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זוסנזולתזוחנרזושלכללייםסאפייניזכא.

כללי . \

והשירותיםהמינהליובדעלפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלתה"החבר

ההשתלמותקרןינהל"משלהמנהלתהחברההינה"החברה")(להלן: "מ"בע

 .)"הקופה" :ן(להלהשירותים"והמינהלעובדיפקידיםל

תקנוןלהוראותבהתאםשוביםומעסיקיםהמעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

 .החברה

החברהידיעלהמבוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

להלן:כמפורטהקופהלתקנוןבהתאםהמנהלת

בכפוףשוביםמסוגיםלנכסיםםפיחשויהיוהמסלולינכסכללי-מינהלמסלול •

 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף ,יןהדלהוראות

החשיפהובחו"ל,בארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולבכסימניות-מינהלמסלול •

פהיחש .המסלולמנכסי 120o/oעליעלהולא-75%מתיפחשלאבשיעורתהיה

סל,בתעודות ,בנגזריםבמישרין,השקעהבאמצעותתושגכאמורלנכסים

אותלהורבכפוףתושקעהנכסיםיתרתהשקעה.בקרנותאונאמנותבקרנות

 .השקעותהועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,

ובחו"ל:בארץהבאיםלנכסיםיםפחשויהיוהמסלולנכסי- nאג"מינהלמסלול •

אג"ח ,סחירותשאינןהלוואות ,מסחרייםני"ע ,סחירותושאינןסחירותאג"ח

 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאחשיפהבשיעורופקדונות,להמרה

במישרין,השקעהבאמצעותתושגכאמורםנכסיליפהחש .המסלולימנכס

הנכסיםיתרת .השקעהבקרנותאובאמבותבקרנות ,סלבתעודותבנגזרים,

ההשקעות".ועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקע

l . וו;((יותכעליטוריפiושלiוחגוiולתi));ווi

בזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הצבעה

 50%הכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות

דויסמניות 1
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 0%א'רגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

שוניםמעסיקים 50%בירגילותרשומותמניות 15

100% 

הבאה:החלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

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

עלהודעהלקבלזכא•אינואךבקרן,עמיתלהיותזכאיהמניהבעל

הוקצולאאלומניותולהצביע.בהןלהשתתףכלליות,אסיפות

בפועל.

בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמביות 10,000ב'רגילותמניות

ידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

ועל"הממונה")(להלן:האוצרבמשרדההוןשוקאגףעלהממונה

 15והוקצוהחברהידיעלחולטואלהמניותהחברות,רשםידי

עבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15ל-בלבדמניות

המעסיקיםע"ימוחזקותאלהמניותביותר.הרבהעמיתיםמספר

באסיפהולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהן

מביותבעליהכללית.באסיפהאחדקולמקנהמניהכלהכללית.

יבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכא•םיהיואלו

אלהדירקטוריםמביןבי.רגילותמניותבעליקבוצתנצ•גימתוך

חבריכללשלקולותברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחר

הדירקטוריון.

הסתדרותע"ימוחזקתחדש,שקל 0.0001ע"נאחתמב•היסודמניות

ל-זכאיזהמסוגהמניהבעלבחברה).העובד•ם(נציגתהמעו"ף

 6לפחותימנההמניהבעלהכללית.באסיפהההצבעהמכוח 50%

ממחציתמטעמוהדירקטוריםמספריפחתולאמקרהובכלדירקטורים

בחברה.המכהניםהדירקטורים

הסתדרותב•דימוחזקתחדששקל 0.0001ע"באחתמב•ההכרעהמניות

אותםבכללהכריעהזכותאתלבעל•המקבהזומניההמעו"ף.
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וביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחבריםשדעותמקרים

מופקדתזומניהמוועדותיו.אחתבכלאוהחברהבדירקטוריון

לשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיו

כך.

לקבועבהתאםב'מניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהלתועפאלובימים

וםישוהרההליךביצעה.שהיאב'המניותחילוטלהליךובהתאםהחברהבתקנון

 . 2015שנתבמהלךלהסתייםאמורים

ביוםהממונהעל-ידילהןשניתבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

8.11  .בחברהאחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 2007.

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופים ,החברהידיעתלמיטב

(להלן:-1964תשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסבתקנות

 ,רוםהשתלמותקרן ,בשליטתהרותוחבהמעו"ףהסתדרות :הגמל")קופות"תקנות

קרןמינהלקופה"ג ,עמידרהביטחון,משרד-ישראלמדינת ,ישראלאורט ,ויצ"ו

ניירותפסגות ,החברהע"יהמנוהלתוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמות

אליההקשוריםוהגופיםינחיצובניהולהחברההשקעותאתהמנהלתבע"מערך

מחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,וגדרכמהמשקיעיםמקבוצתכחלק

יותר.אוהמניותןמהו 20% )כאלהשקיימותככל(מהדירקטוריםמי

iווככiולתiוחגוiוע"יiווכןכiולותלקופותשישiואישוויזכ . {

האישורהקופה.בתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

 19בתקנההקבועיםיםולתנאלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספיםעלחל

בתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהולורלאיש(כלליםהכנסהמסלתקנות

אישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיףמכוח

 :הואהמסלולים

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מביות-מסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2016דבצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף
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החברהלפיוהחברה,לעמדתהמיסיםמרשותאישורהתקבל 2015מאיבחודש

