
למשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בע"מ

 2013לשנתהמנהלתהחברהשלשנתידוח



ענייניםתוכו

 3 ................................................................................תאגידעסקידוח

 25 ..............................................................................הדירקטוריוןדוח

 67 ..............כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

 72 ..................................................................................כספייםדוחות

2 



למשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בע"מ

תאגודעסקודוח

3 



ענייניםתוכו

 5 ..........................................................התאגידעסקישלהכללותההתפתחותתיאוראן_פרק

 5 ......................................................................עסקיוהתפתחותותיאורהתאגידפעילות . 1

 8 .........................................................................................................פ~עילותתחומי . 2

 8 .....................................................................במניותיוועסקאותהתאגידבהווהשקעורנ . 3

 8 .....................................................................................................ז-יבידנדיםחלוקת . 4

 9 .........................................................................................................אחר J{.מידןבן-פרק

 9 ..................................................................התאגידשלהפעילותתחוםלגביפי Iככמידע . 1

 10 ..........................................התאגידפעולותעלחיצונייםגורמיםוהשפעת(:לכליתסביבה . 2

 11 ..................................................................פעילותתחומילפיהתאגידעסקיר Iתיאוג-פרק

 11 ...................................................................................הפעילותתחוםעלכללימידע . 1

 13 ...................................................................................................ושירותים Iמוצרים . 2

 14 ....................................................................ושירותיםמוצריםורווחיותננסות Iהפילוח . 3

 14 ................................................................................................................עמיתים . 4

 15 .........................................................................................................והפצהשיווק . 5

 17 ................................................................................................................תחרות . 6

 17 ................................................................................................................עונתיות . 7

 17 ...... " ........................................................................................ומתקנים:וע 1קרכוש . 8

 17 ..............................................................................................................אנו~ייהוו . 9

 18 .................................................משרהנושאיתגמולבנושאהחברהדירקטוריוןמדיניות . 10

 19 ............................................................................................שירותיםונותניספקים . 11

 19 ......................................................................הקרןידיעלהמשולמותהעמלותפירוט . 12

 n 20: ..............................................................................................................השקעו . 13

 20 ....................................................................................................................מימון . 14

 20 ............................................................................................................... " ...מיסוי . 15

 20 ..............................................................................התאגידעסקיעלופיקוחמגבלות . 16

 21 ...................................................................................................מהותייםהסכמים . 17

 21 ..............................................................................................פעולה~יתוף Jהסכמי . 18

 21 ...................................................................................................ים Iז:שפט Iהליכים . 19

 22 ........................................................................................עסקיתסטרטגיה Jו~יעדים . 20

 22 ................................................................................הקרובהבשנהלהרנפתחותצפי . 21

 22 ....................................................................................................סיכוןבגון-מידיון . 22

4 



התאגידעסקישלהכלליתההתפתחותתיאור-'אפרק

עסקיוהתפתחותותיאורהתאגידפעילוחנ . 1

כלל~א.

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהבתיאורעוסקזה,פרק

ללל )" "(להלן: שכיריםדיןעורכיהמיועדתמותהשתקרןתהמנההחברה

כללהזהבדוחפעילותה.ותחומיועסקיההתפתחותה"הקרן"),(להלן:

התשכ"חערך,ניירותבחוקכהגדרתועתיד,פניצופהמידעהמנהלתהח,ברה

תחזיות,היתר,ביןכולל,כאמורמידעערך").ניירות"חוק-(להלן 1968-

אשרעתידיים,ם Iעניינאולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכותמטרות,

בדוחעתידפניצופהמידעהחברה.בשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

"החברהמצפה""החברהצופה""החברהכמובאמירותכללבדרךיזוההזה

"החברהבוחנת",החברה "החברה"בכוונתמאמינה""החברה""יכה" Iמע

דומים.וביטוייםמתכננת"

הערכתהעלרקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידיע

עלהשאר,ביןבהנחותיה,הסתמכהאשרהחברה,הנהלתשלת Iבייקטיב IIהס

פרסומיםובכללוזה,דוחעריכתבמועדבפניהשהיהכללי,מודעניתוח

אולנכונותוהתחייבותבהםניתנהלאאשרוסקרים,מחקריםציבוריים,

החברההנהלתידיעלנבחנהלאונכונותובהם,הכלולהמידעשלשלמותו

עצמאי.באופן

ודאיתאינהעתידפניהצופהמידעשלהתממשותואיו/אוהתממשותוף, Cבנו~

שאינםאומראשלהעריכםניתולאאשרמגורמיםמושפעתלהיותעשויה 1Iוהי,

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמיובכללם,החברה,בשליטתמצויים

המשפיעיםהחיצוניםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכןהח.ברה,

זה.בדו"חהמתואריםהחברהפעילותעל

הינןזה,בדוחשמופיעותכפישציפיותיה,מאמינהשהחברהאףעללפיכך,

בעתידבפועלהתוצאותכיבזאתמוזהריםזהדוחשקוראיהריסבירות,

זה.בדוחהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלהשונותלהיותעלולות

והחברהנכתבהואבולמועדורקאךמתייחסזהבדוחעתידפניצופהמידיע

למידעבקשרנוסףשמידעככלזהמידעלשנותאולעדכןמתחייבתאינה

לידיעתה.יגיעור .Yכאנ
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במסגרתואשררבמקצועיידעהדורשיםבתחומיםהינןהחברהפעילויות

מנתעלהחברה.פעילותלהבנתהחיונייםרביםמקצועייםמונחיםמקובלים

עסקיתיאורהובאשניתן,ככלבהירבאופןהתאגידעסקיתיאוראתלה.ביא

ובאורהסברבצרוףאלה,מקצועייםבמונחיםהכרחישימושתוךהחברה

זהבפרקהכלוליםהחיסכוןמוצרילגביהמובאהתיאורשניתו.ככלבהירים

התנאיםהםוהמחייביםהמלאיםוהתנאיםבלבדזהדוחלצרכיהינו

ולאייעוץמהווהלאוהואדיןכלבהוראותו/אוהחברהבתקנוןהמפורטים

כאמור.התקנוןפרשנותלצרכיישנז.ש

העמיתיםוציבורההשתלמותקרןהחברה!ור iתיאב.

השתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 31.12.09עדשהתנהלההחברה,

ביןקיבוצילהסכםבהתאם 20.10.1971ביוםהוקמהבע"מ,למי~פטנים

זכותהדיןלעורכיניתנהבמסגרתוהמשפטניםואיגודישראלונת Iמד

במשק.השכיריםשלמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפות

שנתבסוףעברהתאגידית)גמלכקופתהקמתהמאזפעלה(אשרהחברה

הקופהשלמחדשאירגוןשלתהליךגמל,קופותבחוקלנדרשבהתאם , 2 ) 109

השתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשרהתאגידית,

שהינהלמשפטנים"השתלמות"קרןבשםגמל,ולקופתבע"מ",למ,\:!.פטנים

המנהלת.החברהע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,יישותללאתוכ:נית

ביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתההמבני,השינויבעקבות

וזכויותהגמלקופתנכסילביןוהתחייבותיה,נכסיההמנהלת,הח.ברה

בה.העימיתים

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהכיוםנקראתהמנהלתהח.ברה

למשפטנים.השתלמותקרןנקראתידהעלהמנוהלתההשתלמותוקרןבע"מ,

הדוחותהמבני,השינויעקבהקרן.ניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

הנחיותפיעלהקין,שלהכספייםמהדוחותהופרדוהחברהשלפיים Cהכ(

ההון·שוקאגףחוזרי

הקר!פעילותג.

שכירבמעמדדיןלעורכיהמיועדתלמשפטניםהשתלמותקרןהינההקירן

ומעביד).עובד(ה(~קדות
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האוצרמשרדע"יהקרןאי~\:!ורד.

לשכירים"השתלמותכ"קרןמאושרתהחברהע'ייהמנוהלתההשתלמותקרן

מסובאישורהאוצר,במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהידיעל

ללאלמסלול-1455והמנייתילמסלול 1454הכללי,למסלול 292מס'הכנסה

לעת).מעת(מתחדש 31/12/2014ליוםעדהאישוריםתוקףמניות.

הקרןהקמת:ד Uמוה.

ביןקיבוצילהסכםבהתאם 1971באוקטוברהוקמההקרןלעיל,כמתואר

בשירותשכיריםדיולעורכיניתנהלפיוהמשפטנים,ואיגודישראלנת IIמד

השכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותהצ~בורי

במ'שק·

לקרוההפקדהרי I:Uשי . 1

שנקבעוובתקנותהכנסהמסבפקודתכמפורטהינםלקרןההפקדהשיעורי

ועדהמעבידכהפקדתהחודשיתמהמשכורת 7.5%עדכיוםוהינםמכוחה,

העמית.כהפקדתהחודשיתמהמשכורת 2 .~ 5%

המנהלתהחברהשלהמניותהון .ז

רגילותמני~ת

אולםבקרו,כעמיתיםלהשתתףהזכותאתבהוהבעלותזכויותלבעלי:ות Iמק

שלכללוותאסיפותעלהודעותלקבלזכאיםלאהרגילותבמניותזיקים rlהמ

בהו.ולהצביענוכחיםלהיותלהשתתףכרה, Lהח

למדינה)(המוקצותא'סוגהנהלהמניית

מהםשאחדדירקטורים 5למנותזכותבחברה,ההצבעהמכוח 50%מקג:ות

הדירקטוריוו.כיו"רישמ:ש

החדשה)הכלליתהעובדיםלהסתדרות(המוקצותב'סוגהנהלהמניית

מהםשאחדדירקטורים, 5למנותזכותבחברה,ההצבעהמכוח 50%מקניות

החברה.כמנכ"לישמ:ש

הכרעהמניית

העבודהשרשיהיהמיע"יותוחזקישראלמדינתידיעלתירכשזומניה

שלבמקרהההכרעהזכויותההכרעהלמנייתלעת.מעתישראלבמנושלת

החברה.בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולות Tדעוו

ממשלתית"('יחברההחב:רהח.

ממשלתית.חברההינההמנהלת:רה 1הח
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תפעולשירותימת!בע"מ-הפועלים j7בנט.

שירותיההשתלמות,קרןעבורהמנהלת,לחברהמעניקבע'ימהפועליםבנJו

שנקבעוהתפעולדמי . 2008במאיעימושנחתםלהסכםבהתאםתפעול

בקרןהמנוהליםהנכסיםמשווי 0.1 %שלשנתיבשיעורהינםבהסכם

-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2013בשנתההשתלמות.

דמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחלבאוגוסט.-1ב-0.085%ולבינואר, '-1ב

 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעול

השקעותתיקניהול-בע"מעררניירותג;ות Oפ

ההשתלמותקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתבע'ימערךניירותפס~;ות

דמי . 2008במרץעימהשנחתםהסכםפיעלוזאתהחברהידיעלנוהלת Iהמ

הנכסיםמשווי 0.035%שלשנתיבשיעורהינםלפסגותהמשולמיםהניהול

ההשתלמות.בקרןכוהלים Iהמ

פעילותתחומי . 2

שהינהלמשפטניםהשתלמותקרןניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה

 .הגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתמל Iגקופת

במניותיוועסקאותהתאגידבהווהשקעות . 3

היאאיןענפית,וכקופהבלבד,ענפית"גמלכ"קופתברישיונהמוגדרתהחברה

עצמי.הוןבעלתלהיותנדרשת

דיבידנדיםחלוקת . 4

השתלמותקרןהמנהלתרווח,למטרתשלאהפועלתחברהבהיותההחברה,

בפועללהוצאותיהבהתאםניהולדמימעמיתיהגובהענפיתגמלקופתשהינה

שייוצרומבליהקרן)לעמיתישירותיםומתןהחברהניהוללשםנווצאות(אשר

כאמור.להוצאותיהמעברהכנסותבחברה

8 



אחרמידעבן_פרק

התאגידשלהפעילותתחוסלגביפי O :(מידע . 1

ניהולמדמיהכנסותא.

האוצרמשרדבאישורלאמורובהתאםענפית,גמלכקופתמוגדרתהקרןבהווות

שהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמילה,שניתן

החוקיבהסדרהאמורמהיתרות. 20/0שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאה

 .בישראלהגמלקופותכללעלחל

כדלקמן:היההניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור

 2012שנת 2013שנתמסי~ול

 0.42% 0.40%כללי

 0.430/0 0.400/0מנייתי

 0.43% 0.40%מניותללא

בע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכימובהר,

בע"מ.ערך[יירותגות Cולפ(

הפעילותלתחוםהמיוחסותעלויותב.

ישירות).(הוצאותהשקעותיהניהולבגיןעמלותהקרןמשלמתהניהוללדמיבנוכ>ף

ההשקעות.אתמבצעיםאשרלגופיםומועברותנגבותאלויות 7עמ

 359 2012-(שנתש"חאלפי 524בסךהשקעותניהולעמלותשולמו 2013בש(:ת

 .)ח"שאלפ~י

מיסיםלפנירווחוג.

גובהענפית,גמלקופתהמנהלתרווח,מטרתללאהפועלתחברהבהיותה:רה, 1הח

החברהניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהולדמימענ(יתיה

להוצאותיהמעברהכנסותבחברהשייוצרומבליהקופה,לעמיתישירותיםומתן

כאמ:ור.

מנוהלים:כסים LJ.Qד.

כדלקמן: 2011-2013השניםבסוףהיוהקרןנכסישווי

31/12/2013 

באלפיהנכסיםשווי

lilJ 

נומינלייםבערכים

450,797 
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31/12/2012 
31/12/2011 

 2013בשנתונוו Iש
 2012בשנתונוו Iש

425,092 
397,052 
6.05% 
7.06% 

והעברותמשוכותהפקדות, Q.(_ה.

בערכים , 2011-2013בשנוםוההעברות,המשוכותההפקדות,סכומי

כדלקמן:היונו!((ונליים

משוכות

והעברותהפקדות

לקרן

והעברות

אחרותלקרנות

I.!וrאלפו שנה

2013 
2012 
2011 

 2013בשבתשונוו
 2012בשנתשונוו

57,581 49,972 
50,808 49,093 
43,257 47,661 
13.33% 1.79% 
17.46% 3.00% 

ברוטונומונלוותממוצעותאות IIתשו.

כדלקמן: 2012-2013בשנוםהווהניהול)דמיניכוי(לפניברוטוהח:שואות

2012 2013 

ברוטונומונלותמסי~ול

כללומסי~ול

מנוותללאמס~~ול

8.42% 

14.17% 

3.83% 

8.14% 

7.13% 

1.61% 

מנוותןמסי~ול

התאגידפעולותעלחיצוניימגורמימוהשפעתכלכליתסביבה . 2

הדורקטורוון.בדוחמפורטת(:לכלותסקורה
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פעילותתחומילפיהתאגידעסקיתיאורג-פרק

הפעילותתחוםעל(:ללימידע . 1

בוהחליםושינוייםהפעילותתחוםמבנ:הא.

קרןניהולהואבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהפעילותתחום

"הקרן").-(להלןלמשפטניםתלמות Iהש

להשתלמות.עובד-מעבידכספילהפקידשכיריםלעמיתיםמאפשרותהקן-ן

הפעילותתחוםעלהחליםמיוחדיםואילוציםתקינהחקיקה,מגב:לותב.

שוקעלהממונהשלרגולטוריותוהנחיותתקנותחוקים,במסגרתפועלת:רה 1הח

בישראל.המיסיםרשותושלוחיסכון,ביטוחההון,

ורווחיותובתחוםהפעילותבהיקףשינוייםג.

בדוחמוצגיםהמנהלת,והחברההקרןשלההכנסותסךוהפסד,רווחעלפירוט

הככ~פי.

שלוהלקוחותבמאפיינישינוייםאוהתחוםשלבשווקיםהת(~תחותד.

יחדהפעילות.בתחומיהלקוחותבמאפיינימהותייםשינוייםחלולאהאחרונהבשנ:ה

הקופותשעמיתיהריבשוק,התחרותועקבבחקיקההשינוייםבעקבותזאת,עם

כספיניודאפשרותאתבוחניםעובדיהםעבורכספיםהמפקידיםוהמעבידים

עמיתיםחשבונותשליותררבמספרשללמעברשגורםמהבקופותיהם,הח()כונות

לאחרת.אחתגמלקופתמתוכנית

בהםהחליםוהשינוייםהפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורנזיה.

כוללים:בתחוםהקריטייםההצלחהגורמיהחברה,הערכתב t;Iלמי

החברהע"יהמנוהלותמסלוליה)שלושת(עלהקופותתשואותשמירת •

 .מתחרותולקרנותההשוואהלמדדיסבירהברמה

המקומיההוןבשוקלתנודותמהירהתגובהיכולתעםמקצועיניהול •

 .והעולמי

החברה.במוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוךעמיתים,קהלשימור •

 .נמוכיםניהולודמירווחמטרותללאיעיל,ניהול •

ן Iסיכרמתעלהמעידההקרן,השקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה •

 .הקרןשליחסיתנמוכה
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שירותרמתומיומו,מקצועיאדםכוחהאנושי,המשאבאיכותעלשמירה ' •

 .והגינותאמינותשקיפות,עלהקפדהתוךלעמיתים,וזמינהגבוהה

רגולאטורים.לשינוייםמענהומתולחוקציותעלהקפדה •

יעיל.בקרהמערךהפעלת •

הפעילותלתחוםהספקיםבמערךשינוייםו.

אבטחתמנהלהוספתלמעטהחברהשלהספקיםבמערךשינויחללא 2013בשובת

להלן. 10סעיףראההספקיםלפירוטמידע.

התחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהומי Cמח( .ז

מנהלת.מחברהעצמיהוודרישות •

ארצית.בפריסהסינוףע"ישרותמערךקיום •

קופותלנהלוהיתרמנהלתבחברהשליטההאוצרממשרדהיתרקבלת •

גמל.

באמצעיםוהשקעהבתשתיותהשקעותהמחייבותרגולציההוראות •

שלהם.ושדרוגתחזוקהמתקדמים,טכנולוגיים

בהםשחליםושינוייםהפעילותתחוםלמוצריתחי~יפיםח.

בשניםמפותחיםדומיםתחליפיםמוצריםקיימיםגמלבקופותהחיסכוןלמו~צרי

ובחברותהחדשותהפנסיהבקרנותהרגולטוריםהשינוייםלאחרבמיוחדרונות rהאן

מהטבותהנהניםתחליפיםהטווחארוךחיסכוןבמוצרילראותניתןלאאולםהביטוח,

השתלמות.לקרןהפקדהבגיןהמ()

בוהחליםושינוייםהפעילותבתחוםהתחרותמבנ:הט.

להלן. 6סעיףראהתחרותבדברלפיו'""וט

לגבותהמנהלתהחברהשרשאיתניהולדמישיע,ור

 2%עדשלשנתיבשיעורהםלגבותהקרןשרשאיתהמרבייםהניהולדמישיע,ור

לעמיתים.מהיתרה

הוצאותפיעלנקבעהניהולדמיוגובהרווחמטרתללאפועלתהחברהבפועל

היההכלליבמסלולהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעורבפועל.הניהול
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 ) 0.43%- 2012(בשנת 0.40%המנייתיבמסלול ,) 0.42% 2012-(בשנת 0.41 ( 0/0

 .) 0.43%- 2012(בשנת 0.40%מניותללאובמסלול

ההשקעותניהול:ה Iמב

השקעותניהול 2008מרץבחודשהועברהחברהדירקטוריוןלהחלטתאם TIבה

בע"מ.ערךניירותפסגותידה,עלשנבחרהתיקיםלמנהלן .... Iהק

הקרןשלההשקעותתיקמבבה

הקרן.שלהכספייםבדוחותמפורטפעילותתחוםכלשלההשקעותתיק:ה Iמב

ושירותיםמוצרינו . 2

ידה.עלהמנוהלתההשתלמותקרןהינוהחברהישלהמוצר

ללאומסלולמנייתימסלולהכללי,מסלולהשקעה-מסלולישלושהמופעליםבקופה

למדדהצמודיםובאפיקיםשקלייםבאפיקיםמושקעיםבקרןהכספיםמרביתמניות.

לצרכן.המחירים

 : 2013בשנתהחברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןבדברפירוטלהלן

השתלמותקרןהקופהסוג

למשפטניםהשתלמותקרןהקופהשם

 1971אוקטוברהקופההקמתמועד

 49,165כללי:מסלולהפקדןת(*)היקף

 248מנייתי:מסלול

 559מניות:ללאמסלול

 442,059כללי:מסלולנכסיםהיקף

 2,580מנייתי:מסלול

 6,158מניות:ללאמסלול

לקופה.העברותגםבתוכוכוללההפקדותכ~כום )*(

בענףהחברהשלבחלקההצפוייםמהותייםשינויים

בדוחלהלןמפורטיםבענףהחברהשלחלקהעללהשפיעשעשוייםהגורמיםפירוט

 .החברהשלהדירקכי'ריון
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ושירותיםמוצריםורווחיותהכגסותפילוח . 3

שגבתההניהולדמימהקרן.הניהולדמימגביתנובעות 2013בשנתהחברהות Cהכנ(כל

אלפי r) 2012 -1,711שאלפי 1,743בסךהיה 2013בשנתמהקרןהמנהלתהחברה

rש( . 

