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תסנתר"תחנותשר,ררייססאפייניסא.

גללי .,

בע"מ"והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

עובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהלשלהמנהלתהחברההינה"החברה")(להלן:

"הקופה").(להלן:והשירותים"המינהל

\:!ונים Jומעסיקיםהמעו"ף'י)"הסתדרות(להלן:המעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

החברה.תקנוןלהוראותבהתאם

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמםלולישלושהמופעליםהמנוהלתבקופה

להלן:כמפורטהקופהלתקנוןבהתאם

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםכספימושקעיםבוכללי-מינהלמסלול •

כהגדרתוהחוקיההסדרפיעלובחו"ל,בארץלהשקעה,המותרנכסבכלההשקעות

פיקדונותקונצרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנון

ובהשקעותמקרקעיןהלוואות,להמרה,אג"חמניות,שלבנגזרותבמניות,בבנקים,

החוקי.ההסדרפיעלהמותרותאחרות

במניותהמםלולמנכסי 500/0לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותובחו"לבארץמניותבמדדימניות,עלבנגזריםבאופציות,ובחו"ל,בארץ

אלה.בהשקעותהמתמחותנאמנות

ממשלתיותבאג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותיושקעובואג"ח-מינהלמסלול •

המתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,אג"חמק"מים),(לרבות

אחרותובהשקעותמניות,עלונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעות

שיקולפיעללאמורובכפוףכאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרות

ההשקעות.ועדתשלדעתה

תטנתלתתחכרתשלתטני,תכעליפיר,ט . 2

בזכויותאחוזמניותמספרהמניותבעל

הצבעה

 50%הכרעהמניות 1המעו"ףהסתדרות
יסודמניות 1

 00/0א'רגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

 50%ב'רגילותרשומותמניות 10,000שוניםמעסיקים

100% 
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הבאה:החלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

כ"א.חדששקל 0.0001ע"נמניות I 39,998ארגילותמגיות

עלהודעהלקבלזכאיאינואךבקרן,עמיתלהיותזכאיהמניהבעל

 .בפועלהוקצולאאלומניותולהצביע.בהןלהשתתףכלליות,אסיפות

 7,830בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמניות I 0,000 1ברגילותמגיות

אגףעלהממונהידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות.

 15ל-יוקצואלומניות"הממוגה")(להלן:האוצרבמשרדההוןשוק

הרבהעמיתיםמספרעבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים

אתלבעליהןמעניקותוהןהמעבידיםע"ימוחזקותאלהמניותביותר.

אחדקולמקנהמניהכלהכללית.באסיפהולהצביעלהשתתףהזכות

שישהעדלמנותזכאיםיהיואלומניותבעליהכללית.באסיפה

רגילותמניותבעליקבוצתנציגימתוךיבחרואשרבחברהדירקטורים

בהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחראלהדירקטוריםמביןבן.

הדירקטוריון.חבריכללשלקולותברוב

המעו"ףהסתדרותע"ימוחזקתחדש,שקל 0.0001ע"נאחתמניה

מכוח-50%לזכאיזהמסוגהמניהבעלבחברה).העובדים(נציגת

יסודמגיות

הכרעהמגיות

ורים tJדירקלמנותרשאיהמניהבעלהכללית.באסיפהההצבעה

 .בןרגילותמניותבעליע"ישמונולאלהשווהבמספרבחברה

המעו"ף.הסתדרותבידימוחזקתחדששקל 0.0001ע"נאחתמניה

שדעותמקריםאותםבכללהכריעהזכותאתלבעליהמקנהזומניה

אוהחברהבדירקטוריוןוביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחברים

הסתדרותיו"רשלבידיומופקדתזומניהמוועדותיו.אחתבכל

 .כךלשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ף

התקנוןשינוילאישורובהמשךהחברהמוסדותע"יהחברהתקנוןתיקוןלאישורבהמשך

את ) 14.7.2010(ביוםהחברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםהממונהמאתשנתקבל

כספיםהמפקידיםהמעסיקים 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוולפיהחברה.תקנוןתיקון

נקבעואףאחתבןרגילהלמניהזכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגין

החברהפועלתאלובימיםאלו.מניותבעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנון

אמורההליךהחברה.בתקנוןלקבועבהתאםבןמניותבעלישלהרישומיםלהתאמת

 . 2013שנתבמהלךלהסתיים

 , 8.11.2007ביוםהממונהעל-ידילהשניתובחברהלשליטההיתרהמעו"ףלהסתדרות

בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותב Iכמתחי
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מסבתקנותכהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

הגמל"):קופות"תקנות(להלן:-1964תשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

ועמידר.ישראל)(מדינתהביטחוןמשרדישראל,אורטויצ"ו,המעו"ף,הסתדרות

זווכנזויתזוחכרזוע"יזווכנןזויןתיקןפןתשישזואישןריסו.

המשולמיםכספיםעלחלהאישורלשכירים.מפעליתהשתלמותכקרןאושרההקופה

(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופה

האמור,לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור

הוא:המסלוליםאישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואו

 299כללי-מסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 .לעת)מעת(מתחדש 2012בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסןךכוכסוכנישינןי . 4

במסגרתהקופה.בתקנוןהשינויאתהאוצרבמשרדההוןשוקאגףאישר 22.10.2012ביום

ביןבהסכםלקבועבהתאםהפרשהלקבלניתןכיהקופהבתקנון 7.5לסעיףהתווסףהשינוי

הדין.בהוראותשעומדוככלעובדיםלארגוןמעבידביןו/אולעובדהמעביד

המעודכן:התקנוןנוסחלהלן

במועדבחודשוחודשמדילחשבונו.הכספיםהפקדתממועדתחלבקופההעמיתשלחברותו

ישלםובנוסףהעמיתשלברוטושכרומתוך 2.5%לחברההמעסיקיפקידהדיןבהוראותהקבוע

לקבועבהתאםאחרתהפרשהאוברוטו.העמיתממשכורת 7.5%חשבונו,עללקופה,המעסיק

הדיו·בהוראותשעומדוככלם Iעובדלארגוןמבעידו Iבוואולעובדהמעבידו Iבבהסכם
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זויכנזויתזוחכרזוכניזוויזוקופזושיזוכספיזויכ~כתיאורכ.

