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הסנהרתהחגרהשיגירייןכסאפייניןכא.

נללי . ,

והשירותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן-מינהלשלהמנהלת"החברה

ההשתלמותקרןמינהל"שלהמנהלתהחברההינה )"החברה" :להלן(בע"מ"

"הקופה"). :(להלן "והשירותיםהמינהלעובדילפקידים

תקנוןלהוראותבהתאםשוניםומעסיקיםהמעו"ףהסתדרותבבעלותהחברה

 .החברה

זהממועדוהחל 30.4.2014ליוםעדהשקעהמסלוליארבעהפעלוהמנוהלתבקופה

לתקנוןבהתאםהמנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהשקעהמסלולישלושהפועלים

להלן:כמפורטוהכלהקופה

וועדתשלדעתהשיקולפיעלהחוסכיםיכספמושקעיםבוכללי-מינהלמסלול •

החוקיההסדרפיעל ,ובחו"לבארץ ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעות

קונצרניות,אג"חישראל,ממשלתשלבאג"חולרבותהקופהבתקנוןכהגדרתו

מקרקעיןהלוואות,להמרה,אג"חמניות,שלבנגזרות ,במניותבבנקים,פיקדונות

 .החוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

במניותהמסלולמנכסי 50%לפחותמושקעיםבומניות-טיטניוםמינהלמסלול •

ובקרנותל"ובחובארץמניותבמדדי ,מניותעלבנגזרים ,באופציות ,ל"ובחובארץ

 .אלהבהשקעותהמתמחותנאמנות

באג"חהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבואג"ח-מינהלמסלול •

נאמנותקרנות ,להמרהאג"ח ,קונצרניותאג"חמק"מים),(לרבותממשלתיות

 ,מניותעלונגזריםבמניותהשקעהכלללא ,אלובהשקעותהמתמחות

כאג"חמוגדרותהינןאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעות

 .ההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף

המסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבו-קצרלטווח nאג"מינהלמסלול •

הראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשךשהוא.סוגמכלבאג"ח

ונגזרים.במניותהשקעהכלוללא ,שנהעליעלהלא

הנחיותלפיהנדרשתהנכסיםלמכסתהגיעלאזהמסלולכיהעובדהלנוכח

 , 26.3.2014ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) 1i!Jמיליון 1 (האוצר

 .המסלולמחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביוםהמסלול.אתלסגור
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לת \iיכ( \i\ iחגן \iשליכ(י,ת \iגעליפין'\? . .1

בזכויותאחוזמביותמספרהמביותבעל

הצבעה

 50%הכרעהמניות 1ףיהמעו'הסתדרות

סודימניות 1

 0%א'רגילותרשומותמניות 39,998הקרןעמיתי

 50%ב'רגילותרשומותמניות 10,000

100% 

שוניםמעסיקים

 :הבאההחלוקהלפיחדששקל 5.00שלע"נעלעומדהחברהשלהמניותהון

כ"א.חדששקל 0.0001ע"נמניות 39,998א'רגילותמביות

עלהודעהלקבלזכאיאינואך .בקרןעמיתלהיותזכאיהמניהבעל

הוקצולאאלומניות .ולהצביעבהולהשתתף ,(לליותאסיפות

 .בפועל

בפועלהוקצומתוכןחדש.שקל 0.0001ע"נמניות 1 0,000ב'רגילותמניות

ידיעלשאושרכפיהמתוקןהחברהתקנוןלפימניות. 7.830

"הממונה")(להלן:האוצרבמשרדההוןשוקאגףעלהממונה

עבורבקופהכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15-ליוקצואלומניות

המבעידיםי"עמוחזקותאלהותימנביותר.הרבהעמיתיםמספר

באסיפהולהצביעלהשתתףהזכותאתלבעליהןמעניקותוהן

מניותבעלי .הכלליתבאסיפהאחדקולמקנהמניהכל .הכללית

יבחרואשרבחברהדירקטוריםשישהעדלמנותזכאיםיהיואלו

אלהדירקטוריםמביןב.ירגילותמניותבעליקבוצתנציגימתוך

חבריכללשלקולותברובבהצבעההדירקטוריוןראשיושבייבחר

 ·הדירקטוריון
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הסתדרותי"עמוחזקת ,חדששקל 0.0001ע"נאחתמניהיסודמניות

ל-זכאיזהמסוגהמניהבעל .בחברה)העובדים(נציגתהמעו"ף

 6לפחותימנההמניהבעלהכללית.באסיפהההצבעהמכוח 50%

ממחציתמטעמוהדירקטוריםמספריפחתולאמקרהובכלדירקטורים

בחברה.המכהניםהדירקטורים

הסתדרותדייבמוחזקתחדששקל 0.0001נ"עאחתמניההכרעהמניות

אותםבכללהכריעתוהזכאתלבעליהמקנהזומניה .ף"המעו

וביןהכלליתבאסיפהביןשקולותהחבריםשדעותמקרים

מופקדתזומניה .מוועדותיואחתבכלאוהחברהבדירקטוריון

לשםידועלשהוסמךמיבידיאוהמעו"ףהסתדרותיו"רשלבידיו

 ·כך

שינוילאישורבהמשךוהחברהמוסדות ,"עהחברהתקנוןוןקיתלאישורבהמשך

(ביוםהחברותרשםאישר , 5.5.2010ביוםהממונהמאתשנתקבלהתקנון

 15כאמורהמעודכןהחברהתקנוןלפיהחברה.תקנוןתיקוןאת ) 14.7.2010

זכאיםיהיוהעמיתיםשלביותרהגדולהמספרבגיןכספיםהמפקידיםהמעסיקים

בעלימטעםדירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחת 'ברגילהלמניה

בהתאםןבתומני ,בעלשלהרושומיםלהתאמתהחברהפועלתאלוימוםב .ואלמניות

 . 2014שנתבמהלךלהסתייםאמורההליךהחברה.וןבתקנלקבוע

ביוםהממונהידי-עללהשניתןבחברהלשליטההיתרו"ףהמעלהסתדרות

8.11 בחברה.אחזקותיהשיעורלאורהגמלקופותחוקמהוראותכמתחייב , 2007.