עמיתי(! . 4

 : 2013לשנתש'יחבאלפי , Dסוגיהןע"פבחברההעמיתיםהתפלגותלהלן

משיכותהפקדותנכסיםסרמספרמספרכסוג

 )*( )*(העמיתיםחשבוגותהי{.מית
העמיתים

 I 4,514 I 4,464 I 450,797 49,972 57,581שכירים

סה"כ
I 

4,514 
I 

4,464 
I 

450,797 49,972 57,581 

ומהקופה.לקופההעברותגםבתוכוכוללוהמשיכותההפקדותסכום )*(
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והפצהשיווק . 5

בייעוץ(עיסוקפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקאתהכנסתחוקקה 2005ביולי : 25ביום

פורסמוכן,כמוהפנסיוני").הייעוץייחוק(להלן: 2005התשס"הפנסיוני),ובשיווקפנסיוני

(עמלותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות 2006בפברואר ~~ 6ביום

הפצה").עמלות"תקנות(להלן: . 2006-התשס"והפצה),

והפצהלשיווקנוגעתשהיאככלהנ"להחקיקהמתוךועיקריותעקרוניותודות j7נלהלן

החברה:מטעם

שעיסוקופנסיוני,יועץשונים:עיסוקיםסוגישניביןמבחיןהפנסיוניהייעוץחוק •

פנסיוניוסוכןאליהםזיקהללאפנסיונייםלמוצריםבנוגעללקוחותייעוץבמתן

טעוניםהעיסוקיםשניאליהם.זיקהבעלשהואפנסיונייםמוצריםלשווקהרשאי

 .במקבילהרישיונותבשנילהחזיקניתןולארישיוןקבלת

כחלקרקמותרלקוחעבורפנסיונימוצרלגביבחוקכהגדרתהעסקהביצוע •

יוכלמתמשך,בחסכוןהמדוברואםלהם,ובהמשךפנסיונימייעוץאומשיווק

ולתקופהמתמשכיםלשיווקאולייעוץהסכםבמסגרתרקלהיעשותהדבר

 .בהסכםשנקבעה

עסקהביצועעםבקשרהנאהטובתפנסיוניליועץלתתמוסדיגוףעלנאסר •

 .בתקנותנקבעהמירביששיעורההפצהעמלתתשלוםלמעט

תמורהכלאועמלהלאדםלשלםמנהלתחברהעלנאסרהגמלקופותבחוק •

כספיםמשיכתבשלבה,חברותהמשךאולקופהעמיתהצטרפותבשלאחרת,

בענףביטוחסוכןרשיוןלבעלאופנסיוניליועץהפצהעמלתלמעטהעברתםאו

לעיל.כאמורהשקעותמשווקאופנסיוניביטוח

רשיוןבידוהיההחוק,שלפרסומויוםשערבמיבחוקמעברהוראותפיעל •

וכןהשקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהוראותלפיהשקעותבייעוץלעסוק

ולעסוקלהמשיךרשאיםהאמור,החוקלפיהשקעותבייעוץשעסקבנקאיתאגיד

ממועדוחצישניםשלושתוםעדביטוח,קופותשאינןגמלקופותלגביבכך

ובניהולהשקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהוראותעליוויחולוהחוק,תחילת

 . 1995-התשנ"ההשקעות,חוקי
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מועסקהיההחוק Oפרסו Oיושערבמיכילחוקהמעברבהוראותנקבעכןכמו •

גמלקופותכדיןשניהלמיידיעלאולביטוח,אולקצבהקופ"גשאינהקופ"ג,ע"י

בתכוףרצופותשנים 3במשךכאמור,העסקתובמסגרתעיסוקוועיקרכאמור

קופ"גלגבובעבורםעסקאותלביצועמאחריםהוראותבקבלתהיהלכך,

באותןולעסוקלהמשיךרשאילפיצויים,אישיתוקופ"גהשתלמותקרןלתגמולים,

לעסוקרשאיאינועודוכלהחוקתחילתממועדוחצישנתייםתוםעדפעולות

פנסיוני.בשיווק

-התשס"והפצה)(עמלותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח,בתקנות •

(לרבותגמלקופותשלמנהלתחברהכינקבע ,-1.4.06בשתחילתן , 2006

הבנקזהובכלליועץלכלהפצהעמלותלשלםרשאיתהשתלמות)קרנות

הפנסיוניהייעוץבחוקלקבועבהתאםפנסיוניכיועץאוהשקעותכיועץ,במעמדו

בהתאםבקופהחברותהמשךבשלאועסקאותבשלהפצה,עמלותובתקנות

המוסכםבשיעורתהיהההפצהעמלתקופה.אותהעםבקשרהיועץשנתן'לייעוץ

שנקבעהמירביהשיעורעליעלהלאששיעורהובלבדליועץהמנהלתהחברה,בין

הנ"ל.,בתקנות

• I לשנה, 0.25%עלעולהשאינובשיעורמרביתהפצהעמלתבתקנותנקבעה

לעיל,האמוראףעלהגמל.בקופתהלקוחלזכותהעומדיםהסכומיםכלמסך

i מהפקדותנובעיםאשרכנ"ל,מסכומיםהמירביההפצהעמלתשעורכינקבע

קופתאולם,לשנה. 0.1 %יהיה 31.12.05עדשהיאכללקופההלקוח!שהפקיד

I בנקאיתאגידידיעל 10.8.05ב-נשלטואותההמנהלתהחברהאושהיאגמל

I :גמללקופתמהפקדותנובעיםאשרכניילוסכומיםנמכרת)גמלקופת(להלן

I זכאיהיועץיהיה,לגביהן 1.4.06אחריאחרתלקופההועברואשרנמכרת

I כאמור.מהסכומים 0.25%עלעולהשאינומירביבשיעורהפצהעמלתלקבלת

הבנקאי,התאגידמלבדאחרמהותימחזיקגםבהןשהיהנמכרות,גמל.בקופות

I הבנקשלהאחזקהשיעורכפוללשנה, 0.25%ל-ההפצהדמישיעורנקבע

תשלםלאמנהלתחברהכינקבעכןכמוהחוק.פרסוםבמועדהגמל,בקופת .

 .מקבילהייעוץתקופתבשלאחדמיועץליותרלקוחבגיןהפצהעמלת

שיווק.אוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה •
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תחרות . 6

ביןהמשפיעים,מהותייםבתהליכיםכולוהפעילותתחוםמצויבכר,מרפורמתכתוצאה

כמעטהקופותביןעמיתיםלניודהדרךאתפתחההחקיקהבתחום.התחרותעלהיתר,

בהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקהקבעהבמקבילמגבלה.ללא

קופותשיווקבעתיד,גםוכךהאחרונותבשניםמוסמכים.משווקאויועץוע"ילכללים

מורכבת.הינההעמיתיםעלוהתחרותתאוצהתפסבפרטהשתלמותוקרנותכלל Iבהגמל

וקופותהנאמנותקרנותניהולשוקנשלטבכר,רפורמתשללתוקףכניסתהנד Jלמועד

הסכמיםנכרתובכר,מרפורמתכתוצאהבנקאיים.תאגידיםעל-ידימסורתיבאופןהגמל

בפרט,ההשתלמותקרנותורובבכלל,הבנקאייםהגופיםשלהגמלקופותרובלמכירת

הגמלקופותמכירתהשלמתלאחרמחו"ל.ולגורמיםפרטייםלגופיםביטוח,לחברות

לקרנותזיקהללאפנסיונייםכיועציםמשמשיםהבנקאייםהתאגידיםהבנקאיות,

בתחום.התחרותיותאתמגבירהדברהחברה,הערכתלמיטבההשתלמות.

עונתיוי~ . 7

נגזרקבוע,לקרןההפקדותתזריםולפיכךשכיר,במעמדהונםבקרןהעמיתים Jחשבונוך

השנה.כלפניעלאחידהבצורהומתפלגהעמיתיםשלמהמשכורתכשיעור

במהלךההפקדותתזריםקופות,ביןעמיתיםחשבונותמעברוקיוםהיותזאת,עםיחד

קבוע.אינוהשנה

ומתקניםקבוערכוש . 8

קצה,ציודלמעטהמשרדי,והציודהמנהלתהחברהמשרדילרבותהקבוע,הרכוש

 1החדשההכלליתהעובדיםהסתדרותמנכסיחלקהינםהמנהלתהחברהאת 10המשמ

במשרדיהשימושאתהפסיקההקרן 2013דצמברמחודשהחלהמשפטנים.איגוד

בו.הקייםובציודרות Iההסתד

אנושיהוו . 9

הדירקטוריון.בדוחראהמשרהונושאיהדירקטוריוןחברןעוימידע

מטעםבחברהכדירקטורמכהןהחברהמנכ"לעובדים.מעסיקהאינההמנהלתהחברה

חשבונית.כנגדשירותיועבורשכ"טומקבלהחברה,שלעובדאינוהמשפטנים,איגוד

אשרהחדשההכלליתהעובדיםהסתדרותעובדתהינההמנהלתהחברהמזכירת

אתהחדשההעובדיםלהסתדרותהחברהמעבירהלשירותיהובתמורהלחברהמושאלrןנ

ההסתדרותעובדתשירותיהסתיימו , 2013נובמברמחודש(החלעבודתה",נבורהשכר

חוץ)מיקורבאמצעותהנ"להשירותיםאתלקבלעברהוהחברהברה, lnלהנ"ל
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אבטחתמנהלסיכונים,מנהלפנימי,מבקרכספים,מנהלמשפטי,יועץמעסיקההחברה

חיצוני.הסכםבמסגרתהשקעותעץ Iויומידע

משרהנושאיתגמולבנושאהחברהדירקטוריוןמדיניות . 1 0

נושאישלתגמול"מדיניותשעניינו"החוזר")(להלן: 2009-9-24מוסדייםגו.~יםחוזר

יגובשמוסדייםבגופיםמשרהנושאיתגמולמבנהכיקובעמוסדיים",.כגופיםמשרה

נושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתמסודר(~נימיבהליך

טובתעםאחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלביןהצלחותיהם{גלמשרה

זמן.לאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהחוסכי(]

לרבותמשרהנושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשתהחוזר,להוראותבהתאם

המפורטיםלעקרונותבהתאםהשקעות,בניהולבפועלהעוסקיםמשרהנושאישל

ברווחיו/אוביצועיםבהצלחות,תלויו/אוכפוףלהםהניתןשהתגמולככלוזאתבחוזר,

החברה,

הסיכוןלמדיניותמעברסיכוניםלנטילתתמריציםתיצורשלאכךתגובשהתגמולמדיניות

המוסדי"הגוו)של

כיקובעתבחוזר,כהגדרתוהמשרה,נושאילתגמולבנוגעהחברהדירקטוריוןמדיניות

המשרהולנושאיבחברההמשרהלנושאיהניתניםבונוסיםלרבותהתגמולמבנה

שלבפועלביצועיהםו/אובהצלחותיהםתלוי/אוכפוףאינוההשקעות,בניהולהעוסקי(]

החברה.ברווחיו/אואלומשרהנושאי

משרהלנושאיהתגמולמשרה.לנושאימשתנהתגמולמדיניותבחברהתיו{~םלא

,הנגזרבתגמולמשתנה(רכיבבונוסרכיבללאבלבדקבועתגמולבסיסעליהיהבחברה

ללאוכן ) 2009-9-24הממונהבחוזרכהגדרתומשרה,נושאשלהאישייםמביצועיו

 .) 1994התשנ"ד-בנאמנות,משותפותהשקעותלחוק )ב( 64בסעיף(כהגדרתהאופציה

אולצרכןהמחיריםלמדדשכרהצמדותהדירקטוריוןלאישורבהתאםתאפשרהחברה

ההון,שוקאגףבהוראותלנדרשבהתאםאוהשכרערךשמירתלצורךכלשהואלשע"ח

חיסכון. Iוביטוח
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11 . o שירותיםונותניפקים

ניירותפסגותחברתהעמיתים.חשבונותשלתפעולשירותילחברהמעניקהפועליםבנק

 .הקרןהשקעותביצועאתמתפעלתבע"מערך

גוףבאמצעותאוובמשרדים,בציודאדם,בכוחלרשותוהעומדהמנגנון:אמצעות lהבנק,

דוחותמתןזהובכללהקרןלתפעולהנחוצותהפעולותאתמבצעידו,עלשיוסמךאחר

התקופתי.להסדרבהתאםהכלהקרו,פעילותעלהמפקחיםולגופיםלעמיתי(]

כדלהלן:לחברהשירותיםהמספקיםיועציםיש'~חברהבנוסף,

מדיניותלגבשהחברהשלההשקעותלועדתהמסייעחיצוני,כלכלייועץא.

בפסגות.לביצועהמועברתהשקעות,

בועדתומציגםהביקורתלתוכניתבהתאםביקורתדוחותהעורךפנימימבקרב.

הביקורת.

משפטייםהליכיםלתביעות,הקשורבכללקרןהמסייעחיצונימשפטייועץג.

נוספים.משפטייםונושאים

בחברה.סי(וניםובקרתניהוליחידת(מנהלהמשמשסי(וניםמנהלד.

מידע.אבטחתבנושאיהחברהמדיניותיישוםעלהאחראימידעאבטחתמנהלה.

הקרוידיעלהמשולמותהעמלות.פירוט 12

באחוזיםהתעריףהונמלהסוג

 0.045-0.075בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלות

 0.03-0.04בארץאג"חשלומכירהקניהבגיןעמלות

 0.01מק"משלומכירהקניהבגיןעמלות

 0.03-0.2תשלום(בתוספתבחו"למניותשלומכירהקניהבגיןעמלות
למניהסנט 0.5-3בחו"ל)לברוק'-

 0.01בקסטודיאןעסקהבגיןעמלות
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.השקעות 13

בהתאםהעצמיההוןאתלהשקיעצריכהמנהלת""חברהשלרישיוןכבעלתהחברה

 . 1964-התשכ"דגמל)קופתוניהוללאישור(כלליםהכנסהמסבתקנותא 58 ,לתקנה

לחברהאיןבפועלהוצאותבסיסעלענפיתהשתלמותקרןהינההמנוהלתוהקרןמאחר

העצמי.הונהאתלהשקיעבאפשרותהואיןעצמיהוןלחברהואיןרווחים

השולט.לתאגידקשורותבחברותאוהשולטבתאגידלהשקיענאסרהחב,רהעל

.מימון 14

כלשהם.מימונייםבמקורותשימושעושהאינההחברה

.מיסוי 15

היאאיןרווחיםאיןולחברהמאחרמע"מ.לצרכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה

חברות.ב:מסחייבת

למעטזאתהכנסה,מסלפקודת ) 2 ( 9לסעיףבהתאםהכנסותיהעלממסטורה Iפהקרן

 31ליוםעדשנצברזריםערךניירותממימושריאליהוןרווחעל 35%שלבשיעורמס

מאגרותריביתהכנסותעלמסלמעטלפקודה),ב 129לסעיף(בהתאם 2004בדצמבי-

 )ח( 3לסעיף(בהתאםגמלקופתשאינו-אחרגוףאצלשהוחזקובתקופהשנצברוחוב

במסמחויבתהקרן(בגינםבחו"להמתקבלותהכנסותבגיןמסלמעטוכןלפקודה),

המקור)במדינותהמסלתנאיבהתאם

התאגידעסקיעלופיקוח.מגבלווז 16

 .האוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהידיעלמפוקחתהמנהלתהחברה

הממשלתייםוהצוויםוההוראותהתקנותהחוקים,הואהחברהעלהחלהחוקיההסדר

ובכלללעתמעתבתוקףשהןכפיגמלקופותהמנהלותוהחברותהגמלקופותעלהחלים

לעיל:האמורמכלליותלגרועבליזה,

חדש].[נוסחהכנסהמספקודת •

"חוק(להלן: 2005-התשס"הגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק •

 .ותקנותיוגמל")קופות

(להלן: . 1964-תשכ"דגמל),קופותוניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות •

הכנסה")מס"תקנות

האוצר.במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקאגףהוראות •
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 .בישראלהמיסיםרשותהוראות •

 .החברות")"חוק(להלן:ותקנותיו 1999-התשנ"טהחברות,חוק •

(הוראהגמללקופותהמתייחסותישראל,בבנקהבנקיםעלהמפקחהוראות •

ההון).בשוקהבנקאותמערכתפעילותבענייו 322

וחברותגמלקופותשלרישומיםוניהולדיווחזיהוי,(חובותהוןהלבנתאיסורצו •

 . 2001-התשס"בגמל)קופותמנהלות

ככולותקנותיו 1981התשמ"א-(ביטוח)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוק •

שהוחלו.

החברה.שלההתאגדותותקנוןתזכיר •

 .אחרדיןכל •

הממשלתיותהחברותלחוקכפופההיאולפיכרממשלתית""חברההינההחברה

לענייניהשריםועדתהנחיותהממשלתיות,החברותרשותלהוראות , 1975התשל"ה-

שרשהינוהחוקלפיעליההממונההשרוהוראותלממשלההמשפטיוהיועץכלכלה

המשפטים.

המדינהמבקרלביקורתוכפופהמבוקר""גוףהינהממשלתית","חברהבהיותההחברה

בנקופעילותפנימי,מבקרע"ימבוקרותפעולותיהכן,כמוהציבור.:לונות nונציב

בבנקהפנימיתלביקורתגםכפופההשקעות,וביצועתפעולשירותילהכמעניק , Iהפועלינ

ישראלבבנקהבנקיםעלהפיקוחת Iולהוראו

מהותייםם I.הסכמי 17

הקופה.תפעוללצוררהבנקוביןהמנהלתהחברהביןניהולכם Iהסקיים

הקופהבהשקעותלטיפולבע"מעררניירותפסגותלביןהמנהלתהחברהביןכם Iהסקיים

החברה.י 7שבניהו

פעולהשיתוףהסכמי . 18

אסטרטגיים.פעולהשיתוףהסכמי Iאיולקרן

משפטיים.הליכים 19

המנהלת.החברהשלהכספילדוח 12בביאורפירוטראהמשפטיים,הליכיםשי~\:נםככל
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עסקיתואסטרטגיה.יעדים 20

עלבעתידגםשמירהתוךהעמיתיםלטובתולפעוללהמשיךהמנהלתהחברהבכוונת

בעבר.שהיהוכפישבניהולה,הקרןאתהמאפייניםוהניהולהשירותשל;בוהה Iהרמתו

בכךהמתמחיםגופיםע"יההשקעותתיקיאתולנהללהמשיךתשאףהמנהלתהחברה

האפשר.ככלגבוההוברמהאיכותיבניהול

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי . 21

בנושאיהתמקצעותהמשךלמעטהרגיל,העסקיםממהלךהחורגותתוכניותלחברהאין

עמיתים.ושימורלהסברהפעילותוהמשךהשקעה

סיכוןרמי IIבגדיון . 22

העמיתיםשבונות Iחנזילות

להלן:כמפורטהינובקרןהנזיליםהכספיםשיעור

מסלול

כללימסלול

וסחיריםנזיליםנכסיםשיעורנזילותשיעור

מ:נייתימסלול

94.14% 79.73% 

100% 87.99% 

מניותללאמסלול 91.530/0 00% 1

שלשוטפיםלתשלומיםבעיקרהמשמשתכנזיליםהמוגדריםבנכסיםהקרוהשקעת

עמיתים.משיכות

הנדרש.מהמינימוםגבוההתהיההנזילותרמתמסויימותבתקופותיזאת,עםיחד

והסחיר.הנזילבחלקהקרןהשקעותהרכבגבוהות,נזילותרמותעללשמורמנתעל

ותפעולייםסיכונים

הקשורבכלהתפעולייםהסיכוניםקיימיםעמיתים,כספישלהשקעותהמנהלתכחברה

מנוהליםהכספיםזאתעםיחדהעמיתים.כספיושיערוךהעברתםהכספים, Tלהפקדון

בקרהקיימתכןכמוושוטף.קבועבאופןמבוקרתאשרהבנקשלהמחשובמערכתע"י

הגמלקופותבאגףוהןהבנקשלהסינוףבמערכתהןהגמל,קופתשלההיבטיםבמגוון

במטה.
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כלכלייםמאקרוסיכונים

משקישלהפנויההאישיתבהכנסהלפגועעלולהבמשקהכלכלית,כפעילותהאטה

לחליפיןאובקופותלהפקידמוכניםהביתשמשקיהכספיםאתלהקטיןולכןהבית,

עלולותאלהמעיןהתפתחויותהגמל.מקופותידםעלהנמשכיםהכספיםאתלהגדיל

מנהלת.שהיאהנכסיםמההיקףנגזריםידהעלהנגביםהניהולדמישכןבחברהלפגוע

ההוןבשוקסיכונים

ובחו"ל.בארץהכספיםבשווקימושקעיםה(נמיתיםכספי

זותנודתיותובחו"ל.בארץהכספיםשווקיאתהמאפיינתלתנודתיותרגישההחברה

בחברותהמניותבשערישינוייםעליהם.שליטהאיןשלחברהרבים,מגורמיםמושפעחנ

להביאעשוייםאינפלציהושעורימטבעות,שעריריביתבשערישינוייםוב:חו"ל,בארץ

הח,ברה.בהכנסותלקיטוןובכרהחברהע"יהמנוהלהנכסים:היקף Lלירידה

ניהול"דוחבסעיףההנהלהבסקירתראהההוןבשוקהסיכוניםסוגיעלנןיחבפרוט

 ..בהשקעות"סיכונים

משפטייםסיכונים

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכוןהוא~פטי J!מסיכון

הנגזרותפיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמתונתוניםמידעוסר rוהסכם,

