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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

ה"החבר" :לןהל(מ"בעשירותיםהולהינהמדיבעולפקידיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

22.1ביוםהתאגדה )'יהמנהלת"החברהוא  .במניותלתגבמותיפרטכחברה 1.1977

פעילותהאתהחלה ,המנהלתלחברההקופהביןפיצולכללאשרניבמשינויבמסגרת

 .הקרןניהולהינהחברההשלהיחידהעילותהפ . 2007לנובמבר 08ביוםזובמתכונת

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

אתלההמעניקההחברהשלסודימנייתבעלת(ףיהמעו'הסתדרותהםבחברההמניותבעלי

ונציגיהחברה)שלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנותהזכות

הזכותאתהמקנות ,החברהשל 'בילותגריותנמי(בעלבקרןהעמיתיםעובדיםשלמעסיקים

 .)המניות""בעלי :חדיבלהלן(בחברה)מהדירקטורים 50%עדלמנות

 .הדוחבתקופתהמנהלתהחברהשלתוהאחזקבמבנהמהותייםשינוייםחלולא

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

עלחלהאישור .הקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

מסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםכספים

לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964-התשכ"דגמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

 :הואםיהמסלולאישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-מסלולמינהל •

 1385ח-'יאגמסלולמינהל •

 .)לעתמעת(מתחדש 2017בדצמבר 31וםילעדוניההגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאורב.

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 31/03/2017ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'
חשבונות

שכירים

16,214 
76 

361 

כללימסלול

מנייתימסלול

ח"אגמסלול

 16,651מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 2

היקף

נכסים

03/2017 

היקף

נכסים

12/2016 

שיעור

הגידול
 )ן(קיטו

אחוזיםש"חאלפימסלול

כללימסלול

מנייתימסלול

אג"חמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

784,805 
2,685 
27,017 

814,507 

798,523 
2,477 

27,616 
828,616 

-1.72% 
8.40% 
-2.17% 
-1 .70% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

0.79% . 

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלול .ב

1.63o/o . 

 . 0.26%שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)ר-(ינואהדוחבתקופתהשיגאג"חהמסלול .ג

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 4

21בקרןהופקדו , 2017מרץינואר-בתקופה  • li!Jאלפי 20,097ממנהונמשכו li!Jאלפי 212,

אלפי 13,917לסךהסתכמוהקרן)לאהבערותבניכוימהקרןותברהע(מהקרןנטוהבערות

li!J . 
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המנהלתהחברהעסקימצב .ג

החברהעסקימצב . 1

ההוןבדרישותלעמודנדרשתאיהשאיןהרי ,בלדבענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

קופות(פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתרהחבשלהעצמי

 .-2012תשע"בפנסיה),ןקראוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון( )גמל

קרן .למינהלהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתרההחב

ידיעלניהולהבגיןהנגביםיהולנהדמיוככזוענפ•תגמלקופתהינהינהללמהשתלמות

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברה

לנותניהןהתחייבויותיה ,וחייביםמזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות . 2

יפכהעולמיתבכלכלההחיוביהמומנטוםשלבהמשכומאופייןהיה 2017שלהראשוןהרבעון

היוודעלאחרהצרכניםואמוןהרכשמנהלימדדיכגוןהסנטימנטיבמדדביטוילידיבאשהוא

ימנתוניותרחלשיםהיובארה"בהשוטפיםהנתונים ,זאתעםב."בארההבחירותאותתוצ

 .הבחירותמאזשנרשםבאשראיוקיפאוןהראשוןברבעוןחריגאווירמזגרקעעלהסנטימנט

בפרטכאשרבלבד 0 . 7%עלעמדההשנהשלהראשוןברבעוןהצמיחהמכךכתוצאה

האינפלציהנתוני . 2009מאזביותרהנמוךהקצב , o/0.3°שלגידולרשמההפרטיתכהיהצר

עמדההשנתיתהאינפלציהכאשרהשנהשלהראשוןברבעוןלהתבססהמשיכוהבעודהושוק

 .-4.5%לירדהאבטלהושעור 2.0%עלעמדההליבהאינפלציית , 2.4%עלמרץבחודש

1-0.75%שללרמהמרץבחודשהריביתאתהעלההפד ,אלובנתוניםלשיפורבהתאם .0% . 

