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התאגידפעילות.1

ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה.בנאמנות("הקופה"להלן)

.1996בינואר28ביום,לפנסיהרכיבים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

ראהנוסףמידע.הסוציאלייםהעובדיםואיגודהקופהעמיתיהינםהחברהשלהמניותבעלי
.הקופהשלכללייםמאפייניםבפרק,הדירקטוריוןבדוח

החליםהשקעהכללי)גמלקופותבתקנותהמושגכהגדרתלחברההקשוריםהצדדיםלהלן
:(מוסדייםגופיםעל

ככל)ל"והמנכמהדירקטוריםמימהזיקבהםהתאגידיםכלוכןל"והמנכהדירקטוריםכל-
.השליטהמאמצעיאוהמניותמהוןיותראו%20שלבשיעור(כאלהשקיימים

-עלהמוחזקיםוגופיםהסוציאלייםמעובדיםאיגוד-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות-
.השליטהמאמצעיאוהמניותמהוןיותראו%20שלבשיעורידו

.מ"בעערךניירותפסגותשלהמשקיעיםלקבוצתהשייכותגמלקופות-
מיאובפסגותהשליטהמאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאומ"בעערךניירותפסגות-

.מהםאחדידי-עלשנשלט
.החברהידיעלהמנוהלתהקופה-
.מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניחולהחברה-.ע.ל.ק- .הסוציאליתהעבודהלקידוםהאגודה-
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים

הכלליתהעובדיםהסתדרות
העובדיםאיגוי-החדשה

הסוציאלים

ההצבעהמזנויות%26מינוימזכויות%33.33
(י)הכלליתבאסיפהר"יולרבוניהדירקטורים

(.)הדירקטוריון

גמלקופותלניהולחברה-ש"עו
מ"בע

.בקופההעמיתיםשלהןהזכויותיתר(.)



(ח"שכבאלפיהפעילותתחומילגביכספימידע.3

2013'20122011

572,1539,1449,1השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

751,267736,254018,240(1)ברוטו,השנהלסוףהקופהנכסיסך

שליליתנטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

(2)(954,5)(617,2)(172)

(%52.1)%19.8%90.7כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%90.2%60.2%21.3מניותללאמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

שלנטוהשליליתהצבירהבקינוןמהשקעותיההקופהמרווחינובע2013בשנתהגידול(1)

.העמיתיםזכויות
גמללקופותבהעברותמהגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2013שנתביןהשינוי(2)

.אחרות

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

מסלתקנות,פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.דיןכלולהוראות("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהוראות,הכנסה
.להלן15בסעיףפירוטראה

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

בדוהוכן,לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה
"החברהשלכלליםמאפיינים"בפרקהדירקטוריון

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקופהתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציגותתכניתהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

ביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוגוחסכון
.מנהלתחברהשלמרצוןלפירוק

הפעילותתחוםלמוצריתחליפים

.גמללקופותאפשרייםתחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקופהתקנוןפיעל.%62.0הוא2013בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי570,1היו2013בשנתמהקופהניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות11-ו9בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה
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הגמלקופותלענףהשוואה
.%01.7שלבשיעור2013בשנתעלהופיצוייםלתגמוליםהגמלקופותבענףהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%11.5שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף

הייתה2013בשנתהגמלקופותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
שלבשיעורברוטונומינליותשנתיותתשואות2013בשנתהשיגההקופה.%84.8שלבשיעור

.מניותללאבמסלול%90.2-והכלליבמסלול%19.8
הניהולדמישיעור.%71.0היה2013בשנתהגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקופהשלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,9ביאורראה.%62.0הואבקופהמהעמיתיםשנגבו

ההשקעותניהולמבנה
אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון

התייחסותכוללתהאמורחהמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגות
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקמנהל
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישניהקופהבמסגרתמנהלתהחברה

השקעהמדיניות
לשיקולבהתאם,ההוןבשוקהתפתחויותפיעלהמסלולנכסימושקעיםבו-כללימסלול
.התחיקתיבהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוףהמנהלתהחברהשלהמקצועידעתה
והחלטותהדירקטוריוןלמדיניותבהתאםהמסלולנכסימושקעיםבו-מניותללאמסלול
השקעהתהיהלאזהשבמסלולובלבד,ההוןבשוקלהתפתחויותבהתייחס,השקעותועדת

בהשקעותהמתמחותנאמנותבקרנותאו/והמיריםערךניירותאו/ואופציותאו/ובמניות
.התחילתיבהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוף,כאמור

החברההכנסותהחברההכנסותנטוגכסום,סב,נטונכסיםסך

ניהולמדמי.ניהולמדמיוליומי.;'לוום'.
ן,י,,י

12/י291,ן
2012בשנתבשנת2013י,12/31/ושצחו,.1צי,

(ח"שבאלפי)(ח"שובאלפי(שייחבאלפי))ntrwהאלפיהמסלולשם ן

;

267140,254566,1534,1'043כללימסלול

69853942מסלולללא
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הקופהעמיתי.7

.סוציאלייםעובדיםהםהקופהעמיתי
להעבירהמעבידנדרשאליה,המחדלברירתהיאהקופה,הציבוריבסקטורשכרלהסכמיבהתאם

.אחרתהעובדהורהבהםבמקריםלמעט,ידועלהמועסקיםסוציאלייםעובדיםבגיןכספים
--

סכוםסכוםמספהמספרי'1,-
--

זכויותהעברת

מהקופהנטומשיכותהפקדותחשבונותעמיתים
41ליומ:ג3ליום:

בשנהבשנה'ששנה."'" ,ן,י,,,,,,,,,ןי,.ן,,,
.בדצמב9קויועמיתיטשנה

"
45

~
':44מי

"
(ח"שובאלפי(יח,ש'באלפי),,(שייחתאלפי'',.

(753,12)(452,4)134,10947,12363,11שכירים2013

חא(85)19220113עצמאים
(793,12)(537,4)151,10148,13376,11(י)סהייכ-
925,4rd(281,9))216,10017,13703,11שכירים2012

(70)(54)20421410עצמאים

-
(351,9)א,979)231,10231,13713,11(*)כ"סה

(339,6)(550,4)340,10988,12015,11שכירים2011

(126)(284)217227112עצמאים

(465,6)א,834)215,13127,11(י)254,10כ"סה-

.עצמאיםוגםשכיריםגםשהםעמיתיםישנם(י)

והפצהשיווק.8

לרשותהחברהמעמידהוכןוהחברההקופהעלכללימידעהכוללאינטרנטאתרלחברה

.לעמיתיםאישילמידעאתרהקופהעמיתי
תחרות.9

.שונותגמלקופותבמסגרתומגווניםרביםהשקעהמסלוליפועליםבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,להברתהאחתמקופה

,לקופהמקופההכספיםהעברותבהיקף,האחרונותבשנים,עליהחלה,אחריםמוסדיים
.בקופהוגם,כולובענף

אנושיהוו.10
."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוךבדוחראההדירקטוריוךחבריעלמידע
rt

~

JD>החברהעובדאינול"המנכ.סלעתמירד"עוהואהחברה.
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שירותיםונותניספקים.11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשו
לכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכי,יהבבנקהודיע,2013מאיהודשבמתלך
עםלהתקשרהחליטההחברה.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדייםהגופים
אשר,משלימיםתפעולשירותיכוללתפעולשירותילמתןבהסכםמ"בעהבינלאומיהבנק
.2014.1.1מיוםהחלוזאת,אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקם
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
ההתקשרות.נוטפיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
ידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימה
.ל"הבינמהבנקהחברה

