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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
להלן)ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.א

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמהכקופה.("הקופה" רכיבים
.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג
המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
.2008המסלשנתשקדמו

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה.ה

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-ההלןמ"בעהמדינהלעובדייחגבנקעםהתקשרההחברה.1 חשבונותואתוהקופהההברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
לפיהעמיתים

במהלך.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
הגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכייהבבנקהודיע,2013מאיחודש

.חלופימתפעלעםלהתקשרותפועלתהחברה.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדיים

בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלםמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
שירותיםקבלתלצורך,מ" משלימים

בנקהודעתלאור.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי
נערכתהחברה.2014.1.1מיוםהחלשירותיההפסקתאפשרותעלהודיעהת"שלמגןחברת,יהב

שלמגןחברתפעילותשתופסקככל,הלופימגורםמשלימיםשירותיםלקבלת
.ם"

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

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט
.מ"

מנהל,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:וביניתםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
ומנהלמידעטכנולוגייותעלממונהוכןנכסיםלשערוךחברה,5()נ(-404ליישוםמלווה,סיכונים
.אכיפהממונהבשירותיגםהחברהנעזרת2013לשנתהשנימהרבעוןהחל.מידעאבטחת

הביטוחסעיףאתלתקןהחברהשלהכלליתהאסיפההחליטה2013פברוארבחודש.יא
והשיפוי היתרביןולהתאימוההתאגדותבתקנות

האסיפהכןכמו.מינהליתאכיפהבענייןהדיןלהוראות
את2013.5.9ביוםאישרההוןשוקאגף.המשרהלנושאיהשיפויכתבנוסחעדכוןעלהחליטה
.החברותברשםהתיקוןלרישוםפועלתוהחברהההתאגדותבתקנותהשינויים

שלהליךלבצעעקרוניתהחלטההחברהדירקטוריוןקיבל2013שנתשלהראשוןברבעון.יב
העובדיםשלההשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשללניהולהמרצוןהקופהניהולהעברת

.מ"בעהסוציאלים
מספריזםההוןשוקאגףכי,החברהלהנהלתהכלליתההסתדרותהודיעה,2013מאיבחודש
שבבעלותמפעליותגמלקופותלהתנהלותבנוגע,הכלליתוההסתדרותהחברותרשותעםפגישות

והנושאמאחר,פעולהמכללהימנעהחברהנתבקשהולפיכךוהמדינהההסתדרותשלמשותפת
3רכרנית'מיכיופל



מ"בעגמלעופותלניהולחברה-ס"עו
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח
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הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

708,513721,5הפקדות

(835,2)-(835,2)משיכות

(422,6)(1)(421,6)מקופותנטוזכויותהעברת
(אליהןאו)אחרות

-119(119)ממסלולנטווכויותהעברת

(אליואו)בקופהאחר

(536,3)131(667,3)נטוצבירההכלסך



מ"בעגמלקופותלניהולתברה-ש"עו
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

ניהולדמישיעור

2012/12/31ן2013-12012/6-1ע

%62.0ן%31.0%32.0

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי768-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעההברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופח.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כיפידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונחליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלתמנכיילעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותוותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרלהתאם
.וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1 30ביוםשהסתייםלרבעון
.("הדוח":להלן)2013ביוני

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהושליסבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברהתמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
בתקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

אד5כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיןכלפיעל,עחר
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)5ן

ל"מנכ,תמירשד"עותאריך



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
כספיםמנהלהצהרת

plwאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתכבקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרהאתאם
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגוםדורוןח"רו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניחולתברח-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":לתלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדותהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותיצלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריס

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביותנהליסהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוחצחרחהמצהיריםבחברחואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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כספיםמנהלארגןדורוןח"רותאריך
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ש"עוגמל-לניהםחברה

המניותלבעליהמבקריםדוח

של

מ"בעגמלקופותלניהולחברהש"עו

:להלן)מ"בעגמלקופתלניהולחברהס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו,לבקשתכם

רווחעלהתמציתייםהדוחותואת2013ביוני30ליוםהתמציתיהמאוןאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםשישהשללתקופהוהפסד

14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

אחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיזובינייםלתקופתכספימידעלעריכת
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישוהשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהטקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייס

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיותמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

.ביקורתשלדעתהוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם
אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך

.בחשבונאות

לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

יש ומועלםמועלם

2013באוגוסט25,גן-רמת
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הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשעליםבאלפי)

ליוםליוטליום
2/12/31ג2/6/3020ג(*)13/6/30

(מביקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)ביאור

3608188

218217146
---

278298234

======-

4278298234

---
278198234

--==

א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.תכיפייםמהשחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים
.לץ,

;-51י.'לי
,יי

"
ינש14 כמטיסמנהלל"מנכהדירקטוריוןיוייר



לגיההחברה-ס"ש

'

DIW1

~

מ"בעגמל

והפידרווחדוחותתמצית

(הדשיםשקליםנאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחמשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםגיוסביום

12/6/302012/12/31(.,12/6/3013/6/30(-)3/6/30גביאור

)hbמלקה)(מסקרלא)מבוקהלא)מבוקהלא)מבוקף

767774400407536,1נטו,הגמלמקופתניהולמדמיהכנסות

3.-11מימוןהכגסות

768775400407539,1ההננסותכלסך

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

5768775400407539,1וכלליותהנהלהחוטאות

768775400407539,1ההוצאותכלסד

-לתקופה(הפסד)רווח

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ר

.הכספייםמהדוחותנפרדגלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום
כללי-1ביאור

להלן)ס"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס.2
.("הקופה"

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה.

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34iASבינלאומיחשבונאותלתקן להלן)IFRSבינלאומיים
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("18ש" שבמשרד

.בדוחותתוצגלאמהותילאמידע.האוצר
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/6/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/6/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוהותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

דעתושיקולבאומדניםשימושי

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוהותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייסבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

הכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטתאלפי)

ליוםליוםליום
13/6/30(.)12/6/302012/12/31

חובהויתרותחייבים-3ביאור
~

(מביקר)(קר)מבולא(מבוקרא

(*ף535623מראשהוצאות
(*')72565קשוריםצדדים

608188חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

.מחדשסווג('*)

ליוטליוםליום
13/6/30(*)12/6/302012/12/31

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)זכותויתרותזכאים-4ביאור

(*")198265176לשלםהוצאות

(*')803358קשוריםצדדים

%22%22224זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(מ
.מחדשסווג(י')



הכשפייטלדוחותביאוריט

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחידשיט

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםבייםביוטביוםגיוס
12/302012/12/31ע(*)12/6/3013/6/30(*)13/6/30

(ואבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרולא(מבוקרלא)

104975448199

109825436192

45611830115

2-1-1

31301814117

1881719486348

65(**)42422187

215285115172464

974-16

שששבצ

.א.2ביאורראה,מחדשסוט(י

לקופהקשורצדהעואשר"פססת"ההשקעותביתידיעלהממהלות,עממתקרמתבמןח"אש20בסךמהולדמיכלללק


