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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

"החברה" :(להלןבע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

22.11ביוםהתאגדההמנהלת")"החברהאו במניות.מוגבלתפרטיתכחברה 1977.

פעילותהאתוהחלההמנהלתלחברההקופהביןפיצולכללאשרמבנישינויבמסגרת

הקרן.ניהולהינההחברהשלהיחידהותהפעיל . 2007לנובמבר 08ביוםזובמתכונת

המנהלתהחברהשלהמניותבעליוטפיר . 2

אתלההמעניקההחברהשליסודמניית(בעלתהמעו"ףהסתדרותהםבחברההמניותבעלי

ונציגיהחברה)שלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנותהזכות

הזכותאתהמקנותהחברה,שלב'רגילותמניות(בעליבקרןהעמיתיםעובדיםשלמעסיקים

המניות").לי"בעביחד:(להלןבחברה)מהדירקטורים 50%עדלמנות

הדוח.בתקופתהמנהלתהחברהשלהאחזקותבמבנהמהותייםשינוייםחלולא

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

עלחלהאישור .הקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

מסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספים

לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

 :הואיםולסלהמאישורמספרהאמורות.התקנותוםבמקשיבואוהאמור,

 299-כללימסלולמינהל •

 1262מניות-מסלולמינהל •

 1385-אג"חמסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2016בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאור .ב

המנהלתהחברהידיעלוהליםהמנתיםיהעמחשבונותמספר . 1

 : 30/06/2016ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

 'מס

חשבונות

שכירים

16,441 
78 
381 

כללימסלול

מנייתימסלול

אג"חמסלול

 16,900מנוהליםחשבונות"כסה

המנהלתהחברהידיעליםהמנוהלםהנכסיהיקף . 2

היקף

נכסים

06/2016 

היקף

נכסים

12/2015 

שיעור

הגידול

(קיטון)

אחוזיםש"חאלפימסלול

כללימסלול

מנייתימסלול

אג"חמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

777,518 
2,188 

28,476 
808,182 

804,887 
2,345 

27,648 
834,880 

-3.40% 
-6.70% 
1.03% 
-3.20% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלבשיעורשליליתתשואהיוני)-ואר(יבהדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלול .א

0.44% . 

שלבשיעורשליליתתשואהיוני)-ינואר(הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלול .ב

4.70°/o . 

 . 1.33%שלבשיעורחיוביתתשואהיוני)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגאג"חהמסלול .ג

נומינליים)(בערכיםומשיכותדותהפק . 4

אלפי 44,879ממנהונמשכוש"חאלפי 42,670בקרןהופקדו , 2016יוניינואר-בתקופה

 17,847לסךהסתכמוהקרן)אלהבערותבניכוימהקרן(העברותמהקרןנטוהבערות .ש"ח

 .נmאלפי
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המנהלתהחברהעסקימצבג.

החברהעסקימצב . 1

ההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלדב,ענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

ות(קופפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשלהעצמי

 .-2012תשע"ב ,)יהפנסקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמל)

קרן .למינהלותהשתלמקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

יידעלהולהינבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהינהללמהשתלמות

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברה

לנותניהןהתחייבויותיה ,וחייביםמזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

החברה.

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות . 2

גםאך ,מחדבבריטניההעםממשאלהחששותבצלבעיקרהתאפייןהשנהשלהשניהרבעון

וירידהוהסחורותהנפטבמחיריעליהעםביחדבעולםמרכזייםבשווקיםחהיבצמבשיפור

מחיר ,לראיה . 2015רובבמשךהשווקיםאתאפיינואשרחששות ,בסיןממשברבחששות

 .-12.7%בעלוהסחורותומחירי 26.1 %-בהשניהרבעוןבמהלךעלהוwזמסוגפטנחבית

 ,בעראכןהעםשמשאלמכךוההפתעהמהאיחודבריטניהשלמיציאההחששות ,שנימצד

-10לאג"חעלהתשואהכאשרהעולםבכלהחובאגרותעלבתשואותחדהלירידהתרמז

-10לגרמניהממשלתאג"חעלואההתש J 1.47%שללרמהנ"ב-29בהידרבארה"בשנים

מזלאל-3.0%בנחלשהסיניהיואןהשני,הרבעוןבמהלך .-0.13%-ל-0.15%מירדהשנים

בשווקים,בתנודתיתחדהבעלייהמלווההייתהלאזוהיחלשות ,-2015לבניגודאךהדולר

צמחההיאבוהשניהרבעוןבמהלךןבסיהתייצבהראשהכלכליתהפעילותבשלהנראהככל

לצמיחהחזרהעלמאותתיםהכלכלייםהנתונים ,בארה"ב .הראשוןלרבעוןבדומה , o/6.7°ב-

הכלכליתהפעילות .הראשוןברבעון 1 . 1 %עלעמדהשזולאחריהשנברבעוןיותרמהירה

ברבעוןבלבד-1.5%בגדלהשזזלאחרהפרטיתהצריכהשלמהירהבעלייההתאפיינה

שנתיים)ם(במונחי-7.8%בהשניהרבעוןבמהלךעלזהקמעונאיותהמכירותלראיה, .הראשון

ל--%5.0מהשניהרבעוןבמהלךירדהאבטלהשיעורהראשון.ברבעון 2.8o/o-בשעלולאחר

ברבעוןאלף 197לעומתבחודשבממוצעאלף 162עלעמדההמשרותותוספת 4.9%

הרבעוןבמהלך 2.3%לעומת-2.6%להשניהרבעוןבמהלךעלהבשכרהגידולקצבהקודם.
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ב-שנחלשלאחרהמטבעותסלמולהשניהרבעוןבמהלך-0.3%בהתחזקהדולר .הקודם