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי

ביתאופקפסגות,מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקופה
.מ"בעלישראלדיסקונטובנקמ"בעהשקעות
,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
,אכיפהממונה,נכסיםלשערוךחברהrSOX-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל,פניםמבקר
.המידעטכנולוגיותלניהוליועץ
בביאור,הקופהשלהכספייםבדוחות,הקופהידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה

."השקעותניהולעמלות"-10

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינססחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוזיםפיקדונות,מובניםמוצרים

.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקופה.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההקופה,ככלל
.האמורמהכללהדיןהוראותידיעלהוחרגהכזוחשיפה.עתידייםבחוויםפעלההקופה.דין

מיסוי.14
.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת

.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה

.2010המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסוקיעלדוח

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופהההברה

.2005-התשסייה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

,(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק* ההשס
.2005-ה"

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות*

בישראלההוןבשוקהעניניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוק* (
.2005-ה"התשס,(חקיקהתיקוני

.1964-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורמולליםהכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2013בשנתשפורסמו,דיןהוראותלגבימידע
.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"-16

מהותייםהסכמים.16

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

באפריל1בלשנהחודשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרה000,000,3$עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2013

גבול.2013באפריל1מיוםהחללשנהחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרהח"ש000,800,10עלעומדבפוליסההאחריות

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה-מהותייםהסכמיםלגבי
משפטייםהליכים.11

תלויותהתחייבויות"-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה
,הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל
סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולסהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,כןכמו

,כןכמו.מתרגילנמוכיםכיוסשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
ידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקופה
העמיתיםפעילותעלוהןהקופהתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופה
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכל

ניהול-'ופרק,הקופהשלהכספייםבדוהותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופהעלהעתידית

לבנקיהבמבנקוהעברתםהעמיתיםחשבונותתפעולושירותיהתפעולמערכתהסבתהליך
הליךהחל2014.1.1ביום.מיוחדיםתפעולייםבסיכוניםוטבעוטיבומעצםכרוך,הבינלאומי

הסתיים2014.1.16וביום2013שנתלסוףוהנתוניםהשוטפיםהמידעמאגרישלההסבה
מולפועלתהחברה.המתוכנןהזמניםללוחבהתאם,השוטפיםהמידעמאגריהסבתהליך
או/ומידעבקבצילהעבירםהיהניתןשלאוהמסמכיםבמידעהעברתלהסדרתיהבבנק

.החדשהמתפעלשלהמידעבמערכתלקלטם



מ"בעגמליופותלניהולחברה-י'עף
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

נושאיתגמוללמבנהבאשרמנחיםקוויםהכוללמדיניותמסמךאישרהחברהדירקטוריון
בחברההמשרהנושאיאתלתגמלהרצוןביןראויאיזוןליצורמטרהמתוך,בחברההמשרה

עםאחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלבין,לחברהותרומתםעבודתםעל
.זמןלאורךהחברהשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהקופהעמיתיטובת

בחברהמשרהנושאיתגמולעקרונות

.אופציותוואומניותיקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.1
הנגזר"בונוס"משתנהחודשיתשלוםכליקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.2

.החברהשלההשקעותתיקשלמביצועיו
תאונותולביטוחמשרהנושאילביטוח,לשיפויוכאיםיהיובחברההמשרהנושאי.3

שיהיוכפיהכלליתהאסיפהוהחלטותהחברהשלההתאגדותלתקנותבהתאם,אישיות
.לעתמעת

ולתגמולבישיבההשתתפותבגיןלתגמולזכאיםיהיובחברההחיצונייםהדירקטורים.4

והחלטותהחברהשלההתאגדותתקנות,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם,שנתי
.לעתמעתשיהיוכפיהכלליתהאסיפה

בישיבההשתתפותבגיןלתגמולזכאיםיהיוחיצונייםדירקטוריםשאינםהדירקטורים.5
.לעתמעתשיהיוכפיהכלליתהאסיפהוהחלטותהחברהשלההתאגדותלתקנותבהתאם

אחראיתתהיה,הדירקטוריוןיסמיךאותהאחרתדירקטוריםועדתכלאוביקורתועדת.6
ולאישורבחברההבכיריםהמשרהנושאישלעבודתםותנאיבשכרםשינוייםלאישור
.בחברהחדשבכירמשרהנושאשלשכרותנאי

ההשקעותבמערךמשרהנושאיתגמולעקרונות

הנגזרתכלשהיהטבהאותמורהיקבלולאההשקעותמערךועובדיההשקעותמנהלי
ניהולשירותיעלחלאינוהאמור).הקופהשלהנכסיםבהיקףמהגידולאוהקופהמתשואות
.(חוךבסיקורלחברההניתניםהשקעות

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי.21

בפרק,להלןראהאחראיםנלוויםושירותיםהתפעוללשירותיהנוגעיםשינויים

.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"ההברהשלכללייםמאפיינים"

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנת.הדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוידיעלמנוהלת,(הקופהיי"להלן)ס"עוגמלקופת
.("החברה"להלן)

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההחברה
.לפנסיהרכיבים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה

.1437-מניותללאמסלולושל159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר
.2014בדצמבר31עדתקפיםהאישורים

לכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה
לכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועד
.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועד
.עצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה
%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךההפרשותשיעורי

עובדיםגסכולליםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-1,העובדידיעלהשכרמן
מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכירים

שכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציבית
.לפנסיההפרשהבגינםושאיןשנקבעו
לחשבוןההפרשהבמקום,11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם
לקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמד

:כדלקמןאלחעמיתיםבגין

6במקום%-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

.פיצוייםבמקום%6-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל

.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק" תקנון

,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברה
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשו
לכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכי,יהבבנקהודיע,2013מאיחודשבמהלך
עםלהתקשרהחליטההחברה.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדייםהגופים
אשר,משלימיםתפעולשירותיכוללתפעולשירותילמתןבהסכםמ"בעהבינלאומיהבנק
.2014.1.1מיוםהחלוזאת,אחריםשירותיםשפקיבאמצעותיינתנוחלקם
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק שלמגןחברתעםהתקשרההחברה

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס" משלימיםשירותים
ההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי

ידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימה
.ל"הבינמהבנקהחברה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערדניירותפסגות
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי
נכסיסך.מניותללאהשקעהומסלולכלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה
נכסיוסך,ח"שאלפי043,267עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלול
.ח"שאלפי698עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומניותללאמסלול

שלהליךלבצעעקרוניתהחלטההחברהדירקטוריוןקיבל2013שנתשלהראשוןברבעון
העובדיםשלההשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשללניהולהמרצוןהקופהניהולהעברת

שוקאגףכי,החברהלהנהלתהכלליתההסתדרותהודיעה,2013מאיבחודש.מ"בעהסוציאלים
גמלקופותלהתנהלותבנוגע,הכלליתוההסתדרותהחברותרשותעםפגישותמספריזםההון

מכללהימנעהחברהנתבקשהולפיכךוהמדינהההסתדרותשלמשותפתשבבעלותמפעליות
.מערכתיתיטופלוהנושאמאחר,פעולה

המניותבעליעלמידע
."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי
והשיפויהביטוחסעיףאתלתקןהחברהשלהכלליתהאסיפההחליטה2013פברוארבחודש
כןכמו.מינהליתאכיפהבענייןהדיןלהוראות,היתרבין,ולהתאימוההתאגדותבתקנות
ביוםאישרההוןשוקאגף.המשרהלנושאיהשיפויכתבנוסחעדכוןעלהחליטההאסיפה

.החברותברשםהתיקוןנרשם2013ובאוגוסט,ההתאגדותבתקנותהשינוייםאת2013.5.9
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי,לעילהאמורלמעט

הקופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי
אלפי736,254לעומתח"שאלפי751,267-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
nriw%11.5שלעלייה,2012בדצמבר31ביום.

