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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהדואגייעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1

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

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-להלן5בפרקראה

המניותבעליעלמידע

.המניותהוןהרכבשלפירוטהחברהשלהכספילדוח7בביאורלהלןראה

,המונתהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל

הנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

אהנהלה

%100החדשההכלליתהסתדרות

בהנהלההמדינהעובדיהסתדרות-

%20הנדלמןאהרון

%20דודאיהלל

%20ל"זרוזנטליהודה

%20ל"זמאירימשה

%20ל"זעמיבןראובן

%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.כדירקטוראףהמשמש,החברהל"מנכוביניהםבחברההדירקטוריםכל.

עשרים)%20-במהזיקבחברההדירקטוריםאחדאוההברהל"שמנכתאגידים*
.בהםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו(אחוזים

או%20-בבעקיפיןאובמישריןהמדינהמחזיקהבהםהתאגידיםוכלישראלמדינת*
.תאגידיםבאותםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותר אובמישריןמחזיקההיאבהםהתאגידיםוכלהחדשההכלליתהעובדיםהסתדרות.

.תאגידיםבאותםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו%20-בבעקיפין
עבורמנהלשהואלכספיםביחס,המדינהלעובדיההשתלמותקרןשלההשקעותמנהל*

.ההשקעותמנהלידיעלשנשלטמיוכן,("ההשקעותמנהל":להלן)הקרן
במנהלשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו%20-במחזיקאוהשולטאדםי

,מ"בעהשקעותבית.אי.בי.אי,זהלעניין.אדםאותוידיעלשנשלטמיוכן,ההשקעות
והשקעותבורסהשרותי",כןכמו.לחברהקשורצדמהווהההשקעותבמנהלהשולטת
י"ענשלטת,לחברה'הברוקראןשירותימנותניאחדשהינה,"מ"בעאי.בי.איבישראל

.לחברהקשורצדמהווהולפיכך,מ"בעהשקעותביתאי.בי.אי
.החברהידיעלהמנוהלת,המדינהלעובדיהשתלמותקרןי



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר3(ט01התאגידעגנעיעלדוח

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

הכלליתהשבייםהסתדרותישראלמזינת
עובזיהסתזרות-החדשהמניית+ההצבעהת.י.מונ%50

המדינה1הר11דההעבודהשרבידיהכרעה
ההצבעהמזכויות5054ישראלבממשלת

קרןלניהולהחברה
לעובדיההשתלמות
מ"בעהמדינה

קרןי
השתלמותן

ןלעובדי
המדינה

ללש-,/

(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3
201320122011

150,7233,7872,6השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

333,359,2847,210,2078,017,2(1)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

נטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

410,25514,9(396,28)(2)(שלילית)חיובית

(1,76.2)%50.8%95.8כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%24.2%36.3%18.3מניותללאמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

שלנטוהשליליתהצבירהבקיזוזמהשקעותיההקרןמרווחינובע2013בשנתהגידול(1)
.העמיתיםזכויות

ובהעברותבמשיכותמגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2013שנתביןהשינוי(2)
.אחרותהשתלמותמקרנותובהעברותבהפקדותומקיטוןאחרותלקרנות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר01.31?להתאגידעסקיעלדוח

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

קרןשלמנהלתלחברהבהתייחס,גמלקופותעלהחלותהדיןלהוראותכפופההחברה
.להלן15בסעיףפירוטראה.ענפיתהשתלמות

,1975-ה"התשל,הממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
לגביהחלותהדיןולהוראותהממשלתיותהחברותרשותלהוראות,מכוחושהותקנולתקנות
.לחברהרלבנטיותשהינןככלממשלתיתהברה

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשווקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות

הפעילותתהוםעלכללימידע.5

בדוחוכן,לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה
"החברהשלכלליםמאפיינים"בפרקהדירקטוריון

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

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

הפעילותתחוסשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

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

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
הדיןפיועלהקרןתקנוןפיעל.%31.0הוא2013בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
הואמהעמיתיםלגבותשניתןניהולדמישלהמכסימליהשיעורענפיותגמלקופותעלהחל

.לשנה%2

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי141,7היו2013בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

.החברהבהכנסותהעוסק,הכספייםבדוחות11בביאורראהנוסףמידע



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
עלדוח

2013בדצמבר31,תיגםמתאגידעסקי

ההשתלמותקרנותלענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%69.12שלבשיעור2013בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%72.6שלבשיעורעלה

2013בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
ברוסונומינליותשנתיותתשואות2013בשנתהשיגההקרן.%68.8שלבשיעורהייתה
.מניותללאבמסלול%24.2-ו,הכלליבמסלול%50.8שלבשיעור

דמישיעור.%73.0היה2013בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
הכספייםבדוחות,"ניהולדמי"-9ביאורראה.%31.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהול

.הקרןשל

ההשקעותניהולמבנה

אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
באילוהתייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגות

ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקים
ובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניותאתהשנחבמהלךבפועלמיישמתההשקעות
מתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטרים

.סחיריטהלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתים

שלההשקעותתיקאתמנהלת("אי.בי.אי":להלן)מ"בעהשקעותניהולאמבן.אי.בי.אי
הרגולטוריותההוראותכלליישוםועבורההחברהבשםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרן

ועדתוהוראותהדירקטוריוןלמדיניותבכפוף,חקרןשלההשקעותניהולעלהחלות
.וומדיניותבמסגרתהניתנותהחברהשלההשקעות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

השקעהמדיניות

שיקולפיועלהדירקטוריוןמדיניותפיעליהיוהמסלולבמסגרתההשקעות-כללימסלול
.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדתשלדעתה

ח"באגההשקעותהיקף.מניותללאיהיוהמסלולבמסגרתההשקעות-מניותללאמסלול
פיעלהחוסכיםכספייושקעולאמורובכפוף,הנכסיםמהיקף%50לפחותיהיהממשלתי
,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדתשלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןמדיניות
.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישניהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

,נטו,נכסים,סך.;
~
החברההכנסותהחברההכנסותנטויקסיםך

ניהולמדמימדמיניהולקיום'';,.ליום
.,,.3,24

~
12/311

~

3בשנת20/12/31

~

2012בשנת20

(ח"שבאלפי)(שיחבאלפי)(ח"באלפיש).,(שיחתאלפוהמסלולשם

066,309,2575,160,2988,6073,7כלליסלול"

591,49514,49153146מניותללאמסלול
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2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הקרועמיתי.7
.הקרןעמיתיעלמידע,"הפעילותתחוםעלכללימידע,י-5בפרקלהלןראה

-
זכויותהעברתסכוםסכוםמספרוימספר ,,.,,,,,,,,,,.,ן

הפ,:"','4שבונות,,,:עמומים'

"
בשנהמהקרןנטומשיכון'7ות'

')

(שייחבאלפי)בשלהלינה"'"-er31<31ליום.

(ח,שי'עאלפי(יח,באנש)בדצמברבדצמברשנה
2013740,55905,59613,338(982,302)(027,64)

2012741,57936,61433,327(550,262)(473,39)

2011496,58646,62477,316(248,269)(715,37)

והפצהשיווק.8

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

.זהלשירותשנרשםככל,שלוהאישילחשבוןלהיכנסיוכלבוייעודילאתרלהגיע

תחרות.9

.שונותהשתלמותקרנותבמסגרתומגווניםרביםהשקעהמסלוליפועליםבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
ומאמציהביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לחברתהאחתמקרן

מהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגופיםשלהשיווק
משווקיםי"עלרובשמתבצעותהקרןאלהעברות,ההפוךבכיווןאואחרותלקופות
.בחברהפנסיונים

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

.המדינהעובדיהסתדרותר"יוהואהחברהל"מנכ

עובדיםששהמתוכם.משרותעשרהאחתשלכוללבהיקףעובדיםישירותמעסיקהההברה
.מלאהבמשרה
:החדשההכלליתמההסתדרותלהלןהמפורטותהעובדותאתשואלתהחברה,בנוסף

ושארהנלוות,השכרתשלומי.(%75)חלקיתבמשרהופקידהמלאהבמשרההחברהמזכירת
מחויבתהחברהכאשר,ההסתדרותידיעלבפועלמתבצעיםל"הנהעובדותשלהזכויות
.לאמורבקשרלהסתדרותהוצאותהחזרלשלם



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31לקוסהתאגידעסקיעלדוח

שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה
31ליוםעדלקרןתפעולשירותיהעניק("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

העמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתניהליהבבנקזובמסגרת.2013בדצמבר
שירותילחברהמעניקיהבבנק.דיןכללהוראותובכפוףההברההוראות,הקרןתקנוןלפי

,החברההוראות,הקופהתקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעול
אתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון

הנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונות
תשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעול
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקים

לכללהתפעולשירותיהפסקתבדברבכתבהודעהלחברהיהבבנקהעביר2013.06.10ביום
הבנקרווחיות-אישלמהנימוק,2014.01.01מיוםהחלהבנקמןזהשירותהמקבלותהקופות

.אלהשירותיםמתןבגין
לאומיבנקעםוהתקשרהחדשמתפעללבחירתתחרותיהליךערכההחברה,האמורלאור

תפעולשירותילקבלתלאומימקבוצתמ"בעההוןשוקשירותילאומיועםמ"בעלישראל
הנוגעיםשירותיםלחברהלתתממשיךיהבבנק.יהבבנקבמקום,2014בינואר1מיוםהחל
.2013לשנתהנלוויםודיווחיםחות"לדו

.מ"בעסהרפועליםבחברת(קסטודיאן)במשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

והשקעותבורסהשירותי,מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן
השקעותביתאופקפסגות,מ"בעבורסהשירותינשואהאקסלנס,מ"בעאי.בי.איבישראל

דשומיטבמ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנק,מ"בעלישראלדיסקונטבנק,מ"בע
.מ"בעהשקעות
,פניםמבקר,משפטייועץ,וביניהם,שירותיםובנותנימקצועייםביועציםנעורתהחברה

,ביטוחייועץ,נכסיםלשערוךחברה,%50-404ליישוםמלווהיועץ,השקעותיועץ,מבקרח"רו
.סיכוניםומנהלימידעטכנולוגיותציותוקציןמידעאבטחתמנהל

בביאור,הקרןשלהכספייםבדוחות,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה
."השקעותניהולעמלות"-10

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינססחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכטפי
.עתידייםוחוזיםפיקדונות

הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
תוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות.הסיכוניםניהולממדיניותוכחלק

בנכסיםהשקעתהאתמפורתהקרן.זותשואהבהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבות
.מגווניםפיננסיים

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

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

.האמורמהכללהדיןהוראות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

מיסוי.14

החברה.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
.ר"מלכהינה

מסשומותהוצאולחברה.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*
.2009המסשנתוכוללעדכסופיותשנחשבות

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

.1981-א"התשמ,(ייטוחפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

,(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק* התשס
.2005-ה"

.לחברהשרלבנטיותככל,לעילהאמוריםהחוקיםמכוחתקנות*

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

.1964-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונההוראות*
.מכוחושניתנווהוראותתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיותההברותחוק*

בביאורלהלןראהולקרןלחברהורלבנטיות2013בשנתשפורסמו,דיןהוראותלגבימידע
.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"-18

מהותייםהסכמים.16

העסקיםבמהלךהסכמיםלעניין.הרגילהעסקיםבמהלךשלאמהותייםהסכמיםלחברהאין
."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה,הרגיל

משפטייםהליכים.17

תלויותהתחייבויות"-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

.שכרהסכמיבמסגרתלקרןשהצטרף,מוגדרעמיתיםציבורמשרתתהקרן



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמברהתאגיהלקוכה31עסקיעלדוח

סיכוןבגורמידיון.19
."תחרות"-9בפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשווקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

נמוכיםהאחרונותבשניםשהיו,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
שלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן,כןכמו.מהרגיל

עלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרןידיעלמוחזקות
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעולות
-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה

."הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"
מידתאתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידיתהשפעתם

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

-"מוסדייםבגופיםמשרהנושאיתגמולמדיניות"24-9-2009מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

משרהלנושאיהתגמול.משרהלנושאימשתנהתגמולמדיניותבחברהתיושםלא.1
,בתגמולמשתנהרכיב)בונוסרכיבללא,בלבדקבועתגמולבסיסעליהיהבחברה
וכן(24-9-2009הממונהבחוזרכהגדרתו,משרהנושאשלהאישייםמביצועיוהנגזר
-ד"התשנ,בנאמנותמשותפותהשקעותלחוק(ב)64בסעיףכהגדרתה)אופציהללא

1994).

