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התאגידפעילות.1

קרןבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
הוקמההקרן.היחידהפעילותהוזוהיבנאמנות("הקרן"ולהלןהמדינהלעובדיהשתלמות
.1981במרץ11ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-להלן5בפרקראה

המניותבעליעלמידע

המונפיהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל

הנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת
אהנהלה

%100הכלליתהסתדרות

בהנהלההסתדרות-החדשה
המדינהעובדי

%20הנדלמןאהרון

%20דודאיהלל

%20ל"זרוזנטליהודה

%20ל"זמאירימשה

%20ל"זעמיבןראובן

%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.כדירקטוראףהמשמש,החברהל"מנכוביניהםבחברההדירקטוריםכל*
עשרים)%20-במחזיקבחברההדירקטוריםאחדאוהחברהל"שמנכתאגידיםי

.בהםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו(אחוזים
או%20-בבעקיפיןאובמישריןהמדינהמחזיקהבהםהתאגידיםוכלישראלמדינתי

.תאגידיםבאותםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותר
מחזיקההיאבהםהתאגידיםוכלהחדשההכלליתהעובדיםהסתדרות*

אובמישרין
.תאגידיםבאותםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו%20-בבעקיפין

עבורמנהלשהואלכספיםביחס,המדינהלעובדיההשתלמותקרןשלההשקעותמנהל*
.ההשקעותמנהלידיעלשנשלטמיוכן,("ההשקעותמנהל":להלן)הקרן

במנהלשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו%20-במחזיקאוהשולטאדם*
,מ"בעהשקעותבית.אי.בי.אי,זהלעניין.אדםאותוידיעלשנשלטמיוכן,ההשקעות
והשקעותבורסהשרותי",כןכמו.לחברהקשורצדמהווהההשקעותבמנהלהשולטת
י"ענשלטת,להברה'הברוקראןשירותימנותניאחדשהינה,"מ"בעאי.בי.איבישראל

.לחברהקשורצדמהווהולפיכך,מ"בעהשקעותביתאי.בי.אי .החברהידיעלהמנוהלת,המדינהלעובדיהשתלמותקרן.
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

הסלליהעובייםהסתדרותישראלמדינת
עובדהסתדרות-החדשהמניית+ההצבעהמזכויות%30

המדינההרווחהשרגידיהכרעה

ההצבעהמזכויות5051

קרןלניהולהחברה
לעובדיההשתלמות
מ"בעהמדינה

קרן
השתלמות
לעובדי
המדינה
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(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3

201220112010

233,7872,6978,6(1)השנהבמעדוהכנסותיההחברההוצאות

847,210,2078,017,2317,067,2(2)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

410,25514,9425,15(3)חיוביתנטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

%98.7(%76.2)%95.8כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%36,3%18.3%51.4מניותללאמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

הנובעתמתפעליםלגורמיםבתשלומיםמעליהבעיקרגדל2012בשנתההוצאותסך(1)
ביאורראה)מקצועייםלגורמיםבתשלומיםגידולהיה,כןכמו.הקרןבנכסימעליה

.(הכטפיבדוח13
שלנטוהחיוביתובהצבירהמהשקעותיההקרןמרווחינובע2012בשנתהגידול(2)

.העמיתיםזכויות
ומקיטוןלקרןבהפקדותמגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2012שנתביןהשינוי(3)

.לעמיתיםבתשלומים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

מכחהרלבנטיותולתקנות,גמלקופותהמנהלותחברותעלהחלהלחקיקהכפופההחברה
להלן)וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהוראות,הכנסהמסלתקנות,ל"הנהחקיקה

.להלן15בסעיףפירוטראה.דיןכלולהוראות("הממונה"

,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
.לחברהשרלבנטיותככל,לעתמעתפיועלשניתנותולהוראותלתקנותיו

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשווקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
בתיומצדבבנקיםהפיננסיםהייעוץשירותימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

.גמלקופותהמנהליםההשקעות

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
כספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
.השקעהמסלוליבשנימנוהליםהקרןנכסי.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתים

לקרןמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקרן.כספוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמיתכל
להוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,ניהולדמיובניכוישנצברוהרווחיםבתוספת(אחרת
.הדין

בתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן
,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיהבתאגידאוממשלתי
בארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקבילבדירוגעובדלרבות
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשרשהדירקטוריוןאחרים
%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקרןתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

ביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוגוחסכון
.מנהלתחברהשלמרצוןפירוק

ניהולדמי

.בפועלההוצאותבסיסעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
,הקרןעלהחלהדיןפיעל,%34.0הוא2012בשנתמהעמיתיםשעבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימליהשיעור

אלפי862,6אשתקד)ח"שאלפי219,7היו2012בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
nrrw(.השונותהניהולהוצאותלכיסוימיועדותההכנסות.

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות13-ו11בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה
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ההשתלמותקרנותלענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%75.12שלבשיעור2012בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%61.9שלבשיעורעלהברוטו

2012בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
ברוטונומינליותשנתיותתשואות2012בשנתהשיגההקרן.%22.9שלבשיעורהייתה
.מניותללאבמסלול%36.3-והכלליבמסלול%95.8שלבשיעור

דמישיעור.%77.0היה2012בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
-הקרןשלהכספייםבדוחות9ביאורראה.%34.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהול

."ניהולדמי"

ההשקעותניהולמבנה
אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון

באילוהתייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגות
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקים

שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,תדירקטוריון
הלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות
.סחירים

להנחיותבהתאםהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותניהולאסבןאייביאיי
.הדיןפיועלההשקעותועדת

הכנטותופילוחשירותיט,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישניהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

פיעליהיוהמסלולבמסגרתההשקעות
שלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןמדיניותמסלול

57560120737 5'5,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדתפללי
'

160,23,0,,
החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ

.מניותללאיהיוהמסלולבמסגרתההשקעות
לפחותיהיהממשלתיח"באגההשקעותהיקףללאמסלול
ובכפוף,ל"הנבמסלולהנכסיםמהיקף%50מניות

46נ514,49מדיניותפיעלהחוסכיםכספייושקעולאמור
וועדתשלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריון
בארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעות

החוקיההסדרפיעל,ל"ובחו
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הקרןעמיתי.7

.הקרןעמיתיעלמידע,"הפעילותתחוםעלכלליומידע-5בפרקלהלןראה

והפצהשיווק.8

הפרסומים,מוסדותיה,החברהמבנהאתהכולל,כללילמידעאינטרנטאתרמפעילההחברה
עמיתכליכולהאמורהאתרמתוך.ב"וכיו,לקרןביחסלרבות,הדיןהוראותפיעלהנדרשים

.שלוהאישילחשבוןלהיכנסיוכלבוייעודילאתרלהגיע

תתעות.9

.השתלמותקרנותשלהשקעהמסלולימאותפועליםההוןבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
ומאמציהביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לאחרתאחתמקרן

מהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגופיםשלהשיווק
.אליהאחרותמקרנותאואחרותלקרנות

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

.המדינהעובדיהסתדרותר"יוהואההברהל"מנכ

עובדיםתשעהמתוכם.משרותעשרהחמששלכוללבהיקףעובדיםישירותמעסיקההחברה
.מלאהבמשרה
:החדשההכלליתמההסתדרותלהלןהמפורטותהעובדותאתשואלתהחברה,בנוסף

ושארהנלוות,השכרתשלומי.(%75)חלקיתבמשרהופקידהמלאהבמשרההחברהמזכירת
מחוייבתהחברהכאשר,ההסתדרותידיעלבפועלמתבצעיםל"הנהעובדותשלהזכויות
.לאמורבקשרלהסתדרותהוצאותהחזרלשלם
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שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולומבנה-5בפרק,לעילראה

פועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניק("הבנק":להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
שלהכלליהמנהל,החברההוראות,הקרןתקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאם
,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברה
,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל

שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות
.אחרים
.מ"בעסהרפועליםבהברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי
והשקעותבורסהשירותי,מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן

בנק,מ"בעאופקפסגות,מ"בעבורסהשירותינשואהאקסלנס,מ"בעאי.בי.איבישראל
.והשקעותערךניירותש"ודהבינלאומיהבנק,דיסקונט

-הקרןשלהכספיבדוח10בביאור,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה

."השקעותניהולעמלות"
מלווה,השקעותיועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה
החל.סיכוניםומנהליביטוחייועץ,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספק,%50-404ליישום
.מידעאבטחתבמנהלגםהחברהמסתייעת2013משנת

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוזיםפיקדונות

הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעלל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
חלקאתהקרןהגדילההאחרונהבשנה.החברהשלהסיכוניםניהולממדיניותכחלק

,תחרותיותואיומיאטרקטיבייחסיתמחוררקעעלל"בחוהמוחזקותהמנייתיותהאחזקות
.המקומיבשוקפוליטית-גיאוודאותואירגולציה
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקרן.וותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולסבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
ידיעלהוחרגהכווחשיפה.עתידייםבחוזיםופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן.דין

.האמורמהכללהדיןהוראות

מיסוי.14

החברה.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
.ר"מלכהינה

מסשומותהודאולחברה.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההתברה*
.2007המסשנתוכוללעדכסופיותשנחשבות
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החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיךלכלכפופההחברה

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
,ותקנותיו2005-ה"התשס,

עלהמותקנותותקנות,1981-א"תשמ,(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקותחוק)*
.הגמלקופותעלהפיקוחחוקמכחהקרןעלהוחלושאלהככל,פיו

,פנסיוניי0ןסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.2005-ה"התשס

בישראלההוןבשוקהעניניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוק* (
.2005-ה"התשס,(חקיקהתיקוני

.1967-ד"תשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונההוראות*
החברותרשותוהוראותתקנותיו,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק*

.לחברהרלבנטיותשהינןככל,הממשלתיות

רשותושלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלגבימידע
תהליכי"-18בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2012בשנתשפורסמו,המיסים
.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקה

מהותייםהסכמים.16

העסקיםבמהלךהסכמיםלעניין.הרגילהעסקיםבמהלךשלאמהותייםהסכמיםלחברהאין
."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה,הרגיל

משפטייםהליבים.17
-הקרןשלהכספייםבדוחות14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה

."מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

5סעיףראה)שכרהסכמיבמסגרתלקרןשהצטרף,מוגדרעמיתיםציבורמשרתתהקרן

.(לעיל
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סיכוןבגורמידיון.19

."תחרות"-9בפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשווקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

.מהרגילנמוכיםכיוםהריביתשיעורי,הריביתבשיעוריעליהכדוגמתסיבותממגוון,ובעולם
עלוליםאלוסיכונים.המנפיקשלהפרעוןליכולתחשופותהקונצרניותהחובאגרות,כןכמו

.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיע
המחשובבמערכותפגיעהאובקרהכשלכדוגמת,שוניםתפעולייםסיכוניםשלהתממשות

להפסדולגרוםהחברהפעילותעללרעהלהשפיעעלולה,עסקיהבניהולנשענתהחברהעליהם

.ותדמיתיכספי

-15בביאור,"סיכוניםניהול"בפרקהדירקטוריוןבדוחלהלןראההסיכוניםלגביהרחבה

-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהובסקירתהכספייםבדוהות"סיכוניםניהול"

."הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות" מידתאתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים

.הקרןעלהעתידיתהשפעתם

משרהנושאישלתגמולמייניות.20

-"מוסדייםבגופיםמשרהנושאיתגמולמדיניות"24-9-2009מוסדייםגופיםלחוורבהתאם

בחברהמשרהלנושאיהתגמול.משרהלנושאימשתנהתגמולמדיניותבחברהתיושםלא.1
מביצועיוהנגזר,בתגמולמשתנהרכיב)בונוסרכיבללא,בלבדקבועתגמולבסיסעליהיה

כהגדרתה)אופציהללאוכן(24-9-2009הממונהבחוזרכהגדרתו,משרהנושאשלהאישיים
.(1994-ד"התשנ,בנאמנותמשותפותהשקעותלחוק(ב)64בסעיף

שלהשקעותמנהל,מ"בעהשקעותניהולאמבןאיביאיהצהרתאתלפניהרשמההחברה.2
אובונוסמקבליםאינם,הקרןשלההשקעותבניהולהעוסקיםומנהליועובדיוכי,החברה
.בהיקפומגידולאוהקרןשלההשקעותתיקעלשהושגומתשואותהנובעתגמול
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החברהשלכללייםמאפיינים
קרןלניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרן

.("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11ביוםהוקמהההברה

בתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן

,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיהבתאגידאוממשלתי
בארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקבילבדירוגעובדלרבות
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשרשהדירקטוריוןאחרים

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

.1404-מניותללאמסלולושל382הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי
."שירותיםונותניספקים"-התאגידעסקילדוח11בפרקפירוטלעיל'ר.("הבנק"

בפרקלעיל'ר-הקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותניהולאמבןאייביאיי
."ההשקעותניהולמבנה"-התאגידעסקילדוח5

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

זכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.השקעהמסלולי2הקרןבמסגרתמנהלתהחברה
זכויות)נטומניותללאמסלולנכסיוסךח"שאלפי575,160,2עלעמדהמאזןליום(עמיתים
.ח"שאלפי514,49עלעמדהמאזןליום(עמיתים

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
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תימודמסמכי
והקרןהחברהשםשינוילמעטהמדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי
:כלהלן

השתלמותקרןלניהולהחברה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16ביום
המדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל"מ"בעהמינהליבדירוגהמדינהלעובדי

2012.5.10וביום,החברותרשםידיעלאושרהשםשינוי.החברהלהחלטתבהתאם,"מ"בע
:להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה

קיבלה2012במאי22ביום.החדשהשםתחתההשתלמותקרןבניהוללעסוק,("הממונה" גמלקופתרישיוןההשתלמותקרן
לעובדיהשתלמותקרן"החדשהשםתחת,מהממונה

.("המנהליהדירוגלעובדיהשתלמותקרן"הקודםהשםבמקום)"המדינה

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמעפרי

אלפי078,017,2לעומתח"שאלפי847,210,2-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאון
.%61.9שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"ש

הצבירהבתוספת,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2012בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית
.936,61הואהמאזןבתאריךבקרןהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכמפיהמצב

אלפי239,1-אשתקד)ח"שאלפי447,1-בהסתכם2012בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
.(ח"ש

.(ח"שאלפי872,6-אשתקד)ח"שאלפי233,7-בהסתכמו2012בשנתהחברההוצאות
862,6אשתקד)ח"שאלפי219,7בסךמהקרןניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות

בדוחות"וכלליותהנהלההוצאות"-13מספרבביאורראהההוצאותפירוט.(ח"שאלפי
.החברהשלהכספיים
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותבסיסעלהניהולדמיאתגובההחברה

-12-
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הקרןשלההשקעותמדינייתעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

בשנת%55.2שלעליהלעומת)%44.1שלבשיעורהידועהמחיריםמדדעלה2012בשנת
שלהמחיריםיציבותיעדבתוךהינו2012בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2011
.(%3-ל%1וביןישראלבנק

השקליתהריבית

שללרמהבינואר%75.2שלמרמה,פעמיםשלושישראלבנקריביתירדה2012שנתבמהלך
חששות,העולמיתבכלכלההאטה,במשקהצמיחהסימניהתמתנותרקעעל,בדצמבר%2

.האינפלציהותחזיותבציפיותוירידהבאירופההחובותמשברמהתפתחות

חוץמטבע

מולהשקלשלהחליפיןבשערימשמעותייםשינוייםנרשמולא2012שנתעלכוללבמבט
שלבשיעורפיחות-אשתקד)%3.2שלבשיעורהדולרמולהתחזקהשקל:והיורוהדולר

.(%23.4שלבשיעורפיחות-אשתקד)%35.0שלבשיעורהאירוומול(%66.7

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד9.38-כשלבסך2012בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדכפולהיה2012-בהגירעון.2011בשנת%1.3שלגירעוןלעומתזאת.ג"מהתמ%2.4

%4.3)2012בינוארהאוצרמשרדשהציגהמעודכןמהיעדאףוגדולג"מהתמ%2המקורי
.(ג"מהתמ

-13-
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2012שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2012בשנתעיקרייםבמדדים

%8

~

134%14

-%12

/.ן/*שע,(1וע%
%8

שן%

-%4 .
:/-%2 .1

קאאא,
-%2--4ק

--100א'י-י--hBCIWORLD(ר
מזצדדח"אג

-
-צמודלעח"4ג-ג-

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.

המניותשוק

.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפיינה2012שנת
:הקיצוניתהדוגמא.%23-ל%5ביןשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

MSCI()העולמיהמניותמדד.%9.22שלחדבשיעורעלההבנקיםמדד WORLD(עלה
.%9.16-כשלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםומדד%18.13שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

ח"באגלתמיכהתכניותבאמצעותהאירופיהמרכזיהבנקשלאגרסיביתהתערבות* שמדינות
.חדשהייצובקרןולהקמתהבנקאיתובמערכתהנפיקו

הבנקתמיכתבשלואיטליהספרדשלהחובאגרותשללפדיוןהתשואותהתייצבות*
.האירופיהמרכזי

וזאתהאמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*
.נוספותהרחבהתכניותהשקתבאמצעות

.בעולםהשווקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*

-14-
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החובאגרותשוק

ומדד%35.9שלבשיעור2012בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%26.10שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%6.2-ו%7.7,%7.3שלבשיעוריםעלומ"והמק

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

-%21.9%16.18ף"המעוצדד

MSCI WORLD%18.13%62.7-

%66.7-%30.2ולר

%23.4-%35.0ורו
%35.9%34.4ממשלתימדדצמודח"וג
-%26.10%77.1קונצרנימדדצמודח"וג

%02.7%23.5צמודותלאח"וג

במשקהוןגיוס

מיליארד5.4-כלעומתח"שמיליארד4.3-כעלעמד2012בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
שהונפקוחברותהיולאהשנהבמהלך.2010בשנתח"שמיליארד5.8-וכ2011בשנתח"ש

.לציבורלראשונה
2012בשנת.התקציביבגירעוןעלייהעקבהדבשיעורהשנהעלה,נטו,האוצרהנפקותהיקף
בשנהשקלמיליארד3-כלעומת,חובאיגרותבאמצעותנטושקלמיליארד22-כהאוצרגייס

.הקודמת
(פקדוןותעודותמובנותח"אג,קונצרניותח"אג)ממשלתיותלאחובבאיגרותההוןגיוססך

.2011שנתלעומתבמעטנמוךסכום,שקלמיליארד7.39-בכהשנההסתכם
מיליארד3.31-כלעומתחברותחובאיגרותשלהנפקות63-בגויסושקלמיליארד3.25-כ

ממיליארדיותרשלבהיקףהנפקותבתשעגויסמהסכום%55-ככאשר,2011בשנתשקל
שקלמיליארד8.5-וכ,פרטיותבהקצאותגויסונוספיםשקלמיליארד8-כ.אחתכלשקל

המסחרבמערכתלמסחרשנרשמומדדצמודותחובאיגרותבאמצעותגויסונוספים
.בלבדמוסדייםלמשקיעים

באמצעותשקלמיליארד4.0-וכפיקדוןתעודותבהנפקתשקלמיליארד2.0-כגויסו,בנוסף
.אופציותמימוש

ההשתלמותקרנותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתהוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמותקרנות
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המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%49.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

ושיעורהדולרשערמול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)
ונשאר,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריבית
.פברוארבחודששינויללא

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2012שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

כללימסלול

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

שמיליון41.7שלבסךמניות(נטו)נרכשוסלתעודותכולל)א"בתהמניותברכיב
כ"מח)ח" שמיליון68.57שלבהיקףמניותנרכשו

.(ח"שמיליון27.50שלבהיקףמניותונמכרוח" חומניותברכיב
מניותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון87.40שלבהיקףמניות(נטו)נמכרול" סמיליון96.64שלבהיקף

.(ח"שמיליון83.105בהיקףמניותונמכרוה" אגברכיב
ח"אגנרכשוכ"וסהח"שמיליון97.2בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"

.(ח"שמיליון49.7בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון46.10-כשלבהיקף ברכיב
ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון95.158בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהשקליהממשלתי

.)nrrwמיליון61.58בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון56.217בהיקף
בהיקףח"אגנרכשוכ"וסהח"שמיליון7.31שלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב שמיליון41.104

.(ח"שמיליון71.72בהיקףח"אגונמכרוח" מניותנגזרותברכיב
ח"שמיליון015.0-כשלבהיקףנגזרותנמכרו

מיליון5.0שולמוהאמורהההתקשרותחשבוןעל.השקעהקרןעםבעברהתקשרההקרן
.השנהבמהלךח"ש

עראקמקרקעיןלקרןח"שמיליון087.0שלסךהועבר,ההשקעהקרנותברכיב,כןכמו .קפיטל

מניותללאמסלול

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

.ח"שמיליון48.8בהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק באפיק
.ח"שמיליון11.16בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתי
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פעילותהותוצאותהקרןשלהמספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

2012שנת
-

השינוישיעור2011שנה
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

433,327477,316%46.3פקדות?

(%49.2)(248,269)(550,262)גשיטת

%06.27(708,44)(806,56)(נ)מהקרןעברות:

333,17993,6%86.147(2)הקרןאלעברות?

שסךכך,יחסיתגבוהותיתרתבעליעמיתיםשלאחרותלקרנותהעבתתהיו2012שותבמהלך1ן)
.ההעברותבמספרגידולהיהשלאלמרות,2011שנתלעומתגבוהההעברות

.יותרטובהשיווקועבודתהמשווקיםבמספרמגידולבעיקרוובע)הקרןאלבהעברותהגידול(2)

-והכלליבמסלול%95.8היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
ותשואההכלליבמסלול(%76.2)שלשליליתתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%36.3

נבעו,2012בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקד,מניותללאבמסלול%18.3שלחיובית
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.ההשקעותסעיפיבכלמרווחים

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
יחס"-להלן)מניותללאבמסלול%49.86-והכלליבמסלול%89.59הואהנכסים
יכוליםאינםאסגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילות
שיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדיין

ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.%100-להאפקטיביתהנזילות
.הצורךבמידת,בבורסהוממכירות,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות

ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
נתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל

להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות
רובהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשיגוייסעם

,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספים
במזומנים,סחיריםבנכסיםמחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
%16.93:הבאיםבשיעורים(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשווי
.מניותללאבמסלול%96.99-והכלליבמסלול
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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סינוניםניהל

נקלי
קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
,היתרבין,נועדואלוכללים.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל

.השוקסיכוניאתלהפחית
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

שפו"",":יפי*,ש
ן.