כתוצאההחברהלהערכת . 1.10.2010מיוםהחלרטרואקטיביבאופןכמלכ"רתוכר

הנובעיםמעסיקיםמסבתשלומיההפרששללהחזרזכאיתתהאהיאמהאישור

 . 31/12/2014ועדהאמורמהתאריךידהעלשולמוואשרהסיווגמשינוי

לקבלתהבקשה .ו.mאלפי 508כ-שלבסךשתקבלההחזראתמעריכההחברה

החזר.התקבלטרםהדוחותלמועדנכוןהוגשה.הכנסהממסההחזר

יס,דגסססכישינ,י . 4

הקופהתקנוןהוראותתיקוןעלהחלטההחברהדירקטוריוןקיבל 12.8.2015ביום

וזאתשלהםהתקנוניתההשקעהומדיניותבקופהההשקעהמסלולישמותתוקנולפיו

הוראותתוקנולכךבהתאם . 2015-9-29מוסדייםגופיםחוזרלהוראותבהתאם

כדלקמן:המסלולשלההשקעהמדיניות

פיעלזהבמסלולהחוסכיםכספייושקעובו-כללי"מינהלבמקום:כללי-מסלול

פיעל ,ובחו"לבארץלהשקעה,המותרנכסבכלההשקעותוועדתשלדעתהשיקול

פיקדונותקונצנרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהחוקיההסדר

ובהשקעותמקרקעיןהלוואות, ,להמרהאג"חמניות,שלבנגזרותבמניות,בבנקים,

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרות

בכפוףשוניםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסי-כללימינהליבוא:

ההשקעות.ועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראות

מנכסי 50%לפחות-יושקעובו-מניותטיטניום"מינהלבמקום:מניות-טיסניםמסלול

ובחו"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות, ,ובחו"לבארץבמניותהמסלול

 .אלה"בהשקעותהמתמחותנאמנותובקרנות

החשיפהובחו"ל,בארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסי-מניות"מינהל :יבוא

חשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעורתהיה

בקרנותסל,בתעודותבנגזרים,במישרין,השקעהבאמצעותתושגכאמורלנכסים

ובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרתהשקעה.בקרנותאונאמנות

ההשקעות".ועדתשלדעתהלשיקול
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באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותיושקעו"בו-אג"ח"מינהל :במקוםאג"ח-מסלול

נאמנותקרנות ,להמרהח"אג ,תוינקונצראג"ח ,)מק"מיםלרבות(ממשלתיות

ובהשקעותמניות,עלונגזריםבמניותהשקעהכלללא ,אלובהשקעותהמתמחות

עללאמורובכפוףחג"כאמוגדרותינןהאשריקהחוההסדריפעלתוהמותראחרות

 .ההשקעות"ועדתשלדעתהשיקולפי

ח"אג :ובחו"לארץבהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסי-אג"ח"מינהל :יבוא

להמרהאג"ח ,סחירותשאינןהלוואות ,מסחרייםני"ע ,סחירותושאינןסחירות

 .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאפהיחשבשיעור ,קדונותפו

 ,סלבתעודות ,בנגזרים ,במישריןהשקעהבאמצעותתושגכאמורלנכסיםחשיפה

 ,הדיןלהוראותבכפוףקעשתוהנכסיםתרתיהשקעה.בקרנותאונאמנותבקרנות

ההשקעות".ועדתשלדעתהלשיקולובכפוף

לאאשרבפועלההשקעהמדיניותאתלשנותכדיהמדיניותנוסחבשינויאיןכייובהר

 .האמורהתיקוןרלאחתנתההש

ןזאiווכיןאותלאתואיו,עיפ . ;

שמותתוקנולפיוההוןשוקאגףע"יהקופהתקנוןתיקוןאושר 29.10.2015ביום .א

אםבהתתאוזשלהםיתנהתקנוההשקעהומדיניותבקופהההשקעהמסלולי

מדיניותהוראותתוקנולכךבהתאם . 2015-9-29מוסדייםגופיםחוזרלהוראות

 .לעיל 4סעיףאהרירוטפלהמסלולים.שלההשקעה

נוספיםדירקטוריםלמינויההוןשוקאגףאישורהתקבל 7.10.2015ביום .ב

 ,עמידרחברתמטעםאבוטבוליוסימר :קמןלכדהמעסיקיםמטעםלדירקטוריון

דירקטוריתחןבררוניתורו"חמקורותחברתמטעםדירקטוריתשדהמירירו"ח

 .ויצווןרגאמטעם

כחברפריראובןמרשללמינויוההוןשוקאגףאישורהתקבל 4.11.2015ביום .ג

אתסיימהאשרדולברחלגברתתאמחליףריפראובןמרבחברה.ביקורתועדת

 . 2015אוגוסטחודשבמהלךביקורתועדתכחברתתפקידה
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חסנחלתחחנוחנניחולופח pחשלחנספיחסלנתיאורנ.

לת \'iוכ( \'iח(ןiן \'iוןועלליס \'iוכג, \'iעטיתיס \'iחשג,ג,תיכספו . '

ליוםבלבד)שכיריםעמיתיםחשבונות(קיימיםהעמיתיםחשבונותמספר

30/09/2015 : 

מס'מס'מס'

חשבונותחשבונותחשבונות

 12/2014 9/2014 9/2015מסלול

 16,746 16,788 16,574כללימינהל

 71 67 74מביותטיטניוםמיבהל

 423 430 399אג"חמיבהל

 17,240 17,285 17,047מבוהליםחשבונותסה"כ

2 . i'\ יקףi'\ נכסיסi'\ ,וכגi'\ וןועלליסi'\ ןiח(ןi'\ )וכi'\ לת

היקףהיקף

נכסיםנכסים

09/2015 9/2014 

ש"חאלפימסלול

 811,569 795,367כללימיבהל

 2,153 2,238מניותטיטניוםמינהל

 31,046 27,998אג"חמינהל

 844,768 825,603מנוהליםנכסיםסה"כ

לת \'iוכנ \'iח(ןiן \'i\ל \'i '((ש \'iק,פ \'iתש,את .{

היקף

נכסים

12/2014 

809,155 

2,234 

30,288 

841 ,677 

שליליתתשואהספטמבר)(יבואר-הדוחבתקופתהשיגכללימינהלמסלולא.

