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חסנחלתחחנוחשלנללייזכסאפייניזכא.

כללי . \

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

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

 .)"הקופה" :ןהלל(והשירותים"המינהלעובדילפקידים

תקנוןלהוראותבהתאםשוניםומעסיקים"ףהמעוהסתדרותבבעלותהחברה

 .החברה

החברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

להלן:כמפורטהקופהלתקנוןבהתאםהמנהלת

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםיכספמושקעיםבוכללי-מינהלמסלול •

החוקיההסדריפעל ,ל"ובחובארץ ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעות

 ,קונצרניותאג"ח ,ישראלממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

מקרקעיןהלוואות, ,להמרהאג"ח ,מניותשלבנגזרותבמניות,בבנקים,פיקדונות

 .יהחוקההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולימנכס 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותובחו"לבארץותימנבמדדי ,מניותעלבנגזרים ,באופציות ,ל"ובחובארץ

 .אלהבהשקעותהמתמחותמנותאנ

באג"חהמסלולימנכס 75%לפחותמושקעיםבו- nאג"מינהלמסלול •

נאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרגיות,אג"ח ,מקיימים)(לרבותממשלתיות

 ,מניותעלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחות

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדריפעלהמותרותאחרותובהשקעות

 .ההשקעותועדתשלדעתהקולישפיעללאמורובכפוף
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לת \iטכ \i\ iחגר \iשל "י'טכ \iנעליפיר'" . 2

בזכויותאחוזמביותמספרהמגיותבעל

הצבעה

 50%הכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות

יסודמניות 1

 0%א'רגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

שוניםמעסיקים 50%ב'רגילותרשומותמניות 10,000

100% 

הבאה:החלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

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

עלהודעהלקבלזכאיאינואןבקרן,עמיתלהיותזכאיהמניהבעל

הוקצולאאלומניותולהצביע.בהןלהשתתףכלליות,אסיפות

בפועל.

בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמניות 10,000בירגילותמביות

ידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7,830

"הממונה") :(להלןהאוצרבמשרדההוןשוקאגףעלהממונה

עבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15ל-וקצויאלומניות

המבעידיםע"ימוחזקותאלהמניותביותר.הרבהעמיתיםמספר

באסיפהולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהן

מניותבעלי .הכלליתבאסיפהאחדקולמקנהמניהכלהכללית.

יבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכאיםיהיואלו

אלהדירקטוריםמבין '.ברגילותמניותבעליקבוצתנציגימתון

חבריכללשלקולותברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחר

הדירקטוריון.

הסתדרותע"ימוחזקת ,חדששקל 0.0001ע"נאחתמניהיסודמביות

ל-זכאיזהמסוגהמניהבעל .בחברה)העודבים(נציגתהמעו"ף
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 6ותלפחימנההמניהבעל .הכלליתבאסיפהההצבעהמכוח 50%

ממחציתמטעמוהדירקטוריםמספריפחתולאמקרהובכלדירקטורים

בחברה.המכהניםהדירקטורים

הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניההכרעהמביות

אותםבכללהכריעהזכותאתלבעליהמקנהזומניההמעו"ף.

וביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחבריםשדעותמקרים

מופקדתזומניה .מוועדותיואחתבכלאוהחברהבדירקטוריון

לשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיו

כך.

שינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותע"יהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשך

ביום(החברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםההממונמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת ) 14.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים

בעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתבירגילהלמניה

בהתאםבימניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימים .אלומניות

 . 2015שנתבמהלךלהסתייםאמוריךההלהחברה.בתקנוןלקבוע

ביוםהממונהידי-עללהשניתןחברהבלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

8.11 בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלופותקקחומהוראותכמתחייב , 2007.

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

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

 ,רוםהשתלמותקרן ,ישראלאורט ,ויצ"והמעו"ף,הסתדרותהגמל"):קופות"תקנות

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהל ,עמידר ,הביטחוןמשדר-ישראלמדינת

אתהמנהלתבע"מערךניירותפסגות ,החברהע"יהמנוהלתרותיםוהשינהליהמ

המשקיעיםמקבוצתכחלקאליההקשוריםוהגופיםחיצוניבניהולהחברההשקעות

(ככלמהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכלבדין,כמוגדר

יותר.אוהמניותמהון 20%כאלה)שקיימות
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3 . i\ אישןויt> לק\פ\כושישi\ יכ\כi\ ע"יל\כוi\ חגוi\ i\ יככi\ לכו

האישורהקופה.בתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספיםעלחל

בתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות

אישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואו ,האמורלחוק 22סעיףמכוח

 :הואםיהמסלול

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2015בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסןןגיכסיככישי\(י . 4

היסוד.במסמכישינוייםנערכולאהרבעוןבמהלך

'j . איו\עיt> כואויבלאחוi\ יכאזן

החברהלפיוהחברה,לעמדתסיםיהממרשותאישורהתקבלהדוחתקופתלאחר

כתוצאההחברהלהערכת . 1.10.2010וםימהחלרטרואקטיביבאופןכמלכ"רתוכר

הנובעיםמעסיקיםמסבתשלומיההפרששללהחזרזכאיתתהאהיאמהאישור

 . 31/12/2014ועדהאמורמהתאריךידהעלשולמוואשרהסיווגמשינוי

וiע.אלפי 508כ-שלבסךשתקבלההחזראתמעריכההחברה
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חסנחלתחחנוחנניחולופח pחשלחנספיחסננתיאורנ.

