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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 "חברה"ה :הלן(לבע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

22.11ביוםההתאגד )"המנהלת"החברהאו  .במניותמוגבלתפרטיתכחברה 1977.

פעילותהאתוהחלההמנהלתלחברההקופהביןפיצולכללאשרמבנישינויבמסגרת

 .הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה . 2007לנובמבר 08ביוםזובמתכונת

המנהלתהחברהשלניותהמבעליירוטפ . 2

אתלההמעניקההחברהשליסודמנייתבעלת(המעו"ףהסתדרותהםבחברההמניותבעלי

ונציגיהחברה)שלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנותהזכות

הזכותאתהמקנות ,החברהשלבירגילותמניות(בעליבקרןהעמיתיםעובדיםשלמעסיקים

 .)"המניותבעלי"ביחד:(להלןבחברה)מהדירקטורים 50%עדלמנות

הדוח.בתקופתהמנהלתהחברהשלהאחזקותבמבנהמהותייםשינוייםחלולא

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

עלחלהאישורהקופה.בתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

מסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספים

לחוק 22עיףסמכוחבתקנותאו 1964ד-"התשכגמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

הוא:המסלוליםאישורמספר .האמורותהתקנותבמקוםשיבואוהאמור,

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-מסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2016בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאור .ב

המנהלתהחברהדייעליםנוהלהמהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 30/09/2016ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'

חשבונות

שכירים

16,413 
77 
376 

כללימסלול

מנייתימסלול

אג"חמסלול

 16,866מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 2

היקף

סיםנכ

09/2016 

היקף

נכסים

12/2015 

שיעור

הגידול

 )ון(קיט

יםזאחוש"חאלפימסלול

כללימסלול

מנייתימסלול

אג"חמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

788,025 
2,356 

28,435 
818,816 

804,887 
2,345 
27,648 

834,880 

-2.09% 
0.47% 
2.85% 
-1.92% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלבשיעורחיוביתתשואהספטמבר)-(ינוארהדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

1.23% . 

שלבשיעורשליליתתשואהספטמבר)-ינואר(הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלולב.

0.60% . 

שלבשיעורחיוביתתשואהספטמבר)-ואר(ינהדוחבתקופתהשיגאג"חהמסלול .ג

1.17% . 

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 4

 62,623ממנהונמשכוש"חיאלפ 68,330בקרןהופקדו , 2016ספטמברינואר-בתקופה

לסךהסתכמוהקרן)אלהבערותבניכוימהקרןרותהעב(מהקרןונטהבערותח."שאלפי

 • li!Jאלפי 27,031
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המנהלתהחברהעסקימצבג.

החברהעסקימצב . 1

ההוןבדרישותלעמודבדרשתהיאשאיןהרי ,בלדבענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשלהעצמי

 .-2012ב"תשעפנסיה),קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמל)

קרן .להלמינהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ידיעלהולהינבגיןהנ.גביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמינהלהשתלמות

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברה

לנותניהןהתחייבויותיה ,וחייביםמזומביםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

םלהאשרהמנהלתהחברהנייעניבמצבנוייםישאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות . 2

אתזעזעאשרארוע , BREXן Tמ-השווקיםבהתאוששותהתאפייןהשבהשלהשלישיהרבעון

המניותבשוקיעליותנרשמוהרבעוןבמהלך .השניהרבעוןסוףלקראתהגלובלייםהשווקים

בציפיותבעלייהלוותהאשרהאג"חבשוקיתשואותבעלייתבעיקרהתאפייןוהואבעולם

 .ניותיוהאינפלצ

 .השניברבעון 1.4%שלצמיחהלעומת 2.9%עלעמדההשלישיברבעוןהצמיחה ,בארה"ב

ההשקעההקודם,ברבעון 4.3%לעומת o/2.1°ב-עלתההפרטיתהצריכהכיעולהמהנתונים

בתרומתמעלייהכתוצאה(בעיקרהקודםברבעון 7.9%שלירידהלעומת 3.1 %-בעלתה

 .הקודםברבעון-1.8%בשעלהלאחר O.Oo/o 1-בעלהאשרוהיצוא ,)המלאים

אלף 192שלממוצעתתוספתעםהשלישיברבעוןגםחזקלהיותהמשיךהעבודהשוק

שיעורהשני.הרבעוןבמהלךבחודשמשרותאלף 146שלממוצעלעומתבחודשמשרות

עלייהבשלנבעהזועלייהאךהשלישיברבעון-5.0%להשביברבעון-4.9%מעלההאבטלה

המשיכהבארה"בהאינפלציה . 62.9%שללרמהההשתתפותבשיעורעשיריותשתישל

-1.5%להשביברבעון 1.0%שלשנתימקצבעלתהכאשרהשלישיהרבעוןבמהלךלטפס

הדולר . 2.2%שלברמהיציבהנותרהואנרגיה)מזון(ללאהליבהאינפלציית .השלישיברבעון

-בהתחזקהדולר ,בפרט .השלישיהרבעוןבמהלךהמטבעותסלמולאל-0.5%בהתחזק

נחלשהדולר 'שנימצדו.הפזמולאל-3.2%ובהיואןמולאל-1.3%בהאירו,מולאל 0.1 %
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ללאהר•ב•תאתלהות•רבחרובפדהמוניטארית,המדיניותמבח•נת .-3.4%בהיןמולאל

