המינהלעובדילפקידים

תקנוןלהוראותבהתאםשוניםומעסיקיםהמעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

החברה.

החברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

 :להלןכמפורטהקופהלתקנוןבהתאםהמנהלת

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםכספימושקעיםבוכלל•-מ•נהלמסלול •

החוקיההסדרפיעל ,ל"ובחובארץ ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעות

קונצרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

מקרקעין ,הלוואות ,להמרהאג"ח ,מניותשלבנגזרות ,במניות ,בבנקיםפיקדונות

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולמנכסי 50%לפחותםימושקעבומניות-טיטניוםמ•נהלמסלול •

ובקרנותובחו"לבארץמניותבמדדי ,מניותעלבנגזרים ,באופציותובחו"ל,בארץ

 .אלהבהשקעותהמתמחותנאמנות

באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבו- nאג'·מינהלמסלול •

נאמנותקרנותלהמרה,אג"ח ,קונצרניותאג"ח ,מק"מים)(לרבותממשלתיות

מניות,עלונגזריםבמניותהשקעהכלללא ,אלובהשקעותהמתמחות

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

 .ההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
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;ןטג;ןלכו;ןחנן;ןשל '"''נטן; 'נעל'טפ'ו . 2

בזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הצבעה

 50o/oהכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות

יסודמניות 1

 0%אירגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

שוניםמעסיקים 50%ב'רגילותרשומותמניות 15

100% 

 :הבאההחלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

כ"א.חדששקל 0.0001ע"במביות 39,998א'רגילותמניות

עלהודעהלקבלזכאיאינואך ,בקרןעמיתלהיותזכאיהמניהבעל

הוקצולאאלומביותולהצביע.בהןלהשתתף ,כלליותאסיפות

 .בפועל

בפועלהוקצומתוכן .חדששקל 0.0001ע"נמניות 10,000ב'רגילותמניות

ידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

ועלהממונה")" :ן(להלהאוצרבמשדרההוןשוקאגףעלהממונה

 15והוקצוהחברהידיעלחולטואלהמניות ,החברותרשםידי

עבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15ל-בלבדמניות

המעסיקיםע"ימוחזקותאלהמביותביותר.הרבהעמיתיםמספר

באסיפהולהצביעלהשתתףהזכותאתןיהלבעלמעניקותוהן

מביותבעלי .הכלליתבאסיפהאחדקולמקנהמניהלכ .הכללית

יבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכאיםיהיואלו

אלהדירקטוריםמביןבי.רגילותמניותבעליקבוצתנציגימתוך

חבריכללשלקולותברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחר

 .הדירקטוריון
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עחזקתומ ,חדששקל 0.0001נ 11עאחתמניהיסודמניות
11 

הסתדרותי

ל-זכאיזהמסוגהמניהבעלבחברה).העובדים(נציגתהמעו"ף

 6לפחותימנההמניהבעל .יתהכללהפבאסיההצבעהוחמכ 50%

ממחציתמטעמוירקטוריםהדמספריפחתולאמקרהובכלםידירקטור

בחברה.המכהניםםיהדירקטור

הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניההכרעהמביות

אותםבכללהכריעהזכותאתלבעליהמקנהזומניה .המעו"ף

וביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחבריםשדעותמקרים

מופקדתזומניהמוועדותיו.אחתבכלאוהחברהבדירקטוריון

לשםידועלשהוסמךמייבידאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיו

 .כך

לקבועבהתאםב'מניותליבעשלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימים

והרישוםךיההל .עהיצבשהיאב'המניותחילוטלהליךאםובהתהחברהבתקנון

 . 2015שנתבמהלךלהסתייםאמורים

ביוםהממונהעל-ידילהןשניתבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

 .בחברהאחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותייבכמתח , 8.11.2007

כהגדרתםלחברהםיקשורצדדיםנםיההבאיםפיםגוה ,החברהידיעתלמיטב

 :ן(להל-1964תשכ"ד ,גמל)קופותולניהולשורילא(כלליםהכנסהמסבתקנות

 ,רוםהשתלמותקרן ,בשליטתהוחברותהמעו"ףהסתדרותהגמל"):קופות"תקנות

קרןמינהלקופה"געמידר,הביטחון,משרדישראל-מדינתישראל,אורטצ"ו,וי

ניירותפסגות ,החברהע"יהמנוהלתוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמות

אליההקשוריםוהגופיםחיצוניבניהולברההחהשקעותאתהמנהלתמ"בעערך

מחזיקןבההחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדרהמשקיעיםמקבוצתכחלק

 .יותראוהמניותמהון 20% )כאלהשקיימותל(ככמהדירקטוריםמי
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iויכגiו'יכתiוחגוiוע"יiויכ(,iו'יכ'ת'יכק,פןתשישiואיש,ויס , 3

האישור .הקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספיםעלחל

בתקנותאו 1964התשכייד-גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות

אישורמספר .האמורותהתקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיףמכוח

הוא:המסלולים

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2015בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