 . 0.31o/oשלבשיעור
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תשואהספטמבר)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלול .ב

 . 2.15%שלבשיעורשלילית

חיוביתתשואהספטמבר)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלולג.

 . 0.80%שלבשיעור

חסגחלתחחגוחעסקיס~גג.

 \iח(ו \iעסקיט~ג . '

סעיפיכולליםנכסיה .מינהלהשתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבועורכושחייביםמזומנים,

ד,ח \iגכוק,פכו D,כויי \iוכ Dעי,איו . 2

הצריכה . 0.1 %עלעמד 2015שנתשלהשניברבעוןהצמיחהשיעור Iבישראל

מאוד.גבוהצמיחהקצבשלרבעוניםארבעהאחריבלבד 1.0o/o-בצמחהתיהפרט

שחלהלהתכווצותבדומהבהתאמה o/9.3°ו- 4.1 %-בהתכווצווהייצואההשקעות

השלישיהרבעוןשלהשוטפיםםיהנתונהשנה.שלהראשוןברבעוןאלוביםיברכ

עלוהצביע 0.3%עלאוגוסטבחודשעמדהמשולבהמדד .יםימסושיפורעלמעידים

ברבעוןגםכיעולההחוץסחרמנתוני .בלבדמתוןבקצבהמשקצמיחתהמשך

המגמותוסקרירכניםצהאמוןבמדדי .הצמיחהעלדיהכבהחוץסחרהשלישי

חלקכימסתמןכיאםעוצמהלהפגיןממשיךהעבודהשוקיציבות.נרשמהבעסקים

ל-עלההאבטלהשיעור .מיצוידיילמגיעותהאחרונהבשנהאותנושליוומהמגמות

הפנויותהמשרותשיעורזאת,עם .השניברבעון-4.9%בהיהשכבראחרי 5.3%

מגמתהקודם.ברבעוןמאשריותרקצת , 3.4%עלעומדזהכאשרשיאברמותנותר

בהמשךהאחרוניםבחודשיםשאתביתרנמשכההמיסיםגבייתבנתוניהשיפור

יהשלישיהרבעוןבסוף .השנהשלהראשונההשנהבמחציתהמרשימהלגבייה

השנים-7בהנמוךהשיעורבלבדתוצר 2.0%עלעמדהאחרוניםהחוד'-12בהגרעון

לעמודצפויההצמיחה , 2015לשנתהלמ"סשלהמוקדםהאומדןפיעל .האחרונות

 . 2.5%עלהשנה
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לחודשהמחיריםמדד(עדהאחרוניםהחודשים-12בהאינפלציהוריבית-אינפלציה

חד-פעמייםמשינוייםרבותהושפעלצרכןהמחיריםמדד . 0.5%-עלעמדהספטמבר)

ביטול ,הדלקיםירמחיירידת ,המיםתעריפי ,החשמלתעריפיהפחתתןגוכוחולפים

-12בומזון)אנרגיה(בנטרולהליבהאינפלצייתלראיה,וכו.'הטלוויזיהאגרת

עלהריביתאתהותירישראלבנק . 0.4%עלועומדתחיוביתהאחרוניםהחודשים

בנקשלנוסףמרחיבצעדכל ,זונק'ב . 0.1 %שלברמההאחרוניםבחודשיםכנה

גבוההואכזהצעדלביצועהרףכיומסתמןקונבנציונאלילאצעדבבחינתיהיהישראל

השנהשליהשלישברבעוןזאת.מצדיקהאינההנוכחיתהכלכליתהפעילותוכימאוד

מולהשקלמפיחותבעיקרנבעהפיחות .-1.8%בהמטבעותסלמולהשקלנחלש

 .) 4.4% (האירוומול ) 4.1 %(הדולר

כיעולה 2015שנתשלשנילרבעוןהתשלומיםמאזןמסיכוםהתשלומים-מאזן

 2.4שללעודףבהמשךולר,דמיליאדר-2.6בהסתכםהשוטףבחשבוןהעודף

 1.7לעעמדוהשירותיםהסחורותבחשבוןהעודףהקודם.ברבעוןדולרמיליארד

 .הקודםבעוןברדולרמיליארד 1.5שללעודףבדומה ,דולרמיליארד

ברבעוןהשווקיםלייצובהממשלהוהתערבותהסיניתבכלכלהההאטההמניות-שוק

בשווקיהקרבעי ,בסיןההטלטל .במיוחדגבוההלתנודתיותהובילההשלישי

הסינייםהמניותישוקאוגוסטבחודשרכאשהשלישיברבעוןיאהלשהגיעהיננסייםפה

המדד ,הרבעוןבסיכום .בעולםהשווקיםאתאחריהםוסחפוחדותירידותרשמו

-Hang Seng ה-מדד ,-19.8%בחדותירדהסיניNikkei הומדד-13.6%בדרי-

MSCI EM 17.8%בירד-. 

עוןברביננסיםפהבשוקיםירידותולבעולםלאירועיםיבהגהמקומיהמניותשוק

השניהרבעוןלעומתוחולשההרבעוןבסיכוםמשמעותיותירידותרשםכאשרהאחרון

201של מדדי .-8.3%בידר 100ות"א-9.6%בידר 25ת"אמדד ,בהתאם . 5

-4.7%בירד 75ת"אהחודשכשבסיוםאלומאירועיםפחותהושפעוהשנייההשורה

 . 4.1 %ב-עלה 50היתרומדד

-1.426בהסתכם 2015שלהשלישילרבעוןוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזור

 .מיליארד-1.135בזובתקופההסתכמוםריוהמיניותבמההוןיוסיג . lillמיליארד
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ומהודעתבסיןהמניותבשוקימהירידהלשלילההושפעהאמריקאיהמניותשוק

