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חוכנח(תחחגוחש( בtיי((,וכאפייניtבא.

גללי .,

אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמה"הקרן")(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרן

המשפטנים.ואיגודישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971

הכולליםתפעולשירותילקרןמעניקבע"מהפועליםבנקשכירים.דיןעורכיהםהקרןעמיתי

הדירקטוריוןהחברה,הוראותהחברה,תקנוןלפיהעמיתיםוחשבונותהקרןחשבונותניהול

דין.כללהוראותובכפוףוהוועדות,

 , 2005-התשס"הגמל),(קופותפיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק )ו( 86לסעיףבהתאם

בידיבנאמנותתנוהללתוקף,האמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע

תאגיד.עודתהיהולאמנהלתחברה

כךבקרןמבני-ארגונישינוי 31.12.2009ביוםהושלםלעיל,האמורהסעיףלהוראותבהתאם

השתלמותולקרןהשתלמותקרןשלמנהלתלחברההחברהפוצלה 1.1.2010מיוםשהחל

ההון,שוקאגףעלהממונהלאישורבהתאםוזאתהמנהלת,החברהבידיבנאמנותשמנוהלת

הדין.לדרישותובהתאםוחסכוןביטחון

תמנתלתתחגרתשלתמניותגעליפירוט . 2

המניותבעל

ישראלמדינת

הצבעהבזכויותאחוזהמניותמספר

המשפטניםאיגוד

אןהנהלהמניות

בןהנהלהמניות

(*) 50% 

50% 

100% 

העבודה.כשרשמכהןמיבידימוחזקתוהיאישראלמדינתע"ינרכשההכרעהמנית )*(

תמנתלתתחגרתע"יתמנותלותלקופותשישתאישוריtכ . 3

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישורלשכירים.ענפיתהשתלמותכקרןאושרההקופה

ולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

התקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופות

הוא:המסלוליםאישורמספרהאמורות.

 292כללי-.מסלול

 1454מנייתי-.מסלול

 1455מניות-ללאמסלול •

 .לעת)מעת(מתחדש 2012בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף
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tויכנtולתtוחכרtוכניtוולtוקופtושלtוכספיtויכ~כתיאורכ.

תיכנתרתתחגרתיךיער Pתיכנןתרי Pתעיכיתיחשגןנןתיכספר .,

 : 30109/2012ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'

חשבונות

שכירים

4,699 
25 
37 

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

 4,761מנוהליםחשבונותסה"כ

תיכנתרתתחגרתיךיער Pתיכנןתרי Pתנכסיתיקף . 2

היקף

נכסים

09/2012 

היקף

נכסים

12/2011 

שיעור

הגידול

(קיטון)

אחוזיםש"חאלפימסלול

408,771 
1,833 
6,168 

389,368 
1,562 
6,122 

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

4.98% 
17.35% 
0.75% 

416,772 397,052 4.97% 

תיכנתרתתחגרתשגניתןרתקןפתתשןאת . 3

 . 6.30%שלבשיעורחיוביתתשואה(ינואר-ספטמבר)הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

שלבשיעורחיוביתתשואה(ינואר-ספטמבר)הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלולב.

6.50% . 

שלבשיעורחיוביתתשואהספטמבר)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגמניותללאהמסלולג.

1.86% . 
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זוזכנזויתזוחגוזועסקיזכ~גג.

תחגרתעסקייכ~ג .ו

וסעיפימזומניםכולליםנכסיהלמשפטנים.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.חייבים

תןוחגתקופתיכתותייסאירועיס . 2

התקופה(להלן 2012שנתשלהשלישיברבעוןבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדוהשינווום

כדלקמן:היוהנסקרת)

מדד

 6.9%הכלליהמניותמדד

 1.5%מניותיתר

 8.7% 100ת"אמדד

 12.4% 25ת"אמדד

 0.2%להמרהאג"חמדד

 2.8%כלליח IIאגמדד

 1.1%לצרכוהמחיריםמדד

 5.8%האמריקאי S&P 500מדד

 6.2%הגלובלי MSCI ACמדד

באוהואמעמיק,המיתוןבאירופהחולשה.עללהצביעממשיכיםבעולםהריאליתהכלכלהנתוני

הכלכליתהפעולותשלהתכווצותעלללמדשממשיךלתעשייההרכשמנהליבמדדביטוולידי

המתעורריםבשווקיםגרמניה.בכלכלתגםניכרתהאטהועלהשלישיברבעוןגםהאירובגוש

רכה,כךכללאנחיתהמשקפתהכלכליתשההאטהנראהכשבסיןההאטה,סימנונמשכים

בפעילותקלשיפורהרבעוןבמהלךנרשםבארה"בלעומתם,החוץ.סחראפיקדרךבמיוחד

האבטלהבשיעורמשמעותיתירידהנרשמהבספטמבר,הרבעון,שלכשבסיומוהכלכלית,

בעולםהמרכזייםהבנקיםהנסקרתהתקופהבמהלך .) 7.8% ( 2009מתחילתלרמתוש"חזר"

קצבאתלהאיץ(במטרהכמותייםהרחבהצעדיעלהכריזוובריטניה)יפןארה"ב,האירו,(גוש

בעולם.המניותשוקיברובתמכוובכךהקרובים),ברבעוניםהצמיחה
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הנתוניםאולםלהתרחבהמשיכה 2012שלהשלישיברביעהכלכליתהפעילותבישראל