העמיתים.ידיעלשתוגשבתביעהלהפסדסיכוןוכןמהסכם,

ישיבותלליווישוטפים,משפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרותוהקרןהחברה

הדירקטוריון·

כיבור lהטעמי

שלרחבממכלולמושפעיםארורלטווחבחסכוןהשקעותלהעדפותבנוגעה~~יבורטעמי

למכלולההון.שוקומצבתעסוקהמצבמס,הטבותחקיקה,נושאיהשארביןגורמים

בהתאם.בקרןוהצבירההציבורטעמיעלמהותיתהשפעהלהיותיכולה~~לוגורמים

כרגולציה Lשינויים

היאולפיכרשונים,רגולאטוריםגורמיםמטעםואישוריםלפיקוחכפופההחברהפעילות

ומשינוייאלוגורמיםידיעלהמוכתביםמדיניותמשיקוליומוגבלתמושפעתליהיותעשויה

ממסבפטוריפגעאשררגולאטורישינויהואזומבחינההעיקרית.הסכנה:תחום Lחקיקה

יפגעואשררגולאטוריםשינוייםיבוצעוכיחששקייםהשתלמות.לקרןלהפקדותשניתן

השתלמות.לקרןלהפקדותשניתןנומסבפטור
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העובדידיעלהגמלקופתזהותבחירת

מנהלבגוףכספיםלהפקידממעסיקולדרושהזכותלעובדניתנהבכררפורמתבמסגרך[

מספרעלהשפעההארוךבטווחלהיותעשויהאלוחקיקהלהוראות .ידועלשייבחר

נכסיה.סךועלבקרן Cהעמית'ן

החברהב:אמינותפגיעה

(במיוחדהקרןשלקיימיםעמיתיםבשימורחשובגורםמהוויםהטובושמהייקרןמוניטין

עלולההקרן,במוניטיןפגיעהחדשים.עמיתיםשלבהפקדותוכןבכר),ר(~ורמתלאור

בה.העמיתיםומספרנכסיההיקףהקרן,פעילותעללהשפיע,

החברהעלהסיכוניםשלהשפעתםמידתלגביהחברההערכת

גבוהההשפעהבינוניתהשפעהנמוכההשפעההסיכוןסוג

 Xשלטוניותת Iהחלטו
 XתפעולייםסיכוניIבן
 XכלכלייםמקרוסיכוניIבן
 Xההוןבשוקסיכונים
 Xמשפטייםסיכונים
 Xהציבורטעמי

 Xברגולציהשינויים
 Xהקופה:בחירת Lחופש
 Xהחברהבאמינות~גיעה
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למשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

בע"מ

הדירקטוריוןדוח
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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כללי . 1

ממשלתיתכחברההוקמה"הקרו")(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרן

ואיגודישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודש

המשפטנים.

שירותילקרןמעניקבע"מהפועליםבנקשכירים.דיןעורכיהםהקרןעמיתי

הקרן,תקנוןלפיהעמיתיםוחשבונותהקרןחשבונותניהולהכולליםתפעול

דין.כללהוראותובכפוףוהוועדות,הדירקטוריוןהחברה,הוראות

גמל),(קופותפיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק )ו( 86לסעיףבהתאם

החוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע , 2005-התשס"ה

תאגיד,עודתהיהולאמנהלתחברהבידיבנאמנותתנוהללתוקף,האמור

מבבי-שינוי 31.12.2009ביוםהושלםלעיל,האמורהסעיףלהוראותבהתאם

קרןשלמבהלתלחברההחברהפוצלה 1.1.2010מיוםשהחלכךבקרןארגוני

וזאתהמנהלת,החברהבידיבנאמנותשמנוהלתהשתלמותולקרןהשתלמות

לדרישותובהתאםוחסכוןביטחוןההון,שוקאגףעלהממונהלאישורבהתאם

הדין·

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

הצבעהבזכויותאחוזמניותסוגהמניותבעל

 )*ו 500/0

 )**ו 500/0

100% 

כשרשמכהןמיבידימוחזקתוהיאישראלמדינתע"ינרכשההכרעהמנית )*(

אןהנהלהמניותישראלמדינת

בןהנהלהמניותהמשפטניםאיגוד

העבודה.

איגודוראשיהכלליתהעובדיםהסתדרותנרשמוהמשפטנים,איגודבשם )**(

ההשתלמות.קרןהקמתבמועדהמשפטנים

המנהלתהחברהידיעלהמנוהלותלקופותשישהאישורים .. 3

כספיםעלחלהאישורלשכירים.ענפיתהשתלמותכקרואושרההקופה

מסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאםלקופההמשולמים
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מכוחבתקנותאו 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

אישורמספרהאמורות.התקנותבמקוםשיבואוהאמור,לחוק 22סעיף

הוא:המסלולים

 292כללי-מסלול •

 1454מנייתי-מסלול •

 1455מניות-ללאמסלול •

 .לעת)מעת(מתחדש 2014בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 4

 2013שנתלסוףנכוןהעמיתיםחשבונותמספר

מס'

סה"כחשבונות
חשבונותשכיריםמסלול

 4,454 4,454כללימסלול
 27 27מנייתימסלול
 33 33מניותללאמסלול
 4,514 4,514מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 5

היקףהיקף

שיעורנכסיםנכסים

השינוי 12/2012 12/2013

אחוזיםש"חאלפימסלול

 5.950/0 417,241 442,059כללימסלול
 37.97% 1,870 2,580מנייתימסלול
 2.96% 5,981 6,158מניותללאמסלול

 6.05% 425,092 450,797מנוהליםנכסיםסה"כ

השנההמנהלתהחברהבתקנוושנעשושינויים . 6

ההתאגדותבתקנוןשינוייםהכלליתהאסיפהע"יאושרו 2013נובמברבחודש

 . 2013יולימחודשהחברהדירקטוריוןלהחלטתבהתאםהמנהלת,החברהשל

בקשרלדירקטוריםנסיעההוצאותהחזרבנושאסעיףהוספתכוללהשינון

בנושאהחברהלתקנון 72סעיףשינויוכןהדירקטוריון,אוהועדותלישיבות

חוקי·למנייןכתנאיהדירקטוריוןבישיבותהמנכ"לשלנוכחותו
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אךהכללית,האסיפהידיועלהחברהדירקטוריוןידיעלאושרהשינוייםנוסח

ההוןשוקאגףאישורהתקבלטרםהכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדנכון

שונו.טרםהחברהשלהיסודמסמכילפיכך,לשינוי.החברותורשות

המנהלתהחברהעסקימצבב.

החברהעסקימצב . 1

הקופה.ניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

החברה:שלהכספיהמצבעלהדוחלהלן

בדצמבר 31ליום

2012 2013 
ש"חאלפיש"חאלפי

גכסים

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

22 
588 

23 
565 

 588 610הגכסיםכלסך

lliב 
מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות

 588 610זכותויתרותזכאים

 588 610ההתחייבויותכלסך

 588 610וההתחייבויותההוןכלסך
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הפעילותתוצאות . 2

לב(ובשיםענפיתגמלקופתשלמנהלתוכחברההחברהלתקנוןבהתאם

הכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהפעילותגמל),קופותחוקלהוראות

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמינובעותהחברה

החברה:שלהכוללהרווחעלהדוחלהלן

לשנהלשנהלשנה
שהסתיימהשהסתיימהשהסתיימה

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בדצמבר 31בדצמבר 31

2013 2012 2011 
ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

מקרןניהולמדמיהכנסות

 1,741 1,711 1,743ההשתלמות

 1,741 1,711 1,743ההכנסותכלסך

 1,741 1,711 1,743וכלליותהנהלההוצאות

 1,741 1,711 1,743ההוצאותכלסך

לתקופהכוללרווח

מהותייםאירועים . 3

 2013לשנתבקופהההשקעותפעילות-כללימשפטנים

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

בהיקףבארץסלותעודותמניותנרכשוהפעילותבמסגרת , 2013שנתבמהלך

 . I'illמן 23.8כ-שלבהיקףבארץסלותעודותמניותונמכרו I'illמיליוני 13כ-של

מניותונמכרו I'illמן 46.2כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו

 . I'illמן-29כשלבהיקףבחו"לסלותעודות

בהיקףמדדצמודותנצרניות Iקאג"חנרכשוהקונצרנן,באפיקהפעילותבמסגרת

מן 7.2כ-שלבהיקףמט"חצמודותקונצרניותאג"חנרכשו , I'illמן-51.2כשל

I'ill , נרכשוכן,כמומ.י 30.7כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנמכרןמנגד

קונצרניותאג"חנמכרומנגד , I'illמן-16.8כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"ח

נקנוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת . I'illמן 1.8כ-שלבהיקףשקליות
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אג"חנמכרוומנגד lilIמן 8.5כ-שלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"ח

אג"חנרכשוכן,כמו . 1ilIמן 17.6כ-שלבהיקףמדדצמודותממשלתיות

שקליותממשלתיותאג"חונמכרו lilIמן 11.9כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

צמודהממשלתיבאפיק . 1ilIמן 1.5שלבהיקףומק"מ lilIמן 31.4כ-שלבהיקף

 . 1ilIמן 1.4שלבהיקףאג"חנרכשוהמט"ח,

מניותללאמשפטנים

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

ושקליותצמודותממשלתיותחובבאגרותמושקעיםהמסלולמנכסי-900/0כ

צמודותקונצרניותחובבאגרותמושקעיםהמסלולמנכסי-100/0כקצר.במח"מ

קצר.במח"מושקליות

מניותמסלולמשפטנים

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

הדוח,בשנתלמניות.גבוההחשיפהרמתעלהקרןשמרה , 2013שנתבמהלך

עםבתיאוםנעשהזהמהלך .-900/0כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפה

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכותהפקדות

המאזןתארירלאחראירועים . 4

שלמינויהאתהממשלתיותהחברותרשותאישרה 2014ינוארחודשבמהלך

המנהלת.בחברהדירקטוריוןכיו"רפינטוטובהעו"ד

שלההשקעהלמדיניותוהקשרובמשקכלכליותהתפתחויותג.

החברה

כלכליותהתפתחויות . 1

המאקרותמונת

השנהבמהלךהעולמי.ההתאוששותבתהליךמפנהכשנתמסתמנת J 2013שנו

והפוליטיקאיםבאירופה,חמורפיננסיממשברהחששותלחלוטיןכמעטהתפוגגו

להפעילוהחלוהחובממשברלצאתניתןלאבלב,דצנעמדיניותבאמצעותכןכימו Iהפ

עלוהעסקי.הצרכניהסנטימנטלשיפורותרמווהתעסוקההצמיחהלעידודרפורמות

שלהשניהרבעוןבמהלךמהמיתוןרשמיבאופןיצאהאירופהאלו,אירועים .l,רקי
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תהליךשלאופיולגביהשווקיםעםמתמשךשיחדוניהלהפדבארה"ב,השובה.

עלהכריזבדצמברכאשרהאחרונותבשניםשהנהיגהמרחיבהמהמדיניותיאה Iהיצ

הייתהואירופהבארה"בהתהליכיםשלהתוצאההאג"ח.רכישותתכניתשלצמצ:ום

גםהאופטימיותרמתאתאחדמצדשהגבירהעלייההמניות,בשוקיחדותעליות

בנוגעשאלותמעטלאהעלתהגםמנגדאךביותר,הסקפטייםהמשקיעיםבקןיב

במהלךהפדשלהאיתותיםשני,מצדהיום.המניותשוקישלהאטרקטיביותרת rלמי

נחשובתהליךכאשרהמתעוררים,השווקיםבקרבהמניותבשוקיפגעו:ה Iהש

אסטרטגייתעלהספקולציותבנוסף,המתפתחות.מהמדינותברביםמבניותחול,~ות

האמריקאיהאג'יחבשוקמאודפגעההכמותיתההרחבהמתכניתהפדשלהיציאה

בכלל.בעולםהאג"חובשוקיבפריט,

ידיעלונתמכה-2012לבהשוואהבמקצתנמוכההייתה-2013בהצמיחהבישראל

ובייצוא.בהשקעותמשמעותיתהאטהלעומתהמקומיהביקוש

 3.4שללצמיחהבהמשךאחוזים,-3.3בהסתכמהבישראל 2013בשנתהצ'([יחה

 2.3עלעמדהכאשרעמדההרביעיברבעוןהצמיחהבפרט, 2012בשנתאחויזים

הפרטיתהצריכהכאשרהמקומיהביקושידיעלנתמכה-2013בהצמיחהאחו·זים.

עלתהציבוריתלצריכהוההוצאה ,-2012באחוזים 3.2לעומתאחוזים,-4.3ב:ה nעל

ביטוילידיבאה-2013בהצמיחהבקצבההאטה .-2012לבדומהאחוזים-2.8ב

.ס-3ב-2013בעלוקבועיםבנכסיםההשקעותהחוץ.ובסחרבהשקעותבחוילשה

בסעיףהחריפהההאטה . 2012בשנתאחוזים 3.5שלעלייהלעומתאחויזים,

סיוםרקעעלומכונותבציודומההשקעותלמגוריםבבנייהמירידהנבעה~קעות Jהה

שלההשקעהמסיוםנוספותקצההשפעותובשלב"תמר"הגזבאסדת~קעה Jהה

אחוזים, 0.9שלבשיעורעלהוהשירותיםהסחורותיצואגת.בקרייתבמפעלאינכ\ל

-1.1בירדהזנקוחברותיהלומיםללאהסחורותיצואבפרט, .-2012לבדווז.:ה

ב-הישראליהחוץבסחרהחולשה .-2012באחוזים 4.1שלעלייהלעומתאחויזים

העולמיבסחרשנרשמההחולשהבשלוהןהשקלמהתחזקותהןנבעה 2כ) 13

האבטלהשיעור , 2013במהלךשהסתמנהההאטהלמגמתבניגודהשנה.במהלך

ועד 2012בדצמבראחוזים-6.8מהשנהבמהלךניכרתבצורהירדהישראלי ק!:\ 1במ

בשיעורמזעריתירידהנרשמההשנהבמהלך . 2013דצמברבחודשאחוזים-5,9ל

אחוזים-63.7ל 2012בדצמבראחוזים-63.8מהעבודהבכוח~תתפות Jהה

 2013בדצ:מבר

התקופה(להלן 2013שנתבסיכוםבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשיינויים

כדלקמן:הווקרת), IOהנ
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 2013שנתסיכום 2013הרביעיהרבעון

 15.3% 5.3%הכלליהמנוות- rמד

 35.6% 1.00/0- 50יתר

 15.1% 5.7% 100ת"א- rמד

 12.1% 5.1 % 25ת"א- rמד

 12.3% 2.2%להמרה nאג"- rמד

 5.4% 1.5%כללו nאג"- rמד

 1.8% 0.0%לצרכןהמחירים- rמד

 1.8עלעמדה 2013שנתבסוףהאינפלציה-לצרכוהמחיריםבמדדהש~ינוי

סעיףמעלייתנבעההמחיריםעלייתעיקר . 2012בסוףאחוזים 1.6לעומתאחוזים

ללאהמדדלאינפלציה.אחוזנקודות-0.7כותרםאחוזים-2.8בעלהאשרןור, Iהד

-1.6בוירקותפירותוללאאחוזים-1.9באנרגיהללאאחוזים,-1.5בעלהדיוו-

אחוזים 2.5שלבירידהביטוילידיבאההמקומיהביקושברמתההאטהאחוזים.

התחבורהסעיףוההנעלה.ההלבשהסעיףוביציבותלביתוציודריהוטבסעיף

שהחלההסלולרמהפכתהשפעותהמשךרקעעלאחוזים-2.0ב·רדקשורת Jוהר

 .-2012בעודי

בשנתהשקלהתחזקהמט"ח,בשוקהדולר-מולאלהשקלשלהחליפיןשע~ר

-7.6ובהיורוכנגדאחוזים-2.8בהדולר,לעומתאחוזים 7.0שלבשיעור 2013

רמהעלהשנהבסוףעמדהדולרמולהשקלשלשערוהמטבעות.סלמולאחוזים

העיקרייםהמטבעותמולהשקלהתחזקותמגמתלדולר.שקלים 3.471של

תרמואשרהעולםברחביהכמותיותההרחבותממגמתהןנבעההנסקרתבתקופה

מנתעל"תמר".ממאגרהגזהזרמתמתחילתוהןהמוביליםהמטבעותלהיחלשות

עםהמתואמותבכמויותמט"חלרכושהחלישראלבנקהגז,השפעותאתרל tJלנ

בנקידיעלמחדשתיבחןזותכניתהתשלומים.מאזןעלהגזהזרמת'פעת Uה

ישראל.בנקפיעלכךלפעולה,העושר""קרןשלכניסתהעם-2018ב~אל Iיש

ריבית,הפחתותשלושביצעישראלבנקהשנהבמהלך-הריביתשערית Iנפתח nה

עלהמנייןמןשלאריביתהורדתביצעהבנקכאשרמאיחודשבמהלךמהןשרניים

אוקטוברבחודשהרגיל.במועדנוספתואחתבמאי-17בהשקלשלהתחזקותורקע

לעומתאחוזים 1.0עלעמדה 2013בסוףהריביתנוספת.ריביתהפחתתהחנבצעה

שלמרמהירדהשנים-5לממשלתיתאגייחעלהתשואה . 2012בסוףאחוזים 1 .' 75
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אג"חעלהתשואה . 2013בסוףאחוזים 2.3שללרמה 2012בסוףאחוזים : 2.7

 3.7שללרמה 2012בסוףאחוזים 3.8שלמרמהירדהשנים-10לשלתית Jממ

 . 2013בסוףאחוזים

-234.7בהסתכמו 2013בשנתהמסיםרשותהכנסות-הממשלתיהגירעון

תיקוניבניכוי . 2012בשנתשקליםמיליארדי 212.6לעומתשקלים,מיליארדי

וזאת , 2.8%שלריאליבשיעורההכנסותעלוהתקציב,לנתוניוהתאמותחקיקה

זהמגידולמהותיחלק . 2011לעומת 2012בשנת 1.1 %שלריאליתעליהר rלאן

חברותממכירתומהכנסותהכלואיםהרווחיםגבייתבשלפעמיותחדמהכנסות ! Iנוב

מיליארד 33.2שלבסך-2013בהסתכםנטואשראימתןללאהכוללהגורעוןהזנק·

לעומתהחדשה,החישובשיטתפיעלמהתמ'יגאחוזים 3.15%שהםשקי~ים

מהתמ"ג. 4.65%שלגירעוןעלשעמדהמדינהבתקציבהמקורי:::נון Iהת

בשלושתהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

השוטףבחשבוןהעודףדולר.מיליארד-2.1ב 2013שלהראשונים:עונים 1הר

תושבישלהישירותבהשקעותדולרמיליארד 10.5שלמגידולנובעזובתקופה

עלייהנרשמהמנגד . 2012בשנתדולרמיליארד 9.5בסךלהשקעותבהמשך ~'''וח

לעומתסחירים,זרוםערךבניירותישראלתושביבהשקעותדולרמיליארד 9.1של

סחירים.ישראליםערךבניירותחו"לתושביבהשקעותדולרמיליארד 0.8שלעליה

הדוחבתקופתההוןבשוקמהותיותהתפתחויות . 2

המניותשוק

 .-15.1%בעלה 100ת"אומדד , 12.1%שלבשיעור-2013בעלה 25ת"אמדדי

דומהתשואהבמרבותםשהנובוהעולםברחבוהמניותשוקיעלעברהמצוונתשנה

המרכזיוםהבנקיםלהם.שקדמוהשניםבשלושתהמצטברתמהתשואהגבוההואף

סיפקוובכךאותההגבירוואףהאולטרה-מרחיבההמוניטאריתבמדיניותהמ(~יכו

שלמיתוןלאחרמהמשבר,אירופהשליציאתהבמקביל,המניות.לאפיקגביתרוח

אמוןלהחזרתנוסףגורם IIהיהאמריקאיתבכלכלהוהשיפורמשנתיים,למע,לה

המ(~קיעים.

