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חוכנחלתחחנוחשל,ללייןנסאפייניןנא.

כייי .ו

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

ההשתלמותקרן"מינהלשלהמנהלתהחברההינה"החברה")(להלן:בע"מ"

"הקופה").(להלן:והשירותים"המינהלעובדילפקידים

שוניםומעסיקיםהמעו"ף")"הסתדרות(להלן:המעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

החברה.תקנוןלהוראותבהתאם

החברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

 :להלןכמפורטהקופהלתקנוןבהתאםהמנהלת

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםכספימושקעיםבוכללי-מינהלמסלול •

החוקיההסדרפיעלובחו"ל,בארץלהשקעה,המותרנכסבכלההשקעות

קונצרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

מקרקעיןהלוואות,להמרה,אג"חמניות,שלבנגזרותבמניות,בבנקים,פיקדונות

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותובחו"לבארץמניותבמדדימניות,עלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,בארץ

אלה.בהשקעותהמתמחותנאמנות

ממשלתיותבאג"חהמסלולמנכסי 750/0לפחותיושקעובואג"ח-מינהלמסלול •

המתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"חמק"מים),(לרבות

אחרותובהשקעותמניות,עלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעות

פיעללאמורובכפוףכאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרות

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקול

תטנתי"תחגרתשיתטניו"געייפירוט . 2

בזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הצבעה

 500/0הכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות
יסודמניות 1

 0%אןרגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

 500/0בןרגילותרשומותמניות 10,000שוניםמעסיקים

1000/0 
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הבאה:החלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

כ"א.חדששקל 0.0001ע"נמניות 39,998אןרגילותמניות

עלהודעהלקבלזכאיאינואךבקרן,עמיתלהיותזכאיהמניהבעל

הוקצולאאלומניותולהצביע.בהןלהשתתףכלליות,אסיפות

בפועל.

בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמניות 1 0,000בןרגילותמניות

ידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

"הממונה")(להלן:האוצרבמשרדההוןשוקאגףעלהממונה

בעורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15ל-יוקצואלומניות

המעבידיםע"ימוחזקותאלהמניותביותר.הרבהעמיתיםמספר

באסיפהולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהן

מניותבעליהכללית.באסיפהאחדקולמקנהמניהכלהכללית.

יבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכאיםיהיואלו

אלהדירקטוריםמביןב.ירגילותמניותבעליקבוצתנציגימתוך

חבריכללשלקולותברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחר

הדירקטוריון·

הסתדרותע"ימוחזקתחדש,שקל 0.0001ע"נאחתמניה יסודמניות

הכרעהמניות

ל-זכאיזהמסוגהמניהבעלבחברה).העובדים(נציגתהמעו"ף

למנותרשאיהמניהבעלהכללית.באסיפהההצבעהמכוח 50%

מניותבעליע"ישמונולאלהשווהבמספרבחברהדירקטורים

בן.רגילות

הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניה

אותםבכלע Iלהכרהזכותאתלבעליהמקנהזומניההמעו"ף.

וביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחבריםשדעותמקרים

מופקדתזומניהמוועדותיו.אחתבכלאוהחברהבדירקטוריון

לשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיויירשלבידיו

כך·

שינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותע"יהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשך

(ביוםהחברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםהממונהמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת ) 14.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים

בעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתבןרגילהלמניה

בהתאםבןמניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימיםאלו.מניות

 . 2013שנתבמהלךלהסתייםאמורההליךהחברה.בתקנוןלקבוע
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ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 8.11.2007

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

(להלן:-1964תשכ'ידגמל),קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסבתקנות

משרדישראל-מדינתישראל,אורטויצ"ו,המעו"ף,הסתדרותהגמל"):קופות"תקנות

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלעמידר,הביטחון,

החברההשקעותאתהמנהלתבע"מערךניירותפסגותהחברה,ע"יהמנוהלת

כלבדין,כמוגדרהמשקיעיםמקבוצתכחלקאליההקשוריםוהגופיםחיצוניבניהול

 20%כאלה)שקיימות(ככלמהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטורים

יותר.אוהמניותמהון

תיכנתך"תתגרתע"יתיכנותךו"ךקופו"שישתאישוריזכ . 3

המשולמיםכספיםעלחל.האישורלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופה

לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור

הוא:המסלוליםאישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2013בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסוךגיכסיכנישינוי . 4

היסוד.במסמכישינוייםנערכולאהדוחתקופתבמהלך

המאזן·תאריךלאחראירועיםבפרקראההדוחתאריךלאחרשנערכושינויים

חוכנחלתחחכרחכניחולחקופ\ושיחנספיחוכ~כתיאורכ.

תיכנתך"תתגרתיךיעךתיכנותךיזכתעיכי"יtכתשגונו"יכספר . ,

 : 31/03/2013ליוםהעמיתיםחשבונותמספר
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מס'מס'

סה"כחשבונותחשבונות
חשבונותעצמאייםשכיריםמסלול

 17,672 17,672כללימינהל
 77 77מניותטיטניוםמינהל
 476 476אג"חמינהל
 18,225 18,225מנוהליםחשבונותסה"כ

\וטנ\ורת\וחנר\וידיער\וטנן\וריtכ\ונכסיtכ\ויקף . 2

היקףהיקף

גידולשיעורנכסיםנכסים

(קיטון} 12/2012 03/2013

אחוזיםש"חאלפימסלול

 0.65% 750,024 754,887כללימינהל
 7.820/0 1,983 2,138מניותטיטניוםמינהל
 2.860/0- 34,588 33,599אג"חמינהל
 0.51% 786,595 790,624מנוהליםנכסיםסה"כ

\וטנ\ורנותחנרתנני\וןרש\וקןפ\ואנונושן . 3

שלבשיעורחיוביתתשואה(ינואר-מרץ)הדוחבתקופתהשיגכללימינהלמסלולא.