תטגתרתתחגרתיךיערתטגןתריtכתעטיתיזכחשגןגןתטספר .ו

 : 30109/2012ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

מס'מס'

סה"כחשבונותחשבונות

חשבונותעצמאייםשכיריםמסלול

 18,513 18,513כללימינהל
 78 78מניותטיטניוםמינהל
 527 527אג"חמינהל
 19,118 19,118מנוהליםחשבונותסה"כ

זוטגתרתזוחגרתיךיערתטגןזוריזכתגכסיזכתיקף . 2

היקףהיקף

גידולשיעורנכסיםנכסים

(קיטון) 12/2011 09/2012

אחוזיםש"חאלפימסלול

 4.05% 710,255 739,053כללימינהל
 20.20% 1,604 1,928מניותטיטניוםמינהל
 15.62% 29,692 34,329אג"חמינהל
 4.55% 741,551 775,310מנוהליםנכסיםסה"כ

זוטגתרתזוחגרזושגגיזוןרתקןפתתשןאת . 3

שלבשיעורחיוביתתשואה(ינואר-ספטמבר)הדוחבתקופתהשיגכללימינהלמסלולא.

6.50% . 

חיוביתתשואה(יבואר-ספטמבר)הדוחבתקופתהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלולב.

 . 7.31 %שלבשיעור

שלבשיעורחיוביתתשואה(ינואר-ספטמבר)הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלולג.

2.74% . 

זויכנזויתזוחכרזועסקייכ~כג.

תחגרתעסקיט~ג .,

סעיפיכולליםנכסיהמינהל.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן·השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכושחייביםמזומנים,
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תןותגתקוSנתיגתותייtכאירועיtכ . 2

(להלן 2012שנתשלהשלישיברבעוןבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשינויים

כדלקמן:היוהנסקרת)התקופה

מדד

 6.9%הכלליהמניותמדד

 1.50/0מניותיתר

 8.7% 100ת"אמדד

 12.4% 25ת'יאמדד

 0.2%להמרהאג"חמדד

 2.8%כלליאג"חמדד

 1.1%לצרכוהמחיריםמדד

 5.8%האמריקאי S&P 500מדד

 6.2%הגלובלי MSCI ACמדד

מעמיק,המיתוןבאירופהחולשה.עללהצביעממשיכיםבעולםהריאליתהכלכלהנתוני

שלהתכווצותעלללמדשממשיךלתעשייההרכשמנהליבמדדביטוילידיבאוהוא

בכלכלתגםניכרתהאטהועלהשלישיברבעוןגםהאירובגושהכלכליתהפעילות

שההאטהנראהכשבסיןההאטה,סימנינמשכיםהמתעורריםבשווקיםגרמניה.

לעומתם,החוץ.סחראפיקדרךבמיוחדרכה,כךכללאנחיתהמשקפתהכלכלית

הר.נעון,שלכשבסיומוהכלכלית,בפעילותקלשיפורהרבעוןבמהלךנרשםבארה"ב

מתחילתלרמתוש"חזר"האבטלהבשיעורמשמעותיתירידהנרשמהבספטמבר,

האירו,(גושבעולםהמרכזייםהבנקיםהנסקרתהתקופהבמהלך .) 7.8% ( 2009

קצבאתלהאיץ(במטרהכמותייםהרחבהצעדיעלהכריזוובריטניה)יפןארהייב,

בעולם.המניותשוקיברובתמכוובכךהקרובים),ברבעוניםהצמיחה

אולםלהתרחבהמשיכה 2012שלהשלישיברביעהכלכליתהפעילותבישראל

 .הצמיחהבקצבהאטהעלמלמדיםהשוטפיםהנתונים

שלשיעורעלועמדהשינויללאנשארהישראלבנקריביתהשלישיהרבעוןבמהלך

מספרשלמשילובםנבעההתקופהכללאורךכנהעלהריביתהשארת . 2.25%

האינפלציוניות,בציפיותהעלייה , 2013תקציבלגביהבהירותחוסרביניהם:גורמים,
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ותכניותהדיורבמחיריהעלייה , 3%מ-הגבוההברמהבמשקהצמיחהקצבהתייצבות

בראההשלישי.הרבעוןסיוםלקראתשהוכרזובעולםהשונותהמוניטריותההרחבה

הופחתהובמהלכהשנהלפנישהחלהישראל,בנקשלהריביתהפחתותשמגמת

הסתיימה.האחוז,בנקודתהריבית

השקליים-הממשלתיים nהאג"במדדיבעליותתמכולעילהמתוארותההתפתחויות

עלבעיקרחיובית,מגמהנרשמהבישראלהקונצרניוהאג"חהמניותבשוקיוהצמודים.

להחליששעלוליםמקומייםגורמיםשלקיומםאףעלוזאתבעולםההתפתחויותרקע

והיקףהחובהסדריהרגולציה,הגברתכמוהמקומי,בשוקלהשקעההמוטיבציהאת

רווחיותןעלהחברתיתהמחאהוהשלכותהקונצרני,האג"חבשוקהצפויהחובמחזור

 .בישראלהנסחרותהציבוריותהחברותשל

ת"אכשמדד 12.4%שלבשיעורהנסקרתבתקופהעלה 25ת"אמדד-המניותשוק

התקשורתומגזרהבנקאותמגזרהיולטובהשבלטוהמגזרים .-8.7%בעלה 1 00

,בהתאמה.-16.7%ו-240/0בשעלו

מד·יניותצעדיאוכמותיתהרחבהצעדיעלמרכזייםבנקיםהכריזוהרבעוןסוףלקראת

שוקיאתלייצבבמטרהממשלתיותאג"חלרכישתתוכניתעלהודיע ECBה-אחרים.

ביישוםהחל FEDה-הכמותית;ההזרמהשלעיקורתוךהחוב,מוכותבכלכלותהאג"ח

ודרוםין Oביפן,גםננקטונוספיםהרחבהצעדי ; MBSה-בשוקנוספתרכישותתוכנית

הקרוביםברביעיםהעולמיתהמשקבצמיחתלתמוךצפויותאשראלהתוכניותקוריאה.

החובמשבריותרהרחוקבטווחזאת,עםהפיננסיים.לשווקיםמרענןרוחמשבהיוו

מרכזי.סיכוןלהוותימשיך

נרשמובמקבילמשמעותיות.שעריםבעליותהללולתוכניותהגיבובעולםהמניותשוקי

ממשברשסובלותבאירופהמדינותשלהממשלתיותהאג"חבתשואותחדותירידות

ואילו-6.2%בעלה MSCן ACשלהעולמיהמניותמדדהשלישיהרבעוןבמהלךהחוב.