עובדיוכי,תחברתשלההשקעותמנהל,אי.בי.איהצהרתאתלפניהרשמההחברה.2
הנובעתגמולאובונוסמקבליםאינם,הקרןשלההשקעותבניהולהעוסקיםומנהליו

.בהיקפומגידולאוהקרןשלההשקעותתיקעלשהושגומתשואות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013ולשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

קרןלניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרן
.("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11ביוםהוקמההחברה

בתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן
,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיהבתאגידאוממשלתי
בארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקבילבדירוגעובדלרבות
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשרשהדירקטוריוןאחרים

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאההברה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

.1404הואמניותללאמסלולושל382הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

מעבידולביןהעמיתביןכמוסכםהםמהשכרההפקדותשיעורי,הקרןלתקנוןבהתאם
לפחותשלישחודשמדילקרןהואאףישלםשהעמיתובלבד,הדיןלהוראותובהתאם
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מעבידושמשלם,מהסכום

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
ספקים"-התאגידעסקילדוח11בפרקפירוטלעילראה.2013.12.31ליוםעד("הבנק"

."שירותיםונותני

-התאגידעסקילדוח5בפרקלעילראה-הקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתאי.בי.אי
."הפעילותתחומיעלכללמידע"

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

זכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.השקעהמסלולישניהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
זכויות)נטומניותללאמסלולנכסיוסךח"שאלפי066,309,2עלעמדהמאזןליום(עמיתים
.ח"שאלפי591,49עלעמדהמאזןליום(עמיתים

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

-10-
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2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

אלפי847,210,2לעומתח"שאלפי333,359,2-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
.%72.6שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

הצבירהבקיוון,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2013בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהשלילית

.905,59הואהמאזןבתאריךבקרןהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

אלפי447,1-אשתקד)ח"שאלפי018,1-בהסתכם2013בדצמבר31ליוםהחברהמאון
.(ח"ש

.(ח"שאלפי233,7-אשתקד)ח"שאלפי150,7-בהסתכמו2013בשנתהחברההוצאות
219,7ואשתקדח"שאלפי141,7בסךמהקרןניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות

הכספייםבדוחות"וכלליותהנהלההוצאות"-13בביאורראהההוצאותפירוט.(ח"שאלפי
.החברהשל

.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2013דצמברבגיןהמדד)%82.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2013בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2013בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2012דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמהבינואר%75.1שלמרמהישראלבנקשלהמוצהרתהריביתירדה2013שנתבמהלך
בייצואירידה,השקלהתחזקות,האינפלציהבתחזיותירידהרקעעלואת.בדצמבר%1של

.2014שנתבתחילתאישיתיגיעהעלמסשיעורילהעלאת(התממששלא)והצפי

חוץמטבע

התחנקלדוגמאכך.הסחרמטבעותמרביתמולמשמעותיבאופןהשקלתוסף2013בשנת
-בהשקלתוסףט"הלישומול%82.2-בהשקלהתחזקהיורומול.%02.7-בהדולרמולהשקל

היוגיןמול:המתעורריםהשווקיםעםהמדינותשלהמטבעותכנגדגםהתחזקהשקל.%88.4
-בהברזילאיהריאלומול%15.7-בקונגיההונגהדולרמול,%40.4-בהשקלהתחזקהסיני

%47.19.
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
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המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.33-כשלבסך2013בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדנמוךהיהבפועלהגירעון.2012בשנת%2.4שלגירעוןלעומת,ג"מהתמ%15.3

.תוצר%65.4שלבשיעורהמקורי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%5.2)דולרמיליארד2.7-ל2013בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד3.3ושל(ג"מהתמ%3.0)2012בשנתדולרמיליארד8.0שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%1.3)2011בשנתדולר

בעודףמעלייהבעיקרנובעת(2012שנתלעומת)2013בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהעלייה
2013-בדולרמיליארד4.3-ל2012-בדולרמיליארד5.0-מוהשירותיםהסחורותבחשבון

5.5-ל2012בשנתדולרמיליארד8-מהראשוניותההכנסותבחשבוןבגירעוןומירידה

.2013-בדולרמיליארד

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2013שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2013בשנתעיקרייםבמדדים

-%30

%10.24-%25

ק%20

%12.153

*.%155
ק

"
10ק%--י,

2"

"י1?5ו5י
2

.

4יי
,,

MSCI(י) WORLD'-100א"ת(י

-צמודלאח"אגיפי'--מדדצמודח"אג

MSCIמדד(ה WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.
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2013לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

העיקרייםהמניותמדדי.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפיינה2013שנת
שלחדבשיעורהבנקיםמדדעלהזובשנה.%16-לכ%12ביןשלבשיעוריםעלובישראל

e~fSCI()העולמיהמניותמדד.%33.16 AC WORLDלעומת.%25.20שלבשיעורעלה
.%76.5-כשלבשיעורירדהמתעורריםהשווקיםמדד,זאת
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןהמפותחיםבשווקיםלעליותהסיבותבין

.השנהבמהלךהצמיחהלהאצתוהצפיב"בארההכלכלייםבנתוניםשיפור*

.האמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*

.האירופיתהכלכלהליציבותבנוגעהחששותהתמתנות*
.בעולםהמשקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*
.ביפןהמשקבמבנהמשמעותיותרפורמותוביצועכמותיתהרחבהתכניתהשקת*

החובאגרותשוק

ומדד%99.2שלבשיעור2013בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%47.9שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%69.1-ו%35.4,%31.2שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיטשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%12.12%21.9ף"המעומדד

500S&P%60.29%41.13

MSCI AC WORLD%25.20%43.13
-%30.2-%02.7דולר

-%35.0-%82.2יורו

%99.2%35.9ממשלתימדדצמודח"אג

%47.92611.10קונצרנימדדצמודח"אג

%04.4%02.7צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

מיליארד4.3-כלעומתח"שמיליארד6.6-כעלעמד2013בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
הנפקותארבעבוצעוהשנהבמהלך.2011בשנתח"שמיליארד9.5-וכ2012בשנתח"ש

.ח"שמיליון320-כשלכוללבסךראשוניות
ח"שמיליארד22לעומתח"שמיליארד20-בכהשנההסתכם,נטו,האוצרהנפקותהיקף
.2012בשנת
3.25לעומת,שקלמיליארד4.28-לכחברותי"עלציבורח"אגהנפקותהיקףעלה2013בשנת

.2011-2010בשניםשהיהמזהנמוךההיקףעדייןאך,הקודמתבשנהשקלמיליארד
באמצעותשגויסמהסכום%84-לכ2013בשנתירדגבוהבדירוגח"אגשלההנפקותשיעור

.בהתאמה2012ו2011בשנים%95-ו%92-כלעומת,לציבורח"אגשלהנפקות
-13-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותקרנותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוסעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמותקרנות

המאזן,?תארילאחראירועים.4

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהערןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפענסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפורתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2013שנתבמהלךנכסיההרכבאתשעתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

כללימסלול

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון52.49שלבסךנטומניותנמכרוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון99.69שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון47.20של

כ"סה).ח"שמיליון24.99שלבהיקףמניות(נטו)נרכשו,סלתעודותכולל,ל"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון05.31בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון29.130שלבהיקףמניותנרכשו
.ח"שמיליון74.18בהיקףח"אגנרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב
כ"סה)ח"שמיליון73.57בהיקףה"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
.(ח"שמיליון74.67בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון47.125בהיקףח"אגנרכשו
ח"אגנרכשוכ"סה)ת"שמיליון24.58שלבהיקףח"אג(נטו)נרכשובארץהקונצרניברכיב
.(ח"שמיליון81.51בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון05.110בהיקף
.ח"שמיליון67.19שלבהיקףח"אגנרכשול"בחוהקונצרניברכיב
נגזרותנרכשוכ"וסהח"שמיליון01.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נמכרומניותנגזרותברכיב
.(ח"שמיליון16.0בהיקףנגזרותונמכרוח"שמיליון15.0בהיקף
085.0שלסךוהועבר,ח"שמיליון03.11-כשלבהיקףקרנותנרכשוהשקעהקרנותברכיב

.קפיטלוקראקמקרקעיןלקרן"עמיליון

מניותללאמסלול
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון23.3בהיקףח"אגנטת)נרכשוצמודהממשלתיברכיב
.(ח"שמיליון95.7בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון18.11

כ"סה)ח"שמיליון38.12בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
.(ח"שמיליון3.1בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון68.13בהיקףח"אגנרכשו
.ח"שמיליון96.2שלבהיקףח"אגנרכשובארץהקוטרניברכיב
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013ישנתרקטוהיון?הי.דוח

פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

2013שנת
-

השינוישיעור2012שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

613,338433,327%41.3הפקדות

%40.15(550,262)(982,302)משיכות

%23.31(806,56)(548,74)מהקרןהעברות

(%30.39)521,10333,17הקרןאלהעברות

-והכלליבמסלול%50.8היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
במסלול%36.3-והכלליבמסלול%95.8שלתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%24.2

סעיפיבמרביתמרווחיםנבעו,2013בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותללא
בדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.ההשקעות

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריון

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
יחס"-להלן)מניותללאבמסלול%43.85-והכלליבמסלול%43.61הואהנכסים
יכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילות
שיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדיין

.%100-להאפקטיביתהנזילות
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

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

לגבילהערכותיההחובנכסישלהחייםמשךאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהיירקטוריון,דוח

סיכוניםניהול

כללי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

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

.השוקסיכוניאתלהפחית

י:,קמע
~

זול

"
;,:'

;,,ן':',''"',"'ו-"
"

מטושיה'ץיןהעייא

"
עיית

שעליי
העיכולרמת,,''..,,

סיכוניםמנהלמינויבאמצעותתשוניסהפיננסייםהסיכוניםאחרומעקבלזיהויפיננסיים
_("פריים'לסיכוניםלניהולבתוכנהושימוש

הסיכוניםאתלמנותניתןהחברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין
חשיפה,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית,גיאוגרפיתחשיפה:הבאים
.ועודנזילותסיכוני,ריביתסיכוני,ההשקעהנכסיתנודתיותסיכון,למנפיק
השוניםהסיכוניםאחרמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןההשקעותועדת

.החלטותקבלתבעתבדעתוומתחשביםהסיכוניםמנחלבאמצעות
הסיכוניםבניהולהעוסק,הסיכוניםכמנהלמשמשמ"בעסיכוניםניהולפרובידנס
,ההברהשלהפיננסיים