;ןטנ;ןלת;ןחכו;ןידיעלiןו((\;ןלימ;ןעטיתימ \{\(\(שחיכספו . \

 : 31/03/2015ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

מס'מס'

סה"כחשבונותחשבונות

חשבונותעצמאייםשכיריםמסלול

 16,713 16,713כללימינהל

 74 74מניותטיטניוםמינהל

 411 411אג"חמינהל

 17 , 198 17,198מנוהליםחשבונותסה"כ

;ןיכנ;ןלת;ןחכו;ןוןועל;ןיכ(\;ןלימ;ןנכסימתיקף . 1

היקףהיקף

גידולשיעורנכסיםנכסים

(קיטון) 12/2014 03/2015

אחוזיםש"חאלפימסלול

 2.54% 809,155 829,734כללימינהל

 12.18% 2,234 2,506מניותטיטניוםמ•נהל

.2- 30,288 29,628אג"חמינהל 18% 

 2.40% 841,677 861 , 868מנוהליםנכסיםסה"כ

;ןיכנ;ןלתתחנותשכני;ן\ל\פת iQןתש\את .{'

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)ינואר-(הדוחבתקופתהשיגכללימינהלולמסלא.

3.41% . 

חיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלול .ב

 . 6.04%שלבשיעור
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בשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלולג.

 . 2.05%של

חסנחלתחחכרחעסקיס~כג.

iותגרiועסקייכ~כ . '

סעיפיכולליםנכסיהמינהל.השתלמותןקרניהולמלבדאחרתותפעילןאילחברה

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכושחייבים ,מזומנים

iוד'ת "פ' Pכ" P ""'וiכו Pא'ר'ע' . 1

מעורבת.תמונהעליםיעמצבהכלכליתלפעילותםהראשונייהאינדיקטוריםבישראל

יותרמתוןבקצבכיאםלהתרחבממשיכההכלכליתהפעילותכיעולהמהנתונים

עלומצביעמרץבחודש o/0.4°ב-עלההמשולבהמדד . 2014שנתבסוףמאשר

נרשמתוהשירותיםהסחורותבייצואזאתלעומתהכלכליתהפעילותהתרחבות

ענףשליתיחסאיטיתוששותוהתאהשקלמהתחזקותכתוצאהבעיקרהתמתנות

בעסקיםהמגמותובסקריהצרכניםאמוןבמדדיאיתן"."צוקמבצעמאזהתיירות

שיעורכאשרעוצמהלהפגיןממשיךהעבודהשוק .כןגםמתונותעליותנרשמות

המשרותושיעור ) 2014בשנתבממוצע 6.0%לעומת(-5.3%לירדהאבטלה

הצמיחהקצבכימסתמן .אשתקד)בממוצע 2.7%לעומת(-3.2%לעלההפנויות

וק"צמבצעערבאותושאפיינולשיעוריםיחזור 2015שלהראשוןברבעוןבמשק

השנהשלהראשוןברבעוןגםנמשכההמיסיםגבייתבנתוניהשיפורמגמת .איתן"

כעתולצמיחהתחזיותיואתעדכןישראלבנק .תוצר 2.6%עלכרגעעומדוהגרעון

בשנת-3.5%והקודמת)מהתחזיתישינוללא(השנה 3.2%שלצמיחהופהצהוא

הקודמת).בתחזית 3.0%ומת(לע 2016

לחודשהמחיריםמדד(כוללהאחרוניםהחודשים-12בהאינפלציהוריבית-אינפלציה

1-היא )מרץ כגוןיםפוחולעמיים-פחדמשינוייםרבותהושפעההציהאינפל . 0%.

הליבהמדד ,לכן .ונו'הדלקיםמחיריירידת ,המיםתעריפי ,חשמלהתעריפיהורדת

 ,הנמוכההאינפלציהרקעעל . 0.7%עלועומדיחיובהינוהאחרוניםהחודשים-12ב

ל--0.25%ממרץלחודשביתיהראתהפחיתישראלבנק ,השקלשלחוזקוולאור

0.1 o/o . מפורשותצוינהגםאשר ,האחרונההריביתלהפחתתתיהעיקרהסיבה
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הושפעהופחותהמטבעותסלמולהשקלשלהתחזקותוהייתה ,הריביתבהחלטת

השקלהתחזקהשנהשלהראשוןברבעון .הכלכליתומהפעילותהמחיריםמסביבת

ולכןבעולםהאירומהיחלשותבעיקרנבעהזוהתחזקות . 3.9o/oב-המטבעותסלמול

באותההשקלמולבלבדמתוןבאופןהתחזקהדולרכאשר-10.1%בהשקלמולגם

תתרחשכיהנמנעמןלאלהתחזקימשיךוהשקלבמידהבלבד). 0.5% (תקופה

ציינואףישראלבבנקגורמיםיותר.נרחבתמט"חורכישתנוספתריביתהפחתת

פחותבכליםלהשתמשייאלצוכיייתכןאףכיעימםשנערכולתקשורתבראיונות

לאהמשקשתנאימקוויםהםאךכמותיתוהרחבהשליליתריביתכגוןקונבנציונאליים

 .זאתיצריכו

השנהבמרץפורסםאשר 2014לשנתהתשלומיםמאזןמסיכום-התשלומיםמאזן

-7כשללעודףבהמשך ,דולרמיליאדר-9בהסתכםהשוטףבחשבוןהעודףכיעולה

העודף . 2012בשנתדולרמיליאדר-2כשלועודף 2013בשנתדולרמיליאדר

 4.2שללעודףבדומה ,דולרמיליאדר 3.7עלעמדוהשירותיםהסחורותבחשבון

בשנתבלבדדולרמיליארד 0.4שלעודףולאחרקודמת,בשנהדולרמיליארד

2012 . 