 . 0.50%-0.25%שלברמההשלישיהרבעוןבמהלךשינוי

הצמיחהוקצבשנתיים)במונחים o/0.3° (1.2%עלעמדהשייהשלברבעוןהצמיחהבאירופה

עמדבאירופהבתעשייההרכשמנהל•מדד .השנילרבעוןבדומה 1.6%עלעמדהשנתי

מדדבפרט, .השניברבעוןנק' 52.0לעומתבממוצענק' 52.1עלהשלישיהרבעוןבמהלך

ברבעוןוצעבממ 'נק 52.8לעומתברבעובממוצענק' 53.9עלעמדבגרמניההרכשמנהלי

הרבעוןבמהלךבגרמניהתיהכלכלבפעילותשנרשמההאצהעלשמאותתמה ,השני

עלהמצב•עהרמה ,'נק 48.8עלעמדבתעשייהכשהרמנהלימדד ,בצרפתהשליש•.

 . 10.1 %שלברמהיציבנותרהאבטלהשיעורבתעשייה.הכלכל•תבפע•לותהתכווצות

מרחיבהלפעולההמשקיעיםמצדהציפיותשעלולמרותהמוניטארית,דיניותהממבחינת

ההרחבהתכנ•תואתהריביתאתלהותירהחליטהמרכזיהבנק , BREXזןלאחרנוספת

לאחר ,החליטהבריטיהמרכזיהבנק ,זאתלעומת .הרבעוןבמהלךשינויללאהכמות•ת

מחדשהשיקוהוא 0.25%שללרמהנ"ב-25ביביתהראתלהפחית , BREXן Tמ-הזעזוע

וגםממשלת•ותח"אגרכישתגםכוללתאשרבבריטניההכמותיתההרחבהתכניתאת

 .קונצרניותאג"חרכישת

הצמיחהלאור . 0.8%עלעמדהשנת•והקצב 0.2%עלעמדההשניברבעוןהצמיחהביפן

כאשרק•צונ•תמוניטאר•תמדיניותבנקיטתממשיךזיהמרכהבנקותהנמוכוהאינפלציה

המרכז•הבנקכיעולההתכנ•תמפרטי .חדשהתכניתעלהכר•זהשלישיהרבעוןסוףלקראת

על ,עתהלעתכאשרניותימדכיעדשנים-10לממשלתיאג"חעלהתשואהאתמעתהגד•רי

שנים-10להאג"חעלשהתשואהכךכזובצורהשלוהאג"חרכ•שותאת•כווןהואהתכניתפי

עלשעומדתהקצרהבריב•תלשלוטממשיךהמרכזיהבנקבעת,בו . 0%באזורתהיה

הצמיחהלקצבבדומה , 6.7%עלדהעמהשליש•הרבעוןבמהלךהצמיחהבס•ן . 0.1%-

שנת•בקצבהשלישיברבעוןעלוהקמעונא•ותהמכירות ,בפרטהשני.ברבעוןשנרשםהשנת•

 8.2%שלבקצבעלתהקבוע•םבנכסיםההשקעההשני,ברבעון 10.6%לעומת 10.7%של

 6.2%לעומת 6.1 %שלשנתיצבבקעלההתעשייתיוהייצור ,שב•הברבעון 9.0%לעומת

 .השניהרבעוןבמהלך

ומחיר ,לחבית-$47.7ל-1.1%בהשליש•הרבעוןבמהלךעלהןwזמסוגנפטחביתמחיר

לחבית.-$48.2ל-0.4%בעלה BRENTמסוגנפטחב•ת

שלצמיחהלעומתזאת , 3.2%עלעמדה 2016שלהונהראשבמחציתהיחהצמבישראל

שלהראשוןבחציצמחהאשרהפרטיתהצריכהבמיוחדבלטהכולה. 2015בשנת 2.6%

מהירבקצבלצמוחחזראשרוהיצוא-3.7%בצמחהאשרהציבור•תהצריכה ,-7.2%בהשנה
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בקצבהתייצבותחלה ,במשקהעסקיהמגזרלפעילותהמשולבהמדדנתוניפיעל .) 7.7% (

השקל . 2-2.6% . 7%שלברמההשנהמתחילתנעבמדדהשנתיהשינויקצבכאשרהצמיחה

התחזקהשנהומתחילתהמטבעותסלמול-2.5%בהשנהשלהשלישיןברבעוהתחזק

כתוצאהבעיקרהגיעההשלישיברבעוןהשקלהתחזקותהסל.מול 2.9o/o-בהשקל

שיעורכאשרחזקלהיותהמשיךהבעודהשוק .השקלמולבפאונך 5.8%שליחלשותמה

4עלבממוצעעמדהאבטלה 4לעומתהשלישיברבעון 6%. .8°/o והשנהשלהשניברבעון-

עלעומדוכעתלעלותמוסיףהפנויותהמשרותשיעור . 2016שלהראשוןברבעון 5.2%

4 עומדאשרהריאליבשכרהשנתיהעלייהבקצבנרשמתמסויימתהתמתנותזאתעם . 0%.