ניגוניתהסיכוניםכללשלוהפחתהניטור,לזיהויכפעולותמוגדרתפעולייםסיכוניםניהולהסיכוניםלל:.2

בלתימשימושכתוצאההחברהשלהשוטפתלפעילותמהותייםנזקיםשיגרמולסיכוניםנוסף* ---
עלהמופעליםהשוניםובמקורותבתהליכיםיעילבלתיאואפקטיביבלתי,נאות'' .פעילויותיהביצועלצורךלרשותההעומדיםאוידהשפיננסיים

המחשובבמערכותפגיעהאובקרהכשלכדוגמת,שוניםסיכוניםשלהתממשות
החברהפעילותעללרעהלהשפיעעלולה,עסקיהבניהולנשענתהחברהעליהם
.כספילהפסדהיתרביןולגרום
שבאוכפי,(הפיננסייםלסיכוניםבנוסף)העיקריותהתפעולייםהסיכוניםקבוצות

ממשלתיותבהברותסיכוניםניהולבנושא1/2009הדירקטוריוןבחוזרביטוילידי
בלב

תפעוליסיכון*

מידעאבטחת*
משפטיסיכון*
אסטרטגיעסקיסיכון*
(ציות)רגולציהסיכון*

האמשיבהוןפגיעהסיכון*

משרד)157101PWCשלהסיכוניםניהולקבוצתליוותה,2013אפריללחודשעד
,התפעולייםהסיכוניםניהוללנושאהקשורבכלהחברהאת(וקסלמןקסלמןח"רו

ניהולבנושא1/2009הממשלתיותההברותרשותהוזרהוראותיישוםובכללם
ניהולותהליכיתשתיתוקיוםבהנחיותיועמידה,ממשלתיותבחברותסיכונים
התכעולייםהסיכוניםמנהלידיעלהוגשתפעולייםסיכוניםסקר.שוטפיםסיכונים
נעשהבחברההסיכוגיסכמנהלוקסלמןקסלמןפעילותסיוט.2011אוגוסטבחודש

ביום.וקסלמןבקסלמןסיכוניםניהולשירותימתןשלוופעילותהפסקתרקעעל
במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעללממונהההברההעבירה2013.04.18

הזנפרץ,שיףממשרדשמואל-בר(פנהס)פיניח"רומינוילאישורבקשההאוצר
נכנסהאהרוןשלמינויו.הפיננסייםהסיכוניםלמעטהסיכוניםכללכמנהל'ושות

.2013.06.17ביוםלתוקף
:הבאיםאתכללהאולפתהכספיםבשנתהתפעולייםהסיכוניסניהולתהליך

ודירקטוריוןהביקורתלועדתרבעוניתפעולייםסיכוגיסדיווחעריכת,1
.החברה

.הדשותרגולטוריותבהוראותלעמידהנהליםבבנייתועזרהסקירה.2

תפעולייםסיכוניםשלשוסףלאיתורבהתאםפעולהודרכינהליםעדכון.3
,מתעוררים

שוקסיכוניניהולעלאחראי
ובקרתניהולמערך"-3-2-2009גמלחוזרלהוראותבהתאססיכוניםמנהליפועליםבחברה גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכונים

-1/2009הממשלתיותהחברותרשותוחוזר"
."ממשלתיותבחברותסיכוניםניהול"
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנת.הדירקטוניוןדוח

(המשך)סיכוניםניהול

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוהההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה
.הגנהלמטרותרקהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
.החברהשלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
.ולחשיפותהנכסיםלהקצאתמגבלותהדירקטוריוןקובעבנוסף
המינימוםשיעוריאתוקובעתשוטףבאופןהתיקלמנהליהוראותנותנתההשקעותוועדת

בסיסעל,הוועדהשלדעתהשיקולעלמתבססותההוראות.אפיקבכללהשקעהוהמקסימום
התנאיםבסיסועלהנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתיחשבונותנזילות,הרצויההסיכוןרמת

אלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקי
.לעילכאמורהדירקטוריוןלהחלטותבכפוף-הכל.שוניםומןבטווחי
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיוורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתתחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיוור,בנוסף.הבודדהמנפיק

.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניסניהולמדיניות"-4פרק,עודראה
.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

ממבעוסיכוןמדדסיכון
שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרן

בנגזריםפוזיציות
בסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרק:הקרןשלהכספייםבדוחותראה

."אחרותהשקעות"-7ביאורוכןההנהלה

סיכוניםעלנוסףמידע
,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

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

לוועדתהסיכוניסמנהלמציגבנוסף.'וכונזילותניתוח,בתיקהאשראידירוגרמתניתוח
תרחיש:כגוןההשקעותלתיקקיצוןתרחישימספרשלניתוחוהדירקטוריוןההשקעות
הצגתבמסגרת.התשואהבעקומיועליההמניותבשוקיחדהירידה,2008אוקטובר
הסיכוןרמתלבדיקתמקובליםבכליםהסיכוניםמנהלמשתמש,הסיכונים

(כגון

risk

א:

;

VAR (Valueע1,ג)וHS-STD (Historical Simulation

I

based Value.

ידעלהמיושמיםהמודליםותקפותאמינות,עקביות,הלימותבדיקתמתבצעתלשנהאחת
Backכדוגמת,מקובלותסטטיסטיותשיטותבאמצעותהסיכוניסמנהל

'

Testing.



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ו.הדירקטוהיוןדוח

~
2013שנת

(המשך)סיכוניםניהול

מציג,והדירקטוריוןההשקעותבוועדתהקרןשלהסיכוניםניתוחח"ודוהמידעהצגתבעת
ניתוחם,והמדדיםהטבלאותעלמפורטיםהסבריםכדיתוךהמידעאתהסיכוניםמנהל

.בחשבוןתרחישיםמספרלקיחתכדיתוךהקרןביצועיעלאפשריותוהשלכות

חריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.3
גמקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשל

"
כללי)

.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

ל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)ההברההנהלת
האפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלל"והסמנכ

ר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקול"והסמנכהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריון

לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
הדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות
.אלו

בבקרהשינויכלאירעלא2013בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

חירוםלשעתהיערכות

BCPץ,%עסקיתחלהמשכיותתוכניתלחברה - Business Continuityהיערכותותוכנית
DRPח%מאסוןחלהתאוששות - Disaster

~

Recovery.

.לחברהחירוםממונהוכןחירוםצוותמינההחברהדירקטוריון,כןכמו

החברהבמשרדיעסקיתהתאוששותתוכניתשלמתודיתרגולהתבצע2013.10.23ביום
המשכיותניהול"2013ביולי201307מ-25880שה-ההוןשוקאגףלהנחיותבהתאם
.חירוטיילשעתוהערכותעסקית

בקרדוחבדברדיווחהדירקטוריוןלחבריהוצג2013.11.21מיוםחדירקטוריוןבישיבת
.2013.10.23ביוםשהתבצעחירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותתרגילוסיכום
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2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הכשפייםהדוחותאישורהליד

:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל*
הביקורתועדת0
החברהדירקטוריון0
החברההנהלת0

להלן)הכספייםבדוחותלדוןמנתעלבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת*
אישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"

.הדוחות

,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהביקורתועדתכינוסלפני*
הערותיהםלקבלתהמשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,החברהלהנהלת
.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהביקורתובוועדת,לטיוטה
שלהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2014במרץ12ביוםהתכנסההביקורתועדת

.2013לשנתוהקרןהחברה

חוקימנייןמהוויםואשר,הביקורתועדתבישיבתנכחואשרהביקורתועדתחברי*
:להתכנסות

ר"יו,צ"דח-אפרתאפימר
דירקטורית-לויבתיה'גב
דירקטורית-צדקהבתיה'גב

נותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והביקורתוועדתשלבדיונים*
,הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברהשירותים
:כדלקמן

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדזאבמרס
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו0
הפניםמבקרתממשרד-לקםשהרבנישריתח"רו0
המשפטיתהיועצת-לובינו-גולדברגדליתד"עו0
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו0
יהבבנק-גולדברגבניח"רו0
יהבבנק-לובסקי'דןחגיתח"רוס
ל"סמנכ-פשה-עיוןליחיח"רו0
.הדירקטוריוןומזכירתפנימיתואכיפהציותממונה-גלאסורדד"עו0
.החברהמזכירת-עמררחלגאולה0

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,הביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר*
הדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצותהכספיים
.14.3.13ביוםלדירקטוריוןהועברואלוהמלצות.כלשונםהכספיים

ועדתהמלצותהדירקטוריוןחבריבפניהוצגו,2014.3.19ביוםהדירקטוריוןבישיבת*
אתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמורהביקורת
.הקרןדוחותואתהמנהלתהחברהדוחות

נוסףמידע

יעקבח"רואתמינתהכילחברה('אהנהלהמנייתבעלת)המדינההודיעה2012.10.9ביום (
.מטעמהלדירקטורנבון(קובי

המדינההודיעה2014.2.9וביום,הדירקטוריוןר"כיונבוןח"רואתמינההחברהדירקטוריון
.הדירקטוריוןר"כיומינויואתאישרהכילחברה
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2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הדירקטוריוןחבריעלפרטים

כדידקטוימשמשבהםתאגידיןאחיים-האחיעודלהשניםבחמשהתעסקות0שכלו4נתינותמען--.שנתתעודתמספרומשפאהשם -
..,לידהזפות

סכסוכיםבישוב4י,1ישראליתגןרמתTFסנהדרין0122679101957אריאלמר
לניהולחברה-י"עמ:ר"יוהמדינהעובדיהסתדרותר"עמ"ומו

:

SIDlpגמל
,הדדילביטוחהקרן'מ"בעענפיותוחברההמדינה,במדע.8/(ל"מנכ,יעקבי

העמותה,מקצועילקידוםהעמותהנושאי)דירקטוריםהכשרתתוכנית
מועדון,חברתיתמודעותלקידיםבתאגידיםבכיריםמשרה

יהבבנק:דירקטור."נכון"
המדינהלעובדי

הגמלאיםעמותת,מ"בע
התקניםמכוןשלהפועלהועדחבר

גמלקופותלניהולחברה-י"עמחברה-י"בעמודירקטוריתגמלאיתתיכוניתישראליתמרמזוריעקברחוב99923891941לויבתיהנבי
העובדיםחברת,מ"בעענפיות,מ"בעענפיותגמלקופותלניהולונושאידירקטוריםהכשרתתוכניתא"ת17

.העובדיםוחברתהדדיכביטוחהקרןבתאגידיםבכיריםמשרה
עליונהיצורבמועצתציבורנציגת2סוגח"הגקורס
ה"ביננשיאותחברתפרוייקטיםלניהולקורס
ם"באגוביצועלתיאוםבוועדתחברה'אוני,בריאותשירותימינהלקורס

בהסתדרותחיפה- ועד741911721951שםשאולמר
"בזק"עובדיםארגוןגזברטכנאיישראלית,"בזק"עובדי לדירקטוריםקורסראשון4לזרובטוב

למעשההלכה
אינטגרטיבימ"מו)גישורקורס75654לציון

מועדון,,הדדילביטוחהקרןהשכרמחלקתלמנהלבכירהסגניתחשבונותהנהלת,חשבונותמנהלתישראלית19/2המעלהיסוד0721706401948בתיהנבי
,מקצועילקידוםהעמותה,"נכון"עובדיארציועדר"יו;"שיבאח"ביה.3סוגתקווהפתחצדקה ן

להעשרההעמותה.ממשלתייםחולים-בבתיומשקמנהלונושאידירקטוריםהכשרתתוכנית
גמלקופותלניהולחברה-י"עמלניהולחברה-י"בעמדירקטוריתבתאגידיםבכיריםמשרה

מ"בעענפיות.מ"בעענפיותגמלקופות
ןוביצועלתיאוםועדה:בחברה
לזכויותועדה;הבריאותמועצת
ועדה;הקואופרציההנהלת;החולה

ועדת;מקצועיאיגודלמדיניות
בקרותועדת;ה"בינשלהמבקר
וצמיחהתעופה

חברה-י"עמ,הדדילביטוחהקרןהמדינהעובדיהסתדרותר"ליועוורתתיכוניתישראליתחולון18גאולים0384966261976כהןעידית'גב
,מ"בעענפיותגמלקופותלניהולראשוןתוארלקראתלימודים
נכוןמועדון,מקצועילקידוםהעמותהונושאידירקטוריםהכשרתתוכנית
חברתיתמודעותלקידוםהעמותהבתאגידיםבכיריםמשרה
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(המשד)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

ו,יגמפי"ומשפחהשם
"

התעסקות-השכלה--'נתינותמען--שנתדת!