כהגדרתםלחברהקשוריםצדדיםהינםהבאיםהגופיםהחברה,ידיעתלמיטב

 :(להלן-1964תשכ"ד ,גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסבתקנות

 ,רוםהשתלמותרןק ,ישראלאורט ,וצ"וי .ף"המעוהסתדרות :)הגמל"קופותתתקנו"

עובדילפקידיםההשתלמותקרןמינהל ,דריעמ ,הביטחוןמשדר-ישראלמדינת

אתהמנהלתבע"מערךניירותותפסג ,החברה '''עהמנוהלתרותיםוהשיהמינהל

המשקיעיםמקבוצתכחלקאליההקשוריםוהגופיםחיצוניבניהולהחברההשקעות

(ככלמהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל ,בדיןכמוגדר

 .יותראוהמניותמהון 20%כאלה)שקיימות

אביבבתל 9העםאחדברחובהחדשלמשכנההחברהנכנסה 22.1.2014ביום

 )קשור(צדרוםקרןשלמשנהשוכרתהינההחברה .ענייניהאתמנהלתהיאמשם

7 



היאשכירותהסכםתקופת . 2.9.2013מיוםרוםקרומולהסכםעלוחתומהבנכס

תקופתקוזמתהשכירותתקופתלאחר . 28.2.2019ליוםעדחודשים 62למשך

 .ותירהשכבהסכםכמפורטהשכירותתקופתלהארכתאופציה

iוט(iולתiוחגןiוע"יiוט('iול,תלק'פ'תשישiואיש,ןיסו.

אישור.ההקופהבתקנוןכמפורטלשכיריםמפעליתותהשתלמכקרואושרההקופה

 19בתקנההקבועיםולתנאיםםלשיעוריבהתאםלקופההמשולמיםכספיםעלחל

בתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישורים(כללהכנסהמסלתקנות

אישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיףמכוח

הוא:המסלולים

 299-כללימסלולמינהל •

 1262מניות-טיטניוםמסלולמינהל •

 1385אג"ח-מסלולמינהל •

 . )לעתמעתתחדש(מ 2015בדצמבר 31יוםלעדוהינהגמלקופתאישורתוקף

יט,ןגטטט(ישי(,י . 4

 .היסודבמסמכישינווזםנערכולאהרבעוןבמהלך
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חיכנחלתחחכרחחוייכנו!(ח Pחשייחנס!(חיכנsכאורית .כ

לת \iטנ \i\ iחנן \iיךיעל\כיל \i (\ט \iעטיתי\כ \iחשנ\נ\תטספן .,

 : 30109/2014ליוםיתיםהעמחשבונותמספר

 'מס 'מס

סה"כתונוחשבתונוחשב

חשבונותייםצמאעשכיריםמסלול

 16,788 16,788כללימינהל

 67 67תמניוטיטניוםמינהל

 430 430ח"אגלינהמ

 17,285 17,285מנוהליםחשבונותסה"כ

2 . i\ יקףi\ נכסי\כi\ \טגi\ יךיעללי\כi\ חנןi\ i\ טנi\ לת

יקףההיקף

נכסים

09/2014 
יםכסנ

12/2013 
ולידגרושיע

 )וןקיט(

חש"יאלפמסלול

 793,435 811,569יכללמינהל

 2,281 2,153תומניםוטיטנינהלימ

31 31,046אג"חמינהל ,288 

 827,004 844,768מנוהליםנכסיםסה"כ

אחוזים

2.29% 

-5.61% 

-0.77% 

2.15% 

לת \iטנ \i\ iחנן \i\ל \iשנני \iק\פ \iתש\אתו.

תבייוחתשואהספטמבר)-ראינו(וחהדפתובתקגשיהיללכמינהללומסלא.

 . 5.87%שלבשיעור

תשואה )טמברפס-(ינוארהדוחפתובתקהשיגמניותטיטניוםמינהלמסלול .ב

 . 8.00%שלרובשיעיתחיוב
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חיוביתתשואהספטמבר)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגאג"חמינהלמסלולג.

 . 2.90%שלבשיעור

הסיהרתהחכרהעסקיס,כ .ב

החכרהעסקייג~כ .,

סעיפיכולליםנכסיה .מינהלהשתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכושחייביםמזומנים,

הן\חכתק\פתיגה\תייtגאיר\עיtג . 2

מתוך .הקודםברבעון 2.9%,לעומת 1.9%ב-השניברבעוןצמחהישראליהמשק

הסחורותיצואהראשון.ברבעון 2.1 %לעומת , 2.9%ב-עלההעסקיהתמ"גכך,

הפרטיתוהצריכה 3.2%ב-עלתההממשלתיתהצריכה , 14.2%-בירדוהשירותים

4שלבשיעורבחדותעלתה נותרהמשקלמצבהממוצעהמשולבהמדד . 5%.