2.140/0 . 

חיוביתתשואה(ינואר-מרץ)הדוחבתקופתהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלולב.

 . 3.31%שלבשיעור

שלבשיעורחיוביתתשואה(ינואר-מרץ)הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלולג.

0.63% . 

זווכנזולתזוחגרזועסקיוכנsגג.

\וחנר\ועסקיט~נ .ו

סעיפיכולליםנכסיהמינהל.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן·השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכושחייביםמזומנים,

תדןחכתקןפתטתןתייtכאירןעיס . 2

 2013שנתשלהראשוןברבעוןבבורסההסחיריםהעררניירותבמדדיהשינויים

כדלקמן:היוהנסקרת)התקופה(להלן
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 6.4%הכלליהמניותמדד

המניותיתר 11.4%

4.90/0 

4.4% 

 100ת"אמדד

 25תייאמדד

כלליאגייחמדד

לצרכןהמחיריםמדד

המאקרותמונת

פישעלאףעללהעמיקהמשיךבאירופההמיתוןהשנהשלהראשוןהרבעבמהלך

העסקיםהמשקיעים,אמוןהשנה.בתחילתמסויםשיפורנרשםהסנטימנטמדדי

היוודעלאחרהפוליטיתהודאותאיבשלהרבעבמהלךנפגעבאירופהוהצרכנים

המדינותלמעגלנכנסהאשרבקפריסין,המשברובשלבאיטליההבחירותתוצאות

בפרטמאוד,טוביםהיובארה"בהמאקרונתונימנגד,חילוץ.תכניתתחתשנמצאות

להשפיעגםשמתחילהבהתאוששותנמצאאשרהנדל"ן,ושוקהפרטיתהצריכה

אתלהכריעמנסיםוהממשלההמרכזיהבנקביפןבכלכלה.נוספיםמגזריםעללטובה

ממשלהנכנסהובסיןתקדים,חסריבהיקפיםמרחיבהמדיניותידיעלהדיפלציה

השנהמתחילתבסין.לכתמרחיקותרפורמותלביצועשאיפותעםלתפקידהחדשה

נגדיתרוחוהיוותההמשקיעיםעלהשפיעהבסיןלמדיניותמסביבהודאותאי

בשווקים.

גבוהבקצבלהתרחבהמשיכה 2013שלהראשוןברבעהכלכליתהפעילותבישראל

 0.30/0שלעליהנרשמהופברוארינוארהחודשיםבמהלך . 2012שלהרביעימהרבע

המשולבהמדד 2012שלהאחרוןשברבעלאחרהמשולב.במדדבהתאמה-0.20/0ו

הפעילותנתונידצמבר.-אוקטוברמהחודשיםאחדבכלבממוצע-0.150/0בעלה

בחודשיםהאדם,כוחסקרנתוניפיעלבתעסוקה.יציבותעלמצביעיםהעבודהבשוק

אחוזנקודות 0.2שלירידהבממוצע, 6.6%עלעמדהאבטלהשיעורופברוארינואר

 . 2012שלהאחרוןלרבעבהשוואה

בעולםבולטיםאירועים
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הקיצוציםהיוהשנהשלהראשוןהרבעבמהלךבארה"בהמרכזייםהנושאים

נושאסביבהפדשעוררהציבוריוהדיוןלמרץ-1בלתקפםשנכנסוהאוטומטיים

להגיעהצליחולאוהדמוקרטייםשהרפובליקניםלאחרהכמותיות.ההרחבות

(קיצוץאוטומטייםקיצוציםשלשורהלתקפםנכנסוהקיצוץ,למתווהבנוגעלהסכמות

אחוזנקודות-0.5-0.6כלגרועצפוייםואשרדולר,מיליארד 90שלבהיקףרוחבי)

הציבורעלשהוטלוהמסיםוהעלאותאלו,קיצוציםלמרות . 2013במהלךמהצמיחה

במהלךחזקיםמאודהיוהפרטיתוהצריכההפרטיתההכנסהנתוניהשנה,בתחילת

שלהראשוןברבעהתוצרשלגבוההבצמיחהלתמוךצפוייםוהםהראשוןהרבע

הדיוןאתהציבורבפניחשפוופברוארבינוארהריביתדיונישלהפרוטוקוליםהשנה.

ההרחבהמהמשךהתועלתמולאללעלותהנוגעבכלבפדמתנהלאשרהפנימי

הרכישותלהמשךבנוגעהמשקיעיםבקרבספקותהועלוהדיון,בעקבותהכמותית.