'%,,.'לש'
tWשפעליותהסיכון,,גורמיקששה'.

~

S)

jW

ומ

"
סיכון

בינוניתהחברה.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסיערךפיננסייםסיכונים.1
השוניםהפיננסייםהסיכוניםאחרומעקבלזיהויתשתיתהקימה

סיכוניםלניהולבתוכנהושימושסיכומםמנהלמינויבאמצעות
.("ייפריים)

למנותניתןהחברההשופהאליהםהשוגיםהפוננסייםהסיכוניםבין
דירוג,ללווהחשיפה,ענפית,גיאוגרפיתחשיפה:הבאיםהסיכוניםאת
סיכוני,ההשקעהנכסיתנודתיותסיכון,למנפיקהשיפת,האשראיתיק

.ועודנזילותסיכוני,ריבית
הסיכוניםאחרמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןההשקעותועדת

קבלתבעתבדעתוומתחשביםהסיכומםמנהלבאמצעותהשונים
.ההלטות
בניהולהעוסק,הסיכוגיםכמנהלמשמשמ"בעסיכוניםניהולפרובידנס
.התברהשלהפיננסייםהסיכונים

בימניתשלוהפחתהניטור,לזיהויכפעולותמוגדרתפעולייםסיכוניםניהולהפעמייםסיכונים.2
ההברהשלהשוטפתלפעילותמהותייםנזקיםשיגרמוהסיכוניםכלל

בתהליכיםיעילבלתיאואפקטיביבלתי,נאותבלתימשימושכביוצאה
לצורךלרשותההעומדיםאוידהעלהמופעליםהשוניםובמקורות

.פעילויותיהביצוע
פגיעהאובקרהכשלכדוגמת,שוניםתפעולייםסיכוניםשלהתממשות
עלולה,עסקיהבניהולנשענתהחברהעליהםהמחשובבמערכות
.כספילהכסדולגרוםהחברהפעילותעללרעהלהשפיע
:הןהעיקריותהתפעולייםהסיכוניםקבוצות

תפעוליסיכון*

מידעאבטחתי*
משפטיסיכון*

אסטרטגיעסקיסיכון*
(ציות)רגולציהסיכון*

האנושיבהוןפגיעהסיכון*
אתמקוהוקסלמחקסלמן)1PWCטאז15שלהסיכוניםניהולקבוצת
יישוםובכללם,התכעולייםהסיכוניםניהוללנושאהקשורבכלהחברה
בחברותסיכוניםניהולבנושא1/2009הדירקטוריוןחוזרהוראות

ובקרתניחולמעוןבנושא3-2-2009ההוןשוקאגףוחוזרממשלתיות
וקיוםבהנחיותיהםעמידה,גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכונים
הוגשתפעולייםסיכוניםסקר.שוטפיםסיכוניםניהולותהליכיתשתית

.2011אוגוסטבחודשהתפעולייםהסיכוניסמנחלידיעל
אתכללהחולפתהכספיםבשנתהתפעולייםהסיכוניםניהולתחלוד
:הבאים

.החברהבדירקטוריוןתפעולייםסיכוניםמדיניותאישור.1

הביקורתלועדונרבעוניתפעולייםסיכוניםדיווחעריכת,2
.החברהודירקטוריון

רגולטוריותבהוראותלעמידהנהליםבבנייתועזרהסקירה.3
.חדשות

שלשוטףלאיתורבהתאםפעולהודרכינהליםעדכון,4

-
.מתעורריםתפעולייםסיכונים

שוקסיכוניניהולעלאחראי
ובקרתניחולמערך"-3-2-2009גמלחוזרלהוראותבהתאםסיכוניםמנהליפועליםבחברה
-1/2009הממשלתיותהחברותרשותוחוזר"גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכונים

."ממשלתיותבחברותסיכוניםניהול"
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שוקסיכתיתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.בלבדחליפיןבשערימשינוייםהגנהלמטרתהייתהבתחוםהפעילות2012בשנת

שוקסיכוניניהלמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.מהםהתשואההגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות
ההשקעותועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברה
הקצאתלמדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעת
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסים
.אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות

ועלהנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלנקבעתהמדיניות
הצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיס

.שוניםזמןבטוותיאלובשווקים
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיק

"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4ופרק"ההשקעהמדיניותניתוח"-3פרק,עודראה
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת
.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיכון
שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרן

בנגזריםפוזיציות
בסקירת"מטבעוסיכוןשדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרק:הקופהשלהכספייםבדוחותראה

."אחרותהשקעות"-7ביאורוכןההנהלה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

וועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע:פיננסייםסיכוניםלעניין.2
ההשקעותתיקסיכוןלגבישוניםניתוחיםביצועהכוללרבעוניח"דו:כוללההשקעות
ללווהחשיפה,לוויםלקבוצתחשיפה,ענפיפיזור,גאוגרפיפיזור:כגוןבאספקטים

לוועדתהסיכוניםמנהלמציגבנוסף.'וכובתיקהאשראידירוגרמתניתוח,בודד
:כגוןההשקעותלתיקקיצוןתרחישימספרשלניתוחוהדירקטוריוןההשקעות

במסגרת.התשואהבעקומיועליההמניותבשוקיחרהירידה,2008אוקטוברתרחיש
הסיכוןרמתלבדיקתמקובליםבכליםהסיכוניםמנהלמשתמש,הסיכוניםהצגת
(כגון

risk

א:

;

VAR (Valueו)

Risk

א;

;

HS-STD (Historical Simulation

I

based Value.
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.3

קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלהריגה
.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהגמל1כללי
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הגילוילגביונהליםבקיוויהערכת

י"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטורעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
התקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלל"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריון

על.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסה
הגוףל"מנכ,כךלצורךהדירקטוריוןי"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטור,זוהערכהבסיס

המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקול"והסמנכהמוסדי
לגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנן

ביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוח
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכון

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך

על,מחותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

חירוםלשעתהיערכות

בחברותסיכוניםניהולחוורהדירקטוריוןלחבריהוצג12.10.17מיוםהדירקטוריוןבישיבת
כן.שםונדון'הממשלתיותבחברותחירוםלשעתתכניתיישום'-1-13-2012ממשלתיות

והערכותעסקיתהמשכיותניהול"בנושאההוןשוקעלהממונההנחיותגסונדונוהוצגו
.2012.8.29מיום"חירוםלשעת

BCPעסקיתלהמשכיותתוכניתהחברהדירקטוריוןאישרישיבהבאותה - Business

Continuity PlanמאסוןלהתאוששותהיערכותותוכניתDRP - Disaster Recovery Plan.

.לחברהחירוםממונהמונהוכןהחירוםצוותהדירקטוריוןמינה,בנוסף

החברהבמשרדיעסקיתהתאוששותתוכניתשלמתודיתרגולהתבצע2012.10.23ביום
המשכיותניהול"2012באוגוסט29מ33376-2012שה-החוןשוקאגףלהנחיותבהתאם
."תירוםלשעתוהערכותעסקית

בקרדוחבדברדיווחהדירקטוריוןלחבריהוצג2012.11.21מיוםהדירקטוריוןבישיבת
.2012.10.23ביוםשהתבצעחירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותתרגילוסיכום

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל*
הביקורתועדת0
החברהדירקטוריון0
החברההנהלתס

להלן)הכספייםבדוחותלדוןמנתעלבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת*
אישורלגביהתברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"

.הדוחות

,הממשלתיותההברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהביקורתועדתכינוסלפני*
הערותיהםלקבלתהמשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,החברהלהנהלת
.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהביקורתובועדת,לטיוטה
שלהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2013במרץ13ביוםהתכנסההביקורתועדת

.2012לשנתוהקרןהחברה
-20-
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חוקימנייןמהוויםואשר,הביקורתועדתבישיבתנכחואשרהביקורתועדתחברי8
:להתכנסות

ר"יו,צ"דח-בחרייניבח"רו
דירקטורית-לויבתיה'גב
דירקטורית-מן'תורג-רחמיםאיילת'גב
צ"דח-אפרתאפימר
דירקטורית-צדקהבתיה'גב

נותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והביקורתוועדתשלבדיונים* שירותים
,הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

:כדלקמן

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדואבמר0
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו0
הפניםמבקרתממשרד-לקסשהרבנישריתח"רו0
המשפטיתהיועצת-לובינו-גולדברגדליתד"עו0
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו0
יהבבנק-גולדברגבניח"רו0
ל"סמנכ-פשה-עיוןליהיח"רו0
הדירקטוריוןומזכירתציותקצינת-גלאםורדד"עו0

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,הביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר*
הדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצותהכספיים
.13.3.14ביוםלדירקטוריוןהועברואלוהמלצות.כלשונםהכספיים

ועדתהמלצותהדירקטוריוןתבריבפניהוצגו,2013.3.20ביוםהדירקטוריוןבישיבת*
אתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמורהביקורת
.הקרןדוחותואתהמנהלתהחברהדוחות

נוסףמידע

לשרהתפטרותואת,וייטמןמיכאלח"רו,המכהןהדירקטוריוךר"יומסר2012.5,13ביום .הדיןלהוראותבהתאםלתוקףנכנסההתפטרותו.האוצר

הנהלהמנייתבעלת)המדינהמטעםלדירקטורנבון(קובי)יעקבח"רומונה2012.10.11ביום
.('א

הנהלהמנייתבעלת)המדינהאישוראתדורשהמינויאולם,דירקטוריוןר"יומינתההחברה
.ניתנוטרםאשר,וחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהאישורואת('א

המכהןנבוןקובל)יעקבח"רואתהחברהדירקטוריוןהסמיך2013.3.20ביום,האמורלאור
שלהכספייםהדוחותעללחתום,('אהנהלהמנייתבעלת)המדינהמטעםבחברהכדירקטור

.החברה
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תדירקטוריוןחבריעלפרטים
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"ין"%2
ושותוחשבינאותבכלכלה8/(נתניהר"יו,ויצמן

חשבוןרואי,' (ישראליתגןרמת12סנהדרין01957!2267910אריאלמר
לביטוחהקרן,י"עמג"קופ:ר"יוהמדינהעובדיהסתדרותר"יומ"ומוסכסוכיםבישובן(/

,מקצועילקידוםהעמותה,הדדיוחברההמדינהבמדעיינ/(ל"מנכ,יעקבי
,חברתיתמודעותלקידוםהעמותהונושאידירקטוריםהכשרתתוכנית
."נכון"מועדוןבתאגידיםבכיריםמשרה

יהבבנק:דירקטור
התקניםמכנןשלהפועלהועדחבר 090211141936רחמיםמר

,הדדילביטוחהקרן,י"עמג"קופמדינהעובדיהסתדרות-ארצימזכירתיכוניתישראלית,116ירושלים'שד
נכוןמועדון,מקצועילקידוםהעמותה"בזק"ארציתיקמחזיקבשלטוןבחברותדירקטוריםקורס68087א"תלניאדו

לקידוםבעמותההשקעותועדתר"יוהמקומי קורס
חברתי-מקצועיכמפייסחות"דווניתוחקריאה
ם"באגוביצועתיאוםועדתחברהעירוניותבחברותלדירקטורים