ומדד 25ת"אמדדבישראלכאשר ,המקומיהמניותבשוקמוצלחרבעוןהמניות-שוק

נראההאחרוןברבעון ,בנוסף .בהתאמה 10.0%ו- o/11.0°ב-ברבעוןעלו 100ת"א

מדדי ,ירידותשלשנהלאחרכאשרלשנייה.הראשונההשורהמדדיביןחיובימתאם

ומדד 75ת"אהרבעוןשבסיכוםכךבפברוארעליותלהציגהחלוהשנייההשורה

בהתאמה.-14.8%ו 7.0%ב-עלו 50היתר

-1.464בהסתכם 2015שלהראשוןלרבעוןוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזור

 li!Iמיליאדר-2.098בזובתקופההסתכמוםיוהמירבמניותההוןגיוסי . li!Iמיליארד

 .אשתקדההוןגיוסמקצבחצי

נמוכותכיאםעליותהרבעוןבסיוםהואגםהציגהאמריקאיהמניותשוקבארה"ב

בהתאמה.-2.3%ו-0.44%בעלו NASDAQוה- S&P500ה-מדדהקודם,מהרבעון

המניותלשוקיגביתרוחנותנתבאירופההכמותיתההרחבהתוכניתהשקתבעולם

עםבלטהגרמני DAX-המדד ,לכךברקע .העולםפניעליתרתשואתשמציגים

 Nikkeiה-מדד ,באסיה . 16%ב-עלה Eurס stס xx-600הומדד 22.5%שלתשואה

בשווקים . 10.3%שלתשואהעםהקודםמהרבעוןגבוההעלייההואגםהציג
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ב-עלההסיני Hang Sengה-מדד-1.9%בעלה MSCן EMה-מדדהמתעוררים

5.5% . 

ב-הסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורןהאחרוברבעוןהנגזרים-שוק

המחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.9באואופציהיחידותמיליון 12.8

הסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-5.5בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידייםבחוזים

מחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-174בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזור

 .הבסיסנכסבמונחיח"שמיליאדר-12.6בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחר

מדינהאג"ח

 o/5.1°שלתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

שנים) 2-5 (והבינוניותשנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות ,כאשרהרבעוןבמהלן

(עדהעקוםשלהקצרחלקו ,זאתעםיחד .בהתאמה 0.9%ו--3.3%שלעלייההציגו

שינוינרשםלאמשתנהבריביתהשקליבאפיק . 0.3%שלירידההציגושנתיים)

המסוקרת.בתקופה

חלקו .-4.2%בעלהקבועהבריביתהשקליהאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

עלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו ,-0.4%בעלהשנתיים),(עדהשקליהאפיקשלהקצר

 . 7.9o/oב-שנים) 5+ (הארוךוחלקו-1.5%ב

ודהצמהעקומיםכלשללאורכםתשואותירידתנצפתההראשוןהרבעוןבסיכום

בטווחהצ•פיותואילועלייההציגובינוני-הקצרבטווחהאינפלציהציפיות.והשקלי

למקבילתהשנים-10לישראלשלהאג"חתשואתבין.הפערמעטירדוהארון

זה.ברבעוןלרדתהוסיףואףשלילינותרהאמריקאית

קונצרניאג"ח

 .הממשלתיהרכיבלביןבוגדהתלמדדיביןמרווחיםירידתנצפתההרבעוןבסיכום

התלמדדילכן.בהתאם .מטהכלפינלחצווהתשואותעלובוגדהתלמחיריבהתאם,

ומדדיתרבוגדהתלמדד .בהתאמה ,-1.6%ו 1.6% '-1.7%בעלו-60ו 40 , 20בוגד

 .בהתאמה-0.5%ו 1.8%שלבעליותהרבעוןאתהםגםמסיימיםבנקיםבוגדהתל

הנוגעבכל . 2.2%של-רבעוניתתשואהוהציגהואגםעלהתשואותבוגדהתלמדד

 18.072גייסוותהחבר 2015שלהראשוןברבעוןהקונצרני.באפיקהוןלגיוס

אג"ח.באמצעותש"חמיליארד
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סייכספ \iת\ד\ח \iןתאויואחלכוכשקת\•לככ'כ ת\'\תחתפ \i .ו

