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זווכנתלנותחגרתשל(ללייסוכאפייניסא.

גללי .,

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

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

"הקופה").(להלן:והשירותים"המינהלעובדילפקידים

תקנוןלהוראותבהתאםשוניםומעסיקיםהמעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

החברה.

זהממועדוהחל 30.4.2014ליוםעדהשקעהמסלוליארבעהפעלוהמנוהלתבקופה

לתקנוןבהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהפועלים

להלן:כמפורטוהכלהקופה

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםכספימושקעיםבוכללי-מינהלמסלול •

החוקיההסדרפיעלובחו"ל,בארץלהשקעה,המותרנכסבכלההשקעות

קונצרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

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

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולמנכסי 500/0לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותובחו"לבארץמניותבמדדימניות,עלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,בארץ

אלה.בהשקעותהמתמחותנאמנות

באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבואג"ח-מינהלמסלול •

נאמנותקרנותלהמרה, nאג"ות, Iקונצרנאג"חמק"מים),(לרבותממשלתיות

מניות,עלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחות

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף

המסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחאג"חמינהלמסלול •

הראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשךשהוא.סוגמכלבאג"ח

ונגזרים.במניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלא

הנחיותלפיהנדרשתהנכסיםלמכסתהגיעלאזהמסלולכןהעובדהלנוכח

 , 26.3.2014ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) ill/מיליון 1 (האוצר

המסלול.מחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביוםהמסלול.אתלסגור
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תוכנתרתתחגרתשרתוכני,תגעריפיר,ט . 2

בזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הצבעה

 500/0הכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות

יסודמניות 1

 0%א'רגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

 50%ב'רגילותרשומותמניות 1 0,000

00% 1 

שוניםמעסיקים

הבאה:החלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

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

עלהודעהלקבלזכאיאינואךבקרן,עמיתלהיותזכאיהמניהבעל

הוקצולאאלומניותולהצביע.בהןלהשתתףכלליות,אסיפות

בפועל.

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

ידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

"הממונה")(להלן:האוצרבמשרדההוןשוקאגףעלהממונה

עבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15ל-יוקצואלומניות

המעבידיםע"ימוחזקותאלהמניותביותר.הרבהעמיתיםמספר

באסיפהולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהן

מניותבעליהכללית.באסיפהאחדקולמקנהמניהכלהכללית.

יבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכאיםיהיואלו

אלהדירקטוריםמבין .'ברגילותמניותבעליקבוצתנציגימתוך

חבריכללשלקולותברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחר

הדירקטוריון·
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הסתדרותע"ימוחזקתחדש,שקל 0.0001ע"נאחתמניהיסודמניות

ל-זכאיזהמסוגהמניהבעלבחברה).העובדים(נציגתהמעו"ף

 6לפחותימנההמניהבעלהכללית.באסיפהההצבעהמכוח 50%

ממחציתמטעמוהדירקטוריםמספריפחתולאמקרהובכלדירקטורים

בחברה.המכהניםהדירקטורים

הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניההכרעהמניות

אותםבכללהכריעהזכותאתלבעליהמקנהזומניההמעו"ף.

וביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחבריםשדעותמקרים

מופקדתזומניהמוועדותיו.אחתבכלאוהחברהבדירקטוריון

לשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיו

כך·

שינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותע"יהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשך

(ביוםהחברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםהממונהמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת ) 14.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים

בעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתבןרגילהלמניה

בהתאםבןמניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימיםאלו.מניות

 . 2014שנתבמהלךלהסתייםאמורההליךהחברה.בתקנוולקבוע

ביוםהממונהעל-ידילהשניתןבחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 8.11.2007

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

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

רום,השתלמותקרןישראל,אורטויצ"ו,המעו"ף,הסתדרותהגמל"):קופות"תקנות

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהלעמידר,הביטחון,משרדישראל-מדינת