הצמיחה.בקצבהאטהעלמלמדיםהשוטפים

 . 2.25%שלשיעורעלועמדהשינויללאנשארהישראלבנקריביתהשלישיהרבעוןבמהלך

חוסרביניהם:גורמים,מספרשלמשילובםנבעההתקופהכללאורךכנהעלהריביתהשארת

במשקהצמיחהקצבהתייצבותהאינפלציוניות,בציפיותהעלייה , 2013תקציבלגביהבהירות

בעולםהשונותהמוניטריותההרחבהותכניותהדיורבמחיריהעלייה , 3%מ-הגבוההברמה

ישראל,בנקשלהריביתהפחתותשמגמתנראההשלישי.הרבעוןסיוםלקראתשהוכרזו

הסתיימה.האחוז,בנקודתהריביתהופחתהובמהלכהשנהלפנישהחלה

והצמודים.השקליים-הממשלתייםהאג"חבמדדיבעליותתמכולעילהמתוארותההתפתחויות

ההתפתחויותרקעעלבעיקרחיובית,מגמהנרשמהבישראלהקונצרניוהאג"חהמניותבשוקי

להשקעההמוטיבציהאתלהחליששעלוליםמקומייםגורמיםשלקיומםאףעלוזאתבעולם

האג"חבשוקהצפויהחובמחזורוהיקףהחובהסדריהרגולציה,הגברתכמוהמקומי,בשוק

 .בישראלהנסחרותהציבוריותהחברותשלרווחיותןעלהחברתיתהמחאה,והשלכותהקונצרני

עלה 100ת"אכשמדד 12.4%שלבשיעורהנסקרתבתקופהעלה 25ת"אמדד-המניותשוק

 ,-16.70/0ו-24%בשעלוהתקשורתומגזרהבנקאותמגזרהיולטובהשבלטוהמגזרים .-8.7%ב

בהתאמה.

אחרים.מדיניותצעדיאוכמותיתהרחבהצעדיעלמרכזייםבנקיםהכריזוהרבעוןסוףלקראת

בכלכלותהאג"חשוקיאתלייצבבמטרהממשלתיותאג"חלרכושתתוכניתעלהודיע ECBה-

נוספתרכישותתוכניתביישוםהחל FEDה-הכמותית;ההזרמהשלעיקורתוךהחוב,מוכות

אשראלהתוכניותקוריאה.ודרוםסיןביפן,גםננקטונוספיםהרחבהצעדי ; MBSה-בשוק

לשווקיםמרעבןרוחמשבהיווהקרוביםברביעיםהעולמיתהמשקבצמיחתלתמוךצפויות

מרכזי.סיכוןלהוותימשיךהחובמשבריותרהרחוקבטווחזאת,עםהפיננסיים.

ירידותנרשמובמקבילמשמעותיות.שעריםבעליותהללולתוכניותהגיבובעולםהמניותשוקי

במהלךהחוב.ממשברשסובלותבאירופהמדינותשלהממשלתיותהאג"חבתשואותחדות

ה-שלהמניותמדדואילו-6.20/0בעלה MSCן ACשלהעולמיהמניותמדדהשלישיהרבעון

500 S&P 5.8%בעלה-. 

ככלבעולם.המניותשוקילרובביחסיתרביצועיהשלישיהרבעוןבמהלךנרשמוהמקומיבשוק

בביקושועליהבאיראן),(תקיפההגיאופוליטיהסיכוןמפניהחששותהתמתנותבשלהנראה

מתעוררים.בשווקיםמניותבהם ) Risk-On (סיכוןלנכסי

צמודותהממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיות nאג"

 ) 4.0% (הארוכיםבטווחיםבעיקרתה IIהבגליליםהעלייה . 3.3%שלנומינליבשיעורהמדד
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קצבעליתבשלזאת,השקלי.האפיקלביצועיביחסעודפתתשואהושיקפו ) 2.4% (והבינוניים

מספרבקרבשנרשמההתייקרותלאורהאינפלציותבציפיותעלייהובשלבפועלהאינפלציה

בחודשיםשננקטוהפיסקלייםהצעדיםולאורוחיטה),סויה(תירס,בולטותחקלאיותסחורות

מיסים.העלאותגםוכללוהאחרונים

צמודותהלאהממשלתיותהאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

זהבאפיקהמתונותהעליות .-1.1%בעלווהגילונים-1.3%בעלוהשחרים . 1.3%שלבשיעור

הקרובים.בחודשיםהריביתהפחתותמהלךאתסייםישראלבנקלפיהןהערכותרקעעלנרשמו

במקביל,בתשואות.ובירידהשעריםבעליותהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרניאג"ח

החובאגרותמול 40והתל-בונד 20התל-בונדמדדישל ) SPREAD (התשואותמרווח

בהתאמה. ,-2.6%ו 2.31%עלבסופוועמדהשלישיהרבעוןבמהלךהצטמצםהממשלתיות

ב-עלההשקליהתל-בונדומדד-4.00/0בעלההמדדצמודותהקונצרניותהחובאגרותמדד

-4.1%בעלה 20התל-בונדמדדעליות:רשמובונדהתלמדדיגםתקופה.באותה 3.1 %

 . 5.2%שליותרחדבשיעורעלה 40התל-בונדומדדהנסקרת,תקופהבמהלך

הנספייסהדוחותתאריוראחרכטשקנרנריותהתפתחויות "

מתאריךהתקופהבעור 2012בשנתהשלישילרבעווהדוחותפרסוטלאחראירועיט

 : 20/11/2012ועד 30109112

השנייה.בפעםלנשיאותבבחירותבנובמבר-6בזכהאובמה,ברקהמכהןהנשיאבארה"ב,

המסהטבותבאותןלטפלהצורךהינוהנשיא,שלשולחנועלשיונחוהראשוניםהדבריםאחד

איכיהעובדהבשלהפיסקלי","הצוקהמכונהתהליךהנוכחית,השנהבסוףסיוםלידישמגיעות

בארה"ב.כלכלילמיתוןשתובילמרסנתמאדפיסקליתמדיניותמשמעותההמסהטבותהארכת

כיברורשלאהרירפובליקני,נבחריםוביתדמוקראטיסנאטביןהתחלקוהקונגרסמאחר

נמוךהינופיסקלי"ל"צוקהסיכוןכינראהזאת,עםהטבות.אותןשלהארכהלאשריוכלהנשיא

אוכלוסייה.איזוועבוריוארכו,המסמהטבותכמהמינון,שלשאלהרקוזו

במונחיםהנתונים(כלהשניהרבעוןלעומת-2%בהשלישיברבעוןצמחהאמריקאיהתוצר

השיפורעלשהעיבונקודותמספרהיו ,) 1.8% (מהציפיותטובהיהשהנתוןלמרותשנתיים).