רובבמהלךשהתנהלאיתן""צוקמבצעשינוי.ללאכמעטאוגוסט-ייולבחודשים

הייצורכאשרבמהלכוהכלכליתבפעילותחריפהלהאטהגרםהשלישיהרבעון

ירידותרשמווהשירותיםהמסחרבענפיוהפדיוןוהשירותיםהסחורותיצוא ,התעשייתי

-2.2%בלהסתכםצפויההצמיחההלמ"ס,שלההבזקאומדניפיעלבמהלכו.חדות

 . 2014בשנת

השלישיהרבעוןבמהלךפעמייםירדהישראלבנקריבית-וריביתתקציב ,אינפלציה

החלהאשרהכלכליתבפעילותההאטהרקעעלוזאת-0.25%ל 0.75%שלמרמה

והירידהארה"ב)(למעטבעולםבפעילותהמסתמנתההאטההשני,ברבעוןעוד

ירדלצרכןהמחיריםמדד .האחרוניםהחודשיםבמהלךלצרכןהמחיריםבמדדהחדה

-12ב .השניהרבעוןבמהלך-0.5%בשעלהלאחר-0.3%בהשלישיהרבעוןבמהלך

עםביחד ,הריביתהפחתות .-0.3%בירדלצרכןהמחיריםמדדהאחרוניםהחודשים

מול-7.5%בפוחתאשרהשקללהיחלשותתרמובעולם,הדולרהתחזקותמגמת

המטבעות.סלמול-1.8%ובהדולר

לעומת ,ש"חמיליאדר-6.1כעלהממשלהשלהתקציביהגרעיןעמדהשלישיברבעין

הגירעוןהשנהמתחילתאשתקד.המקבילהבתקופהמיליארד-3.7כשלגירעון

המקבילהבתקופה li!Jמיליארד 14לעומתש"חמיליארד 10.5עלעומדהמצטבר
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-215.5בכהמסיםגבייתהסתכמהיוני-ינוארבחודשיםההכנסות,בצדאשתקד.

אשתקד.המקבילהבתקופה 200.7לעומתשקליםמיליארד

 100ת"אומדד 5.1 %שלבשיעורהשלישיברבעוועלה 25ת"אמדד-המניותשוק

 7.1 %שלתשואהעםלחיובבלטווהבנקיםהתעשייהחברותסקטור .-4.2%בעלה

ליארדימ-1.1בהסתכםוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזור .בהתאמה ,-6.0%ו

גיוסי . 2013שנתשלהממוצעלעומת-8%כשלוירידההקודםלרבעוובדומה ,ש"ח

 22%שלירידה ,ש"חמיליאדר-1.4בהשלישיברבעהסתכמווהמיריםבמניותההוו

אשתקד.המקביללרבעווביחסשינויוללא 2014שלהשניברבעלגיוסיםביחס

המניותשוקהשלישי,הרבעוומתוךחודשייםלמשךשהתנהלבעזההמבצעחרף

המוביליםהמדדיםמולאלעודפיםביצועיםוהציגחסינותלהפגיוהצליחהמקומי

אתלסגורהרבעווסוףלקראתהצליחוהמקומייםהמדדיםארו,ךפיגורלאחר .בעולם

לחיובבלטהבנקיםסקטור ,כךמתוך .השנהמתחילתחו"למולשנפתחוהפערים

זח ,היתרביו ,היווהאשרהסקטוריםלשארביחסהזולהתמחורלאורבמיוחד

כאחד.וזריםמקומייםמשקיעיםשלמצדםלהתעניינות

ביצועיםהציגוהשנייההשורהמדדילים,מעברששררהלמגמהבדומה ,כוכמו

שלמצדםלסיכוובתיאבווהירידהבעקבותהמוביליםלמדדיםביחסחלשים

המשקיעים.

ותההדיהסנקציותחגורתמהידוקכתוצאהגברהפוליטיתהגיאו-המתיחותבעולםגם

גררואלואירועיםכאשרגרמניהייתהההעיקריתהנפגעת ,כאמורלמערב.רוסיהביו

סיים CACה-מדדבנוסף,התקופה.במהלך 3.7%של DAXה-במדדחדהנסיגה

לצייו,חשוב .-1.4%בירד FTSEMו Bהאיטלקיומדדשינויללאאתהרבעון

גםתמךשהציגהחדשההתמריציםתכניתבשילוב ECBה-שלריביתשהפחתת

 .יותראףחדותהיושהירידותסביראלוגורמיםוללאהמניותבסקטור

כיניכרבעתבהאך ,שיפורהמשךעלהצביעו ,השוטפיםהאינדיקאטורים ,בארה"ב

במשימתוהצליחהפד ,זהבהקשרההרחבה.סיוםהתקרבותלאורגברההוודאותאי

בנוגעילןג'נטשלםיהמרגיעמסריהבעזרתבשווקיםותנודתיותחדזעזועלמנוע

ההרחבה.צמצוםסיוםלאחרנמוכהברמהתוותרהריביתוכיהיציאהלאסטרטגיית

חביתמחיר .במחיריםחדהמירידהלסבולהשלישיברבעווהמשיכוהסחורותמחירי

ספטמברחודשבסיוםונסחרהאחרונותבשנתייםביותרהנמוכהלרמתוצללנפט

התחזקותמגמת :יםגורמממספרנבעואלוירידות .לחביתדולר 94.7שלברמה

 ,המקומי)המטבעבמונחילארה"במחוץהקנייהכוחאתשחקה(אשרבעולםהדולר
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שלבשוקההיצעועודףלסחורותהעולמיהביקושעללחצהאשרבסיןההאטה

 .המלאיםבהיקףבזינוקביטוילידיבאאשרהחקלאיותהסחורות

ה-ומדד-2.2%בירד MSCן ACשלהעולמיהמניותמדדהשלישיהרבעוןבמהלך

500 S&P הניבהאירופאי 600היורוסטוקסמדד . 1.1 %שלכוללתתשואההניב

 . 0.9%שלחיוביתתשואה

רבעוןשלהנאיםהביצועיםאתחלקיתתיקן MSCןשלהמתעורריםיםקוהשומדד

ב-טיפסהסינישנגחאימדדו,זלמגמהבניגוד . 3.4%שלירידהרשםכאשרקודם

המתונה.בהאטהלהיאבקוהנכונותהסיניתהממשלהתמריצירקעעל 17.2%

המעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהנסקרתבתקופה-הנגזריםשוק

זהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-1.7באואופציהיחידותמיליון-12.1ב

