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התאגידפעילות.1

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוהרוההחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
הקרן.בכךורק,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהול
.1968ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמה

:הינםהמנהלתהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלממשלת

-הכלליתההסתדרות
%100ר"במחהאקדמאיםהסתדרות

%20עמוסלביא

%20אליהועמרםבן

%20משהסוקולובר
%20יעקבפולק

%20צביפיכמן

%100

:להברההקשוריםהצדדיםלהלן

הסתדרות:להלן)ר"במחהאקדמאיםהסתדרות-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות- המח
מכוחאוהמניותמהוןיותראו%20-בר"המחהסתדרותמחזיקהבהןוהתאגידים(ר"

.דירקטוריםלמנותמהסמכותאוההצבעה

.ישראלמדינת-

.מחרגמלקופתאתהמנהלת,מ"בעגמלקופותלניהולהברה-מחר-

.ר"במחלאקדמאיםידעקרן-

.(הקמהבשלבי.ר.ע)ר"במחהאקדמאיםלשכת-

.(החברהל"מנככולל)בהברההדירקטוריםכל-

.החברהידיעלהמנוהלת,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן-

ערךניירותבפסגותהשליטהמאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאומ"בעערךניירותפסגות-
.מהםאחדידי-עלשנשלטמיאומ"בע

.מ"בעערךניירותפסגותידי-עלהמנוהלותהקרןשלהמשקיעיםמקבוצתהלקשהןגמלקופות-
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.

החדשההכלליתההסתדרותישראלמדינת
האקדמאיםהסתדרות

ר"במח

//ממניות%50

~

ממניות%50'
ההנהלה),+ההנהלה

ע,,הכרעהמניית1

השתלמותקרןלניהולחברה
והרוחהחברהבמדעילאקדמאים

מ"בע

(ח"שכבאלפיהפעילותתחומילגביכספימידע.3

201220112010

319,7537,7659,8(1)השנהבמשךהחברההכנסות

483,098,3658,940,2349,072,3(2)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

נטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

552880,39(345,60)(שלילית)חיובית

%15.9א.%14)%89.7כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%71.4%66.2%01.2ח"אגמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%30.11(%29.15)%65.6מניותמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

.חשנהבמשךלהכנסותיהוהותהחברההוצאות(1)
מהקרןוהעברותמשיכותעודףבקינוןמהשקעותיההקרןמרווחינובע2012בשנתהגידול(2)

.לקרןוהעברותהפקדותפניעל
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החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

,הכנסהמסלתקנות,פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
פירוטראה.דיןכלולהוראות("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהוראות
.להלן15בסעיף

ולהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
.פיועלשניתנו

דומיםגופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגסהכוללת,במשק

שונות

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשל

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

שלממשכורתונגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
ומשקיעההעמיתיםכספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמית
אתבוחרעמיתכל.השקעהמסלוליבשלושהמנוהליםהקרןנכסיכל.הדיןלהוראותבכפוףאותם

בתוספת(אחרתלקרןמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקרן.כספוינוהלבוהמסלול
.הדיןלהוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחים

שהקרןמהמשכורתההפקדותשיעורי.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן
למטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאית
.השתלמותאוחסכון

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

איכות,הקרןתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההשייהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתתברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
מרצוןלפירוקאואתרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוג

.מנהלתחברהשל
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ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקרןתקנוןפיעל.%22.0הוא2012בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

לכיסוימיועדותההכנסות.nrrwאלפי825,6היו2012בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאות

.ובהכנסותיההחברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות14-ו11בביאוריםראהנוסףמידע

ההשתלמותקרנותלענףהשואה

נכסיהיקף.%75.12שלבשיעור2012בשנתעלהבמשקההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%37.5שלבשיעורעלהברוטוהקרן

2012בשנתבמשקההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

שלבשיעורברוטונומינליותשנתיותתשואות2012בשנתהשיגההקרן.%22.9שלבשיעורהייתה
.מניותבמסלול%65.6-ו,ח"אגבמסלול%71.4,הכלליבמסלול%89.7

שיעור.%77.0היה2012בשנתבמשקההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
שלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,9ביאורראה.%22.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהולדמי
.הקרן

ההשקעותניהולמבנה

דרגותאתמשקפתוומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
אפיקיםבאילוהתייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכון
מתווהההשקעותועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיע

ובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאת
.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטרים

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניחולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

ערךבניירותומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקמנהל
.האמורותולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים
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הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6
:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישלושההקרןבמסגרתמנהלתהחברה

,,,,,
,י

.
!,./

,
(,י,ן:4

"
12)201.י2'"),וז'ג

"
לשנתצ13.201

./ה.ז,'שגהמסלול'

~

קףשה.יןינמ.ד

"
לא)",:...גן4ה

"
(שייח"אלפ*:].חד,4על

הדירקטוריוןמדיניותפיעלמושקעיםהכספים
986,2608,6'220המותרנכסבכלההשקעותוועדתדעתושיקולכללימסלול

.התחיקתיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,להשקעה
שלבשיעורמ"מקלרבותמדינהח"באגהשקעות

.במניותהשקעהאין.הנכסיםמהיקףלפחות%50

ה%ך,,'לכךבכפוףאגיחמסלול
י

033103202,להשקעההמותרנכסבכל

וועדתדעתושיקולהדירקטוריוןמדיניות
.ההשקעות

.במניותיהיובמסלולמההשקעות%50לפחות
,להשקעההמותרנכסבכלהשקעה,לכךבכפוף

230,915פיועלהתחיקתיההסדרפיעל,לובחובארץמניותתסלול וועדתדעתושיקולהדירקטוריוןמדיניות,".'",',-'

.ההשקעות

הקרןעמיתי.7

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםעמיתיםהינםהקרןעמיתי ייי.,.ך. (606,124)ן(215,262)ן854,34496,37476,326שכירים

והפצהשיווק.8

,הקרןעמיתילרשותהחברהמעמידהוכןוהקרןהחברהעלכללילמידעאינטרנטאתרלחברה
.(אינסויגמללעמיתיםאישילמידעאתר

.עמיתיםבשימורהעוסקפנסיונימשווקלחברה

תחרות.9

.השתלמותקרנותשלהשקעהמסלולימאותפועליםבשוק
מקרןעמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלהשיווקומאמציהביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לחברתהאחת

בכיווןאואחרותלקופותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
.ההפוך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

ומשווקמזכירה,תפעולעובדישלושה,שיווקומנהלציותקציןבתפקידעובד:הינםהחברהעובדי
לניהולחברה-מחרידי-עלהמועסקיםחברהומזכירכספיםמנהלמונו2012שנתבמהלך.פנסיוני
.דיןפי-עלהנדרשיםהאישוריםלקבלתכפוףכספיםמנהלשלהמינוי.מ"בעגמלקופות

,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-במחרתפקידיםבאותםמשמשיםהאמוריםהתפקידיםבעלי
.להלן16פרקראה.החברהעםהפעולהשיתוףבמסגרת

שירותיםונותניוזפקים.11
.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

תקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרן

הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים
ולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

,אי.בי.אי,אופקפסגות,מזרחיבנק,סהרפועליםבאמצעות('ברוקראן)ערךבניירותסחרההקרן
.בטוחהפיננסיםוכללדשלידר

ניהולעמלות"-10בביאור,הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוטעלמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוהות,"השקעות

השקעותיועץ,וביניהס,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה

"
עורך,משפטיתיועצת,(2012ינוארד

חברה,אינטרנטספקיrSOX-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורילגבייתדין
.מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיותממונה,סיכוניםמנהל,נכסיםלשערוך

השקעות.12

השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.ופיקדונות

.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
תשואהבהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.זו
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות
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מימון.13

.דיןפיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
הדיןהוראותפי-עלהוחרגהכווחשיפה.עתידייםבחוזיםופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן

.האמורמהכלל

מיסוי.14

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
וכוללעדסופיותשומותנתקבלו.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*

.2010המסשנת

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

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

2005.