התמתןהשנתיהצמיחהוקצב 0.5%עלעמדההשנהשלהראשוןברבעוןהצמיחה ,באירופה

הרבעוןבמהלךעלתהבאירופההאינפלציההקודם.ברבעון 1.8%לעומת-1.7%למעט

עלעמדההאינפלציהמרץשבחודשכךהאנרגיההשפעותהתפוגגותעםהשנהשלהראשון

האבטלהשיעור . 0.7%עלועמדהמתונהלהיותהמשיכההליבהאינפלצייתאך 1.5%

מהלךבשינויללאתיהמוניטארהמדיניותאתהותירהמרכזיהבנק .-9.5%ללרדתהמשיך

רקעעל 6.9%עלועמדההשנהשלהראשוןברבעוןהשתפרההצמיחהבסיןהרבעון.

-בנחלשהדולרהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלך .העולמיובסחרהתעשייתיבייצוריפורהש

הדולרמולהמקסיקניהפסושל 9.7o/oשלהתחזקותרקעעלותהמטבעסלמולאל 1.8%
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שלהמרכזיותהסחרשותפותהןוקנדהקסיקו(מיהקנדהדולרשל 0.9%שלוהתחזקות

בגזרתהראשון.הרבעוןבמהלךהאירומולאל-1.2%בהתחזקולרהדשני,מצדארה"ב).