העובדיםחברת,י"עמג"פ)ק,י"עמג"בקופודירקטוריתגמלאיתתיכוניתישראליתמרידוריעקברחוב99923891941לויבתיהגבי
העובדיםוחברתהדדילביטוחהקרןנושאי)דירקטוריםהכשרתתוכניתא"ת17

עליונהיצורבמועצתציבורנציגתבתאגידיםבכיריםמשרה
ה"ביננשיאותחברת2סוגח"הגקורס
מ"באגביצוע)לתיאוםבוועדתחברהפרוייקטיםלניהולקורס
בהסתדרות'אוני,בריאותשירותימינהלקורס
חיפה

'גזברארגוןעובדיםייבזקיטכנאיישראלית,"בזק"בדי)ועדע741911721951מרשאולשם
למעשההלכהלדירקטוריםקורסראשון4לזרובטוב

אינטגרטיבימ"ומוגישורקורס75654לציון- גב
מועדון,,הדדילביטוחהקרןהשכרמחלקתלמנהלבכירהסגניתחשבונותמנהלתישראלית2/!9המעלהיסוד0721706401948בתיה' תקווהפתחצדקה

,מקצועילקידוםהעמותה,ןיי)ינכ,עובדיארציעד)ר"יוןשיבאיח"ביהותשאידירקטוריםהכשרתתוכנית
להעשרההעמותהממשלתייםחולים-בבתיומשקמנהלבתאגידיםבכיריםמשרה

;ליצועלתיאוםועדה:בחברה
לזכויותועדה;הבריאותמועצת
ועדה;הקואופרציההנהלת;החולה

ועדת;מקצועיאיגודלמדיניות
בקרותועדת;בינייהשלהמבקר
וצמיחהתעופה

קופ,הדדילביטוחהקרןהמדינהעובדיהסתדרותר"ליועוזרתתיכוניתישראליתחולון18גאולים0384966261976כהןעידית,גב
י"עמג" לקידוםהעמותהראשוןתוארלקראתלימודים
נכוןמועדון,מקצועי דירקטוריםהכשרתתוכנית

חברתיתמודעותלקידוםהעמותהונושאי בכיריםמשרה
בתאגידים
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(המשך)תדירעטוריוןחבריעלפרטים
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,מ"בען'ויזוירא,י"עמגמלקופתבנושאייעוץ,סק-היייזמות,בכלכלה8/(ישראליתהרצליה24מנשהשבטרחוב0102210911947אפרתאפימר
אפרת,מ"בעמחשביםתיוןן'ויזויראrIT-ומיחשוב8בסטטיסטיקה/(46684

MBAמימ"בעעסקיםבמינהל
בענולוגיזת,

כ" ,ההוןבשוקהשקעהועדות

הבריאותקו,אורסנס- גב
Bישראליתאתא-קרית2יערהרחוב0290246761971איילת' .Aהכספיםאגף,תקציבאיתעסקיםומינהלבכלכלה תורג-רחמים

אתא-קריתבעירייתדירקטוריםהכשרתתוכניתמן'
בתאגידיםבכיריםמשרהונושאי

יועציםבחרייניב-ל"ומנכר"יועצמאיח"רוחשבוןרואהישראליתאיחוד-יעקבאשחתקימץ0257208141973
מ"בעפיננסייםבמשפטיםן.ן.8בחרייניבח"רו

דירקטוריםהכשרתתוכנית

בתאגידיםבכיריםמשרהונושאי- עומרמר
עפולה-פ"בנהסניףמנהללמנהליםציבורימינהל4י/(ישראליתנין1072.ד.ת0552051321960זועבי

B .Aוהרוחהחברהמדעי
בכירהשקעותיועץ
פנסיונייועץ

במרכוכספיםמנהלתחשבוןרואתישראלית-ביתר24מלובליןהחווהרחוב03882081983!7רחלח"רו
ירושלים,למוסיקהעליתגשסקינוס

M.ישראליתמיתר1לאהמשעול0227581061967 .Aל"שעל"מנכציבוריתומדיניותבמינהל
Bצוראשרמר .Aמ"בעאחזקותאגריגייטציבוריתומדיניותבמינהל

בחברותדירקטוריםקורס-
מ"בעאחזקותאגריגו

,מחרג"בקופפניםמבקרתחשבוןרואהישראליתמונד-תל8115ד.ת0287085271971ליאתח"רו
והנדסאיםטכנאיםג"בקופדירקטוריםהכשרתתוכניתאלדר-גרוסגליק

טכנאיםש"ובקרהבתאגידיםבכיריםמשרהונושאי
והנדסאים- רו

נמל-הביקירת.ור"ויודירקטורעצמאיח"רוחשבוןרואהישראליתא"ת53אלוןיגאלרחוב0560803441959(קובי)יעקבח" נבון
להזיהו'בחבדירקטור.אשדוד114.5)במשפטיםמוסמך
ירושליםהפועל"כדורסלשלולנושאילדירקטוריםקורס

בחברותבכירותמשרות

ממשלתיות-
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הדירחבריגל'פרקוים

~
(וב"גהמגווריון

-ר"יי יעקבואריאלמר
יו2003.08.13לא

לאכןהמדינהעובדיהסתדרותר" ל"מנכ
2006.10.012012.12.31לאחירום-לשעתועדה,השקעותלניאדורחמיםמר

לאלאגמלאי
-2006.05.30לאחירום-לשעתועדה,עמיתיםשימור,ביקורתלובתיהבי:

לאלאגמלאית .2006לאהשקעותטובשםשאולמר
עובדיםארגוןגובר05.30

לאלא"בזק" 404,עמיתיםשימור,ביקורתצדקהבתיה'1

~

soxיישיבאביייחמשכורתמחימנהלסגן2009.07.29לא
לאלא," יו

ומשקמנהלעובדיארציועדר"
-16.1.וסי1-כהןעידית'ב

'-
2009.10.11לאכהןעידית'ב)

לאכןהמדינהעובדיהסתדרותר"ליועוזר ,ביקורת,השקעותאפרתאפיר,
לאלא-ומיחשובבנושאייעוץ,טק-הייזמות,2010.03.24כן,8(,נ(404

ההוןבשוקהשקעהועדיתrr-לשעתועדה,מידעאבטחת,עמיתיםשימור

~י,םישאול
-ן5 קריתבעירייתהכספיםאגף,תקציבנית1.18נ.2010לאחירום-לשעתועדה,ביקורת-רחמיםאזילת5י

לאלא- מן'נורג :

404,ביקורתבחרייניבח"ו

~

soxלאלאעצמאיחשבוןרואה2010.12.19כן ,
2011.02.102012.06.25לאגועניעומרר

לאלאעטלה-בנהייפסניףמנהל לאחירום-לשעתועדה,מידעאבטחתגלוסקינוסרחליח,ו
לאלא,למוסיקהבמרכזהכספיםמנהלת2011.06.26

-2011.06.26לא- מנכ2011.06.26לא404%80צוראשרור

לאלאמסחרלפתרונותחברות,שעיילל" 201.06.27!לאמידעאבטחתליאתח"1
לאלאלטכנאיםש"קרה-הפניםמבקרת אלדר-וסגליק:

20.10.11!2לא(קובי,יעקבה"ו
לאלאעצמאיחשבוןרואה זן:
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)הדירקטוריונחבריעלפרטים

המשי
)

,8%4%1זים%.%ישו'וו%ו%א2
י%%ר%95י'%י'ויי4"4י

כדירקטויכהינהסיים
12.5.13:השקעות.1יכחבר

8ן7יעקביאריאלמר
36ן728לניאדורחמיםמר

7104122גביבתיהלוי
6713טוב-שםשאולמר

כהווההחילת

ר%.12.9:השקשת.ינתבי צדקהבתיהגבי
795425

77כהןעידיתגבי
72810542157רתפאאפירמ
13ן57-רחמיםאיילת'גב

מן'תורג
710522חיניבבחרי"ח

33זועביעומרמר
ollvכיירקטורכהנה:

12.6.15

5218גלוסקינוסרחליח,רו

538מראשרצור
628ליאתח"רו

אלדר-גרוסגליק
33(קובי)יעקבח"ח

נבון
:כדירקטורכתווההחיית

12.10.11

ישישתמספרכ"סה
72810542סוייקהתש

157

אחתטלפוניתישיבהבתוכהכוללתהשקעותוועדתישיבות(ה
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בחברהבכיריםמשרתנושאיעלפרטים

המדינהעובדימ"מוהמדינהעובדי.יעקבי
ובניהול

פרויקטים
B .A-במדעי

המדינה
וחברה

2011.03.01חשמןרואתחשבוןרואתלאל"סמנכ628638081982ליהיח"רו

Bעיון-פשה .Aבמנהל

עסקים
0%20.03.28במשרדשותפהחשבוןרואתלאמבקרת957נ017197534גל-בןרחלח"רו

חשבוןרואיפנים
LL,דיןעורכתלאציותקצינת0660585121982גלאםורדד"עו .B2011.08.01לקוחותמנהלת

בנק-פרטיים,במשפטים
MBAטפחותמזרחיבמנהל
מ"בעעסקים

2003.03.01החברהמזכירת+תיכוניתלאהחברהמזכירת0561059761959רחל-גאולהגבי
שנתייםעמר

אקדמאיות
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דירקטוריםגמול
לפי,וועדותיואוהדירקטוריוןשלישיבהכלעבורשולם2012בשנתהדירקטוריםגמול

:כדלהלןהממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהמפורטתעריף

:פברוארמחודשהחל:ינוארבחודש

ח"ש965-לדירקטורח"ש944-לדירקטור
ח"ש060,1-לדחקוח"ש060,1-לדחסו

ח"ש-230,1-הדירקטוריוןר"ליו.ח"ש206,1-הדירקטוריוןר"ליו

.לישיבהמגמול%50הינוטלפוניתישיבהעבורגמול

.צ"דחלכלנסאלפי5.22-כשלבסךשנתיגמולשולם2012בשנת

הגבוההשכרמקבליחמשתשלשכרתנאי

%1א
%ש81א%'%1%א,ו%14*

רעשצ'%י5(ש%י

145משווק

-127ציותקצינת

126החברהמזכירת

116משווקת

-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
יחסיסיוםבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2012דצמבר
.כאלההיואם,מעביד-עובד

המבקרהחשבוןרואה

,חשבוןרואי'ושותסוראיהבלצרקנובל:ח"רומשרד
.אביבתל,ל"ריבפינת,20המסגר:רחוב
פרידלנדראלוןח"רו:אחראישותףשם

-27-
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החברהניהולאופן

פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשבע2012שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
תפקידיהבמסגרתהביקורתוועדת.נוספותוועדותביקורתועדת,השקעותועדת

soxועדתמתכנסת,כןכמו.חקרןושלהחברהשלהכספייםבדוחותגםדנהוסמכויותיה
שונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובממצאיםלדוןהאחראית
.שנדרשככל,הכספייםבדוחות
שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי

.פעילותןעללדירקטוריון

הפניםמבקרתשלעבודתהתכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרתמינתההחברה
.ובהמלצותיהבמסקנותיה,בממצאיהודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרס,ההשקעות

בנוגעהןההשקעותמנהלאתוהנחהההשקעותמנהלועםהקרןהנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
כדיההשקעותועדתר"יוועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרההשקעותמנהל

.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנם

ערךניירותומכרקנהההשקעותמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלההשקעותמנהלעלמידע

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

הפניםמנקרת

החלהחברהשלפנימיתכמבקרתמכהנת'ושותגל-בןגויתממשרדגל-בןרחלח"רו.1
ניסיוןבעלתחשבוןרואתהינההמבקרת.("המבקרת"זהבפרקלהלן)2010.3.28מיום

,לקםשהרבנישריתח"רוהחברהשלהפניםבביקורתעוסקתכןכמו.פנימיתבביקורת
.בתחוםניסיוןבעלתהיאגםאשרהמבקרתשלממשרדהחשבוןרואת

לשנהשעות800שלבהיקףהמנהלתהחברהעלבביקורתעוסקיםוצוותההמבקרת.2
.(2012עשנת

(4)(א)32לסעיףבהתאם"בכירפקיד"כמועסקתואינה,התאגידעובדתאינההמבקרת.3

,1975,ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוק
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עלשפורסמוביקורתלתקניבהתאםפנימיתכמבקרתפיעלתשהיאמצהירההמבקרת.4

לשכתידיעלאומצואלותקנינו.ב"בארההבינלאומיתהפנימייםהמבקריםלשכתידי
תקנים.1992הפנימיתהביקורתבחוקלכךשהוסמכה,בישראלתפנימייםהמבקרים

.הואבאשרמבקרלכלמחייביםתקניםומהוויםבעבודתההמבקרתאתמחייביםאלו
סמכויותיהאתוקבעהביקורתמטלותלביצועהמבקרתאתוהנחהקבעהדירקטוריון.5

.(1992הפנימיתהביקורתלחוקבהתייחס)
הביקורתבמסגרת.שנתיתביקורתלתכניתהצעתהאתהמבקרתמציגהלשנהאחת.6

התוכניתואישורעיוןלאחר.ההחלטותקבלתואופןהעבודהתהליכי,הנהליםנסקרים
.המנהלתההברהלדירקטוריוןלדיווחמועברתהיאהביקורתועדתידיעל

סביריםהינםהמבקרתשלהעבודהתוכניתואופישההיקףסבורהחברהדירקטוריון.7
העבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש

העמקתאתהדירקטוריוןבוחן,וממצאיההפנימיתהביקורתהמלצות,השנתית
.הפניםמבקרתפעילותוהרחבת

.2011אוגוסטבחודשהתפעולייםהסיכוניםמנהלידיעלהוגשתפעולייםסיכוניםסקר.8
איןולכן,החברהבמסגרתלתפקידהמעבר,נוספותמטלותמבצעתלאהפניםמבקרת.9

.כמבקרתבעבודתהאפשריתפגיעה
זהובכלל(1992הפנימיתהביקורתלחוק9'בסכאמור)חופשיתגישהניתנהלמבקרת.10

.כספייםנתוניםלרבות,החברהשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישה
ועדתבישיבותונידוניםהשנהבמהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות.11

הדוחותבנושאישיבותכולל)2012בשנתפעמיםעשרהתכנסההועדה.הביקורת
,הביקורתדוחותואושרונסקרוהוועדהבדיוני.(הקרןושלהחברהשלהכספיים
.הדירקטוריוןלדיווחהועברוהוועדהבדיונישהתקבלווהחלטות

השעותהיקף,שעות350,1-בהסתכםבחברההפניםביקורתשעותהיקף2012שנתבמהלך
550-והחברהשלהפנימיתהמבקרתידיעלשבוצעופניםביקורתשעות800כללל"הנ

.והקסטודיאןההשקעותמנהלשלהפניםמבקריידיעלשבוצעופניםביקורתשעות

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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ההצבעהבזכויותהשימושנוהל
ניהולאסבןאי.בי.אישלהההשקעותמנהלבאמצעותכלליותבאסיפותמיוצגתהחברה
.מ"בעהשקעות

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשההחברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
.לדיוןהעולותוהעסקאותהעלויותסבירות,המחייבלדיןלדיוןהעולההנושאהתאמת

כפיהצבעההוראתומעבירהצבעהוכותלחברהישאסיפותבאלובוחןההשקעותביתנציג
.החברהידיעלשאושרולקריטריוניםבכפוףההשקעותביתידיעלשמגובש
."כלכלימהקרשירותיעמדה"משרדידיעלמבוצעתבפועלההצבעה

באסיפותהחברההשתתפותלגביחודשייםמדידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליות
.אסיפות86-בהחברההשתתפה2012במהלך

עלהמוחזקהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת
.המונפקהמניותסךמתוךידה
.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים
-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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-ולהלןמ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמצבעלהדוחאתביקרנו

כספייםדוחות.תאריךבאותושהסתיימהלשנההכוללהרווחעלהדוחואת2012,בדצמברנ3ליום("החברה" .החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלה
אלהכספייםדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו

עליהםשחיווה,אחרמבקרחשבוןרואהידיעלבוקרוקודמותלתקופותכספייםדוחות.ביקורתנועלבהתבסס
.2012,במרץ21בתאריךדיעה

ודרךחשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
במטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.973נ-ג"התשל,חשבונןרואהשלפעולתו
מידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיג

שיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשל
בדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושל

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאס.בכללותההכספיים

החברהשלהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
כספידיווחלתקניבהתאםתאריךבאותושהסתיימהלשנהפעולותיהתוצאותואת2012,בדצמבר31ליום

,לדעתנו,כןכמו.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאםmFRS(בינלאומיים
.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריבהתאםערוכיםל"הנהכספייםהדוחות

עלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאם,גסביקרנו
בהתבסס,2012,בדצמבר31ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידי
20מיוםשלנווהדוח,0050ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013,במרץ

ומכוחהממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרש,נוסףמידענכללהכספייםלדוחות16מספרבביאור
.(הממשלתיותהחבטתלחוק'33בסעיף
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
המדינהמטעםדירקטורהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחח)הממשלתיותתחברותלתקנותבהתאם
.2005-התשספוהדירקטוריוחודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("ייהחברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
אחרכספי משקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםההברהשלהפעולותותוצאותהכספי

,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ולהתקיימותםלקביעתםאחראי ונהליםבקרותשלבחברה

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורך
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
באופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סביר
.כספי

בהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאומנהלים

.החברהשלכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותערולניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

נכופתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

ההשתלמותקרןלניהולההברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.3
הכלולאחרכספי באופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרהתמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
באופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

מידעולדווהלסכום,לעבד,לרשוםההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סביר
.כספי

בהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאומנהלים
.החברהשלכספי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

.וו.



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותירולניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהשחות

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה

,שניתנושהמצגיםכדי אותםניתנושבהןהנסיבותלאור
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים

.בדוחות

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
אחרכספי באופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבתתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברה ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

באופןתעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סביר
.כספי

בהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאומנהלים
.החברהשלכספי

על,אחראדםכלמאחריושאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי ג
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלתימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
של" .וחסכוחביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1 :להלן)

.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתילמיטב.2

אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים

,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתילמיטב.3
למועדיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל

.בדוחהמכוסיםולתקופות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,להברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(יההוןשוקעלהממונהולהוראות והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
החברהשלהגילוילגבי

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהתולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
סביראשר,שהיוככל,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגועשצפויים

-וכן,כספי
מעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

בבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית

.דיןכלפיעל,רמלהדיותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהתברה
ל"סמנכהצהרת

7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" .(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
מ"בעהמדינהלעובדי :להלן)

.("והדוח:להלן)2012לשנת(ייחחברהיי
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסתלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדותהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)aFRSההוןשוקעלהממונהולהוראות,
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

החברהשלהגילוילגבי אתוהצגנו
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכןןהערכתנועלבתתבסס,בדוחהמכוסהתתקופהלתום
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

שאירעכספי ברבעון
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
סביראשר,שהיו,ככל,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגועשצפויים

-וכןןכספי
מעורבתבה,שהייתהככל,מהותירןשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

תפקידיתםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלה
בבקרהמשמעותי דיווחעלהחברהשלהפנימית

ן.כספי
על,אחרכלנקדםמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפי
ד%ו,ל//יך

רותאריך
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח" -36-



מ"כעהמדינהלעודדיההשתלמותקרןלניהולהחצרה
החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)תממשלתיות

2007-יח'תתשס

לעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלתדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעהמדינה
.בחברהכספידיווחעלנאותה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
מודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות ~ tcoso.בהתבסס

הבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעל
היא2012.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעלבחברההפנימית

.אפקטיבית

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

ףה

שטץ,קויןח"רו

))

,אמיעקבי
1-מנ45לץ

-3)
ל"סמנכS/r1l-פשהגיהיח"רו

0ן(ע(ל
תאריך



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרלהתאם
.(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשל,הדירקטוריוןבפיקוח,התנהלה -להלן)
כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה" .בחברה

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידותשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססbelievesl(2012בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה "ו.. rrן

סמנכייל,עיון-פדהליחיח"רו

"י
"מ

ך
תאריך



נ%co.ן-רואן//'ושותויוראיהמלצרקנובל

-

KNOBEL BELTZER SORAYA

Certified(ת15)שמן"ימי Public Accountants
MENASFIE(ן15.),LLH_,',.("י"במשפטיםמוסמךLLM,קיבלמנשהח"רו KNOBEL

'

C .P.

IA

EYAL(15(.)בלצראילח"רו

~

BELTZER

'

C.P .A
0.ע.!1.ז05.)סוראיהאמירח"רו

'

AMJR

:

SORAYA
YOM(137.)יקרטוביוםח"רו

'

TOV YAKAR

~

C .P .A
ALONעסקיםבמינהלMBA,דר)פרידלאלוןח"רו FRIEDLANDER

'

C .P .A asr.), MBA
(ן15.)(מייסד)דונסקיהרצלח"רו

~

HERZL DUNSKY

'

C .P.A

שלהמניותלגעליהמבקרהחשבוןלהלהדוח
מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחיסכוןניטוח,ההוןשוקעלהממתתלתוראותבהיאט

-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012,בדצמברנ3ליום("החברה"
Committee-הידיעלשפורסמה of

Sponsoring

Organizations ofthe Treadway Comntission(להלן-. (t ~cosott
אתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווחעלפנימיתבקרתבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביות

.ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספי
Board1(408סץ)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

"
Publicומ0ע0 Company Accountingבדברב"בארה

נדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת
הבחינותמכל,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנו

דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיות
בקרהשלוהתפעולהתכתןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספי

בהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבות

מידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתוחברהמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
לתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביביטחוןשלסבירה
ע5%)בינלאומייםכספידיווח

"
בקרה.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתיתוחברהמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים
לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותההוצאתםלרבות)החברה
,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאםמעוזן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנת
להרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח

מספקים(3)-ו;דיןפי-עלהנדרשיםהמדינהרשויותשללאישוריםובכפוףהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
בלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגיליאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהעתשיכולה,החברהנכסישלמורשים

הסקת,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
לבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנות

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימות

,בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
.0050ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,20!2

2012,בדצמבר3!ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו
דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013,במרך20מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושהסתיימהולשנה
.כספיים

""
/ןיגעין3ר

'ושותסוראיהבלצרקנובל
חשבוןרואי .2013,במרץ20,אביב-תל

Tel,.51Hamasger20-י(יוי6777667776אביב-תל,20המסגר'רח 0ז!:Fax;6393020-3-972;6393021-036393021-3-972יפקסן6393020-03טלי