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות*

תיקוני)בישראלההוןבשוקהענייניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוק* התשס,(חקיקה
.2005-ה"

.הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.פיועלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק*

רשותושלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלגבימידע
תהליכי"-20בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2012בשנתשפורסמו,המיסים
.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקה

מהותייםהיעמים.16

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה*
.משרדיהאתהמשמששמואלבגבעתנכסשוכרתהחברה*

.יהבבנקעםההסכםחודש12.4.1ביום*
במסגרתו,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-מחרעםהפעולהשיתוףהחל12.7.1ביום*

מנהלעבודתבגין,חודשמידימ"בעגמלקופותלניהולחברה-למחרהחברהמשלמת
."אנושיהון"בפרקלעילראה.בפועלהחברהומזכירבפועלהכספים

משפטייםהליכים.17
שלהכספייםבדוחות,"הביטוחתביעת"-17בביאור,בתביעותהמשפטיהטיפולעלמידעראה

והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולועלהחברה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדות
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עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

כל.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחי
.(והרוחהחברהבמדעיאקדמאים)מוגדרעמיתיםציבורמשרתתהקרן

סיכוןבגורמידיון.19
.התחרותעלבפרקלעילראה
,ובעולםבארץ,החוןבשוקישעריםלירידות(בעולסהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

חשופההקרן,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון
אלוסיכונים.הקרןידיעלמוחנקותשלהןחובאגרותאשר,הברותשלהפירעוןביכולתלקשיים
למשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלולים

.ולהעברות
ניהולמדיניות-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה

הדירקטוריוןבדוהראה,ניהולםודרכישוקלסיכוניחשיפהלגביהרחבה.הקרןשלהסיכונים
הדירקטוריוןבדוחראה,בחברהסיכוניםסקרעריכתלגביהרחבה."שוקסיכוניניהול"בפרק
."הפניםמבקר"בפרק

השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידית

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

בחברהמשרהנושאיתגמולעקרונות

.אופציותוצאומניותיקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.1

הנגזר"בונוס"משתנהחודשיתשלוםכליקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.2
עמיתיםשימוראו/וצירוףבגיןלעמלותמתייחסאינוהאמור.המשרהנושאשלמביצועיו

.פנסיוניבשיווקהעוסקיםלעובדיםלשלםהחברהרשאיתאותן

,אישיותתאונותולביטוחמשרהנושאילביטוח,לשיפויוכאיםיהיובחברההמשרהנושאי.3
.לעתמעתשיהיוכפיההברהוהחלטותהחברהשלההתאגדותלתקנותבהתאם

ולתגמולבישיבההשתתפותבגיןלתגמולזכאיםיהיובחברההחיצונייםהדירקטורים.4

.לעתמעתשיהיוכפיהדיןלהוראותבהתאם,שנתי

בחברותדירקטוריםגמוללתשלוםזכאיםיהיוחיצונייםדירקטוריםשאינםהדירקטורים.5
.לעתמעתשיהיוכפיהחברהוהחלטותהדיןלהוראותבהתאם,ממשלתיות

החברהעובדישלעבודתםותנאיבשכרםשינוייםלאישוראחראיתתהיהארגוןועדת.6
.בחברהחדשעובדשלועבודתושכרותנאיולאישור

הדיווחלתקופתלהשקעותבמערומשרהנושאיתגמולעקרונות

הנגזרתכלשהיהטבהאותמורהיקבלולאההשקעותמערךועובדיההשקעותמנהלי
.הקרןשלהנכסיםבהיקףמהגידולוגאוהקרןמתשואות
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החברהשלכללייםמאפיינים

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א לאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
ורק,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעי

.בכך

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמתהקרן.ב

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן.ג

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראותבהתאםגםמידע

מסלולושל,1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר.ה
.2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניות

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי.ו
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהסמהשכרההפקדותשיעורי.ן
.השתלמותאוהסכוןלמטרותלקרן

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי.ח
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,התברההוראות,החברהתקנון

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ט
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבהברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי.י

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.יא
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

-6בפרקהתאגידעסקיעלבדוחראהנוסףלמידע.השקעהמסלולישלושהמנוהליםבקרן.יב

."הכנסותופילוחשירותים,מוצרים"

קיבלהטרםל"המנכ.בחברהכדירקטורגסהמכהנת,החברהל"מנכשלשכרהאושרטרם.יג כמנכשכראוכדירקטורגמול
.כדירקטורלגמולהפרשהנרשמהאך,ל"

החברה-מחרעםפעולהשיתוףלקייםהחברההחלה2012לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך.יד
קצין,מזכיר,כספיםמנהלשלפעילויותלגבי,("מחרחברת"להלן)מ"בעגמלקופותלניהול
הסכםנחתם2012נובמברחודשבמהלך.ועודשיווק,חירוםלשעתהיערכות,תפעול,ציות

.בגינוהתמורהואתהפעולהשיתוףאתהמסדיר

.מחרחברתשללניהולההקרןלהעברתעקרונותהחברהדירקטוריוןאישר2012.7.9ביום.טו
.החברהשלהכלליתהאסיפהאישורנתקבלטרם

-10-
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המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

ח"שאלפי658,940,2לעומתח"שאלפי483,098,3-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאון
.%37.5שלעלייה,2011בדצמבר31ביום

משיכותעודףבקיזוז,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2012בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.לקרןוהעברותהפקדותפניעלמהקרןוהעברות
.496,37הואהמאזןבתאריךבקרןהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי259,1-בהסתכם2012בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
דמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי319,7-בהסתכמו2012בשנתהחברההוצאות
הכספייםבדוחותוכלליותהנהלההוצאות,14ביאורראהההוצאותפירוט.מהקרןניהול

.המבוקרים
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

-11-
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הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

בגיןהמדדלעומת2012דצמברבגיךהמדד)%6.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2012בשנת
שלהמחיריםיציבותיעדבתוךהינו2012בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2011דצמבר

.(%3-ל%1וביןישראלבנק

השקליתהריבית

o/2eשללרמהבינואר%75.2שלמרמה,פעמיםשלושישראלבנקריביתירדה2012שנתבמהלך

מהתפתחותחששות,העולמיתבכלכלההאטה,במשקהצמיחהסימניהתמתנותרקעעל,בדצמבר
.האינפלציהותחזיותבציפיותוירידהבאירופההחובותמשבר

חוךמטבע

הדולרמולהשקלשלהחליפיןבשערימשמעותייםשינוייםנרשמוהיולא2012שנתעלכוללבמבט
.%35.0שלבשיעורהאירוומול%3.2שלבשיעורהדולרמולהתחזקהשקל:והיורו

המדינהתקציב

%2.4-כשהם,שקליםמיליארד9.38-כשלבסך2012בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון

o/2eהמקורימהיעדכפולהיה2012-בהגירעון.2011בשנת%1.3שלגירעוןלעומתזאת.ג"מהתמ

.(ג"מהתמ%4.3)2012בינוארהאוצרמשרדשהציגהמעודכןמהיעדאףוגדולג"מהתמ
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2012שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2012בשנתעיקריים

י%18.13
%14

/,,%12

-ג./,..ו,"%89.9

ק/ז4//ו//7'%02

%4ל
8

-*קו
"1%2 .ha

-
--*%0

-%2-

י-םיש1אי
(*)MSCI

WORLD

-*100א"ת--ם9-ם-י

-צמודלאח"אג-לי-מדדצמודח"אג

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולסהמניותמדדיאתמשקף.

המניותשוק

.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפיינה2012שנת
מדד:הקיצוניתהדוגמא.%23-ל%5ביןשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

MSCI()העולמיהמניותמדד.%9.22שלחדבשיעורעלההבנקים WORLD(שלבשיעורעלה
.%9.16-כשלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםומדד%18.13
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

ח"באגלתמיכהתכניותבאמצעותהאירופיהמרכזיהבנקשלאגרסיביתהתערבות*
.חדשהייצובקרןולהקמתהבנקאיתובמערכתהנפיקושמדינות

המרכזיהבנקתמיכתבשלואיטליהספרדשלהחובאגרותשללפדיוןהתשואותהתייצבות*
.האירופי

וזאתהאמריקאיהמרכזיהבנקשלמרהיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*
.נוספותהרחבהתכניותהשקתבאמצעות

.בעולםהשווקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*
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החובאגרותשוק

אגרותומדד%35.9שלבשיעור2012בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
עלומ"והמקהשחר,הגילוןמדדי.%26.10שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחוב

.(בהתאמה)%6.2-ו%7.7,%7.3שלבשיעורים

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורי

-%21.9%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%18.13%62.7-
%30.2%66.7-דולר

%23.4-%35.0יורו

%35.9%34.4ממשלתימדדצמודח"אג
-%26.10%77.1קונצרנימדדצמודח"אג

%02.7%23.5צמודותלאת"אג

הוןגיוס
במשעי

מיליארד1.5-כלעומתח"שמיליארד4.3-כעלעמד2012בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
.ראשוניותהנפקותהתבצעולאהשנהבמהלך.2010בשנתח"שמיליארד13-וכ2011בשנתח"ש

גייס2012בשנת.התקציביבגירעוןעלייהעקבחדבשיעורהשנהעלה,נטו,האוצרהנפקותהיקף
.הקודמתבשנתשקלמיליארד3-כלעומת,חובאיגרותבאמצעותנטושקלמיליארד22-כהאוצר

(פיקדוןותעודותמובנותח"אג,קונצרניותח"אג)ממשלתיותלאחובבאיגרותההוןגיוססך

.2011שנתלעומתבמעטנמוךסכום,שקלמיליארד7.39-בכהשנההסתכם
שקלמיליארד3.31-כלעומתחברותחובאיגרותשלהנפקות63-בגויסושקלמיליארד3.25-כ

.אחתכלשקלממיליארדיותרשלבהיקףהנפקותבתשעגויסמהסכום%55-ככאשר,2011בשנת
גויסונוספיםשקלמיליארד8.5-וכ,פרטיותבהקצאותגויסונוספיםשקלמיליארד8-כ

.בלבדמוסדייםלמשקיעיםהמסחרבמערכתלמסחרשנרשמומדדצמודותחובאיגרותבאמצעות
באמצעותשקלמיליארד4.0-וכפיקדוןתעודותבהנפקתשקלמיליארד2.0-כגויסו,בנוסף
.אופציותמימוש