הצבירהבקיזון,ההשקעהבאפיקימהרווחיםנבע2013בשנתהמאוןבהיקףהגידול
.העמיתיםוכויותשלנטוהשלילית

.148,13הואהמאזןבתאריךבקופההמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב
.ח"שאלפי184-בהסתכם2013בדצמבר31ליוםהחברהמאזן

מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי572,1-בהסתכמו2013בשנתהחברההוצאות
הכספייםבדוחותוכלליותהנהלההוצאותבביאורראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמי

.המבוקרים
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס)עף
2013הדירקטוריווגשנתדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2013דצמברבגיןהמדד)%82.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2013בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2013בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2012דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמהבינואר%75.1שלמרמהישראלבנקשלהמוצהרתהריביתירדה2013שנתבמהלך
בייצואירידה,השקלהתחזקות,האינפלציהבתחזיותירידהרקעעלזאת.בדצמבר%1של

.2014שנתבתחילתמיסיםלהעלאת(התממששלא)והצפי

חוץמטבע

התחזקלדוגמאכך.הסחרמטבעותמרביתמולמשמעותיבאופןהשקלתוסף2013בשנת
-בהשקלתוסףט"הלישומול%82.2-בהשקלהתחזקהיורומול.%02.7-בהדולרמולהשקל

היואןמול:המתעורריםהשווקיםעםהמדינותשלהמטבעותכנגדגםהתחזקהשקל.%88.4

-בהברזילאיהריאלומול%15.7-בקונגיההונגהדולרמול,%40.4-בהשקלהתחזקהסיני
%47.19.

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.33-כשלבסך2013בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדנמוךהיהבפועלהגירעון.2012בשנת%2.4שלגירעוןלעומת,ג"מהתמ%15.3

.תוצר%65.4שלבשיעורהמקורי

הלאומיהתשלומיםמאזן
%5.2)דולרמיליארד2.7-ל2013בשנתעלההתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד3.3ושל(ג"מהתמ%3.0)2012בשנתדולרמיליארד8.0שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%1.3)2011בשנתדולר

בעודףמעלייהבעיקרנובעת(2012שנתלעומת)2013בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהעלייה
2013-בדולרמיליארד4.3-ל2012-בדולרמיליארד5.0-מוהשירותיםהסחורותבחשבון

5.5-ל2012בשנתדולרמיליארד8-מהראשוניותההכנסותבחשבוןבגירעוןומירידה
.2013-בדולרמיליארד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2013שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2013בשנתעיקרייםבמדדים

%30

%25ע%10.24

,/%20

ן%12.15%15
*

....
.,.,

-

ת.

-
"-ז

7-7[נ

-
?%10-',י

טטטטטטטטטטטט

15ן45
4ו5ין''?

.
"-

(*)MSCI WORLD),-100א"ת-

-צמודלאח"אג.י"מדדאשרצמודח"אג

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס/,עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

העיקרייםהמניותמדדי.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפיינה2013שנת
שלחדבשיעורהבנקיםמדדעלהוובשנה.%16-לכ%12ביןשלבשיעוריםעלובישראל

AC)העולמיהמניותמדד.%33.16 WORLDJ1]
48י

לעומת.%25.20שלבשיעורעלה
.%76.5-כשלבשיעורירדהמתעורריםהשווקיםמדד,זאת
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןהמפותחיםבשווקיםלעליותהסיבותבין

.השנהבמהלךהצמיחהלהאצתוהצפיב"בארההכלכלייםבנתוניםשיפור*
.האמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*
.האירופיתהכלכלהליציבותבנוגעהחששותהתמתנות*
.בעולסהמשקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*
.ביפןהמשקבמבנהמשמעותיותרפורמותוביצועכמותיתהרחבהתכניתהשקת*

החובאגרותשוק

ומדד%99.2שלבשיעור2013בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%47.9שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%69.1-%35.41,%31.2שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%12.12%21.9ף"המעומדד

500SJiP%60.29%41.13

MSCI AC WORLD%25.20%43.13

-%30.2-%02.7דולר

-%35.0-%82.2יורו

%99.2%35.9ממשלתימדדצמודח"אג

%47.9%26.10קונצרנימדדצמודח"אג

%04.4ozQ/o.7צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

מיליארד4.3-כלעומתח"שמיליארד6.6-כעלעמד2013בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
הנפקותארבעבוצעוהשנהבמהלך.2011בשנתח"שמיליארד9.5-וכ2012בשנתח"ש

.ח"שמיליון320-כשלכוללבסךראשוניות
ח"שמיליארד22לעומתח"שמיליארד20-בכהשנההסתכם,נטו,האוצרהנפקותהיקף
.2012בשנת
3.25לעומת,שקלמיליארד4.28-לכחברותי"עלציבורח"אגהנפקותהיקףעלה2013בשנת

.2011-2010בשניםשהיהמזהנמוךההיקףעדייןאך,הקודמתבשנהשקלמיליארד
באמצעותשגויסמהסכום%84-לכ2013בשנתירדגבוהבדירוגח"אגשלההנפקותשיעור

.בהתאמה2012ו2011בשנים%95-ו%92-כלעומת,לציבורח"אגשלהנפקות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הגמלקופותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.הגמלקופות

המאזןתאריךלאחראירועים.4
,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך

המחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
הדולרשערמול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוונקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

.להלן14ביאורראה,התפעולבשירותילשינוייםהנוגעיםהמאוןתאריךלאחרלאירועים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.הנזילותסיכוןכולל,הקופהבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

הפעילותפירוטלהלן.2013שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקופה,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםבאפיקיםהמרכזית

כללימסלול

.ח"שמיליון7.12-כשלבהיקףבארץמניותונמכרו,"עמיליון24-כשלבהיקףבארץמניותנרכשו
עלסלתעודותונמכרו,"עמיליון40-כשלבהיקףל"בחומגיותמדדיעלסלתעודותנרכשובנוסף

.ח"שמיליון5.44-כשלבהיקףל"בחומניותמדדי
צמודותקונצרניותח"אגונמכרו,שומיליון5.18-כשלבהיקףצמודותקונצרניותחובח"אגנרכשו
.ח"שמיליון14-כשלבהיקף
מיליון31-כשלבהיקףונמכרוח"שמיליון22שלבהיקףצמודותח"אגנרכשו-הממשלתיאפיק

.ח"שמיליון50-כשלבהיקףונמכרו,"עמיליון3.49שלבהיקףשקליותח"אגנרכשו,כןכמו.ח"ש

מניותללאמסלול

שלממוצעמ"במחקונצרניותח"ובאג(מקיימיםכולל)ממשלתיותח"באגמושקעיםהמסלולנכסי
.שניםשלושעד

13-כשלבהיקףמכירותמולח"שאלף30-כשלבהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק

שלבהיקףח"אגונמכרו,"עאלף295-כשלבהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק.עואלף
.ח"שאלף5.59-כ

.ח"שאלף26-כשלבהיקףקונצרניח"אגנרכשו,כןכמו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"עורס
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקופהשלהכיפימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2012שנת2013שנת
(שייחבאלפי)(ח"ששאלפי

(%88.2)376,11713,11הפקדות

(%88.8)(979,4)(537,4)משיכות

%18.37(385,9)(874,12)מהקופההעברות

8134%24.138הקופהאלהעברות

-והכלליבמסלול%19.8היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
במסלול%60.2-והכלליבמסלול%90.7שלתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%90.2

סחיריםחובמנכסיבעיקרנבעו,2013בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקדמניותללא
,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אחרותומהשקעות