אתהמנהלתבע"מערךניירותפסגותהחברה,ע"יהמנוהלתוהשירותיםהמינהל

המשקיעיםמקבוצתכחלקאליההקשוריםוהגופיםחיצוניבניהולהחברההשקעות

(ככלמהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדר

יותר.אוהמניותמהון 20%כאלה)שקיימות

אביבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכנההחברהנכנסה 22.1.2014ביום

קשור)(צדרוםקרושלמשנהשוכרתהינההחברהענייניה.אתמנהלתהיאמשם
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היאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרומולהסכםעלוחתומהבנכס

תקופתקיימתהשכירותתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשך

השכירות.בהסכםכמפורטהשכירותתקופתלהארכתאופציה

תטנתלתתחגרתעוויתטנ'תל,תלק'פ'תשישתאיש,ריtכ .,

האישור .הקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספיםעלחל

בתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות

אישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיףמכוח

הוא:המסלולים

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2014בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יס,ךגטסט(ישינ'י . 4

היסוד.במסמכישינוייםנערכולאהרבעוןבמהלך

המאזן.תאריךלאחראירועיםבפרקראההמאזןתאריךלאחרשנערכושינויים
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זוטוזוי"זוחגרזוגויזוויזוקופזושיזוכספיזוט~ג"יאורג.

תיכ(תלתתחגרתיךיעלתיכ('תליסתעיכיתיסחשג'('תיכספר .ו

 : 31/03/2014ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

מס'מס'

סה"כחשבונותחשבונות

חשבונותעצמאייםשכיריםמסלול

 17,110 17,110כללימינהל

 71 71מניותטיטניוםמינהל

 454 454אג"חמינהל

 17,635 17,635מנוהליםחשבונותסה"כ

תוכנתלתתחגרתיךיעלתוכ(,תליסתכגסיסתיקף . 2

היקףהיקף

גידולשיעורנכסיםנכסים

(קיטון) 12/2013 03/2014

אחוזיםש"חאלפימסלול

 0.70% 793,435 799,023כללימינהל

 1.49%- 2,281 2,247מניותטיטניוםמינהל

 1.50% 31,288 31,758אג"חמינהל

 0.730/0 827,004 833,028מנוהליםנכסיםסה"כ

תוכ(תלתתחגרתשג(ית,לתק'פתתש,את . 3

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגכללןמינהלמסלולא.

2.67% . 

חיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלולב.

 . 3.01 %שלבשיעור
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בשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלולג.

 . 0.78%של

זווכנזול"זוחגוזועסקיוכ~גג.

תתגרתעסקיוכ~ג . ,

סעיפיכולליםנכסיהמינהל.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכושחייביםמזומנים,

תדןתכתקןפתוכתןתייסאירןעיס . 2

הכלכליתהפעילותמעורבת.הראשוןברבעוןהישראליהמשקשלהמאקרותמונת

שלהאחרוןלרבעוןדומהבקצבהראשוןהרבעוןבמהלךלהתרחבהמשיכהבישראל

שלבשיעורהראשוןהרבעוןבמהלךעלהאשרהמשולבבמדדשמשתקףכפי 2013

 . 2013שלהשלישיברבעון-0.6%ו 2013שלהאחרוןברבעון 0.8%לעומת 0.7%

שלהראשוןברבעון-1.4%בעלהכאשרהשיפורבמגמתהמשיךהתעשייתיהייצור

בלבד 1.90/0שלגידוללעומת 7.3%שלחדהעלייהרשםהשירותיםיצואהשנה.

-1.10/0ב,עלההישראליהיצואמסך 65%המהווההסחורות,יצואאךהקודםברבעון

-1.5%בעלהוהשירותיםהמסחרבענפיהפדיוןהקודם.ברבעון 9.2%לעומתבלבד

תמונתהקודם.הרבעוןבמהלךבהתאמה-0.6%ו 1.3%לעומתבהתאמה 2.1 %-ו

 4.0%שלגידולרשםצריכהמוצרייבואאחדמצדכאשרמעורבתהמקומיהביקוש

ירדהשיווקרשתותפדיוןשנימצדאךהקודםהרבעוןבמהלך 3.3%שלירידהלעומת

נתוני . 2013שלהאחרוןהרבעוןלעומתהשנהשלהראשוניםבחודשיים-1.2%ב

לרבעוןבדומה 5.8%עלעמדהאבטלהשיעורכאשריציבותעלהצביעוהעבודהשוק

המשרותבשיעורעלייהפברוארבחודשנרשמההמשולב,המדדנתוניפיעלהקודם.