ב-ירד S&P500ה-מדדחדות.בירידותוסייםהמשקיעיםאתשאכזבההריבית

6.4°/o ה-ומדדNASDAQ 7.1ב-ירדo/o . עלמלהשפיעפסחולאבעולםהירידות

 DAXה-מדד-8.4%בירד Eurostoxx-600המדדכאשרבאירופההמדדים

 . 11 . 7%שלשליליתתשואהרשםהגרמני

ב-הסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרוןברבעוןהנגזרים-שוק

המחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.7באואופציהיחידותמיליון 10.4

הסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-1.78בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידייםבחוזים

מחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-143בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזור

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-9בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחר

מדינהאג"ח

שלשליליתתשואהנרשמההמדדצמודבאפיקמדד-צמודותממשלתיות nאגיי

והקצרות(עדשנים) 2-5 (הבינוניותהחובאגרותכאשרהרבעוןבמהלך 0.2%

 .-0.6%בעלושנים) 5-10 (הארוכותואלובהתאמה-1.5%ו-1.4%בירדושנתיים)

המסוקרת.בתקופהשינוינרשםלאמשתנהבריביתהשקליבאפיק

חלקו .-2.0%בעלהקבועהבריביתהשקליהאפיקצמודות-לאממשלתיותאג"ח

עלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו , 0.1 %-בעלהשנתיים)(עדהשקליהאפיקשלהקצר

 .-3.9%בעלהשנים) 5+ (הארוךוחלקו 1.1 %-ב

מעורבת,מגמה 2015שלהשלישיברבעוןרשםהקונצרניהאפיקקונצרני- nאגי'

רשמווהשארהתכווצוותשואותיתרשקלי,בוגדהתלמדדישלהמרווחיםכאשר

ב-ירדוובנקים 60 , 20בוגדהתלמדדיבהתאם,הממשלתי.מהאפ•קהתרחבות

והתלשקליבוגדהתל , 40בוגדהתלמדדמנגד,בהתאמה. ,-0.4%ו 0.2% , 0.5%

נותרהיתרומדדבהתאמה,-0.1%ו 2.0% , 0.1%שלעלייהרשמותשואותבוגד

החברות 2015שלהשליש•ברבעוןהקונצרנ•,באפיקהוןלג•וסהנוגעבכלשינוי.ללא

 . 2015שלהשב•מהרבעון-12.3%בנמוךאג"ח,באמצעותש"חמיליארד 12.9סו 11ג

תכספייtגתד,ח,תתאויןלאחוכו.כשקכ'ככ'כי,תתתפתח,י,תן.

 : 2015בשנתהשלישילרבעהדוחותתאריךלאחראירועים
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צפויה-2015בבישראלהצמיחההלמ"ס,שלהשנתיההבזקאומדןפיעלישראל-

גידולומקצבנמוך , o/o 0.1ב-עלהספטמברלחודשהמשולבהמדד . o/2.5°עללעמוד

רשמההמקומיתהכלכליתהפעילותכיעולההמשולבמהמדדהאחרונים.בחודשים

יצואשני,מצדהשיווק.מרשתותהפדיוןובמדדיהתעשייתיבייצורעלייהעםשיפור

 5.2%לעומת 5.1 %-לירדספטמברבחודשהאבטלהשיעור .בחדותידרהסחורות

באוגוסט.

ב"הכוונהבשימושוהחל , 0.1 %שלברמהשינויללאהריביתאתהותירישראלבנק

ייהמדיניותכיכתבכאשרהריביתבהודעת ) Forward guidance (קדימה"

על-0.4%בידרספטמברחודשמדדרב".זמןלמשךמרחיבהתיוותרהמוניטארית

הטלוויזיה,אגרתביטולהחשמל,מחיריכגוןאדמיניסטרטיביותמחיריםהפחתותרקע

האינפלציהקצב .הדלקמחיריירידתגםכמואלכוהולייםמשקאותעלמסהפחתת

ב-התחזקהשקלהנסקרתהתקופהבמהלך . 0.5%-עלבספטמברעמדהשנתית

אל-0.9%והאירומולאל 4.0%שלהתחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל 1.3%

בסלהמשקולותחישובאופיאתשינהישראלבנקכילצייןחשובהדולר.מול

שלשמשקלובעודעלהוהיואןהדולרשלמשקלםהחדשהחישובפיעלהמטבעות.

ירד.האירו

מהצריכהונתמכה 1.5%עלהשלישיברבעוןעמדהבארה"בהצמיחהבעולם-

שלהריביתבהחלטתהשווקיםאתהפתיעהפדוהממשלה.ההשקעההפרטית,

ואתמתפוגגהעבודהבשוקשהרפיוןרואההואכיאותתכאשראוקטוברחודש

מההתפתחויותמודאגפחותהואכיאותתהפדבנוסף,יותר.כבריאההכלכלה

ריביתלהעלותמתכווןהואכיאותתובכךספטמברלחודשבהשוואההגלובליות

דו"חכאשרברובההתפוגגהבדצמברריביתהעלאתלגביהודאותאיבדצמבר.