ההשתלמותקרנותענף.3

קרנותלענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמות

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמהיריםומדד%49.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

בנקוריביתהדולרשערמול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלה(הידוע)
.7546.1-לוהגיעה2012דצמברלעומתהאחוזנקודות%25.0-בירדהישראל

ולפיכך,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
,התשואהעל

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

בפניהניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואתהשגתהיאהקרןמדיניות
היקף.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.המילותסיכוןכולל,הקרן

הצפויותהכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעה
.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראל
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(המשך)הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2012שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

כללימסלול

-כשלבהיקףל"בחומניותומדדימניותעלסלתעודותנרכשו,המנייתיבאפיקפעילותבמסגרת
מיליון8.75-כשלבהיקףומניותל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון9.252
ח"שמיליון2.141-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשו,במקביל.ח"ש עלסלותעודותמניותונמכרו

.ח"שמיליון6.217-כשלבהיקףבארץמניותמדדי
ח"אגונמכרוח"שמיליון6.20-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשו,השקליבאפיק שמיליון4.137-כשלבהיקףשקליותקונצרניות

ח"אגנרכשוהשקליבאפיקפעילותבמסגרת.ח" שמיליון1.350-כשלבהיקףשחרמסוג
מיליון3.146-כשלבהיקףשחרמסוגח"אגונמכרוח" ש

.ח"
ח"אגונמכרוח"שמיליון2.369-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנרכשו,הצמודבאפיק שמיליון8.251-כשלבהיקףצמודותממשלתיות

צמודותקונצרניותח"אגנרכשו,בנוסף.ח" שמיליון1.105-כשלבהיקף
.ח"שמיליון1.177-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגונמכרוח"

.ח"שמיליון2,17-כשלבשוויחובאגרותנרכשול"חוח"אגבאפיק

ח"אגמסלול

פעילותבמסגרת.ח"שמיליון4.3-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשו,השקליבאפיק באפיק
שחרמסוגח"אגונמכרוח"שמיליון3.47-כשלבהיקףשחרמסוגח"אגנרכשוהשקלי

ח"אגונמכרוח"שמיליון7.25-כשלבשווימים"מקנמכרובנוסף.ח"שמיליון9.12-כשלבהיקף גילוןמסוג
ח"שמיליון0.1-כשלבשווי

שמיליון5.48-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנרכשו,הצמודבאפיק
ח"אגונמכרוח" שמיליון6.39-כשלבהיקףצמודותממשלתיות

בהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשו,בנוסף.ח" שמיליון5.12-כשל
.ח"

מניותמסלול

-כשלבהיקףל"בחומניותומדדימניותעלסלתעודותנרכשו,המנייתיבאפיקפעילותבמסגרת
שמיליון6.0-כשלבהיקףומניותל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון8.2

.ח" עלסלותעודותמניותנרכשו,במקביל
ונמכרוח"שמיליון6.2-כשלבהיקףבארץמניותמדדי

.ח"שמיליון8.1-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניות
.ח"שמיליון7.1-כשלבשווימים"מקנרכשו,השקליבאפיק

נוסףמידע

.הקרןשלבדוחותההנהלהבסקירתראה.1
.החברהשלהאינטרנטבאתרראההקרןשלההשקעהמדיניותלגבינוסףמידע.2
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה

וובשנהובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומת

השינוישיעור2011שנת-2012שנת
(ח"שושאלפי(ח"שבאלפי)

476,326246,322%31.1הפקדות

%60.7(694,243)(215,262)אשיכות
%50.56(128,87)(358,136)מהקרןהעברות
752,11128,9%75.28הקרןאלהעברות

תשואההכלליבמסלול:כדלקמןהיאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
,%65.6בגובהתשואהמניותובמסלול%71.4בגובהתשואהח"אגבמסלול,%89.7בגובה
ח"אגבמסלול%66.2שלחיוביתתשואה,הכלליבמסלולא.%14)שלשליליתתשואהלעומת

,2012בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקד,מניותבמסלול(%29.15)שלשליליתותשואה
לשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחיריםחובמנכסיבעיקרנבעו

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמת

הנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,חעמיתיסיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
יחס"-להלן)מניותבמסלול%90.69-ו,ח"אגבמסלול%35.90,הכלליבמסלול%89.77הוא

עדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילות
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוך

.%100-להאפקטיבית
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
שלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
,ההפקדותנתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרן

שינוייםעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
הכספיםרובהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגות
הניתנים,סחיריםובאפיקים(טווהקצרישקלייםופיקדונותשוטפותנזילותבהשקעות
מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמחזיקההקרן.הנוילותלצרכיבהתאםלמימוש

%84.99-ו,הכלליבמסלול94.י19נ:הבאיםבשיעורים(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)

.מניותבמסלול%70.99-ו,ח"אגבמסלול
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

פעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבם"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוהלעילראה
."החברה
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שוקסיכוניניהול

כללי
החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

.בקרןההשקעה
קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
גמ

"
,היתרבין,נועדואלוכללים.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

.השוקסיכוניאתלהפחית

.הפיננסייםבשווקיםמשינוייםכתוצאהבשווקיםלתנודותהנתוניםופיננסיי לרבות,הפיננסיםהסיכוניםעלודוחלניהולתשתיתהקימההחברה

.סיכוניםוניהוללזיהויתוכנותוהטמעתסיכוניםמנהלמינוי
אחרשוטףמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןהשקעותועדת

אלונתוניםבחשבוןומביאיםהשקעותסיכונילמדידתפרמטרים

.ההשקעתהרכבעלהחלטותקבלתבעת- נמשהשכיריםשהםלעמיתיםרקלהשתלמותגמלקופותמנהלתהחברהסיכתים

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהינםאסטרטגיים- נמוכהקבלתלצורךשלניסמגןחברתועםיהבבנקעםהתקשרההחברהטיטנים

חשבונותאתלנהלהואיהבבנקתפקיד.עמיתיםתפעולשירותי-תפעוליים
הוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהושרותתפשל

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברהעמיתים
החברהועובדייהבבנקמחשביעםמקושריםהחברהמשרדי

.בקרןעמיתיםושימורעמיתיםתפעולבנושאימעורבים

נמצההואתפקידםאשרועובדיםתפעולמערךמתנהלהחברהבמשרדיסימנים
,החברההוראות,הקרןתקנוןלפיהקרןעמיתיחשבונותאתלתפעל-מפעמיים

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריוןמנהלתחברה
הכולליםיהבבנקידיעלהניתניםבשירותיםהחברהמסתייעתכן

,גזברית,הקרןעמיתיחשבונותניהול,החברהחשבונותניהול
.אחרותופעולותלרשויותדוחותבהכנתסיוע,כמפייסדוחותעריכת

.המאושרבתקציבעמידהאחרמעקבמקיימתהחברה-
גבוהה-בינוניתהשתלמותקרןשלמנהלתחברהוכןממשלתיתחברההינההחברה-ציותסיכוני

אתהשארביןהטללתרגולציהעתירתבסביבהפועלתהיאלפיכךרגולציה
פיועלשהותקנוהתקשת,הממשלתיותהחברותחוקהוראות
כןכמו,הממשלתיותהחברותרשותידיעלשפורסמווחוזרים
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותלפיפועלתהחברה

גסקופות)

"
ההוןשוקאגףחוזרי,הכנסהמסתקנות,ותקנותיו

בהתאםאחרותוהוראותהוןהלבנתאיסורצו,האוצרבמשרד
אחרמעקבמקיימתהחברה.החברהעלהחלהתחיקתילהסדר
היועצת,הציותקצין,החברהל"מנכבאמצעותהרגולציההוראות

.חיצונייםשירותיםנותנישסיועהמשפטית

שוקיינוניניהולעלאחראי
קופותחוק"להלן)2005-ה"תשסODAקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
החברהמינתה,ההוןשוקאגףלדרישותבהתאם.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמל
.סיכוניםמנהל
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שועסיכוניתיאור
לגביהרחבה.שלההאינטרנטבאתרהקרןמסלולישלההשקעהמדיניותאתמפרסמתהחברה
ניתוח-3פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראהוהסיכוניםההשקעהמדיניות
.הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות-4ופרקההשקעהמדיניות
דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהקרןשלהצפויהההשקעותמדיניות
ההשקעותועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברה
הנכסיםהקצאתלמדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעת

.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפות
בסיסעלאפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות

.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתיחשבונותנזילות,הרצויההסיכוןרמת
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

המנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטוותיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודד
ניהולאופן"פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה

.הדירקטוריוןבדוח"החברה

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןשהגדירלמגבלותכפוף,החברהשלההשקעותוועדת

.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיכון

.הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה

בנגזריםפוזיציות
.המאזןביוםבנגזריםאחזקההייתהלא.השנהבמהלךח"מטעלבנגזריםפעלהחקרן

סיכוניטעלנוסףמידע

,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.2
להחלטותוהשוואה,סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,השוק

ההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידעכןכמו.הקודמתבישיבהההשקעה
הנכסיםלהקצאתבפועלהקרןנכסיהרכבשלוהשוואההקרןלתשואתהשונים

.האסטרטגית

ישנהאםהמתריעהוממוחשבתשוטפתבקרהמתקיימת,השקעהמכלליחריגותלמניעת.3
קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה
.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יובשיתוף,("המוסדיהגוף":לחלן)החברההנחלת
הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלבפועל

הגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,ווהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים

הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקובפועלהכספיםומנהלהמוסדי
נדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדוותלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדי
ביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלות
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכון

הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשל
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל

חירוםלשעתהיערכות

תכניתהוכנה,חירוםלשעתומוכנותמודעותתכניתליישוםהחברההיערכותבמסגרת
החברהתכניתהוצגהבהםהחברהבדירקטוריוןדיוניםנערכו,חירוםשעתעםלהתמודדות
צוותיונקבעוחירוםשעתממונהומונהחירוםשעתנוהלאושר,חירוםשעתעסלהתמודדות

אחתדיוןנקבע,החברהדירקטוריוןשאישרשנתית-הרבהעבודהתכניתבמסגרת,בנוסף.חירום
היערכותתרגילהחברהקיימה2012אוקטוברחודשבמהלך.חירוםלשעתהיערכותבנושאלשנה
תוצאות.(חיצונייםשירותיםנותני)לחברהומחוץבחברהגורמיםבהשתתפותחירוםלשעת

.ההוןשוקולאגףלדירקטוריוןדווחוהתרגיל

הכספייםהדוחותאישורהליד
.החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

שנהשללתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך
:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה,2012בדצמבר31ביוםשהסתיימה

הדוחותלבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
.הכספייסהדוחותולאישור

,החברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
ובוועדת,המשפטיתוליועצתהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,הגילויועדתלחברי,הכספיםלמנהל
ועדת.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספייםהדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילוי
ואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2013בפברואר27ביוםהתכנסההגילוי
:להתכנסותהוקימנייןמהווים

ר"יו,צ"דח-שהרבניעפרח"רו.1
דירקטורית-פינטוטובהד"עו.2
דירקטור-שופםיחזקאלמר.3
עמדואשראחריםתפקידיםובעליהמבקריםהחשבוןרואי,בחברהמשרהנושאינכחו,כןכמו

חבריבפני.בישיבהשנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשות
,הכספייםלדוחותהנלוויםנוספיםונתוניםהחברהשלהכספייסהדוחותשלטיוטההוצגההועדה
ובהתאמהההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונתבהתאם,יהבבנקידי-עלנערכואשר

.הממשלתיותהחברותרשותלדרישות

ונסקרוהועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2013במרץ4ביוסשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת

דירקטוריון,זובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקרי
.2012לשנתהכספייםהדוחותאתאישרהחברה
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

הדירקטוריוןחבריעלפרטים

-י,-נתינות-,לדניייןומען;:-לשנת..תעודתמעפר.----נשי14משפחק.:;:=-
-

,:תאגידיםןאחרימןבהםי--ק:בחמשהליתתצעקות::;=השגלה=
משן((האחרונות.השלנש.4נ.-ין)(.ין...:..ליראזיההו(,..עזך

~

4.-בייאקטוה'ש

Bישראליתאונוקריית8הפרדס0077159151946ר"יו,קניגסברגמודי .Aשייידפיבייגית:בעמורחבבכלכלה-

ישראליתירושלים4/22יוספטל0277789921970ל"מנכ,כהןלילד
בעגמלתנגמחרוסטטיסטיקהבכלכלה8.ע(

-.מ"
-

M .B .Aמנכעסקיםבמנהל
ר"המחהסתדרותל"

ענבר0425021791939גולןאבי
ים44נייה

Bישראלית' .Aגמלאיימדעיתיכיובמזרח-

Bישראליתחיפה5/19לסקיב0539206821956חקשלמה .Aומנהלטעסקמנהלעסקיםומנהלבכלכלת-

קרןרח0074999731947שיפםיחזקאל
נןחאד:נהגי:ן::סם]:ישראליתג75:י%

זע
-השומרטיבי

-
B .Aכספיםל"סמנכעסקיםמנהל-

M.Bישראליתגבעתיים50המאבק965נ059737874צ"דח-שהרבניעפר .Aפולימריםתעשיותעסקיםבמנהל-

מוסמךח"רו-
.מ"בעאשקלון

.כדירקטורלכהןחדל2012/8/13מיוםהחל(י)
.בחברהכדירקטורלשמשלזראוריח"רוהחל2013.1.28ביום(..)
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

)הדירקטוריוןחבריעלפרטים
המשי

)

1111ט'שמחה4%.שמ-ן,

~
יציג-נו."ע,היירגןט1ל.מפ(א1%

תחלת:מגרייש-.חישני
עיבדן:-'_עייר11הלההזיקות==כהתהדק

"
קשפמהשם'ש:למפ2?ןק[דזץ%תא

זר%צ:.---';;;"--.-:ץ-:,,.ז"ב
קיר"

4---יי%...

-עוסקיי
שלבעלענמר-חברהקשזרולאדלווןבעלי":--

"
ענ4ן.'::1::יןץ''."-"י._.ן'.-ן'4"1ל_.:ןל,ץ.,,.(

.
:

,
:;

אגיד)גחרבן"
לאלאשוויךפיבינציגותמנהל2011.5.15-ארגון,הנהלה,הדירקטוריוןר"יוקניגסברגמודי

בישראל

לאכןחברה-מחרל"מנכ2011.3.22-הנהלהכהןלילד
.מ"בעגמלקופותלניהול
ר"המחהסתדרותל"מנכ

לאלאשניתוארתוכניתראש2011.9.26כןביקורת,השקעותועדתר"יונחמיאסאריהר"ד
עסקיםבמינהל-מהחל

הפתוחהבאוניברסיטה12/8/13
לאלאגמלאי2002.11.6-השקעות,ארגוןגולןאבי

הדיןבביתציבורנציג
לעבודת

לאלאואדמיניסטרציהמינהל2003.12.17-ביקורת,השקעותשופםיחזקאל

לאלאומנהלמנהלעסקים2005.3.28השקעותשלמהבוק
כספים

לאלאכלכליייעוד2011.1.23-ביקורתפינויוטובה

לאלאכספיםל"סמנכ2012.8.13כןארגון,ביקורתועדתר"יו,השקעותשהרבניעפר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפיטים

""-
;-LW

-

,[--הה%ניי -..,...-11.)1
-..

קניגסברגמודי
כהןלילך

נחמיאסאריהר"ד

שופםיחזקאל

בוקשלמה

גולןאבי

פינסוטובה

שהרבניעפר

827

השקעותועדתחבריהוזמנואליה,ביקורתועדתישיבתהתקיימה2012שנתבמהלך(.)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

~
nDWn?'tbW"בהיניסיורעסקי,ך-=ןהשללהן=.=שי:משפאה.בןד:חברם.פב?תפק.בחבריר(תפייז:'לידהשנת:י:פל:ה/:ז.ת

~

שן

:תעכודהתחלש" .,.יי
~--י;.4

hr'

".ן.ו-.
=.צק4.'-ון4נישאיויההין..ין;שוהה

כהתה1;יוי.-..שנוםאחרונווי
-

"..1
,-

%או-,:"
עלעיייי

ב.

"ירי"
-'י.'")'"-,'יהא4

..--יזל-:5-1-4_,4.::--
,- =

TrrJi.._-י11ן_יאי-קל._ך='ע.-;

-=
ri?t

-

i_.--1..י
B--דירקטוריוןר"יו0077159151946קניגסברגמודי .A2011.5.15פיבינציגותמנהלבכלכלה

יקסיין,יי,;."י,,,,,,יי"יייי
"י,.ה"

קןן
,,ן,

לי
'ןיןין"

מ:י:יינ-:ה
"

המחיירעסקיםר"המח
C(לא18 .P .A

בכלכלה14.8
2008.3.24ח"רווסוציולוגיה--פנימימבקר0548937631957דורבויואבח"רו

M .Aבמנהל
עסקים

B--ומנהליותושקצתיפי015433671969קירמאיירמריוס .Aיהבבנק
2008.6.1ל

B .A

.LLהחברהמזכיר B-

2012.1.1ד"עוספטךן:-גהזמתןירהמזכיר0357479221978עוקביעופר

עסקיםמנהלימ,בעגמל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

אחריםשירותיםנותניעלפרטים

.בנמ1ופחשגץקשורה.בחברהתפקיד-..בחברהתפקיד-.טנא.,פ.ח/.ז.ת-שפ1עשפחת

"
תאריך-;-_בחמט4עגישיוו.:ך--.;%השכל.

-לל4.
r_=Fa
,;.(_:..".(--.נ-

.ן,?--:,י.

*
"נ.ריי.;4'4,י,-שיא1כייהל

1נלשייחינה,ן
:.ן.י.ג:,=4:ב..

