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חסנחותחחכוחשלכווייססאפייניסא.

גייי .,

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

כרבקרןמבני-ארגונישינוי 31.12.2009ביוםהושלםלעיל,האמורהסעיףלהוראותבהתאם

השתלמותולקרןהשתלמותקרןשלמנהלתלחברההחברהפוצלה 1.1.2010מיוםשהחל

ההון,שוקאגףעלהממונהלאישורבהתאםוזאתהמנהלת,החברהבידיבנאמנותשמנוהלת

הדין.לדרישותובהתאםוחסכוןביטחון

תוכנתיתתחגרתשיתוכניותגעייפירוט . 2

המניותבעל

ישראלמדינת

המניותמספר

אןהנהלהמניות

בןהנהלהמניות

הצבעהבזכויותאחוז

50% )*( 

500/0 

100% 

המשפטניםאיגוד

הבעודה.כשרשמכהןמיבידימוחזקתוהיאישראלמדינת ·"ענרכשההכרעהמנית )*(

תוכנתיתתחגרתע"יתוכנותיותיקופותשישתאישוריןכ .(

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישורלשכירים.ענפיתהשתלמותכקרןאושרההקופה

ולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

התקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיףמכוחבתקנותאו 1964התשכייד-גמל)קופות

הוא:המסלוליםאישורמספרהאמורות.

 292כללי-מסלול •

 1454מנייתי-.מסלול

 1455מניות-ללאמסלול •

 .לעת)מעת(מתחדש 2013בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף
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זוסנזויתזוחכרזוכניזוויזוקופזושיזונספיזוסנsכתיאורכ.

תטנתלתתחגרתידיעלתוכנןתריסתעטיתיסחשגןנןתוכספר .,

 : 31/03/2013ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'
חשבונות

שכירים

4,543 
25 
33 

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

 4,601מנוהליםחשבונותסה"כ

תטנתרתתתגרתידיערתטנןתליסתנגסיסתיקף . 2

שיעורהיקףהיקף

הגידולנכסיםנכסים

{קיטון) 12/2012 03/2013

אחוזיםש"חאלפימסלול

 0.67% 417,241 420,047כללימסלול
 16.95% 1,870 2,187מנייתימסלול
 ) 2.62% { 5,981 5,824מניותללאמסלול
 0.70% 425,092 428,058מנוהליםנכסיםסה"כ

תטנתלתתחגרתשגניתןלתקןפתתשןאת . 3

 . 2.06%שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

 . 3.63%שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלולב.

 .. 0.58%שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(יבואר-הדוחבתקופתהשיגמביותללאהמסלולג.
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זויכנזויתזוחגוזועסקייכבזג tג

תחגרתעסקיוכ~גו,

מזומניםכולליםנכסיהלמשפטנים.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.חייביםוסעיפי

תדוחגתקופתוכתותייזכאירועיזכ , 2

(להלן 2013שנתשלהראשוןברבעוןבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשינויים

כדלקמן:היוהנסקרת)התקופה

i הכלליהמניותמדד

המניותיתר

 25ת"אמדד

להמרהאג"חמדד

 0.0%לצרכןהמחיריםמדד

המאקרותמונת

מדדיפישעלאףעללהעמיקהמשיךבאירופההמיתוןהשנהשלהראשוןהרבעבמהלך

באירופהוהצרכניםהעסקיםהמשקיעים,אמוןהשנה.בתחילתמסויםשיפורנרשםהסנטימנט

ובשלבאיטליההבחירותתוצאותהיוודעלאחרהפוליטיתהודאותאיבשלהרבעבמהלךנפגע

נתונימנגד,חילוץ.תכניתתחתשנמצאותהמדינותלמעגלנכנסהאשרבקפריסין,המשבר

נמצאאשרהנדל"ן,ושוקהפרטיתהצריכהבפרטמאוד,טוביםהיובארה"בהמאקרו

המרכזיהבנקביפןבכלכלה.נוספיםמגזריםעללטובהלהשפיעגםשמתחילהבהתאוששות

ובסיןתקדים,חסריבהיקפיםמרחיבהמדיניותידיעלהדיפלציהאתלהכריעמנסיםוהממשלה

מתחילתבסין.לכתמרחיקותרפורמותלביצועשאיפותעםלתפקידהחדשהממשלהנכנסה

בשווקים.נגדיתרוחוהיוותההמשקיעיםעלהשפיעהבסיןלמדיניותמסביבהודאותאיהשנה

מהרבעגבוהבקצבלהתרחבהמשיכה 2013שלהראשוןברבעהכלכליתהפעילותבישראל

בהתאמה-0.2%ו 0.3%שלעליהנרשמהופברוארינוארהחודשיםבמהלך . 2012שלהרביעי
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בכלבממוצע-0.15%בעלההמשולבהמדד 2012שלהאחרוןשברבעלאחרהמשולב.במדד

יציבותעלמצביעיםהעבודהבשוקהפעילותנתונידצמבר.-אוקטוברמהחודשיםאחד

עלעמדהאבטלהשיעורופברוארינוארבחודשיםהאדם,כוחסקרנתוניפיעלבתעסוקה.