-0.8%בעלההמדדכאשרהרבעוןבמהלךלטפסהמשיכההאינפלציה .הקודםברבעון 2.9%

ב--2.3%ובברבעון-0.6%בעלתההליבהאינפלציית .האחרוניםהחודשים-12ב-1.0%וב

והשלכותיובבריטניההעםמשאלמתוצאותהפדשלהחששותלאור .האחרוניםהחודשים 12

להותירהפדחבריהחליטו ,מאיחודששלהחלשהתעסוקהדו"חעםובשילובהשווקיםעל

 . 0.50%-0.25%שלבטווחשינויללאהריביתאת

בבריטניההעםמשאללקראתמההתפתחויותבעיקרהרבעוןבמהלךהושפעהאירופה

ככל ,המשיךהצמיחהקצב .המרכזיהבנקידיעלהקונצרניותהאג"חרכישתומתחילת

הרבעוןבמהלךהאינפלציה . 1 . 7%עלשעמדהקודםהרבעוןשללזהדומהלהיות ,הנראה

 .-0.1%בהאחרוניםהחודשים-12וב-0.6%בעלתההראשון

 3.5%שלצמיחהלעומת 1.7%עלעמדה 2016שלהראשוןברבעוןהצמיחהבישראל

 ,-5.0%בהתרחבההפרטיתהצריכהכולה. 2015בשנת-2.5%ו 2015שלהרביעיברבעון

-1.6%ו-14.6%בהתרחבווהיצואההשקעות-1.6%בהתכווצההציבוריתהצריכה

השניברבעוןהפעילות ,במשקהעסקיהמגזרלפעילותהמשולבהמדדנתוניפיעלבהתאמה.

השנהשלהשניברבעוןעלההמשולבהמדד ,כך .השנהשלוןהראשלרבעוןביחסהתרחבה

0.1שלעלייהלעומת-0.3%ב °/o המטבעותסלמולנחלשהשקל . 2016שלראשוןברבעון

 ) 2.1 %(לרהדומולמהיחלשותבעיקרנבעהזוהיחלשותשנה.השלהשניברבעון-0.9%ב

11 (יהיפנהיןומול .5o/o (. עמדהאבטלהשיעורכאשרחזקלהיותהמשיךהבעודהשוק

המשרותשיעורהשנה.שלהראשוןברבעון 5.2%לעומתהשניברבעון 4.9%עלבממוצע

גבוהבקצבלעלותהוסיףהריאלישכרוה 3.6%עלכיוםועומדגבוההברמההתייצבהפנויות

האחרונים.החודשים-12ב-3.5%בעלהכאשר

וריביתתקציב ,אינפלציה

לשם-ברובהעונתיתזועלייה .-1.0%בהשנהשלהשניברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד

נתיתהשהאינפלציה .-1.1%בהמחיריםמדדעלהאשתקדהמקבילהבתקופההמחשה,

מרץבחודשהראשוןברבעוןשנסתיימוהחודשים-12שבלאחר 0.8%-עלכיוםעומדת

 . 0.7%-עלעמדהזואחרוןה

בנקבנוסף .כנהעלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

בנוגעוודאותהאתלהגבירמטרתואשרמשפטהריביתלהודעתלהוסיףהחלישראל

להלןו ) Forward guidance (עתידיתהכוונהמכונהזהמשפט .ישראלבנקשלהמוניטריתלמדיניות

חטיבתבתחזיות ,כןכמו .רב"זמןלמשךמרחיבהתיוותרהמוניטריתהמדיניות" :ניסוחו

 2017שלהאחרוןהרבעוןעדכנהעלתיוותרהריביתכימצפיםישראלבנקשלהמחקר

 . 0.25%עלהריביתתעמוד 2017ובסוף
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של(נומינלית)יהיעלשקלים,מיליאדר-142.3בהמיסיםגבייתהסתכמההשנהמתחילת

-4בהמיסיםגבייתעודףהסתכםהשנהמתחילת .אשתקדהמקבילההתקופהלעומת 5.7%

עומדהאחרוניםהחודשים-12בהמצטברהגרעון .המקוריתהתחזיתלעומתשקליםמיליארד

 2.9%עלעומד 2016לשנתהגרעוןיעדכאשרמהתוצר 2.1 %עלהשניהרבעוןלסוףנכון

 .תוצר

התשלומיםמאזן

-3.3בהשנהשלהראשוןברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף

עלייה . 2015שלהאחרוןברבעוןדולרמיליארד 3.2שללעודףבהמשךזאת ,דולרמיליארד

 2.0לעומתש"חמיליארד 2.4שלעודףעלעומדאשרוהשירותיםהסחורותבמאזןנרשמה

לעומתהנכסיםשלעודףעלעומדהמשקשלנטוהחיצוניהחובהקודם.ברבעוןמיליאדר

המקבילברבעוןמיליאדר 105לעומתדולרמיליארד-119בהסתכםאשרבויותיההתחי

 .אשתקד

המניותשוק

המרכזיהאירועכאשרהשנהשלהשניברבעוןשליליתבמגמהנסחרהעולמיהמניותשוק

האיחודעזיבתעלוההחלטהבבריטניההעםמשאלהיההרבעוןהשווקיםעלרבותשהשפיע

 2.9%ב-ידרהגרמני-ס AXהמדד ,-0.4%בידר sז oxxsooה-מדדבאירופה, ,בהתאםהאירופי.