(עם ) 9.6% (הפדרליתהממשלהבהוצאותהקפיצה .) 1.3%של(צמיחההקודםלרבעוןביחס

ההשקעותבסעיףבנוסף, .-2013בגםעצמהעללחזורתוכללאלצמיחה) 0.7%שלתרומה

 1.5%(לעומת-2%בעלההפרטיתהצריכהוסעיף 1.3%שלירידהנרשמהלדיור)(שלא

ביותרהחשובבסעיףאיטיצמיחהקצבעדייןזהואךבשיפוראמנםמדוברקודם).ברבעון

האמריקאי.במשק
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הסיועקרןרשמיבאופןנחנכהאוקטוברבתחילתהאיחודשלהאוצרשריבמפגשבאירופה,

 . 2013ביוליפגשתוקפה ) EFSF (הזמניתהסיועקרןאתלהחליףשתפקידה ) ESM (הקבועה

ספרדכמומדינותשלסיועבקשותלהכילדיהגדולהאינהשהקרןלזכורחשובזאת,עם

וצרפתגרמניהעלבעיקרשלההמימוןנטלאתתפילמטעמןסיועשבקשתמכאן,ואיטליה.

החזקותבמדינותופוליטיחברתישקטלאיהגרמני,המיסיםלמשלםאדירותלעלויותותוביל

גרמניה.שלהחובדירוגלהורדתגםוכנראהאירופהשל

הכלכלהעםלהטיבעשויהההחלטה, . 2013ינוארלחודשהבחירותהוקדמובישראל,

קצבעלתקציבהעדרשלהשליליותההשפעותאתמפחיתהשהיאכיווןוזאתהמקומית

להשליםחודשים-8ביהיהניתןמאושר,תקציביהיהאפרילשעדבהנחהבמשק.הצמיחה

שהיה,דברבלבדחודשים-5בזאתלעשותניתןשלאבעודחודשים 12שלתקציביותהוצאות

בתוצאותיהן,מאדתלויהבחירות,לאחריקרהמהבתשתית.ההשקעותבסעיףבעיקרפוגע

הוויתוריםובהיקףהממשלהראששלהמשילותביכולתשתוקם,הממשלהבמבנה

הקואליציוניים.

בנוסף, . 2.0%שללרמהאחוזברבענובמברלחודשהריביתאתוהורידהפתיעישראלבנק

הביקושיםצדאתלמתןשמטרתןהמשכנתאותבשוקחדשותמגבלותעלגםהודיעהבנק

המחירים.לעליותמהלחץולהפחיתלדירות

הןבשווקים,ירידותענן"ייעמודלמבצעהראשוניםבימיםנרשמובדרוםההסלמהבעקבות

והירידותלעלותהשווקיםחזרוספוריםימיםלאחרזאת,עםהאג"ח.באפיקוהןהמנייתיבאפיק

ביטחוניות.התפתחויותבפניהמקומייםהשווקיםשלחוסנםעלשמלמדמהתוקנו,

תשבתשלזושלישיכרכען,זוקןפתשלתזושקעןתפעילןת . 4

כללימסלולמשפטנים

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ונמכרו fi!.Iמיליוני 1.4כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהפעילותבמסגרתהרבעון,במהלך

 fi!.Iמ' 0.5כ-שלבהיקףבחו"לסלתעודותנרכשוכןכמו . fi!.Iמ' 1.3כ-שלבהיקףבארץמניות

 . fi!.Iמ' 0.5כ-שלבהיקףבחו"לסלתעודותונמכרו

ונמכרו fi!.Iמ' 5.04כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנרכשובקונצרני,פעילותבמסגרת

שקליותת Iקונצרניאג"חנרכשוכן,כמו . fi!.Iמ' 0.1כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"ח

 . fi!.Iמיליוני 2.3כ-שלבהיקףקונצרניותאג"חנפדובנוסף, . fi!.Iמ'-1.8כשלבהיקף

 4.3כ-שלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

אג"חנרכשוכן,כמו . fi!.Iמ' 7כ-שלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"חונמכרו fi!.Iמ'
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כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חונמכרו li!.Iמן 1.3כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

 . li!.Iמן 1.3

 . 1i!.Iמן 3.9כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשוחו"ל,באג"חהפעילותבמסגרת

מניותללאמשפטנים

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

במח"ממק"מים)(כוללממשלתיותחובבאגרותמושקעיםוהשקליהצמודבאפיקהמסלולנכסי

קצר.

הנוכחיהרבעוןעדבקופה.הנכסיםהרכבשינויעלהחליטהההשקעותועדתהרבעוןבמהלך

קצר.במח"ממק"מ)(כוללשקליותממשלתיותחובבאגרותהושקעוהמסלולנכסי

מניותמסלולמשפטנים

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

הממוצעתהחשיפהזו,בשנהלמניות.גבוההחשיפהרמתעלהקרןשמרההרבעון,במהלך

ומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך .-80%כעלעמדהלמניות

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעורלשמר

כדןחןתןשינןייסנתןניס . 5

החברה:שלהכוללהרווחעלהדוחתמציתלהלן

בספטמבר 30ביוםשהסתיימוחודשים-9ל
2012 2011 

ש"חאלפי

מבוקרבלתי

הכנסות

 . ................ ד.'~~? . ................... ד,?~.§ .......הגמלמקופתניהולדמי

ת Iצא Iה

תפעוליותהוצאות

וכלליותהנהלה

ההוצאותכלסך

412 
884 

1,296 

408 
984 

1,392 

נקיח IIר
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גןסףיכידעס.

החליט , 2012ספטמברבחודשהקרן,מנכ"לז"ל,שגביורםמרשלפטירתובעקבות

בפועל.כמנכ"לסולברגשימרשלמינויועלבאוקטובר, 28בתאריךהדירקטוריון,

החברותומרשותההוןשוקמאגףלכךאישורהתקבלטרםהדוחות,חתימתלמועדעד

הממשלתיות.

תיכאזנתארירלאחראירןעיס . 1

ועדתכחברכהונתואתשטייןיהודהעו"דהפסיק 2012אוקטוברחודשבמהלך . 1

השקעות.