 .-5.8%בעלה S&P-500השלהמניותמדד

ניות Yהנשוקילרובביחסיתרביצועיהשלישיהרבעוןבמהלךנרשמוהמקומיבשוק

(תקיפההגיאופוליטיהסיכוןמפניהחששותהתמתנותבשלהנראהככלבעולם.

מתעוררים.בשווקיםמניותבהם ) Risk-On (סיכוןלנכסיבביקושועליהבאיראן),

הממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

בטווחיםבעיקרהייתהבגליליםהעלייה . 3.3%שלנומינליבשיעורהמדדצמודות

האפיקלביצועיביחסעודפתתשואהושיקפו ) 2.4% (והבינוניים ) 4.00/0 (הארוכים

לאורהאינפלציותבציפיותעלייהובשלבפועלהאינפלציהקצבעליתבשלזאת,השקלי.

ולאורוחיטה),סויה(תירס,בולטותחקלאיותסחורותמספרבקרבשנרשמההתייקרות

מיסים.העלאותגםוכללוהאחרוניםבחודשיםשננקטוהפיסקלייםהצעדים
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הממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

העליות . 1.1 %-בעלווהגילונים-1.3%בעלוהשחרים . 1.3%שלבשיעורצמודותהלא

מהלךאתסייםישראלבנקלפיהןהערכותרקעעלנרשמוזהבאפיקהמתונות

הקרובים.בחודשיםהריביתהפחתות

ל" בתשואות.ובירידהשעריםיותבעהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרניחאג

מול 40והתל-בונד 20התל-בונדמדדישל ) SPREAD (התשואותמרווחבמקביל,

ו- 2.31 %עלבסופוועמדהשלישיהרבעוןבמהלךהצטמצםהממשלתיותהחובאגרות

ומדד-4.00/0בעלההמדדצמודותהקונצרניותהחובאגרותמדדבהתאמה. , 2.6%

מדדעליות:רשמובונדהתלמדדיגםתקופה.באותה 3.1 %-בעלההשקליהתל-בונד

\!'יעור Jבעלה 40התל-בונדומדדהנסקרת,תקופהבמהלך 4.1 %-בעלה 20התל-בונד

 . 5.2%שליותרחד

זוגסsכייסזוןןחןתתאריולאחרכוכשקגלגליןתזותsכתחןיןת . 3

מתאריךהתקופהבעור 2012בשנתהשלישילרבעווהדוחותפרסוםלאחראירועים

 : 20/11 120 12ועד 30/09/12

בפעםלנשיאותבבחירותבנובמבר-6בזכהאובמה,ברקהמכהןהנשיאבארה"ב,

באותןלטפלהצורךהינוהנשיא,שלשולחנועלשיונחוהראשוניםהדבריםאחדהשנייה.

"הצוקהמכונהתהליךהנוכחית,השנהבסוףסיוםלידישמגיעותהמסהטבות

מאדפיסקליתמדיניותמשמעותההמסהטבותהארכתאיכיהעובדהבשלהפיסקלי",

דמוקראטיסנאטביןהתחלקוהקונגרסמאחרבארהייב.כלכלילמיתוןשתובילמרסנת

הטבות.אותןשלהארכהלאשריוכלהנשיאכיברורשלאהרירפובליקני,נבחריםובית

כמהמינון,שלשאלהרקוזונמוךהינופיסקלי"לייצוקהסיכוןכינראהזאת,עם

אוכלוסייה.איזוועבוריוארכו,המסמהטבות

הנתונים(כלהשניהרבעוןלעומת-2%בהשלישיברבעוןצמחהאמריקאיהתוצר

נקודותמספרהיו ,) 1.8% (מהציפיותטובהיהשהנתוןלמרותשנתיים).במונחים

בהוצאותהקפיצה .) 1.3%של(צמיחההקודםלרבעוןביחסהשיפורעלשהעיבו

עצמהעללחזורתוכללאלצמיחה) 0.70/0שלתרומה(עם ) 9.6% (הפדרליתהממשלה

וסעיף 1.3%שלירידהנרשמהלדיור)(שלאההשקעותבסעיףבנוסף, .-2013בגם

אךבשיפוראמנםמדוברקודם).ברבעון 1.5%(לעומת-2%בעלההפרטיתהצריכה

האמריקאי.במשקביותרהחשובבסעיףאיטיצמיחהקצבעדייןזהו

קרןרשמיבאופןנחנכהאוקטוברבתחילתהאיחודשלהאוצרשריבמפגשבאירופה,

פגשתוקפה ) EFSF (הזמניתהסיועקרןאתלהחליףשתפקידה ) ESM (הקבועההסיוע

שלסיועבקשותלהכולדוהגדולהאינהשהקרןלזכורחשובזאת,עם . 2013ביולי

שלההמימוןנטלאתתפילמטעמןסיועשבקשתמכאן,ואיטליה.ספרדכמומדינות
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שקטלאיהגרמני,המיסיםלמשלםאדירותלעלויותותובילוצרפתגרמניהעלבעיקר

שלהחובדירוגלהורדתגםוכנראהאירופהשלהחזקותבמדינותופוליטיחברתי

גרמניה.

הכלכלהעםלהטיבעשויהההחלטה, . 2013ינוארלחודשהבחירותהוקדמובישראל,

קצבעלתקציבהעדרשלהשליליותההשפעותאתמפחיתהשהיאכיווןוזאתהמקומית

חודשים-8ביהיהניתןמאושר,תקציביהיהאפרילשעדבהנחהבמשק.הצמיחה

חודשים-5בזאתלעשותניתןשלאבעודחודשים 12שלתקציביותהוצאותלהשלים

הבחירות,לאחריקרהמהבתשתית.ההשקעותבסעיףבעיקרפוגעשהיהדברבלב,ד

הממשלהראששלהמשילותביכולתשתוקם,הממשלהבמבנהבתוצאותיהן,מאדתלוי

הקואליציוניים.הוויתוריםובהיקף

 . 2.0%שללרמהאחוזברבענובמברלחודשהריביתאתוהורידהפתיעישראלבנק

צדאתלמתןשמטרתןהמשכנתאותבשוקחדשותמגבלותעלגםהודיעהבנקבנוסף,

המחירים.לעליותמהלחץולהפחיתלדירותהביקושים

בשווקים,ירידותענן""עמודלמבצעהראשוניםבימיםנרשמובדרוםההסלמהבעקבות

השווקיםחזרוספוריםימיםלאחרזאת,עםהאג"ח.באפיקוהןהמנייתיבאפיקהן

התפתחויותבפניהמקומייםהשווקיםשלחוסנםעלשמלמדמהתוקנו,והירידותלעלות

ביטחוניות.