:

wntisגעםתאגידיקץחדים-.נעשנים
שמע" נדירט~...ת!תאחיונ.4להזהוי

~
וד (ישראליתהרצליה24מנשהשבטרחובzzlOPIO0i1947אפרתאפימר

גמלקופותלניהולחברה-י"עמבנושאייעוץ,טק-היייזמות,13בכלכלה./ 46684
,מ"ויראויויןבע,מ"ענפיותבען'ויזוירא,11-ומיחשוב8בס/(

MBAאפרתמי"בעמחשביםחיוומ"בעקיםעבמינהל

אותרק'-0290246761971איילתגבי Bישראליתאתא-קרית2יערהרחוב0290246761971איילתגבי .Aהכספיםאגף,תקציבאיתעסקיםומינהלבכלכלה
אתא-קריתבעירייתדירקטוריםהכשרתתוכניתמן'תורג-רחמים

בתאגידיםבכיריםמשרהונושאי רו
בחרייניבח"

~
ZOSIO57Z1973רוחשבוןרואהישראליתאיחוד-יעקבאשדותקיבוץ

יועציםבחרייניב-ל"ומנכר"יועצמאיח" b.h . Bבמשפטים
מ"בעפיננסיים

דירקטוריםהכשרתתוכנית

בתאגידיםבכיריםמשרהונושאי רו
במרכזכספיםמנהלתחשבוןרואתישראלית-ביתר24מלובליןהחווהרחוב0388208171983רחלח" גלוסקינוס

ירושלים,למוסיקהעלית
M.ישראליתמיתר1לאהמשעול0227581061967צוראשרמר .Aמנכציבוריתומדיניותבמינהל

מ"בעאחזקותאגריגייטאגריגייטל"
B .Aמ"בעאחזקותאגריגוציבוריתומדיניותבמינהל

רן
בחברותדירקטוריםקורס___

nrrinחברה-במחרפניםמבקרתחשבוןרואהישראליתמונד-תל15נ8ד.ת0287085271971ליאת
בעגמלקופותלניהולדירקטוריםהכשרתתוכניתאלדר-גרוסגליק

,מ" חברה-וטכנאיםהנדסאיםבתאגידיםבכיריםמשרהונושאי

,מ"בעגמלקופותלניהול
קרןלניהולוהחברה

להנדסאיםההשתלמות
מ"בעוטכנאים

ת53אלוןיגאלרחוב0560803441959(קובי)Jpy(ח"רו
-הביקורתוועדתר"ויודירקטורבכירשותך.עצמאיח"רוחשבוןרואהישראליתא" (.)נבון

'בחברדירקטו.אשדודנמלייספלדונבוןח"רורדבמש2י.4י)במשפטיםסמךסו
הפועל"כדורסלשלהניהול.'ושותולנושאילדירקטוריםקורס

ירושליםבחברותבכירותמשרות
ממשלתיות

הדירקטוריוןר"כיומינויואתאישרהכילהברההמדיההודיעה2014.2.9וביום,הדירקטוריוןר"כיונבוןח"רואתמינההחברהדירקטוריון(*)
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(המשן)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

במישפחהעינד.נושפתעיקריתהתעתקותסיוםתארידההחלתתאריךנציגהדירקטוריוןמעדותחברות.ומשפחהשט
אבהונהכדירקטורכהונךחישני

~

בעל"ש;אגיד
אחרעניין.,בתחבבהלדירקטור'.

בתאגיד-.חברה
קשורהאו..-=---'-

גערליל
.עיייו.,י

לאכןהמדינהעובדיהסתדרותר"יו2003.08.13לאחירום-לשעתועדה-יעקביאריאלמר
ל"מנכ
לאלאגמלאית2006.05.30לאחירום-לשעתועדה,עמיתיםשימור,ביקורתלובתיה,גב
לאלא"בזק"עובדיםארגוןגזבר2006.05.30לאהשקעותטובשםשאולמר
לאלא,"שיבא"ח"בימשכורתמחימנהלסגן200.07.29?לא404sox,עמיתיםשימור,ביקורת,השקעותצדקהבתיהגבי

ומשקמנהלעובדיארציועדר"יו
ממשלתייםח"בבתי

לאכןהמדינהעובדיהסתדרותר"ליועוזר2009.10.11לאכהןעידיתגבי

לאלא-ומיחשובבנושאייעוץ,סק-היייזמות2010.03.24כן,S04OXg,ביקורת,השקעותאפרתאפימר
ההוןבשוקהשקעהועדות,17-לשעתועדה,מידעאבטחת,עמיתיםשימור
חירום

לאלא-קריתבעירייתהכספיםאגף,תקציבנית2010.11.182013.11.17לאחירום-לשעתועדה,ביקורת-רחמיםאיילתגבי
אתאמן'תורג
לאלאעצמאיחשבוןרואה2010.12.192013.12.18כן404%50,ביקורת,השקעותבחרייניבח"רו
לאלא,למוסיקהבמרכזהכספיםמנהלת2011.06.26לאחירום-לשעתועדה,מידעאבטחתגלוסקינוסרחלח"רו

ירושלים
404צויאשרמר

~
לאלאאגריגייטל"מנכ2011.06.26לא50

לאלאלניהולחברה-במחר-הפניםמבקרת2011.06.27לאמידעאבטחתליאתח"רו
קרןלניהולוהחברהמ"בעגמלקופותאלדר-גלוסגליק

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות
לאלאבמשרדבכירשותף.עצמאיחשבוןרואה2012.10.11לא(2013.12.18-2013.9.12)השקעות(קובי)יעקבח"רו

.'ושותוייספלדנבוןח"רונבון
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(המשך)הדירגנטוריוןהבריעלפרטיט

כ"סהחירוטלשעתועדהשימורועדתועדתביקורתועדתועדתדירקטוריוןימשפחהשט
השתתקת.עמיתיםS404OX(.)השריעות

בישיבות-
לדירעט41

819יעקביאריאלמר

8104123גביבתיהלוי
82735טוב-שםשאולמר
82493448צדקהבתיה'גב

77כהןעידית'גב

8311034157מראפיאפרת
4610-רחמיםאיילת'גב

דירקטידיתמ0כ
:הביקירתבייעדתוכחבוה

2013.11.17

7810328רוייחיניבבחרי

:בייעייתתחבר

:וסוקסביקורת,השקעות

2013.12.18

819גלוסקינוסרחליח,רו
538מראשרצור

55ליאתח"רו
אלדר-גרוסגליק

7815(קובי)יעקבח"רו

ימתיאידית"2י: 2.18נ;2013:השקעית
-9.12

8311034157כמספרישיבות"סה
שהתקיימו

.טלפוניותישיבות5בתוכהכוללתהשקעותוועדתישישת(י)
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בחברהבכיריםמענמ?נושאעלפרטים

בחברהתפקידגחברהתפקיד-לידהשנתתעודתאספרשיומשפחה
התחלףתאריךעסקי.ניסייןהשכלהשלמשפחהבי

-כהונהשניםבחמשמשרהנושאקשורהזהות
אחרונותאואחדבכירהענייןגבעלאו'..

ענייןבעלשל--- מנכ67910%0121957אריאלר,
Mלאהסתדרותר"יול" .A-2006.01.30הסתדרותר"יובניהול

המדינהעובדימ"מוהמדינהעובדיעקבי
ובניהול

פרויקטים
B .A-במדעי

המדינה
וחברה .

2011.03.01חשבוןרואתחשבוןרואתלאל"סמנכ628638081982ליחיח"ו

במנהל4.8עיון-שה!
עסקים

ו.
2010.03.28במשרדשותפהחשבוןרואתלאמבקרת0171975341957גל-בןרחלח" פנים

חשבוןרואי T

" lYדיןעורכתלאציותקצינת0660585121982גלאסורד,bL.B2011.08.01לקוחותמנהלת
בנק-פרטיים,במשפטים

MBAטפחותמזרחיבמנהל
מ"בעעסקים

2003.03.01החברהמזכירתתיכוניתילאהחברהמזכירת0561059761959רחל-גאולהבי
שנוצייםנמר

תקדמאיוא
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דירקטוריםגמול

לפי,וועדותיואוהדירקטוריוןשלישיבהכלעבורשולם2013בשנתהדירקטוריםגמול
:כדלהלןהממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהמפורטתעריף

:פברוארמחודשהחל:ינוארבחודש

ח"ש985-לדירקטורח"ש965-לדירקטור
ח"ש060,1-צ"לדחח"ש060,1-צ"לדח

.לישיבהמגמול%50הינוטלפוניתישיבהעבורגמול

.צ"דחלכלח"ש500,22-כשלבסךשנתיגמולשולם2013בשנת

אלפי209עלעמד2013בשנת,הוצאותהחזריכולל,לדירקטוריםששולמוהסכומיםכלסך
nrrw.

הגבוההשכרמקבליחמשתשלהשכרתנאי

"""
פירוטי47בח14ה

,,.,.,,,,,
""

התשלומיםי

בשנתששולמו'

2013

(ח"שבאלפי)

195החברהמזכירת

191ל"סמנכ

181פנסיונימשווק

124הדירקטוריוןומזכירתפנימיתואכיפהציותממונה

93פקידה

-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2013דצמבר
.כאלההיואם,מעביד

המבקרהחשבוןרואה

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

פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשמונה2013שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
ביקורתועדת,השקעותועדת

~
תפקידיהבמסגרתהביקורתוועדת.נוספותועדות

soxועדתמתכנסת,כןכמו.הקרןושלהחברהשלהכספייםבדוחותגםדנהוסמכויותיה
שונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובממצאיםלדוןהאחראית
.שנדרשככל,הכספייםבדוהות
שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי

.פעילותןעללדירקטוריון

הפניםמבקרתשלעבודתהתכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרתמינתההחברה
.ובהמלצותיהבמסקנותיה,בממצאיהודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוהלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

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

.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנם

ערךניירותומכרקנהההשקעותמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלההשקעותמנהלעלמידע

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

הפניםמבקרת

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

,לקסשהרבנייתשוח"רוהחברהשלהכניסבביקורתעוסקתכןכמו.פנימיתבביקורת
נוספיסועובדים,בתחוםניסיוןבעלתהיאגסאשר,המבקרתשלממשרדהחשבוןרואת
.הצורךבעת

לשנהשעות800שלבהיקףהמנהלתהחברהעלבביקורתעוסקיםוצוותההמבקרת.2
.(2013בשנת)

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

.1975,ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוק
עלשפורסמוביקורתלתקניבהתאםפנימיתכמבקרתפועלתשהיאמצהירההמבקרת.4