השקעות.ועדתכחברחדדיחיאלמונה 2012אוקטוברחודשבמהלך . 2

השקעות.ועדתכחברסולברגשימונה 2012אוקטוברחודשבמהלך . 3

ההון.שוקאגףלאישורבכפוףלתוקףיכנסואלושינויים

חקיקתןתןראןתיכתןתייסשיגןייס .&

שפורסמו:מוסדייםגופיםחוזריא.

קופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2012-9-14מוסדייםגופיםחוזר . 1

הדיווחאופןלגביהוראותלקבועהחוזרמטרת :) 24.09.2012 (פנסיהוקרנותגמל

ביטוחההון,שוקעללממונהפנסיהוקרנותגמלקופותשלהכספייםהדוחותאודות

תחילתןהגשתם.ומועדיהכספייםהדוחותהגשתאופןאודותפירוטקייםבחוזרוחיסכון.

ואילך. 2012שנתשלהכספייםבדוחותהחוזרהוראותשל

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתבדבר 2012-9-13מוסדייםגופיםחוזר . 2

שמספרו , 22.3.2012ב-שפורסםהחוזראתמחליףהחוזר :) 15.08.2012 (מרכזית

גופיםמחייבהחוזרוהבהרות.טכנייםתיקוניםמספרכוללהמעודכןהחוזר . 2012-9-6

המרכזית.הסליקהלמערכתהתחברותלשםהדרושותההכנותכלאתלערוךמוסדיים

בעלויותישאובמערכתהמשתמשיםרישיוןבעלאומוסדיגוףכלכיבחוזרנקבע

הפעולותאתמפרטהחוזרהממונה.שיקבעלכלליםבהתאםשימושודמיהתחברות

לחובתהקשורותההוראותהמרכזית.הפנסיוניתהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעו

החוזר.פרסוםמיוםיחולושימושודמיהתחברותועלויותהסליקהלמערכתהתחברות

לתוקףיכנסוהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעולפעולותהקשורותמההוראותחלק
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מידעסליקתתתאפשרשבוהמועדו/אוהפעולותאותןאתלבצעיתאפשרשבובמועד

הממונה.שיפרסםכפיכספיםלסליקתהנלווה

עמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשקבדבר 2012-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 3

הטיפולבמסגרת :) 01.08.2012 (נלווהמכתב-שנפטרועמיתיםשלוחשבונות

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותמשליםוכצעדפנסיוניבחיסכוןדורשללאבכספים

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

לעמיתיםיאפשרזהממשקעמיתים.חשבונותלאיתורמרכזאינטרנטיממשקמקים

מוסדייםגופיםאצלחשבונותובמהירותבקלותלאתרשנפטרועמיתיםשלולמוטבים

לממונהלהעבירהקופהשעלהמידעאתמפרטהחוזרפנסיוניים.חסכונותהמנהלים

ולוחותקשראנשימהממשק,הסרהאפשרותבדברכלליםוקובעהממשקהפעלתלצורך

פרסוםממועדהחללתוקףנכנסוהחוזרהוראותהאינטגרציה.הליךואתלהיערכותזמנים

החוזר.

שלכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהבדבר 2012-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 4

מטרת :) IFRS) (30.07.2012 (הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

מנהלות,חברותשלכספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנההנחיותלקבועהחוזר

תקניאימוץבדברהנחיותבחוזרהבינלאומית.התקינהשלעדכניותהוראותהמשקפות

ובחברותנשלטותמנהלותבחברותהשקעותסכומיחישובאופןבענייןהנחיותהדיווח,

הוראותהשנתיים.כספייםהדוחותעלהחתימהאופןבדברהנחיותוכןאחרותמוחזקות

הוראותמלבדהפרסום,מיוםלתוקףנכנסווהןהמנהלות.החברותכלעלחלותזהחוזר

 . 2012לשנתהכספייםמהדוחותהחליחולואשרהדיווחתקניאימוץ

שלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחבדבר 2012-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 5

כספייםדוחותדיווחאופןלגביהוראותקובעהחוזר :) 30.07.2012 (המנהלותהחברות

הנלוויםבדיווחיםהנדרשהדיווחומבנהאופןלגביוהוראותלממונהמנהלותחברותשל

 PDFבקובצייוגשוהכספייםהדוחותכיקובעהחוזרמנהלות.חברותשלכספייםלדוחות

בשנייוגשושנתייםהכספייםשהדוחותנקבעכןטקסטואליים.חיפושיםבהםלערוךשניתן

שעלהנלוויםהדיווחיםמפורטיםבחוזרמקורית.בחתימהוחתומיםכרוכיםהעתקים,

כלעליחולוהחוזרהוראותהכספיים.הדוחותדיווחבמועדלממונהלדווחמנהלתחברה

אףעלואילך· 2012שנתשלהראשוןהרבעוןבגיןמהדיווחיםהחלהמנהלות,החברות

והשניהראשוןהרבעוניםבגיןהכספייםלדוחותהנלוויםוהדיווחיםהכספייםהדוחותזאת,

במועד . 2012שנתשלהשלישיהרבעיןדיווחייוגשושבובמועדידווחו , 2012שנתשל
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הדוחותגםידווחו 2012שנתשלהשלישיהרבעוןשלהכספייםהדוחותעלהדיווח

 . PDFקבציבאמצעות 2012עד 2010השניםשלהרבעוניםכלשלהכספיים

מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכלליבדבר 2012-9-9מוסדייםגופיםחוזר . 6

בנושאיםהשקעהכללילענייןמפורטותהוראותלקבועהיאהחוזרמטרת :) 4.7.2012 (

מינויהי~קעה,משיעוריחריגה(לרבות:הגמלקופותידיעלההשקעותלניהולהקשורים

מחקהמתמחההשקעהמסלולמתמחה,השקעהמסלולמוסדי,גוףידיעלדירקטור

שותפות,שאינותאגידבאמצעותבמקרקעיןבזכותהשקעהבשותפות,השקעהמדד,

בצדהשקעהבאמצעותו,אוקשורצדעםעסקהלעמיתים),הלוואות(גםהלוואותמתן

וכיוצ"ב).שליטהאמצעיוהחזקתשליטהקשור,

השקעה(כלליגמל)(קופותפיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותבעקבותפורסםזהחוזר

לקבועהממונההוסמךשבהןלהלן)(ראו-2012התשע"במוסדיים),גופיםעלהחלים

מוסדייםגופיםעלהחלותמהמגבלותחלקהתאמתלאפשרכדישונים,בענייניםהוראות

 . 7.7.2012ביוםהחוזרהוראותשלתחילתןמשתנים.שוקלתנאי

משרהנושאיעלההוושוקעללממונהדיווחבדבר 2012-9-7מוסדייםגופיםחוזר . 7

חדשהאינטרנטיתמערכתפיתחהאוצרמשרד :) 13.6.2012 (המוסדייםבגופים

דיווחיםיתקבלו 2012ביולי 1מווםוהחלהמוסדייםבגופיםמשרהנושאידיווחלקליטת

 2006-2-4גמללחוזרג'(נספחהאקסלקבציבאמצעותולאזומערכתבאמצעותרק

לדווחשנדרשהתפקידיםשבעליכך 2006-2-4גמלחוזרתוקןזאתלאורבוטל).

כןמשרה.נושאיבמערכתהמפורטיםהתפקידיםמבעליאחדכלמעתהיהיואודותם

ורבעוני.שוטףבאופןהנתוניםאתלעדכושישנקבע

מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתבדבר 2012-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 8

נקבעהמרכזית.הסליקהלמערכתלהתחברמוסדייםגופיםמחייבהחוזר :) 22.3.2012 (

התחברותבעלויותיישאובמערכתהמשתמשיםרישיוןבעלאומוסדיגוףכלכיבחוזר

שיבוצעוהפעולותאתמפרטהחוזרהממונה.שיקבעלכלליםבהתאםשימושודמי

התחברותלחובתהקשורותההוראותהמרכזית,הפנסיוניתהסליקהמערכתבאמצעות

חלקהחוזר.פרסוםמיוםיחולושימושודמיהתחברותועלויותהסליקהלמערכת

החללתוקףיכנסוהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעולפעולותהקשורותמההוראות

סליקתתתאפשרשבובמועדהחלו/אוהפעולותאותןאתלבצעיתאפשרשבובמועד

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

תיקונימ-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריותוגילויימ,

לאיוגשהנהלהשדוחכךניסוחתיקוניעללהודיעהיאהחוזרמטרת :) 14.3.2012 (

לצרףמוסדייםגופיםעלוכיבאפריל) 30(במקוםהעוקבתהשנהשלביוני 15מיוםיאוחר

הדיווחמתקופתהחללעמיתלדוחבנוגעהפנימיתהבקרהעלההנהלההצהרות

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

פרסומו.ביוםלתוקף

שפורסמו:גמלקופותחוזריב.

הגמלקופתע"יהדיוהוראותקיוםבדברשנתידוחבדבר 2012-2-2גמלקופותחוזר

בןלחלקהדרישהאתלבטלהיאהחוזרמטרת :) 24.09.2012 (שינויים-לשבער) 15 .ק.ח(

כפירבעון,מידילהגישהחברותנדרשושאותוההשקעה,בתקנותעמידהבדברדוח-

בעקבותבוטלהבןחלקלהגשתהדרישה .) 21.12.2005 ( 2005-2-19גמלבחוזרשפורסם

גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותהתקנת

שנתשלהשלישיהרבעוןבגיןמהדיווחהחלזהחוזרשלתחילתו .-2012התשע"במוסדיים),

ואילך. 2012

שפורסמו:ויועציםסוכנימחוזריג.

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

אתלקצרמוסדי,גוףאלרישיוןמבעלהמסמכיםהעברתאופןאתולייעללשפרהחוזר,

החוזרהעמית.בזכויותלפגועמבליוהכלהשירות,אתולשפרהמסמכיםהעברתזמני

עללקוחהחתמתלשםממוחשבתגרפיתבחתימההמשתמשרישיוןבעלכיקובע

החוזרשלתחילתובחוזר.המפורטותההוראותאחרימלאעסקה,מביצועכחלקמסמכים

פרסומו.-ביום

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

רישיוןבעלשלכוחואתלייפותלקוחיוכלבאמצעותוכוח,ייפוילטופסאחידמבנהקובע

בשמובקשותלהעביראומוסדיבגוףעבורוהמנוהלפנסיונימוצראודותמידעלקבל

חוזרשלתחילתומתמשך.פנסיונישיווקאוייעוץלרבותפנסיוני,שיווקאוייעוץבמסגרת

 . 2013לינואר 1הביוםזה

שפורסמו:ותקנותחקיקהד.

 :-2012תשע"בניהול),(דמיגמל)(קופותפיננסיימשירותימעלהפיקוחתקנות . 1

שיעורנקבעבתקנות . 1.1.2013ביוםותחילתן 21.6.12ביוםברשומותפורסמוהתקנות

מנהלתשחברההיתר,ביןנקבע,כךלגבות.גמלקופותשרשאיותהמרבייםהניהולדמי

כלשלבחשבונוהצבורההכספיםמיתרתניהולדמילגבותרשאיתהשתלמותקרןשל
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הוצאותלפיניהולדמיתגבהענפיתגמלקופתלשנה. 2%עליעלהשלאבשיעורעמית,

שלבחשבונותניהולדמינקבעוכן . 2%שלהמרבילשיעורבכפוףבפועל,שהוציאה

שנפטרו.עמיתיםאונותקעימםשהקשרעמיתים

גופימעלהחלימהשקעה(כלליגמל)(קופותפיננסימשירותימעלהפיקוחתקנות . 2

לתוקףנכנסווהן 7.6.2012ביוםברשומותפורסמוהתקנות :-2012התשע"במוסדיימ),

 . 7.7.2012ביום

לרבותהמוסדיים,הגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתקובעותהתקנות

נוסטרו.כספי

פנסיהקרנותועלגמלקופותנכסיעלשחלוהשקעהכלליביןההבחנותבוטלוזובמסגרת

ההשקעהמכלליחלקשונוכןברווחים.שמשתתפותפוליסותכספיעלשחלואלולבין

מוסדייםמשקיעיםולפעילותבכללההוןשוקפעילותלדרכילהתאימםכדיהקיימים,

והוגברההכנסהמסבתקנותשהתקיימוכמותיותמגבלותהוסרובתקנותבפרט.