השווקיםאתברננקיהרגיעהאחרונה,הריביתבהודעתאךהקרוב,בעתידעוד

העולהלצמיחהמשמעותיתתרומהכיוםישהכמותיתההרחבהלתוכניתכיבאומרו

האפשריים.הנזקיםעלבתועלתה

שלהראשוןהרבעבמהלךהשטחלפנישובצפובאירופההחובממשברהחששות

הבחירותתוצאותבקפריסין.והמשברבאיטליההבחירותתוצאותבעקבותהשנה

מפלגתכאשרברורההכרעהללאהיופברואר,בסוףהתקיימואשרבאיטליה,

החששותהקולות.במירבזכתהגרילו,בפהבראשות " Star M 5ס vement "המחאה

התשואותבעקוםעלייהעםהתוצאות,היוודעלאחרמידיתביטוילידיבאובשווקים

בחזרה.ירדווהתשואותהבשורהאתעיכלוהשווקיםימים,כמהבחלוףאךהאיטלקי

היאהסבירותכאשרפוליטיסתוםבמבויכיוםנמצאתאיטליההתחתונה,בשורה

שלהמסרכינצייןחוזרות.בחירותשםיתקיימוהשנהשלהשניברבעשבמהלך

עלופחותצמיחהעלדגשיותר-נקלטהנראהככלבאירופהלמנהיגיםהבוחר

להניחסבירבגרמניה,וקרבותההולכותהבחירותלקראתאגרסיבית.צנעמדיניות

הקרובים.בחודשיםשנראהמהבדיוקשזה

הכיבמדינהדווקאקרההאחרון,הרבעבמהלךבאירופהביותרהמשמעותיהאירוע

מערכתאתלהצילשתוכלמנתעלקפריסין.-האירופיבאיחודמשמעותיתפחות

הממשלה,שלפירעוןמחדלותלהימנעשתוכלמנתועלמקריסה,שלההבנקאות

 1 00%שמהוויםיורו,מיליארד 17שלבהיקףסיועחבילתמהטרויקהביקשהקפריסין

בתנאיאךיורומיליארד 1 0שלסיועלמתןהסכימומצדםהאירופאיםבקירוב.תוצר

 5.8עודלממשלהשיניבבבנקיםמהפיקדונותפעמיחדמסתגבהשהממשלה

לעלייהגרמהוהיאתקדיםחסרתהייתההאירופאיםשלזובקשהיורו.מיליארד

בשליותרעלוהחששותבאירופה.החובממשברהמשקיעיםחששותשלמחודשת
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המוניטארי.באיחודחברהאשרבמדינההפיקדונותעלמסהטלתשלהמחשבהעצם

דיוןבאותואךסאן, Iהקפרבפרלמנטהסףעלנדחתהההצעהכןלצייןמיותר

לאחרהבנקאות.במערכתלכתמרחיקותרפורמותלביצועמנדטקיבלההממשלה

עללהסכמותהגיעווהטרויקההממשלההמרכזי,הבנקמצדאולטימטוםהצבת

מעלשלפיקדונותבעלייהיוהעיקרייםהנפגעיםבמסגרתהאלטרנטיביתתכנית

100K בקפריסיןבגודלוהשניהבנקפירוקבמסגרתזאתהגדולים,הבנקיםבשנייורו

) ar Bank ןpu סP ( לתוךימוזגאשר"טוב"ובנקהרעילים,הנכסיםכלעם"רע"לבנק

הפיקדונותבעליעיקרבמקרה,שלא .) 8ankס f Cyprus (בקפריסיןהגדולהבנק

קפריסיןשכןואוקראינה),(רוסיהאירופהממזרחבעיקרזרים,אזרחיםהםהאלו

בעקבותהבנקיםאללריצהמחששזרים.אזרחיםשלהוןהלבנתלבסיסנחשבת

בקפריסיןהוטלושוב,נפתחושהםולפנישבועלמשךסגוריםהיוהבנקיםהתכנית,

מגבלותמוטלותשעליההאירופיבאיחודהראשונההמדינהההון,תנועותעלמגבלות

זה.מסוג

וריביתתקציבאינפלציה,

ירדהינוארשריביתלאחרשינויללאנותרהישראלבנקריביתהראשוןהרבעבמהלך

בפעילותההאטהבשלהריביתאתהורידישראלבנקהעת,באותה .-1.75%ל

במהלךזאת,עםבעולם.הגבוהההסיכוניםורמתהנמוכההאינפלציההכלכלית,

בנתוניםהשיפורעםהריביתאתלהורידשלאבחרישראלבנקהנוכחי,הרבע

בסביבהסיכוניםשללהתממשותהסיכוייםוירידתהשוטפים,כלכלייםהמאקרו

עדהאחרוניםהחודשים 12במהלךהאינפלציהקצבבאירופה.בפרטהעולמית,

שינוי.ללאנותרהמחיריםמדדהשנהמתחילתכאשר 1.5%עלעמד 2013לפברואר

בטווחיםונעותיציבותעלשומרותהבאיםהחודשים 12במהלךלאינפלציההציפיות

 . 2.00/0-1.8%של

לעומתש"ח,מיליארדי-4.6בכהמקומיהגירעוןהסתכםהשנהשלהראשוןברבע

 2013ושנתמאחרכינזכיראשתקד.המקבילהבתקופהמיליארד-1.6כשלגירעון

המדינהמשקיסודלחוקבהתאםפועלתהממשלהמאושר,תקציבללאנפתחה

בצדריאליים).(במונחיםחודשבכל 2012שנתמתקציב 1/12להוציאלההמאפשר

שקליםמיליארד-57.5בכהמסיםגבייתהסתכמהמרץ-ינוארבחודשיםההכנסות,

המגמהנתוניכיצייןהאוצרמשרדאשתקד.המקבילהבתקופה 57.7לעומת

התייצבות.מגמתניכרתהאחרוניםבחודשיםכימראיםבהכנסות

ת"אכשמדד 4.4%שלבשיעורהנסקרתבתקופהעלה 25ת"אמדד-המניותשוק

הנדל"ןומגזרהאחזקהחברותמגזרהיולטובהשבלטוהמגזרים .-4.9%בעלה 100
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והמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזורבהתאמה. ,-12.6%ו-9.7%בשעלוובינוי