לשכתידיעלאומצואלותקנים.ב"בארההבינלאומיתהפנימייםהמבקריםלשכתידי
תקנים.1992הפנימיתהביקורתבחוקלכךשהוסמכה,בישראלהפנימייםהמבקרים

.הואבאשרמבקרלכלמחייביםתקניםומהוויםבעבודתההמבקרתאתמחייביםאלו
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(המשך)הפניםמבקרת

סמכויותיהאתוקבעהביקורתמטלותלביצועהמבקרתאתוהנחהקבעהדירקטוריון.5
.(1992הפנימיתהביקורתלחוקבהתייחס)

הביקורתבמסגרת.שנתיתביקורתלתכניתהצעתהאתהמבקרתמציגהלשנהאחת.6
התוכניתואישורעיוןלאחר.ההחלטותקבלתואופןהעבודהתהליכי,הנהליםנסקרים

.המנהלתהחברהלדירקטוריוןלדיווחמועברתהיאהביקורתועדתידיעל
סביריםהינםהמבקרתשלהעבודהתוכניתואופישההיקףסבורהחברהדירקטוריון.7

העבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש
העמקתאתהדירקטוריוןבוחן,וממצאיההפנימיתהביקורתהמלצות,השנתית
.הפניםמבקרתפעילותוהרחבת

.2011אוגוסטבחודשהתפעולייםהסיכוניםמנהלידיעלהוגשתפעולייםסיכוניםסקר.8
למעט,לתפקידהמעבר,החברהבמסגרתנוספותמטלותמבצעתלאהפניםמבקרת.9

.כמבקרתבעבודתהאפשריתפגיעהאיןולכן,העובדיםתלונותעלכממונהמינויה
זהובכלל(1992הפנימיתהביקורתלחוק9'בסכאמור)חופשיתגישהניתנהלמבקרת.10

.כספייםנתוניםלרבות,החברהשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישה
ועדתבישיבותונידוניםהשנהבמהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות.11

הדוחותבנושאישיבותכולל)2013בשנתפעמיםעשרהתכנסההועדה.הביקורת
,הביקורתדוחותואושרונסקרוהוועדהבדיוני.(הקרןושלהחברהשלהכספיים
.הדירקטוריוןלדיווחהועברוהוועדהבדיונישהתקבלווהחלטות

השעותהיקף,שעות350,1-בהסתכםבחברההפניםביקורתשעותהיקף2013שנתבמהלך
550-והחברהשלהפנימיתהמבקרתידיעלשבוצעופניםביקורתשעות800כללל"הנ

.והקסטודיאןההשקעותמנהלשלהפניםמבקריידיעלשבוצעופניםביקורתשעות

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

תהצבעהבזכויותהשימושנוהל

.אי.בי.אי-שלהההשקעותמנהלבאמצעותכלליותבאסיפותמיוצגתהחברה
המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשההחברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלתקופהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
.לדיוןהעולותוהעסקאותהעלויותסבירות,המחייבלדיןלדיוןהעולההנושאהתאמת

הצבעההוראתומעבירהצבעהזכותלחברהישאסיפותבאילובוחןההשקעותביתנציג
לקריטריוניםבכפוףהחברהשלההשקעותועדתאו/וההשקעותביתידיעלשמגובשתכפי

.החברהידיעלשאושרו
מנהלמטעם"כלכלימחקרשירותיעמדה"משרדידיעלמבוצעתבפועלההצבעה

.ההשקעות
באסיפותהחברההשתתפותלגביחודשייםמדידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת

.בהןהצבעתהואופןהכלליות
.אסיפות160-בהחברההשתתפה2013במתלך
עלהמוחזקהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת
.המונפקהמניותסךמתוךידה
.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני
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משפטייםהליכים

14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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במטרהולבצעתהביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.973נ-ג"התשל,תשמחרואהשלנושלתו
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.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותשהתאםaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקני
.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריבהתאםערוכיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו,כןכמו

עלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהק[408-הלתקניבהתאם,גםביקרנו
בהתבסס,2013,בדצמבר31ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידי
19מיוםשלנווהדוח,0080ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבשקריטריוניםעל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014,במרץ

5נילד1",1
"

'ושותסוראיהבלצרטבל
חשבוןרואי

.2014,במרץ19,אביב-תל

.

ii

ndependent;:

auditing

,: accounting

I

afid

I

consulting

I

finns!0

~

vorldwide

I

association1%5!

:

"MGI
".other

~

members,תא
~

of0ק0[ח[5ח0י0יי50[ט

'

for
~
the

i

HCtiYltle&, 'workלן5ח0קיא!!יaccepts

I

חמל

1member

Neitherסח[8"ו

I

MGI

I

51Hama.,0ז[-6777667776AvivIאביב-תל,20המסרר,רח
~
ger

i

20
Fax;6393020-3-972:Tel:639302-3-972!6393021-03:פקס03ן-6393020:'טל

-אלקטרונידואר

-

Email - mgi@mgi-israel .co. il mgr@mgl-israel. ~ o. il

wwהמשרדשלהאתרכשבת .mgl-israel.co. il



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2013לשנת("החברח"--להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
באופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סביר
.כספי

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

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת

הפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

~

WpJIW1נכונותלהבטחתשניתנווהמצגים
.005ן-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-לחלןיחדשניהם)2013לשנת("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוהותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוהותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.3
הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות

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

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
באופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סביר
.כספי

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

.דיןכלפיעל,אחראדם-אהאחריותילמאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"סמנכהצהרת
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2013לשנת("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
באופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סביר
.כספי

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

מאחריאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-

דיןכיפיעל,אחראדםכל:

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

מנשילהצהרת

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

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתילמיטב.2
אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים
,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכטפיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתילמיטב.3

למועדיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחהמכוסיםולתקופות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואתריסאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנסתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעDSW11סביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכוןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

-וכןןכספי
מעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהיביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

בבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית

-,----ו
(כלמשחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~
.דיןכלפיעל,אחר,ד0

.נ.ין
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

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

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליסבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההרנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

-וכןןכספי
מעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

בבקרהמשמעותיתפקידלהםשיעןאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלה
//.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית

.דיןכלפיעל,אחראדםכשמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

'צי.לן

19ק

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

החגרותתקנותלפיכספיציווחעלהפנימיתהבערהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבחגרנוספיםלנוחותהממשלתיות

2007-ח"התשס

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

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרחמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
מודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

הבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסו
היא2013.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעלבחברההפנימית

.אפקטיבית

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

1.

ן

~

/

יייאריכת
~

ע'""43יי"ה

41

ל"סמנכ,עיוך-פשהליהיח"רו

(ה.למ.(ד
תאריך
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידייוחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההוןplwאגף

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה"-להלן)

.בחברה
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוציח.להבטכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(2013בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

ושל4/ק

ההוסטוייויל,לוניל"

2י
(

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רו

"
קן,1.ן

תאריך
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Certified.(-ע71ך/ש,%יא"4חשבוןרואי Public Accountants asr רו

,קיבלמנשחח"
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"
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I

KNOBEL C. P.A
EYAL(ן15.)בלצראילח"רו BELTZER

'

C . P .

IA

wiR.ז05.)סוראיהאמירריתח

:

SORAYA C. P.A2A
יוםח"רו

,

Q

' W(ן15.)יקרYAKAR

'

C.P .Aי0ז

'

YOM
(ן15.),18ל/(עסקיםבמייחלן(ל8(,פרידלנדראלוןרריה

(

FRIEDLANDER

'

C. P .A"0]4

SKYן05.)(ומייסדדונסקיהרצלח,רוי

'

C.P .4A

~

HERZL DL

שלהממותלבעליהמבקרהחשבוןשאהדוח
מ"געהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניחאהתברה

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחיסכוןביטוח,ההלשוקעלהממונהלהוראותבהתאם

-להלן)מ"בהמדינהלשבדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלתפנימיתהבקרהאתביקרנו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013,בדצמבר31ליום("החברה"
Committeeמפן-הידיעלופזמתשפו of

Sponsoring

Organizations ofthe Treadway Commissi(י0050'-להלן

"
.

אתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביות

.ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספי
Public(0408ע)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Company Accounting Ovorsight Boardבדברב"בארה

נדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת
הבחינותמכל,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתת

דיווחעלפנימיתבקרהלגביחבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיות
בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספי

בהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיסת

מידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתוחברהמוסדיסףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
לתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביביטחוןשלסבירה
בקרה.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם""8%)בינלאומייםכספידיווח

(1):אשרונתליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתיתוחברהמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלוההעבדותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים
לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2),(מרשותההוצאתםקרמתהחברה
,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאםaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנת
להרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח

מספקים(%-ו;דיןפי-עלהנדרשיםהמדינהרשויותשללאישוריםובכפוףהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
בלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשים
הסקת,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרת,המובנותמגבלותיהבשל

לבלתיתהפוכנהשבקחתלסיכוןחשופהכלשהישכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנות
.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימות
,בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרת,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013
2013,בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםגיקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014,במרך19מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושהסתיימהולשנה
.כספיים

"
,
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכיפיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

13/12/3112/12/31ביאור

נכסים

4224287נטו,קבוערכוש
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--
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

3%202%202011ביאור
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כלליץ1ביאור

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

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981

אחדלכלומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
,ממשלתיתאגידשהיהבתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלה

לדירוגמקבילבדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג
יאשרשהדירקטוריון,אחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלי

.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואת
מעבידולביןהעמיתביןכמוסכםהםמהשכרההפקדותשיעורי,הקרןלתקנוןבהתאם
לפחותשלישחודשמדילקרןהואאףישלםשהעמיתובלבד,הדיןלהוראותובהתאם
.מעבידושמשלם,מהסכום
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים
.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה

ונכסיההקרןפעולות.ב
.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
החברהמנכסיבנפרד,הדיןהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה

,לפיכך.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיה
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא

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

החשבונאיתהמדיניותעיקרי"2ביאור

בכלבעקביותהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי
:כדלקמןהינם,המוצגותהתקופות

כללי.א

ובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
לגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה,2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיותהחברות

שלכחידודאוכהרהבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינההממשלתיות
הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט,ממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות

והתחייבויותנכסיםלמעט,העלותבסיסעלערוכיםהחברהשלהכספייםהדוחות
.והפסדרווחדרךהוגןבשוויהמוצגים,פיננסיים
הןהכנסותיה,ענפיתקרןמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
אינםבהוןהשינוייםעלודוחותהמזומניםתזרימיעלדוחות.הוצאותיהבגובה

לדוחותצורפולאלכן,הכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפים
.הכספיים
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקריץ2ביאור

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינו,חדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

קבוערכוש.ג

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

לביןלמכירהכמוחנקמסווגהנכסבוהמועדמביןכמוקדםמופסקתנכסיםהפחתת
לאכאשראוהמכירהבמועדהכספייםמהדוחותנגרענכס.נגרעהנכסשבוהמועד
המחושב)הנכסמגריעתהפסדאורווח.בנכסמהשימושכלכליותהטבותעודצפויות
אוברווחנכלל(הכספייםבדוחותהמופחתתוהעלותמהגריעהנטוהתמורהביןכהפרש
.הנכסנגרעבהבתקופההפסד

פיננסייםלאנכסיםערךירידת.ד
סימניםישנםכאטר,פיננסייםלאנכסיםערךבירידתהצורךאתבוחנתהחברה
הכספייםבדוחותשהיתרה,כךעלהמצביעים,בנסיבותשינוייםאומאירועיםכתוצאה