לחבית-$52.7ל-7.0%בוןהראשברבעוןידרברנטמסוגנפטחביתמחיר ,הסחורותמחירי

 .לחבית-$50.6ל-5.8%בירדןwזמסוגחביתומחיר

טרם .-2015ב 2.5%שלצמיחהלעומת 4.0%עלעמדה-2016בהצמיחהבישראל

וסקרהמשולבהמדדמנתוניאך ,השנהשלהראשוןלרבעוןהצמיחהנתוניהתפרסמו

הכלכליתלפעילותהמשולבהמדדלראיה,נמשך.המהירהצמיחהקצבכימסתמןהחברות

 . 2016שלהאחרוןברבעון 5.7%לעומתהשנהשלהראשוןברבעון-4.3%בעלהבישראל

במגזרמהירהצמיחההמשךעלמצביעיםישראלבנקשלהחברותסקרנתוני ,במקביל

 ,אניות(למעטהסחורותיצוא . 2010מאזהבגוההרמתועלעומדהסקרמאזןכאשרהעסקי

שלעלייהלאחר o/1.8°ב-השנהשלהראשוןברבעוןירדאנרגיה)וחומרייהלומים ,מטוסים

6.9o/o ב-ירדאנרגיה)וחומרייהלומים ,מטוסים ,אניות(למעטהסחורותיבואהקודם.ברבעון

הרבעוןבמהלךיציבנותרהאבטלהשיעורהקודם.ברבעון-8.4%בשירדלאחר 9.1 %

 .השנהשלהראשוןברבעוןגםלהתחזקהוסיףהשקל . 4.3%שלברמההשנהשלהראשון

הראשוניםםיהחודשבשלושתהשקלהתחזק ,-4.8%בהמטבעותסלמולשהתחזקלאחר

 .נוספים-4.2%ב 2017של

שלהראשוניםהחודשיםבשלושתעלהלצרכןהמחיריםמדד-וריביתתקציב ,אינפלציה

 ,המחשהלשם-המדדשלבירידהמאופייניםכללבדרךאלהיםשחוד . 0.1 %ב-השנה

 ,האינפלציה ,מכךכתוצאה .-1.0%בהמחיריםמדדירדאשתקדהמקבילהבתקופה

כיום.-0.9%ל 2016בסוף-0.2%-מעלתהשנתיתבהסתכלות

בנקבנוסף .כנהעלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

בנוגעהוודאותאתלהגבירמטרתואשרמשפטהריביתלהודעתלהוסיףהחלישראל

 Fס rward (עתידיתהכוונהמכונהזהמשפט .ישראלבנקשלהמוניטריתלמדיניות

guidance ( למשךמרחיבהתיוותרהמוניטרית"המדיניות :ניסוחוזהוחודשיםמספרומזה

אתשינההמרכזיהבנקבאפריל)-6בפורסמה(אשרהאחרונההריביתבהודעתרב".זמן

אתלהותירהמוניטריתהועדהוונת"בכהאינפלציה:סביבתעליותרגדולדגשושםהנוסח

בתוךהאינפלציהסביבתאתלבססכדייידרשהדברעודכלכנה,עלהמרחיבההמדיניות

היעד".תחום

מיליארד 76.2עלעמדו 2017שלהראשוניםהחודשיםבשלושתממסיםהמדינההכנסותסך

היוההוצאותגםבמקביל ,זאתעם .מהצפימיליארד-1.5בגבוההגבייהעלמדובר .ש"ח

שללרמהתוצר 2.1 %שלמרמהעלההאחרוניםהחודשים-12בוהגרעוןמהצפויגבוהות

 .כיוםתוצר 2.3%
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 ) 2017למרץ-8ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

 . 2015בשנתדולרמיליאדר 13 . 7שללעודףבהמשךזאת-12.4ב 2016בשנתהסתכם

חלשהועליההסחורותבמאזןחזקהידהריבשלבעיקרבנעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה

דולר.מיליארד-3.3בהסתכםהרביעיברבעוןהשוטףבחשבוןהעודףהשירותים.במאזןיותר

 ,הרבעוןבסיכוםרבת.ומעבמגמההראשוןברבעוןאופייןהמקומייותהמנשוק-המניותשוק

 . 2.6%שלעלייהרשם SME-60הואילו-2.4%בידר 125איית,-4.5%בירד 35ייאתמדד

-ו 6.1 %-בהשנהשלהראשוןברבעוןעלו DOW JONESוה--S&P500המדד ,בארה"ב

ה-מדדבאירופה, . 10.1 %שלעלייההתקופהבאותהרשם NASDAQה-בהתאמה. 5.2%

STOXX600 ה-ומדד-6.3%בעלהDAX ה-מדד ,פןיב . 7.3%ב-עלההגרמניNikkei ידר

11בעלה MSCן EMה-מדדהמתעורריםבשווקים . 0.3%ב-הרבעוןבסיכום וה-5%.

-g חHang Se 10.1%בעלההסיני-. 

הסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרזורחמהשנה,שלהראשוןברבעוןהנגזרים-שוק

בחוזיםהמחזור .הבסיסנכסיבמונחש"חטריליון-1.194באואופציהיחידותמיליון-8.3ב

המסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-7.3בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידיים

באופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליאדר-145בדולר/שקלבאופציות

 .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-3.1בהסתכםאירו/שקל

 0.6%שלירידהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"חמדינה-אג"ח

 0.1 %-בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2017שלהראשוןהרבעוןבמהלן

 .שינויללאנותרושנים) 2-5 (ינוניותוהב

 0.7%שלתשואהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-ותצמודלאממשלתיותאג"ח

-בשנים) 5+ (וןהארלקווח-0.5%בעלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו .הראשוןהרבעוןבמהלן

1.2% . 

 .שעריםעליותורשםחיוביתבמגמהאופייןהקונצרניהאפיק ,רבעוניבסיכוםקונצרני-אגייח

מדדי .בהתאמה-1.6%ו 2.0%שלעלייהעם 20בוגדותלשקליבוגדתלמדדבעיקרבלטו

ותל 40גדובתל .בהתאמה 1.1 %ו- 1.2%שלותעלירשמויתרבוגדתלומדד 60בוגדהתל

בהתאמה. 0.4o/oו--0.7%בעלובנקיםבוגד

שמרווחותשואותבוגדתלמדדריקבעבלטוהתכווצות.מגמתנרשמה ,המרווחיםברמת

ב-התכווץשמרווחו 20בוגדותלוןהרבעוףבסב"ב 202עלועמדנ"ב-23בהרבעוןהתכווץ

גייסוהחברות ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכלהרבעון.וףבסנ"ב 139עלמדוענ"ב 16