השנהשלהשלישיכרכען(הקןפהשלההשקעןתפעילןת . 4

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

זופעילותבמסגרתבקופה.המנייתיתהחשיפההוקטנההרבעון,במהלך-כללימנהל

 rillמן 14כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודות rillמיליוני 1כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשו

 . rillמן 1כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודות rillמן 23כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו

אוגרותנרכשוזופעולותבמסגרתהקונצרני.לאפיקהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך

 . rillמן 4כ-שלבהיקףקונצרניותאג"חונמכרו rillמן 17כ-שלבהיקףקונצרניותחוב

 21-(שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

 . rillמן 14.5כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותחובאיגרותונמכרו rillמן

בהתאם ,-900/0כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפהזה,ברבעוןטיטניום-מנהל

לשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלךהקופה.לתקנוו

המניות.לאפיקגבוהחשיפהשועור
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שאינןממשלתיותבאג"חהעמיתיםכספיהושקעוזה,ברבעוןאג"ח-מסלולמנהל

בנקאייםפיקדונותמק"מים,קונצרניות,אג"חלמדד,צמודותממשלתיותאג"חצמודות,

בנזילות.והיתרה

ההשקעהכטדיני,תשינ'י . 5

מפורטתהשינוימהותכללי.מינהלבמסלולההשקעהמדיניותשונתה 8.8.12ביום

להלן:

שיעורשגבולותכך , 11 %ל- 8%משונהבמט"ח 2012לשנתהצפויההחשיפהשיעור

אפיקייתרבכל . 17%-5%שללטווח 14%-2%שלמטווחשונההצפויההחשיפה

שינוי.כלבוצעלאבמדיניותההשקעה

השינויים:לאחר 2012לשנתהכלליהמסלולשלהמלאהההשקעהמדיניותלהלן

גבולותשיעורשיעור

שיעורחשיפהחשיפה

החשיפהלשנתצפויליומ

ייחוסמדדהצפויהסטייהטווח 2012 28/09/2012

 70% 100-ת"א
WORLD ןMSC -

 30% 21 33%-% 6% +/- 27.00% 29.64%מניות
 2-5שקליממשלתי
 60%שנים-
 2-5צמודממשלתי

 40%שנים- 37%-27% 5% +/- 32.00% 31.04%ממשלתיאג"ח

 60בונדתל 44%-32% 6% +/- 38.00% 34.76%ונצרני i7אג"ח
השקעה(קרנותאחר

נדל"ן,קרנותפרטיות,

 5.5%-0% 5% +/- 0.50% 2.25%מובנים)מכשירים

 2.50% 2.31%"מ i7פפר"י,עו"ש,

 100.00% 100%סה"כ

 17%-5% 6% +/- 11.00% 14.79%למט"חחשיפה
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b . כדןחןתןשינןייסנתןניס

החברה:שלוהפסדרווחדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים 9ל-

בספטמבר 30

2012 2011 
ש"חאלפי

מבוקרבלתי

הכנסות

 . ..... ~..?.?..'? ................ . ..... .?.Q.~..'? ..............הגמלמקופתניהולדמי

הוצאות

השקעותוניהולתפעול

וכלליותהנהלה

ההוצאותכלסך

766 

 . .................ד .. .'.~. 4 ? ....
2,608 

782 

........... .. ?''.Q!.4 ... 
2,856 

נקירווח

חקיקתןתןואןתוכתןתייסשינןייס . 1

שפורסמו:מוסדייםגופיםחוזריאי

קופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2012-9-14מוסדייםגופיםחוזר . 1

הדיווחאופןלגביהוראותלקבועהחוזרמטרת :) 24.09.2012 (פנסיהוקרנותגמל

ביטוחההון,שוקעללממונהפנסיהוקרנותגמלקופותשלהכספייםהדוחותאודות

תחילתןהגשתם.ומועדיהכספייםהדוחותהגשתאופןאודותפירוטקייםבחוזרוחיסכון.

ואילך. 2012שנתשלהכספייםבדוחותהחוזרהוראותשל

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתבדבר 2012-9-13מוסדייםגופיםחוזר . 2

שמספרו , 22.3.2012ב-שפורסםהחוזראתמחליףהחוזר :) 15.08.2012 (מרכזית

גופיםמחייבהחוזרוהבהרות.טכנייםתיקוניםמספרכוללהמעודכןהחוזר . 2012-9-6

המרכזית.הסליקהלמערכתהתחברותלשםהדרושותההכנותכלאתלערוךמוסדיים

בעלויותישאובמערכתהמשתמשיםרישיוןבעלאומוסדיגוףכלכיבחוזרנקבע

הפעולותאתמפרטהחוזרהממונה.שיקבעלכלליםבהתאםשימושודמיהתחברות

לחובתהקשורותההוראותהמרכזית.הפנסיוניתהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעו

החוזר.פרסוםמיוםיחולושימושודמיהתחברותועלויותהסליקהלמערכתהתחברות

לתוקףיכנסוהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעולפעולותהקשורותמההוראותחלק
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מידעסליקתתתאפשרשבוהמועדו!אוהפעולותאותןאתלבצעיתאפשרשבובמועד

הממונה.שיפרסםכפיכספיםלסליקתהנלווה

עמיתימחשבונותלאיתוראינטרנטיממשקבדבר 2012-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 3

הטיפולבמסגרת :) 01.08.2012 (נלווהמכתב-שנפטרועמיתימשלוחשבונות

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותמשליםוכצעדפנסיוניבחיסכוןדורשללאבכספים

וחיסכוןביטוחההון,שוקאגף , 2012-התשע"בומוטבים),עמיתיםגמל)(איתור(קופות

לעמיתיםיאפשרזהממשקעמיתים.חשבונותלאיתורמרכזאינטרנטיממשקמקים

מוסדייםגופיםאצלחשבונותובמהירותבקלותלאתרשנפטרועמיתיםשלולמוטבים

לממונהלהעבירהקופהשעלהמידעאתמפרטהחוזרפנסיוניים.חסכונותהמנהלים

ולוחותקשראנשימהממשק,הסרהאפשרותבדברכלליםוקובעהממשקהפעלתלצורך

ממועדהחללתוקףנכנסוהחוזרהוראותהאינטגרציה.הליךואתלהיערכותזמנים

החוזר.פרסום

שלכספיימבדוחותהנדרשהגילוימבנהבדבר 2012-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 4

מטרת :) IFRS) (30.07.2012 (הבינלאומיימהדיווחלתקניבהתאממנהלותחברות

מנהלות,חברותשלכספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנההנחיותלקבועהחוזר

תקניאימוץבדברהנחיותבחוזרהבינלאומית.התקינהשלעדכניותהוראותהמשקפות

ובחברותנשלטותמנהלותבחברותהשקעותסכומיחישובאופןבענייןהנחיותהדיווח,

הוראות .השנתייםכספייםהדוחותעלהחתימהאופןבדברהנחיותוכןאחרותמוחזקות

הוראותמלבדהפרסום,מיוםלתוקףנכנסווהןהמנהלות.החברותכלעלחלותזהחוזר

 . 2012לשנתהכספייםמהדוחותהחליחולואשרהדיווחתקניאימוץ

שלנלווימודיווחימכספיימדוחותדיווחבדבר 2012-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 5

כספייםדוחותדיווחאופןלגביהוראותקובעהחוזר :) 30.07.2012 (המנהלותהחברות

הנלוויםבדיווחיםהנדרשהדיווחומבנהאופןלגביוהוראותלממונהמנהלותחברותשל

 PDFבקובצייוגשוהכספייםהדוחותכיקובעהחוזרמנהלות.חברותשלכספייםלדוחות

יוגשושנתייםהכספייםשהדוחותנקבעכןטקסטואליים.חיפושיםבהםלערוךשניתן

הנלוויםהדיווחיםמפורטיםבחוזרמקורית.בחתימהוחתומיםכרוכיםהעתקים,בשני

יחולוהחוזרהוראותהכספיים.הדוחותדיווחבמועדלממונהלדווחמנהלתחברהשעל

ואילך· 2012שנתשלהראשוןהרבעוןבגיןמהדיווחיםהחלהמנהלות,החברותכלעל

הרבעוניםבגיןהכספייםלדוחותהנלוויםוהדיווחיםהכספייםהדוחותזאת,אףעל

שנתשלהשלישיהרבעוןדיווחייוגשושבובמועדידווחו , 2012שנתשלוהשניהראשון
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גםידווחו 2012שנתשלהשלישיהרבעוןשלהכספייםהדוחותעלהדיווחבמועד . 2012

 . PDFקבציבאמצעות 2012עד 2010השניםשלהרבעוניםכלשלהכספייםהדוחות

מוסדיימגופימעלהחלימהשקעהכלליבדבר 2012-9-9מוסדייםגופיםחוזר . 6

בנושאיםהשקעהכללילענייןמפורטותהוראותלקבועהיאהחוזרמטרת :) 4.7.2012 (

מינויהשקעה,משיעוריחריגה(לרבות:הגמלקופותידיעלההשקעותלניהולהקשורים

מחקהמתמחההשקעהמסלולמתמחה,השקעהמסלולמוסדי,גוףידיעלדירקטור

שותפות,שאינותאגידבאמצעותבמקרקעיןבזכותהשקעהבשותפות,השקעהמדד,

בצדהשקעהבאמצעותו,אוקשורצדעםעסקהלעמיתים),הלוואות(גםהלוואותמתן

וכיוצ"ב).שליטהאמצעיוהחזקתשליטהקשור,

(כלליגמל)(קופותפיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותבעקבות,פורסםזהחוזר

הממונההוסמךשבהןלהלן)(ראו-2012התשע"במוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעה

גופיםעלהחלותמהמגבלותחלקהתאמתלאפשרכדישונים,בענייניםהוריאותלקבוע

 . 7.7.2012ביוםהחוזרהוראותשלתחילתןמשתנים.שוקלוזנאימוסדיים

משרהנושאיעלההוושוקעללממונהדיווחבדבר 2012-9-7מוסדייםגופי(]חוזר . 7

חדשהאינטרנטיתמערכתפיתחהאוצרמשרד :) 13.6.2012 (המוסדיימבגופימ

וחים Iדייתקבלו 2012ביולי 1מיוםוהחלהמוסדייםבגופיםמשרהנושאידיווחלקליטת

 2006-2-4גמללחוזרג'(נספחהאקסלקבציבאמצעותולאזומערכתנות Jבאמצרק

אודותםלדווחשנדרשהתפקידיםשבעליכך 2006-2-4גמלחוזרתוקןזאתלאורבוטל).

שישנקבעכןמשרה.נושאיבמערכתהמפורטיםהתפקידיםמבעליאחדכלמעתהיהיו

ורבעוני.שוטףבאופןהנתוניםאתלעדכן

מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתבדבר 2012-9-6מוסדייםגופיםןחוזר . 8

נקבעהמרכזית.הסליקהלמערכתלהתחברמוסדייםגופיםמחייבהחוזר :) 2 ~~. 3.2012 (

התחברותבעלויותיישאובמערכתהמשתמשיםרישיוןבעלאומוסדיגוף ל:(כיבחוזר

שיבוצעוהפעולותאתמפרטהחוזרהממונה.שיקבעלכלליםבהתאםשימושודמי

התחברותלחובתהקשורותההוראותהמרכזית.הפנסיוניתהסליקהמערכתבאמצעות

חלקהחוזר.פרסוםמיוםיחולושימושודמיהתחברותועלויותהסליקהלמערכת

החללתוקףיכנסוהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעולפעולותהקשורותמההוראות.

סליקתתתאפשרשבובמועדהחלו/אוהפעולותאותןאתלבצעיתאפשרשב:ובמועד

הממונה.שיפרסםכפיכספיםלסליקתהנלווהמידע
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דוחותהצהרות,-כספידיווחעלפגימיתבקרהבדבר 2012-9-5מוסדייםגופיםחוזר . 9

תיקונימ-כספידיווחעלהפגימיתהבקרהעלההגהלהואחריותוגילויימ,

לאיוגשהנהלהח Iשדכךניסוחתיקוניעללהודיעהיאהחוזרמטרת :) 14.3.2012 (

מוסדייםגופיםעלוכיבאפריל) 30(במקוםהעוקבתהשנהשלביוני 15מיוםיאוחר

הדיווחמתקופתהחללעמיתלדוחבנוגעהפנימיתהבקרהעלההנהלההצהרותלצרף

נכנסוהחוזרהוראות .) 2012בדצמבר 31(במקום 2013בדצמבר 31ביוםהמסתיימת

פרסומו.בווםלתוקף

שפורסמו:גמלקופותחוזריב.