 : 2015בשנתהראשוןלרבעהדוחותתאריךלאחראירועים

 6.6o/oשלצמיחהלעומת o/2.5°ב-השנהשלהראשוןברבעוןצמחהמשקישראל-

אשרהפרטיתבצריכהמהירגידולע"ינתמכההצמיחה . 2014שלהאחרוןברבעון

בהשקעהחולשהרקעעלידרהקבועיםבנכסיםההשקעהמנגד .-5.5%בעלתה

 1.7%שלירידהלעומת-1.3%בעלתהבבנייהההשקעהזאתעם .וציודבמכונות

 .הקודםברבעון

עלעמדמרץחודשמדד . 0.1 %שלברמהשינויללאהריביתאתהותירישראלבנק

ובשנה-0.6%בהשנהמתחילתידרהמדד . 0.6%עלעמדאפרילחודשומדד 0.3%

ב-התחזקהשקלהנסקרתהתקופהבמהלך . 0.4%-עלעומדתהאינפלציההאחרונה

מולאל 3.9%שלחדבשיעורהתחזקהשקל .זאתעם .המטבעותסלמולאל 0.7%

השקל ,מנגד .האחרוניםהשבועותבמהלךבעולםהדולרחולשתרקעעלהדולר

ההרחבהרקעעלוזאתהנסקרתהתקופהבמהלךהאירומולאל-1.7%בהתחזק

 .באירופהכמותית

רקעעלבלבד 0.2%עלהשנהשלהראשוןברבעוןעמדהב"בארההצמיחהבעולם-

עמדהשנתיהיהאינפלצשיעורהכלכלית.תוהפעילעלהכבידאשרהקשההחורף

-1.8%לעלתההליבהאינפלציית ,ומזוןאנרגיהבנטרולאך 0.1- %עלמרץבחודש

ל-אג"חעלהתשואה .-5.4%לידרהאבטלהשיעור .פברוארבחודש 1.7%לעומת

 .תנודתימסחרתוך-2.14%למרץבסוף-1.94%מעלתהשנים 10

 .)שנתייםבמונחים 1.6% ( 0.4%עלהראשוןברבעוןעמדהופהירבאהצמיחה

התשואות .-0.3%בצמחהואיטליה 0.6%תפצר , 0.3%עלעמדהיהנמגרבהצמיחה

הייעל ,הנפטמחיריעלייתרקעעל ,השארבין ,מאיבחודשבחדותעלוח"האגבשוק

ממשלתח"אגעלהתשואה .הכלכליתבפעילותוההתאוששותנפלציהיהאבציפיות

 .הנסקרתהתקופהבסוף 0.62%שללרמהועלתה 0.07%שללשפלהגיעהגרמניה

במדיניותולנקוטלהמשיךהמרכזילבנקגרמהבסיןהכלכליתעילותפבההאטה

 18%שללרמהב"נ-100בהחרבהיחסאתהפחיתהבנק .מרחיבהמוניטארית

 . 5.1 %שללרמהבנ" 25שלנוספתריביתחתתפהוביצע
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המטבעות.סלמול-5.3%ובהאירומול-6.7%בהנסקרתבתקופהנחלשהדולר

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

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

בארץמניותונמכרו li!.Iליוניימ 2.3כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשו ,הרבעוןבמהלך

כ-שלבהיקףבחו"למניותעלסלתעודותנרכשוכן,כמו . li!.Iמי 4.9כ-שלבהיקף

 • li!.lמ' 22.5כ-שלבהיקףו"לבחמניותמדדיעלסלתעודותונמכרו li!.Iמ' 12.9

אג"חונמכרו li!.Iמ' 19.3שלבהיקףצמודותקונצרניאג"חונרכשהרבעון,במהלך

בהיקףשקליותקונצרניותאג"חנרכשובנוסף, . li!.Iמי 3שלבהיקףצמודותקונצרניות

הפעילותבמסגרת . li!.Iמי 1שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חוכרונמ li!.Iמ' 7של

מ' 8.4שלבהיקףומכירות li!Jמי 38.3שלבהיקףרכישותוצעוב ,חו"לאג"חבאפיק

li!.I • 

בהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת ,ןככמו

אג"חנמכרומנג,ד . li!.Iמ' 6.5שלבהיקףצמודותממשלתיותח 11ואגמי 17.5כ-של

שלבהיקףצמודותממשלתיותואג"ח li!.Iמי 29.5כ-שלבהיקףשקליותיותממשלת

 .i!.1ומי 20כ-

מניותטיטניוםמסלול

 .הקופהלתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפה ,זהברבעון

שיעורלשמרומטרתוהעמיתיםותכומשיהפקדותעםבתיאוםבעשהזהמהלך

המניות.לאפיקזהחשיפה

אג"חמסלול

אג"ח ,צמודותשאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוזה,ברבעון

והיתרהבנקאייםפיקדונות ,מק"מים ,קובצרניותאג"חלמד,דצמודותממשלתיות

 .בנזילות
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 \iשקע \i\iכוכדי<יותשינוי . 5

הקופה.שלההשקעהבמדיניותשינוינערןלאהרבעוןבמהלן

b . נ<תוניסtכן,חות'שיוגיי

החברה:שלוהפסדרווחבינייםדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים 3ל-

במרץ 31

2015 2014 

ש"חאלפי

מבוקרבלתי

 1,026 1,013ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,026 1,013וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהרווח

 \iחקיק'תוואות,תייtנ \iוכשי<,ייזכ .ד

האוצר:במשדרוחיסכוןב•טוחההון,שוקאגףחוזריא.

גמלקופותביןכספיםהעברתבדבר 2015-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 1

הליכיאתמסדירהחוזרהניידותלתקנותובהתאםבהמשך :) 5.1.2015 (

הזמניםבלוחותהשארביןמטפלהחוזר .גמלקופותביןהכספיםהעברת

שלתחילתןהמנהלות.החברותביןלהעבירשישובנתוניםהכספיםלהעברת

מוסדייםגופיםחוזרותהוראאתיבטלוהוא 1.7.2015ביוםהחוזרהוראות

.2008-9-11 
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לעמיתיםרבעוניודוחשנתידוחבדבר 2015-9-2מוסדייםגופיםחוזר . 2

מוסדייםגופייםוחוזר ) 25.1.2015 ( )יקון(תהמוסדיבגוףוטחיםולמב

מוסדיבגוףםיולמבוטחלעמיתיםרבעוניודוחשנתידוחבדבר 2015-9-13

ודוחשנתידוחאושבנחוזרפורסם 23.7.2014ביום :)ון(תיק ) 18.3.2015 (

מספרמפרטיםאלוחוזרים .מוסדיבגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוני

 .והרבעוניהשנתיהדוחלחוזרוהבהרותתיקונים

יםוונלודיווחיםכספייםדוחותווחידבדבר 2015-9-3םיימוסדגופיםחוזר . 3

גופיםחוזראתמתקןהחוזר :) 25.1.2015 ( )ון(עדכהמנהלותהחברותשל

שלנלוויםודיווחיםכספייםדוחות"דיווחשעניינו: 2012-9-19מס'מוסדיים

אתלקבלמנתעלמנהלתלחברהדיווחחובתומוסיףהמנהלות"ותהחבר

קופותמכלמנהלתחברהשגובההישירותההוצאותלכללביחסהמידע

החל-החוזרהוראותשלתחילתןידה.עלהמנוהליםהמסלוליםהגמל,

 .ואילן 2014שנתבגיןמהדיווחים

התקופתיבדוחהנדרשהגילויהוראותבדבר 2015-9-4סדייםומגופיםחוזר . 4

החוזרמטרת : ) 26.1.2015 (חדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתי

הכלוליםהכספיהדוחושלההנהלהסקירתדוחשלהגילוימבנהאתלעדכן

חיזוקלשםחדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיהתקופתיב.דוח

דרישתלקבועוכן ,בולוהכלהמידעשלוהשלמותהרלוונטיות ,השקיפות

 .הכספייםבדוחותתימהותטעותגילוישלבמקרהלממונהמיידידיווח

סעיף(למעט 2014לשנתהתקופתימהדוחהחלהחוזרהוראותשלתחילתן

שיחולופעיליםלאלעמיתיםפעיליםעמיתיםביןפיצולבענייןאיבנספח .א. 3

 .) 2015לשנתהתקופתיוחמהדהחל

גמלבקופותהשקעהמסלוליבדבר 2015-9-7מוסדייםגופיםחוזר . 5

מחדלברירתמסלולילהקמתכלליםלקבועהחוזרמטרת :) 17.2.2015 (

מסלולילניהוליםכללקובעהחוזרגמל.בקופותהעמיתיםלגילהמותאמים

ומסדירותהשתלמקרנותשאינןגמלובקופותהשתלמותבקרנותהשקעה

מתמחים(השוניםבמסלוליםהשקעהומדיניותשמותלקביעתאחידיםכללים

שלבשםהטעיהאיסורלענייןהוראותנקבעו ,היתרביןמתמחים).ושאינם

השקעהמסלולשלשמולהתאמתכללים ,השקעהמסלולאוגמלופתק

בפוליסהאובתקנוןההשקעהמסלוליןיגוע ,במסלולההשקעהיותינלמד
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תקנוניתהשקעהמדיניותשינויהקופה,שלהאינטרנטבאתרומםפרסו

ביוםהחוזרשלתחילתוועוד.השקעהמסלולסגירתהשקעה,במסלול

לממונהלהעבירהקופהעלולפיהן:מעברהוראותנקבעובחוזר . 1.1.2016

 30מיוםיאוחרלאהחוזר,להוראותמותאםאשרגמל,קופתשלתקנון

ההשקעהמסלוליאתבחוזרלאמורלהתאיםהקופהעל . 2015בספטמבר

מתנהליםאינםאשרחוזרשלתחילתוביוםשבניהולוגמלבקופותהקיימים

ופות(בקהתחילה.יוםלאחרחודשיםשלושהעדהחוזר,להוראותבהתאם

ימסלולולנהללהמשיךרשאיתהקופה-השתלמותקרנותשאינןגמל

עמיתיםשללהצטרפותסגוריםיהיואלהשמסלוליםובלבדכללייםהשקעה

התחילה).מיוםהחלחדשים

ישירותהוצאותעללציבורדיווחבדבר 2015-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 6

ותיםירשעלהפיקוחתקנות :) 19.2.2015 (החוסכיםמחשבונותהמנוכות

-ח"התשסעסקאות),ביצועבשלירותיש(הוצאותגמל)(קופותפיננסיים

מחשבונותלנכותמוסדיגוףרשאיישירותהוצאותאלוקובעות 2008

שלתקרהבתקנותנקבעהבנוסף,הניהול.לדמימעברוהמבוטחיםהעמיתים

החוסכים.מנכסילגבותשניתןמסוימותותישירהוצאותלשיעוראחוז 0.25

הכספייםבדוחותצתומתומחלקיבאופןכיוםמופיעאלוהוצאותעלהדיווח

לציבורהמוצגהמידערמתאתרלהגביזרוהחשלמטרתו .לעמיתובדוח

הוראותקובעהחוזר .אלוהוצאותלגבייתביחסשקוףפיקוחמנגנוןוליצור

והצגתוהדיווחתדירותוההצגה,הדיווחאופן ,ומתכונתוהדיווחמבנהלעניין

ביוםהחוזרהוראותשלתחילתןלממונה.הדיווחאופןהאינטרנט,באתר

ימיםשנתייםךלמשזהחוזרלפידיווחאתתציגשהקופהנקבעעודפרסומן.