 2012שנתשלהרביעישברבעלזוזההרמהש"ח,מיליארד-1.1בהסתכם

ברבעהסתכמווהמיריםבמניותההוןגיוסי . 2012שנתבכלהממוצעהיומיומהמחזור

 2012שלהרביעיברבעלגיוסיםביחס 88%שלעלייהש"ח,מיליארד-1.6בהראשון

אשתקד.המקביללרבעביחס-25%ו

החיובימהמומנטוםנהנוהמפותחים,השווקיםעלבדגשבעולם,המניותשוקי

הרוחמקורהמתעוררים.השווקיםחולשתרקעעל 2012שלהאחרוןברבעשהתחיל

עינינשואותשאליההעולמיתהכלכלהבקיטורבעיקרטמונההמניותלשוקיהגבית

חיוביים,מאקרונתונישלרצףהנסקרתבתקופההפגינהאשרארה"ב,המשקיעים,

הצרכניםבקרבשנרשםהסנטימנטושיפורהכלכלה,התאוששותעלהמלמדים

בעולםהמרכזייםהבנקיםמצדהכמותיותההרחבותמדיניותבנוסף,העסקי.והמגזר

הרגיעונמוכה,במשקיםהריביותסביבתאתשהותירואינפלציוניים,הלחציםוהיעדר

מדדהראשוןהרבעבמהלךהמניות.לשוקביקושיםבהזרמתותמכוהמשקיעיםאת

ב- S&P-500השלהמניותמדד ,-6.00/0בעלה MSCI ACשלהעולמיהמניות

השווקיםמדדמנגד, .-5.00/0בעלההאירופאי 600היורוסטוקסומדד 10.00/0

 . 1.9%שלירידהרשם MSCןשלהמתעוררים

במהלךוהמתפתחים.המפותחיםהשווקיםשלכלאייםכבןהתנהגהמקומיהשוק

ינוארחודשהמדדים.שלוהשליליהחיוביבצדוהמקומיהמניותשוקביקרהרבע

נגידשלעזיבתופרסוםבעקבותהתערערהמשקיעיםשבטחוןלאחרבירידותהסתכם

חלקןכאשרחיוביתבמגמההתנהלהרבעוןהמשךפישר.סטנליהפרופ'ישראל,בנק

תוךהממשלה,הרכבתהעולם.מולאלהמקומיהשוקותיקוןפעריםלצמצוםמיוחסות

התפוגגותרקעעלהיחסית,פוליטיתהגאו-והרגיעהבגרעון,לטיפולמתווהתכנון

ראוישנרשמו.לעליותהםגםתרמוטורקיה,עםוהפיוסאיראןמתקיפתהחששות

שליותרטוביםבביצועיםעצמובעדדיברתשואותאחרהמשקיעיםרדיפתכילהזכיר

נמוך.בסיכוןהמאופייניםאלושלמאשרגבוהבסיכוןהמאופייניםהמדדים

הנגזריםשוק

מיליון-11.8בהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהנסקרתבתקופה

 4730%מהווהזהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.4באואופציהיחידות

בחוזיםהמחזורהמעו"ף.במניותהנסקרתבתקופהשנרשםהמסחרממחזור

חוזים.אלף-19בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידיים
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ש"חמיליארד-80בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק

ש"חמיליארד-4.2בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחי

הבסיס.נכסבמונחי

הממשלתיותהאג"חמדדירדהנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

בטווחירקביטוילידיבאוהירידות . 0.90/0שלנומינליבשיעורהמדדצמודות

 .-4.0%בכשירדו-2041ו 2036בשנתהנפדותבסדרותבפרטהארוכים,ההשקעה

ו- 0.8%שלעליותנרשמושנים) 2-5 (והבינונייםשנתיים)(עדהקצריםבטווחים

בהתאמה. , 0.5%

הלאהממשלתיות nאג"מדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

העלייה .-0.90/0בעלווהגילונים-0.3%בעלוהשחרים . 0.4%שלבשיעורצמודות

התנהגותעלבעיקרמרמזתבאפיקהעלייהההשקעה.טווחיבכלנרשמהבשחרים

וודאות.איבעתותמסוכניםהפחותהנכסיםאתלמכורממהריםשאינםהמשקיעים

בתשואות.ובירידותשעריםבעליותהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרניאג"ח

 40תל-בונד , 20בתל-בונד(הןהבנקאותסקטורשלהגדולחלקובשלבמקביל,

דומהבהתנהגותאופיינואלומדדיםהדומה,הסקטוריאליוהפיזור ) 60בונדובתל-

 60התל-בונדמדדשל ) SPREAD (התשואותמרווחביניהם.נמוכהמאודושונות

התקרבהראשון,הרבעוןבמהלךלהצטמצםהמשיךהממשלתיותהחובאגרותמול

הקונצרניותהחובאגרותמדד . 1.480/0עלבסיוםועמדשנתיים,מזההנמוכהלרמתו

השקליהתל-בונדומדד-1.3%ב 60בונדהתל-מדד ,-1.90/0בעלהמדדהצמודות

ראשית,עיקריים:אלמנטיםמשלושהנבעובאפיקהעליותתקופה.באותה-1.4%ב

היעדרשנית,המשקיעים.תיאבוןאתעוררבשווקיםששררהחיוביהסנטימנט

הובלתשלישית,נמוכה.ריביתסביבתבשילובאטרקטיביותהשקעההאלטרנטיבות

ישראלבנקפרסוםבעקבותהיתר,ביןלמעלה,המדדיםאתשמשךהבנקאותסקטור

מיצבובכךמשכנתאותכנגדההוןריתוקאתהמחמירהנחיותטיוטתשלבפברואר

יותר.כיציביםהבנקיםאת

שלעליהש"ח,מיליארד 1 0.8אג"חבאמצעותהעסקיהסקטורגייסהראשוןברבעון

המקביללרבעוןביחס 9.2%שלוירידה 2012שלהרביעיהרבעוןלעומת 17.2%

אשתקד.

