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המנהלתהחברהשלכללייםמאפיינים .א

כלליתיאור . 1

"החברה" :להלן(בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהולילנהחברה

22.11ביוםהתאגדההמנהלת")"החברהאו במניות.מוגבלתפרטיתכחברה 1977.

לותהפעיאתהחלה ,המנהלתלחברהפההקוביןפיצולכללאשרמבנישינויבמסגרת

 .הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה . 2007בנובמבר 8ביוםזובמתכונת

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

אתלההמעניקההחברהשליסודמניית(בעלתהמעו"ףהסתדרותהםבחברההמניותבעלי

ונציגיה)החברשלהכרעהמנייתבעלתובנוסףמהדירקטוריון 50%לפחותלמנותהזכות

הזכותאתהמקנותהחברה,שלב'רגילותמניות(בעליבקרןהעמיתיםעובדיםשלמעסיקים

המניות")."בעלי :ביחד(להלןבחברה)מהדירקטורים 50%עדלמנות

 .וחדהבתקופתהמנהלתהחברהשלהאחזקותבמבנהמהותייםשינוייםחלולא

המנהלתהחברהע"יהמנוהלתלקופהשישהאישור . 3

עלחלהאישור .הקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקופה

מסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמיםפים oכ

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

 :הואהמסלוליםאישורמספר .האמורותהתקנותבמקוםשיבואו ,האמור

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-מסלולנהלימ •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 . )לעתמעת(מתחדש 2018בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך
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לתההמנהחברהבניהולפהוהקשלהכספיהמצבתיאורב.

המנהלתהחברהידיעלהליםוהמנםיהעמיתנותוחשברמספ . 1

 : 31/03/2018ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'

תנווחשב

שכירים

15,722 
86 

321 

כללילומסל

תייימנלומסל

אגייחולמסל

 129 ,16םמנוהליותנחשבוסהייכ

תהמנהלהחברהדייעלםילוההמנהנכסיםהיקף . 2

שיעורהיקףהיקף

דוליהגכסיםננכסים
ן}וטי{ק 12/2017 03/2018

אחוזיםשי'חאלפילומסל

 2.74%- 799,267 777,401כללילומסל
14- 3,170 2,695ימנייתולמסל .98°/o 

 2.11%- 25,543 25,005אג"חמסלול
 2.76%- 827,980 805,101הליםומננכסיםסה"כ

מנהלתהברהחהלניהושבהפוהקאתותש . 3

שלבשיעורליתישלתשואהמרץ)(ינואר-וחהדבתקופתהשיגיכללההמסלול .א

0.98% . 

שלבשיעורתיללישאהותשמרץ)-ר(ינואוחהדפתובתקגישהיתנייהמהמסלול .ב

2.51% . 

שלרובשיעיליתלשתשואהמרץ)אר-וני(הדוחבתקופתהשיגאג"חהמסלולג.

0.28% . 

מינליים)ונ(בערכיםומשיכותהפקדות . 4

 .mנאלפי 17,234ממנהוונמשכmניאלפ 20,105ןרבקודהופק , 2018מרץינואר-פהובתק

יאלפ 16,891לסךוהסתכמהקרן)אלברותעהויבניכמהקרןתו(העברןהקרמנטותוהעבר

 .mנ
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המנהלתהחברהעסקימצבג.

החברהעסקימצב . 1

ההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

ות(קופפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשלמיצהע

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון(גמל)

קרן .למינהלהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזויתפענגמלקופתהינהלמינהלהשתלמות

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבהבגוניהולדמיהינםמעמיתיההחברה

לנותניהןהתחייבויותיה ,וחייביםמזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהדוחתקופתבמהלן

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,ונייםבעהרהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

השנהשלהראשוןברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 2

כלליהשתלמותמנהל

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

שלבהיקףבארץמניותונמכרוmנמי 6.8כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתי:באפיק

ונמכרוmנמ' 17.37כ-שלבהיקףל"בחומניותעלסלתעודותורכשנ ,ןככמו .נmמי 7.38כ-

 .mנמ' 24.92כ-שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודות

אג"חונמכרוmנימ 7.82שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרני:באפיק

מ' 4.97שלבהיקףודותצמקונצרניותאג"חנרכשו .נmמ' 4.41שלבהיקףשקליותקונצרניות

 .mנמי 9.69כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חונמכרוmנ

לבחו"קונצרניותאג"חורונמכmנמ' 2.03כ-שלבהיקף"לבחוקונצרניותאג"חנרכשו ,כ"כמו

 .mנאלף 397כ-שלבהיקף

חאג"ונמכרוmנ 'מ 1.96כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיק

21כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות  .נmמ' 04.