אשתקד.המקבילהבתקופהההוןגיוסמעל 21 %אג"ח,באמצעותש"חמיליארד 24.161
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השנהשלהראשוןברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 3

כללימסלול

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

שלבהיקףבארץמניותונמכרוmנמי 4.66-כשלבה•קףבארץמנ•ותנרכשו :ת• 11המנבאפיק

ונמכרוmנמ' 16.23כ-שלבהיקףבחו"למניותעלסלתעודותנרכשו ,כןכמו .mנמי 8.79כ-

 .mנמ' 16.23כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודות

אג"חונמכרו ,mנמ' 29.3שלבה•קףשקליותותיקונצרנח"אגנרכשו :הקונצרניבאפיק

מ' 8.98שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשו .נmמ' 4.59שלבהיקףשקליותקונצרניות

m11כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חונמכרו ,נ אג"חנרכשו ,כן-כמו .mנמ' 47.

בה•קףבחו"לקונצרניות nאג'ינמכרו ,mנאלפי 730כ-שלבהיקף nמטי'צמודותקונצרניות

 .נmמ' 2.75-כשל

אג"חונמכרו ,mנמ' 16.86כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיק

צמודותממשלתיות nאגי'נמכרו ,כן-כמו .mנמ' 17.86-כשלבהיקףשקליותממשלתיות

 .mנמ' 15.23כ-שלבהיקף

מניותמסלול

בהיקףבארץמניותונמכרו ,mנאלף 45.87כ-שלבהיקףבארץמנ•ותנרכשוהמביית•באפיק

31כ-של 311-כשלבהיקףבחו"למנ•ותנרכשו .mנאלף 65. בחו"למנ•ותונמכרו ,mנאלף 8.

 .נmאלף 180.2כ-שלבהיקף

מנ•ותללאמנהל

צמודותאג"חונמכרו ,mנמ' 1.705-כשלבה•קףצמודותח"אגנרכשו :הממשלתיבאפ•ק

 .mנמ' 2כ-שלבה•קף

צמודותאג"חנרכשו ,mנאלף 15.8כ-שלבה•קףשקליות n'יאגנרכשו :הקונצרנ•באפיק

 .mנאלף 24.86-כשלבה•קףמט"חצמודאג"חונרכשוmנאלף 380.28כ-שלבהיקף

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזד.

הקופהעמ•ת•לגבינתונ•ם . 1

חושדים-3ל
ביוםתיימו oשה

ב.מרץ 31

 :עמ•ת•םמספר

2017 

לשנהחושדים-3ל
שהסתיימהב•וםשהסתיימו

ביוםבמרץ 31

(*)2016 (*)2016 
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 9,470 9,624 9,244פעילים

 7,010 7,018 7,080יליםפעלא

 16,480 16,642 16,324סה"כ

עמיתים:חשגוגותמספר

 9,537 9,705 9,312פעילים

 7 , 195 7,209 7,265פעיליםלא

נטומנוהלים,נכסים

 :} n "שי(גאלפ
 506,473 498,231 494,574פעילים

 315,820 310,349 319,308פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

 :} nש"(גאלפי
 4,600 361 1,548םיחדשמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםידמ

 89,751 20,905 20,385גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדליםוגממדמיתקבולים
 682 112 904ופהלקצבירהברותהע

 36,593 10,785 14,821מהקופהרהצביהעברות

תשלומים:

 82,467 24 , 108 20,097פדיונות

---אחרים
 17,628 910 5,251קופהלתהוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :}ח"ש(גאלפימנכסיםשבגגוניהולדמי

 3,889 970 998פעיליםולאיםפעיל

--- :) li!.I(גאלפימהפקדותשבגגוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצג!ניהולדמישיג!ור
 :(גאחוזים}שנתיים
 0.47 0.47 0.53פעילים

 0.47 0.47 0.53פעיליםלא

---{גאחוז•ם}:מהפקדותממוצג!ניהולדמישיג!ור

מחדשהוצג )*(
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יליםפעלאעמיתים . 2