התקופההיאזהרחוזלפישתוצגהראשונההתקופהכאשר ,פרסומוממועד

 . 2014דבצמבר 31ביוםהמסתיימת

קרנותגמל,קופתלגביחודשידוחבדבר 2015-9-9מוסדייםגופייםחוזר . 7

לאחדלעדכן,נועדוהחוזרהוראות :) 26.2.2015 (ביטוחוחברותיהפנס

איכותאתפרולשמוסדייםלגופיםהחודשיתהדיווחמתכונתאתירהסדול

מרביתשלתחילתן .וחסכוןביטוחההון,וקשעללממונההנשלחיםחיםהדיוו

ואילך. 2015יוניחודשבגיןהחודשיווחמהדיהחל-ההוראות
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ונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהבדבר 2015-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 8

"רשומהשלמבנהקובעהחוזר :) 26.2.2015 (הפנסיוניהחיסכוןבשוק

מידעוצרכניהרישיוןבעליהמוסדיים,הגופיםאתתשמשאשראחודה",

השונותהעסקיותהפעולותבמסגרת ,הפנסיוניהחיסכוןבתחוםנוספים

יהאשבהתקיימותןהנסיבותאתקובעהחוזר ,בנוסף .ביניהםהמתבצעות

ממשקלכלביחס ,הנדרשהמידעאתלהעבירמחויבמוסדיוגוףוןירישבעל

הוראותשללתןיתח( . 1.11.2015ביוםזההחוזרשלתחילתו .וממשק

אתיבטלהחוזר ) 1.1.2016ביוםרישיוןובעלימוסדיגוףלעניין 'הנספח

לתוקף.כניסתומיוםהחל 2014-9-13חוזרהוראות

גוףשלאינטרנטבאתרנדרשמידעבדבר 2015-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 9

להעמידמוסדיגוףשעלמינימלימידעקובעהחוזר :) 4.3.2015 (מוסדי

ביום-חוזרשלתחילתוהאינטרנט.ראתבאמצעותהציבורלרשות

 . 2007-9-8מוסדייםגופיםחוזראתמבטלוהוא 1.6.2015

ההוראות- ) 9.3.2015 (נכסיםמדידתלענייןהוראות-המאוחדהחוזר . 10

לתוקףכניסתםמועד .נכסיםובמדידתכספידוחלעריכתבעקרונותעוסקות

 . 1.4.2015ביום-

לקופתאוהיפנסרןקלהצטרפותבדבר 2015-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 11

בטופסשייכללולפרטיםאחידנוסחקובעהחוזר :) 24.3.2015 (גמל

מועדלאחרהעמיתידיעלשינוייםעריכתבטופסוכןגמל,לקופתהצטרפות

למסורהקופהשעלהמידעלענייןהוראותגםקובעהחוזרהצטרפותו.

-2014-2גמלחוזרהוראותאתמבטלותזהחוזרהוראותהמצטרף.לעמית

ביטוחקופתשאינהגמלקופתלגביהמאוחדהחוזרהוראותתיקון"שעניינו 2

 . 1.1.2016ביוםהחוזרשללתוקףתוסינכמיוםהחל "פנסיהקרןוא

שפורסמוחקיקהודבריתקנותב.

מקופתכספים(משיכתגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 1

 :-2014התשע"דשעה)(הוראתנמוכה)צבורהיתרהבעלי(חשבונות )גמל

למשוךשברשותםגמלבקופותרדומיםחשבונותלבעליאפשרוהתקנות

של(מסמתשלוםבפטור ,שקל 7000עדשל ,החשבונותבכל ,מצטברסכום
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חודשים 3ב-מאריכהזוהשעההוראתהפרישה.גיללפנימהסכום) 35%