אתבחיובשסייםיהיחידהמדד ,מפתיעמעטבאופןואולי ,למעשה .-0.6%בירד CACה-ומדד

הפאונדהחלשותרקעעלהנראהככלהבריטי, FTSEדססה-הינו ) 6.5o/oשל(עלייההרבעון

מדד ,ב"בארהלבריטניה).מחוץמגיעותמההכנסות 70%ל(מעהיצואניותבחברותשתמן

 NASDAQה- .בהתאמה o/o 2.1-ו-2.5%בהשנהשליהשנברבעוןעלו DOW JONES-וה S&PSOOה-

ב-הרבעוןבסיכום-ירד Nikkeiהמדד ,ביפן . 0.2%שלירידההתקופהבאותהרשםלעומתם

7.0o/o . ה-מדדהמתעורריםבשווקיםMSCI EM וה-0.8%בעלהHang Seng -2.3°ב-עלההסיני/o . 

מדדהרבעון,בסיכוםשערים.בירידותבעיקרהשניברבעוןמאופייןהיההמקומיהמניותשוק

 75ת"א ,לעומתם .שינויללאנותר 50והיתר-3.1%בידר 100ת"א ,-3.6%בירד 25ת"א

א"ות %7.0שלרבעוניתעלייהעםנדל"ןת"אלטובהבלטו ,הסקטוריםברמת . 2.4o/oב-עלה

 . 12.9%שלעליהעםוגזנפט

הנגזריםשוק

מיליון-9.6בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשלהשניברבעון

עלעתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-1.286באואופציהיחידות

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-3.0בהסתכםהמעו"ףמדד

אירו/שקלבאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליאדר-129בדולר/שקל

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-4.5בהסתכם
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מדינהאגי'ח

במהלן o/1.6°שלתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 2-5 (והבינוניות o/1.6°ב-עלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2016שלהשניהרבעון

 . 0.1 %-בעלושנים)

 1.2%שלתשואהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג'יח

ב-שנים) 5+ (הארוןוחלקו-0.6%בעלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקוהשני.הרבעוןבמהלן

 . 0.1%שלתשואהנרשמהמשתנהבריביתהשקליבאפיק . 2.2%

קונצרניאג"ח

מדדבעיקרבלטושערים.עליותורשםחיוביתבמגמהאופייןהקונצרניהאפיקרבעוני,בסיכום

 60בונדהתלמדדיבהתאמה.-2.5%ו 1.6%שלעלייהעםתשואותבונדותל 20בונדתל

עליותרשמובנקיםבונדותלשקליבונדתל 40בונדתל .-1.3%בשניהםעלויתרבונדותל

 .בהתאמה-0.5%ו 0.9% , 1.1 %של

התכווץושמרווחתשואותבונדתלבעיקרבלטו .מעורבתמגמהנרשמה ,המרווחיםברמת

נ''ב-20בגדלשמרווחושקליבונדותלהרבעוןבסוףנ"ב 294עלועמדנ"ב-43בהרבעון

גייסוהחברות ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסוגעהנבכל .הרבעוןבסוףנ"ב 200עלועמד

11  .אג"חבאמצעותש"חמיליאדר 454.

הכספייםהדוחותתאריךלאחרבמשקכלכליותהתפתחויות

ישראל

אתשאפייןלקצבבדומה , 0.1 %ב-יוניבחודשעלהבמשקהכלכליתלותפעילהמשולבהמדד

במסחרהפדיוןבמדדימעלייהנתמכהבפעילותהעלייההקודמים.בחודשיםהמשק

יוניחודשמדד .הכלכליתהפעילותעלהכבידוהחוץוסחרהתעשייתיהייצורמנגד .ובשירותים

ישראלבנקקודם.לחודשבדומה 0.8%-עלעמדההשנתיתפלציהוהאינ 0.3%עלעמד

התחזקהנסקרתהתקופהבמהלן . 0.1 %שלברמהשינויללאבמשקהריביתאתירהות

מולאל-0.8%ובהדולרמולאל-1.0%בהתחזקהשקל ,בפרט .הסלמולאל-1.1%בהשקל

 .ירוהא

בעולם

ב-עלתהאשרהפרטיתהצריכהעיייהונתמכ 1.2%עלהשניברבעוןעמדהבארה"בהצמיחה

בעיקר ,-3.2%בירדהקבועיםבנכסיםההשקעה ,שנימצד .-1.4%בעלהאשרוהיצוא 4.2%

עודגרעהבמלאיםההשקעה ,סףובנ .והחציבההכרייהבענפיהמתמשכתהחולשהרקעעל

 .בשני-2.6%להראשוןברבעון 2.1 %מ-עלה ) EC(ןהבעודהעלותמדד .מהצמיחהא"נ 1.2

החוזיםפיעלכאשר 0.50%-0.25%שלברמהשינויללאאוגוסטריביתאתהותירהפד

להעלאת-35%ובספטמברריביתלהעלאתבלבד 18%שלהסתברותקיימתהעתידיים
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והתשואה ,הסלמול-0.4%בנחלשהדולר ,הנסקרתהתקופהבמהלך .דצמברבחודשריבית

-16.1%בידרןwזמסוגנפטחביתמחיר-1.55%ל o/1.47°מ-עלתהשנים 10ל-אג"חעל

 .לחביתדולר 40.5שללרמה

 0.6o/oלעומתשנתיים)במונחים 1.2% ( 0.3%עלהשניברבעוןעמדהבאירופההצמיחה

בחודש 0.1 %לעומת-0.2%ליוליבחודשהאץהשנתיהאינפלציהוקצבהקודםברבעון

מהבנקים 51עבורהשנתייםהלחץמבחניפורסמוהנסקרתהתקופהבמהלךהקודם.