 . 2012שלהאחרוןלרבעבהשוואהאחוזנקודות 0.2שלירידהבממוצע, 6.6%

בעולםבולטיםאירועים

האוטומטייםהקיצוציםהיוהשנהשלהראשוןהרבעבמהלךבארה"בהמרכזייםהנושאים

לאחרהכמותיות.ההרחבותנושאסביבהפדשעוררהציבוריוהדיוןלמרץ-1בלתקפםשנכנסו

לתקפםנכנסוהקיצוץ,למתווהבנוגעלהסכמותלהגיעהצליחולאוהדמוקרטייםשהרפובליקנים

לגרועצפוייםואשרדולר,מיליארד 90שלבהיקףרוחבי)(קיצוץאוטומטייםקיצוציםשלשורה

המסיםוהעלאותאלו,קיצוציםלמרות . 2013במהלךמהצמיחהאחוזנקודות-0.5-0.6כ

חזקיםמאודהיוהפרטיתוהצריכההפרטיתההכנסהנתוניהשנה,בתחילתהציבורעלשהוטלו

השנה.שלהראשוןברבעהתוצרשלגבוההבצמיחהלתמוךצפוייםוהםהראשוןהרבעבמהלך

אשרהפנימיהדיוןאתהציבורבפניחשפוופברוארבינוארהריביתדיונישלהפרוטוקולים

הדיון,בעקבותהכמותית.ההרחבהמהמשךהתועלתמולאללעלותהנוגעבכלבפדמתנהל

בהודעתאךהקרוב,בעתידעודהרכישותלהמשךבנוגעהמשקיעיםבקרבספקותהועלו

כיוםישהכמותיתההרחבהלתוכניתכיבאומרוהשווקיםאתברננקיהרגיעהאחרונה,הריבית

האפשריים.הנזקיםעלבתועלתההעולהלצמיחהמשמעותיתתרומה

השנהשלהראשוןהרבעבמהלךהשטחלפנישובצפובאירופההחובממשברהחששות

אשרבאיטליה,הבחירותתוצאותבקפריסין.והמשברבאיטליההבחירותתוצאותבעקבות

 " Star M 5ס vement "המחאהמפלגתכאשרברורההכרעהללאהיופברואר,בסוףהתקיימו

לאחרמידיתביטוילידיבאובשווקיםהחששותהקולות.במירבזכתהגרילו,בפהבראשות

עיכלוהשווקיםימים,כמהבחלוףארהאיטלקיהתשואותבעקוםעלייהעםהתוצאות,היוודע

סתוםבמבויכיוםנמצאתאיטליההתחתונה,בשורהבחזרה.ירדווהתשואותהבשורהאת

נצייןחוזרות.בחירותשםיתקיימוהשנהשלהשניברבעשבמהלךהיאהסבירותכאשרפוליטי

עלופחותצמיחהעלדגשיותר-נקלטהנראהככלבאירופהלמנהיגיםהבוחרשלהמסרכי

בדיוקשזהלהניחסבירבגרמניה,וקרבותההולכותהבחירותלקראתאגרסיבית.צנעמדיניות

הקרובים.בחודשיםשנראהמה

פחותהכיבמדינהדווקאקרההאחרון,הרבעבמהלךבאירופהביותרהמשמעותיהאירוע

שלההבנקאותמערכתאתלהצילשתוכלמנתעלקפריסין.-האירופיבאיחודמשמעותית

מהטרויקהביקשהקפריסיןהממשלה,שלפירעוןמחדלותלהימנעשתוכלמנתועלמקריסה,

מצדםהאירופאיםבקירוב.תוצר 100%שמהוויםיורו,מיליארד 17שלבהיקףסיועחבילת
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מהפיקדונותפעמיחדמסתגבהשהממשלהבתנאיאךיורומיליארד 10שלסיועלמתןהסכימו

תקדיםחסרתהייתההאירופאיםשלזובקשהיורו.מיליארד 5.8עודלממשלהשיניבבבנקים

עלוהחששותבאירופה.החובממשברהמשקיעיםחששותשלמחודשתלעלייהגרמהוהיא

באיחודחברהאשרבמדינההפיקדונותעלמסהטלתשלהמחשבהעצםבשליותר

דיוןבאותואךהקפריסאי,בפרלמנטהסףעלנדחתהההצעהכילצייןמיותרהמוניטארי.

הצבתלאחרהבנקאות.במערכתלכתמרחוקותרפורמותלביצועמנדטקיבלההממשלה

אלטרנטיביתתכניתעללהסכמותהגיעווהטרויקההממשלההמרכזי,הבנקמצדאולטימטום

הגדולים,הבנקיםבשנייורו 100Kמעלשלפיקדונותבעלייהיוהעיקרייםהנפגעיםבמסגרתה

הנכסיםכלעם"רע"לבנק ) Pס puן ar 8ank (בקפריסיןבגודלוהשניהבנקפירוקבמסגרתזאת

שלא .) 8ankס f Cyprus (בקפריסיןהגדולהבנקלתוךימוזגאשר"טוב"ובנקהרעילים,

(רוסיהאירופהממזרחבעיקרזרים,אזרחיםהםהאלוהפיקדונותבעליעיקרבמקרה,

אללריצהמחששזרים.אזרחיםשלהוןהלבנתלבסיסנחשבתקפריסיןשכןואוקראינה),

הוטלושוב,נפתחושהםולפנישבועלמשךסגוריםהיוהבנקיםהתכנית,בעקבותהבנקים

מגבלותמוטלותשעליההאירופיבאיחודהראשונההמדונהההון,תנועותעלמגבלותבקפריסין

זה.מסוג

וריביתתקציבאינפלציה,

ל-ירדהינוארשריביתלאחרשינויללאנותרהישראלבנקריביתהראשוןהרבעבמהלך

הכלכלית,בפעילותההאטהבשלהרוביתאתהורידישראלבנקהעת,באותה . 1.75%

בנקהנוכחי,הרבעבמהלךזאת,עםבעולם.הגבוהההסיכוניםורמתהנמוכההאינפלציה

וירידתהשוטפים,כלכלייםהמאקרובנתוניםהשיפורעםהריביתאתלהורידשלאבחרישראל

במהלךהאינפלציהקצבבאירופה.בפרטהעולמית,בסביבהסיכוניםשללהתממשותהסיכויים

מדדהשנהמתחילתכאשר 1.5%עלעמד 2013לפברוארעדהאחרוניםהחודשים 12

יציבותעלשומרותהבאיםהחודשים 12במהלךלאינפלציההציפיותשינוי.ללאנותרהמחירים

 2.0%-1.8%שלבטווחיםונעות

כ-שלגירעוןלעומתש"ח,מיליארדי-4.6בכהמקומיהגירעוןהסתכםהשנהשלהראשוןברבע

תקציבללאנפתחה 2013ושנתמאחרכינזכיראשתקד.המקבילהבתקופהמיליארד 1.6

 1/12להוציאלההמאפשרהמדינהמשקיסודלחוקבהתאםפועלתהממשלהמאושר,

מרץ-ינוארבחודשיםההכנסות,בצדריאליים).(במונחיםחודשבכל 2012שנתמתקציב

אשתקד.המקבילהבתקופה 57.7לעומתשקליםמיליארד-57.5בכהמסיםגבייתהסתכמה

מגמתניכרתהאחרוניםבחודשיםכימראיםבהכנסותהמגמהנתוניכיצויןהאוצרמשרד

התייצבות.
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עלה 100ת"אכשמדד 4.4%שלבשיעורהנסקרתבתקופהעלה 25ת"אמדד-המניותשוק