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
יחס"-להלן)מניותללאבמסלול%76.56-ותכלליבמסלול%84.28הואהנכסים
יכוליםאינםאםגס,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילות
שיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדיין

.%100-להאפקטיביתהנזילות
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה

.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעות
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

מעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
עלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחר

ההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודדהיכולת
קצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספיםרובהשקעתעלמבוססת

מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח
(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מיומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסים

.מניותללאבמסלול%72.99-והכלליבמסלול%18.94:הבאיםבשיעורים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיההחובנכסישלההייםמשךאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהנפוייסהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול

כללי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעההחלטות
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה

גמקופות)

"
בין,נועדואלוכללים.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלההליםהשקעהכללי)

.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
.ההוזרלפיסיכוניםמנחלפועלבחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות
ההשקעותועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברה
הקצאתלמדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעת
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסים
.אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
הנכסיםתיקפיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלנקבעתהמדיניות

להתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסועל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויות

.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיק

.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4פרק,עודראה

.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוייכוןמדדייכון
שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה

.הקופח

סיכוניםעלנוסףמידע
התברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקופה

שינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.2
כןכמו.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקופהפעילותוסקירתהשוקבמדדי
שלוהשוואההקופהלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידע
.בפועלהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתהקופהנכסיהרכב

ישנהאסהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.3
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)
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  חברה לניהול קופות גמל בע"מ - עו"ס 

  2013דוח הדירקטוריון לשנת 
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
  

המנכ"ל ומנהל הכספים של הגוף  ,, בשיתוףהחברה (להלן: "הגוף המוסדי") הנהלת
המוסדי העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות 

וף המוסדי. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל הגוף המוסדי והנהלים לגבי הגילוי של הג
ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף 

גוף , לסכם ולדווח על המידע שההמוסדי הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד
הדין והוראות הדיווח שקבע  לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות המוסדי נדרש

  בהוראות אלו. מונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבעהמ
  

    לא אירע כל שינוי  2013בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום            
   בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר           
   .י, על הבקרה הפנימית של  הגוף המוסדי על דיווח כספילהשפיע באופן מהות שצפוי          

  
אפקטיביות הבקרות על פעולות הנעשות עבור החברה ע"י לשכות שירות, נבדקות 

 . ISAE 3402 או SSAE 16 בדרך של קבלת חוות דעת מסוג
לה התקבלו מבנק יהב, פסגות, מרווח הוגן ופועלים סהר, ונמצא לפיהן חוות דעת כא

  כי הבקרות אפקטיביות.
חברת מגן שלם, אשר טיפלה עבור החברה בבקשות עמיתים למשיכות והעברות עד 

, חדלה לפעול, מבלי שהעבירה חוות דעת מסוג זה לקופות שקיבלו 2013סוף שנת 
  ממנה שירותים.

ע"י הבנק  1.1.2014אמורים ניתנים לחברה החל מיום יודגש, כי השירותים ה
  הבינלאומי.

החברה ביצעה בקרה מפצה, במסגרתה נקבע מדגם ונבדקו פעולות של משיכות 
  והעברות לפי המדגם.

לגביהן הוקלדו למערכת כנדרש, כי  מהפעולות שנבדקו במדגם, נמצא כי הנתונים
חשבונות, תואמים הרישומים במערכות המידע, המסונכרים עם הנהלת ה

שנבדקו, ולא נמצאו ראיות לכך שפעולות שנבדקו לא בוצעו  הבקשות את
לפיכך, הנתונים שנרשמו בדיווח הכספי תואמים לפי מיטב הבנת החברה את   כנדרש.

  שהוגשו. נתוני בקשות ההעברות והמשיכות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

משמשבהםאחריםתאגידיםהשניםבחמשהתעסקותהשכלהנתינותמעןשנתמספרשם
כדירקטורהאחרונותלידהזהותתעודתומשפחה

איגודר"יוסוציאליתבעבודהBSWישראליתחייםקרית4ל"קק10138401946,פרייצחק-

'

orrlynלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
מ"בעסוציאלייםר"יו

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.העורסאיגודר"ייוחינוךסוציולוגיהMAישראליתאביבתל,24יוסדהדר008193021949,דוויקצפרא

בנושאל"צהנכילארגוןייעצתסוציאליתבעבודהBSWר"יי

;

olp 'wמ"בעסוציאליים
-BAייכאיתתהאררדהחהיראש,(שןוסוציולוגיהכלליתספרות'

(20061משהביט

2005-דוויקעמיקרןמנהלת

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קגימלאיסוציאליתבעבודהBSWישראליתביאליקקרית7הגפן746931935משהשטפל

סוציאליים-
מ"בע

אגף-נכיםלשיקוםהמחלקהמנהלMSWסוציאליתnTJaylBSWישראליתחיפה7זודאסףהרב0030652081946יצחקרוזנר
חיפהעירית,הרווחתסוציאליתבעבודה

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשיקומיתלהדרכההארציהמרכזמנהלMSWסוציאליתבעבודהBSWישראלית8/2דודאסיהרב305075641950אפירוזנר
מ"בעסוציאלייםאורמגדל-לעיווריםסוציאליתבעבודהחיפה

לטיפולהקרן,והצפוןחיפהמחוזמנהל
בחסויים

,+BSWישראליתגליל.נ.דn1DIWמצפה540605461956ברחד
סוציאליתעבודהל45י

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק-שכליפיגורעםלאנשיםפנימיהמנהל
מ"בעסוציאלייס.רםטהתחתוןשמואל

לחינוךס"בי-מ.נ.ד.אחברתמנהל
מיוחד

tn)>NISIPעבודהBSWישראלית29/6סטימצקי0237329931968אנושמאיה

i

סטודנטיםמדריכת,סעדפקידת,עורסשניתואר אביבתל
במשפטים[[8,ציבוריתבמדיניות

,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהבשונותחברותשלובעליםל"מנכעסקיםמנהל,חשבונאות,ח"רוישראליתרעננה,6השחפים0122997641960בקלשסמי
,רעננהקדישאחברת
תעשיותועד

שאלתיאלי- סוציאליתלעבודההמחלקהמנהלתסוציאליתבעבודהין45ן+BSWישראליתחיפה,4נורית513611031952גאגיןרוני

רמבייםרפואיבמרכזציבוריתבביקורתנוסףשניותואר
ופנימית

O)VeWDישראלית2שברץ,רעננה77567861939אורוןיהודה

.

LLB,בורר/נוטוריון/עויידד,עוי
ר"י,מ"בעדפנה-צ,דחי

'

ylif1השקעות,

ביקורתועדתר"יו- כהונתוהפסיק
2013ביולי ..

2013יוליבחודשבכהונתההחלה



מ"בעגמלסופותלניהולחברה-ס"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

נציגמעדותחברותומשפחהשט.
בעלשלמשפחהבוחברה,תאגיד-העובדןעיקריתהתעסקותהתחלתתאריךחיצתי

בתאגידאחלענייןאוקשורהחברה,בתנוספתכדירקטורכהונההדירקטוריון
ענייןבעלשל

לאכןס"עואיגודר"יו2005אוגוסטלאלאפרייצחק
בישראל

לאכןס"עואיגודר"יו3%20יולילאלאדוויקיצפרא
בישראל

לאלאגימלאי1996ינוארלאבועדתמשקיך,לאמשהיטפל
(השקעות

כןלאהמחלקהמנהל1996ינוארלאהשקעותיצחקוזנר.

>olp'wעירייתנכים
חיפה .

כןלאחיפהמחוזמנהל1999ינוארלאהשקעותאפיוזנר
לטיפולבקרן,והצפון

בחסויים
לאלאפנימיהמנהל2005אוגוסטלאביקורתשמואלרחד:

פיגורעםלאנשים

רםנוהמעון-שכלי
לאלאסוציאליתעובדת2006מרץלאביקורת בתסעדופקידתאנושאיה,

א"

לאלאבחברותדירקטור2007ינוארכןהשקעותועדתר"יובקלשימי
ל"ומנכשונות .