החברהלפיוהחברה,לעמדתהמיסיםמרשותוראישהתקבל 2015מאיבחודש

כתוצאההחברהלהערכת . 1.10.2010מיוםהחלואקטיבירטרבאופןכמלכ'ירתוכר

ובעיםהנמעסיקיםמסבתשלומיההפרששללהחזרזכאיתתהאהיאמהאישור

 . 31/12/2014ועדהאמורמהתאריךידהעלשולמורואשהסיווגמשינוי

 . lillאלפי 508כ-שלבסךשתקבלההחזראתמעריכההחברה

יס'דכיכסיככי ''('ש . 4

 .היסודבמסמכישינוייםנערכולאהרבעוןבמהלך

iויכאזןתאויןלאחואיו,עיtנ . 5

תקנוןתיקוןעלהחלטההחברהקיבלהזה,דוחאישורבמועדהמאזן,תאריךלאחר

חוזרלהוראותותאמוישהםכךבקופהההשקעהמסלולישמותוהסדרתהקופה

 .) 2015-9-7מוסדייםגופים(חוזרהממונהידיעלשפורסםההשקעהמסלולי
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חסנחלתחחנרחנניחולחקופחשלחכספיחס~נתיאורכ.

לת \iוכו \i\ iחגו \iידיעל oלי \iוכ\ג i\ oעיכיתי \iחשג\ו\תפריכיס .ו

ליוםבלבד)םישכירעמיתיםחשבונות(קיימיםהעמיתיםחשבונותמספר

30/06/2015 : 

מס'מס'מס'

חשבונותחשבונותחשבונות

 12/2014 6/2014 6/2015מסלול

 16,746 16,842 16,580כללימינהל

 71 73 74ותמניטיטניוםמינהל

 423 440 404אג"חמינהל

 17,240 17,355 17,058מנוהליםחשבונותסה"כ

2 . i\ יקףi\ וכיסיi\ o \וכגi\ ליo ידיעלi\ חגוi\ i\ וכוi\ לת

היקףהיקף

נכסיםנכסים

06/2015 6/2014 

ש"חפילאמסלול

 799,544 810,644כללימינהל

 2,601 2,362מניותטיטניוםמינהל

 31,587 28,420אג"חמינהל

841מנוהליםיםנכססה"כ ,426 833,732 

היקף

נכסים

12/2014 

809,155 

2,234 

30,288 

841,677 

לת \i\)"()i\ iח(ו \i\ל \i '((ש \iתק\פתש\את .{'

שלבשיעורחיוביתתשואהיוני)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגכללימינהלמסלול .א

1.74% . 
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חיוביתתשואהיוני)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלול .ב

 . 4.24%שלבשיעור

שלבשיעורחיוביתתשואהיוני)ינואר-(הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלול .ג

0.51% . 

חסנזולתחחנוחעסקיסכsנג.

iוחגוiועסקי~גיכ .י

סעיפיכולליםנכסיהמינהל.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבועורכושחייבים ,מזומנים

ד'ח \iפוו,גתקי.כiו\תייtכאיו,עיtכ . 1

הצריכה . 2.1%עלעמד 2015שנתשלהראשוןברבעוןהצמיחהשיעורבישראל,

ואייצוהההשקעותאך ,-7.5%בוצמחהבמהירותלהתרחבהמשיכההפרטית

להעריךניתןהשנילרבעוןהשוטפיםמהנתונים .בהתאמה-6.2%ו-6.5%בהתכווצו

 0.3%עלמאיבחודשעמדהמשולבהמדד .אלהבמגמותמשמעותישינויחללאכי

גםכיעולההחוץסחרמנתוני .בלבדמתוןבקצבהמשקצמיחתהמשךעלוהצביע

המגמותוסקריהצרכניםאמוןמדדיהצמיחה.עלהכבידהחוץסחרהשניברבעון

עשויהאשרהבינויבענףהאופטימיותבמיוחדבלטהמתונות.עליותרשמובעסקים

שיעורכאשרעוצמהלהפגיןממשיךהעבודהשוקהבניה.בהתחלותגידולעללהצביע

הפנויותהמשרותושיעור 2014בשנתבממוצע 6.0%לעומת-5.0%לירדהאבטלה

המיסיםגבייתבנתוניהשיפורמגמת .אשתקדבממוצע 2.7%לעומת o/o 3.1ל-עלה

 .תוצר 2.6%עלבהעמדוהגרעוןהשנהשלהראשונההשנהבמחציתגםנמשכה

השנה 3.0%שלצמיחהצופההואוכעתלצמיחהיותחזיותאתמעטעדכןישראלבנק

בתחזית o/3.5°(לעומת 2016בשנת-3.7%והקודמת)בתחזית 3.2%(לעומת

 .הקודמת)

לחודשהמחיריםמדד(עדהאחרוניםהחודשים-12בהאינפלציה-יביתוראינפלציה

משינוייםהשנהבתחילתרבותהושפעלצרכןריםיהמחמדד . 0.4%-עלעומדתיוני)

מחיריירידת ,המיםתעריפיהחשמל,תעריפיהפחתתכגוןוחולפיםם-פעמייחד
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החודשים-12בומזון)אנרגיה(בנטרולהליבהאינפלציית ,לראיה.יוכוהדלקים