Em-01אן5ן.1.00ן-אלקטרונידואר
~
il - mgi@mgi-~ israel . co . il mgi@mgi

wwwהמשרדשלהאתרכתובת .mgi-israel .co. il



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

(הדשיםשקליטבאלפי)

ליוםליום
2/31ג/11(*)2/31ג/2גביאור

נכסים

354'4287נטו,קבוערכוש

5219115חובהויתרותחייבים

6941770מזומניםושווימזומנים

447,1239,1הנכסיםכלסך

=====

עע

--7מניותחון

---------

התחייבויות

9276249נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

10171,1990זכותויתרותזכאים

--.-----------
447,1239,1וההתחייבויותההוןכלסך

ן,ח====
.מחזתטת(*)

מהוחםהמצורפיםהבאורים

"
בלתילק

*
(ן.5דדהקכספיים%[פדד

גי.ן//'גו21,,וי
רוהכספייםהדוחותאישורתאריך

~

אנב

~*
עיון-פשהליהיח"1,בי

ל"סמנכ/'/'דקשםטנכיון'וחבףל"מנכ,דילקשןר



בעייםהמדינהלעובייההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשעליםבאלפי)

גדצמבר81ביוםשהסתיימהלשנה

0%20(ל1%20(.)2%20ביאור

11219,7862,6974,6השתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

14104מימוןהכנטות

233,7872,6978,6ההכנסותכלסך

-----------------------------------

13233,7872,6978,6וכלליותהנהלההוצאות

233,7872,6978,6ההוצאותכליך

--ההפניהעלמסיםלפניר11ח

--8ההכנסהעלמסים

לשנהרתח

כר11חהכלסך

.מחרשם(*)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

בניהולעוסקת("החברה":להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
במרץ11ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרן

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981

קרןלניהולהחברה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה2012בפברואר16ביום
ההשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל"מ"בעהמינהליבדירוגהמדינהלעובדיהשתלמות

רשםידיעלאושרהשםשינוי.החברהלהחלטתבהתאם,"מ"בעהמדינהלעובדי
,ההוןשוקאגףעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה2012במאי10וביום,החברות
ההשתלמותקרןבניהוללעסוק("הממונה":להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח

22ביום."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה"החדשהשםתחת

החדשהשםתחת,מהממונהגמלקופתרישיוןההשתלמותקרןקיבלה2012במאי
לעובדיהשתלמותקרן"-הקודםהשםובמקום"המדינהלעובדיהשתלמותקרן"

.("המנהליהדירוג

אחדלכלומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
,ממשלתיתאגידשהיהבתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלה

לדירוגמקבילבדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג
יאשרשהדירקטוריון,אחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלי

.וובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואת
ולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתההפקדותשיעורי

.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד%5.2
.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה

ונכסיההקרןפעולות.ב
.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

הגדרות.ג
.מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה.1
.24IAS-בכהגדרתם-קשוריםצדדים.2
.לצרכןהמחיריםמדד-המדד.3

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

בכלבעקביותהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי
:כדלקמןהינם,(להלן'יב2בביאורהאמורלמעט)המוצגותהתקופות
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(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

כללי.א
ובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
החשבונאיתהתקינה,2004באוגוסט5מיום70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
הייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברותלגבי,הכללית
כחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינההממשלתיותלחברות

הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט,ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשל
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות
והתחייבויותנכסיםלמעט,העלותבסיסעלערוכיםהחברהשלהכספייםהדוחות
.והפסדרווחדרךהוגןבשוויהמוצגים,פיננסיות

הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
מוסיפיםאינםבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזרימיעלהדוח.הוצאותיהבגובה
לדוחותצורפולאולפיכךהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידע

.הכספיים

התצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינו,חדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדותות

קבוערכוש.ג

רכישהעלויותבתוספתהעלותלפיהכספייםבדוחותמוצגיםהקבועהרכושפריטי
כולליםואינם,שנצברוערךמירידתהפסדיםובניכוישנצברפחתבניכוי,ישירות
.שוטפתתחזוקהלצורךהוצאות
תקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת
.בנכסהשימושייםהחיים
סוףבכללפחותנבחניםנכסכלשלהשיירוערךהפחתשיטת,השימושייםהחייםאורך
.ולהבאמכאןשלבאופןחשבונאיאומדןכשינוימטופליםוהשינויים,שנה

לביןלמכירהכמוחזקמסווגהנכסבו,המועדמביןכמוקדםמופסקתנכסיםהפחתת
לאכאשראו,המכירהבמועדהכספייםמהדוחותנגרענכס.נגרעהנכסשבוהמועד
המחושב)הנכסמגריעתהפסדאורווח.בנכסמהשימושכלכליותהטבותעודצפויות
אוברווחנכלל(הכספייםבדוחותהמופחתתוהעלותמהגריעהנטוהתמורהביןכהפרש
.הנכסנגרעבהבתקופההפסד

פיננסייםלאנכסיםערךירידת.ד
סימניםישנםכאשר,פיננסייםלאנכסיםערךבירידתהצורךאתבוחנתהחברה
הכספייםבדוחותשהיתרה,כךעלהמצביעים,בנסיבותשינוייםאומאירועיםכתוצאה

.השבה-ברתאינה
-ברהסכוםעלעולהפיננסייםהלאהנכסיםשלהכספייםבדוחותהיתרהבהםבמקרים
הינוההשבה-ברהסכום.שלהםההשבה-ברלסכוםהנכסיםמופחתים,שלהםההשבה
השימוששוויבהערכת.שימושושווילמכירהעלויותבניכויהוגןשווימביןהגבוה



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה 2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקריץ2ביאור

(המשן)פיננסייםלאנכסיטערדירידת.'

הסיכוניםאתהמשקף,מסלפניניכיוןשיעורלפיהצפוייםהמזומניםתזרימימהוונים
הסכוםנקבע,עצמאייםמוומניסתזרימימייצרשאינו,נכסבגין.נכסלכלהספציפיים

ערךמירידתהפסדים.הנכסשייךשאליה,המזומניםמניבתהיחידהעבורההשבה-בר
.הפסדאולרווחנזקפים
בקביעתששימשובאומדניםשינוייםחלוכאשררק,מבוטלנכסשלערךמירידתהפסד
ביטול.הערךמירידתההפסדלאחרונההוכרבו,מהמועדהנכסשלההשבה-ברהסכום
בעברשהוכר,הנכסשלהערךירידתסכוםמביןלנמוךמוגבל,כאמור,ההפסד

~
ניכוי ברסכוםאו,(הפחתהאופחת

ביטול,העלותלפיהנמדדנכסלגבי.הנכסשלההשבה-
.הפסדאולרווחנזקףכאמורהפסד

מזומניםשווי.,
בתאגידיםפיקדונותהכוללות,גבוההשמילותןהשקעותנחשביםמזומניםשווי

עלעולהאינההמקוריתושתקופתם,בשעבודמוגבליםאינםאשר,קצרלומןבנקאיים
.ההשקעהממועדחודשיםשלושה

הכנסהעלמיסים.

לפקודת(2)9סעיףמכוחהכנסהבמסחייבתאינהוהכנסתה,ר"כמלכמוגדרתהחברה
.הכנסהמס

לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות.

:כדלקמן,לעובדיםהטבותסוגימספרקיימיםבחברה

קצרלזמןעובדהטבות.1

לביטוחמעסיקוהפקדותהבראה,משכורותכוללותקצרלומןלעובדיםהטבות
.השירותיםמתןעםכהוצאהומוכרות,לאומי

העסתהסיוםלאחרהטבות.2

והן,פנסיהוקרנותביטוחלחברותהפקדותידיעלכללבדרךממומנותהתוכניות
.מוגדרתלהטבהכתוכניותוכןמוגדרתלהפקדהכתוכניותמסווגות
לחלק,פיטוריןפיצויילחוק14לסעיףבהתאם,מוגדרתלהפקדהתוכניותלחברה

מחויבותלהשתהיהמבליתשלומיםקבועבאופןמשלמתהחברהשלפיהן,מעובדיה
סכומיםהצטברולאבקרןאםגם,נוספיםתשלומיםלשלםמשתמעתאומשפטית
בתקופההעובדלשירותהמתייחסות,לעובדההטבותכלאתלשלםכדימספיקים
.קודמותובתקופותהשוטפת

כהוצאהמוכרותתגמוליםבגיןאופיצוייםבגיןמוגדרתלהפקדהלתוכניתהפקדות
.מהעובד.העבודהשירותילקבלתבמקביל,לתוכניתההפקדהבעת
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(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

(המשך)לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות.ז

(המשך)העסקהסיוםלאחרהטבות.2

שוטףבאופןלעובדיהפיצוייםלתשלוםהתחייבויותיהבגיןכספיםמפקידההחברה
,נכסיםתםהתוכניתנכסי.("התוכניתנכסי"-להלן)ביטוחוחברותפנסיהבקרנות

נכסי.כשירותביטוחבפוליסותאוארוךלזמןעובדהטבותקרןידיעלהמוחזקים
.לחברהישירותלשלמםניתןולא,החברהנושילשימושזמיניםאינםהתוכנית

,נטו,לעובדיםהטבותבשללהתחייבויותיהאקטואריחישובערכהלאהחברה
.מהותיותחוסרמשיקולי

ארוךלומןאחרותהטבות.3

.מחלהובגיןחופשהבגיןהתחייבותכוללותארוךלזמןלעובדיםאחרותהטבות

והוצאותבהכנסותההכרה.ח
צפוי,מהימןבאופןלמדידהניתנותהןכאשר,הפסדאוברווחמוכרותההכנסות
שיתהוואושהתהווהעלויותוכן,לחברהיורמולעסקההקשורותהכלכליותשההטבות

.מהימןבאופןלמדידהניתנותהעסקהבגין
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ט
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר,ובהנחותבאומדנים,בתערכות,דעת
להיותעלולותבפועלהתוצאותכייובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
שלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשים,חשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

באיהכרוכיםואירועיםלנסובותבאשרהנחותלהניחהתברההנהלתנדרשת,החברה
עלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותיתוודאות
לכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונותעובדות
.אומדן

חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים

.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
,הדיווחלתאריךהודאותלאיבקשרהכספייםבדוחותשנעשו,העיקריותההנחותלהלן

ובהנהותבאומדניםמהותישינויואשר,החברהידיעלשחושבוקריטייםואומדנים

:תעוקבתבשנההכספייםבדוחותוהתחייבויותנכסיםשלערכםאתלשנותעשוי

משפטיותתביעות
,שהוגשובמידה,החברהנגדשהוגשו,המשפטיותהתביעותתוצאותסיכוייבהערכות
היועציםשלאלההערכות.המשפטייםיועציהדעתחוותעלהחברההסתמכה

מצוייםבובשלבבהתחשב,המקצועישיפוטםמיטבעלמתבססותהמשפטיים
התביעותשתוצאותמאחר..השוניםבנושאיםשנצברהמשפטיהניסיוןעלוכן,ההליכים
.אלהמהערכותשונותלהיותאלהתוצאותעלולות,המשפטבבתיתקבענה
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(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

הפרשות.י
אומשפטית)בהווהמחויבותקיימתלחברהכאשר,מוכרת37IAS-לבהתאםהפרשה

כלכלייםבמשאביםשימוששיידרשצפוי,בעברשהתרחשמאירועכתוצאה(משתמעת
,צופההחברהכאשר.מהימךבאופןאותהלאמודוניתך,המחויבותאתלסלקמנתעל

קיימתבו,במועדרקנפרדכנכסיוכרההחזר,לחברהתוחזרההוצאהכלאושחלק
.ההוצאההחורבניכויוהפסדרווחבדוחתוכרההוצאה.הנכסלקבלתלמעשהוודאות
בהווהמשפטיתמחויבותקיימתלחברהכאשר,מוכרתמשפטיותתביעותבגיןהפרשה

לאמאשרסביריותרכאשר,בעברשהתרחשמאירועכתוצאהמשתמעתמחויבותאו
(201more likely than(,המחויבותלסילוקהכלכלייםלמשאביהתידרשהחברהכי,

.מהימןבאופןאותהלאמודוניתן

הכוללהרווחעלדוחהצגת.יא
ואתוהפסדרווחדוחפריטיאתהכולל,הכוללהרווחעליחידדוחלהציגבחרההחברה
.האחרהכוללהרווחפריטי

השוואהמספרישלמחזשסיווג.יב
בהתאםמחדשסווגולהםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי
חברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזר

r(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלות (ERS'2012,ביולי30מיום.