 .הראשוןוברבעוןהשניברבעון 3.1%לעומת 2.9%עלכעת

וריביתתקציב .אינפלציה

המקבילהבתקופה ,המחשהלשם .-0%בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד

-12שבלאחר 0.4%-עלכיוםעומדתהשנתיתהאינפלציה .-0.4%בהמדדידראשתקד

 . 0.8%-עלעמדהזוהשנהשלהשניברבעוןשנסתיימוהחודשים

בנקבנוסףכנה.עלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

בנוגעהוודאותאתלהגבירמטרתואשרמשפטהריביתלהודעתלהוסיףהחלישראל

כאשרחיזוקקיבלהזווודאות .) Fס rward guidance (ישראלבנקשלהמוניטריתלמדיניות

מ-הריביתהחלטותמספראתלהוריד 2016שלהשלישיהרבעוןבמהלךהוחלטגםבנוסף

ישראלבנקשלהמחקרחטיבתבתחזיות ,ןככמו .בלבדהחלטות-8לבשבההחלטות 12

הריביתתעמוד 2017ובסוף 2017שלהאחרוןהרבעוןעדכנהעלתיוותרתיהריבכימצפים

 . 0.25%על

שלינלית)ומ(נעלייהשקלים,מיליארד-240.9בהמיסיםגבייתהסתכמההשבהמתחילת

מיליארד-6.1בהגרעוןהסתכםהשנהמתחילת .אשתקדהמקבילההתקופהלעומת 3.4%

החודשים-12בהמצטברהגרעון .אשתקדהמקבילהבתקופהמיליאדר 4.2לעומתש"ח

 2016לשבתהגרעוןיעדכאשרמהתוצר 2.2%עלהשלישיהרבעוןלסוףנכוןעומדהאחרונים

 .מהתוצר 2.9%עלעומד

-2.9מהשוטףהחשבוןףדבעורידהיחלההשנהשלהשביברבעון-התשלומיםמאזן

סיתיחחדהירידהעלמדוברתוצרבמונחימיליארד.-2.7להראשוןברבעוןדולרמיליארד

השוטףבחשבוןהעודףעומדהיוםואילותוצר 4.9%עלעמדהעודף 2015שבתבסוףכאשר

מיליארד 3.5עלעומדהשירותיםבמאזןוהעודףגדלהסחורותבחשבוןהגרעון . 4.1 %על

הקודם.הרבעוןלעומתמיליארד 0.1שלעלייה ,דולר

יותהמנשוק
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ה-מדד ,באירופההשבה.שלהשלישיברבעוןחיוביתבמגמהנסחרהעולמיהמניותשוק

STOXX600 המדד , 4.4%שלים)דיבידנד(כוללכוללתתשואההניבDAX -רשםהגרמני

 .-7.1%בעלההבריטי FTSE-100וה-5.2%בעלה CACה-מדד , 8.6o/oשלתשואה

-ו-3.9%בהשנהשלהשלישיברבעוןעלו DOW JONESוה--S&P500המדד ,בארה"ב

-עלה Nikkeiהמדדביפן, . 10.0%שלעלייהעםבלט NASDAQה- .בהתאמה 2.8%

 Hangוה-9.2%בעלה MSCן EMה-מדדהמתעורריםבשווקים . 6.3%-בהרבעוןבסיכום

Seng -בעליותבעיקרהשלישיברבעוןהתאפייןהמקומיהמניותשוק .-12.9%בעלההסיבי

מניות .בהתאמה ,-4.2%ו-3.2%בעלו 100"אות 25"אתמדדהרבעון,בסיכוםשערים.

ומדד o/9.4°ב-עלה 75ת"אמדדכאשרמרשימיםיתרביצועיהרבעוןהציגוהשבייההשורה

בדל"ןת"אהטכנולוגיה,סקטורלטובהבלטו ,הסקטוריםברמת . 23.3%ב-עלה 50היתר

 .בהתאמה-8.8%ו 8.5% ,-12.9%בהרבעוןשעלווגזנפטות"א

הנגזריםשוק

-7.872בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשלהשלישיברבעון

עתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-1.143באואופציהיחידותמיליון

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-5.8בהסתכםהמעו"ףמדדעל

אירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-108בדולר/שקל

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-4.4בהסתכם

מדינהאג"ח

 0.9%שלשליליתתשואהברשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

-1.0%בידרושבים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2016שלהשלישיהרבעוןבמהלך

 .-0.6%בידרושנים) 2-5 (והבינוניות

שלשליליתתשואהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 5+ (הארוךוחלקושינויללאבותרשנים) 5-2 (הבינוניחלקוהשלישי.הרבעוןבמהלך 0.1 %

 . 0.1 %שלתשואהנרשמהמשתנהבריביתהשקליבאפיק .-0.3%בידרשבים)

קונצרניאגח

ותלשקליבוגדתלמדדלחיובבלטו .מעורבתבמגמהאופייןהקונצרביהאפיק ,רבעוניבסיכום

 60בונדותל 20בוגדהתלמדדיבהתאמה.-1.0%ו 0.3%שלעלייהעםתשואותבוגד

ירדובנקיםבוגדוהתליתרבוגדהתל 40בונךהתלמדדואילו ,קודםמרבעוןשינויללאבותרו

 .בהתאמה-0.4%ו 0.2% , 0.1 %ב-
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שמרווחותשואותבוגדתלבעיקרבלטומעורבת.מגמהכןגםנרשמה ,המרווחיםברמת

גדלשמרווחויתרבוגדתלומנגדהרבעוןבסוףנ"ב 283עלועמדנ"ב-11בהרבעוןהתכווץ

החברות ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכל .הרבעוןבסוףנייב 182עלועמדנייב-21ב