זועלייה . 2013דצמברבחודש 2.6%לעומת , 2.70/0שללרמהבמשקהפנויות

השנה.בתחילתהישראליבמשקהעבודהבהיצעשנרשםשיפורעלמצביעה

לרמהנ"א-0.25בירדהמרץלחודשישראלבנקריבית-וריביתתקציבאינפלציה,

השאר,ביןנבעה,הרםביתהפחתתכיבהודעתונימקישראלבנקכאשר 0.75%של

הריביתסביבתכיוההערכההמתונההכלכליתהפעילותהנמוכה,האינפציהרקעעל

החודשים 12במהלךהאינפלציהקצבזמן.הרבהלעודנמוכהתיוותרהעולמית
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ירדהמחיריםמדדהשנהמתחילתכאשר 1.3%עלעמד 2014למרץועדהאחרונים

היחידיםהיווהשונותהדיורסעיףבמדד,המרכזייםהמרכיביםעשרתמביו .-0.5%ב

ללאנותרונוספיםושלושהירידהרשמונוספיםסעיפים 5חיובי.שינוישיעורשרשמו

פיעל 1.6%עלעמדוהבאיםהחודשים 12במהלךלאינפלציההציפיותשינוי.

ההון.שוקפיעל 1.9%ועלהחזאים

לעומתש"ח,מיליון-80כעלהממשלהשלהתקציביהעודףעמדהראשוןברבע

בחודשיםההכנסות,.בצדאשתקדהמקבילהבתקופהמיליארד-4.7כשלגירעון

בתקופה 56.3לעומתשקליםמיליארד-66.3בכהמסיםגבייתהסתכמהמרץ-ינואר

אשתקד.המקבילה

ת"אומדד 5.50/0שלבשיעורהנסקרתבתקופהעלה 25ת'יאמדד-המניותשוק

הגזחיפושיוחברותהביומדמגזרהיולטובהשבלטוהמגזרים .-6.2%בעלה 1 00

הסתכםוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזורבהתאמה. ,-7.3%ו-8.7%בשעלו

שלוגידול 2013שנתשלהרביעישברבעלזוזההרמהש"ח,מיליארד-1.3ב

והמיריםבמניותההוןגיוסי . 2013שנתבכלהממוצעהיומימהמחזור 10.6%

ברבעלגיוסיםביחס 73%שלעלייהש"ח,מיליארד-4.0בהראשוןברבעהסתכמו

אשתקד.המקביללרבעביחס 150%ו- 2013שלהרביעי

המדדיםלעומתיתרביצועיהראשוןהרבעוןבמהלךהציגהמקומיהמניותשוקי

לעולםמסביברבענ"ןריכזהברוסיההגיאו-פוליטיתההסלמהלים.מעברהמרכזיים

זאת,עםהוודאות.אימפלסובעלייתהמניותבשוקיגבוההבתנודתיותלוודיובאה

מתחילתהניבכןועלהעולםיתראתשפקדומהאירועיםהתנתקהישראליההוןשוק

העולמיהמניותמדדהראשוןהרבעבמהלךלמשקיעים.נאותתשואותהשנה

הניב S&P-500השלהמניות,מדד 1.2%שלכוללתתשואההניב MSCI ACשל

כן,כמו . 2.6%שלתשואההביבהאירופאי 600היורוסטוקסומדד 1.8%שלתשואה

 . 0.5%שלירידהרשם MSCשלןהמתעורריםהשווקיםמדד

המעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהנסקרתבתקופה-הנגזריםשוק

זהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון 1.7ב-אואופציהיחידותמיליון-12.4ב

המחזורהמעו"ף.במניותהנסקרתבתקופהשנרשםהמסחרממחזור 5231 %מהווה

חוזים.אלף-12בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידייםבחוזים

ש"חמיליארד-80בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק

מיליארד-13.3בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחי

 .הבסיסנכסבמונחיש"ח
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הממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