.יישומםשלפניבתקופהחדשיםIFRSלתקניגילוי.יג

1.1IAS-כספייםדוחותהצגת

עוסקהתיקון.("יהתיקון,-להלן)1IAS-לתיקוןIASB-הפרסם2011יוניבחודש ,פריטים,לתיקוןבהתאם.אחרכוללרווחהצגתבנושא
לרווחלהעבירםניתןאשר

בנפרדיוצגו,(יישובאוגריעהבעתלמשל)יותרמאוחרתבתקופההפסדאו
.לעולםהפסדאולרווחיועברולאאשר,מהפריטים

1ביוםהמתחילותשנתיותלתקופותהכספייםמהדוחותהחללמפרעייושםהתיקון

השפעהלהיותצפויהלאלתיקון,התברהלהערכת.לאחריואו,2013,בינואר
.הכספייםהדוחותעלמהותית

2.10ERS,11IFRS,12ERS,13IFRS-הסדרים,מאוחדיםכספייםדוחות
הוגנשווימדידת.אחרותבישויותוכויותבדברגילוי,משותפים

ERS,מאוחדיםכספייםדוחות10FRS:חדשיםתקניםארבעהפרסםIASB-ה
-להלן)אחרותבישויותזכויותבדברגילוי12IFRS,משותפיםהסדרים11

קיימיםתקניםשניותיקן,הוגןשווימדידת13IFRSאתוכן("החדשיםהתקנים"



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה 2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי"2ביאור

(המשך)יישומםשלפניבתקופהחדשיםIFRSלתקניגילוי.יג

2.10IFRS,11IFRS,125%[1,13IFRS-הסדרים,מאוחדיםכספייםדוחות
(המשך)הוגושווימדידת,אחרותבישויותזכויותבדברגילוימשותפיהן

%27IAS(2011מתוקן)281(-ונפרדיםכספייםדוחותIAS(2011מתוקן)השקעות
.משותפותובעסקאותכלולותבחברות

שנתיותלתקופותהכספייםמהדוחותהחללמפרעייושמוהחדשיםהתקנים
חברהאםאולם,אפשרימוקדםאימוץ.לאחריואו,2013,בינואר1ביוםהמתחילות

הגילוידרישותלמעט)אחדכמכלולהחדשיםהתקניםאתלאמץעליה,לבצעובוחרת
הקלותעםמעברהוראותכולליםהתקנים.(בנפרדלאמצןשניתן,12IFRSפיעל

.לראשונההיישוםבעתמסוימות
הדוחותעלמהותיתהשפעהלהיותצפויהלאהחדשיםלתקנים,החברהלהערכת
.הכספיים

פעילותמגזרי-3ביאור

התפעוליותההחלטותמקבלידיעלהנבחן,המידעעלבהתבססנקבעיםהפעילותמגזרי
מדווחתהחברה.ביצועיםוהערכתמשאביםהקצאתלגביהחלטותקבלתלצורכיהראשי
קרןמנהלתהחברה:אחדפעילותמגזרלפיהראשיהתפעוליותההחלטותלמקבל

הכוללהרווחעלבדוחותראה,והוצאותהכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמות
.להםהנלוויםוהביאורים



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

התקנות עלות
מחשבים
כ"ויהבמושכר(למשרדי(י)ותענה

201113419889421,בינואר1ליוםיתרה

744353170תוספות

2011208241142591,בדצמבר31ליוםיתרה

35-8תוספות

2012211246142599,בדצמבר31ליוםיתרה

שנצברפחת

20111005025175,בינואר1ליוסיתרה

30211162פחת

20111307136237,בדצמבר31ליוסיתרה

37241475פחת

20121679550312,בדצמבר31ליוםיתרה

מופחתתלות

201178170106354,בדצמבר31ליום

20124415192287,בדצמבר31ליום

בשניםשימושייםחייםאורך.ב

בדצמבר31ליום
20122011

33(לותוכנהמחשבים

14-714-7(*)משרדיוציודריהוט

1010במושכרושיפוריםהתקנות

.מהדשצוג(*)



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חתהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליוט

2012(*)2011

16מראשהוצאות

1מוסדות

218108קשוריםצדדים

-- סה
219115חובהויתרותחייביםכ"

.מחדשסווג(ה

מזומניםושווימזומנים-6ביאור

בדצמבר31ליום

2012(*)2011

941770מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

--
941770מזומניםושווימזומניםכ"סה

--

שיעורעלהמבוססת)%57.1בגובההדיווחלמועדריביתנושאיםתבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
.(מ"בעסהרפועליםחברתשלפרסיעלריבית

.מחדשס1ת(*)



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

לדצמבר31וליום2012בדצמבר31ליום(נומינלייםבערכים)החברהשלהמניותהוןהרכב
2011:

מניותהון
ונפרעמונפקונפהעמונפקרשום

ח"שמניותמספר
11001.0ח"ש001.0בת'אהנהלהמניית
11001.0ח"ש001.0בת'בהנהלהמניית
11001.0ח"ש001.0בתהכרעהמניית
975005.0א"כח"ש001.0בנותרגילותמניות

1008008.0כ"סה

===-

התשס,גמאקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
-ה" הוןמקיוםפטורהמנהלתלחברת,2005

ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמי
.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעלמסיםץ8ביאור

החברהעלההליםהמסחוקי.א

עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינהההברה

.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות.ב
.2007המסשנתוכוללעדכסופיותשנחשבותמסשומותהוצאולחברה

נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-9ביאור

מוגדרתהפקדהתוכניות
פיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,לעובדיםפיצוייםתשלומימהתחייבויותחלקלגבי

או/ופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על,1963-התשכייג,פיטורין
הופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרותביטוחבחברותבפוליסות
הפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות.לעילכאמור,הסכומים
שללסך2011-ו2012בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניותבגיןההוצאות.מוגדרת

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו,בהתאמה,ח"שאלפי91-וח"שאלפי148

-50-
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםובאלפי

(המשך)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-9ביאור

נטולעובדיםהטבותבשלההתחייבויותהרכב

בדצמבר31
2012(*)2011

251238פיטוריןבגיןהתחייבויות
126קצרלזמןהטבות

135(חופשה)ארוךלזמןאחרותהטבותבגיןהתחייבויות

276249

.מחדשסווג(ה



n"ysהמדינהלעוגדיההשתלמותקרןלניהולהחגרה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפינ

זמתויתרותזכאים-סגביאור

גדצמבר81ליום

2012(.)2011

996907לשלםהוצאות

1-שירותיםונותניספקים

17063(.י)קשוריםצדדים

519אחרים

-- סה
פ121122זכותויתרותזכאיםכ"

.מחדשס11ג(מ

עלהביקוחלתקותבהתאם(..1

:

olnl
~

lwכיננסיים

'

)OD)

:

filDlp,חתשעייג,(מוסדיי0יפיס)עלהחליםהשקעהכללי- 2012,
משיתהחליהבסעיףכללת)התיקשלההשקעותמנהלשלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל

2012.

ניהולמימיהכנסות-11ביאור

גמלקופתהיאהקרן.%2הינו,דיןפיעלהקרןמעמיתילגבותרשאיתשהחברה,הניהולדמישיעור
לשיעורשכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפית

פיעלהמרבי שיעור.דיןכלהוראות
.העמיתיםחשבונותלכלאחידהניהולדמי

גדצמגר31ביוםשהסתיימהלשנה

201220112010

12%%%116974.5ההשתלמותמקרןניהולדמי

%112גנש%ננפ%הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

אושתנתונים-12ביאור

~

החגרהשגניהולההשתלמותרן

ותשלומיטמקמלים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

089,210,2:הינו2012בדצמבר31ליוםהמנוהליםנטוהנכסיםסך
.ח"שאלפי

שאלפי433,327:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתקמלים
.ח" 2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתשלומים

.ח"שאלפי550,262:בהסתכמו

לכיפיםהעברותב
2ב20בדצמברב3כיוסההסתיימהכה~'

אחריםמגופיםלקרןהעברות

333.17השתלמותמקרנותהעברות

33לקרןהעברותכלסך

~

17

--.........
אחריםלגופיטמהקרןהעגרות
(56,ו806השתלמותלקרנותהעברות

מתקרןהעגרותכלסך

"
8056)
ב

נטו,השרות

"
147ק
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2012לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

וכלליותהנהלההוצאות-13ביאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2012(*)2011(*)2010

514,1590,1971ונלוותעבודהשכר

246298231לדירקטוריםתשלומים

756266פחת

186261367ביטוחים

590531505ותקשורתמשרדיםאחןקת

443462447ופרסוםשיווק

132,2040,2125,2מתפעליםלגורמיםתשלום

593568462,1השקעותתיקניהולדמי

971836691מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

354216113אחרות

1298בהעברהאיחורבגיןפיצוי

--- סה
218721228*נ23וכלליותהנהלההוצאותכ"

.מחדש1110(*)

אתלנהלהואהבנקתפקיד.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי וכן,העמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונות
,החברהתקנוןלפינלוויםשירותיםמתן

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות



בעייםהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוהותביאורים

(חדשיםשקליםכבאלפי

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-14ביאור

(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:2012בדצמבר31ליוםההרכב

218'חייבים
170(..)וכותויתרותזכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)
החליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(**)

בקשרהחברהשלקשורצדהואההשקעותמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעל
.זהבסעיףנכללתההשקעותמנהלשלהנכותיתרת.הקרןעבורמנהלשהואלכספים

הקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטובערךהיתרה
.ח"שאלפי334עלעמדה

(**)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

219,7ניהולמדמיהכנסות
091,1(לוכלליותהנהלההוצאות

החליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(י)
בקשרהחברהשלקשורצדהואההשקעותמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעל

ינוארמחודשההלההשקעותלמנהלהתשלומים.הקרןעבורמנחלשהואלכספים
.זהבסעיףנכללים,2012

עםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(י.)
אםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות

.בחברהשלהםאחזקהקיימת

סיכוניםניהול-15ביאור

-כללי.א
לסיכוניםאותהחושפותהחברהפעילויות.הגמלקופותבמגורפועלתההברה
אבטחתסיכון,תפעוליסיכון:הןהעיקריותהתפעולייםהסיכוניםקבוצות.שונים
פגיעהוסיכוןאסטרטגיעסקיסיכון,(ציות)רגולציהסיכון,משפטיסיכון,מידע
.האנושיבהון