 ,השנהבתחילתהנמוכהאינפלציההרקעעל . 0.6%עלועומדתחיוביתוניםרחאה

-ל-0.25%ממרץבחודשהריביתאתחיתפהישראלבנקהשקל,שלחוזקווראול

 .כנהעלהריביתאתישראלבנקהותירשקלההתחזקותהמשךלמרות ,מאז . 0.1 %

כתוצאהבעיקרנבעהישראלבנקשלהמוניטריתבמדיניותהשינוילאיהסיבה

 ) 1.1 %-בהמחריםמדדעלההשניברבעון(מחיריםהבסביבתשנרשמהמהעלייה

ריביתהפחתתמצדיקהאינהאשרהכלכליתבפעילותהמתונהמהצמיחהוכתוצאה

 .-3.5%בהמטבעותלסמולהשקלהתחזקהשנהשלהשניעוןרבב .תפנוס

 .) 1.3% (האירוומול ) 5.3% (הדולרמולהשקלמהתחזקותבעיקרנבעהזוהתחזקות

אשר 2015שנתשלהראשוןלרבעוןםיהתשלוממאזןמסיכום-התשלומיםמאזן

 ,דולרמיליארד-2.9בהסתכםהשוטףבחשבוןהעודףיכעולההשנהביוניפורסם

הסחורותבחשבוןהעודף .הקודםברבעוןדולרמיליארד 2.8שללעודףבהמשך

ברבעוןדולרמיליאדר 1.5שללעודףבדומה ,דולרמיליארד 1.7עלעמדוהשירותים

 .הקודם

שלשוןאהרלרבעוןבהשוואהחלשרבעוןנרשםיהמקומהמניותבשוק-המנ•ותשוק

במהלךבהתאמה 0.1%-ו-1.4%בעלו 100ת'יאומדד 25תייאמדדכאשר 2015

ומדד 75יאיתשראכשליליתתשואהרשמוהשנייההשורהמדדי .הנסקרתהתקופה

 .בהתאמה o/1.7°ו- 3.8%ב-ירדו 50היתר

-1.393בהסתכם 2015שלהשנילרבעוןוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזור

 .מיליארד-1.454בזובתקופההסתכמווהמיריםבמניותההוןג•וסי .mנמיליארד

ב-ירד S&P500ה-מדדכאשריחסיתחלשרבעוןרשםהאמריקאיהמניותשוק

הוודאותאירקעעלידרובאירופההמדדים .-1.8%בעלה NASDAQ-הומדד 0.2%

ליתישלתשואהרשםהגרמני DAXה-מדד .המשקיעיםמנטיבסנטוהפגיעהיווןמול

-בעלה Nikkei-המדד ,באסיה .-2.5%בירד Eurס stס xx-600הומדד 8.5%של

 Hang Seng-הומדד-1.7%בירד MSCן EMה-מדדהמתעורריםבשווקים . 5.4%

 .וחדיבמגבוההתנודתיותתוך-7.2%בעלהיהסינ

-בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרוןברבעון-הנגזריםשוק

המחזור .הבסיסנכסבמונחיח"שטריליון-2.1באוהיאופציחידותמיליון 12.5
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הסתכםח"המטבשוק .חוזיםאלף-5.4בהסתכםף"המעומדדעלעתידייםבחוזים

מחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-157בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזור

שמיליאדר-10.7בהסתכםשקל/אירובאופציותהמסחר
11 

 .הבסיסנכסבמונחיח

מדינהאג"ח

שלשליליתתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

-3.2%בירדושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרותכאשרהרבעוןבמהלך 4.9%

ו- 0.1 %של-עלייההציגו )שנתייםעד(והקצרותשנים) 2-5 (נוניותיהבהחובואגרות

 .המסוקרתבתקופהשינוינרשםלאמשתנהבריביתהשקליבאפיק .בהתאמה 0.3%

גא
11 

חלקו . o/3.2°-בירדקבועהבריביתיהשקלהאפיק-צמודותלאממשלתיותח

ירדשנים) 5-2 (הבינוניחלקושינוי,ללאנותרשנתיים(עדהשקליהאפיקשלהקצר

 .-7.0%בידר )שנים 5+ (הארוךוחלקו-0.9%ב

גםכמוהשקליהעקוםכללאורךתשואותעלייתנצפתההראשוןהרבעוןבסיכום

השניהרבעוןבמהלך .הרבעוןבסיוםהטווחיםבכללעלוהאינפלציהציפיות .מודצה

הובילהזועלייה .לארה"בבהשוואהיותרמשמעותיתשתואותעלייתבישראלנרשמה

עם .העקוםשלהארוכיםבחלקיםוארה"בישראלביןהשליליהתשואותפערלסגירת

 .והבינונייםהקצריםבחלקיםשלילינותרהתשואותפער ,זאת

לביןהקונצרניהאפיקביןמרווחיםפתיחתנרשמההשניהרבעוןבמהלך-קונצרניאגח

 ,לכךבהתאם .מעלהכלפינלחצווהתשואותירדובזבדהתלמחירי .הממשלתיהאפיק

התלמדד .בהתאמהי-1.7%ו 1.5% ,-2.0%בידרו-60ו 40 , 20בזבדהתלמדדי

-0.9%ו 1.4%שלבירידותהרבעוןאתהםםגסיימובנקיםבזבדהתלומדדיתרבזבד

 . o/o 2.1של-שליליתתשואהוהציגהואגםירדתשואותבוגדהתלמדד .בהתאמה

201שלהשניברבעון ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכל  14.7גייסוהחברות 5

ח."אגבאמצעותש"חמיליארד

זכפייסכ \iן,ח,ת \iתאויןלאחודכשקכלכל''"כ "'''חתפת \iן.

