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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס'עף
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
ולהלןס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס.א

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה" רכיבים
.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכתפיסעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג
המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
.2008המסלשנתשקדמו

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה.ה

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ו
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
במהלך.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
הגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכייהבבנקהודיע,2013מאיחודש

הבנקע0להתקשרהחליטההחברה.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדיים
,משלימיםתפעולשירותיכוללתפעולשירותילמתןבהסכםמ"בעלישראלהראשוןהבינלאומי

.2014.1.1מיוםהחלוזאתאחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר
.2013לשנתודיווהיסלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
בנקהודעתלאור.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

~oמגןחברת,יהב t>wקבלתהמשך.2014.1.1מיוםהחלשירותיההפסקתאפשרותעלהודיעה

הבנקלביןהחברהביןהתפעולבהסכסתוסדר2014.1.1מיוםהחלהמשלימיםירותים?5
.הבינלאומי

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ח
ועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.והדירקטוריוןהשקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט
מנהל,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:וביניהםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י

-404ליישוםמלווה,צלומערכתסיכונים
~

sox

ממונהוכןאכיפהממונה,נכסיםלשערוךחברה
.מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיותעל

והשיפויהביטוחסעיףאתלתקןהחברהשלהכלליתהאסיפההחליטה2013פברוארבחודש.יא
האסיפהכןכמו.מינהליתאכיפהבענייןהדיןלהוראות,היתרבין,ולהתאימוההתאגדותבתקנות
את2013.5.9ביוםאישרההוןשוקאגף.המשרהלנושאיהשיפויכתבנוסחעדכוןעלהחליטה
.החברותברשםהתיקוןנרשם2013ובאוגוסט,ההתאגדותבתקנותהשינויים

שלהליךלבצעעקרוניתהחלטההחברהדירקטוריוןקיבל2013שנתשלהראשוןברבעון.יב
העובדיםשלההשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשללניהולהמרצוןהקופחניהולהעברת

שוקאגףכי,החברהלהנהלתהכלליתההסתדרותהודיעה,2013מאיבחודש.מ"בעהסוציאלים
גמלקופותלהתנחלותבנוגע,הכלליתוההסתדרותהחברותרשותעםפגישותמספריזםהחון

מכללהימנעהחברהנתבקשהולפיכךוהמדינהההסתדרותשלמשותפתשבבעלותמפעליות
.מערכתיתיטופלוהנושאמאחר,פעולה



ס"בעגמלקופותלביהולחברה-ס"עו 2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח
הקופהשלעיקרייםנתובים
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מ"ע%גמלקופותלניהולחברה4ס"עו 2013מפטמה30%ליוםהדירקטוריוןדוח

ניהולדמישיעור

~

%הי'ן%:'ו
י' %%%!ש(.,"%(.

שה"'"1%".%" 2013/9-12012/9-12012/12/31

%47.0%49.0%62.0

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי171,1-בהסתכמוהחברההוצאות .הסקוריםהכספיים

לשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבי ולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

בגובהניהולדמימהקופהגובההחברה
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

המאזןתאריךלאחראירועים
למתןהראשוךהבינלאומיהבנקעםהסכםעלהחברהחתמה2013/11/10ביום

תפעולשירותי .משלימיםתפעולושירותי

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנכ,עםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל" האפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו

שלהגילוילגביוהנתליםהבקרותשל
המנכ,ווהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל" והנהלים
עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי

שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

-4-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עהוס
ל"מנכהצהרת

שוקאנףשלוגילוייטיידוחות,הצחרות-כספידיווחעלפנימיתשקרה1010-?-7מוסדייםשפיסלחוזרנהתאס)

.(יחסכוןביטוח,ההוו

:כימצהיר,סלעתמירשגד,אני

"מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
("התברח";תלן

,("חדווז":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעוניעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןתנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
,בדוחהמכוסתלונקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחתכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכשפייסהדוהות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהווסותחבהינותמכל,נאותבאופן

,בדוחתמכוסיסולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםיוהצחרההמצחיריםבהברהואחריםאני.4
-וכן1החברחשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונתליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלתהכנחתקופתבמהלךסרס,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרחקבענום)

ולכךהכספיm1nPמהימנונולגביביטחוןשלסבירחמידהלספקהמיועדת,כספי
1(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםתכספייסשהדוחות

~
ולהוראות0

יחתוןשוקעלהממונת תבקרותשלחאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אוווחגגנוהחברחשלהגילוילגביוהנהלים

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתםעלבהתבססבדוהתמכורנה

דיוורעלהחברחשלחפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(יד
ותברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלחשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן,כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינויוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבחתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת1ל11עדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרה
:כספי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותויסתליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתחלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרח
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלתמעורבתכח,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלתהברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחםשישאחריםעובדים

.כספי
על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותישרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפי

%עע
,

411.
תאריך:כ

מנכלל,סלעגירעתיד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס'עף
כספיםמנחלהצהרת

9-2010-ומוסדייםגופיםלחוזרמהמאס
אגףשל'וגילוייסידוחות,הצהרות-כספידיווחשפנימיתבקרה"

'

p1V ביטוח,חתון

.(סכת"

ששלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1
(ייההברהיי:להלן)D1"Yגמלקופותלניהולהברה-ס" )2013בספטמבר50ביוםשתסתייםלרגעון

,("הדוח":לחלן

הסרולאמתותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
מצגגו השווץמתותיתעובדהשל

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושסללושהמצגיםכדי מטעיםיהיולא
.בדוחהמכוסהלתקופחבהתייחס