ב-שעלוובינויהנדל"ןומגזרהאחזקהחברותמגזרהיולטובהשבלטוהמגזרים .-4.9%ב

מיליארד-1.1בהסתכםוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזורבהתאמה. ,-12.6%ו 9.7%

 . 2012שנתבכלהממוצעהיומיומהמחזור 2012שנתשלהרביעישברבעלזוזההרמהש"ח,

ביחס 88%שלעלייהש"ח,מיליארד-1.6בהראשוןברבעהסתכמווהמיריםבמניותההוןגיוסי

אשתקד.המקביללרבעביחס 25%ו- 2012שלהרביעיברבעלגיוסים

ברבעשהתחילהחיובימהמומנטוםנהנוהמפותחים,השווקיםעלבדגשבעולם,המניותשוקי

המניותלשוקיהגביתהרוחמקורהמתעוררים.השווקיםחולשתרקעעל 2012שלהאחרון

הפגינהאשרארה"ב,המשקיעים,עינינשואותשאליההעולמיתהכלכלהבקיטורבעיקרטמונה

ושיפורהכלכלה,התאוששותעלהמלמדיםחיוביים,מאקרונתונישלרצףהנסקרתבתקופה

מצדהכמותיותההרחבותמדיניותבנוסף,העסקי.והמגזרהצרכניםבקרבשנרשםהסנטימנט

במשקיםהריביותסביבתאתשהותירואינפלציוניים,הלחציםוהיעדרבעולםהמרכזייםהבנקים

הראשוןהרבעבמהלךהמניות.לשוקביקושיםבהזרמתותמכוהמשקיעיםאתהרגיעונמוכה,

-10.0%ב S&P-500השלהמניות,מדד-6.0%בעלה MSCן ACשלהעולמיהמניותמדד

 MSCןשלהמתעורריםהשווקיםמדד.מנגד,-5.0%בעלההאירופאי 600היורוסטוקסומדד

 . 1.9%שלירידהרשם

ביקרהרבעבמהלךוהמתפתחים.המפותחיםם Iהשווקשלכלאייםכבןהתנהגהמקומיהשוק

לאחרבירידותהסתכםינוארחודשהמדדים.שלוהשליליהחיוביבצדוהמקומיהמניותשוק

סטנליהפרופ'ישראל,בנקנגידשלעזיבתופרסוםבעקבותהתערערהמשקיעיםשבטחון

השוקותיקוןפעריםלצמצוםמיוחסותחלקןכאשרחיוביתבמגמההתנהלהרבעון.המשךפישר

הגאו-והרגיעהבגרעון,לטיפולמתווהתכנוותוךהממשלה,הרכבתהעולם.מולאלהמקומי

גםתרמוטורקיה,עםוהפיוסאיראןמתקיפתהחששותהתפוגגותרקעעלהיחסית,פוליטית

עצמובעדדיברתשואותאחרהמשקיעיםרדיפתכילהזכירראוישנרשמו.לעליותהם

בסיכוןהמאופייניםאלושלמאשרגבוהבסיכוןהמאופייניםהמדדיםשליותרטוביםבביצועים

נמוך·

הנגזריםשוק

יחידותמיליון-11.8בהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהנסקרתבתקופה

המסחרממחזור 47300/0מהווהזהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.4באואופציה

הסתכםהמעו"ףמדדעלעתידייםבחוזיםהמחזורהמעו"ף.במניותהנסקרתבתקופהשנרשם

חוזים.אלף-19ב
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נכסבמונחיש"חמיליארד-80בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-4.2בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.

צמודותהממשלתיותהאג"חמדדירדהנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

בפרטהארוכים,ההשקעהבטווחירקביטוילידיבאוהירידות . 0.90/0שלנומינליבשיעורהמדד

שנתיים)(עדהקצריםבטווחים .-4.00/0בכשירדו-2041ו 2036בשנתהנפדותבסדרות

בהתאמה. ,-0.50/0ו 0.8%שלעליותנרשמושנים) 2-5 (והבינוניים

צמודותהלאהממשלתיותאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיותאג"ח

נרשמהבשחריםהעלייה .-0.90/0בעלווהגילונים-0.30/0בעלוהשחרים . 0.4%שלבשיעור

ממהריםשאינםהמשקיעיםהתנהגותעלבעיקרמרמזתבאפיקהעלייהההשקעה.טווחיבכל

וודאות.איבעתותמסוכניםהפחותהנכסיםאתלמכור

במקביל,בתשואות.ובירידותשעריםבעליותהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרניאג"ח

 ) 60בונדובתל- 40תל-בונד , 20בתל-בונד(הןהבנקאותסקטורשלהגדולחלקובשל

ביניהם.נמוכהמאודושונותדומהבהתנהגותאופיינואלומדדיםהדומה,הסקטוריאליוהפיזור

המשיךהממשלתיותהחובאגרותמול 60התל-בונדמדדשל ) SPREAD (התשואותמרווח

עלבסיוםועמדשנתיים,מזההנמוכהלרמתוהתקרבהראשון,הרבעוןבמהלךלהצטמצם

ב- 60בונדהתל-מדד ,-1.9%בעלהמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרותמדד . 1.480/0