זו.אפשרות , 30.6.2015ליוםעדנוספים

ביוםפרסםההוןשוקאגף :גמללקופתתשלומיםתקנותליישוםהיערכות . 2

 .התקנותליישוםהקופותהיערכותשעניינוהקופותלמנהלימכתב 8.2.2015

בדיקותלהתקייםצפויות 2015אוקטוברחודשבמהלךכיצויןבמכתב

 .לעמודתידרשנההקופותשבהןהפנסיוניתהמסלקהמולאינטגרציה

שנעשופעולותתיאורהכוללמידעלקבלתזמניםלוחותנקבעובמכתב

סטטוסבעודה,תכניתגמל,לקופתתשלומיםתקנותהוראותיישוםבנושא

וכיו"ב.עבודהבתכניתשנקבעוזמניםבלוחותועמידהליישום

 :) 8.3.2015 (קרנותשלבקרןהשקעהבשלישירותהוצאות-ממונהעמדת . 3

פיננסייםשירותיםעלוחיקהפלתקנותבקשרעמדתהאתפרסמההממונה

ד-"התשע ,) 2מס'(תיקוןעסקאות)ביצועבשלרותייש(הוצאותגמל)ות(קופ

לראשונהנקבעהלתקנותהתיקוןבמסגרת .לתקנות)התיקון-(להלן 2014

ישירותהוצאותשלמסוימיםסוגיםבעדכספיםלגבייתמקסימליתתקרה

 )ב( 2בתקנהנקבע ,זהיןלעניהמוסדי.המשקיענכסישלהמשוערךמהשווי

עליעלהלא ,בתקנההמפורטותהישירותההוצאותסךכי ,עצמןלתקנות

שנתבתוםהגמלקופתנכסישלהמשוערךהשוויכלמסךאחוז 0.25

 ,היתרבין ,נכללותהמגבלהבמסגרת .)המגבלה-הלן(לשחלפההכספים

השקעה.בקרןאוחוץבקרן ,בקרןמהשקעהשנובעותהוצאות ,התקנהלפי

המוסדיהמשקיעבוחרשבהםהשקעהבמבניגםקיימותכאלההוצאות

המשקיעהקרנות)של(קרןהשקעהבקרןאוחוץבקרן ,בקרןלהשקיע

 .)המשניתהקרן(יותראואחת ,השקעהבקרןאוחוץבקרןבקרן,בעצמה

דומיםבמבניםאוקרנותשלקרןשלהשקעהשבמבניהיאהממונהעמדת

בקרןמההשקעהשנובעותלהוצאותבנוסף ,המגבלהבמסגרתלכלוליש ,לה

אובמישריןהמוסדי,המשקיעשמשלםהניהולדמיאתגםקרנות,של

ידיעלשמוחזקותהמשניותמהקרנותאחתבכללחלקו,בהתאםבעקיפין,

קרנות.שלקרן

הבהרה-רישיוןלבעלמוסדיגוףתשלוםדבברממונה:עמדת . 4

תשלוםלפיהעמדתהאתהממונהפרסמה 18.1.2015ביום :) 30.3.2015 (

 ,מהלקוחהמוסדיהגוףשגובההניהולמדמישנגזררישיוןלבעלעמילותדמי
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לבעלשמשולמיםהעמילותדמייותר,גבוהיםהניהולשדמיככלשבובאופן

החובותעםאחדבקנהעולהואינופסול,הואיותר,גבוהיםיהיוהרישיון

בהתאםרישיונותבעליועלמוסדייםגופיםשלמנהלותחברותעלהמוטלות

 ,-2005התשס"הגמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק 3לסעיף

סליקהומערכתשיווק ,(ייעוץפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק 15ולסעיף

המוסדייםהגופיםעלכיבעמדהנקבעמשכן, . 2005התשס"ה-פנסיוניים),

אתשמסדיריםהחוזיםתיקוןלשםמידיבאופןלפעולהפנסיוניהביטוחוסוכני

שלאומובןהדין,הוראותעםאחדבקנהשעולהבאופןהעמילותדמיתשלום

האמורות.להוראותשמנוגדבאופןחדשיםהסכמיםעללחתוםניתן
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ונזוליןכלנקוותגילוי .ן

פיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנתההערכה

הקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהלהפועלים)

אינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותהבקרותלגבידיווח

המתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולה

יעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצוניים

ומהימן.

התהליכיםועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

והתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אתלהעריךהמאפשרבאופן 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרות

הבקרות.אפקטיביות

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרות•שוםעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

דעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנק ) ISAE N.ס TYPE 3402(ןןהבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיןסומך KPMGח 11רומשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2014לועד 1/1/2014שביןבתקופה

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

זיו BDOרו"חמשדרשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) JSAE No. 3402 TYPE(ווגמל

שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסההאפט

 . 31/12/2014ל-ועד 1/1/2014

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

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

הנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sס x Actה-של 404סעיףדרישותאתמיישמת

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות-(להלןהכספייםמהדוחות
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החברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2014ביוני 5בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

 ,בהיקפהבהתחשבזאת , 2013בדצמבר 31ליוםםהכספיימהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםיםגופבחוזרכמפורט

הדיווחיםעלהבקרהאפקטיביותלגבי ,הצהרהלהגשתנערכתהחברה .וגילויים

ההוןשוקעללממונה , 2014בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

 . 2015ביוני 15ליוםעדוזאת

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתום ,העריכו

החברהשלםפיהכסומנהלהמנכ"לזו,הערכהבסיסעל .המנהלתהחברהשליהגילו

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעונידבוחלגלות

 .ואלבהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2015במרץ 31ביוםהמסתיימתההמכוסהתקופהבמהלך

שצפויסביראומהותי'באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלר,ימדרכאני,

המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתיו 1

"הדוח"). :(להלן 31/03/2015ביוםם 11שהסתלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיויהלא ,מצגיםותםאנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצג•םכדיהנחוץתימהות

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,אנותאבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעם 11הרבעונם 11הכספהדוחות ,•ידיעתעלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחרים•דיעללידיעתנוא.מובהמנהלתלחברההמת"חסמהותידעישמלהבטיחהמיועדים

 ;חוהדשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתרה.בחב

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותכךולהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ם 11בינלאומדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגב•מסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהבתסס

זהרבעון.בשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימבבקרהינוישכלדבוחגילינוד.

החברהשלמיתיהפנהבקרהעלי,מהותןאבופלהשפיעשצפויסביראו ,מהות•אבופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספ•דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםם 11הליקוכלאת .ה

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

-וכן ;כספימידעעלודלווחלסכם ,לדבע

אחריםודביםעמעורביםאוהנהלההת.מעורבבה ,ת!מהותשאינהןיובמהותיתב•ןתרמית,כל .ו

 .יכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילאבמורא•ן

 rl ) 2015במאי, 28
מנכ"לגלר,מדרכיתאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירסווירי,ראובןאני,

המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתיו 1

"הדוח").(להלן: 31/03/2015ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןותהנסיבלאור ,בושנכללוםשהמצגיכדיהנחוץמהותית

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,אנותאבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס , 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לבגיונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםיםאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעלנויעתדילמואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםתוהבקרשליביותהאפקטאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיאבופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיאבופןשהשפיע

כן-וכספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםםייהליקוכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלודלווחלסכם ,לדבע

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבת.בה ,מהותיתשאיבהיןובמהותיתןיבתרמית,כלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2015במאי, 28
~ 

כספיםמנהל ,סוויריראובןתאריך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2015במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2015במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

הענייניםתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

27 

28 

29 

30-33 



חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

בע,ימוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

מבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון
 Z015במרץ 31ביוםשהסתיימהלתקופה

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתוללהכ ,)'~חברה"ה-(להלן"מבעוהשירותיםהמינהל