 : 2015בשנתהשנילרבעהדוחותתאריךלאחראירועים
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ב-השנהשלהראשוןברבעוןצמחהמשק ,לצמיחההשלישיהאומדןפיעלישראל-

 .-7.9%בעלתהאשרהפרטיתבצריכהמהירגידולע"ינתמכההצמיחה . 2.0%

וההשקעה-6.4%בידראשרהיצואעלהכבידוהעולמיבסחרוהדשדושהחזקהשקל

 .-10.8%בהתכווצההמשקבענפי

עלעמדמאיחודשמדד . 0.1 %שלברמהשינויללאהריביתאתריהותישראלבנק

-12ובהשנהמתחילתמאופסנותרהמדד . 0.3%עלעמדיוניחודשומדד 0.2%

השקלהנסקרתהתקופהבמהלן . 0.4%-עלעומדתהאינפלציההאחרוניםהחודשים

ו-אירוהמולאל 1.3o/oשלהתחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל 1.1 %-בהתחזק

רקעעל-1.0%בהדולרמולאלנחלשהשקלהשני,מהצדהין.מולאל 0.9%

שםתעלהשהריביתהשוקהערכותהתבססותבשלבעולםהדולרשלהתחזקותו

ספטמבר.בחודש

צמיחהלאחר 2.3%עלהשנהשלינהשברבעוןעמדהבארה"בהצמיחהבעולם-

כלפיעודכןהראשוןברבעוןהצמיחה(שיעורהראשוןברבעון 0.6%שלמעודכנת

פלצייתואינ 0.1 %עליוניבחודשעמדההשנתיתהאינפלציה .)-0.2%-ממעלה

במהלןשפורסמוהכלכלייםהנתונים .-5.3%לירדהאבטלהשיעור . 1.8%עלהליבה

כן,עלבארה"ב.בקרובלעלותצפויההריביתכיבהערכהתמכוהנסקרתהתקופה

ל-אג"חעלהתשואה .הנסקרתהתקופהבמהלןהסלמול-2.2%בהתחזקהדולר

ירידהרקעעלהנסקרתבתקופה-2.16%ליוניבסוף-2.35%מירדהשנים 10

מחיר ,לראיההאינפלציוניות.הציפיותעלהכבידהאשר ,הסחורותבמחירימחודשת

-4.0%בירדהסחורותלמחירי CRBומדד-26.2%בידר wrןמסוגנפטחבית

הנסקרת.התקופהבמהלן

בשוקינרשםאשרהחדמהתיקון ,השארביןהושפעה,הסחורותבמחיריהירידה

המשךעלוביעשהצנתוניםמפרסוםגםכמו ,יוליחודשבמהלןהסינייםהמניות

בתעשייהסטגנציהעלהצביעהרכשמנהלימדדבסין.הכלכליתבפעילותהאטה

שנרשמהצמיחהלבדומה 7.0%עלעמדההשניברבעוןהשנתיתוהצמיחה ) 50.1 (

 .הראשוןברבעון

להסכמותהגיעווהאירופאיםהיווניםכאשר ,עתהתלעלפחותנפתר,היווניהמשבר

מיליארד 85--80כעלההערכותפיעלשתעמודשלישיתסיועלתכניתמתווהעל

המסיםהפנסיה,בתחומירפורמותלבצעתתחייבבתמורהיווןשנים. 3פניעלאירו
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יוליבחודשעמדההשנתיתהאינפלציהלהתבסס.המשיכהבאירופההאינפלציה .ועוד

-1.0%לביוני-0.8%מעלתההליבהאינפלצייתאךיונילחודשבדומה 0.2%על

הנסקרת.בתקופההסלמול-0.5%בנחלשהאירו .ביולי

iוש(iושלiושיגכרגע,,iוק,פiושלiוiושקע'"פעיל'" . 4

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןעיייהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

בארץמניותונמכרו lillמיליוני 2.3כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהרבעון,במהלך

כ-שלבהיקףבחויילמניותעלסלתעודותנרכשו ,כןכמו . lillמ' 2.3כ-שלבהיקף

 . liliמ' 20כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודותוכרונמ liliמי 21.4

נרכשו ,בנוסף . lillמי 4.6שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשו ,הרבעוןבמהלך

בהיקףשקליותקונצרניותאג"חונמכרו liliמ' 7.2שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"ח

מי 7.7שלבהיקףירותמכבוצעוחוייל,אג"חבאפיקהפעילותבמסגרת . lillמ' 0.1של

lili . 

בהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת ,כןכמו

אג"חנמכרומנג,ד . liliמי 6שלבהיקףצמודותממשלתיותואג"ח lillמי 24.5כ-של

 . lillמי 16.5כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

מניותטיטניוםמסלול

הקופה.לתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפה ,זהברבעון

שיעורלשמרומטרתוהעמיתיםיכותומשהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך

המניות.לאפיקזהחשיפה

אג"חמסלול
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אג"חצמודות,שאיבןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעו ,זהברבעון

והיתרהבנקאייםפיקדונותמק"מים, ,קונצרביותאג"ח ,למדדצמודותממשלתיות

 .בנזילות

 \iשקע \i\iניכדיגיוכווישיג . 5

 .הקופהשלההשקעהבמדיניותשינוינערןלאהרבעוןבמהלן

b . כדוחותושיגוייסגתוגיס

 :החברהשלוהפסדרווחבינייםדוחיתצתמלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים 6ל-

ביוני 30

2015 2014 

ש"חאלפי

מבוקרבלתי

 2,051 2,067ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 2,051 2,067ותוכלליהנהלההוצאות

לתקופהרווח

 \iקיקחוואוכו \iווכוייס \iיכשינוייסד.