הגמלקופתי IIעהדיוהוראותקיומבדברשגתידוחבדבר 2012-2-2גמלקופותחוזר . 1

הדרישהאתלבטלהיאהחוזרמטרת :) 24.09.2012 (שיגויימ-לשבער) 15 .ק.ח(

מידילהגישהחברותנדרשושאותוההשקעה,בתקנותעמידהבדברדוח-בןלחלק

בןחלקלהגשתהדרישה .) 21.12.2005 ( 2005-2-19גמלבחוזרשפורסםכפירבעון,

(כלליגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותהתקנתבעקבותבוטלה

מהדיווחהחלזהחוזרשלתחילתו .-2012התשע"במוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעה

ואילך. 2012שנתשלהשלישיהרבעוןבגין

שפורסמו:ויועציםסוכגימחוזריג.

מטרת :) 3.4.2012 (ממוחשבתגרפיתחתימהבדבר 2012-10-2ויועציםסוכניםחוזר . 1

את,לקצרמוסדיגוףאלן Iרישימבעלהמסמכיםהעברתאופןאתולייעל,לשפרהחוזר

החוזרהעמית.בזכויותלפגועמבליוהכלהשירות,אתולשפרהמסמכיםהעברתזמני

עללקוחהחתמתלשםממוחשבתגרפיתבחתימההמשתמשרישיוןבעלכיקובע

שלתחילתובחוזר.המפורטותההוראותאחרימלאעסקה,מביצועכחלקמסמכים

פרסומו.ביום-החוזר

החוזר :) 22.3.2012 (רישיוולבעליכוחייפויבדבר 2012-10-1ויועציםםוכניםחוזר . 2

רישיוןבעלשלכוחואתלייפותלקוחיוכלבאמצעותוכוח,ייפוילטופסאחידמבנהקובע

:שמו lבקשותלהעביראומוסדיבגוףעבורוהמנוהלפנסיונימוצראודותמידעלקבל

שלתחילתומתמשך.פנסיונישיייקאוייעוץלרבותפנסיוני,שיווקאוייעוץבמסגרת

 . 2013לינואר 1הביוםזהחוזר

שפורסמו:ותקגותחקיקהד.

 :-2012תשע"בגיהול),(דמיגמל)(קופותפיגגסיימשירותימעלהפיקוחתקגות . 1

[קבעבתקנות . 1.1.2013ביוםותחילתן 21.6.12ביוםברשומותפורסמוהתקנות

שחברההיתר,ביןנקבע,כךלגבות.גמלקופותשרשאיותהמרבייםהניהולדמישיעור

בחשבונוהצבורההכספיםמיתרתניהולדמילגבותרשאיתהשתלמותקרןשלמנהלת

לפיניהולדמיתגבהענפיתגמלקופתלשנה. 2%עליעלהשלאבשיעורעמית,כלשל
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בחשבונותניהולדמינקבעוכן . 2%שלהמרבילשיעורבכפוףבפועל,שהוציאההוצאות

שנפטרו.עמיתיםאונותקעימםשהקשרעמיתיםשל

גופיםעלהחלימהשקעה(כלליגמל)(קופותפיננסימשירותימעלהפיקוחתקנות . 2

נכנסווהן 7.6.2012ביוםברשומותפורסמוהתקנות :-2012התשע"במוסדיים),

 . 7.7.2012ביוםלתוקף

לרבותהמוסדיים,הגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתקובעותהתקנות

רו.נוסטכספי

קרנותועלגמלקופותנכסיעלשחלוהשקעהכלליביןההבחנותבוטלוזובמסגרת

מכלליחלקשונוכןברווחים.שמשתתפותפוליסותכספיעלשחלואלולביןפנסיה

משקיעיםולפעילותבכללההוןשוקפעילותלדרכילהתאימםכדיהקיימים,ההשקעה

הכנסהמסבתקנותשהתקיימוכמותיותמגבלותהוסרובתקנותבפרט.מוסדיים

בהןחיצונייםנציגיםומעורבותככללמוסדייםבגופיםהשקעהועדותמעורבותוהוגברה

שוקלמצביבהתאמהמוסדיים,גופיםפעילותגמישותאתלהגבירכדיכן,כמובפרט.

הביטוחובתקנותהכנסהמסבתקנותקבועותשהיומההוראותחלקהועברומשתנים,

גופיםביןעסקאותעלשיחולולמגבלותמתייחסותהתקנותבנוסף,הממונה.להוראות

גופיםשלהבעלותבמבנהשחלהשינויבשלאליהם,הקשוריםתאגידיםלביןמוסדיים

פעילויות.שלרחבמגווןבעליפיננסיםלתאגידיםהגופיםשלהפיכתםובשלמוסדיים

 , 30סעיפיםלרבותקודמותהוראותתוקנוו/אובוטלוהתקנותהתקנתבעקבותכייצוין

(כלליםהכנסהמסלתקנותא'-58וכ 41 ,)ב(ה 41 ,)א(ה 41 , 15ד 41עדא 41 33 , 32

 .-1964התשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור

ומוטבימ),עמיתימ(איתורגמל)(קופותפיננסיימשירותימעלהפיקוחתקנות . 3

אתמפרטותהתקנות . 30.1.2012ביוםברשומותפורסמוהתקנות :-2012התשע"ב

מרשםבאמצעותהעמיתשלהזיהויפרטיעדכוןלצורךליזוםהקופהשעלהפעולות

עמםשהקשרעמיתיםלאיתורבפעולותלנקוטהקופהעלכיקובעותהתקנותהאוכלוסין.

היציגהגוףואצלהמעסיקאצלמידע,במאגריחיפושקשר,לאישפנייהזהובכללנותק

הפעולותאתהתקנותמפרטותכן,כמוזמנים.בלוחותעמידהתוךוזאתהעמיתיםשל

שזהותםלעמיתיםביחסהפעולותואתלקופהידועהשזהותםמוטביםלאיתורהנדרשות

התקנותשלתחילתןהאיתור.פעולותלביצועהזמניםלוחותואתלקופהידועהאינה

ביוםלתוקףנכנסוהעמיתיםזיהויפרטיעדכוןבדברההוראותתחילת . 1.1.2013ביום

התחילה).יוםשלאחרהרבעוןסוףעדהאוכלוסיןלמרשםלפנותהקופה(על 30.7.12

 :-2012התשע"ב(תיקוו),גמל)קופותולניהוללאישור(כללימהכנסהמסתקנות . 4

אתהתיקוןמבטלבעניין,חוזרופרסוםומוטביםעמיתיםאיתורתקנותהתקנתבעקבות

תחילתלמוטבים.הודעהומתועמיתיםאיתורשעניינההכנסהמסבתקנותד 38תקנה

 . 1.1.2013ביוםהתיקון
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ביצועבשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 5