חודשיםושלושהתשעהשללתקופותוהפסד,הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2015במרץ 31

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימה

 .',בינייםלתקופותכספידיווח IAS 11 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופות

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

היקף

כספימידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה , 11הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

והחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות

מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישום

להשיגלנומאפשרתאינהולפיכ,ןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורת

איולכ,ןבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחון

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנו

מסקנה

ערוך,אינוהנו~להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקופותכספי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

ר.האוצבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים,י,

רב,בכבוד

 ~\ ..----\\ f-.נ~
לוטרב~ושות~ורדי

חשבוןרואי

 28.5.2015 :תאריו

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל. , 5ZSZ1מיקדו 18היצירה 1רחגן:רמת
E-mail: brit-g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2014 2015 2014 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי
נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

223 
502 
341 

223 
690 
115 

232 
610 
250 

 1,092 1,028 1,066הנכסיםכלסך

הון:

 ·------------- ·------------- ·--·----------מניותחון

125 125 124 
967 903 942 

______ }.Ji!?J:.. ______ }.J_q~-~- ______ }.J_q?~. 

11092 11028 1,066 

 :התחייבויות
נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותןההוכלסך

 ) "",הבספ«םמהדוחותנפרדבלת<חלק<ם 11מחהמצורפ<םחבאור<ם

 7?: 2015אי,במ 28
-~=-~~..-=-~~ 

אישורתארךי

הכספייםהדוחות

---~~ 

___./Q 
ראובןסווירי

כספיםמנחל
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

2015 2014 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31.

2014 

ביוםשהסתיימוחודשים-3.ל

נמרץ 31.

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

- .(_~_ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות -----------!!Q ~ -~ LQ !-----------_!?..?!~-----------

-~-~LQ!----------- _!_??!~----------- 4וכלליותהנהלההוצאות -----------!LQ~-~-
לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

יכלל 1-באור

 :כלליא.
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן "הל"מינהגמלקופתשלהמנהלתהחברה

המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתהחברה"}" :(להלןמ"בע
פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה''הקופה''} :(להלןמסלוליהשלושתעלוהשרותים

 .} 11הגמלקופותחוק 11 :(להלן-2005א 11התשסגמ}ל,(קופות

22.11ביוםנוסדההחברה השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 1977.
לשכירים.

המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלפת"קוהמהווההשתלמותקרןחינההקופה
להיותעשוייםארמיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןיכספאת

 .ף"המעוהסתדרותי"עמיוצגים

 :ניהלודמי .ב
לכןאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורונכפוףכפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

מסלוליםשניבקרןלפעולהחלוההון,שוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברנחודשג.
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
 ,מים)יימקרבות(לממשלתיותח 11באגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעים-בוח 11אגמסלול

תיוכמנהשקעהכלללא ,אלובהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,ח"אגקונצרניות,ח"אג
ח"כאגמוגדרותהיכןאשרהחוקיההסדרפיעלתוהמותראחרותובהשקעות ,מניותעלונגזרים
ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמנהלמסלולמינהל

המתמחותנאמנותובקרנותובחר"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,
 .בהתאםעודכןהקופהתקנון .אלהותבהשקע

נוסףמסלולבקרןלפעולהחלההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש
 :כדלקמן
 .שהואסוגמכלח 11באגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחח 11אגמינהלמסללו
השקעהכלוללא 1שנהעליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשן

 .ונגזריםבמניות

הנכסיםלמכסתהגיעלאקצר"לטווחאג"חמסלול"שנפתחהחדשהמסלולכיהעובדהלנוכח
ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט }J.בliמיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשת

המסלול.מחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביוםהמסלול.אתלסגור , 26.3.2014

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ד
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי .א

שיושמההמדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהלקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 :(להלן 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספיים
 11השנתייםהדוחות 11

{. 

במאי, 28ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2015 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

הכספייםבדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו
השנתיים.

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחר .ענפיתגמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .השתלמותקרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס

31 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 4באור

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2015 2014 2014 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,314 342 329ונלוותעבודהשכר

 31 6 9והפחתותפחת

 130 35 31דירקטוריםביטוחפרמיית

 296 70 88דירקטוריםגמול
 332 68 110ואחזקהדירהשכר

 280 109 65ואגרותמשרדיות
 586 144 119המתפעללבנקניהולדמי

 293 72 75השקעותמכהלניהולדמי

 3סלתעודותבגיןניהולדמי

 589 141 151 *ומקצועימשפטיייעוץ

 70 22 23דיוור
 50 14 13והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

1,013 1,026 3,971 

מיכוןבגירהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 32 7 8בסך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 4כאור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט "

2015 2014 

לשכה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2014 

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 33 33פנימיתביקורת

 37 37כספיםוניהולחשבות

 23 23רו"חביקורת

 21 21משפטיייעוץ
 12 12סיכוניםניהול

 2 2נכסיםשערוך

 4 4מידעואבטחתניהול

 9 14מיכהליתאכיפה

 5אחרמקצועיייעוץ

151 141 

135 

148 

90 

82 

48 

10 

19 

52 

5 

589 

תלויותהתחייבויות- sבאור

בנסיבותלגבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקהמפורטות

לחברה.

 312-לכמסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןבינייםהכספיהדוחלתאריו
השארביןבפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח 11שאלפי 453- 31.12.2014 (ח 11שאלפי

שפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףשוטף,באופןהמשפטייםיועציהבאמצעות
ההשתלמות.קרןכספיבהעברת

33 