משלושהנבעובאפיקהעליותתקופה.באותה-1.4%בהשקליהתל-בונדומדד 1.30/0

המשקיעים.תיאבוןאתעוררבשווקיםששררהחיוביהסנטימנטראשית,עיקריים:אלמנטים

שלישית,נמוכה.ריביתסביבתבשילובאטרקטיביותהשקעההאלטרנטיבותהיעדרשנית,

ישראלבנקפרסוםבעקבותהיתר,ביןלמעלה,המדדיםאתשמשךהבנקאותסקטורהובלת

הבנקיםאתמיצבובכךמשכנתאותכנגדההוןריתוקאתהמחמירהנחיותטיוטתשלבפברואר

 .יותרכיציבים

 17.2%שלעליהש"ח,מיליארד 10.8יח Iאגבאמצעותהעסקיהסקטורגייסהראשוןברבעון

אשתקד.המקביללרבעוןביחס 9.20/0שלוירידה 2012שלהרביעיהרבעוןלעומת

 tDוגספייtוןוחותתאוירלאחוכמשקגלגליותtותפתחויות . 3

מתארי,התקופהבעור 2013בשנתהראשוןלרבעוןהדוחותפרסוםלאחראירועים

 : 21/5/13ועד 31103/13

 2013לשניםהממשלהשלהתקציביתהתכניתפורסמההאחרוניםהשבועותבמהלךישראל-

תוצר, 4.65%עללעמודצפוי 2013לשנתהגירעוןיעדהתקציבית,התכניתפיעל . 2014-
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 3.0%עליעמודהגירעוויעד-2014בכאשר 3.0%עלעמדאשרזו,לשנההקודםהיעדמעל

בכנסתלעבורצפויהתקציבשכןכללמפתיעהאינה 2013לשנתהגירעוןיעדהעלאתתוצר.

בהתאם , 1ן-12החוקלפיעובדתהתקציביתההתנהלותאזעדכאשראוגוסט,בחודשרק

שללזודומההממשלהשלהתקציביתההתנהלותאוגוסטעדכן,על . 2012שנתשללתקציב

 . 4.2%עלעמדהשנתיהגירעוןבה 2012שנת

שלא,בהחלטה-1.750/0מ-1.50/0למאיחודשבמהלךהריביתאתבמפתיעהורידישראלבנק

סלמול 5.4% (האחרוניםבחודשיםבשקלהייסוףאתישראלבנקצייןבהחלטתוהמניין.מן

מטה,כלפיהעולמיותהצמיחהתחזיותעדכוןאתהאחרונים),החודשיםבשלושתהמטבעות

הכמותיותוההקלותהאחרונהבתקופהבעולםאחריםמרכזייםבנקיםשלהריביתהפחתותאת

מט"חישראלבנקירכושהבאות,ובשנים 2013משנתהחלבנוסף,המובילים.במשקים

הוא 2013סוףעדכאשרהתשלומיםמאזןעלהגזהפקתהשפעתעםהמותאמותבכמויות

בה 2018שנתעדהרכישותבתכניתלהמשיךוצפוידולרמיליארד 2.1שלבהיקףמטווחירכוש

הגז.ייצואמתמלוגיהעושר""קרןלפעולהלהכנסצפויה

עלבעיקרנתמכההצמיחה . 2.50/0שלבשיעורהראשוןברבעצמחהאמריקאיהמשקארה"ב-

בבנייהבהשקעה 12.6%שלומעלייה ,-3.2%בוגדלהחזקהשהייתההפרטיתהצריכהידי

חזקים.היואפריללחודשהתעסוקהנתוניברציפות.השלישיתהדו-ספ:תיתהעלייהלמ~ורים,

ונתוניאלף 165עלעמדהבאפרילהמשרותתוספתלאחור.משמעותייםעדכוניםוכללו

 .-7.50/0ל-7.60/0מירדהאבטלהשיעורמשרות.אלף-114במעלהכלפיעודכנוומרץפברואר

בהתאםלפעולהתחילווצרפתאיטליהספרד,מנהיגיהאחרונים,השבועותבמהלךאירופה-

הגירעוןליעדיהזמניםלוחאתהאריכהספרדבאירופה.הצנעמשטרסיוםעללהצהרותיהם

שהיהשלההמקוריהיעדבמקום-2016ב 2.9%שללגירעוןלהגיעצפויה-בשנתייםשלה

הכריזהואף 3.00/0שלגירעוןביעדלעמודכדישנהשלארכהקיבלהצרפת ,-2014ב 2.8%

הממשלהראשהעבודה.בשוקהתחרותאתלעודדשנועדורפורמותשלשורהעללאחרונה

ובנוסףאירומיליארד 6שלבשווימסיםשלביטולעלהכריזלטה,אנריקואיטליה,שלהחדש

צעירים.יותרשיעסיקומנתעללמעסיקיםתמריציםשלשורהמתכנןהוא

המשךעלמאותתיםוהםשלילייםמאודלהיותממשיכיםבאירופההריאלייםהנתוניםבמקביל,

רקכאשר 0.2%שלבשיעורהראשוןברבעהתכווץהאירוגושהכלכלית.בפעילותההתכווצות

השליליים,הנתוניםרקעעל . 0.1 %שלצמיחהרשמהכאשרממיתוןלהתחמקהצליחהגרמניה

וממסיבתהריביתמהודעת .-0.5%לנ"א-0.25בהריביתאתהורידאירופהשלהמרכזיהבנק

- ECBה-שלהעיקריותהבעיותלשתימתייחסותאשרנקודותשתיעלודראגישלהעיתונאים

האפקטיביתלריביתהבנקשלהמוניטאריתהמדיניותביןהתמסורתוחוסרמדיהחזקהאירו

 ECBה-צריךהראשונההבעיהאתלפתורכדיאיטליה.אוספרדכמוהפריפריהבמדינות
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בגרמניההבחירותלאחרעדלפחותלקרותצפוישלאמהגדולים,בהיקפיםאירולהדפיס

מספרנשקלותדראגי,פיעלכאשרמהזמןכברלפתורמנסיםהשנייההבעיהאתבספטמבר.