חו"לאג"חקרנותונמכרו lillמ'-2.61כשלבהיקףחו"לאג"חקרנותנרכשו :אחרותבאפיק

 . lillמ' 2.61כ-שלבהיקף
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מניותטיטניוםמנהל

שלבהיקףבארץמניותוונמכר , li!Jאלף 68כ-שלבהיקףבארץמניותכשונרהמנייתייקבאפ

בחו"למניותונמכרו , li!Jאלף 89כ-שלבהיקף"לחובמניותורכשנ ,כמו"כ . li!Jאלף 198כ-

 . li!Jאלף 334כ-שלבהיקף

אג"חותמהשתלמנהל

שקליותאג"חוכרונמ , li!Jמי 2.6כ-שלבהיקףשקליותאג"חונרכשהממשלתי:באפיק

 . li!Jמי 2.59שלבהיקף

שקליותאג"חונמכרו , li!Jאלף 240כ-שלבהיקףשקליותאג"חנרכשורני:צהקוניקבאפ

אג"חוונמכר , li!Jאלף 190כ-שלבהיקףצמודותאג"חונרכש . ffilאלף 87כ-שלבהיקף

 . ffilאלף 19כ-שליקףבהצמודות

ותננאמקרנותמכרווני ffilאלף 87כ-שלקףיבהבחו"לנותנאמקרנותנרכשו :ותאחריקבאפ

 • ffilאלף 87כ-שלבהיקףבחו"ל

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

הקופהעמיתיגבילנתונים . 1

---·~---· 
חושדים-3ל

-~ -

לשנהחושזזים-3ל
מהיית oשהםיובתיימו oשהביוםתיימו oהש

ביום yבמר 31במyר 31

,} 
' " 

2018 017 ~ 2017 
עמיתים:חשבונותמספר

 8,994 9,312 8,926ליםיפע
 7,196 7י 265 7י 203פעיליםלא

נטומנוהלים~נכסים

 :} nש"לפי{בא
 504י 015 494י 574 488י 512ליםיפע
 323י 220 319,308 315י 924פעיליםלא

םאתייתוצנתונים

 :} nש"{באלפי
 4,555 1,548 1,992חדשיםמצטרפיםרועביםבתומשגמוליםדמי

 87,557 20י 385 20י 105םגמולימדמיתקבולים

---פעמייםחדיםגמולמדמיתקבולים
 1,490 904 407לקופהצבירההעברות

 55י 705 14י 821 17י 298מהקופהצבירההעברות
 :תשלומים

 71י 157 20,097 17,234תפדיונו
---אחרים
 42,757 5,251 ) 8י 779 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף
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 :}ח"ש{באלפימננסיםשנגבוניהולדמי

 4י 322 998 1י 021פעיליםולאפעילים

--- :) li!J(באלפימהפקדותשגגב.וניהולידמ

במונחיםמננסיםממוצעניהולידמשיעור

 : l\ב.אחוזיםשנתיים

 0.54 0.53 0.48יםפעיל

 0.54 0.53 0.48יליםפעלא

---{ב.אחוזים}:מהפקדותממוצעניהולדמישיג~ור

פעיליםלאעמיתים . 2

שלנהחושדים-3לחוזזשים-3ל ~·· ,"
שהסתיימהביוםשהסתיימו Qביושהסתיימו

 rPlבב.מyר 31ב.מyר 31
1 

2018 2017 17 () 2 
> _,_ -' 

קשר:מנותקיחשבונות

 1י 189 1י 559 1י 211ותונחשבמספר
 17י 028 23,363 18י 629ש"ח)(באלפינטוהליםמנונכסים

 84 28 25ש"ח)(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי
במונחיםמנכסיםשנגבוממוצעניהולדמישיעור

0.48% 0.53°/o 0.54% 
שנתיים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

 ,להשניתןהאוצרמשדרישורבאלאמורהתאםוב ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

בכפוף ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעור

 .-0.48%כשלשנתייעורבשהינםהדוחופתבתקבפועלשנגבוולהניהדמי

ולפסגותבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

 .איתםבהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעל ,בע"מערךניירות

ההשתלמותבקרןושינוייםויותהתפתח . 4

הנכסיםבסךהקיטון ,הקרןע"יהמנוהליםבנכסים-2.76%כשלהירידחלההדוחבתקופת

עלאחרות)לקרנותוהבערותיםפכסמשיכת(עמיתיםיע"כספיםמשיכותמעודףנובע

 .הדוחבתקופתהקופהשהשיגהשליליותותשואותלקרן,כספיםהפקדות

 .אשתקדילההמקבהדוחבתקופתלרמתהדומהנשארהלקרןההפקדותרמת
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חקיקהוהוראותמהותייםם 11שינוה.