עמדההמשרותתוספת .מהמצופהבהרבהחזקהיהאוקטוברחודששלהתעסוקה

 ,לדו"חבתגובה .-5.0%ל 5.1 %-מירדהאבטלהושיעוראלף) 180(צפיאלף 271על

-68%לקפצהבדצמברריביתלעלייתהעתידייםמהחוזיםהנגזרתההסתברות

הדולר ,הנסקרתהתקופהבמהלךהקודם.התעסוקהדו"חלאחר 30%לעומת

ל--2.04%מעלתהשנים 10ל-אג"חעלהתשואההסל,מול-2.8%בהתחזק

וwזמסוגנפטחביתמחיר .-0.89%ל-0.63%מעלתהלשנתייםוהתשואה , 2.33%

לחבית.דולר 44שללרמה-9.4%בירד
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להרחבהלפעולמתכווןהואכילשווקיםאותת ,דואגי ,המרכזיהבנקיו"רבאירופה,

עלעומדתהדיסקאונטריביתהפחתתכירמזהואכאשרדבצמברנוספתמוניטארית

המרכזיהבנק ,בסיןהכמותית.ההרחבהשלגודלהו\אותמהילהשינויגםכמוהפרק

בבנקים.הפיקדונותעלהריביתמגבלתאתוהסיר-4.35%להריביתאתהפחית

בעקבותהקפאהשלחודשיםחמישהלאחר IPOי sלאפשרחזרהרגולטורבנוסף,

מדיניותאתלסייםהחליטהסיןלבסוף,בשווקים.הקיץבחודשישנרשםהחדהתיקון

ילדיםשנילהביאיוכלומשפחותומעתה-70השנותסוףמאזשהונהגההיחידהילד

 .הארוןבטווחסיןשלהצמיחהפוטנציאלעלהשפעהבעללהיותצפויהמהלךלעולם.

 \'iש( \iשלשיישל \iכרגע,, \iק,פ \iשלשקע,ת \i\iפעיל,ת . 4

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותותילמדינבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

מיליוני 9.2כ-שלבהיקףבארץמניותעלסלותעודותמניותנרכשוהרבעון,במהלך

m.מי 9.5כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו וm.מניותעלסלתעודותנרכשוכן,כמו .ו

כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודותונמכרו ו.mמי 70כ-שלבהיקףבחו"ל

 .ו.mמי 79

נרכשובנוסף, .ו.mמ' 2.2שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשוהרבעון,במהלן

בהיקףשקליותקונצרניותאג"חונמכרו ו.mמ' 3.4שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"ח

מ' 1.2שלבהיקףרכישותבוצעוחו"ל,אג"חבאפיקהפעילותבמסגרת .ו.mמי 4של

m.מ' 5שלבהיקףומכירות וm.ו. 

בהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת ,כןכמו

אג"חנמכרומבג,ד .ו.mמי 16שלבהיקףצמודותממשלתיותואג"ח ו.mמ' 55.2כ-של

שלבהיקףצמודותממשלתיותואג"ח ו.mמי 30כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

 .ו.mמי 49.7

מניותטיטניוםמסלול
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 .הקופהלתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותעתוצהממהחשיפה ,זהברבעון

שיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםבעשהזהמהלך

המניות.לאפיקזההיפחש

אג"חמסלול

אג"ח ,צמודותשאיבןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעו ,זהברבעון

והיתרהבנקאייםיקדונותפ ,יםק"ממ ,קובצרביותאג"חלמד,דצמודותממשלתיות

 .ילותזבנ

 \iiוiושקעכיכד'('וכו 'ו('ש . 5

 . 4 .אעיףסלעילראה

b . ))ון)'tג גt"כדוחותוש'וג

החברה:שלוהפסדרווחבינייםדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימויםחודש 9ל-

בספטמבר 30

2015 2014 

ח"שיפאל

מבוקרבלתי

 3,059 3,098ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 .. .......................... .,., __ 3,059 3,098וכלליותהנהלההוצאות
לתקופהרווח

 \iק'קlווואוכו \iוו(ן"tג \iוכש'וג"tג .ו
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האוצר:במשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקאגףחוזר•א.

נלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחדבבר 2015-9-27מוסדייםגופיםחוזר . 1

7.7 (עדכון-המנהלותהחברותשל גופיםחוזראתמעדכןהחוזר :) 2015.

השנתייםהכספייםלדוחותהנלוויםבדיווחיםכיוקובע 2012-9-19מוסדיים

 ,היתרבין ,יסווגזהמידע .לעמיתיםביחסנוסףמידעמוסדייםגופיםיעבירו

החיסכוןבשוקהמצבשתמונתכן ,העמיתיםשלהגיללקבוצותבהתאם

זהחוזרהוראותשלתחילתן .תיםיהעממאפייניעלמבוססתתהיההפנסיוני

 . 2015לשנתהשנתייםהכספייםלדוחותהנלוויםמהדיווחיםהחל

לגביסטטיסטימידעאיסוףבנושאוחביתרבדיקהיממצא :ממונהעמדת . 2

כספיםולהבערתלמשיכהבבקשותטיפולואופןתביעותיישוב

) 14.7 האוצרמשדרבדיקתשלממצאיםהקרייעאתכוללזהמסמן :) 2015.

2011מוסדייםגופיםחוזראחרהמוסדייםהגופיםעמידתאחר "איסוף 9-6-

והבערתלמשיכהבבקשותטיפולואופןבתיעותשוביילגביטיסטטיסמידע

התביעותנתוניאתולשמורלאסוףנדרשמוסדיגוףכיהקובעכספים"

לשקףהמסמןמטרת .לממונההןילגבולדווחהקודמתהשנהשלוהבקשות

התנהלותולשיפורהחוזרלמונחיביחסלאחידותולתרוםהממונהעמדתאת

 .זהבנושאםייהמוסדהגופים

גמלקופתשלניהוללהעברתמראשאישורבדבר 2015-2-2גמלחוזר . 3

לממונהבקשההגשתאופןאתלהסדירהיאזהחוזרמטרת :) 22.7.2015 (

עמיתיידועאופןאתוכןגמלקופתשלניהולהעברתשלמראשלאישור

22.7מיוםיחולהחוזר .ניהולהבערתעלומעסיקיהםהקופה .2015 . 