חודשבשלבעיקראג"חבאמצעותש"חמיליאדר 25.394שלשיאגיוסהרבעוןגייסו

 . li!Jמיליארד 16.567שלגבוההוןבגיוסשהתאפייןספטמבר

השנהשלהשלישיברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 3

כללימסלול

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

מ' 6.3כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשו ,בקופהלמניותהחשיפההוקטנההרבעון,במהלך

li!J מי 1.88כ-שלקףיבהבארץמניותונמכרוli!J . בחו"למניותעלסלתעודותנרכשו ,כןכמו

מ' 19.51כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודותונמכרו li!Jמי 11.59כ-שלבהיקף

li!J • 

אג"חנמכרו , li!Jמ' 5.91שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרניבאפיק

 14.72שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשו . li!Jמ' 3.52שלבהיקףשקליותקונצרניות

 . li!Jאלף 713כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חונמכרו , li!Jמ'

בהיקףבחו"לקונצרניותואג"חונמכרו , li!Jמ' 5.24שלבהיקףבחו"לקונצרניותאג"חנרכשו

 . li!Jמ' 3.04כ-של

ונמכרוש"ח 'מ 10.54כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיק

צמודותממשלתיותאג"חנרכשו , li!Jמי 20.99-כשלבהיקףשקליותממשלתיותאג"ח

 . li!Jמי 25כ-שלבהיקף

טיטניוםמנהל

בהיקףבארץמניותונמכרו , li!Jאלף 30.6כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיק

 . li!Jאלף 3כ-של

מניותללאמנהל

שקליותאג"חונמכרו , li!Jמי 4.77כ-שלבהיקףשקליותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיק

 . li!Jאלף 280כ-שלבהיקףצמודותח"אגנרכשו . li!Jמ' 4.49כ-שלבהיקף

שקליותאג"חונמכרו , li!Jאלף 809כ-שלבהיקףשקליותאג"חנרכשו :הקונצרניבאפיק

אג"חונמכרו , li!Jאלף 407כ-שלבהיקףצמודותאג"חנרכשו . li!Jאלף 89כ-שלבהיקף

 . li!Jאלף 191כ-שלבהיקףצמודות
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ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעזוריכ .ד

הפהקותייעמלגביםניתונ . 1

~ -
חודשים-9ל לשנהחושדים-9ל lי· • 1
מה 11ת oשהב•וםו n11ת oשהב•וםמו 11ת oשה

ב•וםפטבמר oב 30מבר Q!?Oב 30

11 ... 
2016 2015 2015 ----• .. ~~ -·--· -' \__ 

 :םיתיג!מרספמ

 9,600 9,346 8,990•םפעיל

 7,329 7,434 7,637םיפע•ללא

 16,929 16,780 16,627כ"סה

 :תים•עמותנחשבורספמ

 9,954 10 , 169 9,864•םל•פע

 7,237 6,878 7,002פעיליםלא

נטונם•להמנוסיםכנ

 :ח}"שאלפיב{

 521,334 527,627 510,076•םליפע

 311,958 297,479 308,160פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

 :} n "ש{באלפי

 4,769 4,410 3,683יםשדחם•מצטרפבעורתיםובמשםילוגמדמי

 91,203 68,754 68,330יםגמולימדמםיתקבול

 1,920 1,882 577הפוקלהצביררותהעב

 37,282 27,613 27,608פהומהקב•רה.צתהבערו

 :םמ•לותש

 70,006 53,416 62,623תופדיונ

--אחרים
 43,836 ) 5,035 ( 6,457הפותקלותצאוהעלם)יסדפ(ההכנסותףדעו

 :} nש"יפ{באלמנכסיםושנבגניהולידמ

 4,079 3,098 2,769פע•ל•םאלופע•לים

--- :)ו.m(באלפ•תוקדפמהשנבגוניהולדמי

במונחים•םכסמנוצג!ממנ•הולדמישיג!ור
 :(באחוזים)שנתיים

 0.48 0.48 0.47םפע•לי

 0.48 0.48 0.47עיליםפלא

--- :{באחוז•ם}מהפקדותממוצענ•הולדמישיג!יי
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פעיליםלאעמיתים . 2

לשנהחודשים-9לחושדים-9ל
שהסתיימהםיובשהסתיימוביוםשהסתיימו

יבוםפטבמר oב 30פטמבר oב 30

2016 2015 2015 
קשר:מנותקיחשבונות

 2,237 2,287 1,687חשבונותמספר

 66,976 68 , 152 37,454ש"ח)לפי(באנטומנוהליםיםנכס

 321 249 129ש"ח)(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי
 o/0.48° 0.48% 0.47%במונחיםמנכסיםשנגבוממוצעניהולדמישיעור

שנתיים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

לה,שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

בכפוף ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםםיהעמיתמחשבונותהנגביםהניהולדמי

מהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעור

 .-0.47%כשלשנתיבשיעורהינםהדוחבתקופתבפועלשנגבוהניהולדמי

ולפסגותבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכימובהר,

איתם.בהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעלבע"מ,ערךותירני

 .הכספיבדוחאחרותהכנסותביאורראההניהולדמישיעוראודותלפירוט

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות . 4

הנכסיםבסךהקיטוןהקרן,ע"יהמנוהליםבנכסים-1.92%כשלירידהחלההדוחבתקופת

עלאחרות)לקרנותוהבערותכספים(משיכתעמיתיםע'ייכספיםמשיכותמעודףנובע

הדוח.בתקופתהקופהגהישהשחיוביתתשואהלמרותלקרן,כספיםהפקדות

המקבילברבעוןלרמתןדומותנשארואחרותלקופותוההעברותלקרןההפקדותרמת

אשתקד.