.השבה-ברתאינה
-ברהסכוםעלעולהפיננסייםהלאהנכסיםשלהכספייםבדוחותהיתרהבהםבמקריס
הינוההשבה-ברהסכום.שלהםההשבה-ברלסכוםהנכסיםמופחתים,שלהםההשבח
השימוששוויבהערכת.שימושושווילמכירהעלויותבניכויהוגןשווימביןהגבוה

הסיכוניםאתהמשקף,מסלפניניכיוןשיעורלפיהצפוייםהמזומניםתזרימימחוונים
הסכוםנקבע,עצמאייםמזומניםתגרימימייצרשאינו,נכסבגין.נכסלכלהספציפיים

ערךמירידתהפסדים.הנכסשייךשאליה,המזומניםמניבתהיחידהעבורתחשבה-בר
.הפסדאולרווחנזקפים
בקביעתששימשו,באומדניםשינוייםחלוכאשררק,מבוטלנכסשלערךמירידתהפסד
ביטול.הערךמירידתההפסדלאחרונההוכרבו,מהמועדהנכסשלההשבה-ברהסכום
בניכוי)בעברשהוכר,הנכסשלהערךירידתסכוםמביןלנמוךמוגבל,כאמור,ההפסד

ביטול,העלותלפיהנמדדנכסלגבי.הנכסשלההשבה-ברסכוםאו,(הפחתהאופחת
.הפסדאולרווחנזקףכאמורהפסד

מזומניםשווי.ה

בתאגידיםפיקדונותהכוללות,גבוההשנזילותןהשקעותנחשביםמזומניםשווי
עלעולהאינההמקוריתושתקופתם,בשעבודמוגבליםאעםאשר,קצרלומןבנקאייס
.ההשקעהממועדחודשיםשלושה

הכנסהעלמיסים.1

לפקודת(2)9סעיףמכוחהכנסהבמסחייבתאינהוהכנסתה,ר"כמלכמוגדרתהחברה
.הכנסהמס
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(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות.ז

:כדלקמן,לעובדיםהטבותסוגימספרקיימיםבחברה

קצרלומןעובדהטבות.1

לביטוחמעסיקוהפקדותהבראה,משכורותכוללותקצרלזמןלעובדיםהטבות
.השירותיםמתןעםכהוצאהומוכרות,לאומי

העסקהסיוםלאחרהטבות.2

והן,פנסיהוקרנותביטוחלחברותהפקדותידיעלכללבדרךממומנותההטבות
.מוגדרתלהפקדהכתוכניותמסווגות

לחלק,פיטוריןפיצויילחוק14לסעיףבהתאם,מוגדרתלהפקדהתוכניותלחברה
להשתהיהמבלי,תשלומיםקבועבאופןמשלמתהחברהשלפיהן,מעובדיה
הצטברולאבקרןאסגס,נוספיםתשלומיםלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבות
העובדלשירותהמתייחסות,לעובדההטבותכלאתלשלםכדימספיקיםסכומים
.קודמותובתקופותהשוטפתבתקופה

כהוצאהמוכרותתגמוליםבגיןאופיצוייםבגיןמוגדרתלהפקדהלתוכניתהפקדות
.מהעובדהעבודהשירותילקבלתבמקביל,לתוכניתההפקדהבעת

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

נכסי.כשירותביטוחבפוליסותאוארוךלזמןעובדהטבותקרןידיעלהמוחזקים
.לחברהישירותלשלמםניתןולא,החברהנושילשימושזמיניםאינםהתוכנית

,נטו,לעובדיםהטבותבשללהתחייבויותיהאקטואריחישובערכהלאהחברה
מרשותהחברהקיבלה2014,במרץ4ביום,כןכמו.מהותיותחוסרמשיקולי
בדברהממשלתיותהחברותרשותחוזרמיישוםפטורהממשלתיותהחברות

."הכספייםבדוחותואקטואריהמעבידעובדיחסיהתחייבויות"
ארודלזמןאחרותהטבות.3

.מחלהובגיןחופשהבגיןהתחייבותכוללותארוךלזמןלעובדיםאחרותהטבות

והוצאותבהכנסותהכרה.ח
צפוי,מהימןבאופןלמדידהניתנותהןכאשר,הפסדאוברווחמוכרותההכנסות
שיתהוואושהתהווהעלויותוכן,לחברהיזרמולעסקההקשורותהכלכליותשההטבות

.מהימןבאופןלמדידהניתנותהעסקהבגין
.צבירהבסיסעלנרשמותוהוצאותהכנסות

זעתושיקולבאומדניםשימוש.ט
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר,ובהנחותבאומדנים,בהערכות,דעת
להיותעלולותבפועלהתוצאותכי,יובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
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2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקריץ2ביאור

(המשו)דעתושיקולבאומדניםשימוש.ט

שלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשים,חשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת
באיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשת,החברה
.משמעותיתוודאות
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים

.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
,הדיווחלתאריךהודאותלאיבקשרהכספייםבדוחותשנעשו,העיקריותההנחותלהלן

ובהנחותבאומדניםמהותישינויואשר,החברהידיעלשחושבוקריטייםואומדנים
:העוקבתבשנההכספייםבדוחותוהתחייבויותנכסיםשלערכםאתלשנותעשוי

משפטיותתביעות
,שהוגשובמידה,החברהנגדשהוגשו,המשפטיותהתביעותתוצאותסיכוייבהערכות
היועציםשלאלההערכות.המשפטייםיועציהדעתחוותעלהחברההסתמכה

מצוייםבובשלבבהתחשב,המקצועישיפוטםמיטבעלמתבססותהמשפטיים
התביעותשתוצאותמאחר.השוניםבנושאיםשנצברהמשפטיהניסיוןעלוכן,ההליכים
.אלהמהערכותשונותלהיותאלהתוצאותעלולות,המשפטבבתיתקבענה

הפרשות.י
אומשפטית)בהווהמחויבותקיימתלחברהכאשר,מוכרת37IAS-לבהתאםהפרשה

כלכלייםבמשאביםשימוששיידרשצפוי,בעברשהתרחשמאירועכתוצאה(משתמעת
,צופההחברהכאשר.מהימןבאופןאותהלאמודוניתן,המחויבותאתלסלקמנתעל

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

לאמאשרסביריותרכאשר,בעברשהתרחשמאירועכתוצאהמשתמעתמחויבותאו
01moreת) likely than

(

וניתן,המחויבותלסילוקהכלכלייםלמשאביהתידרשהחברהכי,
.מהימןבאופןאותהלאמוד

הכוללהרווחעלדוחהצגת.יא
ואתוהפסדרווחדוחפריטיאתהכולל,הכוללהרווחעליחידדוחלהציגבחרההחברה
.האחרהכוללהרווחפריטי

הוגןשווימדידת.יב
להעברתמשולסשהיה,המחיראו,נכסבמכירתמתקבלשהיה,המחירהואהוגןשווי

.המדידהבמועדבשוקמשתתפיםביןרגילהבעסקההתחייבות
אוהנכסשלהעיקריבשוקמתרחשתהעסקהכי,ההנחהעלמבוססתהוגןשווימדידת

.ביותרהכדאיבשוק,עיקרישוקבהיעדראו,ההתחייבות
בשוקשמשתתפים,בהנחותשימושתוךנמדדהתחייבותאונכסשלההוגןהשווי

לטובתפועליםבשוקשמשתתפיםבהנחה,ההתחייבותאוהנכסתמחורבעתישתמשו
.שלהםהכלכלייםהאינטרסים

להפיקבשוקמשתתףשלהיכולתאתבחשבוןמביאהפיננסילאלנכסהוגןשווימדידת
למשתתףמכירתוידיעלאו,שלוהמיטביבשימושהנכסבאמצעותכלכליותהטבות
.שלוהמיטביבשימושבנכסשישתמש,בשוקאחר



מ"געהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

(המשן)הוגןשווימדידת.יב

מספיקעבורןושקיימיםלנסיבותמתאימותשהן,הערכהבטכניקותמשתמשתהחברה
בנתוניםהשימושמקסוםתוך,הוגןשווילמדודכדילהשגהשניתנים,נתונים

.לצפייהניתניםשאינס,בנתוניםהשימושומזעור,לצפייהשניתנים,רלוונטיים
,שלהםההוגןלשוויגילוישניתןאוהוגןבשוויהנמדדים,וההתחייבויותהנכסיםכל

הנמוכההנתוניםרמתעלבהתבסס,ההוגןהשווימדרגבתוךלקטגוריותמחולקים
.בכללותהההוגןהשווילמדידתהמשמעותית,ביותר

יישומםשלפניבתקופהחדשיםIFRSלתקניגילוי.יג

פיננסייםנכסיםקטוןבדבר,הצגה:פיננסייםמכשירים-32IAS-לתיכונים.1
פיננסיותוהתחייבויות

3215-להתיקונים"-להלן)32IAS-לתיקוניםפרסםIASB-ה

~

קיזוןבנושא("1
כי,היתרבין,קובעים32IAS-להתיקונים.פיננסיותוהתחייבויותפיננסייסנכסים
הרגילהעסקיםבמהלךרקלאמשפטיתלאכיפהניתנתלהיותחייבתלקזזהזכות

אחדשלפירעוןחדלותאורגלפשיטתשלבמקרהגםאלא,לחוזההצדדיםשל
תהיהלקזזשהזכותמנתעלכי,קובעים32IAS-להתיקונים,כןכמו.הצדדים
ומןפרקישיהיואו,עתידיבאירועתלויהתהיהשהיאאסור,מיידיבאופןקיימת
.לפקיעתהשיגרמואירועיםשיהיואו,תחוללאהיאשבהם

שנתיותלתקופותהכספייםמהדוחותהחללמפרעייושמו32IAS-להתיקונים
,החברהלהערכת.אפשרימוקדםאימוץ.לאחריואו2014בינואר1ביוםהמתחילות
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהיותצפויהלא32IAS-ללתיקונים

נכסיםערךירידת36IAS-לתיקונים.2

-להלן)נכסיםערךירידת36IAS-לתיקוניםIASB-הפרסס2013מאיבחודש

שללמכירהעלויותבניכויהוגןשוויבדברגילויבדרישותהעוסקים,("התיקונים"
והשוויההשבהברהסכוםבדברנוספותגילוידרישותכולליםהתיקוניס.נכסים
ולשינוייםההערכהלטכניקות,ההוגןהשווילמדרגגילוייכלולהנוסףהגילוי.ההוגן
.השוויהערכתשבבסיסהמרכויותולהנחותההיווןלשיעורי,בתן

או2014בינואר1ביוםהמתחילותשנתיותמתקופותההללתוקףייכנסוהתיקונים
שלהכספייםבדוחותייכללוהמתאימיםהגילויים.אפשרימוקדםאימוץ.לאחריו
.לראשונההתיקוניםאימוץעםההברח

פעילותמגזרי-3ביאור

התפעוליותההחלטותמקבלידיעלהנבחן,המידעעלבהתבססנקבעיםהפעילותמגזרי
מדווחתהחברה.ביצועיםוהערכתמשאביםהקצאתלגביהחלטותקבלתלצורכיהראשי
קרןמנהלתהחברה:אחדפעילותמגזרלפיהראשיהתפעוליותההחלטותלמקבל

הכוללהרווחעלבדוחותראה,והוצאותהכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמות
.להםהנלוויםוהביאורים
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

נטו,קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

התקנות
ושיפוריםוציודריהוטמחשבים
כ"סהבמושכרמשרדיותוכנה

591]201220824142,בינואר1ליוםיתרה

35-8השנהתוספות

599]2124642]2012,בדצמבר31ליוםיתרה

3-3-השנהתוספות

2013211249142602,בדצמבר31ליוםיתרה

נצברפחת

736237]2012130,בינואר1ליוםיתרה

37241475השנהפחת

3]95502]201267,בדצמבר31ליוםיתרה

28241466השנהפחת

201319511964378,בדצמבר31ליוםיתרה

בספריםהערך

20131613078224,בדצמבר31ליום

הצב20124415192,בדצמבר31ליום

(בשנים)שימושייםחייםאורך.ב

בדצמברג3ליום

2ג201320

33ותוכנהמחשבים

7-]14-74משרדיוציודריהוט

1010במושכרושיפוריםהתקנות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייביט-5ביאור

בדצמבר31ליום

2013(*)2012

2313מראשהוצאות

295206קשוריםצדדים

-10אחריםחייבים

328219חובהויתרותחייביםכ"סה
--

.מחדשסווג(.)