6 (רישיוןלבעלכוחייפויבדבר 2015-10-5ויועציםסוכניםחוזר . 4 .8.2015 ( : 

מקיףפנסיוניייעוץלבצערישיוןבעלישליכולתםאתלשפרזההחוזרמטרת

כחייפוילטופסאחידמבנההחוזרקובעזהלצורן .לקוחותיהםעבור

סיכוןמפניאומוותסיכוןמפניביטוחלתכניותהכוחייפויתכולתוהורחבה

במערכתהמובערהמידעסוגילכלהתאמהובוצעה ,בעודהכושראובדן

רישיוןבעליעלשהקשוחסמיםהוסרו ,בנוסףמרכזית.פנסיוניתסליקה

מרכזית.נסיוניתפסליקהמערכתבאמצעותלקוחותיהםאודותמידעלקבל

 . 1.1.2015ביוםהחוזרהוראותרובתחילת

17 



קובץפרסםהאוצרמשרד :) 23.8.2015 (ותשובותשאלות-מעסיקיםממשק . 5

ממשקבנושאלמשרדושהועברולשאלותתשובותמפורטותבומעודכן

 .םימעסיק

גמלוקופתלתגמוליםגמלקופת ,לקצבהמשלמתלאגמללקופתתקניתקנון . 6

אחידתקניתקנוןנוסחפרסםהאוצרמשדר :) 25.8.2015 ( :לפיצוייםאישית

האחידותעלשמירהלשםוזאתהשתלמות)לקרנותלא(גמללקופות

 .השוביםהתקנוניםביןוהשקיפות

משדר :) 6.9.2015 (ההוןשוקעללממונהדיווחלענייןמאוחדחוזרהוראות . 7

שללממונה"דיווחשעניינולקודקס ) 3פרק 4חלק( 5שעראתפרסםוצראה

לדווחהקופהשעלהדיווחהוראותכלמקובצותזהבשער .ההון"שוק

אםוביןלממונהבמישריןהיאהדיווחחובתאםבין ,ההוןשוקעללממונה

לשערנספחיםפורסמוכןכמוהקופה.שלהאינטרנטאתרבאמצעותהיא

קבציפורסמווכןהדיווחואופןלמהותבאשרפרטניותהוראותהמכילים

 .הדיווח

גמלבקופותהשקעהמסלוליבדבר 2015-9-29מוסדייםגופיםחוזר . 8

מחדלירתרבמסלולילהקמתכלליםלקבוע ,החוזרמטרת :) 16.9.2015 (

על .כןכמו .השתלמות)קרנותלא(גמלבקופותהעמיתיםלגילהמותאמים

ההשקעהלמסלולבנוגעמושכלתהחלטהלקבללעמיתלאפשרמנת

באופןבוחרהעמיתשבהםבמקרים ,הטעייתואתולמנועלצרכיוהמתאים

כלליםהחוזרמסדירחסכונותיו,ישויכואליוההשקעהמסלולאתאקטיבי

מתמחים(השוניםבמסלוליםהשקעהומדיניותשמותלקביעתאחידים

 . 1.1.2016ביוםהחוזרשלתחילתו .מתמחים)ושאינם

עבורמוסדיגוףידיעלפעולותביצועבדבר 2015-9-30מוסדייםגופיםחוזר . 9

21 (מעסיק המידעתכולתאתהמסדירותהוראותקובעהחוזר :) 9.2015.

לענייןהוראותהחוזרקובעבנוסף, .למעסיקלהעבירנדרשתשהקופה

במוצריםפעולותולבצעמידעלקבל ,מטעמומתפעללגורםמעסיקהרשאות

ביום-החוזרשלתחילתו .עובדיובבעורביטוחובתוכניותפנסיוניים

.1.2.2016 
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,נהליונלנקוותגילוין.

פיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםונותהחשביהוילזהחברהמפעילותכחלק

(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנתההערכה

הקופהשלהבודהעליבתאתלמעשהצעיםהמב ,)ת(פסגוההשקעותוממנהלהפועלים)

אינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםוצעותהמבהבקרותלגבידיווח

המתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםהליכיםלתמפורטתיעודלבצעבפועלולהיכ

יעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידתאתהעריךולהחיצוניים

 .ומהימן

םכיהתהליועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

והתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אתלהעריךהמאפשרבאופן 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרות

הבקרות.אפקטיביות

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

זיו BDOרו"חמשדרשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (גמל

שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובן ,תהבקרולתיאורשהתייחסההאפט

 . 31/12/2014ל-ועד 1/1/2014

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותשום•עלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

דעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנק ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (הבקרותאפקטיביות

רכתוהעהמיוחסותהבקרות ,הבקרהליעדיחייקיןסומך KPMGרו"חמשדרשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיויןצעוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2014לועד 1/1/2014שביןבתקופה

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלפנימיתההבקרהעלההבהלהחריותא

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבוריבלצהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

הקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

הנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sox Actה-של 404סעיףדרישותאתמיישמת

 .מוסדיגוףידיעל )בלוויםדוחות-ןהלל(הכספייםמהדוחות

החברהכייסכוןוחביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2015ביוני 14בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת
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בהיקפה,בהתחשבזאת , 2014בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

וגילויים.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

 ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתום ,העריכו

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלתהחברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שינויכלאירעלא 2015בספטמבר 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלן

או ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרה

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביר

 .כספי
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 ) Certification (הצהרה

 :•כמצה•רגלו.מדרכ•אב•.