בטווחיבעיקרביטוילידובאוהעליות . 2.00/0שלנומינליבשיעורהמדדצמודות

וב--3.3%בשעלו-2041ו 2036בשנתהנפדותבסדרותבפרטהארוכים,ההשקעה

ובטווחים 0.2%שלירידותנרשמושנתיים)(עדהקצריםבטווחיםבהתאמה. , 4.1 %

 . 0.9%שלעליותנרשמושנים) 2-5 (הבינוניים

הלאהממשלתיותאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

העלייה .-0.4%בעלווהגילונים-2.2%בעלוהשחרים . 1.90/0שלבשיעורצמודות

ירידותאתשחווהמדינותביןנמנתהישראלההשקעה.טווחיבכלנרשמהבשחרים

פברואר.בחודשהריביתהפחתתרקעעלהיתר,ביןבעולם,הגבוהותהתשואה

ברבעוןגםנמשכההקונצרניהאג"חאתשאפיינההחיוביתהמגמה-קונצרניאג"ח

אגרותמול 60התל-בונדמדדשל ) SPREAD (התשואותמרווח . 2014שלהראשון

 . 1.1 %עלבסיוםועמדהראשוןהרבעוןבמהלךלהצטמצםהמשיךהממשלתיותהחוב

ב- 60בונדהתל-מדד ,-2.4%בעלהמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרותמדד

כינצייןנשימהבאותהתקופה.באותה-2.2%בהשקליהתל-בונדומדד 1.9%

כןגםירדובארה"בהשקעהבדירוגקונצרניבאג"חהמרווחיםבארץ,למגמהבדומה

גייסהראשוןברבעוןהממשלתיות.באג"חבדצמברהחדההקפיצהלאחרבחדות,

הרבעוןלעומת 1.20/0שלעליהש"ח,מיליארד 9.3אג"חבאמצעותהעסקיהסקטור

 .אשתקדהמקביללרבעוןביחס 13.7%שלוירידה 2013שלהרביעי

\ןגספייזכ\ןןןחןתתאוירלאחוכוכשקגלגליןת\ןתפתחןיןת .ן

הדירקטוריוןבדוחהתייחסותהמחייבותחריגותהתפתחויותהיולא

\ןשנ\ןשל\ןואשןןכוכעןן\ןקןפ\ןשל\ן\ןשקעןתפעילןת . 4

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

נרכשוזופעילותבמסגרתבקופה.המנייתיתהחשיפההוקטנההרבעון,במהלך

מן 17.96כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו fillמיליוני 8.8כ-שלבהיקףבארץמניות

fill . מן 16.7כ-שלבהיקףבחו"למניותעלסלתעודותנרכשוכן,כמוfill ונמכרו

 . fillמן 21.7כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודות
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רכישותבוצעולאכאשרשינויללאנותרההקונצרנילאפיקהחשיפההרבעון,במהלך

מכירות.או

כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

ואג"ח lilIמ' 22.4כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותחובאגרותונמכרו .'מ 28

 . 1ilIמ' 0.3כ-שלבהיקףצמודותממשלתיות

מניותטיטניוםמסלול

הקופה.לתקנוןבהתאם ,-900/0כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשופהזה,ברבעון

שיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך

המניות.לאפיקזהחשיפה

אג"חמסלול

אג"חצמודות,שאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוזה,ברבעון

והיתרהבנקאייםפיקדונותמק"מים,קונצרניות,אג"חלמדד,צמודותממשלתיות

בנזילות.

iןiןשקעiןכוכדיניןתשינןייו.