השעההוראתסעיףאתמאריךהתיקון :-2012התשע"ב ) 2מס'עסקאות)(תיקון

ביצועבשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנות

 . 31.12.2013ליוםעד ,-2008התשס"חעסקאות)

שהתקבלהחוק :-2011התשע"אחקיקה),(תיקוניההוןבשוקהאכיפההגברתחוק . 6

(ביטוח),פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקאתמתקן 17.8.2011ביוםבכנסת

התשס"ה-גמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקואת 1981התשמ"א-

לרבותבאוצר,ההוןשוקעללממונהרבותמנהליותאכיפהסמכויותמעניקהחוק . 2005

בתחוםועובדיםמשרהנושאי-הנחיותמפריעלכספייםעיצומיםהטלתחקירות,ניהול

הם:גמלקופותבחוקשבוצעוהשינוייםעיקריביטוח.אושיפויעלאיסורתוךההון,שוק

הרתעהלמכשירהכספיהעיצוםהפיכתלשםהכספיים,העיצומיםסכומיהגדלת

הכספייםהעיצומיםסכומיוהתאמתההפרותחומרתשלודירוגסיווגהוספתאפקטיבי,

לענייןגמלקופותוחוקהביטוחעלהפיקוחחוקהוראותשלתחילתןההפרה.לחומרת

החוקהוראותיתר .) 2012אוגוסט 17 (החוקשלפרסומומיוםשנהכספייםעיצומים

ברשומות.פרסומןעםלתוקףנכנסו

ונחריןנרכקרותגירוין.

כספי-דיווחעלפנימית"בקרה 2010-9-7מוסדייםגופיםחוזרפורסם 2010בשנת

מסודרהליךוקיימההחוזרלהוראותבהתאםפעלההחברהוגילויים".דוחותהצהרות,

בחברה.הפנימיתהבקרהעללהצהירהמאפשר

בשלביוכןהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

המתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכתהתיעוד

שלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהלהפועלים)(בנק

הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסיםנוחותמכתביהקופה,

המורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,

וניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים

ומהימן.יעילבאופןהקוומיםהפערים

התומכיםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2011בשנתבחוזר,שנקבעוכפיהמתוכנןפיעל

עדבבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחים

אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן 2011לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועד

הבקרות.
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ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2012למרץ 14בתאריך

דעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנקו) SAE N.ס TYPE 3402(ווהבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיוסומך KPMGרו"חמשרדשל

הוותההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויועוד . 31/12/2011ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2011לועד 1/1/2011שביובתקופה

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2012בפברואר 15בתאריך

זיו BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (גמל

שביובתקופההבקרותואפקטיביותעיצובוהבקרות,לתיאורשהתייחסההאפט

 . 31/12/2011לועד 1/1/2011

החברהכיוחיסכווביטוחההוושוקלאגףהחברהדיווחה 2012ביוני 11בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

בהיקפה,בהתחשבזאת , 2011בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייומוסדייםגופיםבחוזרכמפורט

בדצמבר 31ליוםכי ) believes (מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהתבססוגילויים.

מהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2011

אפקטיבית.הינההכספיים

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו,

החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.החברהשלהגילוי

הנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביות

שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיולהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכווביטוחההון

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2012בספטמבר 30ביוםהמסתייםהרבעוובמהלך

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופוהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשל

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן
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 ~ Certification (ת~תות
כן:ר Iמצהגלר,מרדכןאנן,

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 30109/2012ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותיםהמינהל
"הדוח").(להלן:

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2
מצגים,אותםנכללובהוהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופן

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלת

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

כן- Iהמנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

ידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחרים

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

ההון;

והצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

התקופהלתוםהגילוי,לבגןוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

הבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעזהברבעון

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתה.

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלו.

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

כספי.
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דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מגלר,מרדכי תאריך

21 



 ~ Certificationןת~תות

כן:ר Iמצהזרן Iסווראובןזאנן

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 30109/2012ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותיםהמינהל
"הדוח").(להלן:

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופן

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלת

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

ייריעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברהאחרים

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבועתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

ההון;

והצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

הבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעזהברבעון

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

 ל.!\{בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

כספי.

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ם Iכםפמנהל , Iר Iו IOראובוך Iתאר ~--------- 2012בנובמבר, 21
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ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

בינייםכספייםדוחות

 2012בספטמבר 30ליום

מבוקר)(בלתי



ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

 2012בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

הענייניםתוכו

עמוד

 25החשבוןרואהשלסקירהדוח

 26בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 27הכוללהרווחעלבינייםדוחותתמצית

 28-30בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

מ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 2012בספטמבר 30ביוםשהסתיימהלתסופהמבוסריםבלתיבינייםדוחותססירת :הנדוו

מבוא

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנולבקשתכם,

המצבעלהדוחתמציתאתהכוללהחברה),-(להלןמ IIבעוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

שללתקופההכוללהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת 2012בספטמבר 30ליוםבינייםהכספי

לעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעה

יידיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגה

מידעעלמסקנהלהביעהיא.אחריותנוההוןשוקאגףלהנחיותובהתאםביניים"לתקופותכספי

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספי

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה .הישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכךבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשתיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנו,איןלכךבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

לתקופתכספייידיווח IAS 34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינות,מכלערוך

 .האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותובהתאםהביניים"

"/ 
 Jr J-... " !_כ( // /1

 ~ושנג1ןלוטרבךורדי
חשבוןרואי

 ,;rJ... ~ J/ ,/ :תל-אביב

 03-7514511פקס. , 03-7514514טל.כs 2521מיקוד 18היצירהרח'גן:רמת
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ההשתלתותקרותינהלשלהתנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 31ליום
בדצמברבספטמבר 30ליום

2012 2011 2011 
בוקר _Eמבוקרבלתי

ש"חאלפי

שוטפיםנכסים

ובקופהבבנקיםמזומנים

קשורצדוהשירותים-המינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן

809 685 736 
75 169 

----
884 854 736 ----------- ---------- ... -----------

'75 110 81 
89 104 56 

----
164 214 137 ----------- ----------- -----------

1,048 1,068 873 

שוטפיםבלתינכסים

מראשהוצאות

קבוערכוש

נכסיםסה"כ

שוטפותהתחייבויות

לפרעוןהמחאות

לשלםהוצאות

ארורלזמןהתחייבויות

מראשהכנסות

מעבידעובדיחסילסיוםהתחייבויות

313 286 76 
282 280 457 
165 165 79 
760 731 612 ----------- ----------... -----------

164 214 137 
124 123 124 
288 337 261 ----------- ----------- -----------

---------- ... ----------- ----------.. 