המ•נהלעובד•לפקידיםהשתלמותקרןמ•נהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 30/09/2015ב•וםם 11שהסתלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירות•ם

עודבהשלמצגבוחסרולאמהות•תעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללא•ננוהדוח ,•דיעת•עלבהתבסס . 2
מטעים•היולאמצג•םיאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצג•םכד•הנחוץמהות•ת

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומ•דעהרבעונ"םהכספ"םהדוחות ,•ד•עת•עלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספ•המצבאתהמהות•ותיהבח•נותמכל
בדוח.המכוסיםולתקופות

לגב•ונהליםבקרותשלק•ומםוללקב•עתםאחראיםזוהצהרההמצהיר•םהמנהלתבחברהואחר•םאב• . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספ•ד•ווחעלהפנימיתולבקרההג•לו•

כאלה,ונהל•םבקרותשלפ•קוחנותחתלקב•עתםגרמנואוכאלה,יםונהלבקרותקבענוא.
אחרים•דיעלליד•עתנומובאהמנהלתלחברה Oהמת"חמהותישמ•דעלהבט•חהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספ•,ד•ווחעלפנ•מ•תבקרהקב•עתעלפ•קחנואוכספי,ד•ווחעלפנ•מ•תבקרהקבענוב.

הכספ"םשהדוחותולכךהכספ•הד•ווחמה•מנותלגב•ב•טחוןשלב•רה oמ•דהלספקהמ•ועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (ב•נלאומייםד•ווח •לתקנבהאתםערוכים

אתווהצגנהמנהלתהחברהשלהג•לו•לגביוהנהל•םהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.
דבוחהמכוסההתקופהלתוםהג•לו'ילגב••םוהנהלהבקרותשלהאפקט•ביותלגב•קנות•נו oמ

וכן-הערכתנו;עלבהבתסס

זהברבעוןשא•רעכספיד•ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהש•נו•כלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהות•אבופןלהשפיעשצפו•סביראוימהות•אבופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהג•ל•נוזוהצהרההמצה•ר•םהמנהלתבחברהואחר•םאני . 5
הבקרהלגביב•ותרהעדכנ•תהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפב•מ•ת

הבקרהשלבהפעלתהאובקב•עתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהליקוייםכלאתה.
לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועם 11שצפוב•ר oאשר ,•פ oכדיווחעלהפב•מ•ת

וכן-כספי;מידעעלודלווחלסכםלעב,ד

אחריםעובד•םמעורביםאוההבהלהמעורבתבהמהות•ת,שאיבהוב•ןמהות•תב•ןתרמ•ת,.כלו.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהותימשמעתפק•דלהםש•ש

;,:: i:.. i זבii ,-ל~לעj ןt לגרt ;גנi אחjji:- i : rיl i מrt :חרjii נלri דםlfir\ , עלj tSj ד:לi · 
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 ) Certification (הצהרה

 :יכמצהיררי,יסווןאובראני.

המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלניהרבעוהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח"). :ן(להל 30/09/2015ביוםשהסתייםןלרבעוהמנהלת")רה"החב :לן(להבע"מוהשירותים

עובדהשלצגמבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלללוכנואינהדוחידיעתי'עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללויםשהמצגידכהנחוץתיתומה

ח.ודבהמכוסהלתקופהבהתייחס

ות,נאןפובאמשקפיםדבוחולהכלאחריכספומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותואצותהכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .בדוחםיהמכוספותולתקו

גבילנהליםורותבקשלולקיומםתםיעלקבאחראיםזוהצהרהםיריהמצההמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרהילויהג

כאלה,םונהליותבקרשלפיקוחנותתח·לקביעתםונגרמוא ,כאלהליםונהותבקרקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלפנ•מ•תהבקרקביעתעלפיקחנואוכספי,ד•ווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהד,חותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיןביטחושלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהלהוראותו ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםיםערוכ

אתוהצגנולתההמנהחברהשליהגילוילגבםוהנהליהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתוםי,והגיללבגיוהנהליםהבקרותשליותיבהאפקטלבגימסקנותינו
-וכן ;וכתנהערעלבהבתסס

זהוןברבעשאירעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהישינוכלבדוחגילינוד.

החברהשלתימיהפנהבקרהעלמהותי,אבופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,פןואבשהשפיע

-וכן .יכספדיווחעללתהמנה

ולוועדתקטוריוןרדליהמבקר,החשבוןאהולרגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםריחואאני . 5

רההבקלגב•תרויביתהעדכנהערכתנועלבהתבססהלת,המנהחברהשלהדירקטוריוןלשהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהותיהמהותוהחולשותהמשמעותייםייםוהליקכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתברההחשלביכולתהלפגועוייםשצפסביראשרויכספדיווחעל•תפנ•מה

וכן-כספי;ידעמעלודלווחלסכם ,לדבע

אחריםעודביםיםמעורבאוההנהלהמעורבתבהמהותית,הינשאוב~ןמהותיתביןתרמית,כלב.

 .כספידיווחעלהלתהמנההחברשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםשיש

f\ בi ii.מ.ב i לגרזכןל<לערi מעri הi:-i :נןiii מאחi1-i תii ';j דl1t\ U ,ד=כל :;::עלרj • 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2015בספטמבר 30ליום

 )מבוקר(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2015בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

םיהעניינתוכן

החשבוןואירשלסקירהוחד

בינייםהכספיהמצבעלוחותדתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

םינייבייםפהכסותחלדוםאוריב

מודע

25 
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חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלוריוןירקטהד

בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

מבוקריםכלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון
 2015כספטמבר 30כיוםשהסתיימהלתקופה

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל''החברה"),-(להלןבע~ומוהשירותיםהמונחל

ושלושהתשעהשללתקופותוהפס,דהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2015בספטמבר 30

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריובאותושהסתיימהחודשים

 ., 1בינייסלתקופותכספי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופות

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

היקף

כספימידעשלסקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה . 11הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

והחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות

מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישרם

להשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורת

איולכ,ךבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחון

ביקורת.שלדעתחרותמביעיםאנו

מסקנה

 1עררךאינוהני'להכספישהמידעלסבורלנרהגורסדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנועלבהתבסס

לתקופותכספידיווח'' IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

 .האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשרקעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים'',