חקיקהוהוראותמהותייםשינויים .ה

משנהוחקיקתחקיקה

החברה.לותיפעעלימהותבאופןלהשפיעשצפוייםחקיקהשינוייהיולאהדו'יחבתקופת

מוסדייםגופיםחוזרי

 :) 19.7.2016 (גמללקופתתשלומיםלחוזרתיקוןבדבר 2016-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 1

ועדזהשבשלבהריהחוזרהוראותלפיבנושאהקודםמהחוזרהוראותמספרמתקןהחוזר

1.1ליום לתקנות,בהתאםשלאדיווחבדברלמעסיקיםהמכתביםבשליחתצורךאין 2017.
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העובד.לחשבוןהתשלומיםשיוךאיעלוהודעהתשלומיםהפסקתבדברלעמיתיםמכתבים

 . 1.1.2017ביוםלתוקףויכנסההוראותמרבית

החוזר :) 19.7.2016 (כספיםהבערתלחוזרתיקוןדבבר 2016-9-22מוסדייםגופיםחוזר . 2

היא ,ההבערהלתקנותבהתאם ,החוזרמטרת .בנושאהקודםמהחוזרהוראותמספרמתקן

לוחותאתהשארביןמסדירהחוזרגמל.קופותביןהכספיםהבערתהליכיאתלהסדיר

הוראותתחילת .המנהלותותהחברביןלהבעירשישוהנתוניםהכספיםלהבערתהזמנים

 . 2017בינואר 1ביוםהחוזר

הנחיית-) 1.8.2016 ( 2016-14054 .שהחירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותניהול . 3

אשרכוללתמלחמההמדמהעסקיתהמשכיותתרגיללקייםהקופותעלכיהקובעתהממונה

8.11ביוםיתקיים פרסמההממונהההון.שוקאגףעםבשיתוףמורחבתבמתכונת 2016.

למלאהגופיםשעלמובנהבקרח"ודוהאירועתרחישזהובכלללתרגילמפורטותהנחיות

 .התרגילוםילקלהיערךהקופהעל .התרגילבמסגרת

תשלוםללאשירותיםכספית)-(סליקה 6לגרסההכנותאינטגרציה,ב.דיקותביצוע . 4

הפנסיוניתהמסלקהתפעיל 2016נובמברמחודשהחל-) 8.8.2016 (מורחב.יםושירותים

שלב ."מעסיקים"ממשקלדיווחבמקביל"אוטומטית"כספיםלסליקתשירותשלאישלבאת

המסלקהתחוללהשירותבמסגרת .מעסיקיםבימסיבאמצעותכספיתסליקהעלמבוססזה

חשבוןאלהמעסיק/המתפעלשלהעו"שמחשבוןכספיםלהבערתבנקאיותפעולותהפנסיונית

ספקיםמס"בבשירותשימושתוךתעשהבפועלהכספיםהעברתכאשר .הקופהשלהעו"ש

זהחוזר .מתפעל/המעסיקחשבוןמנוהלבומהבנקי"כיסו"אישורשלמוקדמתקבלהותוך

לגרסההתאמהלשםהנדרשותהאינטגרציהובדיקותהנדרשותלהכנותההנחיותאתמפרט

 .ניותיוהפנסמהמסלקהמורחביםושירותיםתשלוםללאשירותיםקבלתשל 6

זהחוזר-) 9.8.2016 ( 2016-13126שה.הבהרהמנהלות-חברותשלתקופתידוחחוזר . 5

התקופתיים.בדוחותהנדרשוהפירוטמבנהלענייןהבהרותמספרמציג

החיסכוןב.שוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהבדבר 2016-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 6

להעברתאחידפורמטאחודה"-"רשומהשלמבנהקובעזהחוזר-) 31.8.2016 (הפנסיוני

נוספיםמידעצרכניומעסיקים ,הרישיוןבעליהמוסדיים,הגופיםאתישמשאשרונתוניםמידע

מדוברביניהם.המבתצעותהשונותהעסקיותהפעולותבמסגרת ,הפנסיוניהחיסכוןבתחום

שכולםכך ,יםהמשתמשכלןיבאחידה""שפהליצורשמטרתןהאוצרבפעולותנוסףבנדבך

הקופהעלשבהתקיימותןהנסיבותאתהחוזרמסדירכן .בקלותמידעולקבללהעביריוכלו

ושלהקופהשלהיערכותדורשהחוזרוממשק.ממשקלכלביחסהנדרשהמידעאתלהעביר

 . 1.7.2017ביוםוחלקן 1.1.17ביוםלתוקףנכנסותהחוזרמהוראותחלק .המתפעלהבנק
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 ) 31.8.2016 (מוסדייםבגופיםסייברסיכוניניהולבדבר 2016-9-14מוסדייםגופיםחוזר . 7

זכויותשמירתאתחילהבטבמטרההמוסדיהגוףבכסיעללהגנהעקרונותקובעזהחוזר-

מערכות ,המידענכסיוזמינותשלמות ,סודיותעלשמירהידיעלוהמבוטחיםהעמיתים

יכלולהס"ברסיכוניניהולהמוסדי.הגוףשלהתקינהופעילותוהעסק"םהתהליכיםהמידע,

אתלצמצםבמטרהסייברואירועיאיומיעםוהתמודדותחקירהנטרול,מניעה,שלפעולות

מגדירהחוזר .ולאחריהםבמהלכם ,התרחשותםבטרם ,מהםהנגרםוהבזקהשפעתם

לקייםקופותמחייבהחוזראלו.סיכוניםלנהלומח"במוסדיבגוףסייברסיכונילניהולעקרונות

הגנתמנהללמנות ,לנושאהיגויועדתםילהק ,דבירקטוריוןלשבהאחתלפחותבנושאדיון

 . 1.10.2017מהוראותיווחלק 1.4.2017-לתוקףהחוזרכניסתמועד .ועוד.בר 11ס

מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכלליבדבר 2016-9-17מוסדייםגופיםחוזר . 8