הקופה.שלההשקעהבמדונוותשונוונערךלאהרבעוןבמהלך

b . נןסףוכידע

מוסדיים,בגופיםציותסיכוניניהול 2013-9-20מוסדייםגופיםחוזרלהוראותבהתאם

ודרכיתפקידיואתלהגדירפנימית,ואכיפהציותממונהלמנותחובההחברהעלחלה

פנימית.ואכיפהציותתכנותלקבעוכןעבודתו,

המנהלת.בחברהואכיפהציותממונהמונה 2014פברוארבחודש

iןוכאזותארירלאחר Dאירןעי .ך

בתקנוןשינויהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביום

מסעיףנמחקלכךבהתאםקצר".לטווחאג"ח"מינהלמסלולמחיקתשענייננוהקופה

 75%לפחותיושקעובוקצר-טווחאג"ח:"מינהללהלןהאמורהקופהלתקנון 1 0.2
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נכסישלהכוללהממוצעהחייםמשךשהוא.סוגמכלבאג"חהמסלולמנכסי

מניות".עלונגזריםבמניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחות

קצר".לטווחאג"ח"מינהלמסלולנסגר 30.4.2014ביוםלכך,בהתאם

כדןחןתןשי(ןייס(תן(יס .&

החברה:שלהכוללהרווחעלבינייםדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים 3ל-

במרץ 31

2014 2013 

ש"חאלפי

מבוקרבלתי

 1,021 1,026ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,021 1,026וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהכוללרווח

q . חקיקתןתןראןתוכתןנוייסשיןכייס

האוצר:במשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקאגףחוזריא.

 :) 15.01.14 (ם Iכונ Iסניהול-המאוחדהחוזר 2014-9-1מוסדייםגופיםחוזר

ההוןשוקאגףפרסם , 1.4.14ביוםלתוקפונכנסאשרהקודקסהכנתבמסגרת

כלאתמרכזהחוזר .ם" Iכונ Iס"ניהולבדבר 5שערשל 1בחלק 1 0פרקאת

חוזראתומבטלבקודקסאחדפרקבתוךמוסדייםבגופיםהסיכוניםניהולנושא

גמל.קופותשלמנהלותבחברותהסיכוניםניהולמערךבעניין 2009-2-3גמל
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ותנאימינויולרבות;המוסדיבגוףהסיכוניםניהולתחוםכלאתמרכזהחוזר

שישוהמשאביםעבודתודרכיתפקידיו,סמכויותיו,הסיכונים,מנהלשלכשירותו

הסיכוניםלמנהללמסורבחברהגורמיםשעלדיווחיםהסיכונים,למנהללספק

לעבודתבנוגעהוראותמס'עודכנוכן,כמוכהונתו.סיוםוכןותקופתיים)(מיידים

השקעהלתחומיכניסהבטרםדעתוחוותוקבלתעדכונולרבות;הסיכוניםמנהל

משרה,כנושאימונהחוץבמיקורסיכוניםמנהלמשמעותיות,ועסקאותחדשים

וועדותההשקעהועדותישיבותבכלכמשקיףלהשתתףיוזמןסיכוניםמנהל

דוחותדרישתו,ע"פלקבל,הסיכוניםמנהלשלסמכויותיוהורחבוהאשראי,

שלכהונתוסיוםאתהמסדירותחדשותהוראותוכןהמוסדיבגוףשוניםמגורמים

הסיכונים.מנהל

חקיקהב.

בשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותתיקון

ונכנס 31.3.14ביוםפורסם :-2014תשע"ד ,) 2מס'(תיקוןעסקאות)ביצוע

במסגרת . 31.12.17ליוםעדהוארכההשעההוראת . 1.4.14ביוםלתוקף

בעדהוצאההותרהחיצוני.ניהולועמלתישירותהוצאותהוגדרולתקנותהתיקון

הממונהיורהשעליהםמדדיםלפיבישראלסלבתעודותגמלקופתשלהשקעה

לחברהקשורצדאינוהתעודהשמנפיקובלבדשיורה,ובתנאיםההוןשוקעל

 .הגמלקופתשלהמנהלת
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ו,חליסלכקרותגילוין.

בשלביוכוהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

המתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכתהתיעוד

שלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהלהפועלים)(בנק

הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסיםנוחותמכתביהקופה,

המורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,

וניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים

התהליכיםעלבקרותהחברהמבצעתכוומהימו.יעילבאופוהקיימיםהפערים

 .אצלההמבוצעים

התהליכיםועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2013בשנת

והתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אתלהעריךהמאפשרבאופו 2013לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרות

הבקרות.אפקטיביות

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2014למרץ 12בתאריך

דעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנקו) SAE N.ס TYPE 3402(ווהבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיוסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויועוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2013לועד 1/1/2013שביובתקופה

גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2014במרץ 5בתאריך

) 11 ISAE No. 3402 TYPE ( .רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגותBDO האפטזיו

ועד 1/1/2013שביובתקופההבקרותואפקטיביותעיצובוהבקרות,לתיאורשהתייחסה

 . 31/12/201 3ל-

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

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

הנגזריםכספייםדיווחיםלענייו Sox Actה-של 404סעיףדרישותאתמיישמת

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות-(להלוהכספייםמהדוחות
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החברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2013במאי 30בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

בהיקפה,בהתחשבזאת , 2012בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

הדיווחיםעלהבקרהאפקטיביותלגביהצהרה,להגשתנערכתהחברהוגילויים.

ההוןשוקעללממונה , 2013בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

 . 2014ביוני 15ליוםעדוזאת

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו,

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.החברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2014במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע
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 ~ Certification (חנחרח

כי:מצהירגלר,מדרכיאני

המינהלעודבילפקידיםהשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 31/03/2014ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלו:בע"מוהשירותים

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוואלמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהוהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,אבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולקיומםקלביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכו-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי.דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההוו;שוקעלהממונהולהוראותו) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוההנליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכו-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמהנלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילי(וד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופולהשפיעשצפויסביראומהותי,באופושהשפיע

וכו-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתה.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכו-כספי;מידעעלודלווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאיהנוביומהותיתביןתרמית,כלו.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דיו.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2014במאי, 28
1, I ,!/ 

כייל m '/ו}-גמרדכי

ז
תאריך
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 ~ Certificationןזו~זווזו

כי:מצהירסווירי.ראובןאני.

המינהלעודבילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 31/03/2014ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןאלמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,אבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולקיומםקלביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המהנלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכהנתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוההנליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבקברהשינויכלדבוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,אבופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלודלווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2014במאי, 28
/[) 

כםפיםמנהלרן, Iםווראובותאריך
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםכספייםדוחות

 2014במרץ 31ליום

מבוקר'ובלתי



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

 2014במרץ 31ליןםבינייםכספייםדןחןת

הענייניםתוכו

החשבוורואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

הכוללהרווחעלבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאוריס

עמוד

22 

23 

24 

25-29 



חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

מ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

מבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון
 2014במרץ, 31ביוםשהסתיימהחדושיםשלושהשללתקופה

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכטפיהמידעאתטקרנו
ליוםבינייםהכטפיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) IIהחברה II-(להלןמ IIבעוהשירותיםהמינהל

שהטתיימוחודשיםשלושהשללתקופההכולל,הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2014במרץ 31

בינייםלתקופותכטפימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותו

היאאחריותנוביניים".לתקופותכטפי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלה
 .טקירתנועלבהתבטטאלהבינייםלתקופותכטפימידעעלמטקנהלהביע

היקף

כטפימידעשלייטקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1טקירהלתקןבהתאםטקירתנואתערכנו

כטפימידעשלטקירה . 11הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

והחשבונאיים,הכטפייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות

מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהטקירהואחרים.אנליטייםטקירהנהליומיישום

להשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורת

איןלכך,בהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחון

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנו

מטקנה

ערוך,אינול IIהנהכטפישהמידעלטבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאטקירתנועלבהתבטט

לתקופותכטפי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

האוצר.במשרדוחטכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",

 ~רב,בכבוד

/)) ' lf ))'"(_(. ~ 
 '/ " Yושילוטרבךורדי

חשבוןרואי

 28.5.2014 :תאריך

 03-7514511פקס. 103-7514514טל. 152521מיקוד 18היצירהרח'גו:רמת
E·mail: brit·g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2013 2014 2013 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי
נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