למעטבהצלחההמבחניםאתבערווכולם ECBה-פיקוחתחתנמצאיםאשרהאירופאיים

הגיע Mס nte dei Paschi di Sienaהבנק ,בעתבו . Mס nte dei Paschi di Sienaבנק

הדולרמולאל-1.0%בהתחזקהאירוהכנסה.נושאותשאינןההלוואותבעייתעבורלהסדר

-לגרמניהממשלתאג"חעלהתשואה .לאירודולר 1.12שללרמההנסקרתהתקופהבמהלך

 .-0.08%-ל-0.22%-מעלתהשנים 10

הכמותיתההרחבההיקףאתשינהלאוגםשינויללאהריביתאתהותירהמרכזיהבנקביפן

תמריציםתכניתעלהכריזהיפןממשלת . ETFה-רכישותקצבאתהכפילזאתעםאך

הכלכליתבצמיחהלתמוךמנתעלתוצר,-6%כהמהוויםין,טריליון 28שלבהיקףפיסקאלית

ין 102.3שללרמההדולרמולאל-0.9%בהתחזקהיןהנסקרתהתקופהבמהלך .ביפן

לדולר.

השנהשלהשניברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 3

כללימסלול

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

בארץמניותנרכשוזופעילותבמסגרתבקופה,למניותהחשיפהאתהקטנו ,הרבעוןבמהלך

תעודותנרכשו ,כןכמו . fi!Jמ' 6.7כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו fi!Jמי 3.3כ-שלבהיקף

בהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודותונמכרו fi!Jמ' 8.5כ-שלבהיקףבחו"לותימנעלסל

 • fi!Jמ' 16.4-כשל

11שלבהיקףשקליותקונצרניותחובאגרותנרכשו ,הרבעוןבמהלך חובאגרות , fi!Jמ' 4.

 • fi!Jמ' 0.9שלבהיקףבחו"לקונצרניותאג"חונרכשו fi!Jמ' 2.7שלבהיקףצמודותקונצרניות

שלבהיקףבחו"לקונצרניותואג"ח fi!Jמי 5.7שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חבמכרו ,מבגד

 . fi!Jמ' 5

-כשלבהיקףותישקלממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרתכן,כמו

ממשלתיותואג"ח fi!Jמ' 15כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותחובאגרותונמכרו fi!Jמ' 9.2

 . fi!Jמ' 1.9שלבהיקףרכישותבוצעוהאלטרנטיביבאפיק . fi!Jמ' 5.2כ-שלבהיקףצמודות

טיטניותמינהלמסלול
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זהמהלך .הקופהלתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפה ,זהברבעון

לאפיקזהחשיפהשיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשה

המניות.

מניותללאמינהלמסלול

יותממשלתאג"ח ,ודותצמשאינןממשלתיותבאג"חיםהעמיתכספיהושקעו ,זהברבעון

בנזילות.והיתרהבנקאייםפיקדונות ,מק"מים ,קונצרניותאג"חלמד.דצמודות

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

הקופהעמיתילגביםינתונ . 1

לשנהחושדים-6לחושדים-6ל '-

שהסתיימהביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו ' 1 
ביוםביוני 30ונייב 30

--· -··-· -·-., ~-~--~ 

20116 h " 2015 20,15 
ג!מיתים:מספר

9,61פעילים 3 9,879 9,600 

 7,329 7,287 7,466פעיליםלא

 16,929 17,166 17,079סה"כ

ג!מיתים:חשבונותמספר

 1o 9,954 • 133 9,803םיליפע

 7,237 6,925 7,097יםפעיללא

נטומנוהלים~נכסים

 :}ח"ש(באלפי

 521 , 334 535י 717 496,553פעילים

311 305,149 310י 045םיילפעלא ,958 

תוצאתייםנתונים

 :}ח"ש(באלפי

 4,769 3י 533 3,166חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמי

 91,203 42,953 42,670גמוליםימדמיםולתקב

 1י 920 1י 592 229פהוקלצבירההעברות
 37י 282 19,265 18,076מהקופהצבירההעברות

תשלומים:

 70,006 37י 207 44,879פדיונות

--םיאחר
 43,836 12,347 ) 5י 724 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :}ח"ש(באלפימנכסיםשנבגוניהולדמי

 4,079 2,067 * 2,224יליםפעולאפעילים

---וש):(באלפימהפקדותשנבגוניהולדמי
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במונחיםמנכסיםממוצעלוניהדמישיעור

 :\באחוזים}שנתיים
 0.48 0.48 0.55עיליםפ

 0.48 0.48 0.55יליםפעלא

---{באחוזים}:מהפקדותממוצעניהולדמישיעור

תאריךלאחרייסגרההפרש . lillאלפי 2 , 135הינוהמנהלתהחברהשלהרבעונילדוחבהתאםהולניהדמיסכום *

 .םהכספייותהדוח

םיליפעלאעמיתים . 2

לשנהלתקופהופהקלת ". ~ י-·-, •.-- ~
שהסתיימהביוםתיימה oשהםויבתיימה oשה

וםיביבוני 30ונייב 30

--2016 ~ 201 2015 
 :קשרמנותקיחשבונות

 2י 237 2י 288 1,922חשבונותמספר
 66י 976 68י 010 48,218ש"ח)אלפי(בנטומנוהליםנכסים
 321 163 130ש"ח)(באלפימנכסיםשנגבול rניהדמי