האוצר:במשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקאגףחוזריא.

 :) 1.4.2015 (הבודדהנכסברמתבדבר 2015-9-14מוסדייםגופיםחוזר . 1

לרשימתוגעבנלממונההדיווחהוראותאתולאחדלעדכןהינההחוזרמטרת

אתלשפרמנתעלבודד,נכסברמתמוסדייםגופיםשלרבעוניתנכסים
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ענפיתגמלקופתשלמנהלתשחברהנקבעבחוזר .וזמינותוהדיווחאיכות

-החוזרתחילתשלה.הנוסטרונכסירשימתבגיןדיווחלממונהתגישלא

 . 2015שנתשלהשלישיהרבעוןןיבגמהדיווחים

ניהולדמישיעורישללממונהדיווחבדבר 2015-9-16מוסדייםגופיםחוזר . 2

הגופיםדיווחיאתמסדירהחוזר :) 14.4.2015 (ונייפנסחיסכוןבמוצרי

האוצרמשרדיםשמקבמחשבוןהצגתםלצורןניהולדמיאודותהמוסדיים

חדשיםלמצטרפיםהמוצעיםהניהולדמישיעוריביןהשוואהעריכתלשם

ענפיתגמלקופתשלמנהלתברהשחנקבעבחוזרהשונות.הגמלותפלקו

בשנה ,בפועלמהקופהשנגבהלשיעורבהתאםניהולדמישיעורתדווח

החוזרהוראותשלתחילתן .נתוניםקיימיםשלגביההאחרונההקלנדרית

פרסומו.ביום

מידעדרישת-המסלקהמולאינטגרציהבדברהממונהמכתב . 3

הממשקיםשלוההטמעהההפעלהייכתהלהסדרתבמסגרת :) 14.5.2015 (

בשוקונתוניםמידעלהבערתאחיד"מבנהמוסדייםגופיםבחוזרהמפורטים

סוויפטנסלחברתההוןשוקאגףהורה ,) 2015-9-10 (הפנסיוניי'החיסכון

בהתארגנותותמיכהניסוישירותי ,במסלקההמשתמשיםלרשותלהעמיד

עדכוניםעקבקיימיםממשקיםולבדיקתחדשיםממשקיםלהחלתמקדימה

ניסוישירותי .ממשקיםעדכוןעקבאוהמוסדיהגוףאצלהמחשבבמערכות

עלותלמעט(תשלוםללאלשירותולקויחסוויפטנסתספקשאותםותמיכה

 .בתשלוםסוויפטנסידיעלשיינתנונוספיםולשירותיםפעמית)חדהתחברות

אשרהשירותיםאתמפרט 14.5.15ביוםהמסלקהשפרסמההמסמן

מהשירותיםבאיזהלמסלקהלהודיעהיההחברהעל .תשלוםללאיסופקו

 .שימושלעשותמבקשתהיא

צבורהמיתרהניהולדמיגבייתדרךדבבר 2015-9-17מוסדייםגופיםחוזר . 4

שלודיווחלחישובאחידהדרךקובעהחוזר :) 27.4.2015 (מוסדיגוףידיעל

הדבר .הגמלוקופותהמוסדייםהגופיםכלליןבצבורהמיתרהניהולדמי

נגביםאשרהניהולדמיביןמדויקתהשוואהלקייםיהיהשניתןמנתעלנדרש

 . 2016בינואר 1ביוםהחוזרתחילתהשונות.הגמלבקופות
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חירוםלשעתוהיערכותתיעסקהמשכיותניהולבדברהממונהמכתב . 5

המשכיותתרגילייערך 13.10.2015ביוםיכנקבעבמכתב :) 3.5.2015 (

התרגיל,מטרתנרחבת.במתכונתייערךהתרגיל .אדמהרעידתבעתעסקית

העסקיתההמשכיותאתלבדוק ,ההוןשוקאגףגייצנםיכצופישתתפושבו

 ,לתרגילהנחיותצורפולמכתב .אדמהרעידתעתבהמוסדייםהגופיםשל

 .האירועתרחישאתוכןתהליכיםהנדרש,התרגולהיקףלרבות

ונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהבדבר 2015-9-18מוסדייםיםפגוחוזר . 6

"רשומהשלמבנהקובעהחוזר :) 6.5.2015 (הפנסיוניהחיסכוןבשוק

וצרכנימעסיקיםהרישיון,בעליהמוסדיים,הגופיםאתתשמשאשר ,אחודה"