הדרך.לאורךמהמורותמעטבלאלווהעליותכילזכורחשובהחיובית,השנהף f'lfעל

כאשרבארה"ב, QEה-צמצמוםתחילתמפניהחששותהתגברוהזמןשנקףככל

עללשווקיםאותתבומאי,בחודשברננקישלהתבטאויותיועםהגיעכמובןהשיא

הכמותית.ההרחבהצמצוםבתהליךלהתחילגוזו IIכ
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אחרורדיפהחסרבתשואתהתאפיינההראשונההשנהמחציתהמקומית,בבורסה

התנהגהישראליהמניותשוקואילךהשנהמאמצעזאת,למרותהעולם.מדדיביצועי

בשוקהעליותאתריסנןאשרסיבותמספרלמנותניתןהמפותחים.לשווקיםבדומה

אמריקאיתלתקיפההחששותרקעעלהגאו-פוליטיבסיכוןאסקלציההמקומי:

האפשריתמפגיעהוהחששהרגולציהרוחבאירן;ישראליתתקיפהו/אובסוריה

 2013בשנתבנוסף,המקומית.הבורסהמעללרחףהמשיכןהחברותברווחי

 .לחו"להמוסדייםהגופיםשלהמניותמתיקגדולחלקשלההסטהמגמתנמ~\כה

ביחסהשוקתמחורהמקומית,הבורסהשלהחסרתשואותשבשללהדגישחשוב

שלהאחרוןבשלישבהתאם,השנה.במהלךלמענייןהפךבחו"לאחריםלשווקים

ארצה.השקעותהחזרתשלמגמהנרשמהנה Iהש

השורהמדדישרשמןהעודפיםהביצועיםהוא-2013בהשווקיםשלנוסףמא(~יין

 24.7%שלתשואההשנהרשם 75ת'יאמדדהמובילים.המדדיםלעומתנייה Iהש

התיאבוןהגברתאתשיקפהזותופעה . 35.6%שלתשואההניבהיתרומדיד

המקומיתמהרגולציההחששותאתגםכמוגבוהבסיכוןהמאופייניםים CIלנכ

אינהזותופעהכילצייןחשובזאתעםבמשק.הגדולותלחברותבעיקר:וונת tשמ

העולם.בכלוהתרחשהלישראלייחוירית

הנגזריםשוק

מיליון-14.1בהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהנסקרתבתקופה

 4744%מהווהזהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.8באואופציה·ות Tיחי

בחוזיםהמחזורהמעו"ף.במניותהנסקרתבתקופהשנרשםהמסחרזור rממן

חוזים.אלף-15.7בהסתכםהמעו"ףמדדעלעתידיים

ש"חמיליארד-94בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק

מיליארד-9.9בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחי

 .הבסיסנכסבמונחיש"רו

האג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-מדדצמודותממשלתיות nאג"

שנים) 0-2 (הקצריםבטווחים . 3.00/0שלבשיעורהמדדצמודותשלתיות .Yהמנ

ובטווחים 2.9%שלעליהשנים) 2-5 (הבינונייםבטווחים , 2.1 %שלעליהנרשימה

 . 3.20/0שלעלייהנרשמהשנים) 5-10 (האן-וכים

הלאהממשלתיותאג"חמדדעלההנסקרתבתקופה-צמודותלאממשלתיות rlאג"

השקליותואילו-4.4%בעלוקבועהבריביתהשקליות . 4.0%שלבשיעוררות rצמו

באג"חנרשמוהעליותעיקרהשיקלי,באפיקאחוזים.-2.30/0בעלומשתנהכית Lברי

 , 2.3%שלעליהנרשמהשנים) 0-2 (הקצריםבטווחיםכאשרארוכיםלטווח
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ומעלה)שנים 5 (הארוכיםובטווחים 4.5%שלעליהשנים) 2-5 (הבינונייםבטווחים

 . 5.4%שלעלייהמה Iנרש

שביןהנמוכההתמסורתהיההאג"חבשוק 2013שלהבולטיםהמאפייניםאחז-

הכלכליתמהסביבהבעיקרנבעהזונמוכהתמסורתהמקומי.וזההאמריקאיהשוק

בציפייהלוותהבארה"בשההתאוששותבעוד-שרויותהמדינותשתיבהןהשונה

ריביתלהפחתתבמקבילהאטהרשמההישראליתהכלכלה , QEה-צמצוםלתרזילת

ביטוילידייבאהזונמוכהתמסורתשלהתוצאה . 0.75%שלמצטברבשיעור

ל-באג"חהתשואותמרווחכאשרלארה"בישראלביןהתשואותמרווחיכווצות Jבהר

10 I בסיומה.-0.7%להשנהבתחילת 2.2%שלמרמהירדשנים

 , I'illמיליארד-1.17בהסתכםוהמיריםבמניות 2013בשנתהממוצעהיומיזור rהמן

במניותההוןגיוסי . 2012בשנתהממוצעהיומימהמחזור 8.8%ב-הגבוהה iרמר

לנתוניביחס 85.4%שליה Iעל , I'illמיליארד-7.2ב 2013בשנתהסתכמווהמירים

 . 2012שנח:

כדיתוךהקונצרניבאפיקגםבעליותהתאפיינההנסקרתהתקופה-קונצרני rאג"ו

ייצורבהיותוהממשלתי.האפיקמולאל ) SPREAD (התשואותמרווחיצמצום

בדומההעולמותמשנינהנהשהואהריהמניות,ואפיקהממשלתיהאפיקביןכלאים

 60התל-בונדמדד ,-8.9%בעלההקונצרניותהחובאגרותמדדהמנייתי.לאפיק

התשואה.מרווחהתקופהבמהלך-5.9%בהשקליהתל-בונדומדד-6.3%בעלה

 , 1.23%עלהתקופהבסוףעמדהממשלתיותהחובאגרותמול 20התל-בונדבמד·ד

הצטמצם 40התל-בונדבמדדהתקופה.בתחילת 1.61 %שלמרווחלעומתזאת,

 .-0.99ל-1.26%מהשקליהתל-בונדובמדד-1.27%ל 1.71 %-מהמן-ווח

השנווה-השורהמדדואתדחפהסוכונוםלקחתהמשקועוםשלהגוברתהנטווה

השנה(שהושקתשואותבונד-תלומדד 7.7%שלעלייהרשםיתרהתל-בונדמדד·

עד BBB-שלהשקעהבדירוגצמודיםקונצרניםמאג"חיםומורכבפברוארבחו·רש

A ( היההקונצרניבאפיקהשנהשתמךנוסףגורםהשנה.מתחילת-10.00/0בקפץ

גםשהובילקונצרניבאג"חהמתמחותהנאמנותבקרנותהגבוההגיוסיםקצב:

חדשות.להנפקותגבוהלביקוש

שלירידה , I'illמיליארד 36.7אג"חבאמצעותהעסקיהסקטורגייסהשנהבמהלך

עלו , 2013אוקטובר- 2012דצמברהחודשיםבין . 2012לשנתביחס 7.5%

 . 27%שלעלייהש"ח,מיליארד-42לש"חמיליארד-33מבנקאיותהחוץאות lll1הה

 .-2012ל 2011השניםביו 37.5%שלעלייהלאחרזאח:,

 2013ב-ובעולםבארץבולטיםעים IIאיר
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אתברננקיהפתיעבמאי,-22ב-השווקיםעלוהשפעתםהפדשלהאיתותים

עודהכמותיתההרחבההיקףאתלצמצםיתחילשהפדייתכןכיוהצהירהשיווקים

ברחביהממשלתי nהאג"ותשואותמהירההייתההשווקיםתגובתהשנה.סוףלפני

במדדיחדלתיקוןהובילהברננקישלזואמרהבנוסף,בחדות.לעלותהחלוהעוילם

המטבעותשלמשמעותיתבהיחלשותגםשלווההמתעורריםהשווקיםשלהמנ:יות

הגבוהה,הוודאותאיורמתהפדשלזהמצעדהחששותבעקבותהמקומיים.

קנהבכלחריגההיתההשנהשלהשנייההמחציתבמהלךהאג"חבשוקיהתג:ודתיות

מידה.

התקיימואשרבאיטליההבחירות-באירופהכיווןשינוימסמנותבאיטליהבחיורות

שלההתאוששותבתהליךמכונןרגערבהבמידההיופברואר,חודשו.הי 7בש

באיטליההצנעמשטרכיהיה,הבחירותמתוצאותשעלההברורהמסראירופה.

קיבלהבאירופהנשבהשכברזורוחהסאה.אתגדשבכלל,באירופהגםאךבפריט,

שלהנכונותאתוהגדילה ,-G20הבפסגתהעולםוממנהיגין MFמה-גםחיזוק

אירופהעלהכבידהאשרהחגורהאתמעטלשחררבראשן,וגרמניההצנע,תומכות

השנה,מתחילתנסקבאירופהוהעסקיםהצרכניםאמוןבהתאם, . 2010מאז

השני.הרבעבמהלךארוךממיתוןרשמיתיצאהאףואירופה

הבנקאותמערכתשלגבוהה-חשיפהבאירופהעתידייםלחילוציםכתקדיםקפרייסין

החילוץלבקשתהעיקריהמניעוהייתההבנקיםיציבותתחתחתרהליווןת Iהק(!ריסא

משברלהחמרתאמיתיאיוםלהוותמכדיקטנהעצמהשקפיריסיןבעודקפריסין.של

כאשרהעיקריהנושאהייתההקפריסאיבמשברהטיפולדרךהאירופי,החו,כ

כתנאינכללההחילוץבעלותבבנקיםהפקדונותבעלישלהשתתפותלראשונה,

מדרךלחלקרשמיבאופןהפךזהתקדים-2013ביותרמאוחרהסיוע.לקבלת

קריסה.בפנישיעמדובנקיםעםבעתידיתמודדוהאירופאיםבההפעולה

לתפקידהנכנסהעשורכבכל-סיןשלהצמיחהמודלאתמשנההחדשהמנושל

לפרוסהחדשההממשלההחלהכניסתהעםבסין.חדשהממשלההשנהילת rבתן

לסיןלעזורצפויזהחזוןהקרוב.בעשורסיןשלהכלכליתלהתפתחותחזונהאת

וגידולבנדל"ן,רבההשקעהזול,יצואעלהמבוססמכזההצמיחהמודלאתלשנות

שלוההשקעותהפרטיתהצריכהעלהנסמךלכזהבמשקהאשראיבהיקףרסןחסן·

הרפורמותאתרבבפירוטהממשלהפרסמהזהיעדלהשיגמנתעלהעסקי.המג,זר

ההקלהבולטותהמתוכננותהרפורמותמביןהקרובות.בשניםסיןעללעבורהצפויות

קנייןזכויותהסדרתהעיור,תהליךשלמבוקרתהאצההיחיד,הילדבמד·יניות

המט"ח.שוקשלוליברליזציה
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הסיפוריםאחד-" Abenס mics "בדפלציהלמלחמהיפןממשלתראששלתכניתו

הכריזשהואוהמלחמהלשלטוןאבהשינצושלעלייתוהוא 2013שנתשלהבולטים

תכניתעלהכריזאבהשנה. 20מזהביפןהשורריםהאפסיתוהצמיחההדפלציהעל

"חצים"שלושהעלמבוססתהתכנית ." Abenס mics "-שמועלקראהואלהחד(~ה

לכתמרחיקותורפורמותפיסקאליתהרחבהתקדים,חסרתמוניטאריתהרחבה-

מטבעבמונחיאשרבשווקים,תמכההאדירההכסףהזרמתהכלכלה.מבנהלשינוי

התמריציםתכנית . 2013בשנתביותרהמרשימותהתשואותאתהציגומקומי,

 , 2013במהלךבצמיחהרבותתמכוהמוניטאריתההרחבהעםביחדת Iהפיסקאל

מבנהלשינוירפורמותהכוללתביותר,והחשובהבתכניתהשלישותהצלעאך

בקשיים.נתקלתעדייןהצבויחה

לאורבמיוחדהפתיעהבבריטניההמהירההצמיחה-בבריטניהמהירהצמיןחה

למיתוןבדרךנמצאתבריטניהכיבשווקיםחששעודהיההשנהשבתחילתהעו,בדה

בשיעור-2013בלצמוחצפויהבריטניהזאת,למרות .)" Tripן e Dip "(רצוףשלישי

לעומת 3.2%שלצמיחהרשמההיאהשנהשלהשלישיברבעכאשר , 1.4%של

אתלמנותניתןבריטניהשלהמפתיעהלהצלחההסיבותמביןהשני.ברבע 2.8%

למקומותהאשראיבהקצאתעזרהאשרהמרכזיהבנקשלהמוניטאריתההו-חבה

שלהחדההיחלשותובנוסף,הבית).ומשקיבינוניות(פירמותבמשקלכךהזקוקים

חודשיים)תוךהמטבעותסלמול-7.00/0ב(נחלשהראשוןהרבעבמהלךהס()רלינג

השנה.במהלךשנרשםבשיפורהםגםתמכובאירופהוההתאוששות

עתיד""יששלכניסתן-המחייהיוקרהורדתעלדגששמהבישראלחדשהממי~לה

הכיווןאתסימנההשנהבתחילתנתניהושלהחדשהלקואליציההיהודי":ית Lו"ה

החברתיתהמחאהמהדהדתברקעכאשרהחדשה.הממשלההולכתאליויכלי 1הכ

יוקרהורדתאתמרכזיתלמטרהלהשמההחדשההממשלה , 2011קיץשל

שלהדיורבקבינטוכלההריכוזיותועדתהמלצותמקבלתהחל .בושראלה llrlהמ

שונותרפורמותלהניעמנסההכלכלהושרהאוצרשרבהובלתהממשלהלפיד,יאין-

הבונוני.בטווחהאינפלציהסביבתשלבירידהביטוולודילבואצפויותאשר

עלשהצטברווהעדויותבסוריההנמשכתהאזרחיםמלחמת-סוריהמולהמותח

בריתה.ובנותארה"בשלצבאיתבמתקפהלאיומיםהובילוכימיבנשקשיבווש

לכךיהיובסוריה,בנעשהתתערבארה"באםכיאיימומצדןואירןסיןרוסיה,

ספטמברחודשבמהלךלשיאוהגיעהמתחנרחבות.ועולמיותאזוריותהשלכות

המתחשלבשיאוהכימי.מנשקואסדפירוקעללהסכםהצדדיםהגיעוולאחריו

שנים-5ל CDSב-משתקפתשהיאכפיישראלשלהסיכוןפרמייתהג~?ו-פוליטי,

-8.3%בקפץהנפטמחירבספטמבר,-9בנק'-147ליוליבסוףנק'-107מקפ~בה
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לאחר . 3.8%שלירידהרשם MSCןשלהעולמיהמניותומדדאוגוסטבחודש

למטהבחזרהתיקןהנפטמחירבחזרה,ירדהישראלשלהסיכוןפרמייתכם, CIהה

שבוות Dהמנומדדיספטמברשלהשנייההמחציתבמהלךבמחירוהעלייהרובאת

לעליות.

שעשויההיוםידועותתופעותאומגמותעלהמנהלתהחברהשבידימידע . 3

שניהולההגמלקופותוהמנהלתהחברהמצבעלמהותיתהשפעהלהםלהיות

ופעילותיהן

-2012לבדומה 3.3%עלעמדה 2013בשנתהצמיחה-במשקהצמיחהשיע,ור

שלמזהמהותיתשונההיההשנההצמיחהמבנהזאת,עםאחוזים. 3.4עלז::דה Iשע

ממאגרהגזהפקתתחילתשלחריגהתרומהבשלבעיקרוזאתשעברההשונה

לצמיחה.אחוזנקודות-1.0כותרמהביבואבירידהביטוילידיבאהאשר"תפנר"

השפעתבנטרולאחוזים, 3.3עלעמדה-2013בהרשמיתשהצמיחהבעודר, .Yכלונ

שהורגשהההאטהלמרותבלבד.אחוזים 2.5עללמעשהעמדההיאהגזהזרימת

הישראליהמשקוביצוא,התעשייתיבייצורבהשקעות,ירידהדרךבעיקר ,ק~ Jבמ

תמכואשרההי-טקבענפי"אקזיטים"וממספרגבוהמקומימביקושהשנהנהנה

ממסים.הממשלהובהכנסותבצפ(יחה

בשנתביצוארבותפגעוהישראליהשקלשלוהתחזקותוהמתוןהעולמיר rהסן

הישראליביצואלתמוךצפויהבאה,בשנההעולמיתבכלכלההשיפוראך , 2כ) 13

העולמיהסחרהבינלאומית,המטבעקרןהערכתפיעלהשקל.שלחוזקולמריות

השיפורבפרט,הישראלי.היצואעללטובהולהשפיעלעלותצפויהבאות:ים Iבש

העיליתהטכנולוגיהביצואלתמוךצפויהטכנולוגיהבסקטורבמיוחדבאן-ה"ב,

להחלשצפויההפרטית,הצריכהשני,מצדהבאה.השנהבמהלךראלית I\Uהי

לעלותצפויההישראליבמשקהאבטלהראשית,הבאה.לשנהבמבטבמקצת

הביתמשקעללהכבידצפוייםהתקציבייםהקיצוציםשנית,הבאה.השנהלך iבמן

בשנתשירדהלאחרכחודש.לפניבוטלואשרהמסיםהעלאותללאגםהי~'ראלי

במהלךשיפורלרשוםצפויההישראליבמשקקבועיםבנכסיםההשקעה , 2 )( 13

 .הנמוכההריביתוסביבתבעולםהשיפוררקעעלהבאההשנה

 .-2013לבדומהאחוזים, 3.5- 3.0עללעמודצפויהבישראלהצמיחההכול,בסו-

אמנםשהצמיחהכךנ"א-0.4ל-2014במשמעותיבאופןתרד-2013בהגזתרומת

 .-2013לביחסמשופרתתהיה,היאהגזהשפעתבנטרולאךדומה,תהווה

ממסיםמהצפויגבוהותהכנסותההוצאות,בצדביצועתת-ת Iסקאל Iפניות Iמד

לכךגרמוהלמ"סע"יהתוצרנתוניועדכוןפעמיות)חדהכנסותבשל(בע,יקר
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תוצר,אחוזי-3.0למתחתמעטעמד 2013בשנתהממשלהשלהתקציבישהגירעוו

מעטלאהכולל-2014להממשלהתקציבתוצר.אחוזי 4.65שלגירעוןיעדלעומת

לשנתהגירעוועד uבגםלעמודלממשלהלאפשרצפוימיסיםוהעלאותקיצוצים

14 ) 2C תוצר.אחוזי 3.0עלהעומד

הקרובהבשנהתושפעבישראלהאינפלציהתמונת-בישראלוריביתאינ(~לציה

המקומי.הביקושברמתמסויימתוהאטההחזק,השקלשלהממתנתמהי~פעתו

גורםולהוותהקרובהבשנהגםלעלותלהמשיךצפויהדיורסעיףשני,מצז-

 , 1.4%עלתעמוד-2014בהאינפלציהלהערכתנו,המחירים.במדדאינ(~לציוני

אי-שינוימניחיםאנוהאינפלציהבתחזיותכינזכירהמחירים.יציבותיעדבמו-כז

רקעעלבעיקרהיו 2013שלהשנייהבמחציתהריביתהפחתותהחליפין.ער Iבש

צפויההיא , 2014בתחילתהמפתיעההריביתהפחתתלאחרהשקל.שלחזקותו Iהת

המשךהואזולתחזיתהמרכזיהסיכוןכאשרהשנהבשאריתשינויללאלהיוותר

בארה"ב.בפרטהעולמית,המצבבתמונתצפויהלאהרעהאוהשקלשלחזקותו Iהת

להפחתתהסיכוייםיגדלו ,-2014בגםתימשךהשקלשלהתחזקותומגמתאם

יותרבוטההתערבותכמוחדשיםבכליםשימושעללהכרזהואףנוספת,ריבית

זרות.הוותנועותמיסויאוהמט"חבשווק

הכספייםהדוחותתארירלאחרבמשקכלכליותהתפתחויות . 4

מתאריךהתקופהעבור 2013בשנתהרביעילרבעהדוחותפרסוםלאחראירועים

 : 19/03/14ועד 31112 ,/ 13

והובילומהתחזיותנמוכיםהיופברוארדצמבר-לחודשיםהמחיריםמדדיישר'אל-

שלהתחתוןלגבולקרובבלבד, 1.2%שללרמהבמשקהשנתיתהאינפלציהאת

 .-0.6%בהמטבעותסלמולהתחזק,השקלבנוסףישראל.בנקשלהמחיריםיעד

נ"א-0.25בהריביתאתבמפתיעלהפחיתישראלבנקאתהביאואלומגמותשתי

ועמדהמעלהכלפיעודכנה 2013שלהרביעיברבעוןהצמיחה . 0.75%שללרגזה

 . 2.70/0עלהלמ"ס ~כ:"ע

כתוצאההשנהשלהראשוניםבחודשייםנפגעההאמריקאיבמשקהפעילותבעולם-

האוויר,מזגהשפעותבניטרולזאת,עםיחדארה"ב.אתשפקדהקשההאוירממ'זג

הצמיחה.בקצבשיפורעלללמדממשיכיםהכלכלייםהאינדיקאטוריםכינר"}.ה

נוספים.דולרמיליארד-10בהאג"חרכישותהיקףאתלצמצםהמשיךהפדתאם, Iבה

"הקפאת"עללהסכמההגיעהממשלכאשרעתהלעתנדחתההחובתקרתסוגיית

 . 2015מרץעדהתקרה
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הרחבהתוכניתעלהודיעלאעדייו ECBה-בשווקים,הציפיותאףעלבאירופה,

רנזימטאוכאשרשנהבתוךשלישיתממשלההוקמהבאיטליהחדשה.מוניטארית

ראשלהיותהושבעבלבדשבועותוךהממשלהמראשותלטהאנריקואתהדיח

התקדמותהיאלטהשללהחלפתוהעיקריתהסיבהרנזי,פיעלבעצמו.שלה Iממ

מוטרדרנזיבפרט,לעבור.נדרשתשאיטליההכלכליותברפורמותלטעמומדיית Iאיט

הצעיר.הדורבקרבלטענתו,והייאוש,הגבוהההאבטלההעבודה,שוקמקי~יחות

במדדיפגעהקריםהאילחצירוסיהשלפלישתהבשלהגיאו-פוליטיתהוודאותאי

אירופהשמדינותהטבעיהגזמסך-200/0שהעובדהבשלוזאתבאירופההמוניות

אוקראינה.דרךזורםמכך-500/0וכברוסיהמקורוצורכות

הגמלקופותבענףוהתפתחויותמגבויתד.