בחוזרהתיקונים . 2016-9-5ם 11מוסדגופיםלחוזרתיקוןמהווהזהחוזר-) 29.9.2016 (

בתנאיםלדיורהלוואותמתןהחוזרמסדירוכן ,להלוואותמינימלידירוגקביעתכוללים

 .בוהמוגדרים

-) 29.9.2016 (גמלבקופותקטניםמחשבונותכספיםמשיכתבדבר 2016-2-1גמלחוזר . 9

למשיכתזכותםבדברקטניםחשבונותבעליםילעמיתהודעהלמתןהוראותקובעזהחוזר

שלבדרךלרבותכאמורכספיםלמשיכתהזכותלפרסוםהוראותקובע ,בחשבונותהכספים

דיווחחובתוכןהמנהלתהחברותשלהאינטרנטבאתרופרסוםלעמיתיםמכתביםמשלוח

למעט , 2016בדצמבר 31ביוםזהחוזרשלתחילתו .כאמורמשיכותלביצועביחסלממונה

יותרמאוחרתשתחולתןמהוראותיוחלק

ונהליםלבקרותגילויו.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההבהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמבכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

ולדווחלסכם ,לעבד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהלים

והוראותהדיןלהוראותבהתאםיהרבעונבדוחלגלותבדרשתהמנהלתשהחברההמידעעל

אלו.בהוראותשבקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2016בספטמבר 30ביוםמת 11המסתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראוומהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלו!מדרכיאני,

והשירותיםהמ•נהלעובד•לפקידיםמותהשתלקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח")(להלן: 30/09/2016ביוםם 11שהסתלרבעוןהמנהלת")"החברה :(להלןבע"מ

מהותיתעודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלוןנכלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

לתקופהבהת"חסמטעים•היולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

ח.ודבהמכוסה

מכל ,אנותןאבופיםמשקפדבוחלוהכלראחכספימידעוהרבעונ"םהכספ"םהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלותהפעולותוצאותהכספיהמצבאת ,יותהמהותתהבחינו

בדוח.

הגילוילבגייםונהלבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםואב• . 4

כן-והמנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבקרהול

להבטיחםועדייהמ ,כאלהונהליםתובקרשלוחנופיקתחתלקביעתםוגרמנאוכאלה,יםונהלבקרותקבענוא.

במהלךבפרט ,המנהלתבחברהאחריםדייעללידיעתנומואבהמנהלתרהלח.בהמת"חסתיומהשמידע

הדוח;שלההכנהתקופת

לספקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלופיקחנאוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

דיווחלתקניבהאתםערוכיםהכספ"םשהדוחותלכךויהכספיווחדהמהימנותלגב•ב•טחוןשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ם 11בינלאומ

מסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקט•ב•ותאתהערכנוג.

 ;הערכתנועלבהבתססדבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלתיוהאפקטיבלגבי

-ןכו

שהשפיעזהברבעוןרעישאכספיחדיוועללתהמנההחברהשליתימהפנבבקרהשינויכלדבוחנויליג .ד

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מ•תהבקרהעלי,מהותבאופןיעלהשפיושצפסביראו ,יותמהאבופן

וכן- .כספי

הביקורתעדתולוווןירדלירקטוהמבקר,החשבוןלרואהנוגיליזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגב•ריותבהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתרההחבשלהדירקטוריוןשל

כספי:

דיווחעלהפנ•מ•תהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקו"םכלאתא.

מידעעלודלווחלסכם ,לבעד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהפגועלו"םשצפסביראשר ,כספי

וכן-פי;כס

להםשישאחריםעודביםמעורביםואההנהלהמעורבתבהת,ותימהשאינהןיובמהותיתןבי ,תרמיתכל .ב

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלמ•תנ•הפבבקרהמשמעותיתפקיד

 J 2016רבמבנו 24
 .דיןכלפיעלאח.ראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מנכ ,גלומדרכיתאר•ך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצה•רסוו•ר•,ראובןאני.

והש•רות•םהמ•נהלעובד•לפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1

"הדוח"}. :לן{לה 30/09/2016ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת"}החברה"ן:(להל"מבע

ותיתמהעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

לתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

דבוח.המכוסה

מכל ,נאותןאבופמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיידעומייםהרבעונהכספייםתוהדוחי,ידיעתעלבהתבסס . 3

המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

 .בדוח

הגילוילגבייםונהלבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-ןכו ;המנהלתהחברהשלכספיווחידעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

במהלךבפרטהמנהלת,בחברהםאחרי•דיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

הדוח;שלההכנהתקופת

לספקהמיועדתכספי,יווחדעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

דיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידה

ההון;שוקעלהממונהולהוראות }ן FRS (ומייםבינלא

מסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגבייםוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

 ;נוהערכתעלבהבתססדבוחהמכוסההתקופהלתום ,ויהגילילבגוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי

-וכן

שהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינו•כלבדוחגילינו .ד

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתההבקרעל •מהות•באופןלהשפיעשצפויסב•ראו •מהות•ןאבופ

וכן- .כספי

הביקורתוועדתולוריוןקטירלדהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשל

 :כספי

דיווחעלמיתיהפנהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותותלשווהחםייהמשמעותהליקוייםכלאת .א

מידעעלודלווחלסכם ,לעדב ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועוייםשצפסביראשר ,כספי

וכן- ;כספי

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועדכ•לעילבאמוראין

 2016נובמבר 24 ~
פיםכסמנהלסווירי,ראובןתאריך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2016בספטמבר 30ליום

מבוקר)(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2016בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

יניםיהענתוכו

וןבהחשרואישלקירהסדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

20 

21 

22 

23-27 



חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

מ 11בעוהשירותיםהמיכהלעובדילפקידים

 2016בספטמבר 30ביוםשהסתיימהלתקופהמבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכוללהחברה',),"-(להלן מ'~בעוהשירותיםהמיכהל

חודשיםושלושהתשעהשללתקופהוהפס,דהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2016בספטמבר

לתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימה

היאאחריותנו . 11בינייםלתקופותכספידיווח IAS 11 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזוביניים

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביע

הוקף

כספימידעשלסקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה . 11הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום ,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהלי

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלכומאפשרתאיכהולפיכ,ןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמביעיםאנואיולכ,ןבהתאם .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

ביקורת.של

מסקנה

ערו,ךאינול 11הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנועלבהתבסס

 , 11ביכייםלתקופותכספי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

 .האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם

 ,רבבכבוד

 <---ו~ת'לוטרבןורדי ' '"""נ~ 1 \ .,\1 (
חשבוןרואי

.Z4 :תאריך ll.Z016 

 03-7514511פקס. , 03-7514514 .טל , 52521מיקדו 18היצירה 1רחגן:רמת
E-mail: brit-g@zahav.net.il 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2015 2016 2015 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי
נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושוויםמזומני

174 
1,087 

15 

206 
621 
332 

196 
610 
329 

 1,135 1,159 1,276הנכסיםכלסך

הון:

מניותחון

 2016ר,בנובמב 24
אישוראתויד

הכספייםהדוחות

.... """""".""". """ ... """" ... """"" . --------------· 

125 125 125 
1,010 1,034 1,151 

-------!l~-~? .. _______ !l~-~~- _______ !1~.7-§... 

11135 11159 11276 

 :התחייבויות
נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותיתרותוםזכאי

ההתיחיבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

מחוורפיםצהמהנאורים

,N 
 '"=-::::=::ראובןסווירי
כספיםמנחל

~ 
מנכ"

21 



םילפקידההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםהמינהליעובד

סדוהפוחרוםבינייחותדותיצמת

לשנה
שהסתיימהחודשים-3לחודשים-9ל

םיובביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
רמבוקמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 4אחרותהכנסות
2,769 3,098 634 1,031 4,079 

392 392 

-!~ 1.:1-~--~~ 19-~-_ §~_ 19 !_ -!~ 19-! _ .~-?~-~-------

-!~-lf ~--~~ 19-~--~~ 9-19 ~!- _!נ.. !. .~-?~_,!! _______ 

תוסכנההלכךס

 5וכלליותהנהלההוצאות

הופקתלחוור

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

22 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

םייניבהכספייםלדוחותבאורים

-באור כללי 1

 :כלליא.
 :(להלןבעיימוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהליישלהמנהלתהחברה

מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלת ) 11החברה 11
-2005אייהתשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11ייהקופה :(להלן
הגמל").קופותחוק 11(להלן=

השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
לשכירים.
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתה "ענפיתגמלקופת"המהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .ף"המעוהסתדרותי 11עמיוצגים

 :ניהולדמי .ב
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

יפעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

בהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה .ג
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

 ,הדיולהוראותבכפוףשוניםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיבללי·נהליממסללו •
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף

תחיההחשיפה ,ובחויילארץבלמניותחשופיםיחיוהמסלולנכסימניות-מינהלמסללו •
שגותכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

 .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים, ,במישריןהשקעהבאמצעות
 .ההשקעותדתעושלדעתהלשיקולובכפוףן,יהדלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםתרתי

ח 11אג :ל"ובחובארץהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיאג"ח-מינהלמסלול •
 ,ופקדונותלהמרהח"אג ,סחירותשאינןהלוואותמסחריים,ע"ניסחירות,ושאינןסחירות
כאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאחשיפהבשיעור
בקרנותאונאמנותקרנותבסל,בתעודותבנגזרים,במישרין,השקעהבאמצעותתושג

ועדתשלדעתהלשיקולובכפוף ,הדיןלהוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת .השקעה
ההשקעות.

המזומנים,יתזרימעלתודוחובהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעןניתלאהכספייםבדוחות .ד
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהשלנזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותצאותיהווה
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םילפקידההשתלמותקרןנהלימשלהמנהלתההחבר
מ''בעםיוהשרותהמינהלעובדי

םייבינםייהכספדוחותלםריואב

החשבונאיתתדיניומהירעיק- zראוב

תונאיבהחשתדיניומהיקרעיא.

שיושמההמדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

םמייולאניביפסכוחדיוניקתבידהעמעלצהרהח .ב

ואינהבינייםתולתקופכספידיווח , IAS34ל-בהתאםנערכהחניכייםהכספייםהדוחותתמצית
עםיחדבאותהלקרואיש .המלאיםהשנתייםהכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .השנתיים")הדוחות 11 :(להלן 2015בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחות

 . 2016בנובמבר, 24ביוםהחברהדירקטוריוןע"ילפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

תעדלוקושיםימדנבאוושמשיג.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
יםסנכשלםהסכומיועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםההנהלהבעתשלדעתהבשיקול
 .השנתייםבדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו

ותעילפירגזמ- 3וראב

עלענפיתגמלקופתמכחלתוהחברהמאחרענפית.גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
 .השתלמותקרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס

ותחראותכנסה- 4וראב

שלסךוהוחזרוהמסלרשויותמתקניםדוחותהוגשולמלכ"ר,כספיממוסדהחברהשלהסיווגשינויבשל
שיעורההחזרבעקבות . 2014בשנתבספריםהוכרוח 11שאלפי 123-כ ,מתוכם ,רהבלחח 11שאלפי 515כ-

 0.47%שלבשיעורחיכו 2016לשנתהצפויהניהולדמי
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לפקידיםההשתלמותקר[מינהלשלהמנהלתהחברה
מ"בעוהשרותיםנהליהמיעובד

םיינביםייפהכסתוחלדוםיראוב

לליותכוההלהנתאוצוה- sוראב

לשנה
שהסתיימה חודשים-3ל חודשים-9ל

ביום יוםבשהסתיימו ביוםשהסתיימו

בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

2015 2015 2016 2015 2016 -- --
מבוקר מבוקרבלתי

ש"חאלפי

ונלוותעבודהשכר 1,225 1,050 409 388 1,369

והפחתותפחת 26 27 9 9 35

יםרירקטודביטוחפרמיית 76 84 25 26 111

דירקטוריםגמול 249 285 73 102 376

ואחזקהדירהשכר 211 259 71 77 333

ואגרותמשרדיות 170 188 50 25 238

המתפעללבנקניהולדמי 427 416 144 147 533

השקעותמנהלניהולדמי 214 223 72 74 297

נטו ,סלתעודותבגיןניהולדמי 12 5

 "ומקצועימשפטיייעוץ 459 464 151 147 662

דיוור 14 52 2 36 67

והשתלמויות,כנסיםעיוןימי 78 50 15 58

4,079 1,031 1,026 3,098 3,161 
-- -- -- --

מיכוןןבגיהוצאותכוללותתיווכללהנהלההוצאות
בסך 29 25 8 8 47

-- = -- --
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בעוומוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות • sבאור

 :ומקצועימשפטיייעץוהוצאותפירוט •

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםוםיב

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 184 34 33 113 100פנימיתביקורת

 146 37 35 110 109כספיםוניהולחשבות

 90 23 23 68 68רו"חביקורת

 89 21 21 68 63משפטיייעוץ

 48 12 12 36 36סיכוניםניהול

 8 2 2 7 6נכסיםשערוך

 31 4 5 13 18מידעואבטחתניהול

 56 14 14 42 42מינהליתאכיפה

 10 6 7 17אחרמקצועיייעוץ

459 464 151 147 662 
----= --

תלויותהתחייבויות • 6באור

המפורטותבותיבנסהחברהעלבהוחמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
 .לחברהכספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

ח 11שאלפי 188-לכמסתכם ,הכלליהחשבריביתבתוספת ,המעבידיםחובותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארביובפיגורחובותגביתלענייווקבחכנדרשעלתפוהחברה .)ח 11שאלפי 44 2015- (

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותביעותתמספרהגישהואף ,שוטףבאופןהמשפטיים

 .ההשתלמות

26 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים • 7באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלבע"מהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברה .א
וניהולתפעולשירותיבגירהחברה.שבניהולהשתלמות)קרן-(מנהלהגמלקופתלעמיתיחשבונות
 0.1%שלשנתיבשיעורתפעולדמימ 11בעהפועליםלבנקהחברהתשלםבהסכם,כאמורחשבונות

 .בחודשוחודשמידיתבוצעהגבייה .בקופההמנוהליםהנכסיםמסן
באוגוסט.-1ב-0.085%ולבינואר,-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2013בשנת
 . 0.07%תינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

 .ח 11שאלפי-30כשלבסךהחזרקיבלה 2015בשנתהחברהלסיכוםבהתאם

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברה .ב
בגירניהולדמישילמההחברה ,שנחתםלהסכםבהתאם .פסגותשמקבוצתמ"בעערןניירות
חודשמדיבקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרת 1שנתי 0.07%שלבשיעורההשקעותניהולשירותי
למנהלקשורצדע"ישהונפקובנכסיםהשקעהבגירששולמוניהולדמיכוללזהסכום .בחודשו

ניהול.דמיהגוביםההשקעות
יולימחודש("פסגות"),ההשקעותמנהללכיוהמנהלתהחברהביושנערןחדשלסיכוםבהתאם

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

ותקופת 31.1.14ליוםעדאביבבתל 8-זכאיבןברחומשרדיםרוםקרןעםיחדשכרההחברהג.
22ביוםהסתיימה.השכירות אביבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכבההחברהנכנסה 1.2014.

מולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההברהחענייניה.אתמנהלתהיאמשם
לאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרן

השכירות.בהסכםכמופרטהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקופתקיימתהשכירותתקופת
ביוהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגירהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצויר

רום.לקרןחברהה
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