כמובפרט.בהןחיצונייםנציגיםומעורבותככללמוסדייםבגופיםהשקעהועדותמעורבות

משתנים,שוקלמצביבהתאמהמוסדיים,גופיםפעילותגמישותאתלהגבירכדיכן,

להוראותהביטוחובתקנותהכנסהמסבתקנותקבועותשהיומההוראותחלקהועברו

לביןמוסדייםגופיםביןעסקאותעלשיחולולמגבלותמתייחסותהתקנותבנוסף,הממונה.

ובשלמוסדייםגופיםשלהבעלותבמבנהשחלהשינויבשלאליהם,הקשוריםתאגידים

פעילויות.שלרחבמגווןבעליפיננסיםלתאגידיםהגופיםשלהפיכתם

 , 30סעיפיםלרבותקודמותהוראותתוקנוו/אובוטלוהתקנותהתקנתבעקבותכייצוין

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

 .-1964התשכ"דגמל),קופותולניהוללאישור

ומוטבימ),עמיתימ(איתורגמל)(קופותפיננסיימשירותימעלהפיקוחתקנות . 3

אתמפרטותהתקנות . 30.1.2012ביוםברשומותפורסמוהתקנות :-2012התשע"ב

מרשםבאמצעותהעמיתשלהזיהויפרטועדכוןלצוררליזוםהקופהשעלהפעולות

עמםשהקשרעמיתיםלאיתורבפעולותלנקוטהקופהעלכיקובעותהתקנותהאוכלוסין.

היציגהגוףואצלהמעסיקאצלמידע,במאגריחיפושקשר,לאישפנייהזהובכללנותק

הפעולותאתהתקנותמפרטותכן,כמוזמנים.בלוחותעמידהתורוזאתהעמיתיםשל

שזהותםלעמיתיםביחסהפעולותואתלקופהידועהשזהותםמוטביםלאיתורהנדרשות

ביוםהתקנותשלתחילתןהאיתור.פעולותלביצועהזמניםלוחותואתלקופהידועהאינה

ביוםלתוקףנכנסוהעמיתיםזיהויפרטיעדכוןבדברההוראותתחילת . 1.1.2013

התחילה).יוםשלאחרהרבעוןסוףעדהאוכלוסיןלמרשםלפנותהקופה(על 30.7.12
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 :-2012התשע"ב(תיקון),גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות . 4

אתהתיקוןמבטלבעניין,חוזרופרסוםומוטביםעמיתיםאיתורתקנותהתקנתבעקבות

תחילתלמוטבים.הודעהומתןעמיתיםאיתורשעניינההכנסהמסבתקנותד 38תקנה

 . 1.1.2013ביוםהתיקוו

ביצועבשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 5

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

ביצועבשלישירות(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנות

 . 31.12.2013ליוםעד ,-2008התשס"חעסקאות)

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

(ביטוח),פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקאתמתקן 17.8.2011ביוםבכנסת

 . 2005התשס"ה-גמל),(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקואת 1981התשמ"א-

ניהוללרבותבאוצר,ההוןשוקעללממונהרבותמנהליותאכיפהסמכויותמעניקהחוק

שוקבתחוםועובדיםמשרהנושאי-הנחיותמפריעלכספייםעיצומיםהטלתחקירות,

הם:גמלקופותבחוקשבוצעוהשינוייםעיקריביטוח.אושיפויעלאיסורתוךההון,

הרתעהלמכשירהכספיהעיצוםהפיכתלשםהכספיים,העיצומיםסכומיהגדלת

הכספייםהעיצומיםסכומיוהתאמתההפרותחומרתשלודירוגסיווגהוספתאפקטיבי,

לענייןגמלקופותוחוקהביטוחעלהפיקוחחוקהוראותשלתחילתןההפרה.לחומרת

החוקהוראותיתר .) 2012אוגוסט 17 (החוקשלפרסומומיוםשנהכספייםעיצומים

ברשומות.פרסומןעםלתוקףנכנסו

הממשלתיותהחברותרשותחוזריה.

חירוטלשעתתכניתיישוט- 2012-13-1ממשלתיותבחברותסיכוניםניהולחוזר . 1

בחברותלחירוםומוכבותמודעותלשפרהיאהחוזרמטרת- ) 11.7.2012(מיום

אסטרטגיתמדיניותלגבשהממשלתיותהחברותיידרשוזובמסגרתהממשלתיות.

בחוזר.שפורטווכלליםקריטריוניםפיעלבחירוםהחברהלהתנהלות

בתחוםביותרהבכירהמשרהנושאמינוי- 2012-3-1בכיריםעובדיםמינויחוזר . 2

אתלהסדירהיאהחוזרמטרת- ) 10.9.2012(מיוטהממשלתיותבחברותהכספים

בחברותהכספיםבתחוםביותרהבכירהמשרהנושאשלכשירותוותנאימינויאופו

הממשלתיות.בחברותהתאגידיהממשלאתלקדםזוובדרךממשלתיות,
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גינייןכזוגספייןכזודוחותאישורזורירגדגרגירויד.

 .ואישורםהכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

ביניים,הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועל

הועדהליו"רהביקורת.ועדתחבריבהחבריםאשרמאזן,ועדתמינההדירקטוריון . 3

 .חדדיחיאלרו"חהתמנה

הוועדהחברישללעיונםהועברוהחברה,שלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

תקציבית,השוואהודוחהדירקטוריוןדוחהכספיים,הדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

בוועדה.לדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספר

חבריוהשתתפונכחוהכספייםהדוחותלאישור 2012בנובמבר 25מיוםהוועדהבישיבת . 5

רו"חנכחבנוסף,ועדה).(חברתרבידומריםודח"צ)הוועדה(יו"רחדדיחיאלהוועדה:

בפועלהחברהמנכ"להחברה,שלהמשפטיהיועץהפנימי,המבקרהחברה,שלהמבקר

החברה.שלהכספיםומנהל

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 6

הבאים:

הבקרה;אפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרותא.

הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמותב.

שלמהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניותג.

החברה.

קודםימיםמספרהדירקטוריוןלחבריהכספיים,הועברוהדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 7

הדירקטוריון.לישיבת

כלהשתתפוהכספייםהדוחותלאישור 2012בנובמבר 28מיוםהדירקטוריוןבישובת . 8

החברהמנכ"להפנימי,המבקרהחברה,שלהמבקררו"חנכחבנוסף,הדירקטוריון.חברי

החברה.שלהמשפטיוהיועץהכספים,מנהלבפועל,
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ונזוליtנלכקרותגילויזו.

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

להצהירהמאפשרמסודרהליךוקיימההחוזרלהוראותבהתאםפעלההחברהוגילויים".דוחות

בחברה.הפנימיתהבקרהעל

התיעודבשלביוכןהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

הפועלים)(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכת

נוחותמכתביהקופה,שלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהל

יכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסים

ולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועל

ומהימו.יעילבאופוהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידתאת

בדיווחיםהתומכיםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2011בשנתבחוזר,שנקבעוכפיהמתוכנ!פיעל

פרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספיים

הבקרות.אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופ! 2011לשנתהכספייםהדוחות

אפקטיביותובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2012למרץ 14בתאריך

רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנק )! SAE N.ס 3402ז YPE(ווהבקרות

KPMG ליוםהבקרותאפקטיביותוהערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיוסומך

ל-ועד 1/1/2011שביובתקופההייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויועוד . 31/12/2011

31/12/2011 . 

גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2012בפברואר 15בתאריך

האפטזיו BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות.ו) SAE N.ס 3402ז YPE(וו

לועד 1/1/2011שביובתקופההבקרותואפקטיביותעיצובוהבקרות,לתיאורשהתייחסה

31/12/2011 . 

המנהלתהחברהכיוחיסכווביטוחההו!שוקלאגףהחברהדיווחה 2012ביוני 12בתאריך

הנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכה

גופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,בהתחשבזאת , 2011בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחות

זו,הערכהעלבהתבססוגילויים.דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלעניי!מוסדיים

המנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2011בדצמבר 31ליוםכי ) believes (מאמינהההנהלה

אפקטיבית.הינההכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעל
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הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו,המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהחברהומנכ"להחברהיו"רזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

עלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהלים

הדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידע

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבע

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2012בספטמבר 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן
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 ) Certification (הצהרה
כי:מצהירסולברג,שיאני,

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30109/2012ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספיים,הדוחותידיעתיעלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 \"'" .דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
( ~,~, --~~" " 
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 cCertification (הצהרה

כי:מצהירראובודירי IIסאניד

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30109/2012ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2012בנובמבר, 28
ראובוירי IIOתאריך

פים Oכמנהל

22 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

ביניימכספיימדוחות

 2012בספטמבר 30ליומ

מבוקרימ)(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

 2012בספטמבר 30ליומבינייםכספיימדוחות
מבוקרימ)(בלתי

העניינימתוכו

עמוד

 25החשבוןרואישלסקירהדוח

 26-28הצהרות

 29בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 30הכוללהרווחעלבינייםדוחותתמצית

 31-35בינייםהכספייםלדוחותבאורים



ושותיששתייאל,בוק,אבייו

חשבוויוא·

. EL & co וA VA YO, BOCK, SAST 
). SR (ןC ACCOUNTANTS ןED PUBL ןF ןCERT 

 Avayo Jacky, cpaרו"חגיק~,אב~ו
 Bock Eitan, cpaרו"חא~תז,בוק

 Sastiel Nir, cpaרו"חנייר,ששתייאל
 Tsatskin Anna, cpaרו"חאנה,צאצק~ז

 llan Michal, cpaרו"חמ~כל,א~לז

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

מ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

מבוא

(להלן-ייהחברה"),בעיימלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלבינייםהדוחתמציתואת 2012בספטמבר 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל

וההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותהכוללהרווח

בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים

IAS34 וחסכוןביטוחההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםביניים"לתקופותכספייידיווח. 

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

הסקיךההיקף

כספימידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשל.סקירההישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

נהליוכויישוםוהחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרכובירורים,כוורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירה

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלכוקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואיןלכ,ךבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

ביקורת.של

מסקנה

ערוךאינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

ביניים"לתקופותכספייידיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן,בהתאםהמהותיותהבחינותכוכל

וחסכון·ביטוחההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם

רב,בכבוד
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דירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירהמצא-רום,אסתיאני, ,-2005התשס'יההדירקטוריון)ודו"חהכספייםהדו"חות

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2012שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3

תוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון
בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4

גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 20 12בנובמבר, 28
מצא-רוםאסתיתאריך
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירסולברג,שיאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודוייחהכספייםהדו"חות

בעיימלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1

הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2012לשנתהשלישילרבעוןהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3

תוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהפעולות

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
לקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהלים
מובאלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2012בנובמבר, 28
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירסווירי,ראובןאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודו"חהכספייםהדו"חות

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2012לשנתהשלישילרבעוןהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותם

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
הפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימים

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4

לקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהלים
מובאלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)

לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמורן Iא

 ()~// 2012בנובמבר, 28

רי Iסווראובןך Iתאר

כספיםמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום

2012 2011 
מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2011 
מבוקר

ש"חאלפי

שוטףרכוש

מזומנים

מראשהוצאות

למשפטניםהשתלמותקרן

חייבים

524 
13 

468 
21 

101 

322 
13 

7 
544 590 335 

שוטפותהתחיבויות

לשלםהוצאות

מראשהכנסות

למשפטניםהשתלמותלקרןהתחייבות

אחריםזכאים

עצמיהוו

310 561 461 
13 21 13 
12 58 

8 12 
335 590 544 --------- --------- ---------

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

335 590 544 O עצמיוהווההתחייבויותכלר

ביניים.הכספייםמהדוחותבפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

 2012בנובמבר, 28
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

I 
o_"f\~ k /,/U 

רוםמצא-אסתיגב'

הדירקטוריוןיו"ר

סולברגשיעו"ד
בפועלמנכ"ל

סוויריראובורוווח

כספיםמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכוללהרווחעלבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3ל

שהסתיימהשהסתיימוחודשים-9ל

ביוםביוםביוםשהסתיימו

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2012 2011 2012 2011 2011 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיביאור

הכנסות

 1,296 1,392 419 467 1,741למשפטניםהשתלמותמקרוניהולדמי

הוצאות

 542 134 139 408 412 6תפעוליותהוצאות

 1,199 333 280 984 884 7וכלליותהנהלה

 1,741 467 419 1,392 1,296ההוצאותכלסר
-------------------------------

לתקופההכוללהרווח

ביניים,הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםרים Iהבא
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

ביגייםהכספייםלדוחותבאורים

המדווחתהיישות- 1באור

כללי:א.