לאלאהמחלקהמנהלת2009אפריללאביקורתגאגיןגני
סוציאליתלעבודה
ם"רמברפואיבמרכז

לאלאהשיפוטרשות2011אפרילכןביקורתועדתר"יואורוןהודה
ההסתדרותהארצית
ר"ויוחבר-הכללית
מותב

2013ביוליכהונתוהפסיק

2013יוליבחודשבכהונתההחלה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

ביקורתועדתישיבות-.השקשתועדתישיבותדירקטוריוןישיבותומשפחהשט-

------3*פרייצחק

------3**דוויקצפרא

---625משהשטפל

---523יצחקרוזנר

6--6אורוןיהודה

--524אפירוזנר

-----5שמואלברחד

4--6אנושמאיה

--626בקלשסמי

6--6גאגיןרוני

6266שהתקיימוישיבות'מס

2013ביוליכהונתוהפסיק

2013יוליבחודשבכהונתההחלה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריהמשרהנושאיעלפרטיט

התחלתתאריךעסקיניסיוןהשכלהשלמילחהבובחברהתפקידבחברהתפקידלידהשנתתעודתמספרומשפחהשט
נושףאשורהזהות

~

בהונהשניטבחמשטרה
אחרונותאואחרבכירהענייןבבעלאו

שלבעלעניין,..._
M./[לאלאל"מנכ0577116991962סלעתמירד"עו .B2005נובמברל"ומנכדי"עובמנהל

מנהלותחברותLLBעסקים
1996פברוארבעלתעצמאיתראשוןתוארלאלאמשפטיתיועצת0243195431969גליתד"עו

-עורכימשרדבמשפטיםקדוששלס
.דין

שותפהבעבר
ד"עובמשרד
.בניכהן

1998,חשבוןראייתחשבוןרואהלאלאמבקרפנים0436987111942אוריח"רו

יעוץ,ביקורתמועלם
כלכלי

2011מרץמשרדבעל,חשבוןתאהלאכןכספיםמנהל0597646701965,ארגובדורון

חשבוןלראייתבכלכלהBAח"רו

ושירותים,וחשבונאות
נלוויםמוסמך

במשפטים

2011,השקעותמנהלראשוןתוארלאלאסיכוניםמנהל0409241361981אריבןרועי
השקעותיועץכלכלה
יס'ומנהע



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
ח"ש235,1שלתעריףפיעלהחיצונייםלדירקטוריםשולם2013בשנתהדירקטוריםשכר

אחדלכלשולםכןכמו.ועדותיוושלהדירקטוריוןשללישיבהמ"מעבתוספת
לתאריךנכוניםהסכומים.ח"ש300,21שלבסךשנתיגמולהחיצונייםמהדירקטורים

,ברוטוח"ש900בסךגמולחיצונייםדירקטוריםשאינםלדירקטוריםשולםכן.המאזן
.ישיבותיוםכלעבור
והוא,הניהולבדמיכלול,לעילכאמורהנסיעההוצאותוהחזרלדירקטוריםהשכר

.nrrwאלפי205-ב2013בשנתהסתכם

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
התאגידפירוטפירוטתפקידומקבלשם

המעלסההתחייבויותהתשלומיםבחברההתהלום
לתשלומיםששולמו

עלשקיבלה

החברהעצמה

ההסתדרות-(1)ר"יו.פרייצחק

הכללית

ההדשה

ההסתדרות-(1)ר"יו..דוויקצפרא

הכללית

החדשה

משכורותמקבל,ס"העואיגודר"כיוהחדשההכלליתבהסתדרותתפקידםבשל(1)
.החדשההכלליתבהסתדרותכמקובלונלוות

2013ביוליכהונתוהפסיק

2013יוליבחודשבכהונתההחלה""

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

.מועלםאיציק-האחראיהשותףשס
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן

ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20136שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
האחראית,החברהשלהגילויכוועדתמכהנתהביקורתוועדת.ביקורתוועדתהשקעות

בדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדון
.הכספיים

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיוודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני

ערךניירותומכרקנההתיקמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקופהשלהתיקמנהלעלמידע

פיעלמתבצעהתיקמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

הפניםמבקר

בכלסיכוניםסקרשנים4-לאחתלערוךהחברהנדרשתההוןשוקאגףחוזריהוראותפי-על

הפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתלביסוס,פעילותהתחומי
.ועודכתוביםעבודהבנהלי

.סיכוניםסקרבסיסעלשנתיתרבביקורתתוכניתונערכה,עבודהנהלינקבעו,לכךבהתאם
שלביקורתדוחותוכןהחברהשלהפניםמבקרי"עשנערכוהביקורתבדוחותדנההחברה

.לחברהשירותיםנותני

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
תיקמנהל,("פסגות"להלן)"מ"בעערךניירותפסגות"חברתעםהתקשרההחברה

ההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהואפסגותתפקיד.הקופהשלההשקעות
בססולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אגומחזיקימניותבעלישלכלליותבאסיפות
שלהדעתחוות.השקעותועדתי"עשהוגדרוהקריטריוגיספיעלאסיפותבאותןהקופה
.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותפסגות

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקופהעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
נשואוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיון

,החברהבשם,משתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאספותבאילובוחנתפסגות
.הדיןלהוראותבהתאםלהשתתףנדרשתהחברהשבהןבאסיפות

.אסיפות181-ב2013שנתבמהלךהשתתפחהחברה
המוחזקהנמוךהערךניירותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

.שהונפקוהערךניירותכללמתוךידהעל

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים

והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-14,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה
.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדות

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקותומגבלות-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו

ל"מנכהצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיויחעלפנימיתובקיה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזי3התאס)

.(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלתשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":לחלן)2013לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובחןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מבגיסאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחחמיועדיס,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריטבחברהואתריסאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,כחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתם
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחסשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלחחברה

.דיןכלפיעל,4אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"סלינכתמירד"עותאריךיי.ן.,י
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

כספיםמנהלהצהרת

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתכבקיה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגונידורוןח"רו,אני

("ההברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושתמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו דיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב

עלפנימיתקביעתיבקרהעלפיקחנואו,כספי
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידתלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשכדוחותולכךהכספי

)ERS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןיהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסחהתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריסבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן,לספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתתקרחמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ז3.י,לי
כספיםמנהל,אנקובדורוןח"רותאריך
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה

.בהברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה" הבקרהמערכת
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימית

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנלתמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנחלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםתנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלדבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנחלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית Of S

~

onsoring Organizations of the Treadway Commission
)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(2013בדצמברנ3ליוםכי,

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

,ץ"רוי

הדירקטוריוןר"יו,דוויקצפרא

//ע,ש"
,סלעתמירד"עו

"
ל"כ

ת

-ו רו
כספיםמנהל/ארגובןדורוןח"

//תאריךיי,י.ין,
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מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"ו

:לחלן)מ"בעגמלקופותלניהולתברחס"עושלהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו החברהשלוהפסדהרווחדוחותואת2012ו2013בדצמבר31לימיט(חחברח
>wl>w

הינםאלהכספייםדוחות.2011)2013,2012בדצמבר31בתאריכיםשהסתיימוהשנים
הדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתהעלבהתבססהכספיים

רואיבתקנותשנקבעותקניםת)לרב,מקובליסביקורתלונקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהונקניםי"עפ.1973-ג"התשל(ן)חשברואהשלפעולתודרך)חשבון
בדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרחולבצעההבקורתאתלתכנן

מכוונ)חתראיותשלמידגמיתבדיקתכוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכספיים
החשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומים
וכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמו
מספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההנגחנאותותהערכת
.דעוננולחוותאות)בסיס

כספידיווחלתקניבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנתכספייסהדוחות,לדעתנו
,המהותיותהבתעותמכל,החוןשוקאגףהאוצרלהנחיותיבהתאםaFRS(בינלאומיים

לכללותיח)פעתוצאותואת201312012בדצמבר31לימיםהחברהשלהכספימצבהאת
.2013,201220111בדצמבר31בתאריכיםשנסתיימוהשניםמשלושאחת

דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה0408קלתקניבהתאם,גםביקרנו
יווחועלהפנימיתהבקרהאת,בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספי
במסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםהחברהשלכספי

כלל2014,במרץ27מיוםשלנווהדוחcosoי"עשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבת
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוות

,,ןלגעליי,לם,ע;לי4,./

'חשבוןרואי

.2014במרך24,גן-רמת

hAouALeן52522:;-ר0ת1:החייט'יתןTel:2י554500-3-5יטיפייין
~

)) MOUALEM

muallem@muallem-cpa. co. ll1ו;615-3-2;655:פקס:
~

ax1:,ין5ח,(.52521,054ן

"0י"
מ.4.1ן10"11



1ש8 ועוס8עלם1ם8עים

MA

emberO

f

אאשש" Aן1בשחיא1ר

~AVAI7nternatlonal I"
(

יישא

מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עומניותלבעליהמבקרחהשבוןתאידות
כספידיווחעלפנימיתבקרה-

("ההברה"-ולהלןמ"בעגמלקופותלניחולחברהעומסשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקתו
שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבחתבטס,ג%20בדצמברג3ליום

Treadway-חידיעל Commission10נוCon
~
nittee Of Sponsoring Organizations of(להלן-

0080).

ולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרחלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

בדברוהחנחלחהדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקופתשלכספידיווחעלפנימיתבקרחשלהאפקטיביותאת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעתלחוותחיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלחפנימיתהבקרח

.ביקורתנועלבהתבססהקופחשל

(PCAOB)808[4-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Ovelsight

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה
אסביטחוןשלסבירהמידתלהשיגבמטרחולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלחתקניםפיעל

הבזחחשגתכללחביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפחמיתבקרה,המהותיותהבהינועמכל,קויימה

שלוהערכהבחינתוכן,מהותיתהולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרחלגבי
ביצועגםכללחביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביות

לחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריטנהלים

.דעתנו

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידחלספקחמייעדתהליךהינהבחברהכספידיווחעלפנימיתבקרה

ביטוח,ההוןשוקאגףלהנחיותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל

של(DPJדיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכון

מדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהולמתייחסים(נ):אשרונהליםמדעיותאותםאתכוללתחברה

שלסבירחמידחמספקים(2)מרשותהןוהוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאות

החוןשוקאגףלהוראותבהתאםהכספייםהדוחותתכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

i(בינלאומייםכספידיווחלתקני

(

lFRSלחרשאותבהתאםרקנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושקבלת
שלבמועדגילויאומניעהלגניביטחוןשלסבירהמידהמספקיס(3)-1,החברהשלהמוסמכיםהגורמים

להםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישה

.הכספייםהדוחותעלמחיתיתהשפעה

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויתכספידיווחעלפנימיתבקרח,המובנותמגבלותיהבשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהיוכחית)אפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותחמקת

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתי

MOUALEM1fIן152522)-ימת11ן,חחיי'רחןTel:912-ג-755460"טים11י1

~

OUALEM muallem@muallem
-cpa. co. ll11ינןןן10""!ו,5ה5א(.ם"",52522ו%15:6137655-3-172:פקסP . A.0
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

?הכספהמשבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
3/12/3112/12/31גגיאור

נכסים

42988חובהויתרותחייבים

5155146מזומניםושווימזומנים

-- הנכסיםכלסל
184234

-====
הון

-6מניותהוך

ההחייבויות

8184234וכותויתרונןוכאים

-- ההתחייבויותכלסך
184234

=====

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים

-זעבוש.לי
,.

,
ע

ע:וצפראהכספייםהדוחותאישורתאריך
נ74-אכ"

עו_

תמד"
ארגובדורוןסלענ,

מנכהדירקטוריוןר"יו
כספיםהללה"
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011ביאור

536,1447,1י,9570נטו,הגמלמקופתניהולמדמיהכנסות

232מימוןהכנסות

572,1539,1449,1ההכנסותכלסך

11572,1539,1449,1וכלליותהנהלההוצאות

572,1539,1449,1ההוצאותכלסך

---ההכנסהעלמסיםלפנירתח

---7ההכנסהעלמסים

---לתקופהרתח

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

עורסגמלקופתבניהולעוסקת,("יהחברה'להלך)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.ז
שכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמתהקופה.בנאמנות(הקופהיי"להלן)

פעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטור
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

לעובדיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה.:
.סוציאליים

ונכסיההקופהפעולות.:
.ניהוללדמיבתמורה,הקופהעמיתילטובתהקופהנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקופהשלוהתחייבויותיהנכסיה
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקופהפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
ובהתאם)ERS;בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתוריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינםהכוללהרווח
.הכספייםלדוחותצורפו

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ד
-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

pלהשתמשהחברההנהלתנדרשת, )wa1>
הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בהערכות,דעת
להיותעלולותבפוגלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםהשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייסבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

פעילותמגזרי-3ביאור

,הקופהמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדגמלקופתמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוחראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-4ביאור

בדצמבר31ליום

2013(.)2012

1323מראשהוצאות

1565קשוריםצדדים

-1אחריםחייבים

2988חובהויתרותחייביםכ"סה
--

.מחדשסווג(*)

מזומניםושווימזומנים-5ביאור
בדצמבר31ליוח

20132012

155146מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

--

155146מזומניםושווימזומנים
--

ריביתשיעוריעלהמבוססתשוטפתריביתהמאוןליוםנושאיםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
.%85.0-יומיותבנקאיותהפקדותבגין



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

עצמיהון-6ביאור
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח

"
-ה"התשס,

ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהיאמאחר,עצמיהוןמקיוםפטורההמנהלתהחברה,2005
.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעלמיסים-7ביאור

החברהעלהחליםהמסחוקי.א

.1975-ו"התשל,מוסףערךמסבחוקכהגדרתו"כספימוסד"הינההחברה

.רווחוממסחברותממסמורכבכספייםמוסדותשלהכנסותעלהחלהמס
עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה

.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות.ב
.2010המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה
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גמלקופותלניהולחגרה-ש"עו
~

D"Y

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

זהתהתרותזכאים-8ביאור
בדצמבר31ליום

2013(.)2012

125176לשלםהוצאות

5958קשוריםצדדים

184221זכותויתרותוכאיםהכלסך

.מחדשסווג(')

ניהולמדמיהכנסות-9ביאור

היאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההמירביהניהולדמישיעור
.האמורלשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופת
.העמיתיםחשבונותלכלאחידהניהולדמישיעור

201320122011

570.1536.1447.1הגמלמקופתניהולדמי

12%112hfiQSב%הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

החברתשבניהולהגמלקשתאודותנחתים-10ביאור

ותשלומיםתקבולים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי741,267:הינו2013בדצמבר31ליוםנטו,המנוהליםהנכסיםסך
.ח"שאלפי376,11:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמהעמיתיםהתקבולים
.ח"שאלפי537,4:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמהעמיתיםהתשלומים

2013גדצמגר31ביוםשהסתיימהלשנהכיפיםהעברות.ב

אחריםמגשיםלחברההעברות
1ביטוחמחברותהעברות

3פנסיהמקרנותהעברות

רךגמלמקופותהעברות

נ8לחברההעברותכלסך

אחריםלגופיםמהחברההעברות

(197)ביטוחלחברותהעברות

(401)פנסיהלקרנותהעברות

(12.ו276גמללקופותהעברות

(874,12)מהחברההעברותכלסך

2ק,793)נטו,העברות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

וכלליותהנהלההוצאות-11ביאור
בדצמב31ביוםשהסתיימהלשנה

נ20132012201

205199195ונלוותעבודהשכר

205192152לדירקטוריםתשלומים

80115132ביטוחים

-41ותקשורתמשרדיםאחזקת

126117107ופרסוםשיווק

381348328מתפעליםלגורמיםתשלום

8785(מ129השקעותתיקניהולדמי

424464440מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

181610אחרות

-- סה

וכלליותהנהלההוצאותכ"
~

21142בב52,114

אשריפסגותיי'ההשקעותביתידיעלהמנוהלות,נאמנותקרנותבגיןח"אש38בסךניהולדמיכולל(י)
.לקופהקשורצדהינו

.הבנקש"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד
הוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
ולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה

בנקהודיע,2013מאיחודשבמהלך.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים
החל,ידועלהמתופעליםהמוסדייםהגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכי,יהב
תפעולשירותילמתןבהסכםמ"בעהבינלאומיהבנקעםלהתקשרהחליטההחברה.20.1.1!4מיום
מיוםהחלוזאת,אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותיכולל
2014.1.1.
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
ביוםהסתיימהההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

.ל"הבינמהבנקהחברהידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

2013לשנתהכספייםלרוחיתביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעטיתוות.א

:2013בדצמבר31ליוםההרכב

ח"שאלפי
15חייבים
59זכותויתרותוכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)
הקופהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"שאלפי52עלעמדה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעטעסקאות.ב

:2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

ח"שאלפי
570,1ניהולמדמיהכנסות

425וכלליותהנהלההוצאות

לתיקוןבהתאםכי,יצוין.בחברההמשרהנושאיאתלשפותמראשהתחייבההחברה
גמלקופתהמנהלתחברהשרשאיתהשיפויסכוםמוגבל,הכנסהמסבתקנותשהוכנס
.ח"שמיליוןשללסכוםלתתענפית

אחריםענייןולבעליקשוריםלצדדיםהטבות.ג
בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011
סכום'מססכום'מססכום'מס

באלפיאנשיםראלהיאנשיםהאלחיאנשים
ח"שח"שח"ש

120111991195(מ"מעכולל)ניהולשרותי
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סיכוניםניהול-13ביאור
:הבאיםלסיכוניםאותהחושפתהחברהפעילות.גמלקופותבמגזרפועלתהחברה.א

.תפעולייםסיכונים,אשראיסיכוני,נזילותסיכוני,שוקסיכוני
החברהל"למנכמנהליתכפוףהסיכוניםמנהל.סיכוניםמנהלקייםבחברה.ב

ח"דוהחברהבפנימציגהסיכוניםמנהל.החברהשלההשקעותלוועדתומקצועית
,ענפית,גאוגרפיתחשיפה)החשיפותברמתהסיכוניםאתהמנתחמפורטרבעוני
סיכוןמדדי,קיצוןתרחישיניתוח,(בודדלווה,לוויםקבוצות,השקעהדירוגי

.נזילותומדדותנודתיות
סיכוניםובקרתניהולמערד"גמלחוזרמתכונתפיעלפועלבחברההסיכוניםמנהל.ג

.3-2-2009גמלייקופותשלמנהלותבחברות
ההשקעהנכסישלההוגןבשווימשגנויכתוצאהכספילהפסדסיכון-"שוקיסיכון'.ד

השוקבמחירימשינוייםהנובע,גמלבקופתהמנוהליםחסכוןכספיכנגדהמוחזקים
הנובעיםבמדדיםמשינוייםוכן,וסחורותמטבעות,ערךניירות,ריביותשל

.מבוססיםהםעליהםהנכסיםשלהשוקבמחירימשינויים
ניתןלאולפיכך,מזומניםושווימזומניםיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה.ה

.אשראיוסיכונישוקסיכונילגבימידע
ניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקופה-נזילותסיכון.ו

הניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקריס.הוצאותיהפיעל
הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה,מהקופהלהשהועברו
.מהעמיתיםשייגבו,העתידיים

המאזןתאריךלאחראירועים-14ביאור
או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי

ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד("הבנק"
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכות
בכוונתוכי,יהבבנקהודיע,2013מאיחודשבמהלך.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדייםהגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיק

שירותילמתןבהסכםמ"בעהבינלאומיהבנקעםלהתקשרהחליטההחברה.2014.1.1
,אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותיכוללתפעול
.2014.1.1מיוםהחלוזאת
.2013לשנתודיווחיםלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםת"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

תפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימהההתקשרות
.ל"הבינמהבנקההברהידיעלמשלימים

2013שנתלסוףוהנתוניםהשוטפיםהמידעמאגרישלההסבההליךהחל2014.1.1ביום

הזמניםללוחבהתאם,השוטפיםהמידעמאגריהסבתהליךהסתיים2014.1.16וביום
ניתןשלאוהמסמכיםהמידעהעברתאופןלהסדרתיהבבנקמולפועלתהחברה.המתוכנן

.החדשהמתפעלשלהמידעבמערכתלקלטםוראומידעבקבצילהעבירםהיה
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נוסףמידע-15ביאור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוהותראה,ס"עוהגמלקופתלגבינוסףמידע

ותקינהחקיקהתהליכי-16ביאור

:מוסדייםלגופיםונוגעות2013בשנתשפורסמודיןהוראותלהלן

בנושאשפורסמוחוזרים-המנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה
בתחוםהשוניםוצרכניומידעיצרניביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירים
המועבריםהשדותתוכן,הנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
מבוצעתהאחידההרשומההפעלת.כאמורמידעלהעביריששבהתקיימותןוהנסיבות

,החברה.ההוןשוקאגףי"עלעתמעתשמתפרסמותלהוראותובהתאםמדורגבאופן
.ההוראותליישוםפועלת,המתפעלהבנקבאמצעות

מתווה2013באוגוסטבנושאשפורסםחוזר-מוסדייםבגופיםעסקיתהמשכיותניהול
בין.חירוםבמצבעסקיתהמשכיותלקייםכדימוסדילגוףמינימאליתפעולהמסגרת
ונותניספקים,עסקיתלהמשכיותתכנית:הבאיםבנושאיםהוראותהחוורקובע,היתר

.לממונהדיווחיםלהגשתוהיערכותןתאגידיממשל,חלופיאתר;חיצונייםשירותים
.בחוזרשמוגדרותחדשותדרישותלהשלמתנערכתהחברה

שפורסםההוןשוקאגףחוזר-מוסדייםגופיםידיעלהדיןהוראותיישוםעלשנתידוח
יעבירומוסדייםגופיםשנתיכספילדוחהנלוויםבדיווחיםכיקובע2013אוגוסטבחודש

,תאגידיממשל,סיכוניםניהול:כגוןשוניםבנושאיםהדיןהוראותליישוםהנוגעמידעגם
תחילת.הממונהדעתשיקוללפי,לעתמעתיעודכנואלונושאים.'וכועמיתיםזכויות
.2013-להשנתייםהכספייםמהדוחותהחלהחוור

כלליסלקבוע2013אוגוסטבחודששפורסםהחוורמטרת-מוסדייםבגופיםחוץמיקור
:הבאיםבנושאים,היתרבין,הוראותקובעהחוזר.מוסדייםבגופיםחוץבמיקורלשימוש