מזומניםושווימזומנים-6ביאור
בדצמבר31ליום

20132012

466941מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

--

466941מזומניםושווימזומנים

שיעורעלהמבוססת)%85.0בגובההדיווחלמועדריביתנושאיםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
.(מ"בעסהרפועליםחברתשלי"פרעלריבית

-46-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

:2012-ו2013בדצמבר31לימים(נומינלייםובערכיםהחברהשלהמניותהוןהרכב

מניותהון
ונפרעמונפקונפרעמונפקרשום

ח"שמניותמספר
11001.0שייח001.0בתאיהנהלהמניית
11001.0ח"ש001.0בת(בהנהלהמניית
11001.0ח"ש001.0בתהכרעהמניית
5005.0דףא"כח"ש001.0בנותרגילותמניות

1008008.0כ"סה

-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
ענפיתגמלקופתרקמנהלתשהינהמאחר,עצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעלמסים-8ביאור

.החברהעלהחליםחמסחוקי.א
עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה

.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות.ב
.2009המסשנתוכוללעדכסופיותהנחשבותמסשומותהוצאולחברה

לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-9ביאור

מוגדרתהפקדהתוכניות
פיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,לעובדיםפיצוייםלתשלומימההתחייבויותחלקלגבי

או/ופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על,1963-ג"התשכ,פיטורין
הופקדושבגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרותביטוחבחברותבפוליסות
הפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות.לעילכאמור,הסכומים
שללסך2012-ו2013בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניותבגיןההוצאות.מוגדרת

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו,בהתאמה,ח"שאלפי148-וח"שאלפי115

לעובדיםהטבותבשלההתחייבויותהרכב

בדצמבר31
20132012

ח"שאלפי
212251פיטוריןבגיןהתחייבויות

2713(חופשה)ארוךלומןאחרותהטבותבגיןהתחייבויות

1212קצרלטווחהטבות
251276לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותכ"סה
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בעוימהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשבתהכשפייסלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

זכותויתרותזכאים-0גביאור
בדצמבר31ליום

2%20(ל2013

143328ומשכורותשכרבשלאחפתוהתחייבויותעובדים

596772לשלםהוצאות

2866קשוריםצדדים

5-אחרים

--
212171.1זכותויתרותזכאיםהכלסך

.מחדשסווג(.)

ניהולמדמיהכנסות-11ביאור

גמלקופתהיאהקרן.%2הינודיןפיעלהקרןמעמיתילגבותרשאיתשהחברההמירביהניהולדמישיעור
הניהולדמישיעור.האמורלשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

201320122011

1%6262!141.71ההשתלמותמקרןניהולדמי

%0344[ןנ%הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

~

13]

החברתשבניהולההשתלמותקרןאודותנתונים-12ביאור

ותשלומיםתקבולים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

ח"שאלפי089,210,2)ח"שאלפי657,358,2:הינו2013בדצמבר31ליוםהמנוהליםנטוהנכסיםסך .(2012בשנת

433,327)ח"שאלפי613,338:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמהעמיתיםהתקבולים

.(2012בשנתח"שאלפי

550,262)ח"שאלפי982,302:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהלעמיתיםהתשלומים

.(2012בשנתח"שאלפי

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהכספיםהעברות.ב

201320122011

אחריםמגופיםלקרןהעברות

521,10333,17993,6השתלמותמקרנותהעברות

אתריםלגופיםמהקרןהעברות

4א.708)(806,56)(548.74)השתלמותלקרנותהעברות

73)(027,64)נטו,העברות

~

39)(715,37)



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

וכלליותהנהלההוצאות-13ביאור

בדצמו31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

496,1514,1590,1ונלוותעבודהשכר

209246298לדירקטוריםתשלומים

667562פחת

189186261ביטוחים

627590531ותקשורתמשרדיטאחזקת

476443462ופרסוםשיווק

294,2132,2040,2מתפעליםלגורמיםתשלום

562593568השקעותתיקניהולדמי

899971836מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

1298-בהעברהאיחורבגיןפיצוי

332354216אחרות

---
150.7233.7872.6וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

בדצמבר31ליוםעדלקרןתפעולשירותיהעניק("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
תקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתניהליהבבנקוובמסגרת.2013
הודעהלחברהיהבבנקהעביר2013.06.10ביום.דיןכללהוראותובכפוףהחברההוראות,הקרן
מיוםהחלהבנקמןזהשירותהמקבלותהקופותלכללהתפעולשירותיהפסקתבדברבכתב
.אלהשירותיםמתןבגיןהבנקרווחיות-אישלמהנימוק,2014.01.01
לישראללאומיבנקעםוהתקשרהחדשמתפעללבחירתתחרותיהליךערכההחברה,האמורלאור
בינואר1מיוסהחלתפעולשירותילקבלתלאומימקבוצתמ"בעההוןשוקשירותילאומיועםמ"בע

הנלוויםודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלחברהלתתממשיךיהבבנק.יהבבנקבמקום,2014
.2013לשנת
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-14ביאור
(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:בדצמבר31ליוםההרכב

20132012

ח"שאלפי
295206חובהויתרותחייבים
2866זכותויתרותוכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(ל

הקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"שאלפי289עלעמדה

(*)קשוריםוצעדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

20132012

ח"שאלפי
141,7219,7ניהולמדמיהכנסות

270355וכלליותהנהלההוצאות

עםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(")
אםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות

.בחברהשלהםאחזקהקיימת
והגופיםישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידעבביאורהוצגלא,כןכמו

.אליההקשורים

סיכוניםניהול-15ביאור

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

וסיכוןנזילותסיכון,שוקסיכון:הןהעיקריותהפיננסייםהסיכוניםקבוצות
.אשראי

-התפעולייםהסיכוניםניהולשלוהשיטותההליכיםתיאור.ב
:הבאיםהתהליכיםאתכללהדיווחבתקופתהסיכוניםניהולתהליך

.החברהולדירקטוריוןהביקורתלוועדתרבעוניתפעולייםסיכוניםדיווחעריכת.1
.חדשותרגולציהבהוראותלעמידהנהליםבבנייתועזרהסקירה.2
תפעולייססיכוניםשלשוטףלאיתורבהתאםפעולהודרכינהליםעדכון.3

.מתעוררים
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהאהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיכוניםניהול-15ביאור

-הפיננסייסהסיכוניםניהולשלוהשיטותההליכיםתיאור
לועדתמקצועיתוכפוף,החברהל"למנכמנהליתכפוףהפיננסייםהסיכוניםמנהל

רבעונידוחהחברהבפנימציגהפיננסייםהסיכוניםמנהל.החברהשלההשקעות
דירוגי,ענפית,גיאוגרפיתחשיפה)החשיפותברמתהסיכוניםאתהמנתחמפורט
ותנודתיותסיכוןמדדי,קירוןתרחישיניתוח,(בודדולווהלוויםקבוצות,השקעה

.תילותמדדוכן

-חוקיותדרישות.ג
.החברהשלהפיננסייםהסיכוניםכמנהלמשמשמ"בעסיכוניםניהולפרובידנט

הסיכונים":גםיקראלהלן)הפיננסייםלסיכוניםמעבר,הסיכוניםלכללבאשר
PWCשלהסיכוניםניהולקבוצתליוותה2013אפריללחודשעד,("התפעוליים Israel

במסגרת.התפעולייםהסיכוניםלניהולהקשורבכלהחברהאת(וקסלמןקסלמן)
ניהולבנושאחוזר"-1/2009חוזרהוראותליישוםהסיכוניםמנהליפועליםתפקידם
מערך"-3-2-2009גמלוהוזר,2009ביוני11מיום"הממשלתיותבחברותסיכונים
,2009באוגוסט9מיום"גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניסובקרתניהול
פעילותסיום.שוטפיםסיכוניםניהולותהליכיתשתיתוקיוםבהנחיותיהםעמידה
מתןשלזופעילותהפסקתרקעעלנעשהבחברההסיכוניםכמנהלוקסלמןקסלמן

לממונההחברההעבירה2013.04.18ביום.וקסלמןבקסלמןסיכוניםניהולשירותי
פיניח"רומינוילאישורבקשההאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעל

למעטשאינםהסיכוניםכללכמנהל'ושותהזנפרץ,שיףממשרדשמואל-בר(פנחס)
.2013.06.17ביוםלתוקףנכנסהאחרוןשלמינויו.הפיננסייםהסיכונים

-שוקסיכון.ד
כנגדהמוחזקיםההשקעהנכסישלההוגןבשווימשינויכתוצאהכספילהפסדסיכון
,ריביותשלהשוקבמחירימשינוייםהנובע,גמלבקופתהמנוהליםחסכוןכספי
משינוייםהנובעיםאחריםבמדדיםמשינוייםוכן,וסחורותמטבעות,ערךניירות
.מחסאחדכלשלהשוקבמחירי

חייבים,מזומניםושווימזומניםבעיקרכולליםהחברהשלהפיננסייםהמכשירים
הפיננסייםהמכשיריםשלהפנקסניהסכום.זכותויתרותוזכאיםחובהויתרות

.שוטפיםהםהפיננסייםהמכשירים.שלהםההוגןלשוויקרובאותואםל"הנ

-נזילותסיכון.ה
הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהלפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן
להשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים.בפועל
שייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן,מהקרן

.מהעמיתים

נוסףמידע-16ביאור

אלהלדוחותהמצורפים,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,הקרןלגבינוסףמידעבדבר
.מהםנפרדבלתיכחלק
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המאזןתאריךלאחראירועים-17ביאור

ומלאומימ"בעלישראללאומימבנק2014בינואר1-בתפעולשירותילקבלהחלההחברה
.מ"בעהמדינהלעובדייהבמבנקבמקום,מ"בעההוןשוקשירותי
ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

במשרדוחסכוןביטוח,ההוךשוקעלהממונהשלהוראותלרבותהדיןהוראותעיקרילהלן
לחברהשרלבנטיותככל,2013בשנתשפורסמוהממשלתיותהחברותרשותושלהאוצר
:הכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהבעלותושהינןולקרן

ניהולהעברתאומיזוגאגבמידעהעברת
.2013.11.25מיום2-2-2013גמלחוזר
מיזוג,מתפעליםמיזוגשלבתהליכיםהמידעהעברתאופןאתלהסדירהיאזהחוזרמטרת
זהחוזרשלהרלבנטיות.העמיתיםזכויותשיישמרוכך,מידעמערכותשדרוגאומנהלותחברות
ממפההחוזר.2014.1.1ביוםנעשתהאשרהמתפעלהגורםהחלפתלענייןהיאההשתלמותלקרן
הנתוניםהעברותלביצועזמניםלוחותציוןתוך,למתפעלמתפעלביןלהעבירשישהנתוניםאת