223 
690 
115 

31 
575 
270 

66 
869 

42 

 977 876 1,028הנכסיםכלסד

הוו:

מניותהוו

ןההתחייבויותההוןכלסד

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

125 124 125 
852 752 903 

977 876 ______ ~JQ~~_ ------------- -------------

977 876 11°28 

התחייבויןת:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויןתכלסד

ביניים?הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

 (~ 2014במאי, 28
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

אפריס"רב'ויו
הדירקטוריוו',,י",ר IIיו

""",, .. "--_'-

ראובןסווירי

כספיםמנהל
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

הכלולהרייחעלבינייםדיחיתתמצית

2014 2013 

לשנה
שהסתיימה

ביוס

בדצמבר 31

2013 

ביוסשהסתיימוחודשיס-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 _ __________ ? lQ _ 9_ ~ _ ~ 1! __________ ~!_ _ __________ ! 1.91 ?_ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

 _?~_19! __________ _ _!~_19! __________ _ _9~_~1? ___________ 3וכלליותהנהלההוצאות

לתקיפהכיללרווח

בינייס.הכספייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויסהמצורפיסהבאוריס

24 



לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי:א.

והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןיימינהל"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת ) I1ייהחברה :(להלןמ lIבע

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהייהקופהיי) :(להלןמסלוליהשלושתעלוהשרותים
 .) lIהגמלקופותחוק lI :(להלן-2005א lIהתשסגמ)ל,(קופות

השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
לשכירים.

המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה
להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת

המעו"ף.הסתדרותע"ימיוצגים

אורגניזציה/)רה- lI (מחדשהארגוןהליך 31.8.07ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם
וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעדהחברה.של
החברה.את

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךבמסגרת
בנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכטילקופה
(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלתהחברה
עובדיחטילטיוםהתחייבויותלמעטשלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)הרהטרם

החברה.עובדיכלפימעביד

 :ניהלודמיב.
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכטיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

מסלוליםשניבקרןלפעולהחלוההון,שוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודשג.

 :כדלקמןהכללילמטלולבנוטף
מים), lIמק(לרבותממשלתיותח lIבאגהמטלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בואג"חמסללו

במניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,ח lIאג
כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההטדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלונגזרים
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
בארץבמניותהמטלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמנהלמסללומינהל

המתמחותנאמנותובקרנותל lIובחובארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,
בהתאם.עודכןהקופהתקנוןאלה.בהשקעות

נוטףמטלולבקרןלפעולהחלההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש

 :כדלקמן
שהוא.טוגמכלבאג"חהמסלולמנכטי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחאג"חמינהלמסללו
השקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכטישלהכוללהממוצעהחייםמשך

ונגזרים.במניות

הנכסיםלמכטתהגיעלאקצר"לטווחח I1אגיימטלולשנפתחהחדשהמטלולכיהעובדהלנוכח
ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) 1i!.Iמיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשת

המטלול.מחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביוםהמטלול.אתלטגור , 26.3.2014

שמעתהכךמניות"ללאיימינהלמטלולבתקנוןהשינויאתההוןשוקאגףאישר 13/11/2011ביום .ד
 75%לפחותיושקעובמסגרתואשראג"ח,מתמחהכמסלולויוגדראג"ח"מינהל lIהמסלולייקרא
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ IIבעוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)כללי- 1באור

ח. I1באגמנכסיו

עלונגזריםבמניותהשקעהכלללא IIהמשפטיםבתקנוןנוספוהנןןלהשינויבמסגרתכןכמו
 . IIכאגןןחמוגדרותהינןאשרו-ןןמניותןן

שנתקבלהתקנוןשינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותעןןיהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשךה.
לפיהחברה.תקנוןתיקוןאת ) 14.7.2010(ביוםהחברותרשםאישרן 5.5.2010ביוםהממונהמאת
שלביותרהגדולהמספרבגיוכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15כאמורהמעודכןהחברהתקנון

דירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתבןרגילהלמניהזכאיםיהיוהעמיתים
בהתאםבןמניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימים .אלומניותבעלימטעם
 . 2014שנתבמהלךלהסתייםאמורההליךהחברה.בתקנוןלקבוע

השינוייםבמסגרתהחברה.בתקנוןשנערכוהשינוייםאתהחברותרשםאישר 7.5.2013ביום

היסודמניותבעלידיעלימונודירקטוריםששהלפחותלפיוהחברהבתקנון )א( 68סעיףעודכן
המעוןןףהסתדרותמקרבהמכהניםהדירקטוריםיפחתולאמקרהובכלהמעו"ףהסתדרות
ולפיההחברהבתקנון 110לסעיףהוראההתווספהבנוסףןהמכהנים.הדירקטוריםממחצית
כאמורהפרהלנפגעתשלוםבשלבחברהעובדאומשרהנושאלבטחאולשפותרשאיתהחברה
הוצאותבשלאו-1981התשמןןא(ביטוח)ןפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקכא 92בסעיף

 .בעניינוכספיעצוםהטלתעםבקשרהעובדאוהמשרהנושאשהוציא

המזומניםןתזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ו
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזהןלמידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקריא.

שיושמההמדיניותהינהאלה,בינייםכטפייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

בינלאומייםכטפידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב.

ואינהבינייםלתקופותכטפידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכטפייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהלקרואיש .מלאיםשנתייםכטפייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .) IIהשנתייםהדוחות II :(להלן 2013בדצמבר 31ביוםשהטתיימהולשנהליוםהכטפיים

במאי, 28ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרטוםאושרההבינייםהכטפייםהדוחותתמצית
2014 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכטפייםהדוחותתמציתבעריכת
נכטיםשלהטכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנטותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

הכטפייםבדוחותששימשואלועםעקבייםהינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו
השנתיים.
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
מ 11בעןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2014 2013 2013 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,391 344 342ונלוותעבודהשכר

 27 13 6והפחתותפחת

 145 39 35דירקטוריםביטוחפרמיית

 277 75 70דירקטוריםגמול

 159 48 68ואחזקהדירהשכר

 217 77 109ואגרותמשרדיות

 697 177 144 )*והמתפעללבנקניהולדמי

 280 69 72השקעותמנהלניהולדמי

 1 3סלתעודותבגיןניהולדמי

 566 147 141 *ומקצועימשפטיייעוץ

 67 18 22דיוור

 43 14 14והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

1,026 1,021 3,870 

מיכוןבגיוהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 7בסך

===== 
4 33 

הנכסיםמסך 0.07%ל- 0.085%שלשנתימשיעורירדהתפעולדמישלהגביהאחוז , 1.1.2014מ-החל )*(
 .בקופההמנוהלים
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לפקידיםההשתלמןתקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט *

2014 2013 

לשנה
שהטתיימה

ביוס

בדצמבר 31

2013 

ביוסשהטתיימוחודשיס-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ח IIשאלפי

 33פנימיתביקורת

 37כטפיסוניהולחשבות

 23רו"חביקורת

 21משפטיייעוץ

 12טיכוניםניהול

נתוניםטיובייעוץ

 2נכטיםשערוך

 4מידעואבטחתניהול

 9מינהליתאכיפה

אחרמקצועיייעוץ

141 

תלויותהתחייבויות- 4באור

44 

37 

23 

23 

12 

3 

2 

152 

146 

90 

85 

48 

9 

8 

21 

3 7 

147 566 

בנטיבותלגבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחוק
כטפיםהעברתידיעלבמועדםטולקולאאשרלעובדיהםמעבידיסשלחובותבגיןבחוקהמפורטות

לחברה.
 106-לכמטתכםהכללי,החשבריביתבתוטפתהמעבידים,חובותאומדןבינייםהכטפיהדוחלתאריך

השארביןבפיגורחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח"שאלפי 120- 31.12.2013 (ח IIשאלפי

שפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמטפרהגישהואףשוטף,באופןהמשפטייםיועציהבאמצעות

ההשתלמות.קרןכטפיבהעברת
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