 ,רבבכבוד

וש~לוטוורדי \~\\\ 13 '"\
שברןרואי

-,j 6. /1. I J :תאריך

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



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2.014 2.015 2.014 
מבוקרבלתי

חrושאלפי

מבוקר

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

206 
621 
332 

233 
686 
246 

232 
610 
250 

 1,159 1,092 1,165הנכסיםכלסך

הון:

..... ·-------------מניותהון ............ ........... -------------· 

125 125 125 
967 1,040 1,034 

______ 1J_092 . ___ ___ 1,165 . ______ 1J_159 . 

1,092 1,165 1,159 

התחייבויות:

נטו ,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

נינייהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

 2015 1בנובמבר 26
אישוראתריך

הדירקטוריוןיו"רהכספייםהדוחות

,/ ~ 
ראובןסווירי

כספיםמנהל
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םילפקידההשתלמותקרןנהלימשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםנהליהמעובדי

דפסוהחרווםיינביתוחדויתמצת

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

לשנה
סתיימההשודשיםח-3לחודשים-9ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיבאור

-~~_ 19 ?_ -?~ 19-?_ -!~ 19-!_ -~~_ 19 !_ 3,971 -------

------- 3JJ71 _ ! 19 _~~- _! 191 ! _ _? 191 ?_ _?נ-9 ~~- 4 וכלליותהנהלההוצאות

הופקתלרווח

 .םבינייהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםיםרהנאו

2.7 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

יכלל 1-באור

כללי:א.

והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהל"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת )"חברה"ה :ן(להל~ימבע

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה )• 1הקופה 1 , :(להלןמסלוליהשלושתעלוהשרותים
 .הגמל")קופותחוק" =ולהלן 200sא- 11התשסגמ)ל,(קופות
22ביוםנוסדההחברה השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , 11.1977.

לשכירים.
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמל"קופתהמהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןיכספאת
 ,"ףהמעוהסתדרותן 11עמיוצגים

 :ניהולדמיב.
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

מסלוליםשניבקרןלפעולהחלו Iההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודשג.

 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
מקיימים),(לרבותממשלתיותח 11באגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בוח 11אגמסללו
במניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אגייח ,קונצרניותאג~יח

חייכאגמוגדרותהיכןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלונגזרים
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמנהלמסלולמינהל

המתמחותנאמנותובקרנותל 1ובחו•בארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,
בהתאם.עודכןהקופהתקנון .אלהבהשקעות

נוסףמסלולבקרןלפעולהחלההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש
 :כדלקמן
 .שהואסוגמכלבאג~'חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחח 11אגמינהלמסללו
השקעהכלוללא ,שנהעליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשך

ונגזרים.במניות

יםהנכסלמכסתהגיעלאקצך•~לטווח nאג~•"מסלולשנפתחהחדשהמסלולכיהעובדהלנוכח
ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ,~מיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשת

המסלול.מחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביום .המסלולאתלסגור , 26.3.2014

 .דירקטוריוןלדוח 1א.פרקראההקרןמסלוליאודותלפירוט

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותד.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי .א

שיושמההמדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהלקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .השנתיים")דוחות"ה :(להלן 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספיים

 ,בנובמבר 26ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2015 . 

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ג

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והתחייבויות
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותישוםיבעת ,ההנהלהשלהדעתשיקול

הכספייםבדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו
 .השנתיים

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחר .תיענפגמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .השתלמותקרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס
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םילפקידההשתלמותקרנמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהליעובד

םינייבםפייהכסתדוחולםריואב

תיוללכוהלנההתואצהו- 4וראב

לשנה
שהסתיימה חודשים-3ל חודשים-9ל

ביום ביוםשהסתיימו ביוםשהסתיימו

בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

2014 2014 2015 2014 2015 -- --
מבוקר מבוקרבלתי

ש"חאלפי

ונלוותעבודהשכר 1,050 1,073 388 364 1,314

והפחתותפחת 27 22 9 9 31

דירקטוריםביטוחפרמיית 84 101 26 36 130

דירקטוריםגמול 285 220 102 69 296

ואחזקהדירהשכר 259 249 77 83 332

ואגרותמשרדיות 188 196 25 65 280

המתפעללבנקניהולדמי 416 438 147 148 586

שקעותהמנהלניהולדמי 223 219 74 74 293

 *מקצועיומשפטיייעוץ 464 439 147 145 589

לעמיתיםוקשרדיוור 52 66 36 22 70

והשתלמויותעיון,כנסיםימי 50 36 ) 7 ( 50

3,971 1,008 1,031 3,059 3,098 
-- -- -- --

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
בסך 25 24 8 10 32

-- -- -- --
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעםיוהשרותנהליהמעובדי

םייניבםייספהכתוחלדוםריואב

(חמשן)תכלליווהלההנצאותוה- 4רובא

 :עיצומקומשפטיץויעיתהוצאווטריפ *

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרקרומבבלתי

ש"חאלפי

 135 35 34 102 113פנימיתביקורת

 148 37 37 109 110םכספיולהוניחשבות

 90 23 23 68 68רו"חביקורת

 82 16 21 64 68משפטיייעוץ

 48 12 12 36 36סיכוניםניהול

 10 2 2 8 7נכסיםשערוך

 19 6 4 14 13מידעואבטחתניהול

 52 14 14 38 42מינהליתאכיפה

 5 7אחרמקצועיייעוץ

464 439 147 145 589 
------

תויולתתיובוייחהת- sראוב

בנסיבותלגבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקהמפורטות

 .לחברה

 121-לכמסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןםינייבהכספיהדוחלתאריו
השארביופיגורבחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .ח) 11שאלפי 453- 31.12.2014 (ח 11שאלפי

שפיגרוםימעבידכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףשוטף,באופןהמשפטייםיועציהבאמצעות

 .ההשתלמותקרןכספיבהעברת
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