המחזור .המעו"ףבמניותהנסקרתבתקופהשנרשםהמסחרממחזור 5588%מהווה

 .חוזיםאלף-18.8בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידייםבחוזים

ש"חמיליאדר-114ב/שקלדולרבאופציותהמסחרמחזורהסתגםהמט"חבשוק

מיליארד-16.8בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחי

הבסיס.נכסבמונחיש"ח

הממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

בטווחיבעיקרביטוילידיבאוהעליות . 1.6%שללייננומבשיעורהמדדצמודות

2041ו 2036בשנתהנפדותבסדרותבפרט ,הארוגיםההשקעה וב--3.7%בשעלו-

ובטווחים 0.4%שלירידותנרשמושנתיים)(עדיםהקצרבטווחים .בהתאמה , 4.6%

עלנתמגההתקופהבמהלךהתשואותירידת . 0.4%שלעליותשנים) 2-5 (הבינוניים

הקרובה.לתקופהנמוכהתישארשהריביתוההערכותהריביתהפחתותשתיידי

הלאהממשלתיותאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

העלייה .-0.2%בעלווהגילונים-2.8%בעלוהשחרים . 2.4%שלבשיעורצמודות

הביצועיםכאשרהארוכיםבקצוותובעיקרההשקעהטווחיבכלנרשמהבשחרים

שסביבתמהציפייה ,היתרבין ,נבעוהצמודהאפקילעומתהשקליבאפיקיםפהעוד

 .הקרובהלתקופהנמוכהתישארהאינפלציה

 .ממשלתיותחובאגרותבעראלמשקיעיםנהירתחלהבעולםהמקומי,לשוקבדומה

הגוברתהמתיחותולאורתמריציםתכניתלהשיקדראגישלהבטחותיורקעעלזאת

ה.לאוקראינרוסיהבין

במהלךנמשכההקונצרניהאג"חאתשאפיינההחיוביתהמגמה-ונצרניק nאג"

המרווחים ,הממשלתיבאפיקהעודפיםהביצועיםבשל ,אולםהשלישי.הרבעון
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החובאגרותמול 60-בובדהתלמדדשל ) SPREAD (התשואותמרווח .התרחבו

 1.4%לעומת 1.6%עלבסיוםועמדהשלישיהרבעוןבמהלךהתרחבהממשלתיות

 ,-1.2%בעלהמדדהצמודותהקובצרביותהחובאגרותמדדהקודם.הרבעוןלסוףבכון

באותה 2.1 %ב-עלההשקליהתל-בובדומדד-1.3%בעלה 60בובדהתל-מדד

 17.0ח'יאגבאמצעותהעסקיהסקטורגייס 2014שלהשלישיברבעון .הפותק

ביחס 115.2%שלעליהאךהשבי,הרבעוןלעומת 13.7%שלירידהש"ח,מיליארד

לאומיובבקטפחותמזרחיבנקשלההבפקות ,כךמתוך.אשתקדהמקביללרבעון

הרבעוןבמהלךההנפקותמכלל li!Jמיליאדר-6כלבדםהיווספטמברבחודש

השלישי.

3 . i\ ,,אן'כיאחןכוכשקכיכי'\,, "\'\ח"פ"i\ ח\ן\,, i\ כפייסi'כ

 : 2014בשנתהשלישילרבעהדוחותתאריךלאחראירועים

מהירקצב ,-0.2%בעלהספטמברבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדדישראל-

איתן"."צוקשלהשליליותמההשלכותהושפעואשרקודמיםלחודשיםבהשוואהיותר

תקציב .ראשונהבקריאההמדינהתקציבאתהממשלההעבירהאוקטוברבחודש

בשבתהגירעון ,האוצרמשדרחישוביפיועלחש"מיליארד 389.4עלדעומ 2015

-12ובס.-3%בירדספטמברחודשבהמדדתוצר. 3.4%עללעמודצפוי 2015

השקלשלההיחלשותמגמת . 0.3%-עלעמדההאינפלציההאחרוביםיםהחודש

ומול-1.9%בהסלמולאלנחלשהואהנסקרתהתקופהבמהלךכאשרנמשכה

שינויללאבובמברחודשריביתאתלהותיריטהחלישראלבנק .-3.4%בהדולר

 . 0.25%שלברמה

ממשיכההכלליתהתמונהכאשרמעורביםלהיותממשיכיםפהובאירםיהנתונ-בעולם

אלשלוההיחלשותתבמגמהמשיךהאירומטבע .בלבדאיטיתצמיחהעללהצביע

 .המטבעותסלמולאל 0.3%שלוףסיירשםאך-1.5%בוחתפכאשרהדולרמול

בשער 4.3%שלותפיחהייתההסלמולאלהאירושללהתחזקותוהעיקריתהסיבה

שלהיקפההגדלתעלביפןהמרכזיהבנקשלוהכרזתרקעעלהאירומולאלהין

-מהרכישותהיקףאתלייגדהיפניבנקה ,התוכניתפיעל .הכמותיתההרחבהתכבית

ליצריפןשלהיכולתלחוסררקעעלתוזאיןיוןטריל-80לשנהביןטריליון 60-70

 .קיימאבתוצמיחהאינפלציה
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iושנiושרiושרושוכרכע"iוק'פiושרiוiושקע'תפעור,ת . 4

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 .בקופהלמניותהחשיפההוקטנה ,הרבעוןבמהלך .ההשקעות

 'מ 12.57כ-שלבהיקףבארץמניותעלסלותעודותמניותנרכשוזופעילותבמסגרת

lilI 1מ' 7.63כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרוilI . מניותעלסלתעודותנרכשוכן,כמו

שלבהיקףבחו"למניותמדדיעלסלתעודותונמכרו lilIמ' 11.7כ-שלבהיקףבחו"ל

 • 1i!Jמ' 7.53כ-

 li!Jמ' 4.3שלבהיקףמדדצמודותקונצרניותחובאגרותנרכשו ,הרבעוןבמהלך

חובאגרותנמכרומנג,ד . 1i!Jמ' 1.7שלבהיקףשקליותקונצרניותחובואגרות

 • 1i!Jמ' 9.2שלבהיקףבחו"לאג"חונמכרו lilIמ' 8שלבהיקףמדדצמודותקונצרניות

מדדודותצמממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת ,כןוכמ

 . 1ilIמ' 8כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותחובאגרותונמכרו , 1i!Jמ' 8כ-שלבהיקף

 . 1ilIמ' 9.2שלבהיקףקרנותנמכרובחו"ל,באג"חהפעילותבמסגרת

ות Iמנטיטניוםמסלול

 .הקופהלתקנוןבהתאם ,-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתפה Iהחש ,זהברבעון

שיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך

 .המניותק Iלאפזהפה Iחש

אג"חמסלול

אג"ח ,צמודותשאינןממשלתיותבאג"חתים Iהעמכספיהושקעו ,זהברבעון

והיתרהבנקאייםפיקדונות ,מקיימים ,קונצרניותאג"חלמד,דותצמודממשלתיות

 .בנזילות

iוiושקעiוגוכדיני'תוגייש . {'

הקופה.שלההשקעהבמדיניותנוי Iשנערךלאהרבעוןבמהלך
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b . )ו,ת ס"'(יש' ס'''תr,כן

החברה:שלהכוללהרווחעלבינייםדוחתמציתלהלן

ביוםשהסת"מוחודשים 9ל-

בספטמבר 30

2014 201 3 

ש"חאלפי

מבוקרבלתי

 2,935 3,059ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 2,935 3,059וכלליותהנהלההוצאות

לתקופהכוללרווח

 \iחקיק,רא,ת i\, P,תיי \iוכ P ",(יש .ז

האוצר:במשרדכון Oוח'ביטוחההון,שוקאגףחוזריא.

יםונתונמידעלהעברתאחידמבנהבדבר 2014-9-13מוסד"םםגופיחוזר . 1

רשומה"שלמבנהקובעהחוזר :) 17.9.2014 (הפנסיוניהחיסכוןבשוק

מידעיצרכנוהרישיוןבעלי ,המוסדייםהגופיםאתתשמשאשר ,אחודה"

השונותהעסקיותהפעולותבמסגרת ,וניהפנסיהחיסכוןבתחוםנוספים

והבערתומידעקבלת :הבאיםהעקרונותהבטחתתוךביניהםהמתבצעות

במהירותואחזורלשליפההניתו ,וזמיומהימן ,מדויקשלם,באופן

פרטישלוהתוכןהמבנהוהסדרתהדיןותבהוראעמידהלצורךיותיבבאפקטו

החיסכוןחוםבתהשוניםיווצרכנהמידעיצרניביןהמובעריםוהנתוניםהמידע

רישיוןבעליהאשבהתקיימותןהנסיבותאתקובעהחוזר ,בנוסף .הפנסיוני

15 



וממשק.ממשקלכלביחסהנדרש,המידעאתלהעבירמחויבמוסדיגוףו!או

 . 2015בינואר 1ביוםהחוזרשלתחילתו

לעמיתיםרבעוניודוחשנתידוחבדבר 2014-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 2

ודוחשנתידוחמתכונתקובעהחוזר :) 23.7.2014 (מוסדיבגוףומבוטחים

מוסדייםגופיםעלהמוטלתהגילויחובתאתמרחיב ,לעמיתיםרבעוני

 .לעמיתיםדיווחהתונמתכמצורפתלחוזרבו.המוצגהמידעאתפשטומ

שנתיודוחמקוצרשנתידוחהילעמיתלשלוחהקופהעללחוזרבהתאם

-החוזרתחילתבחוזר.שנקבעוולכלליםלמתכונתבהתאםוהכלמפורט

המפורטהשנתיהדוחמתכונתלמעט , 2014שנתבגיולעמיתהשנתיוחבד

המסאישורונתמתכ . 2015שנתבגיויהשנתמהדוחהחלישלחאשר-

שנתבגיומהדיווחהחל-המקוצרהשנתילדוחהמצורפיםהוווהצהרת

2015 . 

יתרהעםשנפטרעמיתמחשבוןכספיםמשיכתבדבר 2014-2-3גמלחוזר . 3

שנפטרעמיתמחשבווכספיםמשיכתמסדירהחוזר :) 12.8.2014 (נמוכה

ללאאתוזח)יש' 5,000(עדנמוכהיתרהושבונושבחמוטביםמינהשלא

מיוםהחוזרהוראותשלתחילתוואה.צוקיוםצואוירושהצוהמצאתדרישת

 .) 12.8.14 (פרסומו

שירותיםלמתןהסכמיםדבבר 2014-10-1ויועציםסוכניםחוזר . 4

כיועץהןמשמשהבנקבהםמצביםעםלהתמודדנועדהחוזר :) 18.8.2014 (

שמניעיםחששלהתעוררעשויכאשרמוסדי,גוףשלכמתפעלוהןפנסיוני

הייעוץךהליבמסגרתהפנסיוניהיועץשלדעתושיקולעלוישפיעזרים

(לשםתפעולהסכמילענייןהגבלות :לגביהוראותהחדשבחוזרהפנסיונ.י

 ,הפנסיוני)המוצרליצרןהפנסיוניהיועץביוהזיקההעדרעקרוושמירת

 ,נאותוגילויהייעוץשלהטיהמניעת ,הסכםבגיושנתיתמקסימליתתמורה

יוםמיחולהחוזרשלתחילתוהפצה.בשלתשלוםוגבותפרסונאליתדההפר

 .ומופרס

חקיקהב.
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 ,גמל)לקופת(תשלומיםגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

16.7.201 (-2014תשע"ד תשלומיםהפקדתאופןאתמפרטותהתקנות :) 4

התשלום,הפקדתבמועדלקופהלמסורמעבידשעלהפרטיםאתגמל,לקופת

הופקדושבעדועובדלכלבנוגעהפרטיםואתהפקדהלגביהפרטיםאת

הפסקתבעתלמסורמעבידשעלהפרטיםאתגםמפרטותהתקנות .תשלומים

הפסקהעללעובדהודעהבשליחתהקופהשלהחובהאתוכן ,תשלומיםהפקדת

ממוכןנתוניםקובץבאמצעותחוזרהיזוןלענייןהוראותנקבעוכןכמו .בתשלום

ביוםלתוקףיכנסו-ההיזוןלענייןההוראותהממונה.שיורהכפיאחידובמבנה

 . 1.1.15-ההוראותשאר . 1.1.16
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ונזוליזכלכקרותגילוין.

פיועלהמהותייםייםהעסקוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנתההערכה

הקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים ,)ות(פסגההשקעותוממנהלהפועלים)

אינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותהבקרותלגבידיווח

המתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולה

יעילבאופןהקיימיםפעריםהוניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצוניים

 ·ומהימן

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2014למרץ 12בתאריך

דעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנקן) SAE N.ס TYPE 3402(ןןהבקרותאפקטיביות

והערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיןסומך KPMGרו"חמשרדשל

הייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביות

 .-31/12/2013לועד 1/1/2013שביןבתקופה

גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2014במרץ 5בתאריך

האפטוזי BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE IIכ

ועד 1/1/2013שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסה

 . 31/12/2013ל-

התהליכיםועלהכספייםדביווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2013בשנת

והתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אתלהעריךהמאפשרבאופן 2013לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרות

 .הבקרותאפקטיביות

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

הקופה 2010-9-6חוזרידיעלדכונווע 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

הנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sס x Actה-של 404עיףסדרישותאתמיישמת

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות-(להלןהכספייםמהדוחות
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החברהכיוןוחיסכביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2014ביוני 5בתאריך

הדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההלתהמנ

 ,בהיקפהבהתחשבזאת , 2013דבצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותיםהנגזרהכספיים

דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםפיםוגבחוזרטורכמפ

וגילויים.

ויהגיללגביונהליםבקרותהערכת

המנהלת,החברהשלהכספיםהלומנהמנכ"לוףבשית ,המנהלתהחברההנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחסהוהמכהתקופהלתוםהעריכו,

החברהשלהכספיםמנהלוהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלתהחברהשלהגילוי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

נדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבד, ,לרשוםמנתעליותאפקטיב

קושעלנההממושקבעווחיהדהוראותוהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות

אלו.בהוראותשנקבעבמועדווחסכוןביטוחההון

כספידיווחעליתפנימבקרה

ינוישכלירעאלא 2014בספטמבר 30וםביהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

ואמהותי,ןפובאהשפיעאשריכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלתימיהפנבבקרה

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,ימהותבאופןלהשפיעוישצפסביר

כספי.
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 ) fCertiו cation (הצהרה

כי:מצהירגלר,מדרכיאני,

המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/09/2014ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולאמגצים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהחסייבהת

 ,אבותאבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלתוהפעולותוצאותהכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםותולתקופ

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלמית'הפנולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמ'דעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,ד'ווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמה'מנותלבגיביטחוןשלסבירהדהמילספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוארותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהאתםערוכים

אתוהגצנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגב'והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דב/חהמכוסההתקופהלתוםי,הגילולגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

-וכןהערכתנו;עלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהלתנהמהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהות',אבופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,אבופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתןולדירקטורי .המבקרהחשבוןלרואהלינויגזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלוןיהדירקטורשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתה.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,ווחידעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלודלווחלסכםלדבע.

אחריםעודביםמעורביםההנהלה.אומעורבת.בהמהות'ת.שא'נהובין .מהותיתביןתרמית.כל . 1 .

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דיו.כלפיעלאחר.אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילאבמורא'ן

 /1). 2014בנובמבר, 26
נכייל!!יומחכי תאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהיריסוויריארובואניי

המינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30109/2014ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מוהשירותים

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

אבות,אבופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלומםולקילקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלהיונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלןבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואויכספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכרהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהתוולהוראן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהאתםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגבייםוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג,

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד,

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,אבופןלהשפיעשצפויסביראו ,ימהותבאופןשהשפיע

-וכןכספי,דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני , 5

הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלודלווחלסכםלעדב,

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהובין.מהותיתביןתרמית,.כלב,

כספי,דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעות'תפקידלהםשיש

 ,ןידכלפיעלאחריאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילאבמוןאין

 2014במבר, Iבנ 26
~ 

פים Oכ,מנהלירי IIOראובןתאריך
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםכספייםדוחות

 2014בספטמבר 30ליום

מבוקר'(בלתי



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה

בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

 2014בספטמבר 30ליןםבינייםכספייםדןחןת

הענייניםתיכן

החשבוורואישלסקירהדוח

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

24 

25 

26 

27-31 



ושות'לוטרבךורדי

חשבוןרואי

לכבוד
ההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהדירקטוריון

בע"מוהשירןתיםהמינהלעןבדילפקידים

מבוקריםבלתיבינייםכספייםדוחותסקירת :הנדון
 2014 ,בספטמבר 30ביוםשהסתיימהלתקופה

מבוא

עובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנן
ליןםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכוללייהחברה"),-(להלןבע"מוהשירותיםהמינהל

ושלושהתשעהשללתקופותןהפס,דהרןוחעלהתמציתייםהדוחותואת 2014בספטמבר 30

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטןריוןתאריך.באותושהסתיימהחודשים

ביניים".לתקופותכספייידיווח IAS 34בינלאןמיחשבונאןתלתקןבהתאםאלהבינייםלתקןפות

 .סקירתנןעלבהתבססאלהבינייםלתקופןתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנן

היקף

כספימידעשלייסקירהבישראלחשבןןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה ."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייסלתקופות

והחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיסעסבעיקרמבירוריס,מורכבתבינייסלתקופות

מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהןאחריס.אנליטייססקירהנהליומיישןם

להשיגלנןמאפשרתאינהולפיכך,בישראלמקןבליסביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורת

,איולכךבהתאםבביקןרת.מזןהיםלהיןתיכןליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחון

ביקורת.שלדעתחוותמביעיסאנן

מסקנה

ערו,ךאינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא,לאסקירתנןעלבהתבסס

לתקןפןתכספייידיןוח IAS 34בינלאומיחשבןנאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

האוצר.במשרדוחסכוןביטוחההןןשןקעלהממונהלהנחיותבהתאסבינייס",

רב,בכבוד

 \~ \~צ .,.:c \\ ,ן,,~
---ושןת' "לוטרבך fורד

חשבןןרואי

 26.11.2014 :תאריך

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



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע//מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2013 2014 2013 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

נכסים:

קבןערכוש

חובהןיתרותחייבים

מזומניםןשןוימזומנים

233 
686 
246 

27 
722 
80 

66 
869 
42 

 977 829 1,165םיהנכסכלסד

הון:

 .... _--------_ .. _ ....----------- ... ....-------- ...---מניןתהוו

125 125 125 
852 704 1,040 

977 829 ______ ~J_~~.?.. -------------. -------------. 