13 



תכסsנייסתן,ח,תתאריןיאחרכמשקכיכיי,תתתsנתח'י,ת . 3'

התקופהבעור 2013בשנתהראשוןלרבעוןהדוחותפרסוםלאחראירועימ

 : 21/5/13ועד 31103/13מתאריך

הממשלהשלהתקציביתהתכניתפורסמההאחרוניםהשבועותבמהלךישראל-

צפוי 2013לשנתהגירעוןיעדהתקציבית,התכניתפיעל . 2014- 2013לשנים

ב-כאשר 3.00/0עלעמדאשרזו,לשנההקודםהיעדמעלתוצר, 4.650/0עללעמוד

אינה 2013לשנתהגירעוןיעדהעלאתתוצר. 3.0%עליעמודהגירעוןיעד 2014

אזעדכאשראוגוסט,בחודשרקבכנסתלעבורצפויהתקציבשכןכללמפתיעה

על . 2012שנתשללתקציב,בהתאם 1ן-12החוקלפיעובדתהתקציביתההתנהלות

בה 2012שנתשללזודומההממשלהשלהתקציביתההתנהלותאוגוסטעדכן,

 . 4.20/0עלעמדהשנתיהגירעון

 ,-1.750/0מ-1.5%למאיחודשבמהלךהריביתאתבמפתיעהורידישראלבנק

בחודשיםבשקלהייסוףאתישראלבנקצייןבהחלטתוהמניין.מןשלאבהחלטה

עדכוןאתהאחרונים),החודשיםבשלושתהמטבעותסלמול 5.40/0 (האחרונים

מרכזייםבנקיםשלהריביתהפחתותאתמטה,כלפיהעולמיותהצמיחהתחזיות

בנוסף,המובילים.במשקיםהכמותיותוההקלותהאחרונהבתקופהבעולםאחרים

עםהמותאמותבכמויותמט"חישראלבנקירכושהבאות,ובשנים 2013משנתהחל

מט"חירכושהוא 2013סוףעדכאשרהתשלומיםמאזןעלהגזהפקתהשפעת

בה 2018שנתעדהרכישותבתכניתלהמשיךוצפוידולרמיליארד 2.1שלבהיקף

 .הגזייצואמתמלוגיהעושר""קרןלפעולהלהכנסצפויה

נתמכההצמיחה . 2.5%שלבשיעורהראשוןברבעצמחהאמריקאיהמשקארה"ב-

 12.6%שלומעלייה ,-3.2%בוגדלהחזקהשהייתההפרטיתהצריכהידיעלבעיקר

התעסוקהנתוניברציפות.השלישיתהדו-ספרתיתהעלייהלמגורים,בבנייהבהשקעה

באפרילהמשרותתוספתלאחור.משמעותייםעדכוניםוכללוחזקיםהיואפריללחודש

משרות.אלף-114במעלהכלפיעודכנוומרץפברוארונתוניאלף 165עלעמדה

 .-7.50/0ל-7.6%מירדהאבטלהשיעור

לפעולהתחילווצרפתאיטליהספרד,מנהיגיהאחרונים,השבועותבמהלךאירופה-

לוחאתהאריכהספרדבאירופה.הצנעמשטרסיוםעללהצהרותיהםבהתאם

-2016ב 2.90/0שללגירעוןלהגיעצפויה-בשנתייםשלההגירעוןליעדיהזמנים

כדישנהשלארכהקיבלהצרפת ,-2014ב 2.80/0שהיהשלההמקוריהיעדבמקום

שנועדורפורמותשלשורהעללאחרונההכריזהואף 3.0%שלגירעוןביעדלעמוד

לטה,אנריקואיטליה,שלהחדשהממשלהראשהעבודה.בשוקהתחרותאתלעודד
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שלשורהמתכנןהואובנוסףאירומיליארד 6שלבשווימסיםשלביטולעלהכריז

 .צעיריםיותרשיעסיקומנתעללמעסיקיםתמריצים

מאותתיםוהםשלילייםמאודלהיותממשיכיםבאירופההריאלייםהנתוניםבמקביל,

בשיעורהראשוןברבעהתכווץהאירוגושהכלכלית.בפעילותההתכווצותהמשךעל

שלצמיחהרשמהכאשרממיתוןלהתחמקהצליחהגרמניהרקכאשר 0.20/0של

ב-הריביתאתהורידאירופהשלהמרכזיהבנקהשליליים,הנתוניםרקעעל . 0.1 %

נקודותשתיעלודראגישלהעיתונאיםוממסיבתהריביתמהודעת .-0.50/0לנ"א 0.25

וחוסרמדיהחזקהאירו- ECBה-שלהעיקריותהבעיותלשתימתייחסותאשר

במדינותהאפקטיביתלריביתהבנקשלהמוניטאריתהמדיניותביןהתמסורת

 ECBה-צריךהראשונההבעיהאתלפתורכדיאיטליה.אוספרדכמוהפריפריה

הבחירותלאחרעדלפחותלקרותצפוישלאמהגדולים,בהיקפיםאירולהדפיס

פיעלכאשרמהזמןכברלפתורמנסיםהשנייההבעיהאתבספטמבר.בגרמניה

האשראילעידודבגושאחריםמוסדותעםבשיתוףחלופותמספרנשקלותדראגי,

ובינוניים.קטניםלעסקים

השלכותלוישאשרהאחרונים,השבועותבמהלךביותרהמשמעותיהארוע-~

ביפןהתקדיםחסרתהכמותיתההרחבהעלההכרזההיההיקף,רחבותעולמיות

) netary Easing סitative M ןQuantitative and Qua (. בצמיחהלהילחםבניסיון

 2%שללאינפלציהלהגיעלמטרהלושםהמרכזיהבנקביפן,ובדפלציההאפסית

תוךהקרובותבשנתייםהמוניטאריהבסיסהכפלתהיאשלוהפעולהדרךכאשר

ותכניתהמוניטאריתההרחבהתכניתשלהתוצאהבפועל,ממשלתיות.אג"חרכישת

היןשלחדלפיחותגרמוהשנה,בתחילתעודהוכחהאשרהפיסקאלית,ההרחבה

עלההכרזהמאז-10.50/0ובהשנה,תחילתמאזהדולרמול-18.5%בנחלשאשר

הכמותית.ההרחבהתכנית

השנהשרהראשויגרגעויהקופהשרההשקעותפעירות . 4

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

זופעילותבמסגרתבקופה.המנייתיתהחשיפההוגדלההרבעון,במהלך-כללימנהל

 10כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו li!.Iמיליוני 5כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשו

סלותעודותמניותונמכרו li!.Iמן 26כ-שלבהיקףבחו"לסלתעודותנרכשוכן . 1i!.Iמן

 • 1i!.Iמן 13כ-שלבהיקףבחו"ל
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נרכשוזו,פעילותבמסגרתהקונצרני.לאפיקהחשיפההוגדלההרבעון,במהלך

קונצרניותחובאגרותונמכרו Ji!Jמן 24כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותחובאגרות

 • Ji!Jמן 16כ-שלבהיקףצמודות

בהיקףשקליותממשלתיות nאג"נרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרתכן,כמו

חובאגרותונמכרו Ji!Jמן 14.5כ-שלבהיקףצמודותממשלתיות nואג"מן 20כ-של

כ-שלבהיקףצמודותממשלתיות nואג" Ji!Jמן 19כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

 • Ji!Jמן 19

בהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפהזה,ברבעון-טיטניוםמנהל

ומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלךהקופה.לתקנון

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעורלשמר

שאינןממשלתיות nבאג"העמיתיםכספיהושקעוזה,ברבעוןאג"ח-מסלולמנהל

פיקדונותמק"מים,קונצרניות, nאג"למדד,צמודותממשלתיותאג"חצמודות,

בנזילות.והיתרהבנקאיים

ההשקעהכוכדיניותשינוי . 5

הקופה.שלההשקעהבמדיניותשינוינערךלאהדוחבתקופת

b . כדוחותושינוייסנתוניס

החברה:שלהכוללהרווחעלבינייםדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים 3ל-

במרץ 31

2013 2012 
 nש"אלפי
מבוקרבלתי

 831 . ..................ד. ... _! Q _? ..ב ......... _ .... _...ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 831 . .. _._ ... _ ......ד. ... ~_ Q .? .. ב....................וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהכוללרווח
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חקיקת,ת,וא,נויכת,נוייtנשיי'ייסד.

שפורסמו:מוסדייסגופיסחוזריא.

איסוףלחוזרהבהרה-ממונהעמדתבדבר 2013-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 1

ולהבערתלמשיכהבבקשותטיפולואופןתביעותיישובלבגיסטטיסטימידע

גופים(חוזר 2011במרץ-28בפורסםהאמורהחוזר .) 20.2.2013 (כספיס

חד-סכוםלמשיכתבקשהלגביעמדתואתהבהירהממונה .) 2011-9-6מוסדיים

חודשיםשלושהמעלוחלפולביצועה,הדרושיםהמסמכיםללאשהתקבלהפעמי,

עמדתהבקשה.להשלמתהנדרשיםמסמכיםחסריםכימתועדת,הודעהממועד

כיווןהמוסדיהגוףשדחהאועמיתשביטלכבקשהכזובקשהיראוכיהיאהממונה

הדין.הוראותבשללבצעהניתןשלא

הדיווחמועדאשרהחוזרהוראותליישוםהמתפעלהבנקעםיחדנערכתהחברה

 . 2013יוניבגיןהואשלהםהראשון

מרכזיתפנסיוניתסליקהלמערכתהתחברותכלליבדברהממונהמכתב . 2

לפעולעליהםולפיוהמוסדייםלגופיםמכתבפרסםהממונה :) 13.2.2013 (

פנסיוניותסליקהלמערכתלהתחברותמערכתכלליאתהמפרטלמסמךבהתאם

מסמךהינוהמסמךהממונה.ע"יושאושר"סוויפטנס"חברתשפרסמהמרכזית

בו.המפורטיםהכלליםפיעללמסלקהלהתחברותלהיערךמוסדייםגופיםהמחייב

לכלליםבהתאםלמסלקהלהתחברותהמתפעלהבנקעםיחדנערכתהחברה

המפורטים.

בשוקונתוניסמידעלהבערתאחידמבנהבדבר 2013-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 3

 2012-9-15חוזרהוראותאתמבטלזהחוזר :) 7.1.2013 (הפנסיוניהחיסכון

מבנהקובעהחוזרהפנסיוני".החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחיד"מבנה

וצרכניהרישיוןבעליהמוסדיים,הגופיםאתתשמשאשראחודה","רשומהשל

השונותהעסקיותהפעולותבמסגרתהפנסיוני,החיסכוןבתחוםנוספיםמידע

בעליהאשבהתקיימותןהנסיבותאתקובעזהחוזרבנוסף,ביניהם.המתבצעות

ממשקלכלביחסהנדרש,המידעאתלהעבירמחויבמוסדיגוףו/אורישיון

 .-14.2.13בלתוקףנכנס.החוזרוממשק

נקבעזהלחוזרהאוצרהמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהנלווהבמכתב

לאורלתקנם.הוחלטולפיכך, , XSDה-בקבציטעויותנמצאוהקודםבחוזרכי

החוזרשללתוקףכניסתומועדאתלדחותהוחלטבקובץ,שנערכוהתיקונים

אחידמבנהלחוזרד'נספחגםצורףלמכתב . 2013בפברואר 14ליוםב IIהמצ

מפרטהממשקאירועים.ממשק-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערת
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ממשקשלהתחילהמועדפעולה.לביצועבקשהבשללהעברההנדרשהמידעאת

לביצועלהיערךנדרשתהחברהעלזאת,עם . 2013ביוני 1ליוםנקבעאירועים

בענייןלהוראותובהתאם 2013במאי 1ליוםעדהמסלקהעםמוכנותבדיקות

בנפדר.שיפורסמו

לקראתונערכתהנדרשותהבדיקותאתהמתפעלהבנקעםיחדביצעההחברה

הממשק.הפעלת

ארורלטווחהחיסכוונכסיסרבדבר 2012-9-21מוסדייםגופיםחוזר . 4

אתולעדכןארוךלטווחהחיסכוןנכסיאתלפרטהחוזרמטרת :) 31.12.2012 (

החיסכוןבתחוםלהחזיקאדםשרשאיהמקסימאליהשוקנתחחישובלצורךשווים

מיום 2011-9-11מוסדייםגופיםחוזרתקפותאתביטלהחוזרארוך.לטווח

22.12.2011 . 