-~ 
-•~ ..... -,.... --,_ 

לשנהם• Uiו n-3לחושד•ם 3 ::יו -
שהסתיימהביוםשהסתיימוב•וםסתיימז aש

Q 31 י:~במ if 31 במרy ביום

.----2017 2016 2016 
קשר:מנותקיתנוחשבו

 1,550 2,241 1,559תחשבונופרמס

 25 , 119 64,340 23,363 )ח"שיבאלפ(נטומנוהליםסיםכנ

11 75 28ש"ח)באלפי(מנכסיםשבגבוניהולדמי 8 
םבמונחיםימנכסבוגנשמוצעמלוניהמידעוריש

0.53% 0.47% 0.47% 
שנתיים

הדיותולהוראבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

 ,להשניתןצרוהאמשרדישורבאלאמורובהתאם ,ית"ענפגמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

בכפוף ,בפועלאהיהוצןקרהשהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםולהניהדמי

מהיתרות. 2%שלמרבישנתירולשיע

 .-0.53%כשלשנתיבשיעורהינםהדוחבתקופתועלבפבושנגיהולהנדמי

לפסגותובע"מעליםוהפנקבלהמשולמיםהסכומיםאתיםללוכאלהניהולדמיכי ,מובהר

 .איתםםבהסכשנקבעוהשיעוריםיפעל ,בע"מערךניירות

ההשתלמותןבקרושינוייםויותהתפתח . 4

הנכסיםבסךהקיטון ,ןהקרע"יהמנוהליםבנכסים-1.70%כשלירידהחלההדוחבתקופת

עלאחרות)לקרנותותרוהבעכספים(משיכתעמיתיםע"יכספיםמשיכותמעודףנובע

 .חהדותפבתקוההקופשהשיגהוביתחיתשואהלמרות ,לקרןכספיםדותהפק

המקבילוןברבעלרמתןדומותנשארואחרותלקופותוההעברותלקרןההפקדותרמת

 .אשתקד

חקיקהוהוראותמהותייםשינויים .ה

משנהוחקיקתחקיקה

 .החברהפעילותעלמהותיןפובאלהשפיעשצפוייםחקיקהייונישהיולאהדו"חבתקופת

מוסדייםגופיםזריחו

זהחוזר :) 1.1.2017 (גמללקופתהצטרפותבדבר 2016-9-29מוסדייםגופיםחוזר . 1

עמיתהצטרפותהליךבדברהוראותבעוקו 2015-9-12ייםסדמוגופיםחוזראתמחליף

להקלובמטרההפנסיוניהמוצרשלותובמורכנוכחרבהיבותשחאלולהוראות ,גמללקופת

מינויהוראותןיילענייםינושמציגזרהחוהיתרביןלו.קנותושמויותהזכבהבנתהעמיתעל

על 'לדוג-גמללקופתצירופולאחרלעמיתהודעהלענייןתהוראוגמל,פתבקומוטבים
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הצטרפותממועד )עסקיםיימ 21ולא(םיעסקימי 10בתוךלעמיתלשלוחהמנהלתהחברה

והוראות ,הקודםבחוזרהופיעושלאחדשיםפרטיםכוללתההודעהצירופו.עלהודעההעמית

 . 1.6.2017ביוםלתוקףיכנסוזהחוזרהוראותההצטרפות.שבטופספרטיםעדכוןלעניין

 ) 1.3.2017 (כספותבאמצעותמידעקבציהבערתדבבר 2017-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 2

תקשורתערוץהרשותמקימהכןעל ,המובערהמידעחיסיוןעללשמורזהחוזרמטרת-

חוזרלגופים.ומהממונהלממונהמוסדייםמגופיםמידעקבצייובערובאמצעותו ,ומוגןמקוון

להקיםהקופהעלזהלחוזרבהתאם .כאמורהמידעקבצייובערושבוהאופןאתקובעזה

תקופתייםדיווחיםריםימעבאנחנושדרכהאותותמערכתעלנוסףהאוצר,משרדמולכספת

 .לאוצר

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתבדבר 2017-9-6מוסדייםגופיםחוזרעדכון . 3

משמע- "ממוכןממשק"המושגשלהגדרההוספהזהעדכוןבמסגרת- ) 2.4.2017 (מרכזית

חובתכימובהרלעדכוןההסברבדברי .אחידמבנהחוזרהוראותלפיאחודהרשומההבערת

פעולותלגבירקתחולהפנסיוניתהמסלקהבאמצעותמוסדילגוףבקשותלהבעיררישיוןבעל

לתאריךזופעולהביצועמועדנדחה ,כןכמו .האחידבחוזרממשקיםפורסמולגביהן

1.11.2017 . 