כללי . 1

במשקהפנסיוניהחיסכון

לשוויוהגיע-8.7%בכ 2013בשנתגדלההשתלמותוקרנותהגמלקופות j7שו

לתשואותמיוחסתהנכסיםבהיקףהעלווה . 1ilIמולוארד-347כשלכוליל

וביות. IIהח

לפיצווים,ואישיותלתגמוליםבקופותש"חמיליארד-181ככולליםאלונכטי'ם

בקופותש"חמוליארד 22כ-השתלמות,בקרנותש"חמולוארד-143כ

אחרות.למטרותקופותשלש"חמיליוו 912-וכלפיצוייםמר(:זיות

,מכ- 13%מ-למעלההענףנכסישוויגדל 2013- 2011השניםלוש Iבש

שנתבסוףש"חמיליארד 347לכדועד , 2010שנתבסוףש"חמיליארד ~~ 06

13 ) 2C . 

בשנתהגיעההקופותנכסיכללשלברוטוהנומינליתהממוצעתשואה Iהת

13 ) 2C -2011בשנת 2.99%-ו- 2012בשנת 9.66%לעומת 8.86%ל . 

המצטברתברוטוהנומונלותהתשואהעמדה 2013- 2009השנוםש .rבח~

 . 9.50/0שלממוצעתשנתיתתשואההמבטאת , 57.7%שלשיעורעל

בחקוקהשינויים . 2

שפורסמומוסדייםגופיםחוזריא.
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ותקנוןביטוחתכניתהנהגתבדבר 2013-9-23מוסדייםגופיםחוזר . 1

לתיקוןבקשהלהגשתנוהלקובעהחוזר :) 30.12.2013 (גמלקופת

תחילתןחדשים.תקנוןאוביטוחתכניתעלהודעהאוגמלקופתתקנון

שינוייםאוחדשיםגמלקופתתקנוניעלהודעהלגביהחוזר,הוראותשל

טרםשהוגשוכאמורהודעותעלגםיחולווהן , 2014בינואר 1ביוםבהם,

 2013-9-5מוסדייםגופיםחוזרכדין.לשיווקהותרושלאככלזהמועד

בטל.

נכסיםשוויחישובבדברהוראותבדבר 2013-9-22מוסדייםגופיםחוזר . 2

לחישובעקרונותקובעהחוזר :) 30.12.2013 (מוסדיגוףשלסחיריםלא

בישראל,מוסדייםגופיםידיעלהמנוהליםסחיריםלאנכסיםשלהוגןשווי

תשואה.זקיפתלצורכיוהןהכספייםבדוחותהצגתםלצורךהן

ארוך:לטווחהחיסכוןנכסיסךבדבר 2013-9-21מוסדייםגופיםחוזר . 3

לצורךשוויםאתומעדכןארוךלטווחהחיסכוןנכסיאתמפרטהחוזר

החיסכוןבתחוםלהחזיקאדםשרשאיהמקסימאליהשוקנתחחישוב

ארוך.לטווח

מנתעל :) 23.12.2013 (תחילהמועדדחיית-המאוחדלחוזרמבוא . 4

אגףבהן,ואחידותסדרליצורובכדיהרגולציההוראותשלפיזורלמנוע

שלמחדשוארגוןבחינהשלתהליךמבצעהאוצרבמשרדההוןשוק

היאמחדשהארגוןמטרתפיקוחו.שתחתלגורמיםהנוגעתהרגולציה

בהנחיותבהתמצאותשיסייעקודקס,-ומקיףסדוררגולציהספריצירת

חלקמהווההמאוחדהחוזרהמפוקחים.הגורמיםעבודתעלויקלהשונות

שבסמכויותתחוםבכלהממונההוראותאתמרכזוהואמהקודקס

הממונה.

כדיזאת,עםיחד , 1.1.2014ביוםלתוקףלהיכנסאמורהיההחוזר

בחוזרששובצוהוראותליישוםהקופותשלנאותההיערכותלאפשר

בשלושהלתוקףכניסתומועדדחייתעלהחליטהממונההמאוחד,

 . 1.4.2014ליוםחודשים,

בעסקההתקשרותבעתמוסדיגוףהתנהלותהבהרה:-ממונהעמדת . 5

הממונהשלציפיותיואתמפרטזהמסמך :) 22.12.2013 (משמעותית

בעסקההתקשרותעלהחלטהקבלתטרםמוסדיגוףהתנהלותלגבי

אפריורייםצעדיםשלשורהמפרטהממונהבפעילותו.משמעותית

לגביהן·הסיכוניםולניהולזהמסוגבעסקאותולטיפוללהיערכות
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בגופיםציותסיכוניניהולבדבר 2013-9-20מס'מוסדייםגופיםחוזר . 6

שלאפקטיביותלהערכתקריטריוניםבענייןהממונהועמדתמוסדיים

 :) 18.12.2013 (ליישומההממונהומדיניותפנימיתואכיפהציותתכנית

פנימיתואכיפהציותממונהשלמינוילהסדירבמטרהפורסםזהחוזר

הממונהמינויחובתאתקובעהחוזרבישראל.המוסדייםהגופיםבכל

תכניתשלביצועחובתקובעוכןעבודתוודרכיתפקידיואתמגדירהציות,

פורטוהממונהעמדתבמסמךמוסדי.גוףבכלפנימיתואכיפהציות

שלפנימיתואכיפהציותתכניתאפקטיביותתיבחןלפיהםהקריטריונים

הקופה.

הפוניםלעמיתיםמענהבדבר 2013-9-19מס'מוסדייםגופיםחוזר . 7

אתמסדירהחוזר :) 27.11.2013 (מוסדיגוףשלהטלפוניםלמוקדים

אודותמידעקבלתלצורךלקופהטלפוניתהפונהעמיתשלהזיהויהליך

זיהויהלוךשלתיעודלשמורהקופהעלכינקבעעודחשבונותיו.יתרת

פרסומו.ביוםהחוזרשלתחילתומידע.מתולצורךהעמית

עסקיתהמשכיותבנושארוחבביקורתממצאיבדברממונהעמדת . 8

אגףשלמרכזייםממצאיםמפורסמיםזהבמסמך :) 26.11.2013 (

העסקיתהמשכיותםניהוללבחינתשנערכותרגוליםבעקבותהממונה

חירום.במצבימוסדייםגופיםשל

במערכתשימושחובתבדבר 2013-9-18מס'מוסדייםגופיםחוזר . 9

נוספותהוראותקובעהחוזר :) 7.10.2013 (מרכזיתפנסיוניתסליקה

הפנסיוניתהסליקהלמערכתלהתחברהמחויביםהגופיםשלבעניינם

באמצעותשיבוצעוהפעולותנקבעוזאתבכללבישראל.המרכזית

וכיו"ב.להההתחברותעלויותהמרכזית,הסליקהמערכת

להנפקתנאמנותשטרבדבר 2013-9-17מס'מוסדייםגופים.חוזר 1 0

החוזר :) 26.8.2013 (להתייחסותהוראות-ממשלתיותלאחובאגרות

מוסדייםגופיםלחוזרשצורףהחוזיותהתניותלנספחתיקוניםקובע

ממשלתיות.לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתבעניין 2010-9-3

מוסדייםבגופיםחוץמיקורבדבר 2013-9-16מס'מוסדייםגופיםחוזר . 11

חוץלמיקורפעילותלהוצאתחדשיםכלליםמסדירהחוזר :) 25.8.2013 (

 . 1.7.2014החוזר:תחילתמוסדיים.בגופים
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גופיםעלהחליםהשקעהכלליבדבר 2013-9-13מוסדייםגופיםחוזר . 12

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהמשך :) 14.8.2013 (מוסדיים

 ,-2012התשע"במוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמל)(קופות

ממגבלותחלקהתאמתלאפשרשמטרתןפרטניותהוראותבחוזרנקבעו

משתנים.שוקלתנאימוסדייםגופיםעלהחלותההשקעה

הוראותיישוםעלשנתידוחבדבר 2013-9-12מס'מוסדייםגופיםחוזר . 13

ענייןאתמחדשמסדירהחוזר :) 8.8.2013 (מוסדייםגופיםידיעלהדין

כינקבע,והשנתיים.הרבעונייםהכספייםלדוחותהנלוויםהדיווחים

מידעגםיועברמוסדיים,גופיםשלשנתיכספילדוחהנלוויםבדיווחים

תאגידי,ממשלסיכונים,ניהולכגון:בנושאיםהדיןהוראותליישוםהנוגע

 .וכו'עמיתיםזכויות

עסקיתהמשכיותניהולבדבר 2013-9-11מס'מוסדייםגופיםחוזר . 14

מינימאליתפעולהמסגרתמתווהזהחוזר :) 7.8.2013 (מוסדייםבגופים

החוזרחירום.במצבעסקיתהמשכיותלקייםשיוכלמנתעלמוסדילגוף

להמשכיותתכניתהכללית,העבודהבמסגרתפעולותהשאר,ביןמפרט,

אתרקביעתחיצוניים,שירותיםונותניספקיםמולהתנהלותעסקית,

לממונה.דיווחיםלהגשתוהיערכותתאגידיממשלהשירות,יעדיחלופי,

מערכתידיעללקוחאימותבדבר 2013-9-10מס'מוסדייםגופיםחוזר . 15

מרשםשלהמרכזיתהמידעמערכתבאמצעותמרכזיתפנסיוניתסליקה

לקוחזיהויאימותלביצועהוראותקובעזהחוזר :) 6.8.2013 (האוכלוסין

האוכלוסין.מרשםשלהמרכזיתהמידעמערכתבאמצעותכנדרש

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדבר 2013-9-8מס'מוסדייםגופיםחוזר . 16

עלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריותוגילוייםדוחותהצהרות,-

חוזראתומחליףמבטלזהחוזר :) 17.7.2013 (תיקונים-כספידיווח

הכספי.הדיווחעלהפנימיתהבקרהענ"ןאתמחדשומסדיר , 2012-9-5

גופיםבוהמועדאתוכןהדיווח,שליחתמועדאתהיתרביןמפרטהחוזר

הפנימית.הבקרהעלההנהלההצהרותאתיצרפומוסדיים

במערכתשימושעבורתשלוםבדבר 2013-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 17

לחוזרבהמשךבאזהחוזר :) 22.5.2013 (מרכזיתפנסיוניתסליקה

דמילגביהוראותקובעוהואלעיל,הנזכר 2012-9-13מוסדייםגופים

מערכתשלוהמתפעלת(המקימהוויפטנס" O "חברתשרשאיתהשימוש

אלו.שימושדמישלתשלוםוהסדריבה,ממשתמשיםלגבותהסליקה)
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מרכזיתפנסיוניתסליקהלמערכתהתחברותכלליבדברהממונהמכתב . 18

עליהםולפיוהמוסדייםלגופיםמכתבפרסםהממונה :) 13.2.2013 (

למערכתלהתחברותמערכתכלליאתהמפרטלמסמךבהתאםלפעול

ע"יושאושר"סוויפטנס"חברתשפרסמהמרכזיתפנסיוניותסליקה

להתחברותלהיערךמוסדייםגופיםהמחייבמסמךהינוהמסמךהממונה.

בו.המפורטיםהכלליםפיעללמסלקה

כלליבמסמךתיקוניםמספרבוצעולפיועדכוןפורסם 7.5.2013ביום

המסלקה.מולאינטגרציהבדיקותלענייןהמערכת

לחוזרהבהרה-ממונהעמדתבדבר 2013-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 19

למשיכהבבקשותטיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוף

מוסדייםגופיםלחוזרבהבהרהמדובר .) 20.2.2013 (כספיםולהעברת

ללאשהתקבלהחד-פעמי,סכוםלמשיכתבקשהכיהקובעת , 2011-9-6

כימההודעהחודשיםשלושהמעלוחלפולביצועה,הדרושיםהמסמכים

שביטלכבקשהאותהיראוהבקשה,להשלמתהנדרשיםמסמכיםחסרים

הדין.הוראותבשללבצעהניתןשלאכיווןהמוסדיהגוףשדחהאועמית

ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהבדבר 2013-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 20

חוזרהוראותאתמבטלזהחוזר :) 7.1.2013 (הפנסיוניהחיסכוןבשוק

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחיד"מבנה 2012-9-15

אתתשמשאשראחודה",יירשומהשלמבנהקובעהחוזרהפנסיוני".

החיסכוןבתחוםנוספיםמידעוצרכניהרישיוןבעליהמוסדיים,הגופים

ביניהם.המתבצעותהשונותהעסקיותהפעולותבמסגרתהפנסיוני,

ו!אורישיוןבעליהאשבהתקיימותןהנסיבותאתקובעזהחוזרבנוסף,

וממשק·ממשקלכלביחסהנדרש,המידעאתלהעבירמחויבמוסדיגוף

 .-14.2.13בלתוקףנכנסהחוזר

שפורסמו:גמלקופותחוזריב.

העברתאומיזוגאגבמידעהעברתבדבר 2013-2-2מס'גמלחוזר

בתהליכיםהמידעהעברתאופןאתמסדירהחוזר :) 25.11.2013 (ניהול

אומנהלותחברותמיזוגגמל,קופותשלמתפעליםגורמיםביןמיזוגשל

העמיתים.זכויותשיישמרוכךמידע,מערכותשדרוג

שפורסמו:ויועציםסוכניםחוזריג.

-שירותיםלמתןהסכמיםחוזרבדבר 2013-10-5ויועציםסוכניםחוזר . 1

הבינייםתקופתאתמאריךהחוזר :) 19.12.2013 ((עדכון)שניעדכון
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(במקום 30.6.2014ליוםעד 2011-10-5ויועציםסוכניםבחוזרכאמור

 .) 31.12.2013לווםעד

רישיוןלבעלכוחויפויבדבר 2013-10-3ווועצוםסוכניםחוזר . 2

כוחייפוולטופסאחידמבנהלקבועהיאהחוזרמטרת :) 22.7.2013 (

בעלשלכוחואתלויפותלקוחיוכלבאמצעותואשרהעמיתחותםעליו

אומוסדיבגוףעבורוהמנוהלהפנסיוניהחיסכוןאודותמידעלקבלרישיון

אויועוץלרבותפנסיוני,שיייקאוייעוץבמסגרתבשמובקשותלהעביר

הגופיםאתלהכיןהיאהחוזרשלנוספתמטרהמתמשכים.שיייק

באמצעותפעולותולבצעמידעלהעבירהפנסיוניהביטוחבענףהפועלים

מרכזית.פנסיוניתסליקהמערכתובאמצעותואחידיםממכוניםטפסים

הרשאותוניהולמשתמשיםזיהויבדבר 2013-10-2ויועציםסוכניםחוזר . 3

החוזרמטרת :) 22.7.2013 (מרכזיתפנסיוניתסלוקהבמערכתשימוש

במערכתלשימושההרשאותוטיבהיקףלענייןהנחיותלקבועהיא

שהוארישיוןבעללעובדישיינתנובמידעולצפייההפנסיוניתהסליקה

רישיון.בעליעלחלזהחוזרהסליקה.למערכתהמחוברתאגיד

שפורסמו:ותקנותחקיקהיך.

 1981-התשמ"א(ביטוח),פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבחוק 27תיקון . 1

התשע"ד-הריכוזיות,ולצמצוםהתחרותלקידוםחוקבמסגרתתוקן-

מינויאופןאתהיתרביןקבע,זהתיקון :) 11.12.2013 ( 2013

שולט.ללאגמלבקופותדירקטורים

ביטוחים(כיסוייםגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות . 2

רשאיתמנהלתחברהכינקבעבתקנות :-2013תשע"גגמל),בקופות

ביטוחיםכיסוייםשבניהולהלקצבהגמלבקופותעמיתיםעבורלרכוש

בתקנות.שפורטו

הממשלתיותהחברותרשותחוזריה.

דירקטוריםהכשרת 2013-2-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 1

לקבועהינההחוזרמטרת- ) 27.2.2013(מיוםהממשלתיותבחברות

ביןהממשלתיות.בחברותדירקטוריםהכשרתתהליךלהסדרתעקרונות

וכןחדשדירקטורלקליטתנוהללקביעתחובהבחוזרנקבעההיתר

נקבעכןהמכהנים.ולדירקטוריםהחדשיםלדירקטוריםהכשרהלתכנית

לגבימצבדו"חהממשלתיותהחברותלרשותיגישהדירקטוריוןיו"רכן

 .החוזריישום
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שלומינויאיתורהליכי 2013-3-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 2

זהחוזר- ) 7.3.2013(מיוםהממשלתיותבחברותבכירים""פקידים

"פקידיםשלהבחירהואופןהכשירותלהליכימשותפיםעקרונותקובע

בנושא.נוהללקביעתמוסדריםוכלליםממשלתיותבחברותבכירים"

הפנימיהמשפטיהיועץ 2013-4-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 3

אתלהבהירנועדזהחוזר- ) 7.3.2013(מיוםממשלתיתבחברה

משפטייועץולהעסקתלבחירתבנוגעכלליםולקבועהרשותמדיניות

והחברותהממשלתיותבחברותהממשלתיתהחברהעובדיעםהנמנה

הממשלתיות.הבנות

הרשעותעלמידעקבלת 2013-3-3הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 4

חוזרמטרת- ) 7.3.2013(מיוםבכיריםפקודיםבמינויפלילייםוהליכים

לתקנותהתיקוןאתהממשלתיותהחברותלידיעתלהביאהינהזה

למנכ"להמאפשר ,-2012התשע"בהשבים,ותקנותהפליליהמרשם

"פקידשלמינוילגביהפלילימהמרשםמידעלקבלהממשלתיתהחברה

כן .-1975התשל"ההממשלתיות,החברותבחוקכמשמעותובכיר",

לאופןבאשרנוהל)קביעתחובת(לרבותועקרונותכלליםבחוזרנקבעו

כאמור.מועמדיםשלמידעשלוהשמירהההפצההקבלה,

-וכספיםחשבונאות 2013-5-1הממשלתיותהחברותרשותחוזר . 5

כללאתלרכזהינההחוזרמטרת :) 3.9.2013(מיוםכספייםדוחות

בנותוחברותממשלתיותשחברותולדיווחיםלדו"חותבנוגעההוראות

מילוילצורךלרשות,יגישושלהן,המבקריםהחשבוןורואיממשלתיות

חברותחוזרבמקוםובא(מבטלדין.פיעלהרשותשלתפקידיה

 .) 11.12.2011מיוםדוחות-ממשלתיות

המנהלתהחברהשלשבניהולההקופהשלהכספיהמצבה.

הנסקרתבתקופהפעילותהותוצאות

ובצבירהלעמיתיםובתשלומיםלקופהבהפקדותהתפתחויות . 1

כללימסלול

בהיקףהפקדותלעומת , fi!Jמיליוני-49כשלסך 2013בשנתהופקדובמסלול

 .-2.1%כשלבשיעורגידול , 2012בשנת fi!Jמיליוני-48כשל
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משיכותלעומת , ri!.Iמיליוני-57בכ 2013בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

 .-14% (שלבשיעורגידול , 2012בשנת ri!.Iמיליוני-50 (שלבהיקף

כספיםהעברותכוללותוהמשיכותהמסלולאלכספיםהעברותכוללותההפקדות

מהמסלול.