וסיכוןנזילותסיכון,שוקסיכון:הןהעיקריותהפיננסייםהסיכוניםקבוצות
.אשראי
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)סיפוניםניהול"15ביאור

-התפעולייםהסיכוניםניהולשלוהשיטותההליכיםתיאור.ב
:הבאיםהתהליכיםאתכללהדיווחבתקופתהסיכוניםניהולתהליך

.החברהבדירקטוריוןתפעולייםסיכוניםמדיניותאישור.1
.החברהולדירקטוריוןהביקורתלועדתרבעוניתפעולייםסיכוניםדיווחעריכת.2
.חדשותרגולציהבהוראותלעמידהנהליםבבנייתועורהסקירה.3
תפעולייםסיכוניםשלשוטףלאיתורבהתאםפעולהודרכינהליםעדכון.4

.מתעוררים
הפיננסייסגהסיכוניםניהולשלוהשיטותההליכיםתיאור
לועדתמקצועיתוכפוף,החברהל"למנכמינהליתכפוףהפיננסייםהסיכוניםמנהל

רבעונידוחהחברהבפנימציגהפיננסייםהסיכוניםמנהל.החברהשלההשקעות
דירוגי,ענפית,גיאוגרפיתחשיפה)החשיפותברמתהסיכוניםאתהמנתחמפורט
וכןותנודתיותסיכוןמדדי,קיצוןתרחישינתוח,(בודדולווהלוויםקבוצות,השקעה

.נזילותמדד

-חוקיותדרישות.ג
.החברהשלהפיננסייםהסיכוניםכמנהלמשמשמ"בעסיכוניםניהולפרובידנט
PWCשלהסיכוניםניהולקבוצת Israel(בכלהחברהאתמלווהוקסלמחקסלמן
מנהליפועליםתפקידםבמסגרת.התפעולייםהסיכוניםניהוללנושאהקשור

בחברותסיכוניםניהולבנושאחוור"-1/2009חוורהוראותליישוםהסיכונים
ובקרתניהולמערך"-3-2-2009גמלוחוזר,2009ביוני11מיום"הממשלתיות גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכונים

עמידה,2009באוגוסט9מיום" תשתיתוקיוםבהנחיותיהם
.שוטפיםסיכוניםניהולותהליכי

-"שוקסיכון".ד
כנגדהמוחזקיםההשקעהנכסישלההוגןבשווימשינויכתוצאהכספילהפסדסיכון
,ריביותשלהשוקבמחירימשינוייםהנובע,גמלבקופתהמנוהליםחסכוןכספי
משינוייםהנובעיםאחריםבמדדיםמשינוייסוכן,וסחורותמטבעות,ערךניירות
.מהםאחדכלשלהשוקבמחירי

ניתןלאלפיכך,מזומניםושווימזומניםיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה.ה
.בחברהאשראיוסיכונישוקסיכונילגבימידע

-נזילותסיכון.ו
פיעלניהולדמימהקופהגובההחברהלפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן בהםבמקריס.הוצאותיה

הניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברה
הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירהחקרן,מהקרןלהשהועברו
.מהעמיתיםשייגבו,העתידיים

נוסףמידע-16ביאור

המצורפים,הקרןשלהכספייםבדותותראה,ההשתלמותקרןלגבינוסףמידעבדבר
.מהםנפרדבלתיכחלקאלהלדוחות
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ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-17ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינסהכספייםהדוחותכי,סבורההחברה

עלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004באוגוסט5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות,החברה

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
לחוורובהתאם2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת ההוןשוקאגף

גופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרח" 7מוסדיים
מטעםדירקטורשלהצהרות36-32בעמודיםאלהבדוהותנכללו,(9-2010-

.ל"והסמנכהחברהל"מנכ,המדינה

18פרקהתאגידעסקיעלבדוחראה,לחברהשנקבעו,ויעדיםכלליתאסטרטגיהלגבימידע
."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-

ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלהוראותלרבותהדיןהוראותעיקרילהלן
:ולקרןלחברהשרלבנטיותככל,2012בשנתשפורסמוהממשלתיותהחברותרשותושלהאוצר

ועדכוןאימותלענייןהוראותכולליםבנושאשפורסמווחוזרתקנות-ומוטביםעמיתיםאיתור
פרטיקבלתולענייןהאוכלוסיןמרשםמולוחדשיםקיימיםעמיתיםשלבסיסייםזיהויפרטי

עמםשהקשרעמיתיםלאיתורלבצעמוסדיגוףשעלפעולותלגביוהוראותשנפטרועמיתים
.אפשרייםומוטביםמוטביםולאיתורנותק

משליםוכצעד,הפנסיוניבחסכוןדורשללאבכספיםהטיפולבמסגרת-"איגטרנטיממשק"
מרכזיאינטרנטיבממשקהעוסקחוזרהממונהפרסם,"ומוטביםעמיתיםאיתור"לתקנות
לקבלהרחבלציבוריאפשרהממשק.ההוןשוקאגףי"עהמוקם,עמיתיםחשבונותלאיתור
מקופותמוטביםשימשכוהכספיםבהיקפילגידוללהביאצפויהאמור.חשבונותיולגבימידע
.הקרובותהשניםבמהלךהגמל

אשרהעמיתיםנתוניוטיובמיפוילביצועהוראותכוללהחוזר-עמיתיטזכויותנתוניטיוב
כילהבטיחמנתעל,ועיבודחישובתהליכילרבות,העמיתיםזכויותבדברנתוניםוכןבקרן בנושאהטיפול.כיאותחושבוהעמיתיםזכויות

.2016שנתמחציתעדלהימשךצפוי

בהם,ההוןשוקאגףשלחוורוכןתקנותפורסמו-מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי
ולאופןהשקעהלמגבלות,תמוסדייםהגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתנקבעה
עלגםרוחביבאופןהוחלואשרהגדרותקבעוהתקנות.השקעהמשיעוריבחריגותהטיפול
לעריכתהתקנותדרישותליישוםפעלההחברה.ההשקעותלתחוםהרלבנטיותאחרותתקנות
משליםמסמךמהווההחוזר..לבורסהמחוץועסקאותהשקעהמשיעוריחריגהבנושאנוהלים
עסקאותןהשקעותמסלולי,השקעהמשיעוריחריגה:כדוגמתשוניםבנושאיםועוסקלתקנות

.ועודקשורבצדהשקעות,באמצעותואוקשורצדעם
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

חוזריםמספרההוןשוקאגףהוציא2012שנתבמהלך-נלוויםודיווחיםכשפייסדוחות
כספייםדוחותדיווחאופן,כספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנהביחסהוראותהכוללים
החברהשלהכספייםהדוחותשלהדיווחמתכונת.גמלוקופתמנהלתחברהשלהדיווחומתכונת
.החדשותלהוראותהותאמו2012לשנתוהקופה

-2012-ב"תשע,(תיקון)(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנותתיקון
,אלהמסכומיםתנכה,חייבתריביתסכומילעמיתהמשלמתהשתלמותקרןכינקבעבתיקון

ריביתסכומיעליחולהתיקון.(התיקוןטרם%20בסקוס)%25שלבשיעורמס,התשלוםבעת
.ואילך2012.1.1ביוםהשתלמותלקרןששולמותשלומיםבשלשנצמחואושתופקוחייבת

(עסקאותביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייטשירותיםעלהפיקוחתקנות
עמלת"הגדרתלעניןהשעההוראתהוחלפההתקנותבמסגרת-2012-ב"התשע,(2'מסתיקון) ניהול

תובענהניהוללצורךהוצאהשלתוספתוביניהםנוספיםשינוייםנעשוכן."חיצוני
כספיבושהושקעומיכנגדשבניהולההגמלקופתכספישלהשקעהבשלמנהלתחברהשהגישה
נלוותהוראותהמכילההוןשוקעלהממונהי"עחוזרפורסםכן.בתקנותכמפורט,הקופה
ביןהאפשרככלאחידיםכלליםליצורמנתעל,סלבתעודותלהשקעההנוגעבכלל"הנלתקנות
.אלומכשיריםשניביןשקייםהדמיוןבשל,סלבתעודותהשקעהלביןנאמנותבקרנותהשקעה

דיווחיםמסירתמחייבולרבותהקופהי"עהמשולמותנוספותבהוצאותהחוורעוסקעוד
פועלתהחברה.עסקאותביצועבשלישירותהוצאותתשלוםאודותההשקעותלוועדתרבעוניים
.לאמורבהתאם

רשותחוזרוכן,ההוןשוקעלהממונהמכתב-חירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותניהול
הבטחת-"הממשלתיותבחברותחרוםלשעתתכניתיישום"-הממשלתיותהחברות
לאור.ומבוטחיםעמיתיםשלפיננסיבבטחוןמרכזירכיבהיאחירוםבעתעסקיתהמשכיות
פרסם,חירוםבשעתעסקיתלהמשכיותהמוסדייםהגופיםמוכנותאתלוודאמנתועל,האמור
רעידתלאחרעסקיתהמשכיותשלמבוקרתרגיללערוךמוסדייםגופיםעללפיההוראההממונה
פרסמההחברותרשות.האירועתרחישפרטיאתכללהההודעה.בכירההנהלהברמת,אדמה

ליישוםופעלהלנדרשבהתאםתרגילערכההחברה.חירוםלשעתתכניתליישוםבקשרהוראות
.הדירקטוריוןח"בדו"חירוםלשעתהיערכות"בפרקפירוט'ר.עליההחלותהשונותההוראות

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקבמסגרת-מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת
סליקהמערכתשלפעילותההוסדרה,2005-ה"התשס,(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ) :להלן)מרכזיתפנסיונית

החסכוןענףקידוםשלרחבממהלךחלקהינוזהצעד.("המערכת"
תשתיתיצירת,עלויותהוזלת,עבודהתהליכיייעולזהובכלל,לדיגיטליוהפיכתוהפנסיוני
.חוסכיםידיעלמושכלותהחלטותבקבלתותמיכהפנסיוניושיווקפנסיוניייעוץלמתןאיכותית

(החוסכים)"לקוחות"הגםכאשר,רשיוןובעליהמוסדייםהגופיםהםבמערכת"משתמשים"ה

המערכתבאמצעותלבצעיחוייבושמשתמשיםפעולות.שבמערכתלמידעלגשתרשאיםיהיו
מידעלהעברתאחידמבנה"שעניינו,ההוןשוקעלהממונהחוזרלהוראותבהתאםייעשו

באבטחתהעוסקותתקנותגםפורסמו2012שנתבמהלך."הפנסיוניהחסכוןבשוקונתונים
לצורךלנדרשבהתאםפועלת"משתמש"כהחברה.מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידע

.למערכתהתחברות
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

עלבהגנההעוסקיםהממשלתיותהחברותרשותחווריפורסמו2012בשנת-עובדיםזכויות
שלהאכיפהלהגברתהחוקחקיקתבעקבות,שירותיםקבלניבידיהמועסקיםעובדיםזכויות
שלפיטוריםבאיסורהעוסקחוזרהחברותרשותפרסמהכן.2011שנתבסוףהעבודהדיני

.פוליטייםמשיקוליםעובדים

-58-