ונהליםלבקרותגילוי .ו

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלביותיהאפקטאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכייל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

ולדווחלסכםלבע,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהלים

והוראותןיהדלהוראותבהתאםהרבעונידבוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברהדעיהמעל

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2017במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספיווחידעלהמנהלתהחברהשל

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותי
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירגלו,מדרכיאבי,

בע"מוהשירותיםהמיבהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמ•בהלשלהמנהלתהחברהשליהרבעונהדוחאתסקרתי . 1

 .}"וח"הד :(להלן 31/03/2017ביוםסתייםשהוןלרבעהמנהלת")ברה"הח :להלן(

מהותיתעודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח 'ידיעתיעלבהבתסס , 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםבכללובהןהנסיבותלאורבו,שבכללושהמצגיםכד•הנחוץ

 .בדוח

מכל ,אבותאבופןפיםמשקדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםתוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

דבוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותתצאוותוהכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינות

הגילוילבגיונהליםבקרותשללקיומםולקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי , 4

וכן- ;נהלתהמהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהליםונהבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואואכלה,ונהליםבקרותקבענו .א

במהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

הדוח;שלההכנהתקופת

לספקיועדתהמ ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

דיווחלתקניבהאתםערוכיםםהכספיישהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותילגבביטחוןשלסבירהמידה

ההון;שוקעלהממונהולהוראות )ן FRS (בינלאומיים

לגבימסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

וכן- ;הערכתנועלבהתבססדבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

אבופןיעשהשפזהברבעוןשאירעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהנויישכלדבוחגילינו .ד

-וכן .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל 'מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו 'מהותי

הביקורתולוועדתדלירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרהיםהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשל

 :כספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

כספי;מידעעלולדווחלסכםלדבע, ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,

וכן-

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהבתורמעבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .-ד~ו ?'כפיעל ,אחראדםכלמאחריות .אימאחריות•לגרועכדילעילבאמוראין

 rJ 2017מאי 17
גלר,מדרכיתאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירסוויר•,ראובן .אני

בע"מוהשירותיםהמ•נהלעודבילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1

"הדוח").(להלן: 31/03/2017ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה :(להלן

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללואיננהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .דבוח

מכל ,אבותאבופןיםמשקפדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

דבוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמבצאתהמהותיות,הבח•נות

הגילוילגביונהליםבקרותשלולק•ומםלקביעתםםיאחראזוהצהרההמצה•ר•םהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועד•ם ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

במהלךבפרט ,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשלההכנהתקופת

לספקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

דיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומיים

לגב•מסקנותינואתהצגנווהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

וכן-הערכתנו;עלבהבתססדבוחוסההמכהתקופהלתום ,הגילוילבג•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

אבופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספ•דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהנו••שכלבדוחגילינוד.

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מ•תהבקרהעל ,מהות•אבופןלהשפיעשצפו•סביראו ,מהות•

הביקורתולוועדתדלירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלבג•ביותריתהעדכנהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשליוןורהדירקטשל

 :יכספ

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהל•קו"םכלאת .א

כספי;מידעעלודלווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסביראשר ,כספי

וכן-

להםש•שאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריות•לגרועכדילע•לבאמוראין

 2017מאי 17 ~
כספיםמנהל ,ויריוסראובןתאריך

15 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 Z017במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2017במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

הענייניםתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

18 

19 

20 

21-25 



חשבוןרואי

לכברד
ההשתלכוותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

ע"מבוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 2017במרץ 31ביוםשהסתיימהלתקופהמבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