בניכוימשיכותדהיינו ri!.Iמיליוני 8כ-שלשליליתצבירההייתה 2013בשנת

 . 2012בשנתש"חמיליוני 2כ-שלשלילתצבירהלעומתהפקדות,

מנייתימסלול

בהיקףהפקדותלעומת ri!.Iאלפי-484כשלסר 2013בשנתהופקדובמסלול

 .-58.7%כשלבשיעורגידול , 2012בשנת ri!.Iאלפי-305כשל

 2012בשנתזאתלעומתמהמסלול,ש"חאלפי 70כ-נמשכו 2013בשנת

 .-34.6%כשלבשיעורקיטוןמהקופה,ש"חאלפי 1 07כ-נמשכו

 , ri!.Iאלפי 414שללסרוהסתכמהחיוביתהייתה 2013בשנתבמסלול,הצבירה

 . 2012בשנת ri!.Iאלפי 198בסרחיוביתלצבירהבהשוואה

מניותללאמסלול

בהיקףהפקדותלעומת ri!.Iאלפי-632כשלסר 2013בשנתהופקדובמסלול

 .-46%כשלבשיעורקיטון , 2012בשנת ri!.Iאלפי 1 ,-170כשל

 2012בשנת ri!.Iאלפי 656כ-שללסר 2013בשנתהסתכמוהעמיתיםמשיכות

כ-שלבשיעורקיטון . ri!.Iאלפי 1,382כ-שללסרהעמיתיםמשיכותהסתכמו

52.5% . 

בהשוואה ri!.Iאלפי 24שלסרעלבמסלולשליליתצבירההייתה 2013בשנת

 . 2012בשנת ri!.Iאלפי 212בסרשליליתלצבירה

הקופהשלההשקעותמדיניות . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

לל " " הקרן.שההנהסקירתבדוחהשקעהמדיניותניתוחפרקראהההשקעות.

הקופהתשואת . 3

 2012 2013מסלול
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ברוטונומינלית

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

8.14% 8.42% 
7.13% 14.17% 
1.61 % 3.83% 

הקרושרשמהלתשואההעיקרייםהגורמים

בעיקרמקורההמסלולים)(בכל 2013בשנתהקרןשרשמההחיוביתהתשואה

אחרותהשקעותמאפיקהקרן),מהכנסות-39%(כהסחיריםהחובנכסיבאפיק

גםהקרן).מהכנסות 26%-כ(המניותומאפיקהקרן)מהכנסות 31 %-כ(

חיוביות.תשואותנרשמו 2013בשנתהקרןהשקיעהבהםהאחריםבאפיקים

ההשקעותלבוןהעמותיםחשבונותיתרותבין,הקשר . 4

שנתלסוףנכוןהעמיתיםמחסכונותמידיתלמשיכההניתניםהכספיםשיעור

 . 2012שנתבתום 79.93%ל-בהשוואה 79.94%עלעמד 2013

לממשםוניתןובחו"ל,בארץהסחיריםההוןבשוקימושקעיםהקופהנכסירוב

הקופה.נזילותאתהןגםמגדילותבחו"להקופההשקעותמרביתהצורר.בעת

התקבוליםוכןהעמיתיםשללקופההשוטפותההפקדותהחברה,הנהלתלדעת

שוקבמצביחיוביכספיםתזריםלקופהמבטיחיםהשונים,הקופהנכס·בגין

נזוליםהלאהנכסיםשלהממוצעהחייםאורןאתמתאימההחברהרגילים.

השתלמות.קרןשהיאהקופה,ולאופיהקופהאוכלוסייתלהרכב

ניהולמודרכישוקיכוני Oלפה Iחש-ו.

מחיריאינפלציה,ריבית,חליפין,(שערהשוקבתנאיכשינוילהגדירניתןשוק""סיכוןן

הנכס.שלההוגןבשווימשינויכתוצאהלהפסד,יובילואשרוכד')מניות:

המנוהליםהעמיתיםשלההשקעהנכסיאתחושפתבחברה,ההשקעותניהולפעילות

מתבצעתבחברה,המנוהלותבקופותהחשיפותיצירתשונים.שוקלסיכונייך-העל

עםמקצועיתובהתייעצותבקופההשקעותוועדתהדירקטוריוןלהחלטותבכפוו)"

ובכפוףהקופהשלהייחודיהסיכוןלפרופילשיתאיםבאופןכלכלי,יועץועם Tפסגון

 . 2008-9-14אוצרלחוזן-

וליווילייעוץבע"מייעוץאבירקבוצתשירותיאתחוץבמיקורשכרההמנהלתהחבן-ה

 , 2009-2-3הסיכוניםניהולחוזרשלהחוקיותלדרישותבהתאםסיכוניםבניהול

גמל.קופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערו-
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קיימיםסיכוניםבדברהחברהשלההשקעותלוועדתדעתואתחווההסיכוניםי 7מנה

ההשקעותמדיניותקביעתולצוררהקרןשלההשקעהנכסיבתיקופוטנ:ציאלים

ההשקעותועדתשלההשקעותמדיניותהתאמתולצוררהקרן,עבורועדכונה

זהבכללמסלול.לכלבהתייחסהמנהלתהחברהשלהמוצהרתההשקעותלמדיניות

ענפיםתאגידים,קבוצות(מנפיק,הריכוזיותהשוק,לסיכוניהסיכוניםמנהלס rlמתיי

הקופה.שלוהנזילותהדירוג)ואיכות(פיזורהאשראיוגיאו~;רפית),

ניהולמדיניותאתההשקעותועדתלאישורלשנהאחתמביאהסיכוניםמנהלן

ההשקעהנכסיבתיקשוקסיכונישלוהערכהלזיהויסיכוןמדדיזה,ובכללהסיכונים

ההפסדיםלהערכת ) stress testing (קיצוןתרחישימס'הגדירואףהגמלjקופתשל

נזילות.~יי Jקאו

מדדיבאמצעותהשוקוסיכוניהתנודתיותאתלרבעוןאחתמערירהסיכוניםמנהלן

HSSTD -וVAR השנתייםשלשבועיותתצפיותעלהמבוססעסקיםימי 5שללאופק

לרבעוןאחתתצפיות). 260 (האחרונותהשנים 5ושלתצפיות) 104 (ונות .... Iהאח

משקלשהואהסמןתיקמולאלההשקעהנכסיתיקסיכוןאתהסיכוניםמנהלמעריר

הקופה.שלהצפויהההשקעהבמדיניותהייחוסמדדי

הקיצוןתרחישיתוצאותאחרעוקביםהמנהלתהחברהודירקטוריוןההשקעותייעדךב

מדדמטווח(ריבית,בודדיםלמשתניםרגישותמבחניוביניהםהסיכוניםמנהלשמביא

לרבות:הוליסטייםקיצוןותרחישי ) rומניון

סיכון.פקטורימס'המשלבחמורסינתטיתרחיש •

עולמיכללמשברבטחוני,אירועמקומי,מיתוןהמגלמיםהיסטורייםתרחישים •

 .וכדמ'

הקיימיםוהמשאביםהאמצעיםאחרובקרהמעקבהסיכוניםמנהלמבצעלשנהאחת

בסיסעלעורר,הסיכוניםמנהלהשקעה.בנכסיהגלוםהסיכוןלזיהויהמנהלתבחבן-ה

 VARה-מודלותקפותאמינותעקביות,הלימות,שלבחינהלשנהאחתולפחותקבוע

ייעדתידןעלהמאושרת , Back Testingמתודולוגייתבאמצעותידועלהמיוי\!.מים

ההשקעות.

הקרן,שלההשקעותכמנהלהמשמשפסגות,ההשקעותמביתמקבלהסיכוניםמנהו'

המערכתהמנהלת.לחברהשירותיומתןלשםסיכוניםניהולומערכתתפעולשירויתי

במגזריםהסיכוןרמותעלמקיףמידעלקבלהמנהלתלחברהועוזרתממוכנתהינה

העדכניתהחשיפהאתולמדודבקופותהעמיתיםחסכונותחשופיםלהםהשונ:ים,

וכןההיסטורייםהשוקמחיריפיועלביותרהעדכנייםהשוקמחיריפיעלשוק,לסיכוני
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בתיקהסיכוןלפרופילהמתאימהבתכיפותשוק,מחירבהעדרמודל, י~~על

ההשקעות.

אתוהדירקטוריוןההשקעותוועדתחבריבפניהסיכוניםמנהלמציגלרבעון,אחת

סבירזמןוועדהלחברישנשלחדוחבמסגרתהסיכוניםובקרתהערכהניהול,ממצ,~י

התכנסותה.מועדלפני

והערכתעימםהתמודדותדרכיהחברה,חשופהאליהםהשוניםהסיכוןבגורמילדיון

תחומילפיהתאגידעסקי"תיאורפרקראההחברה,פעילותעלאלהסיכוניםהשפעת

תאגיד.עסקיעלבדוחפעילוות"
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T . המנהלתהחברההנהלתעלפרטימ

וועדותיוהדירקטוריוןחבריעלפרטים . 1

כללימידע

יד!חברהתאגהשלעובדתאריך

שלמשפחהבןשלאוקשורתאגידבת,עיסוקתחילתשנת

ענייובעלענייובעלנוסףעוקרוכהונהנתינותלידהת"זמספרשם

לאלארו"ח 1.2010ישראלית 1965 059274506 ) 1מצא-רום(אסתי

לאלאכלכלנית 1.2010ישראלית 1947 042537985 ) 1רביד(מרים

לאלאעו"ד 1.1983ישראלית 1930 005400072ז"ללפידעמנואל

) 2 ( 

לאלאעו"ד 1.2000ישראלית 1936 000133744ספיראבישי

לאלאעו"ד 1.2001ישראלית 1939 030363618 ) 3שטוון(יהודה

לאלאעו"ד 8.2005ושראלות 1972 028857043 ) 4חן(אבןמאור

לאלאויועץ.מנהל 2.2012ישראלית 1966 022706683סולברגשי

I לאלארו"ח 1 0.2012ישראלית 1955 053535019חדדחיאל

לאלא!עו"דרו"ח 6.2011ישראלית 1979 036378313 ) 1ברכאת(ספדי

 ..-.:יי-...,---" ... ,.-.-- 1 _' •
 >'1ו Iךא Iדעו I Ub.LUן J Iישרארית Iס~ן L I וt} } 11 ס~~ I )וtסרע(תמיר I L •• I " """"'""יייי""ייי""
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לאלאעו"ד 7.2013ישראלית 1970 27745348מרקוארנה
 ) 6סולומון(

לאלאעו"ד 09.2013ישראלית 1950 65245995 ) 7פינטו(טובה

פרטנומודע

חיצוני!
השנההשתתףבהןישיבותמס'חברחבר

ועדתועדתחברוהתעסקותוהשכלתו

השקעותביקורתדירקטוריוןהשקעותביקורתדירקטוריוןהאחרונותהשנים-5בפנימישם

 2- 1כןלאיו"ררו"חפנימי ) 1מצא-רום(אסתי

---כןכןכןאקדמאיתפנימי ) 1רביד(מרים
---כןלאכןעו"דפנימי ) 2 (ז"ללפידעמנואל

-- 9לאלאכןעו"דפנימיספיראבישי

- 2 10לאכןכןעו"דפנימי ) 3ן( IIשטיהודה

 7- 4כןלאכןעו"דפנימי ) 4חן(אבןמאור

כלכלןעו"ד,השכלה:
 24 10 10כןכןכןעסקים.מינהלומוסמךפנימיסולברגשי

ויועץ.מנהלעיסוק:

I 8חדד(יחיאל ( 

.יועץ MBAרוווח,

כספיםלניהולחיצוני
 26 11 10כןכןכן

חברובקרה,

I בק·ס.םדירקטוריון
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השתלמותקרן

לביוכימאים

ומיקרוביולוגים.

---לאכןכןרו"חפנימי ) 1ברכאת(ספדי

-- 3לאלאכןעו"דפנימי ) 5 (סלעתמיר

 11 5 2כןכןכןעו"דפנימי ) 6 (סולומוןמרקוארנה

-- 1לאלאיו"רעו"דפנימי ) 7 (פינטוטובה

ביקורתועדתכחברתפקידואתוסיים 2013ינוארבחודשביקורתועדתכחברמונה ) 3 ( . 2013פברוארבחודשכהונתואתהפסיק ) 2 ( . 2013ינוארבחודשכהונתםאתהפסיקו ) 1 (
כהונתהאתהחלה ) 7 ( . 2013יוליבחודשכהונתהאתהחלה ) 6 ( . 2013יוניבחודשכדירקטורכהונתואתהחל ) 5 ( . 2013יוליבחודשכהונתואתהפסיק ) 4 ( 2013יוליבחודש

 . 2013מרץבחודשהשקעותועדתכיו"רמונה ) 8 ( . 2014ינוארבחודשדירקטוריוןיר Iכיוומונתה 2013ספטמברבחודשכדירקטורית
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דירקטוריםשכר . 2

מטעםהדירקטוריוןחברישכר.ללאבתפקידםמכהניםהדירקטוריוןחברי

בהתאםבישיבות,השתתפותםבגיןגמולמקבליםהחיצוניוהדירקטורהמדינה

הדין.להוראות

 81לעומת J.יriאלפי 119שללסךהסתכמו 2013בשנתששולמוהגמוליםכלסך

קודמת.בשנהmואלפי

 2013בשנתוועדותיוהדירקטוריוןכינוס . 3

ישיבות.-10להתכנסהמנהלתהחברהדירקטוריון 2013בשנת •

הדין,בהוראותכנדרששהוקמההמנהלת,החברהשלההשקעותועדת •

טלפוניות).ישיבות(כוללישיבות-26ל 2013בשנתהתכנסה

בשנתהתכנסההביקורתועדתביקורת.ועדתישהמנהלתלחברה •

ישיבות.-11ל 2013

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים . 4

!J ת"מס'~םr בןוניסיונוהשכלהתפקידתאריךנתינותתפקידשנת

משפחההשניםבחמשבחברהתחילתבחברהלידה

בעלשלהאחרונותאוקשורהכהונה
ענייןבבעל

בחברהענייו

לאראשוןתוארלא 2013ישראליתמנכ"ל 1962 57711699סלערנמיר

במשפטים,

שניתואר

עסקיםבמיבהל

משרדבעלעו"ד
ומנכ"לעצמאי,

גמלופות i7של

לאראשוןתוארלא 2010ישראל·תמנהל 1966 058351750ראובןך·ו"ח

בחשבונאותכספיםווירי Iכ

שותףוכלכלה,

רו"חבמשרד

חברהובעל

 .רה i7ובלייעוץ
' II לאשניתואררו"ח,לא 1996ישראל·תמבקר 1957 054893763דורבןאב

עסקיםבמיבהלפנימי

פנימיומבקר

גופיםבמספר

לאתוארעו",דלא 2004ישראליתיועץ 1965 022198253עודד ד"ו["
ראשוןמשפטי()לע

במשפטים

L.L.B , תואר

במשפטיםשני

L.L.M 
--
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כ
לאיועץאקדמאית,לא 2010ישראליתמנהל 1975 038371589בלסיאנן:יר

סי(וניםלניהולסי(ונים

מטעםבבנקים,

אמוחברת

מחשבים

שכרתנאי . 5

מהחברהשכרהמקבליםמשרהנושאאוהמנהלתבחברהעובדיםבדברפירוט

המנהלת:

התחייבויותפרוטבאלפיעלותהעובדשםתפקיד

ש"ח

 .מעבידעובדיחסיימים Iמתקלא 99תמירעו"דמנכ"ל
השירותיםבגיןטרחהשכרמקבלסלע

חשבונית.כנגד

מעביד.עובדיחסימתקיימיםלא 178ראובןרוווחכספיםמנהל

O השירותיםבגיןטרחהשכרמקבלווירי

חשבונית.כנגד

שלאשכרהמקבלמשרהנושאאוהמנהלתבחברהעובדיםבדברפירוט

המנהלת):לחברהקשורמתאגידתשלום(לרבותהמנהלתמהחברהבמישרין

פירוט

ההתחייבויותפירוט

לתשלומיםהתשלומים

עלשקיבלהששולמו

,התאגידהחברהעצמהבאלפיבחברהתפקידומקבלשם

,המשלםהמנהלתש'יחהמנהלתהתשלום

נושאתהחברה

בהתחייבות

עובדיחסילסיום

ההסתדרותפיעלמעביד

שלהכלליתפיצוייחוק

העובדיםפיטורין· 134החברהמזכירת )*('אעובדת

 . 2013נובמברבחודשתפקידהאתסיימה )*(

הקופהשלמבקרחשבוורואה . 6

אביוג'קירוווח

ושות'ששתיאלבוק,אביו,

 95483מיקודירושלים 22הדפוסבותרח'
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הפגימיתוהבקרההפגימיהמבקראודותפרטיםח.

שלעבודתותוכניתאתמאשריםוהדירקטוריוןהביקורתועדתפנים.מבקרלחבי-ה

שלובהמלצותבמסקנותהביקורת,דוחותבממצאידנההביקורתועדתהפנים.מבקן-

הפנום.מבקן-

ראשוןתוארהשכלה: . 2008מרץכהונה:תחילתתאריךדור.בןיואברו"חשמו:

מימון.בהתמחותעסקיםבמינהלש[יתוארוסוציולוגיה,בכלכלה

במשרדו.המועסקיםומבקריםדורבןיואברו"חעל-ידימבוצעתהפנימיתהביקורת

 500כ-היההדוחבתקופתהפנימיתהביקורתעובדיוצוותהפניםמבקרעבודתהיקף

שנתיות.שעוח:

 )א( 49לסעיף,בהתאםהפנימיהמבקרשלוסמכויותיותפקידיואתקבעהדירקטוריון

עובדואי[וחוץבמיקורמועסקהמבקר .-1975התשל"ההממשלתיותהחברותלחוק

החבן-ה.

ביןהדוח,בשנתכללהבחברה,הפנימיתהביקורתשלהשנתיתהביקורתתוכנית

הבאים:הביקורתנושאיאתהיתר,

הגשהמועדנושא

לקרןשירותיםנותנישלפנימיתביקורתדוחותוסקירתנז.עקב

ידם.עלהמבוצעתהביקורתאחרומעקב
שוטף

T 17.03.2013פנימית.ביקורתבנושאשנתי-וח 

השקעות,(בקרתההשקעותבתחוםובקרההתפעולנז.ערר
09.06.2013 

הצל)ומערכתעורפינז.ערך

l תקציבית,סקירה(כוללשוניםבנושאיםהקרןהוצאות:יקורת

r 08.2013,,07בהתאםומומחיםיועציםעםוהתקשרותחתימהיכויות 

הרשות)והוראות 7

l מחוזרכמתחייבבדיקה(כוללמידעטכנולוגיותניהול:יקורת

 08.2013,,15והערכותמידעמאגריניהולמידע,אבטחתיב),סע'הרשות

I7 חירוםשעת

ביןוהעברותממנהאולקרןאחרותמקרנותכספיםהעברת
24,,11.2013 

ם. Iנז.סלול

החולפת.בשנההדירקטוריוןהחלטותביצועאחרנז.עקב
29.12.2013 

החולפת.בשנההביקורתועדתהחלטותביצועאחרנועקב
_-
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הגשהמועדנושא

הנהלתלדיווחבהתאםליקוייםתיקוןאחרימעקב.בדיקת
26.12.2013 

הקרן·

הינםהביקורת,אתהפנימיהמבקרעורךעל-פיהםהמקובליםהמקצועייםהתקנים

החברותרשותוהוראותבישראלהפנימייםהמבקריםלשכתעל-ידישאומצוהתקנים

ובהתאם , 2011בשנתסיכוניםסקרביצעהחברה,שלהפניםמבקרהממישלתיות.

שנתית.רבעבודהתוכניתנערכהלממ}באיו,

המבקרשלהעבודהותכניתהפעילותורציפותאופיהיקף,הדירקטוריון,לדערנ

הביקורתמטרותאתלהגשיםבהםוישהענייןבנסיבותסביריםהינםמי, Iהפני

בחברה,ז.ית Iהפני

הפנימית,הביקורתלחוק 9בסעיףכאמורחופשית,גישהניתנההפנימיר j7למב

הקרן,שלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישהזה,ובכלל-1992התשנ"ב

כספיים.לנתונים Tלרבון

המבקרדוחותבכלדיוניםוקיימה 2013בשנתפעמים 11התכנסההביקורתועדת

ז.י. Iהפני
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המנהלתהחברהניהולאופותיא;ורט.