ומידעהרבעונייםחכספייסהדוהות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי את,המחותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיתמצב
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ולקיומםלקביעתםאהראיסזוהצהרהחמצהיריסבנוברהואחריםאני.4
ונהליםבקרותשל

-וכן,ההברחשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרהתגילוילגבי
תחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהליסבקרותשלפיקוחנו עללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמחותישמידעלהבטיחתמיועדיס,כאלת
ידי הדוחשלההכנהתקופתבמתלךבפרט,בהברהאחרים

1
ריווחעלפנימיתבקרהקבועתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(:0

חדיווהמתימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהpDV<המיועדת,כספי
ולכךהכספי בתתאסערוכיםהכספייםשהדוחות

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקני ההוןשוקעלהממונה
;

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוט)
אתוחצגנוהחברהשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותשבי
-וכןןהערכתנועלגהונבססבדוחהמכוסה

עלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלנדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספידיווח באופןשתשפיע

הפנימיתהבקרחעל,מהווויבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהתברחשל

החשבוןלרואהגילינוזוחצהרחתמצהיריסבחברהואחריםאני.5
לדירקטוריון,המבקר שלהביקורתולוועדת

ביותרהעדכניתחערכתגועלבהתבסס,החברתשלהדירקטוריון
לגבי :בספידיווחעלהפנימיתהבקרה

המהותיותוהחולשותתמשמעותייסהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתה עלהפנימיתהבקרה

התברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווח
-וכו,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

אוההנהלתמעורבתבה,מתותיתשאינהוביןמהותיתבון,תרמיתכלנם
מעורבים תפקידלהםשישאחריטעובדיט

דיווחעלהחברחשלחפנימיתבבקרהמשמעותי
.כספי

על,אחראדםכלמאתריותאומאחריותילגרועכדילעולבאמוראין
,דיןכלפי
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מ"בעגמלקופותלגיתולחגרהש"עו
לניהולחברחס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו,לבקשתכם
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.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאגואין,לכךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומונכאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המחותיותהבחינותמכל,ערוך

.בחשבונאות
ל11הגורםדברליבנוnblWR<באלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורביוסף
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בעגמלקופותניהול,חברה-ש"עו
מ"

הכיפיהמצבעלדוחותתמצית

(הדשיטשקליטשאלפי)

ליוםעטםליום
o/i/ls1(.)12/9/0קZ/ZOSZ1/

~

S

(לנוקר(מנוקילא,קח,חיולאביאונ

ייפית
463חובהויתרותחיעים

8288 מזומנים
130207146מזומגיטושווי

193ההטיטכלסך
89234ג

י4
-4 12ב

מניותחון

תתחייגהות

5193זכותויתרותזכאים
289234

--- 193חהתחייבהותגלסד
289234

.א.2ביאורראה,מחדשIVA1(ל

.חכספייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמתהיםתמצורפיסהלאוריט
11

1י חכספייסהדיחותאישורתאריו
1,'ן,-1יקץק.דצפרא

רוסלע4מיר"

"
ארגוברון

,//מנחל91פימשמיילהדירקטוריוןר"יי /ק
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

והפסדרתתדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיטהחודשים

שנסתיימהשנסתייששניתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוטביש

נ2/5ג/2/09/302012ג(.)3/9/30ג2/09,50ג(י)3/9/30גביאור (שבוקרמבוקקלא,מבוקה1יאמטקהלא,(מבוקרלא,

169,1107,1402333536,1נטו,הגמלמקופתניהולמדמיהכנסות

22113מימוןהכנסות

171,1109,1403334539,1ההכנסותכליד

............................................................

6171,1109,1403334539,1וכלליותהנהלההוצאות

171,1109,1403334539,1ההוצאותכלסד

.לתקופהרווח

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.,

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

להלן)ס"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס.1

.("הקופה"
2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.:

המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
.2008המסלשנתשקדמו
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף .מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה..

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1[18"להלן)IFRSבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוסהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/9/30ליוסהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/9/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")I1FRSהבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות



מ"בעגמלקופותלניהולתברה-ש"עו
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנהותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנחלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

המאזןתאריךלאחראירועים-3ביאור

תפעולשירותילמתןהראשוןהבינלאומיהבנקעםהסכםעלהחברהחתמה2013/11/10ביום
.משלימיםתפעולושירותי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-י"עו

הכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/9/30(.)12/9/302012/12/31

(מבקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)חובהויתרותחייבים-4ביאור

)334923מראשהוצאות
") קשוריםצדדים

303365('*)

638288חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.מחדשסווג('י)

ליוםליוםליום
13/9/30(.)12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)זכותויתרותזכאים-5ביאור

)151202176לשלםהוצאות
'*) קשוריםצדדים

428758(**)

282נ12זכותויתרותזכאיסהכלסך
1נ2

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')



הכשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםתחדישיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושניתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםשיוט
12/09/302012/12/31(ל12/9/3013/9/30(.)13/9/30

(שנוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרלא,(מניקוולאוכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

1491474550199ונלוותעבודהשכר

1541334551192לדירקטוריםתשלומים

63881827115ביטוחים

3.1-1ותקשורתמשרדיםאחזקת

100446914117ופרסוםשיווק

2832589587348מתפעליםלגורמיםתשלום

65322387("*)97השקעותתיקניהולדמי

3123619776464מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

10131616אחרות

2ב415נבב24221L2IQ42וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

ההשקעותביתידיעלהמנוהלות,נאמנותקרנותבגיןח"אש29בסךניהולדמיכולל(י.)
.לקופהקשורצדהינואשר"פסגות"
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