-:ך-4
-

..--=-ו

-=
בע-'...הל.:='-דך--S2_-.--ד

~

-,-=-4.-4יה-מ4-4((-....נגיה47

1,י,י,.י
-,,.ז---

שגתי-.,,יגג""י:וג:ב
יי"ויוי" .כהןבניד"עו-

09.9.6דעומגרבמשפטיס--פולטהלגבייעןמטי0220298881965ששוןאורועוייד

מנהלהשקעות-513765396נייריתעריעיים:
חברהותתשמחרקקעיבלהש

---08.6.1

קופלנותיבהתתפעולשירותינותו-520020421מ"בעהמדינה
מ"

---68.6.7

שיריתימשירותיתפעולמשלימים-9969נ5144מ"סבע"מגושל

"
10.10מיסלמחרל

"וריי
,:,"%

,,
"
,-,ן

י,יי1
נ1:2ייי,

-

יי,.י---
כלכליותעמדות-

ורגולציהסיכונים

לקופות-

.2013.1.9ביוםכהונתואתסיים(ל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול

שללישיבהח"ש230,1שלתעריףלפישולם2012בשנתהדירקטוריוןר"יושכר
199,1שלבסכוםלישיבהגמולהואהחיצונילדירקטורהגמול.ועדותיוושלהדירקטוריון

שנתיוגמולבפועלהשתתףבהןהדירקטוריוןוועדותהדירקטוריוןישיבותמספרלפי,ח"ש
ח"ש965שלתעריףפיעלשולם2012בשנתהדירקטוריםשכר.ח"ש500,22שלבסכום
.(המאזןלתאריךונכוניםמ"מעכולליםהסכומים)ועדותיוושלהדירקטוריוןשללישיבה
.ח"שאלפי334-ב2012בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר

הגבוההשכרמקבליחמשתשלשכרתנאי

~ןכ"ה'39יל;י;.ץ(יעקקקל/ד?14
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שמותפורטולאהפרטיותהגנתמטעמי.עובדיםשישה2012בשנתהועסקובחברה(ל
.השכרמקבלי

-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2012דצמבר
.כאלההיואם,מעביד
קיבלהטרםל"המנכ.בחברהכדירקטורגםהמכהנת,החברהל"מנכשלשכרהאושרטרם
.כדירקטורלגמולהפרשהנרשמהאך,ל"כמנכשכראוכדירקטורגמול

המבקרהחשבוןרואה

'ושותעמיבן,רשף,רהב-משרד

אביבתלהחיילרמת,12וולנברגראול-מען

רהבמנחס-האחראיהשותףשם

-25-



מ"בעוהרוחהתברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדות

החברהניהולאופן

פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשמונה2012שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
שלהגילויכוועדתמכהנתהביקורתוועדת.ארגוןוועדתביקורתועדת,השקעותועדת

נוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברה
.הכספייםבדוחותשונהאו

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיוודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני
."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהלעלמידע

ערךניירותומכרקנההתיקמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

פיעלמתבצעהתיקמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

הפניםמבקר

מבקרשלעבודתותוכניתאתמאשריםוהדירקטוריוןהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
מבקרשלובהמלצותבמסקנות,הביקורתדוחותבממצאידנההביקורתועדת.הפנים
.הפנים

:הפנימיהמבקרעלפרטים

.דורבןיואב:שם
.2008מרץ:כהונהתהילתתאריך
:ם-ביהעבריתהאוניברסיטה-השכלה

.(1984)במימוןהתמחות,(בהצטיינות)עסקיםבמנהלשניתואר
.(1982)וסוציולוגיהבכלכלהראשוןתואר
:מקצועירישיון

.(1987)חשבוןרואה
.(1987)מסיועץ

.(2008)ע"נירשותמטעם(מותלה)השקעותיועץרישיון
:אחרונותשניםבחמשרלבנטיניסיון

.ח"רובמשרדמנהלשותף
וקרנותגמלבקופת,ופרטיותממשלתיות,ציבוריות:חברותבמספרפניםכמבקרמשמש

.השתלמות
.ציבוריותעמותותבשתיהביקורתועדתר"יו

-26-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשו)הפניםמבקר

היקף.במשרדוהמועסקיםומבקריםדורבןיואבח"רוידי-עלמבוצעתהפנימיתהביקורת
שעות900-כהיההדוחבתקופתהפנימיתהביקורתעובדיוצוותהפניםמבקרעבודת
.שנתיות

לחוק(א)49לסעיףבהתאם,הפנימיהמבקרשלוסמכויותיותפקידיואתקבעהדירקטוריון
.החברהעובדואינוחוץבמיקורמועסקהמבקר.1975-ה"התשלהממשלתיותהחברות
,הדוחבשנתכללה,בחברההפנימיתהביקורתשל,שנתיתוהרבהשנתיתהביקורתתוכנית

דוחהמלצותיישוםכולל,דירקטוריםגמולדוח:הבאיםהביקורתנושאיאת,היתרבין
דוחותאיכותשלמדגמיתבחינה,פנימיתביקורתבנושאשנתיוהצישנתידוח,קודם

בדיקת,2011/4/1עקרוניותהכרעותחוזרהוראותביצועדוח,חיצונייםגופיםשלביקורת
,הביקורתוועדתדירקטוריוןהחלטותביצועאחרמעקב,בחברההסיכוניםניהולמערך
בדיקה,הקרןהנהלתלדיווחבהתאםליקוייםתיקוןאחרימעקבבדיקת,עמיתיםשימור
ובקרתההשקעותמנהלבידיהשקעותבנושאההשקעותועדתהחלטותביצועשלשוטפת

ובלתיסחיריםנכסיםשערוך,עסקאותואישורהשקעותועדתפעילות,בקרןהשקעות
האישורוברמתהיומיתברמה,לעמיתיםרווחיםוזקיפתהקרןתשואותחישוב,סחירים
פורשיםלעמיתיםותשלומיםעמיתיםופרישותזכויותורישוםמעסיקיםהפקדות,לעמית
.המסחישובכולל

הינם,הביקורתאתהפנימיהמבקרעורךפיהם-עלהמקובליםהמקצועייםהתקנים
החברותרשותוהוראותבישראלהפנימייםהמבקריםלשכתידי-עלשאומצוהתקנים

.הממשלתיות

,הפנימיהמבקרשלהעבודהותכניתהפעילותורציפותאופי,היקף,הדירקטוריוןלדעת
.בקרןהפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםבהםוישהענייןבנסיבותסביריםהינם

-ב"התשנ,הפנימיתהביקורתלחוק9בסעיףכאמור,חופשיתגישהניתנההפנימילמבקר
לנתוניםלרבות,הקרןשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישהזהובכלל,1992

.כספיים
המבקרשלביקורתבדוחותדיוןוקיימה2012בשנתפעמים11התכנסההביקורתועדת

.לדירקטוריוןשהוגשו,הביקורתועדתהמלצותנדונו,הדירקטוריוןבישיבות.הפנימי

רבעבודהתוכניתאישרההחברה.2011בשנתסיכוניםסקרביצע,החברהשלהפניםמבקר
.כתוביםעבודהנהלילהסדרתונערכתהסיכוניםסקרבסיסעלשנתית

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה 2012לשנתהדירקטוריוןדוח

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
חוותלחברהלהעניקהואההשקעותמנהלתפקיד.ההשקעותמנהלעםהחברההתקשרה

חקרןבהן,ח"אגמחזיקיושלמניותבעלישלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבידעת עלאסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,משתתפת
מנהלשלהדעתחוות.כחייפויפי

.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותההשקעות

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
אחת.מדיןלהוראותבהתאםלהצביעהחברהנדרשתבהןאשר,הכלליותבאסיפותלדיון
העיקרייםהקווים.ההשקעותועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנה

לדיוןהעולההנושאהתאמת,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחים
.הדיוןנשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנות

שבהןבאסיפותמשתתףהוא.הצבעהוכותלקרןישאסיפותבאילובוחןההשקעותמנהל
דיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת.הדיןלהוראותבהתאם,השתתפותחובתלקרן
באסיפות.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפותהחברההשתתפותלגבי,חודשייםמידי
.ההשקעותועדתלהצבעתמובאהאסיפהנושא,ענייןישההשקעותלמנהלבהן

108-וב,הכלליבמסלולהשקעותלגביאסיפות106-ב2012שנתבמהלךהשתתפההחברה

.המניותמסלולשלהשקעותלגביאסיפות
נתוני.ידהעלהנמוךהאחזקהשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפות

משפטייםהליכים
הכספייםבדוחות,"תביטוחתביעת"-17בביאור,בתביעותהמשפטיהטיפולעלמידעראה והטיפולתלויותהתחייבויותועלהחברהשל

-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטי

.הקרןשלהכספייםהדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
.מיסויי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

,"החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוה,לעילראה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
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'ושותעמי-גן,רשף,רהב[ננ.8
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח
בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןלניהולהחברת

מ"

לאקדמאיסהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
עלהשחותואת20!1-ו2012בדצמבר31לימים("כהחברה:להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
אלהכספייםדוחות.2012בדצמבר31ביוםשהסתיימוהשניםwl>wuאחתלכלוההפסדהרווח
כספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינם
.ביקורתנועלבהתבססאלה

תקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
בתקנותשנקבעי מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשביןרואהשלפעולתוידרךחשבוןרואי

הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעה

האושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

המשמעותייםדניס"
הכמפייסבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתיולחיותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנובכללותה

מצבהאת,חמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

תאריךבאותושנסתיימהלשנהפעולותיהתוצאותואת2012בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספי
אגףידיעלשנקבעוכפיהגילוילדרישותובהתאם(ש5%)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם

הנוסףהמידעלגביהממשלתיותהחברותרשותידיועלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוק
.הכספייםבדוחותהנדרש

דרישתלפיהמידעבדבר18לביאורלבכםלתשומתלהפנותהרינו,דעתנוחוותאתלסייגמבלי
.הממשלתיותהחברותרשות

כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת"בדברב"בארהPCAOBלתקניבהתאם,גםביקרנו
", דיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי

החברהשלכספי שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012,בדצמבר31ליום
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

והדcosoידיעלשפורסמה
עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013במרץ21מיוםשלנו"

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיבעת

חשבוןרואי
,

2013במרץ2!,אביבתל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףחח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוההכספייםהדוהותאתבחנתי.1
-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה" .(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.3
בדוחהכלולאחרכספי ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

ותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
המתייחסמהותי עללידיעתנומובא,לחברה

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידי

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםההברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.החברהשלכספי
על,אחראדםןקמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפי

4,1



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,כהןלילד,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים .(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרההשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

3,,ל

ל"מנכ,כהןלילךתאריך"
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בפועלכספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-התשספו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחתחברהבמדעילאקדמאים .(הדוחות

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכוללים

כדי שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגים
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםTS<,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

----/
3,,

3
ין,

44ן.י)
בפועלכספיםאבודדודח"רותאריך
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מ"בעוהרוחהתברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרת-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-0%20מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

ההברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
לא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
ולתקופותלמועדיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל

.בדוחהמכוסים
ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסה

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימית

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריסאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאתריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

'qp/5/ןל
,'ן./,
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מנכפל,להןלילךתאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בפועלכספיםמנהלהצהרת

וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
שוקאגףשל" .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייתםמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות
אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3

ותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלול
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהחברהשלהפעולות

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים דיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסה

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימית

לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.=י"ינ"י11 -35-



מ"בעוהרוחהחברהשמזעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלהתדירקטוריוןשלזוח
-ח"התשס(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםנדוחותהממשלתיות

2007

במדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחברה
.בחברהכספידיווחעלנאותה
מהימנותלגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווח

דיווחעלפנימיתבקרהמערכת,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראות
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחותמוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספי

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
."קוטומודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

בחברההפנימיתהבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס
.אפקטיביתהיא2012.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעל

עלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרה

ת ן.נ,ן,ן,
/י

,קניגסברגמודי

-

וטוריון,דיר

/./ק
ל"כלכ,כהןלילך

(יינןקוכן

אבודרהםדודח,רוי
-,--

15י
~

בפועלכספים
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-0%20מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה"-להלן)מ"בעוהרוח
.בחברהכספי

לדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת
לתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלה
התכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)IFRS(בינלאומייםכספידיווח
הינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהן

דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביות
.כספי

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
.מהימניםהחשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות
והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיביים

עלהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שלהפנימיתהבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווח

(COSO-ה Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(.עלבהתבסס
עלהחברהשלהפנימיתהבקרה,2012בדצמבר31ליוםכי)believeslמאמינהההנהלהזוהערכה
דיווח

~
.אפקטיביתהינהךפי ,ן

ה
י,קניגסברגמודי

-

דירקטוריון

4-ל

_
ל"מנכ,כהןלילך

----,

אבודדודח"רו
רהכלע-

~
בפועלכספיםגהל

2,/)/לו
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לאקדמאיתהשתלמותקרןלניהולהחגרהשלהמויותלגעליהמבקרהתשטןרסנהדוח
במדעי געוהרוחהחברה

פנימיתגירהבדברוחיסכוןביטחההלשוקעלהממתהלהוראותגהתאטמ"
כספידיווחעל

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלכטפידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
במדעי בעוהרוחהחברה

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליום("החברה"להלן)מ"
Committee-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת of Sponsoring

Organizations Of.

Treadway

~

Commission(להלן-coso(.החברהשלוההנהלההדירקטוריון
בקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהollp<אחראים
דיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימית

כספי דיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורף
עלבהתבססהחברהשלכספי .גיקורתנו

Public-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Company Accounting Oversight Board
PCAOBI(רואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבון
דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהאיותהבחיטתמכל,קוימהאסביטחוןשלסבירה

.כספי דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו
חולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספי התכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותית

הסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעול .שהוערך
אנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהלוםביצועגםכללהביקורתנו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנושבוריס

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
בהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביביטחון

וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם(1ש(5)בינלאומייםכספידיווחלתקני
חברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.חממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרד

בפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתית
הוצאתםלרבות)החברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סביר

דוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2);(מרשותה
שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכספיים
כמפיסושקבלת,הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

החברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאת
שלסבירהמידהמספקים3ן)-ו;דיןפי-עלהנדרשיםהמדינהרשויותשללאישוריםובכפוףהמנהלת
(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביבטחון

בלתי .הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשים

.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבולותיהבשל
לסיכוןnDIWnכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללכיודאיקותלבלתיתהפוכנהשבקרות
.לרעהתשתנההנהלים

31לווםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר

.cosoידי

31לימיםהכספגהחברההדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,OAביקרנו

והדוס2012בדצמברביומיןשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל,2011-ו2012בדצמבר

,,עע"צ.כסיניםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתתוותכלל,2013במרך21מיום,שלני

4%גלג
"
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
ג11/12/3(*)12/12/31ביאור

נכסים

4153190נטו,קבוערכוש

56758חובהויתרותחייבים

6039,1843מזומניםושווימזומנים

--
259,1091,1הנכסיםכלסד

;===

--7מניותהוןמ"ב

התחייבויות

97469נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

10185,1022,1זכותויתרותזכאים

--
259,1091,1וההתחייבויותההוןכלסך

.מחדשסווג(.)

ה
.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיהלקמקויםהמצורפיםהבאורות

בפועלכספיםמנהלל"ומנכירקטור._/הדירקטוףט4ר"יו
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והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2010(י)2021(*)2012ביאור

11825,6518,7078,7נטו,ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

16116מימוןהכנסות

134788575,1אחרותהכנטות

319,7537,7659,8ההכנסותכליך

-------------ך--------

14319,7537,7659,8וכלליותהנהלההוצאות

319,7537,7659,8ההוצאותכלסך

--ההכנסהעלמסיםלפני(הפיד)רתח

---8ההכנסהעלמסים

--לעקופה(הפסד)ר11ח

--== מחדשסווג(י)

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהותםהמצורפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים
כללי-1ביאור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.2
ורק,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהתברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן.בכך
שהםשכיריםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאים
מסלול:נוספיםהשקעהמסלוליושני,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

.מניותומסלולח"אג

.ממשלתיתחברההיאהחברה

ונכסיההקרןפעולות.:

נכסיה.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
החברהמנכסיבנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיה
לא,לפיכך.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיה

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללו

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

הכספייםהשחותשלהייווחבסיס.א

נערכולכךובהתאם,8ועח)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםנערכוהכספייםהדוחות
.נומינלייםובערכים,העלותבסיסעלהדוהות

החברותורשותההוןשוקאגףשלהגילוילכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחותכןכמו
.הממשלתיות

החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
בנוסףהינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיות

ממשלתיותלתברגתספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט

העצמיבהוןהשינוייםעלודוחהמזומניםתזרימיעלדוח.ב

הןהכנסותיה,ענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
אינםעצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה

.אליהםצורפוולאהכספייםבדוחותהמצוילוהמעברמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפים

והוצאותבהכנסותההכרה.ג

.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קבוערכוש.ד

.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
הנכסיםלהפחתתכמספיקיםהנהשביסשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת
.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשך

מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבות.ה

שלהאחרוןשכרסבסיסעלמחושבותמעבידעובדיחסיסיוםבשלהחברההתחייבות
תשלומיםבאמצעותבמלואןומכוסות,פיטוריןפיצויילחוקבהתאםהמאזןליוםהעובדים
בשלההתחייבותיתרתידיעלוכן,מנהליםביטוחיפוליסותבגיןהביטוחלחברותשוטפים
.במאזןהמוצגותמעביד-עובדיחסיסיום

הרווחבדוחשכרלהוצאותנזקפיםמעבידעובדיחסיסיוםבשלהחברהבהתחייבותהשינויים
.התהוותםעםוההפסד

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ו

באומדניםשימושמההנהלהדורשתמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםכספייםדוחותהכנת
המתייחסהגילויעל,והתחייבויותנכסיםשלהמדווחיםהסכומיםעלהמשפיעיםוהערכות
יובהר.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותסכומיעלוכןתלויותוהתחייבויותלנכסים