 :התחייבויות

נטןלעןבדים,הטבןתבשלהתחייבויןת

זכותןיתרןתםזכאי

ההתחייבויותכלסך

 1,165וההתחייבויותההוןכלסד

 ,~ביניהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהיויםהמצירפיםהאנירים

גי .... ~ 2014 ,בנובמבר 26
-- I. חן(+:' .t- ·כ:-:ד:י:ר:""'מ-- '/רוביופרים~אישוראתריד

קרטדרJוי ff1'5ר 11יוהכספייםהדןחות

977 829 
--~-

__/v 
ראובןסןןירי

כספיםמנהל

25 



לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

יהפסדרייחבינייםדיחיתתמצית

ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

לשנהחודשים-3ל
שהסתיימהשהסתיימוחודשים-9ל

ביוםביוםביוםשהסתיימו

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2014-2013 2014-2013 2013 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 _______ ?. J ~~ 9 _ 951 _ !נ 9 _~~ _ _ ~ 1 ~_~~ _ _~ 19 ~? _

4-_?~_ 19 ~_ _~~_~ 1 ?_ _ ~~_ 19 !_ 951 _ 9 ~~ J ? _______ וכלליותהנהלההוצאות

לתקיפהרייח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

נייםיבהכספייםלדוחותבאורים

יכלל 1-באור

 :כלליא.
והשרותיםהמינהלעובדילפקידיםההשתלמותקרן IIמינהל IIהגמלקופתשלהמנהלתהחברה

המינהלעובדייםדלפקיההשתלמותקרןמלהגקופתאתמנהלתהחברה")'י ;(להלןמ IIבע
פיננסייםםשירותיעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) IIהקופהיי :לןלה(היסלולמשלושתעלוהשרותים

 .) IIהגמלקופות:ייחוק(להלן-2005א Jlהתשסגמ)ל,(קופות

השתלמותכקרןואושרהניות,בממוגבלתפרטיתכחברה , 22.11.1977ביוםנוסדההחברה
 .לשכירים
המנהלתהגמלקופותוקבחכהגדרתהענפית"גמלייקופתהמהווההשתלמותקרןהינההקופה

להיותעשוייםאוםיצגמיואשרשוניםמעסיקיםאצלעובדיםשלההשתלמותקרןכספיאת
 .ף Jlהמעוהסתדרותי IIעמיוצגים
אורגניזציה")רה- II (שחדמהארגוןךיהל 31.8.07ביוםםהושלגמלקופותחוקלהוראותבהתאם

וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךתלהשלמעד .החברהשל
החברה.את

לתהמנהחברההביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהחדשמהארגוןהליךגרתבמס
 ,בנוסףהקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה
(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטוליבההתחיהמנהלתהחברה
עובדיחסילסיוםהתחייבויותלמעטשלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)הרהטרם

 .החברהעובדייכלפמעביד

 ;ניהולדמי ,ב
לכךאירווח,למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעיהמרבלשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 ,הדיןהוראות

יםמסלולשניבקרןלפעולהחלו ,ההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2008דצמברבחודש ,ג
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסף
מים), IIמק(לרבותלתיותממש"חבאגהמסלולמנכסי 75%תולפחמושקעים-בוח IIאגמסלול

במניותהשקעהכל,ללאאלושקעותבהמתמחותהנאמנותתוקרנלהמרה,ח"אג ,תקונצרניוח IIאג
ח IIכאגמוגדרותינןהאשרהחוקיההסדרפיעלהמותרותאחרותובהשקעותמניות,עלונגזרים
 .ההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעללאמורובכפוף
בארץבמניותהמסלולמנכסי 50%חותלפיםקעמושבומניות-טיטניוםמנהלמסלולמינהל
המתמחותנאמנותובקרנותל IIובחובארץמניותומדדמניותעלבנגזרים ,באופציותל, IIובחו

 ,בהתאםעודכןהקופהתקנון .אלהבהשקעות

נוסףמסלולבקרןלפעולהחלוןההשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאם 2013מאיבחודש
 :כדלקמן
 ,שהואסוגמכלח IIבאגהמסלולמנכסי 75%לפחותמושקעיםבוקצר-לטווחח 1Iאגמינהלמסלול
השקעהכלוללא ,שנהעליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישלהכוללהממוצעהחייםמשך
 ,ונגזריםיותבמנ

הנכסיםלמכסתהגיעלאקצר"לטווחח IIאגמסלול IIשנפתחהחדשהמסלולכיהעובדהוכחלנ
ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבתהוחלט ) 1i!Jמיליון 1 (האוצרהנחיותלפיהנדרשת

המסלול,מחיקתאתההוןשוקאגףאישר 30.4.2014ביוםהמסלול,אתרלסגו , 26,3.2014

30/4/2ביום ,ד ח"אגמינהל IIמסלולמחיקתשענייננוהקופהבתקנוןשינויההוןשוקאגףאישר 014
טווחאג"חנהל;יימילהלןהאמורהקופהלתקנון 10,2מסעיףנמחקךלכבהתאםקצר".לטווח
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לפקידיםההשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)יכלל- 1באור

הכוללהממוצעהחייםמשךשהוא.סוגמכלח IIבאגהמסלולמנכסי 75%לפחותיושקעובוקצר-
מניות".עלםיונגזרבמניותהשקעהכלוללאשנה,עליעלהלאהראשיתההתמחותנכסישל