חשבונותלאיתוראינטרנטיממשקחוזרבדבר 2012-9-18מוסדייםגופיםחוזר . 5

בכספיםהטיפולבמסגרת :) 28.11.2012 (שנפטרועמיתיםשלוחשבונותעמיתים

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותמשליםוכצעדפנסיוניבחיסכוןדורשללא

ממשקהקיםהממונה , 2012-התשע'יבומוטבים),עמיתים(איתורגמל)(קופות

רובאת(המבטלהחוזרמטרתעמיתים.חשבונותלאיתורמרכזיאינטרנטי

הפעלתלצורךמוסדייםמגופיםהדרישותאתלאפיין ) 2012-9-12בחוזרההוראות

אתמפרטהחוזרשנפטרו.עמיתיםחשבונותלאיתורהמרכזיהאינטרנטיהממשק

החוזרכן,כמוהממשק.הפעלתלצורךלממונהלהעבירהקופהשעלהמידע

להיערכות.זמניםולוחותההתקשרותפרטיהדרישותאתמפרט

שהחברההמידעכללממונההובערהממשק,להקמתהחברההיערכותבמסגרת

הזמניםלוחותבמסגרתפועלתהחברההחוזר.הוראותפיעללהעבירנדרשה

בחוזר.הקבועים

תטאזותאויריאחואיוועיtנ . 8

במסגרתהקופה.בתקנוןשינויהאוצרבמשרדההוןשוקאגףאישר 5.5.2013ביום

לטווחאג"ח"מינהלשייקראנוסףמסלולהקופהלתקנון 1 0.2לסעיףהתווסףהשינוי

קצר".

החייםמשךשהוא.סוגמכליח Iבאגהמסלולמנכסי 750/0לפחותיושקעוזהבמסלול

השקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצע

ונגזרים.במניות

היום.כברהקיימיםלמסלוליםבנוסףהינוזהמסלולכייובהר
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,נחליןכלכקר,תגיל,ין.

בשלביוכוהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

המתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכתהתיעוד

שלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהלהפועלים)(בנק

הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסיםנוחותמכתביהקופה,

המורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,

וניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים

ומהימן.יעילבאופןהקיימיםהפערים

הנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכיםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2012בשנת

הדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחות

הבקרות.אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופו 2012לשנתהכספיים

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2013למרץ 11בתאריך

דעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנק ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (הבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיןסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2012ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2012לועד 1/1/2012שביובתקופה

בתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2013בפברואר 11בתאריך

רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (גמלקופות

BDO בתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסההאפטזיו

 . 31/12/2012לועד 1/1/2012שבין

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

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

הנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sox Actה-של 404סעיףדרישותאתמיישמת

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות-(להלןהכספייםמהדוחות

החברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2012ביוני 11בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

בהתחשבזאת , 2011בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,

הדיווחיםעלהבקרהאפקטיביותלגביהצהרה,להגשתנערכתהחברהוגילויים.דוחות
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ההוןשוקעל,לממונה 2012בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

 . 2013ביוני 30ליוםעדוזאת

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו,

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.החברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2013במרץ 31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן
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 ~ Certificationןח~חרח

כי:מצהירגלר.מרדכיאני.

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 31/03/2013ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת'י)"החברה(להלן:בע"מוהשירותיםהמינהל
"הדוח").(להלן:

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופן

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלת

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

ידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחרים

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

ההון;

והצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

התקופהלתוםהגילוי,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססדבוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

הבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעזהברבעון

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתה.

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,המנהלת

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלו.

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

כספי.

 .. J 2013במאי, 27

דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מנכ'גלר,מרדכיתאריך
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 ~ Certification (חכחרח

כי:מצהירווירי, Oראובואני,

עובדילפקידיםהשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 31/03/2013ביוםשהסתייםלרבעווהמנהלת")"החברה(להלו:בעיימוהשירותיםהמינהל
ייהדוחיי).(להלו:

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוולאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהוהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופו

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלת

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכו-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

ידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחרים

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוושלסבירהמידהלספקהמיועדת

שוקעלהממונהולהוראותו) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

ההוו;

והצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

וכו-הערכתנו;עלבהתבססדבוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

הבקרהעלמהותי,באופולהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעזהברבעון

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

המבקר,החשבוולרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפגימיתהבקרהלבגיביותרהעדכגית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכו-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,המנהלת

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

כספי.

דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2013במאי, 27
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםכספייםדוחות

 2013במרץ 31ליום

מבוקר)(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2013במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

הענייניםתוכו

החשבוורואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

הכוללהרווחעלבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

25 

26 

27 

28-32 



ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

בעיימוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

מבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון
 2013במרץ, 31ביוםשהסתיימהחדושיםשלושהשללתקופה

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל'יהחברה"),-(להלןבעיימוהשירותיםהמינהל

המזומניםותזרימיבהוןשינויים ,הכוללהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2013במרץ 31

לעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופה

'ידיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגה

בהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיא.אחריותנובינייםיילתקופותכספי

סקירתנו.על

היקף

כספימידעשל'יסקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה ."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

והחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות

מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישום

להשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורת

,איןלכךבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחון

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנו

מסקנה

ערו,ךאינוהניילהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנועלבהתבסס

לתקופותכספייידיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל
 .האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםבינייםיי,

רב,בכבוד
'/ 

/ }J ~ I JJJq ~;.... 
ושו.ת'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

 27.05.2013 :תאריך

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



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

Z012 2013 2012 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

31 
575 
270 

75 
30 

910 

44 
44 

738 

 826 1,015 876הנכסיםכלסך

הוו:

מניותהון

וההתחייבויותההוןכלסך

-------------- -------------. --------------

124 123 124 
702 892 752 

826 ______ ).J_~!~. 876 -------------. --------------

826 1~015 876 

התחייביוות:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

 rrl 2013במאי, 27
ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

 2ך-=-.....