הדוחותעלמהותיבאופןלהשפיעשצפוייםמהותייםחקיקהשינוייהיולאהדו"חבתקופת

 .החברהשלהכספיים

ונהליםלבקרותגילוי .ו

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהמנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

ולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלויהגיללגביוהנהלים

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעל

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוןכוחסביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2018במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשל

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתההבקרעל ,מהותי
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 ) Certification (הרהצה

 :כימצהיר ,שוכמכרשחר ,אני

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"דוח"ה(להלן: 31/03/2018ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלןנכולאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

לתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .בדוחהמכוסה

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

 .חובד

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספיחודיועלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

במהלןבפרט ,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

ח;והדשלההכנהתקופת

לספקהמיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפאוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

דיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות )ן FRS (נלאומייםיב

מסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביםיוהנהלהבקרותשלותיביהאפקטאתהערכנו .ג

הערכתנו;עלבהתבססחובדהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלותיהאפקטיבלגבי

וכן-

שהשפיעזהברבעוןשאירעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

וחודיעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופן

וכן-כספי.

הביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

חויודעלהפנימיתהבקרהילגבותריבהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלוןיהדירקטורשל

כספי:

חודיועלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

דעימעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספ,י

וכן-כספי;

להםשישאחריםבדיםועמעורביםואההנהלהמעורבתבהתית,ומהשאינהןוביתיתומהיןבתרמית,כל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2018יבמא 29
כ"למנר'כוכמ

11 



 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי.ראובןאני.

והשירותיםהמינהלעודבילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 31/03/2018ביוםייםשהסתןולרבעהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ

תיתומהעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

לתקופהחסייבהתמטעיםהיוילאמצגים,אותםונכללבהןהנסיבותלאורו,בשנכללוםישהמצגכדיהנחוץ

בדוח.המכוסה

מכלנאות,פןובאמשקפיםבדוחהכלולאחרכספידעיומהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3
סיםוהמכופותולתקלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

בדוח.

לוייהגלגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחרא·םזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלתיהפנימולבקרה

להבטיחםיעדוהמי ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

במהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשלההכנהתקופת

לספקהמיועדת 'כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפאוכספי'דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

דיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותכךולהכספיחוהדיומהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידה

 ;ההוןשוקעלהממונהותלהוראון) FRS (בינלאומיים

מסקנותינואתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי

וכן-

שהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהישינוכלבדוחגילינו .ד

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל 'מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו 'מהותיבאופן

וכן-כספי.

הביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

ווחידעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשל

כספי:

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותותוהחולשהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

ידעמעלווחולדלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;כספי

להםשישאחריםבדיםועמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהביןומהותיתיןב ,תרמיתכלב.

כספ.ידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריות•לגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהליי iסוויראובן nרו'י
 2018במאי 29 ~

תאריך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2018במרץ 31ליום

מבוקר)(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2018במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

הענייניםתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

15 

16 

17 
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 1ז(שבורואי

לכבדו
ההשתלמותקרןמונחלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

 :בע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 2018במרץנ 1ביוםשהסתיימהלתקופה ?tןמבסורבתליבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלה~נחלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 ~ 1ליוםבינייםהכספיצבהמעלהדוחתמציתאת'הכולל, ,) 11נךח•הח 1-ן(להלבע"מוהשירותיםחמינהל

באותושהסתיימהשדיםוחשלושהשללתקופהוהפ~ד'הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2018במץר

בהתאםזו;נ.ינייםלתקופתכספימידעשלול,הצגהלעריכהאחראיםוההכחלההדירקטוריוןתארךי.

עלמסקנהלהגיעהיאאחריותנו , 11בינייםלfוקופותכספי"דיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקן
 .סקיר~כועלבהתבססאלהבינייםלתקוופתכספימידע

היקף

כספימדיעשלסקירת llבישראלחשבוןרואילשכתשל lסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה . 11הישןתשלהמ~קךהחשכוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישוםוהחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעסבעיקרמבירורים,מורכבתבינייוכ
1 

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמדיהבהקיהפמצומ~מתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהלי

לכלדעוושניביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינה iלפיכדרבישראלמקובליםביקרותלתקניבהתאם
זעתחוותמניעיםאנואיולכך,:גהתאם .בביקורת:מזוהוםלהורתיכוליםשהוןהמשמעותייםהעניינים

! 