השונותהעסקיותהפעולותבמסגרת ,הפנסיוניהחיסכוןבתחוםיםפנוסמידע

וחלקן 2015בנובמבר 1ביום-ההוראותרובתחילת ..ביניהםהמתבצעות

 . 2017ינוארועד 2016שנתבמהלך

2015-9-1םיימוסדיםפגוחוזר . 7 חובהסדריודותאלממונהווחידבדבר 9

לבחינתהוועדההמלצותבמסגרת :) 10.5.2015 (מוסדיגוףחלקנטלבהם

לייעלמנתעלכיהוצע , 2014נובמברבחודששהוגשובישראלחובהסדרי

גוףיידרש 'מוסדיגוףדייעלהניתןאשראיעלהרגולטוריהפיקוחאמצעיאת

כינקבעלפיכךבהסדר.השתתפותועללממונהלדווחחובבהסדרהמעורב

שינויבוצעשבמסגרתםחובהסדריאודותדוחלממונהימסורמוסדיגוף

שלתחילתן .בחוזרשנקבעהשבמתכונתבמבנה ,המקורייםהחובבתנאי

 . 2015שנתשלהשניהרבעוןבגיןמהדיווחיםהחל-החוזרהוראות

- 4רקפ-המאוחדהחוזרראותוהתיקון 2015-9-20מוסדייםופיםגחוזר . 8

מוסדיים)גופיםידיעלאשראילמתןםליכל(השקעהנכסיהולינ

מגבלותהנהגתלענייןהוראותלקבועהיאהחוזרמטרת :) 10.5.2015 (

ואנליזהחיתוםנהלישלנוסףנדבךקביעת ,ללוויםאשראילמתןפנימיות

עללהסתמךמוסדיגוףרשאישבהםמקריםוהגדרתמותאמותלהלוואות

פעולהלדרךבנוגעכלליותהנחיותהחוזרמגדירכן,כמושנתקבלה.ערבות

שנלקחלאשראיביחסגילויוחובתמידילפירעוןתניהשלהפרתהבעת

 1ביוםהחוזרהוראותשלתחילתן .בתאגידשליטהמניותרכישתלמימון

 . 2015באוגוסט
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- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון 2015-9-23מוסדייםגופיםחוזר . 9

11 (קונסורציום)בעסקתלהשתתפות(תנאיםהשקעהנכסיניהול .5.2015 (: 

בעסקאותמוסדייםגופיםלהשתתפותכלליםלקבועהיאהחוזרמטרת

שמאפיינותשונותסוגיותלמספרהתייחסותתוךוסינדיקציהקונסורציום

ניגודישלומםילקבנוגעהינםבחוזרהמוגדריםהכללים .כאלועסקאות

מהגוףשהידר ,בעסקההמלוויםשארלביןהעסקהמארגןביןעניינים

מצדמינימוםדרישות ,בעסקהההתקשרותטרםמידעלקבלהמוסדי

למעורבותוביחסהקייםהמוסריהסיכוןעםלהתמודדמנתעלהמארגן

החוזרהוראותשלתחילתןהעסקה.מארגןהיותומתוקףותפקידיובעסקה

 . 2015באוגוסט 1ביום

- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון 2015-9-24מוסדייםגופיםחוזר . 10

בתאגיד)שליטהבאמצעיאחוז•םעשריםמעל(אחזקההשקעהנכסיניהול

) 11 שעקבמשקיעיםקבוצתאומוסדימשקיעכינקבעבחוזר :) 5.2015.

אולווהבתאגידלשולטיםהפכו ,לחיובערובהשהיושליטהאמצעימימוש

רשאיםיהיולווה,תאגידשלהשליטהמאמצעיאחוזים 20מעללמחזיקים

שפורטותנאיםמספרבהתקייםכאמורבשיעורלהחזיקאוולשלוטלהמשיך

 .בחוזר

סליקהבמערכתהשימושחובתבדבר 2015-10-2ויועציםסוכניםחוזר. 11

סליקהלמערכתהתחברותחובתקובעהחוזר :) 28.5.2015 (פנסיונית

באמצעותשיבוצעופעולות ,שימושודמיהתחברותעלויותמרכזית,פנסיונית

 . 2016בינואר 1ביוםיחולוהחוזרהוראותרוב ,הסליקהמערכת

במערכתשימושעבורתשלוםבדבר 2015-10-3ויועציםסוכנים.חוזר 12

בגיןהתשלומיםאתקובעהחוזר :) 28.5.2015 (מרכזיתפנסיוניתסליקה

 .הסליקהלמערכתוההתחברותהשימוש

גמלבקופותהשקעהמסלוליבנושאסוגיותבדברהממונהמכתב . 13

) 11 -2015חוזרליישוםהקשורותשונותסוגיותמבהירהמסמך :) 6.2015.

גמל".בקופותהשקעה"מסלולישעניינו 9-7

עלהדיןהוראותיישוםעלשנתידוחדבבר 2015-9-25מוסדייםגופיםחוזר . 14

מהגוףלדרושהיאהחוזרמטרת :) 14.6.2015 (תיקון-מוסדייםגופיםידי
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המפורטיםשוניםבנושאיםהדיןהוראותיישוםעלשנתידוחלמסורהמוסדי

 .שנה)מדילהשתנות(והעשויהלחוזרהמצורפתאקסלבטבלת

קובעהחוזר :) 23.6.2015 (הנמקהמסמך 2015-10-4יםצויועיםנסוכרחוז . 15

שיחהסיכוםלהעברתאפשרות ,וממוקד)(מלאההנמקהלמסמךאחידנוסח

 ,הנמקהמסמךלמילויהוראות ,מסוימיםאיםבתנהנמקהמסמךבמקום

 . 1.7.2016ביוםהחוזרתחילת .ומסירתוההנמקהמךסממעתקהשמירת

'-
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ונחליזכלנקוותגילוי .ן

פיועלייםהמהותהעסקייםוהתהליכיםתוהחשבונלזיהויהחברהמפעילותכחלק

(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשבערכההמעודכנתההערכה

הקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותנהלוממלים)הפוע

איבהאוהימאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותהבקרותלגבידיווח

המתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועלולהיכ

יעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותילותיעמידתאתולהעריךצונייםהחי