העברתביצועלאחרוחצישנהשלתקופהבמהלךגםלחברההמידעלנגישותהתייחסותלרבות
.במלואןהדיןבהוראותלעמודלחברהשיאפשרבאופן,הועברלאעדייןאםאף,הנתונים

מוסדייםבגופיםעסיניתהמשכיותניהול
.2013.8.7מיום11-9-2013מוסדייםגופיםחוזר
במצבעסקיתהמשכיותלקייםכדימוסדילגוףמינימאליתפעולהמסגרתמתווהזהחוזר

עסקיתלהמשכיותתכניתהכנתבענייןההוראותאולם,פרסומומיוםהיאתחולתו.חירום
תיכנסנהבחוזרלנדרשבהתאםלממונהדיווחיםלהגשתהיערכותלרבות,חלופיאתרוקביעת
.החוזרשלפרסומומיוםחודשים12תוךלתוקף

בנושארוחבביקורתממצאיההוןשוקאגףפרסם2013.11.24ביוסוכן2013.07.07ביום
הגופיםידיעלשנערכועסקיתהמשכיותתרגיליבעקבותהאגףשערךעסקיתהמשכיות
למעורבותהתייחסוהממצאים.2013באוקטוברלרבות,הממונההוראותלאורהמוסדיים

בגוףעסקיתהמשכיותתכניתהטמעת,הגופיםידיעלשנערכוהתרגולים,בנושאהדירקטוריון
ופעלהלנדרשבהתאםתרגילערכההחברה.'וכדחלופיאתר,לעובדיםהדרכותלרבותהמוסדי
.להוראותבהתאםפועלתהחברה.שלההעסקיתההמשכיותבתכניתהנדרשלעדכון
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מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול
.2013.12.18מיום20-9-2013מוסדייםגופיםחוזר

.עליהםהחלותהדיןלהוראותציותתרבותהמוסדייםבגופיםלהנהיגהינההחוזרמטרת
ממונהולמנותאפקטיביתפנימיתואכיפהציותתכניתלקבועחובההחוזרקובעזהבהקשר
המוסדיהגוףשלהחשיפהאתלצמצםנועדל"הנביצוע.המוסדיבגוףפנימיתואכיפהציות

.שלוהדיווחוחובותפנימיתואכיפהציותממונהלתפקידימתייחסהחוזר.ציותלסיכוני
ציותתכניתשלאפקטיביותלהערכתקריטריונים"מסמךהממונהפרסםל"הנהחוורעםיחד

פורטוזהמסמךבמסגרת.(57738-2013.שה)"ליישומההממונהומדיניותפנימיתואכיפה
התכניתלתיעודדרישות,בחברההציותתכניתאפקטיביותתיבדקפיהםשעל,הקריטריונים

,הדירקטוריוןומעורבותפנימייםדיווחמנגנוני,בחברההתכניתלהטמעתהנחיות,ועדכוניה
והפועליםהחברהעובדיבקרבוהטמעתההתכניתהתאמת,בגיבושוההנהלההביקורתוועדת

בתהליכיעוסקתהינהאלהובימיםעליההחלותהדיןהוראותלמיפויפעלההחברה.מטעמה
יישוםעלהאחראית,ציותקצינתמועסקתבחברה.כאמורואכיפהציותתכניתשלאישור

.להוראותבהתאםפועלתהחברה.2011משנתעוד,בחברההדיןהוראותוהטמעת

מוסדייםגופיםידיעלהדיןהוראותיישוםעלשנתידוח
.2013.8.8מיום12-9-2013מוסדייםגופיםחוזר

הנלוויםבדיווחיםכי,קובעהחוזר.2013לשנתהשנתייםהכספייםמהדוחותהחלהחוזרתחולת
בנושאיםהדיןהוראותליישוםהנוגעמידעגםיעבירומוסדייםגופים,השנתיהכספילדוח
עללעתמעתיעודכנו.הנושאים.'וכועמיתיםזכויות,תאגידיממשל,סיכוניםניהול:כגון,שונים

.להוראותבהתאםפועלתהחברה.הממונהדעתשיקולפי

:מוסדייםבגופיםהשקעותניהול

דבריוכן"מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי"-13-9-2013מוסדייםגופיסחוזר
ולדבריהקודםלחוורתיקוןומהווים2013.8.14ביוםפורסמו-ההשקעהלתקנותהסבר
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות)התקנות.בנושאהקודמיםההסבר

כלליאיחודמטרתםוהחוזר(2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי) קרנות,גמלקופותשלההשקעה
,תשואהתלויותהתחייבויותלהםאשר,ומבטחיםפנסיה

התקנותבמסגרת,בנוסף.הפנסיוניהחסכוןבשוקתחליפייםמוצריםרבהבמידהבהיותם
השינוייםאתשיתאמובאופןהתקנותפרסוםטרםשהתקיימו,ההשקעהמכלליחלקשונו

גמישותמתןלרבות,בפרטהמוסדייםהגופיםופעילות,בכללההוןשוקפעילותבדרכי
ידועלשיפורסמו,בחוזריםאותםלקבועההוןשוקעלהממונההסמכתידיעללכללים

.הדיןלהוראותבהתאםפועלתהחברה.לעתמעת
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-ממשלתיותלאחובאגרותלהנפקתנאמנותשטר"-17-9-2013מוסדייםגופיםחוזר*
המתייחסלחוזרתיקוןמהווההחוור.2013.8.27ביוםפורסם-"להתייחסותהוראות
שבשטרחוזיותלתניותמתייחסותההוראות.(3-9-2010מוסדייםגופיםחוור)לנושא

ערכההחברה.ממשלתיתהלאהחובאיגרתהנפקתממסמכיחלקהמהווההנאמנות
.ל"הנלחוזרבהתאםזהבנושאהקייםבנוהלעדכונים

:מהותיות/משמעותיותבעסקאותמוסדיגוףשלהתעשרות

ביוספורסם-"מוסדייםבגופיםחוץמיקור"-16-9-2013מוסדייםגופיםחוזר
להוציאןשבכוונתוככל,המוסדיהגוףשלמהותיותלפעולותמתייחסהחוזר.2013.8.25

ולקבועשלוהמהותיותהפעילויותמהןלקבועהמוסדיהגוףעלכךלצורך.חוץלמיקור
לקבועישבנוסף.החוורלהוראותבהתאם,חוץלמיקורכאמורפעילותלהוצאתמדיניות
החוזרתחילת.כאמורמהותייםשירותיםנותניפעילותאחרובקרהמעקבשלנהלים
,ואילךפרסומוביוםשייכרתוהסכמיםעלחלותהוראותיוכיאם,2014.7.1מיוםהינה
.החוזרלתנאיבהתאםהכל,יורחבואו/ויחודשואךפרסומולפנישנכרתוהסכמיםאו

.שנקבעוהזמניםללוחותבהתאםהחוזרהוראותליישוםפועלתהחברה

בעתמוסדיגוףהתנהלות:הבהרה-הממונהעמדת-58698-2013.ה.שמכתב*
אתמפרטתהממונהעמדת.2013.12.22ביוםפורסם-משמעותיתצעיקההתקשרות
בעסקההתקשרותעלהחלטהקבלתבטרםמוסדיגוףשלהתנהלותלגביציפיותיו

להשפעהפוטנציאלבעלתהיאהדירקטוריוןקביעתפישעלעסקה-היינו,משמעותית
היתרבין.לקוחותיוכספיעלאוהמוסדיהגוףשלהעסקיותהתוצאותעלמשמעותית

ניתוחיםולבצעאלוכגוןבהתקשרויותסיכוניםולהעריךלזהותהמוסדיהגוףעליהיה
.בחוזרלמפורטבהתאםוהערכות

:נלוויםודוחותכספייםדוחות

הבקרהעלההנהלהואחריות;וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה*
תיקונים-כספידיווחעלהפנימית

.2013.7.17מיום8-9-2013מוסדייםגופיסחוזר
עלהפנימיתהבקרהבסוגייתהעוסקים,הוזריסבשניתיקוניםביצועהינההחוזרמטרת

מוסדייםגופיסחוזר)קודםחוזרמבטלהחוזר.(בוכמפורט)נלוויםודוחותכספייםדיווחים
.להוראותבהתאספועלתהחברה.(5-9-2012

כתפייםדוחותקיצור*
.(18482-2013.שה)2013.5.5ומיום(3026-2013.שה)2013.2.18מיוםההוןשוקאגףמכתבי
דוחות)ואילך2012לשנתהתקופתייםהדוחותופישוטקיצורהינהל"הנהפרסומיםמטרת
בהתאםפועלתהחברה.ל"הנבמסמכיםלמפורטבהתאם(רבעונייםודוחותשנתיים
.להוראות
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי"18ביאור

הדיווחלענייןהבהרה-המנהלותהחברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח*
הרבעוני
לענייןהבהרותמתןשמטרתו,(17975-2013.שה)2013.04.21מיוםההוןשוקאגףמכתב
.להוראותבהתאםפועלתהחברה.שםלמפורטבהתאםהרבעוניבדיווחהגילוימבנה

כספייםדוחות*
מיום1-5-2013כספייםדוחות-וכספיםחשבונאותהממשלתיותהחברותרשותחוזר
בנותוחברותממשלתיותשחברות,ודיווחיםלדוחותבנוגעהוראותהקובע2013.09.03

הרשותשלתפקידיהמילוילצורך,לרשותיגישושלהןהמבקריםהחשבוןורואיממשלתיות
מהותישינויללא1-5-2011הממשלתיותהחברותרשותחוזרבמקוםבאההוזר.דיןפיעל

.להוראותבהתאספועלתהחברה.הכספייםהדוחותותוכןמבנהבדבר

מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות*
.2013.12.30מיום22-9-2013מוסדייםגופיםחוזר
גופיםידיעלהמוחזקיםנכסיםשוויחישובלאופןעקרונותקביעתהינההחוזרמטרת

Fair(הוגןבשוויהמשוערכים,סחיריםלאנכסיםשהינםמוסדיים Value(דוחותלצרכי
בשווימשוערכיםשאינםנכסיםשלהוגןשוויבדברגילוילענייןוכן,תשואהוזקיפתכספיים

פועלתהחברה.(2-9-2011מוסדייםגופיםחוזר)בנושאקודםחוזרמבטלהחוזר.הוגן
.להוראותבהתאם

המרכזיתהפנסיוניתהסליקהמערכתונושאנתוניםלהעברתאחידמבנה
כנסיוניתסליקהלמערכתהפנסיוניהחיסכוןשוקמעברבמסגרת2013בשנתשפורסמוחוזרים
"לקוחות"הגםכאשר,רישיוןובעליהמוסדייםהגופיםהםבמערכתהמשתמשים.מרכזית

לבצעיחויבושמשתמשיםפעולות.במערכתאשרלמידעלגשתרשאיםיהיו(החוסכים)
אחידמבנה"שעניינו,ההוןשוקעלהממונהחוזרלהוראותבהתאסייעשוהמערכתבאמצעות
ההוראותפיעלפועלת"משתמש"כהחברה."הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברת
.זהבהקשרומכתביםחוזריםמספרפורסמו2013שנתבמהלך,כןכמו.בנושאשפורסמו

:משרהונושאידירקטורים

הממשלתיותבחברותדירקטוריםהכשרת
מיום1-2-2013הדירקטור-והדירקטורהדירקטוריון,הממשלתיותהחברותרשותחוור
.הממשלתיותבחברותדירקטוריםהכשרתתהליךלהסדרתעקרונותלקבועשנועד,2013.02.27

.זהבחוזרלאמורבהתאםנהליהלעדכוןנערכתהחברה
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