.אלהמאומדניםשונותלחיותעלולותבפועלשהתוצאות

השוואהמספרישלמחדשסיווג.ן

לתוצרבהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי
בהתאםמנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופים

.2012ביולי30מיום")ERS(הבינלאומייםהדיווחלתקני

פעילותמגזרי-3ביאור

בדוחראה,הקרןניהולבגיןוהוצאותהכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמותקרןמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםליוחותביאורים

(הדשיטשקליםבאלפי)

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

התקנות
ושיפוריםריהוטוציודציודמחשבים
י"סהבמושכרמשרדיאלקטרוניותוכנות

Zell213257144254,בינואר1ליוםיתרה

9--45תוספות

2011253757144263,בדצמבר31ליוםיתרה

3---3תפוסות

2012283757144266,בדצמבר31ליוםיתרה

נצברפחת

20115871434,בינואר1ליוםיתרה

8891493תפוסות

20111316162873,בדצמבר31ליוםיתרה

8891540תוספות

201221242543113,בדצמבר31ליוםיתרה

בספליטהערך

2011122141116190,בדצמבר31ליום

201271332101153,בדצמבר31ליום

(כשניט)שימושייםחייםאורך.ב

בדצמבר31ליום
2%202021

33ותוכנותמחשבים

67.6-367.6-3אלקטרוניציוד

67.667.6משרדיוציודריהוט

1010במושכרושיפוריםהתקנות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליום

נ201(*)2012

-2מראשהוצאות

6558(..)קשוריםצדדים

--
6758חובהויתרותחייביםכ"סה

--

.מחדשסווג(ל
.מראשששולטהחברהשלמקצועיתאחריותביטוחגסכולליםהנתוים(..)

מזומניםושווימזומנים-6ביאור
בדצמבר31ליום

נ201(*)2012

039,1843מיידיתלמשיכהופקדונותמוומנים

--

039,1843מזומניםושווימזומנים

הפקדותבגיןריביתשיעוריעלהמבוססתשוטפתריביתנושאיםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
.המאזןליוםנכון,%57.1בשיעוריומיותבנקאיות

.סיכוניםניהול-16ביאורראה,המזומניםשלההצמדהלתנאיבאשר

.מחדשסווג(י)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

31לעומתשינויבלא)2012בדצמבר31ליום(נומינלייםובערכיםהחברהשלהמניותהוןהרכב

:(2011לדצמבר

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלממשלת

הסתדרות,הכלליתההסתדרות
%100ר"במההאקדמאים

%20עמוסלביא

%20אליהועמרםבן

%20משהסוקולובר
%20יעקבפולק

%20צביפיכמן

%100

,2005-ה"חתשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(04הסעיףהוראתמכוח
בתנאיועומדתענפיתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה
.האמורהההוראה

ההכנסהעלמיסים-8ביאור

החברהעלהחליםהמסחושי.א

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

מגישההחברה.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותהמסבשנתנתמכולאלחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשות

סופיותמסשומות.ב

.2010המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
לטווחאחרותהטבות,העסקהסיוםלאחרהטבות,קצרלטווההטבותכוללותלעובדיםהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

העסקהסיוםלאחרהטבות

פיטוריןבעתלעובדפיצוייםלשלםהחברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני
.להלןכמתואר14סעיףלפי,מוגדרתהפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאו

.העסקהסיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלהחברתהתחייבויות
עלומבוססבתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבותחישוב

.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורת

כתוכניתהמסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדה

מוגדרתהפקדהתוכניות
-ג"התשכ,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,החברהלעובדיהפיצוייםרכיבהפרשותעל

,ביטוחבחברותבפוליסותאו/ופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על,1963
אלוהפקדות.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות

ההפקדהתוכניותבגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכן
ונכללובהתאמהח"שאלפי46וסךח"שאלפי51לסך2011-ו2012בשניםהסתכמוהמוגדרת
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרת

נטולעובדיםהטבותבשלההתחייבויותהרכב.א

בדצמבר31
2012(.)2011

ח"שאלפי
6248להלן'בראה-ארוךלומןאחרותהטבותבגיןהתחייבויות

10-פיטוריןבגיןהתחייבויות

1211קצרלטווחהטבות

-21.42

.מחדשסווג(.)

ארוךלזמןאחרותהטבות.ב

בדצמבר31
2012(*)2011

ח"שאלפי
4[62חופשהבגיןהתחייבות

.מחדשסווג(ל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

זכותויתרותזכאיט-10ביאור
בדצמבר31ליום

2012(*)2011

404751לשלםהוצאות

2262שירותיםונותניספקים

555269(**)קשוריםצדדים

--
022נ1ב1118זכותויתרותוכאיםהכלסך

.מחדשסווג(.)
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(..)

"
,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

החלזהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע
.2012מסת

ניהלמדמיהכנסות-11ביאור

גמלקופתהיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקרןמעמיתילגבותרשאיתשהחברההניהולדמישיעור
הוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית
.העמיתיםחשבוניתלכלאחידהניהולדמישיעור.דיןכל

201220112010

825,6518,7078,7ההשתלמותמקרןניהולדמי

%22.0%25.0%27.0הניהולדמישלאחידשיעור

החגרהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתתיט-12ביאור

ותשלומיטתקבוליט,מנוהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי0,3?483,8:הינו2012בדצמבר31ליוםהמנוהליםהנכסיםסך
.ח"שאלפי476,326:בהסתכמוZelzבדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתקבולים
בדצמ31ביוםשהסתיימהלשנההתשלומים

~

.ח"שאלפי215,262:בהסתכמו2012ר

2012בדצמבר31ביוטשהסתיימהלשנהכשפיטהעברות.ב

אחריםמגופיםלקרןהעברות

752,11השתלמותמקרנותהעברות

אחריםלגופיטמהקרןהעברות

58)השתלמותלקרנותהעברות

~

136)

24ק,606)נטו,העברות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהכנסות-13ביאור

בדצמברג3ביוטשהסתיימהלשנה

201220112010

-1-עמיתיםמפיצויהכנסות

4787575,1(.1הביטוחמתביעתהכנסות

128221522אחרותהכנסותכ"סה

."הביטוחתביעת"-17ביאורראה(.1

וכלליותהנהלההשאות-14ביאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

0%20(*ג2011(*)2012

967910804ונלוותעבודהשכר

334215302לדירקטוריםתשלומים

403934והפחתותפחת

291338374ביטוחים

386363363ותקשורתמשרדיםאחזקת

227228273ופרסוםשיווק

001,3301,3591,3מתפעליםלמרמיםתשלום

059,1917516,1השקעותתיקניהולדמי

1283,1283,1ררמקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

119(*ף(57)242אחרות

---
2659.8בנ22222וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.ח"שאלפי191שלכוללבסךהחברהבהוצאותאחריםהשתתפוהשנהבמהלך

אתלנהלהואהבנקתפקיד.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי
הוראות,החברהתקנוןלפינלוויםשירותיםוכןהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברה

ביצוע,העמיתיםעםקשרשירותילחברהנותנת,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברת
.דרישהלפינוספיםופרויקטיםהוראותיהם

.מחדשסווג(י)

.תביעהבגיןפשרההסכםלאורהפרשהעדכוןכולל(..1



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרותץ15ביאור

(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:2012בדצמבר31ליוםההרכב

ח"שאלפי
225(..)זכותויתרותזכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(ל

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(..)

"
עלהחליםהשקעהכללי)

שלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופים
.זהבסעיףנכללתהתיקמנהל

עמדההקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוההמוהלכןבערך)היתרה
.ח"שאלפי550על

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

ח"שאלפי
825,6ניהולדמיהכנסות

841.1(יי)(.)וכלליותהנהלההוצאות

גופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(י)
החלהתיקלמנהלהתשלומים.החברהשלקשורצדהואהתיקמנחל,2012-ב"התשע,(מוסדיים
.זהבסעיףנכללים2%20מינואר

.החברהשלמקצועיתאחריותביטוחגםכולליםהנתונים(לי
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-15ביאור

ענייןומבעליקשוריםמצדדיםוהוצאותהכנסות.ג

120שלסךמ"בעגמלקופותלניהולחברה-למחרהחברההעבירה2012שנתבמהלך.1

שיתוףבמסגרת,בפועלהחברהומזכירבפועלהכספיםמנהלעבודתבגיןח"שאלפי
16ופרק"אנושיהון"10פרק,התאגידעסקיעלבדוחראה.החברותשתיביןהפעולה

."מהותייםהסכמים"
33שלבסךהחברהשלשעריםציטוטבהוצאותהתיקמנהלהשתתף2012שנתבמהלך.2

.ח"שאלפי

סיכוניםניהול-16ביאור

לסיכוניםאותהחושפתהחברהפעילויות.גמלקופותשלהפעילותבמגזרפועלתהחברה.א
.תפעולייםסיכונים,אשראיסיכוני,נזילותסיכוני,שוקסיכוני:הבאים

כפוףהסיכוניםמנהל.בפועלהכספיםכמנהלגםהמשמשסיכוניםמנהלקייםבחברה.ב
מנהל.החברהשלההשקעותלוועדתמקצועיתכפוףכןוכמו,החברהל"למנכמנהלית