במונחיםמנכסים rשנגבצע rממל rניהדמישיעור
0.55% 0.48o/o 0.48% 

תייםשנ

והדילהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

 ,להןשניתצרוהאמשרדרואבישלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

בכפוף ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםםיהעמיתמחשבונותהנגביםהניהולדמי

 .תותרימה 2%שלמרבישנתילשיעור

המהוויםי 0.27%שלרובשיענםיה 2016בשנתהראשוןבחציוןבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.55%כשלישנתשיעור

ולפסגותבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתםיכוללאלהניהולדמיכימובהר,

איתם.בהסכםשנקבעועוריםיהשפיעלמ,"בעערךניירות

ההשתלמותבקרןייםוושינהתפתחויות . 4

הנכסיםבסךהקיטון ,הקרןע"יםיהמנוהלבנ(סים-3.2%כשלירידהחלההראשוןבחציון

עלאחרות)לקרנותוהעברותכספים(משיכתעמיתיםי"עכספיםמשיכותמעודףבעונ

הרבעון.במהלךהקופהשהשיגהמהתשואהוכן ,לקרןכספיםהפקדות

המקבילברבעוןלרמתןתומודנשארואחרותותפלקווההעברותלקרןההפקדותרמת

 .אשתקד
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חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםה.

משנהוחקיקתחקיקה

 .החברהפעילותעלמהותיבאופןלהשפיעשצפוייםחקיקהשינוייהיולאח"הדותפבתקו

מוסדייםגופיםחוזרי

 :) 13.3.2016 (גמלקופתבחירתלענייוהוראותבדבר 2016-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 1

גמללקופתאותולצרףלמעסיקאסורגמלקופתבוחרלאחדשעובדכאשרכיקובעהחוזר

לצרףאסורגמללקופת .החוזרהוראותלפיאלא )מעסיקידיעלצירוף(מחדלכברירתכלשהי

צורףאםאלאהצטרפות)טופסבאמצעות(אלאהמעסיקידיעלשצורףעמיתלשורותיה

 .בחוזרכמפורטלקופההעובד

מעסיקשלתשלומיםהפקדתתאפשרלא )מפעליתשאינה(מנהלתחברה ,לחוזרבהתאם

אלאלקופהעובדשלצירוףתאפשרולאלקופההצטרפותטופסמילאשלאעובדבשל

בהליךהמעסיקידיעלשנבחרהנבחרתמחדלברירתקרןשהיאבקופהומדוברבמקרה

 .החוזרהוראותלפיתחרותי

ושללקצבהגמלקופותשלהמנהלותהחברותכלועלבמשקהמעסיקיםכלעלחלהחוזר

עלחללאהחוזרלפיההחוגהנקבעהלחוזר 14בסעיף ,זאתעםיחדהשתלמות.קרנות

 .בפועלהוצאותלפיניהולדמיבהןשנגביםותימפעלקופות

אתמחליףהחוזר :) 10.4.2016 (הנמקה""מסמךבדבר 2016-10-1ויועציםסוכניםחוזר . 2

כין 11(יצ 1.1.2017ליום 1.7.2016מיוםנדחההחוזרשלתחילתו 2015-10-6הקודםהחוזר

תחילת .)פרסומומיוםהחוזרהוראותאתליישםרשאישיוןירשבעלנקבעמקרהבכל

המוצריםזהותאתיבררחדשרישיוןבעללפיה ,השתלמותלקרןונטיתורלשאינהההוראה

באמצעותייעשהכאמורהבירורוכימלאהנמקהמסמןמילוינדרששבובמקרהלקוחשבידי

מוצרשלהוייזפרטיכוללתשאינההמוסדייםהגופיםלכללפעמיתחדמידעבקשתהגשת

 . 1.12.2015ביוםבעינהנשארה-מרכזיתפנסיוניתסליקהלמערכתהלקוחלטובתהמנוהל

ההנמקה,למסמךאחידנוסחקובעהחוזר .החדשבחוזרמהותייםשינוייםאיןהנ"ללמעט

 .פנסיונישיווקאוייעוץהליךבמסגרתהפנסיוניהשיווקסוכןאוהיועץידיעלללקוחותשיימסר

למלאישהשתלמותלקופהורקאךהנוגעפנסיוניייעוץאושיווקהליךבכלכיקובעהחוזר

שיחהסיכוםבעריכתיהיהדי ,מסוימיםבמקרים ,בנוסף .מלאולאממוקדהנמקהמסמן

הנחיות ,ההנמקהמסמןלמילוימפורטותהוראותכוללהחוזרהנמקה.מסמךבמקום

 .ומסירתוההנמקהממסמןהעתקשמירת ,פניםאלפניםבפגישהעותצמבתשאינןלפעולות

 Long Form (מפורטשנתידוחהגשתמועדדחייתבדבר 26.5.15מיוםהאוצרמכתב . 3

rt סRep ( מבקר"חשבון"רואה 7לפרק 3.3.5סעיףבמסגרת :המבקרהחשבוןרואהידיעל
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יוגש ) Lס ng Fס rm Repס rt (מפורטשנתידו"חכינקבעהמאוח.דבחוזר 5שערשל 1בחלק