 31ליוםםייבינהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11-הלן(למי~בעוהשירותיםהמינהל

באותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופהוהפסד'הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2017במרץ

תאםבהזוםיבינילתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנוביניים".לתקופותכספידיווח IAS 11 34בינלאומיחשבונאותלתקן

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידע

היקף

כספימידעשלסקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםרתנוקיסאתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה ."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישוםוהחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהלי

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאיכה 1ולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמביעיםאנואיולכ,ךבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוותייםושמעהכהעניינים

ביקורת.של

מסקנה

ערו,ךאינול 1יהנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

1ביכייםלתקופותכספי"דיווח JAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל
11 

וחסכון.ביטוחההוןשוקרשותלהנחיותבהתאם

 ,רבבכבוד

/: / .J )r;;ן? ).,{.. //! 
 /·ותשרלוטרבךורדי

חשבוןרואי

 17.5.2017 :תאריך

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



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2016 2017 2016 
מבוקרמבוקרבלתי

אלפיש"ח
נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

161 
567 
553 

187 
557 
519 

166 
267 
759 

 1,192 1,263 1,281הנכסיםלכסך

הון:

מניותהון

 2017 ,במאי 17

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

125 124 124 
1,067 1,139 1,157 

_______ !l~-~? .. _______ !l?.~?... _______ !l?.~~--

11192 11263 11281 

 :התחייבויות
נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותלכסך

וההתחייבויוההןוכלסך

מהוויםהמצורפיםהאנורים

(J 
אישוראתויד

הכספייםהדוחות

./'7) 

יון

ראוןבסווירי

כספיםמנהל

19 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

2017 2016 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2016 

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

אחרותהכנסות

998 1,029 3,889 
392 4 

-!-~~l~----------- 998ההכנסותבלסך ------------~lQ~-~-

-!-~~l~----------- 998 5וכלליותהנהלההוצאות ------------~tQ~-~-

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותדנפרלתיבחלקמהוויםרפיםוהמצהנאורים

20 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלזרחותבאורים

·כללי 1בארו

 :כלליא.
 :(להלןבע"מוהשרותיםהמונחלעובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהל"שלהמנהלתהחברה

מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלת"החברה")
-2005א 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11הקופה 11 :(להלן
 .הגמל")קופותחוק" :(להלן
השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה

 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמלקופת 11המהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .ף 1 •המעוהסתדרותי 11עמיוצגים

 :ניהלודמיב.
לכןאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלולניהנדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

בהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופהג.
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

 ,הדיןלהוראותבכפוףשוניםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיכללי-מינהלמסללו •
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולונכפוף

תהיההחשיפהל,"ונחובארץלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסימבירת·מינהלמסללו •
תושגכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

השקעה.בקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים,במישרין,השקעהבאמצעות
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעםיהנכסיתרת

אג"ח :ל"ובחוץבארהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיאג"ח-מינהלמסללו •
ופקדונות,להמרהאגייחסחירות,שאינןהלוואותמסחריים,ני"עסחירות,ושאינןסחירות
כאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מחתיפשלאחשיפהבשיעור
בקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים, ,במישריןהשקעהבאמצעותתושג

ועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת .השקעה
 .ההשקעות

 ,המזומניםימיתזרעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותד.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופהמיתיםהעלחשבונותנזקפותוהוצאותיה

Zl 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקריא.

שיושמההמדיניותתינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםבדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS34ל-בהתאםנערכהינייםהבהכספייםהדוחותתמצית
עםביחדאותהלקרואיש .המלאיםהשנתייםהכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .)"השנתיים"הדוחות :(להלך 2016בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחות

 . 2017 ,במאי 17ביוםהחברהדירקטוריוןי 11עלפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

דעתיקולבשלהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלהשלדעתהבשיקול
 .השנתייםבדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחר .ענפיתגמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
השתלמות.קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותסותכנההרכיביכל ,בפועליההוצאותבסיס