המנהלתהחברהדירקטוריוןעבודתנוהל . 1

התפתחותעלדיווחיםלמסירתתקופתיותלישיבותמתכנסהחברהדירקטוריון

ומגווןהנכסיםתיקניהולבנושאהחלטותולקבלתשלההנכסיםותיקהקופה

החברה.שלהתקיןלתפעולההדרושיםנוספיםנושאים

הדירקטוריוןוהחלטתהתייחסותהמחייביםבנושאיםדניםהדירקטוריוןבישיבות

לדוןעליוהחברותחוקשלפיבנושאיםומחליטדןהדירקטוריוןביצועם.לפני

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותהמפורטיםבנושאיםוכןבהם,ולהחליט

 . 2007התשסייז-וועדותיו),(דירקטוריון(ביטוח)

החברהע"יהמנוהלותהקופההשקעותלניהולכלליתמתכונת . 2

בפסגותהוקמההשקעות")יימחלקת(להלן:מפעליותקופותהשקעותמחלקת

זאת.קופהכוללהמפעליות,הקופותשלהנכסיםתיקיניהוללשםערךניירות

בע"מ.ערךניירותבפסגותהשקעותמחלקתעובדיהינםהמחלקהעובדי

הישראליההוןבשוקוניסיוןמקצועיתהכשרהבעליעובדיםמונההמחלקה

מפעליות.קופותןרפרנטיתהשקעותמנהלימחלקה,מנהלכוללוהרכבה

ולאורגניההשקעותלמנהלישוטפיםשירותיםמספקתהשקעותתפעולמחלקת

ודירקטוריון).השקעות(ועדתהקופה

הינובמחלקהההחלטותקבלתתהליךהמחלקה.על-ידימנוהליםהקופהנכסי

ובחוייל,בישראלוהכלכלהההוןשוקיניתוחהיתר,ביןוכולל,ושיטתימובנה

גיבושספציפיים,בנכסיםהשקעהכדאיותניתוחהשקעה,באפיקימגמותאיתור

ההשקעותועדתבפניהמובאתשוניםהשקעהלטווחימומלצתהשקעהמדיניות

 .ובחויילהמקומיבשוקבניייעשוטףמסחרוביצוע

מחלקותשלושוטףמעמיקמחקרבגיבוימתבצעבפסגותההשקעותניהול

מערךלפסגותומחו"ל.מהארץחיצונייםמחקרגורמיבסיועפסגותשלהמחקר

מסחר.ואנשיהשקעותמנהליאנליסטים, 65כ-המונהומחקרהשקעות

 buy-sideמיקרוואסטרטגיה,מאקרומחקר:מחלקות 6ל-נחלקיםהאנליסטים

חו"ל,ומחקראשראימחקראלטרנטיביות,השקעות , se-ןן sideמיקרו ,

ובעולם.בארץלמתרחשותחזיותאמתבזמןניתוחיםהמספקות

מערךשהינווציותרגולציהמערך 2008שנתבתחילתהוקםבפסגות

בקרהסיכוניםניהולשלבנושאיםטיפולעלהאחראיתלויובלתיאובייקטיבי

מנהלמלבדמועסקיםבמערךהבנות.החברותובכלההשקעותבביתוציות

59 



יחידההמעררתחתוכןציותוקציניבקרהמנהלירגולציה,המערך-סמנכ"ל

סיכונים.מנהליושנייחידהמנהלבראשהסיכוניםלניהול

אודותדיווחמקבלהמיוחדות,אוהרבעוניותבישיבותיוהחברה,דירקטוריון

לגביומעודכןהדירקטוריוןישיבותשביןהתקופהבמהלךהקופהפעילות

בשוקהצפויותלהתפתחויותבאשרהצוותוהערכותההשקעותועדתהחלטות

נכסיםלהקצאתבאשרההשקעותועדתבהמלצותדןהדירקטוריוןההון.

הקופה.שלהכוללתההשקעותמדיניותאתוקובעבקופהאסטרטגית

הבאים:בנושאיםגםמטפלהקופהשלהדירקטוריון

מנהליוהנחייתהקופהשלההשקעותלניהולונהליםכלליםאישור •

 .יישומהעלופיקוחההשקעהמדיניותליישוםהנוגעבכלההשקעות

מכוחשישההצבעהבזכויותהשימושלאופןבאשרמדיניותקביעת •

 .כרעלדיווחוקבלתהגמלבקופותהמוחזקיםערךניירות

ברמתהשקעההחלטותמקבלתלשבועיים,אחתמתכנסתההשקעותועדת

המסחרפעילותאחרובקרהפיקוחומבצעתאפיקיםלפינכסיםהקצאת

הצוות.ידיעללמעשה,הלכההמבוצעת,וההשקעות

הפועליםבצוותההשקעותמנהלישללביצועמועברותההשקעותועדתהחלטות

העמדתלענייןהקופהלנהליובכפוףפסגותשלהפנימייםהעבודהלנוהלי.בכפוף

הדירקטוריוןשלההשקעותמדיניותומסמכיבעייתיים,בחובותטיפולאשראי,

הקופה.שלההשקעותוועדת

הבאים:בנושאיםמטפלתהקופהשלההשקעותועדתכן,כמו

לאהשקעותכגון:ביצועןטרםמסוימותעסקאותאוהשקעותאישור •

נדל"ןסיכון,הון(כגון:פרטיותהשקעהבקרנותהשקעהסחירות,

הצעותאישורנאמנות,בקרנותהשקעהבנדל"ן,ישירההשקעהוגידור),

וכד'.רכש

עתידייםוחוזיםאופציותשלהבסיסנכסבמונחיהחשיפהקביעת •

שהקופהבטוחותשלהמרביהשיעורוקביעתהקופהיוצרתאושרוכשת

עתידיים.ובחוזיםבאופציותעסקאותבשללהעמידרשאית

שלההשקעהבכללילנדרשמתאימיםחבריהוהרכבההשקעותועדתפעילות

הוועדהחבריוכשירותהרכבמבנה,אתהשאר,ביןהקובעות,הכנסהמסתקנות

 .פעולתהדרכיאתוכן
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השקעותהקצאתנוהל . 3

הקופהשלההשקעותועדתלהחלטותבהתאםתיעשהבקופהספציפיתפעילות

ההשקעות.למנהלהקופהשאישרההפעולהחופשובמסגרת

באמצעותתבוצעהקופה,למדיניותבהתאםמראשתתוכנןמרוכזתפעילות

הפיצול.לתכנוןבהתאםהמסחרבסיוםותפוצלמפצלחשבון

ההשקעותועדתהחלטותמולאלההשקעותביצועעלבקרהנהלי . 4

עללפקחהנוהועדהמתפקידיאחדכיההשקעותועדתבנוהלקבעההקופה

לועדהמוגשיםהשקעותועדתישיבתבכלשנקבעה.ההשקעותמדיניותיישום

החלטותהקופה,נתוניאתהמציגיםדיווחיםהקופהשלההשקעותמנהלידיעל

ההשקעות,מדיניותבמגבלותעמידהשחלפה,בתקופהבקופהוהפעילותהועדה

 .החלטותיהיישוםאחרמקרובלמעקבכליםההשקעותשלועדתכך

באמצעותההשקעותמנהלאתהנחוההשקעותוועדתהדירקטוריוןלכך,בנוסף

הצבעהדיווחכגון:שוניםבנושאיםנדרשיםדיווחיםלהעבירהשוניםהקופהנהלי

חריגותעלדיווחבעייתיים,חובותודיווחאשראיתיקניתוחכלליות,באסיפות

מנהליאתהנחתהכןכמווכדומה.הדירקטוריוןממדיניותאומסמתקנות

כפימסוימותלפעולותההשקעותמועדתמראשאישורלקבלתלפנותההשקעות

בנוהליה.שהוגדר
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י

כלליותבאסיפותההצבעהבזכויותהשימושנוהלתיאור .י

ע"יאושראשרגמלקופתע"יהמוחזקיםבתאגידיםהצבעהבזכויותשימושנוהל

לאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאתמסדירהקופה

הכנסהמסלתקנות 1ה 41תקנהלהוראתכפוףהנוהלבאסיפות.:עה 1ההצ

הבאים:הפרסומיםלרבותהדין,ולהור·אות

מבהלתחברה(השתתפותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותא.

התקנותלתוקפןנכנסו 8.10.09ביום--2009התשס"טהכללית),באסיפה

כלליתבאסיפהלהשתתףמחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטותאשר

בדברהמדיניותגיבושאופןאתבו,הצבעהזכותבעלתשהיאתאגידשל

ההצבעה.לחובתהסייגיםואתהצבעה,

ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר 2009-9-11חוזרב.

 , 1בסעיףכמפורטבעניין,תקנותלפרסוםבהמשך- )-1.1.10מה(תחילה

ואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוףחובתאתהמסדירזהחוזרפורסם

הצבעה.זכותבעלהואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעהאופן

ההצבעה.אופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהיל

עניין,ובעלישליטהבעליעםעסקאותהבאים:לנושאיםהיתר,ביומתייחס,הנוהיל

תקנוןן Iתיקמשרה,לנושאיוביטוחשיפוימתןשכרם,והסכמימשרהנושאיהעסקת

נושאיואינםענייןבעלישאינםלעובדיםאופציותהקצאתמסוימים,סעיפיםלעניין

וכדומה.העסקתםותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטוריםמינוידיבידנד,חלוקתמשרה,

להכרעתיובאובהההצבעהוהחלטתבאסיפההשתתפותמקרוםבאילוקובעהנוהל

פסגות,התיקום-למנהלקשורבצדמדוברכאשרזאתהקופה,שלההשקעותועדת:

ההשקעות,ועדתשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאההחלטהמקריםב,אילווכן

לקופה.קשורבצדמדוברכאשרזאת

לגוףבע"מ"כלכלימחקרשירותי"אנטרופיחברתנבחרה 2012ינוארחודשבמהלך

ייצגאשרושות',ארזבן-נפתלימשרדבמקוםמניות,בעליבאסיפותהקופהאתכ lשייצ

 .בעברהקופהאת

להלן:המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל

האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפותא.

רשימתאתגםיכלולהדיווחאסיפות.באותןהקופהשלההצבעהואופן

הובאההשתתפותחובתו/אובהןהצבעהאופןלענייןשההחלטההאסיפות
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ובמקריםהנסקרת,בתקופהלעיל)בסעיף(כאמורההשקעותועדתלהכרעת

הסיבות.יפורטוהעניין,לפיההצבעה,למדיניותבניגודהצבעהשל

האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאסיפותב.

בהן.השתתפותלאיוהנימוקים

ועדתתקייםלשנהאחתכיקובע,הנוהל-ועדכונםהנהליםבנושאלדיוןהתייחסות

 .הצורךבמידתותעדכנםלנהליםבנוגעדיוןהה/~קעות

מדיניותבצירוףשלה,האינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה

 .שלהבבעה lהה

ניתןבאמצעותואשרעליונהחשיבותבעלנושאהכלליותבאסיפותרואההקופה

ביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותיםמוסכמותלשנ:ות

ציבוריות.בחברותתאגידיממשלשלולקידומוהמיעוטאחזקותובין:רות Lהח

אתלהעבירלקופהמאפשרתכלליותבאסיפותבהשתתפותהקופהשלהאקטיביות

עלולהשפיעציבוריותבחברותתאגידיממשלשלהרבותהסוגיותלגביתפישותיה

הקופה.עמיתיטובתעללשמורזוובדרךהציבוריותהחברותכהלות Iהת

שלרבבמספרהצבעהלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהלכאבזור,

הציבוריות.החברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדברנושאים,

הקופהשאימצהתאגידיממשלאיכותמדיניותאתכאמורתואםההצבעהאופן

 .לחוזראם Tבהן

מהקופותאחתכלהשתתפהבהןהכלליותהאסיפותמס'אתהמציגהטבלהן I7לה

החברה:ע"יכוהלות Iהמ

היב(סלול

כללילול Cמכ

מנייתילול Cמכ

האסיפותמס'

 2013בשנתשהתקיימו
165 
136 

בהןהאסיפותמס'
 2013בשנתהשתתפה

165 
136 
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הכספייםהדוחותאישורהליךבדברגילוייא.

ואישורם.הכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועלביניים,

הועדהליו"רמאזן.כוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

חדד.יחיאלרו"חהתמנה

חברישללעיונםהועברוהחברה,שלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

ודוחהדירקטוריוןדוחהכספיים,הדוחותשלטיוטותוהדירקטוריוןהוועדה

בוועדה.לדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספרתקציבית,השוואה

שלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

הבאים:הנושאים

a . אפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרות

הבקרה;

b . הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמות

C . בענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניות

 .החברהשלמהותיים

קודםהדירקטוריוןלחבריהועברוהכספיים,הדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

הדירקטוריון.לישיבת

ונהליםות ....בקיב.

וכןהמהותיים,העסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחווק

מהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינההסיכונים,והערכתהתיעודלבי Iבש

החברהעבורהמבצעים(פסגות),ההשקעותוממנהלהפועלים)(בנקתפעל Iהמ

שלה,הכספייםבדו'יחותביטוימקבליםואשרשלה,הפעילותשבליבתתהליכים

הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקרותהמתייחסיםנוחותמכוזבי

המורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרמורים, Iהא

וניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים

התהליכיםעלבקרותהחברהמבצעתכןומהימן.יעילבאופןהקיימיםהפערים

אצלה.המבוצעים
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ועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2013בשנת

שיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכיםהתהליכים

המאפשרבאופו 2013לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמות

הבקרות.אפקטיביותאתלהעריך

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל 2014למרץ 12ריך Jבת~

חוותכללהדוחהפועלים.מבנקו) SAE N.ס TYPE 3402(ווהבקרותאפקטיביות

המיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיחייקיוסומך KPMGרו"חמשרדשל : nדע

אפקטיביותבחינתכיצויועוד . 31/12/2013ליוםהבקרותאפקטיביותוהעו-כת

 .-31/12/2013לועד 1/1/2013שביובתקופההייתההבקרות

קופותבתפעולהבקרותואפקטיביותישוםעלדוחהתקבל 2014למרץ 5ריך iבת~

 BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (גמל

שביובתקופההבקרותואפקטיביותעיצובןהבקרות,לתיאורשהתייחסההאפטזיו

 . 31/12/2013לועד 1/1/21013

מהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחרייות

אתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשיםהכספיים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוףשל:טרנט Iהאי

הקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהחנאם

הנגזריםכספייםדיווחיםלענייו Sס X Actה-של 404סעיףדרישותאתמיי~\מת

מוסדי.גוףידיעלנלווים)דוחות-(להלןהכספייםמהד"וחות

החברהכיוחיסכווביטוחההוושוקלאגףהחברהדיווחה 2013במאי 30ריך Jבת~

עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההמנהלת

זאת , 2012בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחים

דיווחעלפנימיתבקרהלענייומוסדייםגופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,בהרנחשב

וגילויים.דוחותהצהרות-כספי

הגילוילגביונהליםבקרותהעריכת

העריכוהמנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוףהחברה,הנהלת

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתוום

הכספיםומנהלהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.החברהשלהגין~וי

הנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו

המנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,מנתעלטיביות j7אפ

הממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיולהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשת

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוו'~וקעל
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כספידיווחעלפנימיתבקן-ה

שינויכלאירעלא 2013בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

אומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרה

עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביר

כספי.דיווח
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בהתאםכםפידיווחעלהפגימיתהבקרהבדברוההגהלההדירקטוריוןדוח

דיווחעלפגימיתבקרהבדברוחםכווביטוחההון,שוקעלהממוגהלהוראות

אפקטיביותבדברגוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקגותולפיכס(!י

 2007-התשםייחכםפי),דיווחעלהפגימית~רה rהב

למשפטנים"השתלמותקרןלניהול"החברהשלהדירקטוריון,בפיקוח:הלה, Iהה

עלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה(להלן:

מידהלספקכדיתוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכתכספי. rlדיוו

והצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירה

בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלה Jנאון

) S ~ FF הממשלתיות.החברותחוקהוראותולפיההוןשוקעלהממונההוראות ,)ן

מגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללא,

מידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.

כספי.דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירה

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוח:הלה Iהה

והרישומיםמוגנים,הנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות

כדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהבנוסף,מהימנים.החי~בונאיים

לרבותביצוע, ) mס nitor (ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורתהמידעשערוצי:טיח 1לה

פנימות.בקרהנהליביצוע

הבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

עלבהתבסס 2013בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפןנימית

 Committeeס f Sponsoringה-שלהפנימיתהבקרהבמודלשנקבעוקריטריונים

mmissio,n סf the Treadway C סns סCOSO) Organizati (. עלבהתבסס

הבקרה , 2013בדצמבר 31ליוםכי ) beן ieves (מאמינהההנהלהזו,רכה Iהע

אפקטיבית.הינהכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

דירקטוריוןיו"ן"

מנ(:"ל

כספיםמנהל

פינטוטובהעו"ד

סלעתמירעו"ד

סוויריראובן

\",, C \ 

\ 
\ ',(\ '\ \ \ \\ 
I f-,) .\ '\ ,\ 

~ S נS 
 _ __בכ
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסלע,תמיראני,

"החברה(להלן:בע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2013לשנתהמנהלת")

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננו,הדוחידיעתיעלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים,הדוחותידיעתיעלבהתבסס . 3

העצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימי

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

עללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידי

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

ההון;

והצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

עלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

כספי.

דין·כל(פי fJאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

"החברה(להלן:בע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2013לשנתהמנהלת")

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים,הדוחותידיעתיעלבהתבסס . 3

העצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימי

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

עללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידי

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

ההון;

והצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

עלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהבתססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

כספי.

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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ושותיששתדאי,בוק,אבדו

חשבוויוא'

. EL & co ןK, SAST :יA VA YO, BOC 
). SR (וC ACCOUNTANTS וED PUl.lL וF וCERT 

I 
 Avayo Jacky, cpaרו"ח .~ק·גאב~ו
 Bock Eitan, cpaרו"חא~תז.בוק

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

 llan Michal, cpaרו"חמייכל.איילו

המניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

מ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולחברהשל

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםודוחותהממשלתיותהחברותלינקנותבהתאם

וחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהוראותובהתאם Z007ח- IIהתשס ,)יפס:~

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדבר

בדצמבר 31ליוםמ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהב·קרהאתביקרנו

 COJnJnittee ofה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעל tבהתבס' , 2013

 .) IICOSOII(להלן SpoJך soriJך g OrgaJך izatioJך s oftlך e Treadway COJnlnissioJך

אתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

דיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוח,הנכללתכספידיווחעלפנימיתבקרהל ll'האפקטיביות

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנוהמצורף.כספי

בארה"ב ) PCAכ) B) Public CompaJך Y Accounting Oversiglך t Boardה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

אלהתקניםעל-פיבישראל.חשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדבר

הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרש

דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוכספי.דיווחעלאפקטיביתפנימיתרה jבכהמהותיות,

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכוןהערכתכספי,

בהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנושהוערך.הסיכוןעלס tבהתבופנימית

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוכזבוריםאנולנסיבות.

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

) IFRS (, {בהתl' החברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקאגףלהוראותם

 ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרההממשלתיות.

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפותסביר,בפירוטאשר,רשומותלניהולמתייחסים

לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 ( ;מרשותה)הוצאתם(לרבוךבהחברה

,ביטוחההוןשוקאגףלהוראותבהתאם ,)ז FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכ:ספייםדוחותהכנת

החברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלתהממשלתיות,החברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרבמשרז"וחסכון

הנדרשיםהמדינהרשויותשללאישוריםובכפוףהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהוזאםרקנעשים

העברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (ו- ;דיןעל-פי

הכספלים.הדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולההחברה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאחי(לרבות
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ושותיששתדאלבוק,ן rאבדו

חשבוזיוא'

. EL & co ןA VA YO, BO';K, SAST 
). SR (וC ACCOUNTANTS וrL ~ ED pu וF וCERT 

I 
 Avayo Jacky, cpa nרו"נ·קי.אביו
 Bock Eitan, cpa nרו"איתן.בוק

 Sastiel Nir, cpa nרו"ניר.ששתיאל
 Tsatskin תa, cpa n Anרו"אנה.צאצקיז

 Ilan Michal, cpa nרו"מייכר.אדרן

הסקתכן,כמומוטעית.הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיוזבשל

לבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנות

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימות

 , 2013בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,החבריהלדעתנו,

 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוריטריונים iקעלבהתבסס

 2013בדצמבר 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגם,ביקרנו

בלתידעתחוותכלל , 2014במרץ 27מיוםשלנו,והדוחתאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחת Iולכ:ו 2012-ו

 .כספייםדוחותזם Iאועלמסויגת

ושות'ששנן~אלבוק,אביו,
-f ~~ /:: ~ t ! \ח.י //
L ). נ·, I 

חשבוורואי

 2014במרץ 27
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

כספייםדוחות

 2013בדצמבר 31ליום



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2013בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

הענייניםתוכו

המבקריםהחשבוורואידוח

עמוד
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ושות'ששתדאל,בוק,אבדו

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

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

 IIan Michal, cpaרו"חמ·כל,א·לז

 iחשבוזרואד
 A VA Y,ס Bס CK, SASTן EL & C.ס

). COUNTANTS (ISR ~ CERTIFIED PUBLIC A( 

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוורואידוח

מ 11בעלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

-כלהלןמ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכטפיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
באותםשהטתיימולשניםהכולל,הרווחעלהדוחותואת 2012ו- 2013בדצמבר 31לימים ) IIייהחברה

לחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכטפייםידוחותתאריכים.
 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםחות Iדועלדיעה

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות ,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
אתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-התשלייגחשבון),רואהשלפעולתוכדרךחשבון

מהותית.מוטעיתהצגההכטפייםבדוחותשאיןביטחוןשלטבירהמידהלהשיגבמטרהוילבצעההביקורת
כוללתביקורתהכטפיים.שבדוחותובמידעבטכומיםהתומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכו'~לתביקורת

הדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגם
שביקורתנוטבוריםאנובכללותה.הכטפייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהל )I (וההנהלה
 .דעתנולחוותנאותבסייטמטפקת

שלהכטפימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםל IIהנהכטפיים-וחות rהלדעתנו,
תאריכיםבאותםשהטתיימולשניםפעולותיהתוצאותואת 2012ו- 2013בדצמבר 31לימיםהחברה

וחסכון,ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם ,) IFRSכבינלאומייםכטפידיווחלךנקניבהתאם
 .האוצרבמשרד

החברותלחוקבי 33טעיףלהוראותבהתאםערוכיםל IIהנהכטפייםהדוחותלדעתינו, ,כןכמו
הממשלתיות.החברותרשותולחוזרי 1975התשלייה-הממשלתיות,

כפיכטפי,דיווחעלפניכ~יתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב PCAOBה-לתקניבהתאםגם,ביקרנו
 31ליוםהחברהשלכטפידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2013בדצמבר

COSO עלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמטויגתבלתידעתחוותכלל 2014במרץ 27מיוםשלנווהדוח
החברה.שלכספרדיווח

ושות'ששתיא?בוק,אביו,
"" ~~'" 

<--~ /'"-
I ! I . 