ביקורת.של

המסקנ

ערךו,אינוחנננלתכספישהמידעלסבוךלכוהגורםזבדליבנולתשומתבא/לאסקירתנועלבהת;כ.סס
i 

 111נינייםלתקופותכספידירוח IAS 11 34נינלאומי jחשבונארתלתקןבהתאםהמהותיות,הגחינותמכל

 .וחסכוןביטוחוןההשוקרשותחיותלהנבהאתם

רב,בכנוד

/ (/, / l..J { __?ך 
 .;ושן,נדלוטו
חשבוןדואי

 29.5.2018 ;תאריו

 7S·03נ. 45:1.1 •פקסס, 7S·3ג 4514 .~ל , szszגמיקדו 1sהיצירה 1רח :גןרמת
9@zahav.net.il יE·mail: brit 



םידילפקהשתלמותהקרןנהלימשלהמנהלתהחברה
מ"בעםיוהשרותהמינהליעובד

םבינייהכספיבהמצלעתווחדתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2017 2018 2017 
מבוקרבוקרמבלתי

ש"חאלפי
 :םיכסנ

קבוערכוש

חובהויתרותםייביח

מזומניםושווימזומנים

177 
678 
389 

161 
567 
553 

172 
779 
204 

 1,155 1,281 1,244םיכסהנלכסך

ן:וה

מניותהון

ויות:בחייתה

נטולעובדים,הטבותבשלהתחייבויות

זכותויתרותזכאים

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

125 124 125 
1,030 1,157 1,119 

_______ 1-t1-~~- ....... 1-L~~.1-. ______ ..1-t~~-~- תיובוייהתחהלבךס

 1,155 1,281 1,244ותיובייתחוההוןההלבסך

 .םיביניהכספייםמהדוחותכפרדלתי

 v---- 2018 ,במאי 29
אישורדיתאו

רירןהכספייםהדוחות

סוויריראוןברו"ח

כספיםמכהל

16 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

והפסדרווחםינייבדוחותתיתמצ

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2018 2017 
מבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 998 1,021ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 998-~~.1.2~----------- 4וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותכפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

17 

לשכה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2017 
מבוקר

4,322 

-----------~1.?..~?-



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותםיבאור

בללי 1-באור

 :בלליא.
 :(להלןמ 11בעוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהל"שלהמנהלתהחברה

מסלוליהשלושתעלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןאתמנהלת"החברה")
-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחרקכהגדרתה"הקופה") :(להלך
 .הגמל")קופות"חוק :(להלך
11..2.2ביוםנוסדההחברה השתלמותכקרןואושרה ,במניותמוגבלתפרטיתכחברה , 1977.

 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתה "ענפיתגמלקופת"המהווההשתלמותקרןחינההקופה

להיותעשוייםארמיוצגיםאשרשרכיםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .המעו"ףהסתדרותע"ימיוצגים

 :ניהולדמי .ב
לכןאי .רווחלמטרותיהירלאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייברההחב
 .הדיוהוראות

בהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופהג.
 :להלןכמפורטהקופהלתקנון

 1הדיולהוראותבכפוףשרכיםמסוגיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיבללי-מינהלמסלול •

 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוף

תהיההחשיפה ,ל 11רבחובארץלמניותחשופיםיהירהמסלולנכסימניות-מינהלמסללו •
תושגכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא-75%מיפחתשלאבשיעור

השקעה.בקרנותאונאמנותבקרנות ,סלבתעודותבנגזרים, ,במישריןהשקעהבאמצעות
 .ההשקעותועדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרת

אג"ח :ובחר"לבארץהבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסיאג"ח·מינהלמסללו •
 ,ופקדונותלהמרהח'~אגסחירות,שאינךהלוואות ,מסחרייםני"עסחירות,ושאינןסחירות
כאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 12.0%עליעלהולא-75%מיפחתשלאחשיפהבשיעור
בקרנותאונאמנותבקרנות ,סלבתעודותבנגזרים, ,במישריןהשקעהבאמצעותתושג

רעדתשלדעתהלשיקולובכפוףהדין,להוראותבכפוףתושקעהנכסיםיתרתהשקעה.
ההשקעות.

 ,המזומניםתזרימיעלוזרחותבהרןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבזרחותד.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמערתבהעדר

ופה.בקהעמיתיםלחשבונותכזקפותוהרצאותיה
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע''מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותםיבאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקריא.