ובינוניים.קטניםלעסקיםהאשראילעידודבגושאחריםמוסדותעםבשיתוףחלופות

עולמיותהשלכותלוישאשרהאחרונים,השבועותבמהלךביותרהמשמעותיהארוע-~

 Quantitative and (ביפןהתקדיםחסרתהכמותיתההרחבהעלההכרזההיההיקף,רחבות

netary Easing סitative M ןQua (. הבנקביפן,ובדפלציההאפסיתבצמיחהלהילחםבניסיון

הבסיסהכפלתהיאשלוהפעולהדרךכאשר 2%שללאינפלציהלהגיעלמטרהלושםהמרכזי

תכניתשלהתוצאהבפועל,ממשלתיות.אג"חשת Iרכתוךהקרובותבשנתייםהמוניטארי

גרמוהשנה,בתחילתעודהוכרזהאשרהפיסקאלית,ההרחבהותכניתהמוניטאריתההרחבה

מאז /10.5oוב-סהשנה,תחילתמאזהדולרמול-18.5%בנחלשאשרהיןשלחדלפיחות

הכמותית.ההרחבהתכניתעלההכרזה

השנהשלהראשןנ"רגעןנהקןפהשלההשקעןתפעילןת . 4

כללימסלולמשפטנים

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ונמכרו li!.Iמיליוני 3.07כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהפעילותבמסגרתהרבעון,במהלך

כ-שלבהיקףל IIבחוסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . 1i!.Iמן 7.7כ-שלבהיקףבארץמניות

 • 1i!.Iמן-4.6כשלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרו li!.Iמן 11.1

 , 1i!.Iמן-16.8כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניותח IIאגנרכשובקונצרני,פעילותבמסגרת

צמודותקונצרניותח IIאגונמכרו li!.Iמן-0.5כשלבהיקףח IIמטצמודותקונצרניותח IIאגנרכשו

 • 1i!.Iמן-3.75כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנרכשוכן,כמו . 1i!.Iמן 2.4כ-שלבהיקף

 • 1i!.Iמן 2.6כ-שלבהיקףקונצרניותאג"חנפדובנוסף,

מן 3כ-שלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"חנמכרוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

1i!.I . מן 3.65כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשוכן,כמוli!.I ממשלתיותאג"חונמכרו

 • 1i!.Iמן 13.6כ-שלבהיקףשקליות

מניותללאמשפטנים

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

במח"מם) Iמק"מ(כוללממשלתיותחובבאגרותמושקעיםוהשקליהצמודבאפיקהמסלולנכסן

קצר.

 2012שנתסוףעדבקופה.הנכסיםהרכבשינויעלהחליטהההשקעותועדתהרבעוןבמהלך

 2013שלהראשוןהרבעוןבמהלךקצר.במח"מממשלתיותחובבאגרותהושקעוהמסלולנכסי

מקופה. 1כ-%סשלבשיעורגבוהרוג Iובדקצרמ IIבמחקונצרניותחובאגרותנרכשו
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מניותמסלולמשפטנים

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

הממוצעתהחשיפהזה,ברבעוןלמניות.גבוההחשיפהרמתעלהקרןשמרההרבעון,במהלך

ומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך .-900/0כעלעמדהלמניות

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעורלשמר

גדוחות Dושינויי Dנתוני .,

החברה:שלהכוללהרווחעלהדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל
במרצ 31

2013 2012 
ש"חאלפי

מבוקרבלתי

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ההכנסותכלסך

458 478 
458 478 

וכלליותהנהלההוצאות

ההוצאותכלסך

458 .. _-_ ............... _ .............. _ .... ----_ .......... . 
458 

478 
478 

לתקופהכוללרווח

נוסףסידעס.

זמניכמנכ"לספיראבישיעו"דשלמי[ויואתההוןשוקאגףאישר 2013מרץחודשבמהלך

האישור.מיוםחודשיםשלושהעלתעלהשלאלתקופההמנהלתבחברה

הכלליתהעובדיםההסתדרותהממשלתיות,החברותרשותעםבתיאוםהחברהדירקטוריון

מספרהתכנסההוועדהלחברה.קבועמנכ"ללאיתורוועדההקיםההון,שוקואגףהחדשה

כדירקטורלכהןהמיועדמטעמהדירקטורמינויעלההסתדרותהודעתבעקבותפעמים.

בתקנוןשקבועכפיההסתדרותשללזכותהבהתאםקבוע,וכמנכ"להחברהבדירקטוריון

המנכ"לעםההתקשרותתנאיסיכוםקבלתעםלתוקףשיכנסבמינויהוועדהדנההחברה,

למינוי.ההוןשוקאגףואישורהמיועד
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חקיקתותוראו"יכתו"ייסשינוייס .ך

מוסדיימגופימחוזריא.

מידעאיסוףלחוזרהבהרה-ממונהעמדתבדבר 2013-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 1

כספימולהבערתלמשיכהבבקשותטיפולואופןתביעותיישובלבגיסטטיסטי

-2011-9מוסדייםגופים(חוזר 2011במרץ-28בפורסםהאמורהחוזר .) 20.2.2013 (

ללאשהתקבלהחד-פעמי,סכוםלמשיכתבקשהלגביעמדתואתהבהירהממונה .) 6

כימתועדת,הודעהממועדחודשיםשלושהמעלוחלפולביצועה,הדרושיםהמסמכים

כזובקשהיראוכיהיאהממונהעמדתהבקשה.להשלמתהנדרשיםמסמכיםחסרים

הדין.הוראותבשללבצעהניתןשלאכיווןהמוסדיהגוףשדחהאועמיתשביטלכבקשה

הראשוןהדיווחמועדאשרהחוזרהוראותליישוםהמתפעלהבנקעםיחדנערכתהחברה

 . 2013יוניבגיןהואשלהם

מרכזיתפנסיוניתסליקהלמערכתהתחברותכלליבדברהממונהמכתב . 2

בהתאםלפעולעליהםולפיוהמוסדייםלגופיםמכבתפרסםהממונה :) 13.2.2013 (

מרכזיתפנסיוניותסליקהלמערכתלהתחברותמערכתכלליאתהמפרטלמסמך

גופיםהמחייבמסמךהינוהמסמךהממונה.ע"יושאושר"סוויפטנס"חברתשפרסמה

בו.המפורטיםהכלליםפיעללמסלקהלהתחברותלהיערךמוסדיים

לכלליםבהתאםלמסלקהלהתחברותהמתפעלהבנקעםיחדנערכתהחברה

המפורטים.

בשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהבדבר 2013-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 3

"מבנה 2012-9-15חוזרהוראותאתמבטלזהחוזר :) 7.1.2013 (הפנסיוניהחיסכון

"רשומהשלמבנהקובעהחוזרהפנסיוני".החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחיד

בתחוםנוספיםמידעוצרכניהרישיוןבעליהמוסדיים,הגופיםאתתשמשאשראחודה",

חוזרבנוסף,ביניהם.המתבצעותהשונותהעסקיותהפעולותבמסגרתהפנסיוני,החיסכון

אתלהעבירמחויבמוסדיגוףו!אורישיוןבעליהאשבהתקיימותןהנסיבותאתקובעזה

 .-14.2.13בלתוקףנכנסהחוזרוממשק.ממשקלכלביחסהנדרש,המידע

כינקבעזהלחוזרהאוצרהמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהנלווהבמכתב

התיקוניםלאורלתקנם.הוחלטולפיכך, , XSDה-בקבציטעויותנמצאוהקודםבחוזר

 14ליוםהמצ"בהחוזרשללתוקףכניסתומועדאתלדחותהוחלטבקובץ,שנערכו

ונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהלחוזרדןנספחגםצורףלמכתב . 2013בפברואר

להבערההנדרשהמידעאתמפרטהממשקאירועים.ממשק-הפנסיוניהחיסכוןבשוק
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 . 2013ביוני 1ליוםנקבעאירועיםממשקשלהתחילהמועדפעולה.לביצועבקשהבשל

 1ליוםעדהמסלקהעםמוכנותבדיקותלביצועלהיערךנדרשתהחברהעלזאת,עם

בנפרד.שיפורסמובענייןלהוראותובהתאם 2013במאי

הפעלתלקראתונערכתהנדרשותהבדיקותאתהמתפעלהבנקעםיחדביצעההחברה

הממשק·

 :) 31.12.2012 (ארוךלטווחכוו Oהחיי Oנכך Oבדבר 2012-9-21מוסדייםגופיםחוזר . 4

נתחחישובלצורךשוויםאתולעדכןארוךלטווחהחיסכוןנכסיאתלפרטהחוזרמטרת

אתביטלהחוזרארוך.לטווחהחיסכוןבתחוםלהחזיקאדםשרשאיהמקסימאליהשוק

 . 22.12.2011מיום 2011-9-11מוסדייםגופיםחוזרתקפות

עמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשקחוזרבדבר 2012-9-18מוסדייםגופיםחוזר . 5

דורשללאבכספיםהטיפולבמסגרת :) 28.11.2012 (שנפטרועמיתיםשלוחשבונות

(איתורגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותמשליםוכצעדפנסיוניבחיסכון

לאיתורמרכזיאינטרנטיממשקהקיםהממונה , 2012-התשע"בומוטבים),עמיתים

לאפיין ) 2012-9-12בחוזרההוראותרובאת(המבטלהחוזרמטרתעמיתים.חשבונות

לאיתורהמרכזיהאינטרנטיהממשקהפעלתלצורךמוסדייםמגופיםהדרישותאת

לצורךלממונהלהעבירהקופהשעלהמידעאתמפרטהחוזרשנפטרו.עמיתיםחשבונות

זמניםולוחותההתקשרותפרטיהדרישותאתמפרטהחוזרכן,כמוהממשק.הפעלת

להיערכות.

נדרשהשהחברההמידעכללממונההועברהממשק,להקמתהחברההיערכותבמסגרת

 .בחוזרהקבועיםהזמניםלוחותבמסגרתפועלת.החברההחוזרהוראותפיעללהבעיר

הממשלתיותהחברותרשותחוזריב.

בחברותדירקטורימהכשרת 2013-2-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 1

תהליךלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוזרמטרת- ) 27.2.2013(מיוםהממשלתיות

נוהללקביעתחובהבחוזרנקבעההיתרביןהממשלתיות.בחברותדירקטוריםהכשרת

ולדירקטוריםהחדשיםלדירקטוריםהכשרהלתכניתוכןחדשדירקטורלקליטת

מצבדו"חהממשלתיותהחברותלרשותיגישהדירקטוריוןיו"רכינקבעכןהמכהנים.

 .החוזריישוםלגבי

"פקידיםשלומינויאיתורהליכי 2013-3-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 2

משותפיםעקרונותקובעזהחוזר- ) 7.3.2013(מיוםהממשלתיותבחברותבכירים"

וכלליםממשלתיותבחברותבכירים""פקידיםשלהבחירהואופןהכשירותלהליכי

בנושא.נוהללקביעתמוסדרים
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בחברההפנימיהמשפטיהיועץ 2013-4-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 3

כלליםולקבועהרשותמדיניותאתלהבהירנועדזהחוזר- ) 7.3.2013(מיוםממשלתית

בחברותהממשלתיתהחברהעובדיעםהנמנהמשפטייועץולהעסקתלבחירתבנוגע

הממשלתיות.הבנותוהחברותהממשלתיות

והליכיםהרשעותעלמידעקבלת 2013-3-3הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 4

לידיעתלהביאהינהזהחוזרמטרת- ) 7.3.2013(מיוםבכיריםפקידיםבמינויפליליים

התשע"ב-השבים,ותקנותהפליליהמרשםלתקנותהתיקוןאתהממשלתיותהחברות

מינוילגביהפלילימהמרשםמידעלקבלהממשלתיתהחברהלמנכ"להמאפשר , 2012

נקבעוכן .-1975התשל"ההממשלתיות,החברותבחוקכמשמעותובכיר","פקידשל

ההפצההקבלה,לאופןבאשרנוהל)קביעתחובת(לרבותועקרונותכלליםבחוזר

כאמור.מועמדיםשלמידעשלוהשמירה

כיגייפהכס!לייפהןוחותאישורהליןכןכרגילוי .ן

ואישורם.הכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

ביניים,הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועל

הועדהליו"רהביקורת.ועדתחבריבהחבריםאשרמאזן,ועדתמינההדירקטוריון . 3

חדד.יחיאלרו"חהתמנה

הוועדהחברישללעיונםהובערוהחברה,שלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

תקציבית,השוואהודוחהדירקטוריוןדוחהכספיים,הדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

 .בוועדהלדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספר

חבריוהשתתפונכחוהכספייםהדוחותלאישור 2013במאי 26מיוםהוועדהבישיבת . 5

נציגנכחובנוסף,ועדה).(חברסולברגושיודח"צ)הוועדה(יו"רחדדיחיאלהוועדה:

הכספיםומנהלהחברהשלהמשפטיהיועץמטעםנציגהחברה,שלהמבקררו"חמטעם

החברה.של

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 6

הבאים:

הבקרה;אפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרותא.

הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמותב.
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שלמהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניותג.

החברה.

קודםימיםמספרהדירקטוריוןלחבריהובערוהכספיים,הדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 7

הדירקטוריון.לישיבת

חבריהשתתפוהכספייםהדוחותלאישור 2013במאי 30מיוםהדירקטוריוןבישיבת . 8

שלהמבקררוווחנכחובנוסף.שטיין.ויהודהסולברגשיחדד.יחיאלהדירקטוריון:

החברה.שלהמשפטיוהיועץהכספיםמנהלהחברה,

ו(זוליסלכקוותגילויזו.

התיעודבשלביוכןהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

הפועלים)(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכת

נוחותמכתביהקופה,שלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהל

יכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסים

ולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועל

ומהימן.יעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידתאת

מהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכיםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2012בשנת

 2012לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספיים

הבקרות.אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן

אפקטיביותובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2013למרץ 11בתאריך

רוווחמשרדשלדעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנקן) SAE N.ס TYPE 3402(ןןהבקרות

KPMG ליוםהבקרותאפקטיביותוהערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיןסומך

ל-ועד 1/1/2012שביובתקופההייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2012

31/12/2012 . 

גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2013בפברואר 11בתאריך

האפטזיו BDOרוווחמשדרשלדעתחוותכללהדוחמפסגות.ן) SAE N.ס TYPE 3402(ןן

לועד 1/1/2012שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסה

31/12/2012 . 

המוגשיםהכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

 404 (המוסדי)הגוףשלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונה

SOX ( 
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אתמיישמתהקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

-(להלןהכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםלעניין SOX Actה-של 404סעיףדרישות

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות

המנהלתהחברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2012ביוני 11בתאריך

הנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכה

גופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,בהתחשבזאת , 2011בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחות

להגשתנערכתהחברהוגילויים.דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדיים

 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהבקרהאפקטיביותלגביהצהרה,

 . 2013ביוני 30ליוםעדוזאתההוןשוקעל,לממונה 2012בדצמבר

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהמנהלת,החברהשלהכספיםומנהלבפועלהמנכ"לעםבשיתוףהחברה,הנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלבפועלהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

לסכםלעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2013במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

באופולהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשל

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,
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 ) Certification (הצהרה
כי:מצהירספיריאבישיאניי

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

'יהדוח").(להלן: 31/03/2013ביוםשהסתייםלרבעון

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.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספק

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.

לבע,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 .. f'. -IJ 2013במאי, 30
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 ) Certification (רההצה

כי:מצהירראובן,סוויריאני,

המנהלת")"החברה(להלו:למשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלו: 31/03/2013ביוםשהסתייםלרבעוו

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוולאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהוהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופומשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהווהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכו-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוושלסבירהמידהלספק

ההוו;שוקעלהממונהולהוראותו) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכו-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוושאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופולהשפיעשצפויסביראומהותי,באופושהשפיע

וכו-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריווהמבקר,החשבוולרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוושלהביקורת

כספי:דיווחעלמית Iהפנ

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לבע,דלרשום,המנהלתהחברהשלכולתה Iבלפגועשצפוייםר Iסבאשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכו-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דיו.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

-כc-------- 2013במאי, 30
ראובו Iר IIIOך Iתאר

ם Iפ Oכמנהל
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2013במרצ 31ליום

מבוקרים)(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותסרולניהולהחברה

 2013במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקרים)(בלתי

הענייניםתיכו

החשבוורואישלטקירהדוח

הצהרות

בינייסהכטפיהמצבעלדוחותתמצית

הכוללהרווחעלבינייסדוחותתמצית

בינייםהכטפייםלדוחותבאורים

עמוד

24 

25-27 

28 

29 

30-33 



ושותיששתייאלבוק,אבייו,
חשבוזרואד

 A VA Y,ס Bס CK, SASTן EL & C.ס
). CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (ISR 

I 
 Avayo Jacky, cpaרו"חניק·,אב·ו
 Bock Eitan, cpaרו"חא·תז,כוק

 Sastiel Nir, cpaרו"חנ·ר,ששת·אל
 Tsatskin Anna, cpaרו"חאנה,צאצק·ז

 llan Micbal, cpaרו"חמ·כל,א·לז

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

מ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

-(להלןבעיימלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הרווחעלהדוחתמציתואת 2013במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכוללייהחברה"),

לעריכהאחראיםוההנהלה.הדירקטוריוןתאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופההכולל

כספייידיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופהכספימידעשלולהצגה

להביעהיאאחריותנווחסכון.ביטוחההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםבינייםיילתקופות

 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנה

הסקירההיקף

כספימידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשל,סקירההיישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

נהליומיישוםוהחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירה

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנו,איןלכךבהתאםבביקורת,מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

ביקורת.של

מסקנה

ערוךאינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

בינייםיילתקופותכספייידיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

וחסכון,ביטוחההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם

 rיששתיאלביק,אב.יו,
iL ~ 1' (\'( ~ 

חשבוןרואי

 2013במאי 30ירושלים,

 02-6517729פקס. 02-6540040 .טל 95483מיקוד 22הדפוסביתרח'ירושלים

02-6517729 . Jerusalem 22 beit hadfu5 5t. tef. 02-6540040 fax 

 03-6399629פקס, 03-6399699 .טל 67778מיקוד 18ריבלרח'באביתל

03-6399629 . 03-6399699 fax ו.vaf 5t. te וTe/ av;v 18 r 

 E·mai:ן office@abs·cpa,co.iן



דירקטוריוןר IIיומ IIמהצהרת

להבטחתשניתנו!!,מצגיםשנני~וןהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כי,מצהיר fi...v.IIכ , /,,.~אני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודו"חהכספייםחות I1הדו

1 

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2013שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבות,לאורשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכדבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורדונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלדבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעבד,

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

0
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/ .. 