אישורתאריך

הכספייםהדוחות

ראובןסווירי

כספיםמנהל

26 



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ 11בעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכיללהרייחעלבינייםדיחיתתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2013 2012 

מבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 831 1,021ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

 831 1,021 3וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהכוללרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

27 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2012 

מבוקר

3,569 

3,569 



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי:א.
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןיימינהל"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתייהחברה") :(להלןבע"מ

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהייהקופה") :(להלןמסלוליהשלושתעלוהשרותים
הגמל").קופות:ייחוק(להלן-2005התשס"אגמ)ל,(קופות
השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה

לשכירים.
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .המעו"ףהסתדרותע"ימיוצגים
אורגניזציה")(יירה-מחדשהארגוןהליך 31.8.07ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם

וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעד .החברהשל
החברה.את

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךבמסגרת
בנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה
(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלתהחברה
עובדיחסילסיוםהתחייבויותלמעטשלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)הרהטרם

החברה.עובדיכלפימעביד

 :ניהלודמיב.
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
הדין.הוראות

מסלוליםשניבקרןלפעול,החלוההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודשג.
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
מק"מים),(לרבותממשלתיותבאג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בוח lIאגמסללו
במניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"ח

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלונגזרים
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמנהלמסללומינהל

המתמחותנאמנותובקרנותובחו"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,
 .אלהבהשקעות

שמעתהכךמניות"ללאיימינהלמסלולבתקנוןהשינויאתההוןשוקאגףאישר 13111/2011ביוםד.
 75%לפחותיושקעובמסגרתואשראג"ח,מתמחהכמסלולויוגדראג"ח"יימינהלהמסלולייקרא

 .באג"חמנכסיו
עלונגזריםבמניותהשקעהכל"ללאהמשפטיםבתקנוןנוספוהנ"להשינויבמסגרתכןכמו

כאג"ח".מוגדרותהינןאשר "-ומניות"

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותה.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדןחןתבאןרים

החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי- 2באןר

החשבונאיתהמדיניותעיקריא,

שיושמההמדיניותהינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
השנתיים,בדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב,

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהלקרואישמלאים,שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

השנתייםיי),'יהדוחות :(להלן 2012בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספיים

 ,במאי 27ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2013 , 

דעתושיקולבאומדניםשימושג,

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , I FRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

אלה,מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות,הכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

הכספייםבדוחותששימשואלועםעקבייםהינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו
השנתיים,
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדןחןתבאןרים

ןכלליןתהנהלההןצאןת- 3באןר

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2013 2012 2012 

מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 904 195 344ונלוותעבודהשכר

 53 14 13והפחתותפחת

 163 45 39דירקטוריםביטוחפרמיית

 368 104 75דירקטוריםגמול

 167 36 48ואחזקהדירהשכר

 167 31 77ואגרותמשרדיות

 764 188 177 )*(המתפעללבנקניהולדמי

 267 66 69השקעותמנהלניהולדמי

 586 109 147 *ומקצועימשפטיייעוץ

 73 20 18דיוור

 46 13 14והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

 11 10עקרוניותהכרעותחוזרבגיןפיצוי

1,021 831 3,569 

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 7 2 1בסך

הנכסיםמסך 0.09%ל- 0.1%שלשנתימשיעורירדהתפעולדמישלהגביהאחוז , 1.1.2013מ-החל )*(
 .בקופההמנוהלים
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט *

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2013 2012 2012 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 197 33 44פנימיתביקורת

 146 35 37כספיםוניהולחשבות

 90 23 23רוייחביקורת

 88 22 23משפטיייעוץ

 47 12 12סיכוניםניהול

 )*() 25 ( )*)( 19 (סוקס

 12 3נתוניםטיוב

 6 2נכסיםשערוך

 7 3מידעטכנולוגייתניהול

 18 3אחרמקצועיייעוץ

147 109 586 

 . 2011שנתבגיןהפרשותתיקוניכולל )*(

תלויותהתחייבויות- 4באור

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובה,מטיליםפיועלשהותקנוותקנות 1958-התשיייחהשכרהגנתחוק

לחברה.כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק
 315-לכמסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןבינייםהכספיהדוחלתאריך

השארביןבפיגורחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחברהשייח).אלפי 398- 31.12.2012 (שייחאלפי
שפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואף ,שוטףבאופןהמשפטייםיועציהבאמצעות

ההשתלמות.קרןכספיבהעברת
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

המאזותאריךלאחראירועים- 5באור

לסעיףהתווסףהשינויבמסגרתהקופה.בתקנוןשינויהאוצרבמשרדההוןשוקאגףאישר 5.5.2013ביום

קצר".לטווחאג"חיימינהלשייקראנוסףמסלולהקופהלתקנון 10.2

שלהכוללהממוצעהחייםמשךשהוא.סוגמכלח I1באגהמסלולמנכסי 750/0לפחותיושקעוזהבמסלול

ונגזרים.במניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסי

 .היוםכברהקיימיםלמסלוליםבנוסףהינוזהמסלולכייובהר
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