אחרותהכנסות- 4באור

שלסךוהוחזרוהמסלרשויותמתקניםדוחותהוגשו ר,•~למלככספיממוסדהחברהשלהסיווגשינויבשל
בסעיףמוצגההחזר . 2014בשנתבספריםהוכרוח"שאלפי 123כ-מתוכם,לחברה,ח 11שאלפי 515כ-

 . 2016לשנתוהפסדרווחבדוחותאחרותהכנסות

22 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםנהליהמעובדי

יםיבינםייכספהחותלדוםיראוב

וכלליותלההנהתוצאהו- sראוב

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2017 2016 2016 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,650 389 380ונלוותעבודהרכש

 34 8 6והפחתותפחת

 100 32 25דירקטוריםביטוחפרמיית

 310 87 79דירקטוריםגמול

 274 58 69זקהחואדירהשכר

 263 75 74ואגרותמשרדיות

 571 141 113המתפעללבנקניהולדמי

 285 71 71השקעותלהמנניהולמיד

 17 3 5נטוסל,ותדתעובגיןניהולדמי

 622 134 159 *ומקצועימשפטיייעוץ

 75 15 2דיוור

 80 16 15והשתלמויותם,כנסיעיוןימי

998 1,029 4,281 

מיכוןבגיןהוצאותוללותכוכלליותהנהלההוצאות
 39 8 8בסך

23 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- sבאור

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוט*

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2017 2016 2016 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 146 33 33פנימיתביקורת

 146 38 37כספיםוניהולחשבות

 90 12 23רו"חביקורת

 84 15 21משפטיייעוץ

 48 12 12סיכוניםניהול

 8 4 1נכסיםשערוך

 24 4 6מידעואבטחתניהול

 56 14 14מינהליתאכיפה

 20 2 12אחרמקצועיייעוץ

159 134 622 

תלויותהתחייבויות- 6באור

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובהמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחוק
 .לחברהכספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאראשלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

ח"שאלפי 308לכ-מסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתים,המעבידחובותאומדןהמאזןלתאריך
ועציהיבאמצעותהשארביובפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח 11שאלפי 85 2016- (

קרןכספיבהעברתשפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואף ,שוטףבאופןםייהמשפט
 .ההשתלמות

24 
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים-ובאור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלבע"מהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילבחודשחתמההחברהא.
וניהולתפעולשירותיבגיןהחברה.שבניהולהשתלמות)קרן-{מנהלגמלהקופתלעמיתיחשבונות
 0.1%שלשנתיבשיעורתפעולדמימ 11בעהפועליםלבנקהחברהתשלםבהסכם,כאמורחשבונות

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

אלפי-30כשלבסךהחזרהתקבל 2017ינוארבחודשהפועלים,לבנקהחברהביולסיכוםבהתאם
 .הפועליםמבנקש"ח

ולהעבירהגמל,קופותתפעולמפעילותלצאתשוקלהואכיהמתפעלהבנקמסר 2017מרץבחודש
עם ,בנושארשמיתהודעהכמסרהטוס .מלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאת

 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתהחברהתבחןכאמורעהדהומסירת

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברה .ב
יןבגניהולדמישילמההחברהשנחתם,להסכםבהתאם .פסגותשמקבוצתבע"מערךניירות
חודשמדיבקרןהמנוהליםהנכסיםמיתרתשנתי, 0.07%שלבשיעורקעותההשניהולשירותי
למנהלקשורצדע"ישהונפקובנכסיםהשקעהבגיןששולמוניהולדמיכוללזהסכום .בחודשו

 .ניהולדמיהגוביםההשקעות
יולימחודש{"פסגותיי),ההשקעותמכהללביןהמנהלתהחברהביושנערךחדשלסיכוםבהתאם

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

22.1ביוםג. ענייניה.אתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובלמשכנתהחברהנכנסה 2014.
 . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבככסרוםקרןשלמשכהשוכרתתינההחברה
28.2ליוםעדחודשים 62ךלמשהיאשכירותהסכםתקופת קיימתהשכירותתקופתלאחר . 2019.
 .השכירותבהסכםכמופרטהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקופת

ביוהמשותפיםהמשרדיםהחזקתבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצריו
דרס.לקרןהחברה
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