שיושמההמדיניותהינהאלה,בינייםםיכספידוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 .השנתייםתבדוחו

בינלאומייםבספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS34ל-כהתאםנערכההבינייםהכספייםותהדוחתמצית
עםכיחדאותהלקרואישהמלאים.םייהשנתהכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .)"השנתייםהדוחות 11 :הלןל( 2017כדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחות

 . 2018כמאי, 29ביוםהחברהדירקטוריוןי 11עלפרסוםאושרהםהבינייםהכספייהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

דעתבשיקוללהשתמשהחכרההנהלתנדרשת , IFRS-להתאםבםהכספייהדוחותכעריכת
נכסיםשלסכומיםהועלהמדיניותיישוםעלםימשפיעאשרחותוהנאומדנים ,כהערכות

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותועלכפשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלהשלדעתהבשיקול
 .השנתייםבדוחותששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,אינהכרוכותבהערכותששימשו

פעילותמגזרי- 3באור

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהמאחר .תענפיגמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
השתלמות.קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס

19 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותכאורים

וכלליותהנהלההצואות- .qאורכ

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2018 2017 2017 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,701 380 353ונלוותעבודהשכר

 28 6 8והפחתותפחת

 94 25 23דירקטוריםביטוחפרמיית
 272 79 71דירקטוריםגמול

 296 69 80ואחזקהדירהשכר
 >·כ 202 )·( 55 49ואגרותמשרדיות

 >·כ 58 )*( 19 52ושיווקפרסום

 544 113 143המתפעללבנקניהולדמי
 287 71 71השקעותמנהלניהולדמי

 22 5נטוסל,תעודותבגירניהולדמי

 654 159 152 •ומקצועימשפטיייעוץ

 86 2 4דיוור

 78 15 15והשתלמויותכנסים,עיוןימי

1,021 998 4,322 

מיכוןרבגיהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 15בסך

===== 
8 33 

מחדשמוין )י(
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)ותיכללוהנהלההוצאות- 4באור

 :ועיומקצמשפטיייעוץהוצאותפירוט •

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2018 2017 2017 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 143 33 29פנימיתביקורת

 146 37 35כספיםוניהולחשבות

 85 23 20רו"חביקורת

 91 21 21משפטיייעוץ

 48 12 11סיכוניםניהול

 6 1 2נכסיםשערוך

 27 6 13מידעואבטחתניהול

 56 14 14מינהליתאכיפה

 52 12 7אחרמקצועיייעוץ

152 159 654 

תלויותהתחייבויות- 5באור

המפורטותבנסיבותהחברהעלחובהמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11יהתשהשכרהגנתחוק
לחברה.כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק

ח 11שאלפי 310-לכמסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןהמאזןלתאריך
יועציהבאמצעותהשארוביבפיגורחובותגביתלענייובחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח 11שאלפי 13 2017- (

שוטף.באופןהמשפטיים
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 6באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ 11בעהפועליםבנקמולההסכם 2008אפרילדשונחחתמההחברה .א
החברה.שבניהולהשתלמות)קרן-{מנהלהגמלקופתלעמיתיתוחשבונ
 . 0.07%רהיכהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

למתןפעילותואתלסייםכוונתועלהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת
 .מלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמלפותולקעולתפשירותי
 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה

מפסגותהקרןנכסישלתוהשקעניהולשירותיקבלתעל 2008אפרילבחודשהסכםחתמההחברה .ב
פסגות.שמקבוצתמייבעערךניירות

 , 2010יולימחודש ,פסגות") 11 {ההשקעותמנהללכיוהמנהלתהחברהביושנערךלסיכוםבהתאם
 . 0.035%תינוהקופהידיעלהמשולםהניהולדמישלהגביהאחוז

ענייניה.אתמנהלתהיאמשםאביבבתל 9העםאחדברחובלמשכנתהחברהנכנסה 22.1.2014ביוםג.
 . 2.9.2013מיוםרוםקרןמולהסכםעלוחתומהבנכסרוםקרןשלמשנהשוכרתחינההחברה
קיימתותהשכירתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשךהיאשכירותהסכםתקופת
השכירות.בהסכםכמופרטהשכירותתקופתלהארכתאופציהתקופת

ביוהמשותפיםםהמשרדיהחזקתבגיןהוצאותחלוקתקיימת 2.9.2013מיוםבהסכםכייצוין
רום.לקרןהחברה

zz 