 .ומהימן

התהליכיםועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשבת

והתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אתלהעריךפשרהמאבאופן 2014לשבתפייםהכסוחותהדפרסוםלמועדעדבבקרות

 .הבקרותאפקטיביות

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביות•שוםעלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

זיו BDOרוי'חמשרדשלדעתחוותכללהדוח .מפסגות ) ISAE No. 3402 TYPEו(וגמל

שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסההאפס

 . 31/12/2014ל-ועד 1/1/2014

ובחיבתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

דעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנקן) SAE N.ס TYPE 3402 11 (הבקרותותיאפקטיב

והערכתותיוחסהמהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיןסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחיבתכיצויןעוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2014לועד 1/1/2014שביןבתקופה

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההבהלהאחריות

שלנטהאינטראתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

הפהקו 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםיםגופלחוזרבהתאם

הנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sס x Actה-של 404סעיףדרישותאתמיישמת

 .מוסדיגוףידיעל )נלוויםדוחות-לן(לההכספייםמהדוחות

החברהכיוןכיסוחביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2015נייוב 14תאריךב

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת
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 ,בהיקפהבהתחשבזאת , 2014בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

 .וגילויים

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

 ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתום ,העריכו

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלתהחברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2015ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו 'מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל 'מהותיבאופןלהשפיע
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלר.מדרכיאני,

המינהלעודבילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/06/2015ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח 'ידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,אבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחרים•דיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.
הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיאבופןשהשפיע

-וכן .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתה.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעדב,

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלו.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 11) 2015באוגוסט, 12
תאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסוו•רי,ראובןאב•,

המ•נהלעובד•לפקידיםהשתלמותקרןמ•נהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/06/2015ב•וםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח•דיעתי'עלבהבתסס . 2

מטע•ם•היולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

אבות,אבופןמשקפ•םבדוחהכלולאחרכספ•ומידעהרבעונייםם 11הכספהדוחותידיעת•,עלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותואצותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבח•נותמכל

 .בדוחהמכוס•םולתקופות

לבגיונהל•םבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנ•מיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהל•םבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחר•םידיעלל•דיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימ•תבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב,

הכספ"םשהדוחותולכךהכספ•הד•ווחמה•מנותלגב•ביטחוןשלסב•רהמידהלספקהמ•ועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ב•נלאומייםד•ווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקט•ביותאתהערכנוג,

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילו•,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקט•ב•ותלבגימסקנות•נו

וכן-הערכתנו;עלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספ•דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מיתבבקרהש•נויכלבדוחג•ל•נוה

החברהשלהפנ•מ•תהבקרהעלמהות•'אבופןלהשפיעשצפויסביראו 'מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספ•דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצה•ריםהמנהלתבחברהואחריםאני , 5

הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנ•מ•ת

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקו"םכלאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסב•ראשרכספ•,ד•ווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעדב,

אחר•םעובדיםמעורב•םאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשא•נהוביןמהותיתב•ןתרמית,כלב.

 .כספיד•ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעות•תפקידלהםשיש

 .דיןכלפ•עלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2015באוגוסט, 12
 נד----

כספיםמבהלוסוויריראובןתאריך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2015ביוני 30ליום

מבוקר)(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2015ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

םייניהענתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

Z6 

27 

Z8 
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חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

בע''מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

מבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון
 2015ביוני 30ביוםשהסתיימהלתקופה

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל"החברה''),-(להלןבע"מוהשירותיםהמינהל

םיחודשושלושהשישהשללתקופותוהפס,דהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2015ביוני 30

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריובאותושהסתיימה

 ."בינייםלתקופותכספי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהניניי~לתקופות
 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנההביעהיאאחריותנו

היקף

כספימידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםתנו rסקיאתערכנו

כספימידעשלסקירה ·"הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתניניי~לתקופות

 ~:::י~~::י חם;:::~:::~~ע:מ::ו::א~,:~~~~,:~ י::~~~~'::~:;,:ב~~::~«~: :~~~,:
להשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםףהנערכביקורת

איוילכןבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל ~שכירודביטחון

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנו

מסקנה

ערו,ךאינולווהנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאסיכרתנועלבהתבסס

לתקופותכספידיווח" IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

 .האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאביניים",

 ,רבב~וד

ו~לוטרבדו1רדי ' '},\\\ · 1 \"\
חשבוןרואי

 12.8.2015 :תאריך

Jרמ
1 

 03-7514511פקס. , 03 • 7514514טל. , 5Z5Z1מיקדו 18ח<<צרהרח•גן:
E-mail: brit·g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

ביוני 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2014 2015 2014 
מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותביםייח

מזומניםושווימזומנים

214 
653 
272 

227 
826 

75 

232 
610 
250 

 1,128 1,092 1,139הנכסיםכלסך

 :הון
 ·------------- ·------------· ·-------------מניותהון

125 125 125 
967 1,003 1,014 

______ }._,_~?~-- ______ }._,_~?~. ______ }._,_~~!. 

11092 1,128 1,139 

התחייבויות:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

ארובןסווירי
כספיםמנהל

בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

 =::sc_ ;;;=· ========---=ג___ 2015באוגוסט, 12
רוביואפריםאישוראתרךי

----:-ו+י u.יר..נ.ס~ט!...:ר~ה~ד:..:!."~יו_.: ___הכספייםוחותהד

/ק
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

לשנה
שהסתיימהחודשים-3לחודשים-6ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

ברבדצמ 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

-?~ 19-?_ -!~ 19-?_ -~ 192 !_ -?~ 19-!_ -~?.?.. J ? _______ 

 _ ______ ?נ..?.?~- .! 19 .~?- _! 192 ~- .? 192 !. .? 19 .~?- 4וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

םינייבהכספייםלדוחותבאורים

-באור כללי 1

כללי:א.
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן''מינהל"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת )"החברה'( :(להלןבע"מ

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה } 11הקופה 11 :(להלןמסלוליהשלושתעלוהשרותים
הגמל").קופות"חוק :(להלן-2005א 11התשסגמ}ל,(קופות
השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה

לשכירים.
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלופת"קהמהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .המעו"ףהסתדרותע"ימיוצגים

 :ניהולדמיב.
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
הדין.הוראות

מסלוליםשניבקרךלפעולהחלו 1ההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודשג.
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
מים}, 11מק(לרבותממשלתיותח 11באגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בוח 11אגמסלול

במניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנות ,להמרהאג"חקונצרניות,ח 11אג
ח"כאגמוגדרותחינךאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלונגזרים
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
ארץבבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמנהלמסללומינהל

המתמחותנאמנותובקרנותובחו"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,
 .בהתאםעודכןהקופהתקנוןאלה.בהשקעות

נוסףמסלולבקרןלפעולהחלההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש
 :כדלקמן
שהוא.סוגמכלח 11באגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחח 11אגמינהלמסלול
השקעהכלוללא ,שנהעליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשך

ונגזרים.במניות

הנכסיםלמכסתהגיעלאקצר"לטווחאג~~ח"מסלולשנפתחהחדשהמסלולכיהעובדהלנוכח
ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט } li!Jמיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשת

המסלול.מחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביום .המסלולאתלסגור , 26.3.2014

דירקטוריון.לדוח 1א.פרקראההקרןמסלוליאודותלפירוט

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותד.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייבינהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי .א

שיושמההמדיניותחינה ,אלהבינייםיםיכספדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהלקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

השנתיים").הדוחות 11 :(להלן 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספיים

באוגוסט, 12ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2015 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותםיישובעתההנהלה,שלהדעתשיקול

הכספייםבדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו
 .השנתיים

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןהלתמנהחברה
השתלמות.קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכל ,בפועלהוצאותיהבסיס
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םילפקידההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מובעווהשרותיםנהליהמיעובד

ייםנביםייפהכסלדוחותםריואב

לליותכוהלהנההוצאות- 4אורב

לשנה
שהסתיימהודשיםח-3לםחודשי-6ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,314 367 333 709 662ונלוותעבודהשכר

 31 7 9 13 18והפחתותפחת

 130 30 27 65 58דירקטוריםביטוחפרמיית

 296 81 95 151 183דירקטוריםגמול

 332 98 72 166 182ואחזקההדירשכר

 280 22 98 131 163ואגרותמשרדיות

 586 146 150 290 269המתפעללבנקניהולדמי

 293 73 74 145 149השקעותמנהלניהולדמי

 ) 3 (סלתעודותבגיןניהולדמי

 589 153 166 294 317 *ומקצועימשפטיייעוץ

 70 22 ) 7 ( 44 16דיוור

 50 29 37 43 50והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

2,067 2,051 1,054 1,025 3,971 
--------

ןמיכובגיןוצאותהכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 32 7 9 14 17בסך

--------
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םילפקידההשתלמותקרןנהלימשלהמנהלתהחברה
בע"מםיוהשרותהמינהליעובד

םיינביםפייכסהלדוחותםאוריב

 }ך(המשתוכלליוהלהנהתצאווה- 4באור

 :ומקצועייטפמשוץעייתהוצאוטוריפ "

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 135 34 46 67 79פנימיתביקורת

 148 35 36 72 73כספיםוניהולחשבות

 90 22 22 45 45רו"חביקורת

 82 27 26 48 47משפטיייעוץ

 48 12 12 24 24סיכוניםניהול

 10 4 3 6 5נכסיםשערוך

 19 4 5 8 9מידעואבטחתניהול

 52 15 14 24 28מינהליתאכיפה

 5 2 7אחרמקצועיייעוץ

317 294 166 153 589 
------

תיוולתתיובוייהתח- 5אורב

בנסיבותלגבותברההחעלחובהמטיליםוופיעלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקהמפורטות

לחברה.

 179-לכמסתכםהכללי,החשבתריביספתובתים,דהמעביתוובחאומדןבינייםהכספיהדוחלתאריו
השארביובפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח 11שאלפי 453- 31.12.2014 (ח 11שאלפי

שפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףושוטףבאופןהמשפטייםיועציהבאמצעות

שתלמות.ההקרןכספיבהעברת
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