בע"מלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה"משפטניםןן-הגמלקופתשלהמנהלתהחברה

(להלן:מסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת"החברה")(להלן:
II (קופותפוננסווםשורותוםעלהפוקוחבחוקכהגדרתההקופהןן),(התשסגמלII להלן:-2005א)II חוק

הגמל").קופות

ישראלמדונתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה

עדמכוחושניתנוולהוראותהממשלתיותהחברותלחוקכפופההייתההקופההמשפטנים.ואיגוד
 . 2009שנתלתום
תפעולי.ומנהלכספיכנאמןלקופהמשמשבע'ימהפועליםבנקשכירים.דיןעורכיהםהקופהעמיתי

שלאורגניזציה")-הר"(מחדשהארגוןהליך 1.1.2010ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם
אתוגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעדהחברה.

החברה.

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךבמסגרת
החברהבנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה

הרהטרם(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלת

 .שלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)
לחברההמתאיםלתקנוןהחברהתקנוןותוקןהגמללקופתחדשתקנוןנערךמחדש,הארגוןבמסגרת

החברות.רשםידיעלאושרהמנהלתהחברהותקנוןהאוצרמשרדידיעלאושרוהתקנוניםהמנהלת.
השתנה.לאהחברהמספראולםהחברה,שלשמההשתנההמבניהשינויבמסגרתכייצוין,

לחברהנחשבתוהיא 2010ינוארמחודשהחלמהקופהמפוצלבאופןפעילותהאתהחלההחברה
ממשלתית.

 :ניהולדמיב.
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה

הדין.הוראות

המזומנים,תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

הכספייםהדוחותעריכתבסיס- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווחן, AS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
מלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת
בנובמבר, 28ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

2012 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשתן, FRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
והתחייבויות,נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפועיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,
אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשיםפרטים- 3באור

 • ri!.Iמיליוני 417כ-הוא 2012בספטמבר 30ליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחות

קשוריםצדדים- 4באור

קשור.צדמהוותישראלומדינתההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

שכרה.מעלות-75%לבתמורהוזאתההסתדרותע"ילחברהמושאלתהקרןמזכירתב.

תלויותהתחייבויות- 5באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחוקא.

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמבעידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו

המשפטים.יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלעניןבחוקכנדרשפועלתהחברהלקופה.

תלויות.תביעותאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועדב.
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

תפעוליותהוצאות- 6באור

המתפעללבנקתפעולדמי

השקעותמנהלניהולדמי

לשנה

שהסתיימהשהסתיימוחודשים-3לשהסתיימוחודשים-9ל

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2012 2011 2012 2011 2011 
מבוקרמבוקרבלתו

ש"חאלפו

305 302 103 99 401 
107 106 36 35 141 
412 408 139 134 542 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

ביגייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלה- 7באור

לשנה
שהסתיימהשהסתיימוחודשים-3לשהסתיימוחודשים-9ל

בווםבווםבוום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2012 2011 2012 2011 2011 
מבוקרמבוקרבלתו

ש"חאלפי

 160 37 31 122 106להסתדרותהוצאותהחזר

 122 32 18 95 54דירקטוריםביטוח

 52 11 22 40 55דורקטוריםגמול

 130 53 31 106 92חשבונותביקורת

 128 53 32 103 106פניםמבקר

 157 31 41 93 130כספיםמנהל

 178 32 35 141 105משפטיייעוץ

 74 23 18 56 54השקעותייעוץ

 5 4עקרוניותהכרעותחוזרבגיןפיצוי

 47 11 12 35 36סיכוניםניהול

 2 14 41סוקסהוצאות

 15מידעטכנולוגייתניהול

 46 9 7 39 22אינטרנטתחזוקת

 71 9 17 67 54ואגרותמשרדיות

 23 11 10 19 26דוחותמשלוח

 4 8 8 23 23והשתלמויותכנסים

 ) 1 ( ) 2 ( 4 2אחרות
884 984 280 333 1,199 

פ Oנומידג!- 8באור

כספיםשלבהעברהאובמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןעקרוניתהכרעהניתנה 2011למרץ 15ה-ביום •
 .-ההכרעה") "(להלןהשקעהמסלוליביןאוגמלקופותבין

 . 2012אפרילחודשבתחילתלעמיתיםשולמוהפיצויוסכומיההכרעההוראותאתיישמההחברה

הדירקטוריון,החליט , 2012ספטמברבחודשהקרן,מנכ"לז"ל,שגביורםמרשלפטירתובעקבות •
 .בפועלכמנכ"לסולברגשימרשלמינויועלבאוקטובר, 28בתאריך

הממשלתיות.החברותומרשותההוןשוקמאגףלכךאישורהתקבלטרםהדוחות,חתימתלמועדעד
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

ביגייםהכספייםלדוחותבאורים

המאזןתארירלאחרלאחראירועים- 9באור

השקעות.ועדתכחברכהונתואתשטייןיהודהעו"דהפסיק 2012אוקטוברחודשבמהלך . 1

השקעות.ועדתכחברחדדיחיאלמונה 2012אוקטוברחודשבמהלך . 2

השקעות.ועדתכחברסולברגשימונה 2012אוקטוברחודשבמהלך . 3

ההון.שוקאגףלאישורבכפוףלתוקףיכבסואלושינויים
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