 IIקצרלטווחח IIאגמינהל IIמסלולנסגר 30.4.2014ביוםלכ,ןבהתאם

שנתקבלהתקניןשיניילאישורובהמשךהחברהמוסדותי IIעהחברהתקנוןתיקיןלאישורבהמשך .ה
לפי .החברהתקנוןתיקיןאת ) 14.7.2010כביוםהחבריתרשםאישר , 5.5.2010ביוםהממונהמאת
שלביותרהגדולהמספרןיבגכספיםהמפקידיםהמעסיקים 15כאמורהמעודכןהחברהתקנון

דירקטוריםלמינוימנגנוןהחברהבתקנוןנקבעואףאחתיברגילהלמניהזכאיםיהיוהעמיתים
בהתאםיבמניותבעלישלהרישומיםלהתאמתהחברהפועלתאלובימים.אלומניותיבעלמטעם
 . 2014שנתךבמהללהסתייםאמורההליךהחברה.בתקנוןלקבוע

7.5ביום השינןייםבמסגרתהחברה.בתקנוןשנערכוהשינוייםאתהחברותרשםאישר 2013.

היסודמניותבעלידיעלימונודירקטוריםששהלפחותלפיוהחברהבתקנוןכא) 68סעיףעודכן
המעו"ףהסתדרותמקרבהמכהניםהדירקטוריםיפחתולאמקרהובכלהמעו"ףותהסתדר
ןלפיההחברהבתקנון 110לסעיףהוראההתווספהבנוסף,המכהנים.הדירקטוריםממחצית
כאמורהפרהלנפגעתשלןםבשלבחברהעובדאומשרהנושאלבטחאולשפותרשאיתהחברה
הוצאותבשלאו-1981א IIהתשמ ,כביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקכא 92בסעיף

 .בעניינוכספיעצוםהטלתעםבקשרהעובדאןהמשרהושאנשהןציא

 ,המזומניםתזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםבדברדוחותעלמידעניתןלאהכספייםותבדוח .ו
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותןהוצאןתיה
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לפקידיםההשתלמןתקרןמינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מןהשרןתיםהמינהלעןבדי

םיביניהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקריא,

שיושמההמדיניותהינה ,אלהינייסבכספייסדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
השנתייס,בדוחות

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב,

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34-לבהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
הדוחותעםביחדאותהוארלקישמלאים,שנתייםכספייםבדוחותשדרהנידעהמכלאתכוללת

 ,) IIהשנתייםהדוחות II :הלן(ל 2013בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספיים

 ,בנובמבר 26ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2014 , 

דעתושיקולדניםבאומשימוש .ג

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתשתרנד , IFRSל-בהתאםהכספייסהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלמיםהסכוועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעת

 ,אלהםמאומדנישונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר ,תוהוצאוהכנסות ,והתחייבויות
העיקריותוההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

הכספייםבדוחותששימשואלועםעקבייםהינם ,דאותוויבאהכרוכותבהערכותששימשו
השנתיים,

פעילותמגזרי- 3יראב

עלענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהרמאחענפית,גמלכקופתהמוגדרתהשתלמותקרןמנהלתהחברה
השתלמות,קרנותגמל-פעילותלמגזרשייכיםוההוצאותההכנסותרכיביכלבפועל,הוצאותיהבסיס

29 



לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםםייהכספלדוחותםיבאור

וכלליותהנהלההוצאןת- 4באור

לשנהיםחודש-3ל
שהסתיימהשהסתיימוחודשים-9ל

ביוםביוםביוםשהסתיימו

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2014 2013 2014 2013 2013 ----
מבוקרמבוקריבלת

ח"שאלפי

 1,391 352 364 1,043 1,073ונלוותעבודהשכר

 27 2 9 26 22הפחתותופחת

 145 36 36 110 101דירקטוריםביטוחפרמיית

 277 72 69 211 220דירקטוריםגמול

 159 38 83 115 249ואחזקהדירהשכר

 217 44 65 167 196ואגרותמשרדיות

 697 166 148 522 438 ,.(המתפעללבנקניהולדמי

 280 70 74 208 219השקעןתמנהלניהולדמי

 1סלתעודותבגיןניהולדמי

 566 135 145 426 439 •ומקצועימשפטיייעוץ

 67 23 22 67 66דיוור

 43 13 ) 7 ( 40 36יותוהשתלמועיון,כנסיםימי

3,059 2,935 1,008 951 3,870 
--

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 33 7 10 22 24בסך

יםהנכססדמ 0.07%ל- 0.085%שלשנתימשיעורירדהתפעולדמישלהגביהאחוז , 1.1.2014מ-החל ).(
 .בקופההמנוהלים
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לפקידיםההשתלמותקרומינהלשלהמנהלתהחברה
בע"מוהשרותיםהמינהלעובדי

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)ןכלליןתהנהלההוצאות- 4באןר

 :ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירןט "

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2014 2013 2014 2013 2013 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח IIשאלפי

 152 32 35 117 102פנימיתביקורת

 146 37 37 110 109כספיםוניהולחשבות

 90 23 23 68 68ח IIרוביקורת

 85 23 16 65 64משפטיייעוץ

 48 12 12 36 36סיכוניםניהול

 9 3 9נתוניסטיובייעוץ

 8 2 2 5 8נכסיםשערוך

 21 3 6 11 14מידעואבטחתניהול

 14 38מינהליתאכיפה

 7 5אחרמקצועיייעוץ

439 426 145 135 566 
--

תלןיותהתחייבויןת- Sבאור

בנסיבותלגבותהחברהעלחובהמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח IIהתשיהשכרהגנתחוק

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקהמפורטות

לחברה.

אלפי 78-לכמסתכםהכללי,החשבריביתבתוספתהמעבידים,חובותאומדןבינייםהכספיהדוחלתאריך

השארביןבפיגורחובותגביתלענייןבחוקכנדרשפועלתהחברה .)ח"שאלפי 120- 31.12.2013 (ח IIש

שפיגרומעבידיםכנגדמשפטיותתביעותמספרהגישהואףשוטף,באופןהמשפטייםיועציהבאמצעות

ההשתלמות.קרןכספיבהעברת
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