הוצאתהליך,הפעילותמהותיותבחינתחוקלמיקורפעילותלהוצאתמדיניותקביעת
.חוץבמיקורשמבוצעותפעילויותעלובקרהלמעקבנהליםפיתוח;חוץלמיקורפעילות

החלטתקבלתבעתבחשבוןנלקחו,בחוזרכמפורטהתקשרותלבחינתהקריטריונים
למועדיםבהתאםהחוזרדרישותליישוםנערכתהחברה.המתפעלעםההתקשרות
.בחוזרזהלענייןהקבועים

שפורססהחוזר-להתייחסותהוראות-ממשלתיותלאחובאגרותלהנפקתנאמנותשטר
לענייןהוראות"שעניינו,3-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרתיקוניםכולל2013באוגוסט ממשלתיותלאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעת

המונחלהגדרת:במסגרתם"
השקעותמדיניותבקביעתהדן,9לסעיף;"תניותתמצית"מסמךנוסף"הנפקהמסמכי"

שטרכילוודאמוסדימגוףהדרישההוספה,פיננסיותמידהואמותחוזיותלתניותביחס
חוזיותתניותהכוללנספחהוסףןידועלשנקבעהההשקעהמדיניותאתמשקףהנאמנות
.החדשותהדרישותליישוסנערךהחברהשלהתיקיםמנהלכי.לדוגמה
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פעילותהחלה2013.11.30ביום-מרכזיתפנייוניתסליקהבמערכתשימושחובת
פעמי-חדמידעלקבלתרישיוןבעללבקשותהנוגעבכלהמרכזיתהפגסיוניתהמסלקה

.פנסיונימוצרשלזיהויפרטיכוללשאינו
להסדיר2013בנובמברשפורסםהחוורמטרת-ניהולהעברתאומיזוגאגבמידעהעברת

שדרוגאומנהלותחברותמיזוג,מתפעליםמיזוגשלבתהליכים,המידעהעברתאופןאת
:הבאיםבנושאיםהוראתקובעהחוזר.העמיתיםזכויותשיישמרובאופן,מידעמערכות

פועלתהחברה.למידענגישותןהמידעהעברתאופן,נדרשתשהעברתוהמזעריהמידע
בקבצילהעבירםהיהניתןשלאוהמסמכיםהמידעהעברתאופןלהסדרתיהבבנקמול
.החדשהמתפעלשלהמידעבמערכתלקלטםאו/ומידע
גופיםלחייב,2013בדצמברשפורסםהחוזרמטרת-מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול

וכן,עבודתוודרכיתפקידיואתולהגדירפנימיתואכיפהציותממונהלמנותמוסדיים
-הממונהעמדת",2013.12.18ביום,פורסמהבמקביל.פנימיתואכיפהציותתכניתלקבוע
ומדיניותפנימיתואכיפהציותתכניתשלאפקטיביותלהערכתקריטריונים:הבהרה
ציותתכניתאפקטיביותתיבחןלפיהםהקריטריוניםמפורטיםבה,"ליישומההממונה
יישוםלהשלמתנערכתוהיאאכיפהממונהמינתההחברה.מוסדיגוףשלפנימיתואכיפה
.במועדהחוזרדרישות
,הבינייםתקופתהוארכה2013בדצמברשפורסםבחוור-שירותיםלמתןהסכמים
עד,"שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"5-10-2011ויועציםסוכניםבחוזרשנקבעה

הגמלקופתלעמיתילספק,בנקאיתאגידיורשההבינייםתקופתבמהלך.2014.6.30ליום
(5-10-2011ויועציםסוכניםבחוזרשנקבעוהמעברבהוראותשמצויןכפי)שירותים

רישיוןאופנסיונייועףרישיוןבעלידיעלאוהמנהלתהחברהידיעללהינתןשאמורים
.מנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלק,פנסיוניסוכן

עחוזר)המאוחדבחוזרפרקיםלעתמעתמפרסםההוןשוקאגף-המאוחדהחוזר

"
,

המאוחדהחוזרשלתחילתו.חדשותהוראותוכןהקיימיםהחוזריםהוראותאתהכולל
שונות/חדשותלהוראותביחסהנדרשותההתאמותלביצוענערכתהחברה.2014.4.1ביום

.המאוחדהחוזרבפרקיהמתפרסמות
שפורסםהחוזרמטרת-מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויתישובבדברהוראות
גופיםידיעלהמוחזקיםנכסיםשוויחישובלאופןעקרונותלקבוע2013דצמברבחודש

וקרןגמלקופתשלסחיריםלאנכסיםשוויתחשבמנהלתחברהכיקובעהחוזר.מוסדיים
בנושאיםהוראותכוללהחוזר.מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםשבניהולהפנסיה
ערךניירשווילחישובהוראות,סחירערךניירשאינונכסשווילחישובהוראות:הבאים

סחירנכסשוויחישובהוראות,ממסחרמושעהערךניירלחישובהוראותןסחירותדל
גוףנכסיהערכתעלוביקורתבקרהתהליכי;ערךבירידתהצורךבחינתןפרטיתבהנפקה

.מידעהעברת,רישוםלשכת;מוסדי
2013דצמברבחודששפורסםהחוזרמטרת-גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגת
החוזר.בהםשינוייםאוחדשיםתקנוןאוביטוחתכניתעלהודעהלהגשתנוהללקבוע
חדשהגמלקופתהקמתעלהודעהבמסגרתלכלולשישהמידעפרטיאת,היתרבין,מפרט
.בתקנוןשינויעלהודעהבמסגרתלכלולשישהמידעפרטיואת

,(גמלבקופותביטוחייםכיסויים)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
הכיסויסוגילענייןהוראותכוללותוהן2013בינוארפורסמוהתקנות-2013-ג"התשע

שבניהולהלקצבהגמלבקופתעמיתיםבעבורלרכושמנהלתהברהרשאיתאותםהביטוחי
לביטוחתנאים;ביטוחיכיסוישמירתלענייןהוראותנקבעובנוסף.לכךהתנאיםואת
חייםלביטוחתנאים;ביטוחקופתשאינהלקצבהמשלמתלאגמלקופתשלקבוצתיחיים

בנושאאוצרחוזרפורסם2012בדצמבר).ביטוחודמי;השתלמותקרןשלקבוצתי
.(אלהלתקנותתיקוןפורסם2013ובדצמבר
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-2013-ד"התשע,תיקוח)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות
כספילקבללקצבהמשלמותלאגמללקופותמאפשר2013בנובמברשפורסםהתיקון
בגדרשאינוקבועבתיקוןמדובר)התגמוליםלמרכיבמקבילתשלוםללאגםפיצויים
.2013.5.5מיוםהאמורהתיקוןשלתחילתו.(שעההוראת

בדצמברפורסםהחוק-2013-ד"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוק
במבנהבחברותהשליטההגבלת,ותחרותיותריכוזיותבנושאהוראותכוללוהוא2013

ןמשמעותייםפיננסייםגופיםוביןמשמעותייםריאלייםתאגידיםביןוהפרדהפירמידלי
.מוסדייםבגופיםשליטהלענייןהוראותגםכוללהחוק.כלליותוהוראות

שירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתאתההוןשוקאגףפרסם2014.1.30ביוםכי,יצוין
מנהלתחברהעלשולטבלאמבטחלגביהוראותתחולתאי),(גמלקופות)פיננסיים
שבשליטתמנהלותחברותלהחריגמוצעלפיה,2014-ד"התשע,(עמיתיהשבשליטת
בחוקשנקבעוכפי,הביטוחעלהפיקוחבחוקשולטבלאמבטחלגבימהוראותעמיתיהן
.הריכוזיות
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