1,048 1,068 873 

אחריםזכאים

lliב 

והווהתחייבויותסה"כ

הדירקטוריוןיו"ר

הכספיימהדוחותנפרדבלתיחלקמר~וויםהמצורפיםהביאורים

",,,,~,, ,.' 

 2012בנובמבר, 21
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

 fרו~ םירפ~""'"'יי >
ראובןסווירי

כספיםמנהל

26 



ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

הכוללהרווחעלבינייםדוחותתמצית

שהסתיימוחודשים-9ל

ביום

לשנה
שהסתיימהשהסתיימוחודשים-3ל

ביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2012 2011 2012 2011 2011 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

הכנסות

 _~_~z!.~ ______ 881 _ _______ ~~_ך_ _ _____ ?!.~?~_ _ _____ ?!._§ g _~_הגמלמקופתניהולדמי

הוצאות

השקעותוניהולתפעול

וכלליותהנהלה

1,034 254 258 782 766 4 
2,707 627 639 2,074 1,842 5 

______ ~.!Z~_~_ 881 897 ------?.!~?~- ------?.!§_g-~--------------- -------------- ההוצאותכלסך

כוללרווח

ביניים,הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

27 



ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

כללי:א.

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן"מינהל"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
עלוהשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת"החברה")(להלן:
גמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה"הקופה")(להלן:מסלוליהשלושת

הגמל").קופות"חוק(להלן:-2005התשס"א
השתלמותכקרןואושרהבמניות,מוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה

לשכירים.

אתהמנהלתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפית"גמל"קופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה
ע"ימיוצגיםלהיותעשוייםאומיוצגיםאשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספי

המעו"ף.הסתדרות
שלאורגניזציה")('ירה-מחדשהארגוןהליך 31.8.07ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם
אתוגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעדהחברה.
החברה.

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךבמסגרת

הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה

ניהול:דמיב.

לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל
פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה

הדין.הוראות

בקרןלפעולהחלווחיסכוןביטוחההון,שוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודשג.

כדלקמן:הכללילמסלולבנוסףמסלוליםשני

אג"חמק"מים),(לרבותממשלתיותבאג"חהמסלולמנכסי 750/0לפחותמושקעים-בו nאג"מסלול
ונגזריםבמניותהשקעהכלללאאלו,בהשקעותהמתמחותנאמנותקרנותלהמרה,אג"חקונצרניות,

ובכפוףכאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,על

ההשקעות.ועדתשלדעתהשיקולפיעללאמור

באופציות,ובחו"ל,בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמסלול
אלה.בהשקעותהמתמחותנאמנותובקרנותובחו"לבארץמניותומדדמניותעלבנגזרים

ללא"מינהלמסלולבתקנוןהשינויאתהאוצרבמשרדההוןשוקאגףאישר 13/11/2011ביוםד.
במסגרתואשראג"ח,מתמחהכמסלולויוגדראג"ח""מינהלהמסלולייקראשמעתהכךמניות"
באג"ח.מנכסיו 75%לפחותיושקעו

מניות"עלונגזריםבמניותהשקעהכל"ללאהמשפטיםבתקנוןנוספוהנ"להשינויבמסגרתכןכמו
 .כאג"ח"מוגדרותהינןאשר "-ו

עפ"יפתיחתו,מיוםזהבמסלולהקיימתההשקעהלמדיניותביטוימהווהזהשינויכיסוברתהחברה
ההשקעות.ועדתהחלטת
במסגרתוכאשראג"חמתמחהכמסלולהמסלולאתלקבועהחברהרצוןהןלשינוייםהסיבות

 . 75%מ-תפחתלאבאג"חההשקעה

בהעדרהמזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותה.
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,דע Iלממשמעות

בקופה.ם Iהעמיתלחשבונותנזקפותוהוצאותיה
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ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

הכספייםהדוחותעריכתבסיס- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהלקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

השנתיים").'יהדוחות(להלן: 2011בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספיים

בנובמבר, 21ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2012 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,

העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

השנתיים.הכספייםבדוחותששימשואלועםעקבייםהינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשו

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 3באור

בדוחותשיושמההמדיניותהינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
השנתיים.

השקעותוניהולתפעולהוצאות- 4באור

ההרכב:

שהסתיימוחודשים-9ל

ביום

שהסתיימוחודשים-3ל

ביום

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2011 2012 2011 2012 2011 
מבוקרבלתי

ש"חאלפי

580 192 189 
202 66 65 
782 258 254 

מבוקר

766 

766 
268 

---י

1,034 

מתפעללבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

568 
198 
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ההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדילפקידים

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלה- 5באור

ההרכב:

לשנה
שהסתיימהשהסתיימוחודשים-3לשהסתיימוחודשים-9ל

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2012 2011 2012 2011 2011 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 1,104 241 212 878 629נלוותוהוצאותעבודהשכר
 325 96 92 224 288דירקטוריםשכר
 195 45 39 150 123משרהונושאידירקטוריםבטוח

 171 49 66 131 138ואגרותמשרדיות
 563 146 132 436 378מקצועיות

 147 40 43 108 126ואחזקהדירהשכר
 56 13 14 38 40והשתלמויותכנסים

 62 16 13 47 40פחתהוצאות
 51 ) 35 ( 28 46 69דיוור
 33 16 16 11עקרוניותהכרעותחוזרבגיןפיצוי

1,842 2,074 639 627 2,7..QZ.. 

תלויותהתחייבויות- 6באור

בנסיבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחוק . 1

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקהמפורטות

לחברה.

 618-לכמסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןבינייםהכספיהדוחלתאריך
ביןבפיגורחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח"שאלפי 746- 31.12.2011 (ש"חאלפי

מעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףשוטף,באופוהמשפטייםיועציהבאמצעותהשאר

ההשתלמות.קרןכספיבהעברתשפיגרו

כספיםשלבהעברהאובמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןעקרוניתהכרעהניתנה 2011למרץ-15הביום . 2

"ההכרעה").(להלן-השקעהמסלוליביןאוגמלקופותבין

וסיימההחוקבהוראותשנקבעוהזמניםללוחותבהתאםההכרעהליישוםעבודהתוכניתגיבשההחברה

כ-ע"סהפיצויסכומיאתושולמהאליהשהועברוהפיצוידרישותנכונותאתבחנההחברהיישומה.את
ש"ח.אלפי 44
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