פרסוםממועדיום 60בתוך ,המבקרהחשבוןרואהידיעלהמאזן,ולוועדתהביקורתלוועדת

הכספיהדוחבגיןהמפורטהשנתיהדוחהגשתלמועדדחייהניתנהבמכתב .הכספיהדוח

 . 2016ביוני 30ליוםעד , 2015לשנת

 , 2015-9-18מוסדייםגופיםלחוזרהינספח : ) 29.5.16 (מעסיקיםממשק-ממוגהעמדת . 4

 ,מעסיקיםממשק-הפנסיוני"החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחיד"מבנהשעניינו

ביןכאמורמידעלהבערתאחידמבנהוקובעוהכספיםהמידעהעברתתהליךאתמסדיר

דביקהההוןשוקאגףביצעלתוקףהתקנותכניסתממועדהחלמוסדיים.לגופיםמעסיקים

לגופיםמעסיקיםשלהדיווחהבערתאופןאתלבחוןבמטרה ,ממעסיקיםממשקיישוםבנושא

 .אלובדיווחיםמוסדייםםיגופשלהטיפולואופןמוסדיים

בבדיקהעלתהאשרמרכזיתסוגיהשלהראויהיישוםלאופןמתייחסתשפורסמההעמדה

שלהבנקבחשבוןהתנועהפרטילביןבקובץהדיווחפרטיביןההתאמהביצועאופןועניינה

 .המנהלתהחברה

 :) 30.5.16 (הדיןהוראותיישוםעלשגתידוחדיווחהגשתחובתביטולבדברמכתב . 5

גופיםעלהדיןהוראותיישוםעלישנתדוחדיווחהגשתחובתאתלבטלהאוצרמשרדבכוונת

 .שנתיהכספילדוחהנלוויםהדיווחיםהגשתבמסגרתלהגישנדרשותשהקופותמוסדיים

עלשנתידוחבדבר 2013-9-12מוסדייםגופיםחוזראתלבטלהאוצרבכוונתלכך,בהתאם

אותושתיקן 2015-9-25מוסדייםגופיםוהחוזרמוסדיים"גופיםי"עהדיןהוראותיישום

הנוגעמידעגםיעבירומוסדייםגופיםשנתיכספילדוחהנלוויםבדיווחיםכיקובעה(חוזר

 .וכו')עמיתיםזכויות ,תאגידיממשל ,סיכוניםניהולכגון:שוניםבנושאיםהדיןהוראותליישום

לדוחותזהווחידלצרףצורךאיןלכך,בהתאםהרגולטורי.הנטלאתלהפחיתנועדזהמהלך

 . 2016ביוני-30לבינייםהכספיים

 :) 31.5.16 (השקעהסל•באמצעותהשקעותניהולבדבר 2016-9-7מוסדייםגופיםחוזר . 6

מספרידיעלסחיריםושאינםסחיריםהשקעותסלילניהולכלליםלקבועהיאהחוזרמטרת

 .פרסומוביוםהחוזרשלתחילתומשקיעים.קבוצתאותהעלהנמניםמוסדייםמשקיעים

 ) 2מס'(תיקוןגמל(לקופת(תשלומיםגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 7

 :כדלקמןלמעסיקיםביחסהתקנותשלהתחילהמועדנדחה ,לתיקוןבהתאם :) 28.6.16 (

ביחס . 1.2.2017ליוםעובדים 100-מיותרלאאךעובדים 50לפחותשללמעסיקיםביחס

 11בתקנהלתיקוןבהתאםכן,כמו . 1.2.2018ליוםעובדים-50מפחותשללמעסיקים

הפיגורים""המילהנמחקהבהפקדהאיחורבשלהריביתאתהקובעתהתקנהלתקנות

הריביתבשיעורתהיהכאמור"ריבית :לקרואיששמעתהכך"הריבית"המילהבאהובמקומו
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ישראלמדינתשלהכלליהחשבשמפרסםהבנקאיתמהמערכתכספיםבהעברתאיחורבשל

לזמן".מזמן

 ) 3מס'(עדכוןהשוואתיבמבטתירוחבסקירה-מוסדייםבגופיםיםסיכונניהול . 8

שלמנהלותלחברותגםהרלוונטיהאוצרמשרדשפרסםמעודכןבמסמןמדובר :) 29.6.16 (

המוסדייםבגופיםוניםסיכלניהולבקשרהשוואתיבמבטרוחביתסקירתהמהווהגמל,קופות

במסמןהמוסדיים.הגופיםשמילאוסיכוניםניהולבנושאהרוחביהשאלוןלאחרוזאת

לקבלהייתההשאלוןמטרתהממונה.לדעתלפעולישיהןלפהראוייםהיישומיםמפורטים

בסיסלהוותהשוואתיתבראייהמוסדייםבגופיםהסיכוניםניהולתשתיתלגבימצבתמונת

 ,םראוייובלתיםראויייישומיםלהציףולזהות ,המוסדייםבגופיםהסיכוניםניהוללהערכת

הדירקטוריוניםואתהסיכוניםניהולתשתיתשלעצמיתהערכהלבצעמוסדייםופיםגלעודד

סיכונים.לניהולביחסלותםפעיאפקטיביותשלעצמיתהערכהתהליךלבצעהשקעהוועדות

ונהליםלבקרותגילוי .ו

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםיתוףבש ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםהלומנהחברהל"מנכ ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

ולדווחלסכם ,לעדב ,לרשוםמנתעלאפקטיביותןהנהמנהלתהחברהשלהגילויילגביםנהלוה

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעל

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוןסכוחביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2016ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

באופןלהשפיעשצפויסביראו 'מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשל

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלו.מדרכיאבי,

והשירותיםהמ•בהלעודבילפקידיםהשתלמותקרןמ•נהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/06/2016ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ

מהותיתעודבהשלמגצבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח ,דיעתייעלבהבתסס . 2

לתקופהבהתייחסמטעים•היולא ,מצגיםאותםבכללובהוהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםדכיהנחוץ

דבוח.הוסהמכ

מכל ,אנותאבופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינות

דבוח.

הגילוילבגיונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,להכאונהליםבקרותשלפיקוחנותחתביעתםלקגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

במהלךבפרט ,המנהלתבחברהאחרים•דיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשלההכנהתקופת

לספקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

דיווחלתקניבהאתםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומיים

מסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

 ;הערכתנועלבהבתססדבוחוסהכהמהתקופהלתוםהגילוי,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגי

וכן-

שהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל .מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהות•,אבופן

ן-כוכספי.

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשל

כספי:

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאועתהיבקבהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .ה

מידעעלודלווחלסכם ,לדבע ,לשרוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

-כןו ;כספי

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההבהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתיןב ,תרמיתכלו.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעות•פקידת

גלמדרכיתאריך

 .יןדכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריות•לגרועכד•לעילאבמוראין

J , 11 2016 ,באוגוסט 
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהיריסוויריראובן ,אני

והשירותיםהמינהלעודבילפקידיםהשתלמותקרןנהלמישלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתיו 1

"הדוח"). :{להלן 30/06/2016ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

לתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .דבוחהמכוסה

מכלנאות,באופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

המכוסיםפותולתקולמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותואצותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

 .בדוח

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

ן-וכ ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםאכלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהיםונהלבקרותקבענוא.

במהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

הדוח;שלההכנהתקופת

לספקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

דיווחלתקניבהאתםערוכיםהכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלהממונההוראותול )ן FRS (בינלאומיים

מסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

הערכתנו;עלבהתבססדבוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי

וכן-

שהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינו .ד

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיאבופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיאבופן

-ןכו .כספי

הביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשל

כספי:

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותהחולשותוהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

מידעעלודלווחלסכםלדבע,לשרום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;כספי

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלזב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילאבמוראין

 ~ 2016באוגוסט, 11
כספיםמנהלסווירי'ראובןתאריך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2016ביוני 30ליום

מבוקר'(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2016ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

הענייניםתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

21 

22 

23 

24-28 



חשבוןרואי

לכבוד

ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון
בע"מוהשירותיםהמונחלעובדילפקידים

 2016ביוני 30ביוםיימהשהסתלתקופהמבקוריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,)""החברה-(להלןבעיימוהשירותיםהמינהל

חודשיםושלושהשישהשללתקופה ,והפסדהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2.016ביוני 30

לתקופתכספימידעשלהולהצגלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימה

היאאחריותנו .ביניים"לתקופותכספי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזוביניים

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביע

היקף

כספימידעשל"סקורהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקורהלתקןבהתאםסקירתנואתנורכע

לתקופותכספימידעשלסקירהחישותיי.שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

שוםיומיוהחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםםאנשיעםבעיקרמבירורים,מורכבתביניים

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירהואחרים.אנליטייםסקורהנהלי
ביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכן,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

אנואיולכן,בהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהוןהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודע

ביקורת.שלדעתחוותמביעים

מסקנה

ערו,ךאינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנועלבהתבסס

לתקופותכספי"דיווח lAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותנותיהבחמכל

האוצר.במשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים'',

כב,בכאגי

 /_ ~רתילוטרבןורדי ~נ\ \ר~( \' . ~"י'
חשבורואי

 11.8.2016 :תאריך

 03 • 751 ~ 511פקס. , 03 • 7514514 .לט , 52521מיקדו lSהיצירה 1רחגו~רמת

E-mail: brit-g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

ביוני 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2015 2016 2015 
מנוקרמנוקרבלתי

ש"חיאלפ

נכסים:

קבוערכוש

חובהתרותיוםייביח

מזומניםושווימזומנים

183 
853 
105 

214 
653 
272 

196 
610 
329 

 1,135 1,139 1,141הנכסיםכלסך

הון:

 ·-------------- ·-------------- ·-------------·-מניותןהו

125 125 125 
1,010 1,014 1,016 

_______ !1~-~?-. _______ !1~-~?... _______ !1~-1~-· 

11135 1,139 

התחייבויות:

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות
זכותויתרותיםאזכ

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןלכסך

 2016 ,סטובאוג 11
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

~ 
ןוl:ראסווירי
כספיםמנהל

22 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחםינייבדוחותתיתמצ

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

לשנה
שהסתיימהחודשים-3לחודשים-6ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

כדצמבר 31כיוני 30ניביו 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
מבוקרמבוקרלתיב

ח"שאלפיבאור
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לתקופהרווח

 .םייבינהכספייםמהדוחותנפרדכלתיחלקמהוויםהמצורפיםםריהנאו
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייניבהכספייםלדוחותםיבאור

בללי- 1וראב

בללי: .א
 :(להלןמייעבוהשרותיםהמינהליבדעופקידיםלההשתלמותקרן"מינהל"שלהמנהלתהחברה

מסלוליהשלושתעלםוהשרותיהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלתברה")/•הח
-2005התשס"א ,גמ)לפות(קופיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתההקופהיי) 11 :(להלן
 .)"הגמלקופותחוק" :(להלן
22ביוםנוסדההחברה השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 11.1977.