 2013במאי, 30
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בפועלמנכ//להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהאתם
 :כי,מצהירספיר,אבישיאני ,-2005התשסייההדירקטוריון)ודוייחהכספייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2013שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבעיימ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבות,לאורשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעבד,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כ/יו 2013במאי, 30
בפועלמנכ"ליר, תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטןהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיןתהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסווירי,ראובןאנ,י ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודו"חהכספייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2013שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבות,לאורשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענןלכדבהתאםבדוחות.הנדרשגילןילצורדןנהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלדבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעבד,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2013במאי, 30
מבהפ5oל,םירי, IIOבו Iרא

/'1} 
תאריך
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2012 2013 2012 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

נכסים:

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

211 
207 

85 
305 

23 
565 

 588 390הנכסיםכלסך 418

הוו:

מניותהון

הווכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

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

588 390 418 

588 390 418 -------------- -------------- --------------

588 390 418 

התחייבויות:

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

c4-  .. i . ·/ 1 2013במאי, 30
 5\#נוtראובןרוייחאב!ושן'ס'פירעוייד

כספיםמנהל

/() 
אישורתאריך

בפוע~/מנכיילדירקטורהכספייםהדוחות
/ 
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מ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכלוכהרייחעכבינייםדיחיתתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2013 

מבוקרבלתי

2012 

ש"חאלפי באור

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2012 

מבוקר

 458ההשתלמותמקרוניהולמדמיהכנסות

 458ההכנסיתככסך

 458 3וכלליותהנהלההוצאות

 458ההיצאיתככסך

כתקיפהכלוכרייח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

29 

478 

478 

478 

478 

1,711 

1,711 

1,711 

1,711 



בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי:א.
בע"מלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברהיימשפטנים"-הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתייהחברהיי) :(להלן

 :(להלן-2005התשס"אגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה'יהקופה")
הגמל").קופותייחוק

ישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
עדמכוחושניתנוולהוראותהממשלתיותהחברותלחוקכפופההייתההקופההמשפטנים.ואיגוד
 . 2009שנתלתום
תפעולי.ומנהלכספיכנאמןלקופהמשמשבע"מהפועליםבנקשכירים.דיןעורכיהםהקופהעמיתי

אורגניזציה")(יירה-מחדשהארגוןהליד 1.1.2010ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם
וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההלידלהשלמתעדהחברה.של
החברה.את

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהלידבמסגרת
החברהבנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה

הרהטרם(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלת
 .שלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)

המתאיםלתקנוןהחברהתקנוןותוקןהגמללקופתחדשתקנוןנערדמחדש,הארגוןבמסגרת
רשםידיעלאושרהמנהלתהחברהותקנוןהאוצרמשרדידיעלאושרוהתקנוניםהמנהלת.לחברה

לאהחברהמספראולםהחברה,שלשמההשתנההמבניהשינויבמסגרתכייצוין,החברות.
השתנה.

לחברהנחשבתוהיא 2010ינוארמחודשהחלמהקופהמפוצלבאופןפעילותהאתהחלההחברה
ממשלתית.

 :ניהלודמיב.
לכדאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

המזומנים,תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
מלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת
 . 2013במאי, 30ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשד)החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,

וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2013 2012 2012 

מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 146 47 37מזכירותשירותיבהוצאותהשתתפות

 81 22 43דירקטוריםגמול

 72 18 18דירקטוריםביטוחפרמיית

 81 20 22ותקשורתמשרדיםאחזקת

 29 7 8ואינטרנטמחשבאחזקת

 411 102 96המתפעללבנקתפעולהוצאות

 144 35 37השקעותניהולדמי

 712 203 188 *ומקצועימשפטיייעוץ

 27 8 5דוחותמשלוח

 4 8 4והשתלמויות,כנסיםעיווימי

 4 5עקרוניותהכרעותחוזרבגיופיצוי

 3אחרותהוצאות

458 478 1,711 

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 29 7 8בסך
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

ומקצועימשפטיייעץוהוצאותפירוט *

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2013 2012 2012 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 176 44 44כספיםמנהל

 140 35 35משפטייעוץ

 138 43 45פניםמבקר

 123 36 31חשבוןרואה

 73 18 18השקעותיעוץ

 48 12 12סיכוניםניהול

 15 15מידעטכנולוגייתניהול

 12 3נתוניםטיוב

 )*() 13 (סוקסהוצאות

188 203 712 

 2011שנתבגיןהפרשותתיקוניכולל )*(

קשוריםצדדים- 4באור

 .קשורצדמהוותישראלומדינתההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

שכרה.מעלות-75%לבתמורהוזאתההסתדרותע"ילחברהמושאלתהקרןמזכירתב.

ע"ימנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהלבע"מ-ערךניירותפסגותג.
 .קשורצדמהוותבע"מערךניירותפסגות
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

תלויותהתחייבויות- Sבאור

בנסיבותהחברהעלהתחייבות,מטיליםפיועלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחוקא.
כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלעניןבחוקכנדרשפועלתהחברהלקופה.

המשפטים.

תלויות.תביעותאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועדב.

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשיםפרטים- 6באור

 .וmמיליוני 428כ-הוא 2013במרץ 31ליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחות

נוסףמידע- 7באור

בחברהזמניכמנכ"לספיראבישיעו"דשלמינויואתההוןשוקאגףאישר 2013מרץחודשבמהלך

 .האישורמיוםחודשיםשלושהעלתעלהשלאלתקופההמנהלת

ואגףהחדשההכלליתהעובדיםההסתדרותהממשלתיות,החברותרשותעםבתיאוםהחברהדירקטוריון

הודעתבעקבותפעמים.מספרהתכנסההוועדהלחברה.קבועמנכ"ללאיתורוועדה,הקיםההוןשוק

קבוע,וכמנכ"להחברהבדירקטוריוןכדירקטורלכהןהמיועדמטעמהדירקטורמינויעלההסתדרות

קבלתעםלתוקףשיכנסבמינויהוועדהדנההחברה,בתקנוןשקבועכפיההסתדרותשללזכותהבהתאם

 .למינויההוןשוקאגףואישורהמיועדהמנכ"לעםההתקשרותתנאיסיכום
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