/ 
חשבוןרואי

 י",/

 Z014במרץ Zו
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דירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח I1{דוהממשלתיותהחברות : nלתקנובהתאם
 :כימצהירהפינטו,טובהאני, ,-2005ה I1התשסהדירקטוריןן)ח I1ודוהכספיייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות,אתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2013לשנתהחברה)-('~הלןמ IIבע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאכן , 2
שבהןהנסיבות,לאורשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיךג

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאכן . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקכי.:וריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,"! Iהפעולו

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחרים:ד l::לאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכדבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורדונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעךנם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלדבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהחרים iו~אני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם ,לעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדי ~ Jלעיבאמוראין

 2014במרץ, 27

פינטוטובהעו"ד IהדירiלJטוריוןר I1יותאריד

,\ 

75 



מנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח II(דוהממשלתיותהחברותלתקנוח~בהתאם
 :כימצהירסלע,תמיראני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודו"חהכספיייםחות IIהדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2013לשנתהחברה)-(ו~הלןמ I1בע

עובדה ל~'נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאבן . 2
שבהןהנסיבות,לאורשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא Jמהותיך

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאבן . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקכ\:וריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים , 'Jהפעולון

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםל~~דאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכדבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעךנם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלדבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהחרים iו~אני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכםלעבד,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעיו~באמוראין

תאריך

 2014במרץ, 27
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח II{דוהממשלתיותהחברות : nלתקנובהתאם
 :כימצהירסווירי,ראובןאני, ,-2005ה IIהתשסהדירקטוריון)ח IIודוהכספיייםחות IIהדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות,אתבחנתי , 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2013לשנתהחברה)-(ו~הלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתי 1בהתאכ , 2
שבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיךנ

בדוחות,המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתי 1בהתאכ . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקכ\וריון

בדוחות,המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים , Tהפעולון

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצ:דאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכדבהתאםבדוחות,הנדרשגילוילצורדונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעiךבם
הדוחות,שלההכנהתקופתבמהלדבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני , 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקיטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכםלעבד,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה,שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין,כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילןבאמוראין

 2014במרץ, 27
כספיםמנהלסווירי;ראובן

......... :1) 
תאריד
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדןחןת

 31ליוס
בדצמבר

2012 2013 

ש"חאלפיבאור

 :נכסים
חובהויתרותחייבים

זומנים .Yנושווימזומנים

3 
4 

22 

588 
23 

565 

 588 610הנכסיםכלסך

הןן:

מניותהון

5 

הןןכלסך

 :התחייבןיןת
 588 610 7זכותויתרות.זכאים

 588 610ההתחיי.כןיןתכלסך

 588 610תחייבןיןת iןהןההןוכלסך

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

~\ ( \ I ' "\ 27 ,2014במרץ 
ו y'\פינב"ךtועוד"
הדירקןריו(יו"ר

סלע
~ 

אי(~ורתאריך

יפיים Dהכהדוחות

סוויריראובןח IIרו

כספיםמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכלולהרווחעלדוחות

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2013 2012 2011 

ש"חאלפיבאור

 1,741 1,711 1,743 8ההשתלמותמקרונ(יהולמדמיהכנסות

 1,741 1,711 1,743ההכנסורנכלסך

 1,741 1,711 1,743 10וכלליותהנהלההוצאות

 1,741 1,711 1,743ההוצאוחככלסך

לתקופהכוללרווח

הכספיים,מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצוי-פיסהבאוריס
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחב:רה

הכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי:א.

למשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברהמשפטנים"- I1ההשתלמותקרןשלהמנהלתהחברה
 :{להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןאתמנהלת ) I1החברה I1 :(ו~הלןבע"מ

I1 התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11הקרן/הקופהI1 2005א-
 • ) I1הגמלקופותייחוק :(להלן

ישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההו'קמההקרן
עדמכוחושניתנוולהוראותהממשלתיותהחברותלחוקכפופההייתההקרןמשפטנים. jךואיגוד
 . 2009ש,:תלתום
תפעולי.כמנהללקרןמשמשבע"מהפועליםבנקשכירים.דיןעורכיהםהקרןעמיתי

אורגניזציה")רה- I1 (מחדשהארגוןהליך 1.1.2010ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם
וגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהתאגידיתקופההחברההייתהההליךלהשלמתעדהחברה.של
החב:רה.את

המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךב nבמסגר
בנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסי Iלקופה
והחברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלתהחברה
 .שלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)הרהטרם

המתאיםלתקנוןהחברהתקנוןותוקןהגמללקופתחדשתקנוןנערךמחדש,הארגוןבמסגרחכ
ידיעלאושרהמנהלתהחברהותקנוןהאוצרמשרדידיעלאושרוהתקנוניםהמנהלת.לחברה
לאהחברהמספראולםהחברה,שלשמההשתנההמבניהשינויבמסגרתכייצוין,הןזברות.רשם

השתנה.

גםמוגדרתהחברה . 2010ינוארמחודשהחלמהקופהמפוצלבאופןפעילותהאתהחלההחברה
שהותקנווהתקנות-1975ה I1תשלהממשלתיות,החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברה

פיו.על

בנוסףמסלוליםשניבקרןלפעולהחלווחיסכון,ביטוחההוןשוקמאגףשהתקבללאישורבהתאםב.

 :כדלקמןהכללילמסלול
 50%מ-יפחתלאהמיריםערךובניירותבמניותזהבמסלולההשקעהשיעור-מנייתימסללו
זה.במסלולהנכסיםמהיקף
 .גבוהיםבדרוגיםמדורגותח I1אגוהיתרמדינהח I1אגלפחות 50%-מניות,~לאמסללו

בדברוחסכוןביטוחההון,שוקאגףידיעל 2005-2-20גמלחוזרפורסם 2005בדצמבר ;~ 1ביוםג.
הדיווחלגביההוראותכללאשרג, I1קופשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים
גמל.קופתשלמנהלתי~חברההכספי

וחסכוןביטוחההון,שוקאגףידיעל 2012-9-11מוסדייםגופיםחוזרפורטם 2012ביולי . 30ביום
הדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוי(ז.:בנהבדבר

 . 2005-2-20גמללחוזר 3 .ב. 3טעיףאתמבטלאשר ) IFRSוהבינלאומיים

,בהתאםהאוצרבמשרדוחטכון,ביטוחההוןשוקאגףלהוראותבהתאםנערכוהכספייםהדוחוח: .ד
 :ולהלןהבינלאומייםהכטפיהדיווחלתקניובהתאםהממשלתיותהחברותרשותלהנחיוו!

" IFRS "(. 
החברותלגביהכללית,החשבונאיתהתקינה 5.8.2004מיום 70בק/הממשלהלהחלטת tבהתאכ

בנוטףהינההממשלתיות,לחברותהייחודיתהתקינההפרטי.הטקטורשלהינההממשו~תיות
ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהטקטורשללתקינה
לחוק·לפיכ,ךבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינההרשות.בחוזרי \ Jכמפור

החסכוןההוו,שוקאגףבהוראותשנקבעהזוהיאהקרןלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה
כחידודאוכהרחבהבאותהממשלתיותהחברותרשותהנחיותואילוהאוצרבמשרדוהביטוח
ספציפיים.לנושאים
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחב~רה

הכספייםלדוחותבאורים

 'דשמ:,(כללי- 1באור

הםואיןבלבדהחברהבאחריותהינםלהםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגיםה.
ישראל.מדינתאת tמחייבי(

 :ול Iניהדמי .ו
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

בהעדרהמזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ז
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעורב

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאוךניה

הגדרות:ח.

 :אלהכספייםבדוחות

בע"מ.למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

השונים.מסלוליהעללמשפטניםהשתלמות-קרןהקרו/הקופה . 2

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כמשמעותם-קשוריםצדדים . 3

 . 2012תשע"ב-מוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופותפיננסייםשירותים

ג- IIהתשנשנתיים)כספייםדוחות(עריכתערךניירותבתקנותכמשמעותם-ענייובעלי . 4

הכנסה.מסובתקנות 1993

בע"מ.הפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכוהמחיריםמדד-מדד . 6

 .האוצרשבמשרדוחיסכון,ביטוחההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף . 7

 . 2005התשס"ה,-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק . 8

-תשכ"ד-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 9
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRS(להלן-בינלאומייםכספידיווחתקני . 10
בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהם ) IASB (בינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

) IFRS ( בינלאומייםחשבונאותותקני) IAS ( עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות

ידיעלשנקבעופרשנויותאו ) IFRIC (בינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

בהתאמה. ,) SIC (לפרשנויותהמתמדתהועדה
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדןחןתבאןרים

החשבןנאיתיהמדיניןתעיקרי- 2באןר

בינלאןמייםכספידיןןחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 . ) 1IIFRSII :כלהלןבינלאומייםכטפידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכטפייםהדוחות

הצגהןמטבעפעיולןתמטבעב.

הקרוב.לאלףומעוגליםהחברה,שלהפעילותמטבעשהינובש"ח,מוצגיםהכטפייםהדוחות
 .החברהפועלתבההעיקריתהכלכליתהטביבהאתשמייצגהמטבעהי(:והשקל

המדידהבסיסג.

ההיטטורית.העלותבטיטעלהוכנוהדוחות

דעתןשיקלו~ןמדנים tבשימןש .ד

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכטפייםהדוחותבעריכת
נכטיםשלהטכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,(

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנטותוהתחייבויות,
נדרשההחברה,שלהכטפייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלם .l\גיבויבעת

בשיקולמשמעותית.וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנטיבותבאשרהנחותלהניחברה rlההנהלת
הנחותועלחיצונייםגורמיםשונות,עובדותעלהחברההנהלתמתבטטתהאומדנים,בקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותלנטיבותבהתאםטבירות
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינוייםשוטף.באופןנטקריםשבבטיטםוההנחותהאומדני()

מושפעת.עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנו\!בה Jבתקופה

הכספייםהדןחןתהצגתבסיס .ה

ייתקני :ולהלןלהםוההבהרותבינלאומייםכטפידיווחתקניבטיטעלהוכנוהכטפייםהדוחות

IFRS "( ושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנטופורטמואשר
הממונה.להנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניותבעה j.Jנבטיטם
פיננטיםשירותיםעלהפיקוחחוקפישעלמשוםוזאתבהוןהשינוייםעלדוחמציגהא;ינההחברה
ענפיתגמלקופתמנהלתוהינהמאחרעצמילהווהחברהנדרשתלא , 2005-התשט"הגנ~)לוקופות
הוןבהעדרלעמיתיםבהתחייבויותיהלעמודיכולתהאתלטכןעלולאשרפיננטיטיכון'לת Oנוואינה
עצמי.

לחבריה.רווחיםתחלקלאוהיאמניות,הוןללאבערבותמוגבלתחברההינההחברה

מזןמניםן.

 .בשעבודמוגבליםאינםואשרמיידילשימושהניתניםמזומניםיתרותכוללים Iמזומנים

בהכנסןתהכרהז.

שההטבותצפוימהימן,באופןלמדידהניתנותהןכאשרוהפטדרווחבדוחמוכרותהכנטות
ניתנותהעטקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכןלחברהיזרמולעטקההקשורותהכלכליוךנ

 .מהימןנ:אופןלמדידה
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מ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחב~רה

הכספייםלדןחןתבאןרים

(המשך)החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי- 2באןר

חדשים IFRSתקנישללראשןנהיישןםח.

להיותצפויהלא Iיישומםמועדהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקני Iהחברהלהערכת
החברה.שלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלם:הותיתהשפעה

חןבהןיתרןתחייביכן- 3באןר

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

ש"חאלפי

מראשהוצאות

קשורצדו~משפטנים-השתלמותקרו

אחריםחייבים

1 

14 

7 

1 

16 

6 

 23 22חובהויתרותחייביםכ IIסה

מזןמניםןשןןיים tמזןמנ- 4באןר

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

ש"חאלפי

 565 588מיידיתלמשיכ:המזומנים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחבברה

הכספייםלדוחותבאורים

הוןשותודריעצמיהון- Sבאור

מניות jרהונהרכבא.

 2012ו- 2013בדצמבר 31

נפרערשום

ח IIש

 0.0001 0.0001 1בה Jהכרמניית

 0.01 0.01איהנהלהמניית 1

 0.01 0.01ביהנהלהמניית 1

 0.0005 0.0005א IIכע.נ. li!J 0.0001בנותרגילותמניות 5

0.0206 0.0206 

שלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)לנקופותפיננטייםשירותיםעל,פיקוח Iתקנותלפיב.

מחברההנדרשחדשיםבשקליםההתחלתיהעצמיההוו ,-2012ב IIהתשעפנטיה),'~רןגמלקופת

ש"ח.מיליון 10יהיהמנהלת

ענפית.גמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאינןאלותקנות

הכנסהעל 1מיסינ- 6באור

רווח,מטרתללאכחברההחברהפועלתבפועלהכנטה.ומטמוטףערדמטלענייןכטפימוטדהינההחברה
 .להוצאותיהשוותהכנ:ויותיהוכלמאחר
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

זכותויתרות 1זכאים- 7באור

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותלקרו'התחייבות

אחרים

זכותויתרותזכאיםהכלסך

ניהלומדמי~ת Iהכנס- 8באור

ההשתלמותמקוריניהולדמי

ההשתלנוןתמקרוניהןלדמי

החברהשבניהלוההשתלמותקרואודות tlנתוני- 9באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיסיהיקףא.

למשפטניםהשתלמותקרו

 31ליום
 2013בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

בדצמבר 31ליום

2013 2012 

ש"חאלפי

1 1 

500 580 

102 

7 7 

610 588 

ניהולדמי

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2013 2012 

ש"חאלפי

2011 

1,743 1,711 1,741 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2013 2011 2012 

אחוזים

0.40 0.43 0.42 

ביוםשהסתייבזהלשנה

 2013בדצמבר 31

תקבולים

ש"חאלפי

תשלומים

450,797 

85 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

והמשך)החברהשבניהלוההשתלמותקרןאודותנתוניכו- 9באור

כספייסהעברותב.

לשנה
שהסתיימה

 31ביוס
 2013בדצמבר

הגמלקופת

ש"חאלפי

אחריםמגופיכוהעברות

 193גמל Jמקופוןהעברות

אחריםלגופים'העברות

 } 23,776נגמללקופוחבהעברות

 } 23,583ננטוהעברות,
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מ IIבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלהות jהוצא- 10באור

ההרכב:א.

בטךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

ביוםשהטתיימהלשנה
בדצמבר 31

2013 2012 2011 

ח IIשאלפי

155 146 160 

119 81 52 

71 72 122 

91 81 71 

30 29 46 

253 )*( 411 401 

153 144 141 

24 

828 712 716 

15 27 23 

4 4 4 

4 5 

1,743 1,711 1,741 

13 27 

ע(ז.:יתיםבפניותטיפול

דירקטורין)גמול

'ךירקטוריםביטוחפרמיית

ותקשורת Cמשרדי(אחזקת

ו'אינטרנטמחשבאחזקת

המתפעללבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

ת Iקרנוניהולדמי

ב) 10ביאורוראהונ'קצועימשפטיייעוץ

דוחותמשלוח

והשתלמויות,כנטיםעיוןימי

עקרוניותהכרעותרחוזבגיןפיצוי

ניהולדמיבגיןהפועליםמבנקשהתקבלהחזרניכוילאחרהםומוצגיםלבנקששולמו 1התפעו:ודמי )*ו
קודמות.בשניס
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מ 11בעלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצא:ות- 10באור

ומקצועימשפטייעוץהוצאותפירוטב.

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2013 2012 

ש"חאלפי

2011 

 99ל IIמנכ

 176 178כספיםמנהל

 140 141משפטייעוץ

 138 142פניםמבקר

 123 120חשבוןרואה

 73 74השקעותיעוץ

 48 49סיכוניםניהול

 15 4מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 12 9נתוניםטיוב

 )*כ) 13כסוקסהוצאות

 12אחרתחיצונין!ביקורת

828 712 

 2011שנתבגיןהפרשותתיקוניכולל )*(

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתר.ית- 11באור

קשוריםוצדדיםענייועלי Iבעםיתרותא.

ההרכב:

 2013במבר, Iבד 31ליום

קרן

השתלמות
למשפטנים

)*( 

ח IIשאלפי

למשפטניםהשתלמותקרן

למשפטניםהשתלמותלקן·ןהתחייבות

מראשיהכנסות

14 

(102) 

(1) 

88 

157 

178 

128 

130 

74 

47 

2 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדןחןתבאןרים

(המשך)קשןריםןצדדיםענייובעליעםןעסקאןתיתרן.ו- 11באןר

עלעמדהלמשפטניםהשתלמותקרןשלהשנהבמשךביותרהגבוההשוטפיםוחובותחובנכטייתרת )*(
ש/ח.אלפי 336

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעטקאותב.

 2013בדצמבר, 31ביוםשהטתיימהלשנה

ניהולדמיהכנטות

שלטלתעודותבגיןניהולדמיהוצאות
פטגות

קרן

השתלמות
למשפטנים

ח I1שאלפי

1,743 

(24) 

1,719 

אחריםענייוולבעליקשוריםלצדדיםהטבותג.

בדצמבר 31ביוםשהטתיימהלשנה

2013 

מטי

טכוםאנשים

ח I1שאלפי

 119 4דירקטוריםבגיןשכרהוצאות

 71דירקטוריםביטוחפרמיית

 153עות iJהשניהולדמי

 133 1מזכירותשירותיבהוצאותהשתתפות

 99 1ל I1מנכשכר

2012 2011 

מטןמטז

טכוםאנשיםסכוםאנשים

אלפיאלפי
שייחשייח

5 81 

72 

144 

146 1 

4 52 

122 

141 

160 1 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות ,. 11באור

 .ביצועןבעתששורריםכפיהשוקבתנאימבוצעותענייןבעליעםעסקאות .ד

ריבית.נושאותאינןוהקרןהחברהשלההדדיותהיתרות .ה

ההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרות .ו

ההסתדרותעםאלה l'ה'הסדר

ההשאלהשכרה.מעלות-75%לבתמורהוזאתההסתדרותי IIעלחברההושאלההקרןמזכירת

 . 2013נובמברבחודשהסתיימה

קשורצדמהווה\!ראל Jימדינת .ז

תלויותהתר'ייבויות- 12באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבות,מטיליםפיועלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרכנת Iהחוקא.
כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטיו
יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלעניןבחוקכנדרשפועלתהחברהלקופה.

 .םי:\ Iהמשפ

תלויות.תביעותאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועדב.
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בע//מלמשפטניםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

והתקשרןיותז.ים Iהסכ- 13באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ IIבעהפועליםבנקמולהסכם 2008מרץבחודשתמה rןהחברהא.

תפעולשירותיבגיןהחברה.שבניהולהשתלמות)קרן-ומשפטניםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

שלשנתיבשיעורתפעולדמימ IIבעהפועליםלבנקהחברהמשלמתבהסכם,כאמוריlבונות Jחוניהול

בחודשו.חודשמידימבוצעתהגבייהבקופה.המנוהליםהנכסיםמסיד 0.1%

באוגוסט.-1ב-0.085%ולבינואר,-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2Cl13בשנת

 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיו()החל

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשתמה fרהחברהב.

בגיןניהולדמישילמההחברהשנחתם,להסכםבהתאםפסגות.שמקבוצתמ IIבעערדניירות

מדיהמנוהלותבקופההמנוהליםהנכסיםמיתרתשנתי, 0.07%שלבשיעורההשקעותניהולשירותי

קשורצדי 1Iעשהונפקובנכסיםהשקעהבגיןששולמוניהולדמיכוללזהסכום .ודשו fברחודש

ניהול.דמיהגוביםההשקעותלמנהל

מחודש ,) IIפסגות II (ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערןחדשלסיכוםבהתאם

 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתנההניהולדמישלהנביהאחוז ;~ 010יולי

המאזותאריךלאחראירןעים- 14באןר

ר 1Iכיופינטוטובהד 1Iעושלמינויהאתהממשלתיותהחברותרשותאישרה 2014(ינוארחודשבמהלד

המנהלת.בח:נרהדירקטוריון
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