 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהייענפיתגמל"קופתהמהווההשתלמותקרןחינהההקופ
להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםצלאעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת

ף.ייהמעוהסתדרותי 11עמיוצגים

 :וליהנדמי .ב
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהעילותפמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

יפעלשיקבעיהמרבלשיעורוףבכפובפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתייבתחההחבר
 .דיוההוראות

בהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה .ג
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

 1הדיולהוראותבכפוףשוניםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיבללי-מינהלמסלול •

 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף

תהיההחשיפהל,"ובחובארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסימניות-מינהלמסלול •
תושגכאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

 .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים,במישרין,השקעהבאמצעות
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולבכפוףוהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

ח 11אג :ובחו"לץבאראיםבהלנכסיםחשופיםיהיוולסלהמנכסיאג"ח·מינהלמסלול •
ופקדונות,להמרהאג"ח ,סחירותשאינןהלוואותמסחריים,עייניסחירות,ושאינןסחירות

כאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאחשיפהריעובש
בקרנותאונאמנותקרנותבסל,ותבתעודבנגזרים, ,במישריןהשקעהותבאמצעתושג

ועדתשלדעתהלשיקולובכפוףין,הדלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת .השקעה
 .ההשקעות

המזומנים,תזרימיעלודוחותוןבההשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםוחותדבד.
היהכנסותלוכרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקריא.

שיושמההמדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
השנתיים.בדוחות

םייבינלאומכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS34ל-בהתאםנערכהינייםבההכספייםהדוחותתמצית
עםביחדאותהלקרואיש .המלאיםהשנתייםהכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .השנתיים")"הדוחות :(להלן 2015בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחות

 ,באוגוסט 11ביוםהחברהדירקטוריוןי 11עלפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2016 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםההנהלהבעתשלדעתהבשיקול
השנתיים.בדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,יבאהכרוכותבהערכותששימשו

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
השתלמות.קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהיסבס
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םילפקידההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעםיוהשרותהמינהליעובד

םיינביםייכספהוחותדלםריואב

תווכללילהנחהתצאווה- 4ראוב

לשנה
שהסתיימהחודשים-3לחודשים-6ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,369 333 427 662 816ונלוותעבודהשכר

 35 9 9 18 17והפחתותפחת

 111 27 19 58 51דירקטוריםביטוחפרמיית

 376 95 89 183 176דירקטוריםגמול

 333 72 82 182 140ואחזקהדירהשכר

 238 98 45 163 120ואגרותמשרדיות

 533 150 142 269 283המתפעללבנקניהולדמי

 297 74 71 149 142השקעותמנהלניהולדמי

 4 7נטו ,סלתעודותבגיןניהולדמי

 662 166 174 317 308 *ומקצועימשפטיייעוץ

 67 ) 7 ( ) 3 ( 16 12דיוור

 58 37 47 50 63והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

2,135 2,067 1,106 1,054 4,079 
--------

מיכוןבגירהוצאותכוללותוכלליותהנהלהתהוצאו
 47 9 13 17 21בסך

--------
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותםיבאור

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 4באור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט •

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 184 46 34 79 67פנימיתביקורת

 146 36 36 73 74כספיםוניהולחשבות

 90 22 33 45 45ח"רוביקורת

 89 26 27 47 42משפטיייעוץ

 48 12 12 24 24יכוניםסניהול

 8 3 5 4נכסיםשערוך

 31 5 9 9 13מידעואבטחתניהול

 56 14 14 28 28מינהליתאכיפה

 10 2 9 7 11אחרמקצועיייעוץ

308 317 174 166 662 
= --

תלויותהתחייבויות- 5באור

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
 .לחברהכספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק
ח 11שאלפי 148לכ-מסתכם ,הכלליהחשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןהמאזןוילתאר

יועציהבאמצעותהשארביובפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח 11שאלפי 44 2015- (
קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואף ,שוטףבאופןהמשפטיים

ההשתלמות.
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 6באור

וניהולתפעולשררתיהענקתעלבע"מהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברהא.
ניהולותפעולשירותיבגיןהחברה.שבניהולהשתלמות)קרן-{מנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות
 0.1%שלשנתיבשיעורתפעולדמימ 11בעהפועליםלבנקהחברהתשלם ,בהסכםכאמורחשבונות

 .שודבחוחודשמידיתבוצעהגבייה .בקופההמנוהליםהנכסיםמסך
באוגוסט.-1ב-0.085%ולבינוא,ר-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2013בשנת
 . 0.07%היכרהקופהדייעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

ח. 11שאלפי-30כשלבסךהחזרקיבלה 2015בשנתהחברהלסינרםבהתאם

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברה .ב
ןיבגניהולדמישילמההחברה ,שנחתםלהסכםבהתאם .פסגותשמקבוצתמ 11בעערךניירות
חודשדימבקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרת 1שנתי 0.07%שלבשיעורההשקעותניהולשירותי
למנהלקשורצדי"עשהונפקובנכסיםהשקעהבגיןששולמוניהולדמיכוללזהסכום .בחודשו

 .ניהולדמיהגוביםההשקעות
יולימחודש ,) 1פסגרת• 11 (ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךחדשלסיכוםבהתאם

 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתנההניהולדמישלהגביהאחוז , 2010

ותקופת 31.1.14ליוםעדאביבבתל 8-כאיזבן 1ברחמשרדיםרוםקרןעםיחדשכרההחברה .ג
22ביום .הסתיימההשכירות ביאבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכנתהחברהנכנסה 1.2014.

מולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההחברה .ענייניהאתמנהלתהיאמשם
לאחר . 28.2.2019ליוםעדםיחודש 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרן

השכירות.בהסכםכמרפרטהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופת
יובהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצריו

רום.לקרןהחברה
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