רבעוניתברמהודוחות,בחודשוחודשמדיההשקעותלוועדתדוחותמגישהסיכונים
,הסיכוניםממנהלסקירהמקבלתההשקעותוועדתכאשר.בחוזרכנדרשיותרהמפורטים

שארשלועיוןלסקירהלדירקטוריוןדוחמוגשמכןולאחר,הערותיהאתנותנתהיא
.הדירקטורים

ניהולחוזרבהטמעתהסיכוניםלמנהלכעזרהמשמשתסיכוניםיועצתגםקיימתבחברה
.ובדירקטוריוןההשקעותבוועדתבדיוניםומשתתפת,בחברההסיכונים

ובקרתניהולמערך"3-2-2009גמלחוזרמתכונתפיעלפועלבחברההסיכוניםמנהל.ג
1/2009הממשלתיותהחברותרשותחוזרפי-ועל,"גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניס

."ממשלתיותבחברותסיכוניםניהול"
שוקסיכוני.ד

כספיכנגדהמוחזקיםההשקעהנכסישלההוגןבשווימשינויכתוצאהכספילהפסדסיכון
,ערךניירות,ריביותשלהשוקבמחירימשינוייםהנובע,גמלבקופתהמנוהליםחסכון

כלשלהשוקבמחירימשינוייםהנובעיםאחריםבמדדיםמשינוייםוכן,וסחורותמטבעות
לאולפיכך,מזומניםושווימזומניםיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה.מהםאחד
.אשראיוסיכונישוקסיכונילגבימידעניתן
הפסדיםולבקרלצמצם,לנטרלניתןשבאמצעותההשקעהאסטרטגייתהואגידור

גבולותהצבתלמעשההואהגידור.השוטפותמההשקעותלהיווצרהעלוליםפוטנציאלים
.שוקסיכוןהינולהפחתההשכיחהסיכוןכאשר,לסיכוןמראשוידועיםברורים

נזילות.ה
.הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקרן

הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקריס
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה
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בב17ביאור
~
הביטוח2מ?ב

גל-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביום
,מ"בעביטוחסוכנותסקוריטס,בייליתייס,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותבייליאת

שלעניינה.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברהאריה
חייםביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוחפרתשוואמצגי,גול,תרמיתבמעשיהואהתביעה

כלהיהלאעצמהולקרןהקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרןעמיתישל
בגובהכספינזקלחברהנגרםולכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץההלבתקופה,ביטוחיכיסוי
.התביעהסכום
-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשחאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביוס
ששימשומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימשמי

.החברהשלהמשפטיכיועץלתביעההרלוונטייםבמועדים
ושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאהדידי-עלהוגשה05.10.2ביום

.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגדנתבעיס
הנתבעיםששתעםהחברהשלחלקיפשרההסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.30ביום

סךלקרןהמקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתןהמקוריים
הפשרההסכםבגיןהחשבונאיהרישום.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי575,1שלכולל
.מהקרןגבתהשהחברההניהולדמיאתהקטינומההסכםוההכנסות,החברהבספרינעשה
בהתאם.הנוספיםהנתבעיםכנגדהחברהשהגישהבתביעההסופיהדיןפסקניתן12.5.23ביום
:הבאיםמהגורמיםכספיםלקבלתהחברהוכאית,הדיןלפסק

הוצאותבגיןח"ש000,25+ח"ש045,142שלסך-לשעברהחברהל"ומנכמדירקטור.1
.ד"עוט"שכ

הוצאותבגיןח"ש000,25+ח"ש045,142שלסך-לשעברהחברהשלהמשפטימהיועץ.2
.ד"עוט"שכ

.ח"ש045,142שלסך-האוצרממשרד.3
.לשעברהחברהשלהמשפטימהיועץח"ש045,167שלסךנתקבל12.6.13ביום
.האוצרממשרדח"ש045,142שלסךנתקבל12.8.6ביום
בחודש.לשעברהחברהל"ומנכמדירקטורח"ש917,168שלסךנתקבל,12.10.15ביום

בבקשההעליוןהמשפטלביתערעורלשעברהחברהל"ומנכהדירקטורהגיש2012ספטמבר
אתמעריכהוהיאהואיל,זותביעהכנגדהפרישהלאהחברה.נגדושניתןהדיןפסקאתלבטל
.כקלושיםהתביעהסיכויי
ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-18ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלחלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שוקאגףלחוזרובהתאם2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"ההון
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות35-31בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.בפועלהכספים
-18פרקהתאגידעסקיעלבדוחראהלחברהשנקבעוויעדיםכלליתאסטרטגיהלגבימידע

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"
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נוסףמידע"19ביאור

נפרדבלתיכחלקאלהלדוחותהמצורפים,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,הקרןלגבינוסףמידע
.מהם

ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

:2012שנתבמהלךשפורסמומהותיותרגולציההוראות

הוראותכולליםבנושאשפורסמווחוזרתקנות-אינטרנטיוממשקומוטביםעמיתיםאיתור
האוכלוסיןמרשםמולוחדשיםקיימיםעמיתיםשלבסיסייםזיהויפרטיועדכוןאימותלעניין
עמיתיםלאיתורלבצעמוסדיגוףשעלפעולותלגביוהוראותשנפטרועמיתיםפרטיקבלתולעניין
שיאפשראינטרנטיממשקחוזרוכןאפשרייםומוטביםמוטביםולאיתורנותקעמםשהקשר
מוטביםשימשכוהכספיםבהיקפילגידוללהביאצפוי,חשבונותיולגבימידעלקבלהרחבלציבור
.הקרובותהשניםבמהלךהגמלמקופות

מסגרתהרחבתלענייןהוראותכולל-גמלקופותבחוקותיקוןהכנסהמסלפקודת190תיקון
לעמית-אפשרותמתןוכן,לקצבההחיסכוןבאפיקכספיםמשיכתבמסגרתהניתנותהמסהטבות
לפיצוייםאישיתגמלבקופתאולקצבהמשלמתלאגמלבקופתהפיצוייםממרכיבלכספיםהזכאי
גמלקופתאולתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמתלאגמלמקופתלכספיםהזכאיולמוטב
,לקצבהמשלמתלאגמלבקופתחדשלחשבוןהאמוריםהכספיםאתלהעביר-לפיצוייםאישית
רווחיבמסחיובתוך)הוניתמשיכה,עתבכל,האמוריםהכספיםאתלמשוךלושיאפשרבאופן
.קצבהקבלתלשםלהשאירםאו(הון

שוקאגףשלחוורוכןתקנותפורסמו2012בשנת-מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי
מגבלות,המוסדייםהגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתנקבעהבהם,ההון

לתקנותההשקעותנוהליאתהתאימההחברה.השקעהמשיעוריבחריגותהטיפולולאופןהשקעה
.בבנקיםלהשקעההנוגעבכלבעיקר,הקופהשלההשקעותהרכבעלישפיעויישומםהחדשות

הכולליםחוזריםמספרההוןשוקאגףהוציא2012שנתבמהלך-נלוויםודיווחיםכספייםדוחות
הדיווחומתכונתכספייםדוחותדיווחאופן,כספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנהביחסהוראות

לשנתוהקופההחברהשלהכספייםהדוחותשלהדיווחמתכונת.גמלוקופתמנהלתחברהשל
.החדשותלהוראותהותאמו2012

לניהוללחברותהמאפשרים,ניהולדמיבנושאוחוזרתקנותפורסמו2012שנתבמהלך-ניהולדמי
דמיגבייתאופן.מהצבירהוהןהשוטפותמההפקדותהןניהולדמילגבותפרטיותגמלקופות
ניהולדמילהשוותהציבורשלביכולתלפגועצפויהשינויאולםהשתנהלאענפיותבקופותהניהול

.בענףובתחרותיותבשקיפותלפגועועלולהשונותהגמלקופותבין(נטותשואותאו)

לרבות,עמיתיםזכויותנתוניוטיובמיפוילביצועהוראותכוללהחוזר-עמיתיםזכויותנתוניטיוב

צפויבנושאהטיפול.כיאותחושבועמיתיםזכויותכילהבטיחמנתעל,ועיבודחישובתהליכי
.2016שנתמחציתעדלהימשך
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי"20ביאור

סיכוניניהולשעניינהתוזרטיוטתפורסמה2012שנתשלהשנייהבמחצית-ציותסיכוניניהול
החברה.בחברהפנימיתואכיפהציותתכניתוהכנתאכיפהממונהמינויהיתרביןהמחייבת,ציות
הכנתאתלהשליםצפויה2013שנתובמהלךהרגולציההוראותשלמיפוי2012שנתבמהלךערכה
.אכיפהממונהומינויהאכיפהתכנית

קרןכינקבעבתיקון-(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנותתיקון
בשיעורמס,התשלוםבעתאלהמטכומיסתנכה,חייבתריביתסכומילעמיתהמשלמתהשתלמות

שצמחואושהופקוחייבתריביתסכומיעליחולהתיקון,(התיקוןטרם%20במקום)%25של
.ואילך2012.1.1ביוםהשתלמותלקרןששולמותשלומיםבשל
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