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התאגידפעילות.1

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ורק,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהתברחבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת במסגרתהוקמההקרן.בכך

.1968ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמי

:הינםהמנהלתהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורחמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלממשלת

-הכלליתההסתדרות
%100במתיירהאקדמאיםהסתדרות

%20עמוסלביא

%20אליהועמרםבן

%20משהסוקולובר
%20יעקבפולק

%20צביפיכמן

%100

הפיקוחלתקנות1בתקנהקשוריםצדדיםלהגדרתבהתאם,לחברההקשוריםהצדדיםלהלן
גמקופות)פיננסייםשירותיםעל

"
:2012-ב"תשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

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

.דירקטוריםלמנותמהסמכותאוההצבעה

.ישראלמדינת

.מחרגמלקופתאתהמנהלת,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-מחר

.ר"במחלאקדמאיםידעקרן

.(הקמהבשלבי.ר.ע)ר"במחהאקדמאיםלשכת

.(ההברהל"מנככולל)בחברההדירקטוריםכל

.החברהידיעלהמנוהלת,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

השליטהמאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאו("פסגות"להלן)מ"בעערךניירותפסגות
.מהםאחדידי-עלשנשלטמיאובפסגות

מאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאו("אי.בי.אי"להלן)מ"בעהשקעותניהולאסבןאי.בי.אי
.מהםאחדידי-עלשנשלטמיאואי.בי.באיהשליטה

מאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאו("דשמיטב"להלן)מ"בעהשקעותתיקיניהולדשמיטב
.מהםאחדידי-עלשנשלטמיאודשבמיטבהשליטה

.פסגותידי-עלהמנוהלותהקרןשלהמשקיעיםמקבוצתחלקשהןגמלקופות

.אי.בי.איידי-עלהמנוהלותהקרןשלהמשקיעיםמקבוצתחלקשהןגמלקופות

.דשמיטבידי-עלתמנוהלותהקרןשלהמשקיעיםמקבוצתחלקשהןגמלקופות
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

החדשההכלליתההסתדרותישראלמדינת
האקדמאיםהסתדרות

ר"במח

ממניות%50יי//ממניות%50
ההנהלה)(+ההנהלה) הכרעהמניית1ע

ע,

השתלמותקרןלניהולחברה
והרוחהחברהבמדעילאקדמאים

מ"בע

(ח"שכבאלפיהפעילותתחומילגביכספימידע.3

201320122011

040,8319,7537,7(1)השנהבמשךהחברההכנסות

304,252,3483,098,3658,940,2(2)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

חיוביתנטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

552(345,60)(541,97(שלילית)

(1.4י14)%58.8%89.7כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%67.3%71.4%66.2ח"אגמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

(%29.15)%43.14%65.6מניותמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

.השנהבמשךלהכנסותיהזהותהחברההוצאות(1)
והעברותמשיכותעודףבקיזוזמהשקעותיההקרןמרווחינובע2013בשנתהגידול(2)

.לקרןוהעברותהפקדותפניעלמהקרן

-3-
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החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

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

,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
.פיועלשניתנוולהוראות

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

בדוחוכן,לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה
."החברהשלכלליסמאפיינים"בפרקהדירקטוריון

הפעילותבתחוםהעריטייםההצלחהגורמי

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

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההשייהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

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

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקרןתקנוןפיעל.%25.0הוא2013בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנהo/2eהואניהולדמישלהמכסימלי

לכיסוימיועדותההכנסות.ח"שאלפי029,8היו2013בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאות

.ובהכנסותיההחברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות14-ו11בביאוריםראהנוסףמידע
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ההשתלמותערנותלענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%69.12שלבשיעור2013בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%96.4שלבשיעורעלה

הייתה2013בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטותנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
שלבשיעורברוטונומינליותשנתיותתשואות2013בשנתהשיגההקרן.%68.8שלבשיעור

.מניותבמסלול%43.14-ו,ח"אגבמסלול%67.3,הכלליבמסלול%58.8

דמישיעור.%73.0היה2013בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
שלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,9ביאורראה.%25.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהול
.הקרן

ההשקעותניהולמבנה

דרגותאתמשקפתוומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
אפיקיםבאילוהתייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעותקרןשהשקעותהסיכון
ההשקעותועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיע
,הדירקטוריוןשקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווה

.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב

.2013באוקטובר17ליוםעד,הקרןשלההשקעותתיקאתלבדהניהלהפסגות
שלושהביןהכלליהמסלולשלהסחירותההשקעותתיקאתלפצלהחליטהחברהדירקטוריון

ידיעלהאמורותההשקעותמנוהלות13.10.18מיוםהחללפיכך.שוויםבחלקים,תיקיםמנהלי
שנישלההשקעותתיקיאתלבדהלנהלממשיכהפסגות.דשומיטבאי.בי.אי,פסגות

.האחריםהמסלולים

ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות
.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישלושההקרןבמסגרתמנהלתהחברה

השקעהמדיניות

שלדעתהשיקולפי-ועלהדירקטוריוןמדיניותפי-עלהעמיתיםכספימושקעיםבו-כללימסלול
.התחיקתיההסדרפי-על,ל"ובחובארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדת

לרבותמדינהח"באגההשקעותהיקף.מניותיכלוללאאשרהשקעהמסלול-ח"אגמסלול
מושקעיםלאמורובכפוף,ל"הנבמסלולהנכסיםמהיקף%50לפחותיהיהמועדקצרימלוות
נכסבכלההשקעותוועדתשלדעתהשיקולפי-ועלהדירקטוריוןמדיניותפי-עלהעמיתיםכספי

.התחיקתיההסדרפי-על,ל"ובחובארץ,להשקעההמותר

כספימושקעיםלאמורובכפוף,במניותיהיובומההשקעות%50לפחות-מניותמסלול
נכסבכל,ההשקעותוועדתשלדעתהשיקולפי-ועלהדירקטוריוןמדיניותפי-עלהעמיתים
.התחיקתיההסדרפי-על,ל"ובהובארץ,להשקעההמותר
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סךעפלים,

1Ty

%4נט4עהנכסום
הכנקוף;

"
החברההכנסותחברה

פדמוניהול,מומיןיהול:..'ליוכו"ש,,"י"קיום,,,

;/12/י201

"
201)'!י;ש

2012בשנת2013בש115.,"12/31"

"ב)'המסללשם
'לפ

שייש
"באשיש).;;

מי
(ח"ש,באלפי).(ח"בתלפיש).""

370,143,3220,986,2754,7608,6כללימסלול

879,94033,103249202ח"אגמסלול

526,12230,92615מניותמסלול

הקרןעמיתי.7

עמיתיםגם2014משנתהחל.שכיריםשהם,והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםהינםהקרןעמיתי
.לקרןלהצטרףיכוליםעצמאיבמעמד

('מספג'-
"

;)..
"ןקן,,."עפגםג;.'.&gיר?4נ"

סכום::.
.

וכויותהעברת"

.'
,ץשנן,,עמימת

%
."ו;

,'.פקדימי"
מהקרן'נטו.משיכות

,י0יוני"4"
יו,בשיש,ןן';לתלן4י,

בשנה:.,עיק]..."

~
"1",י14,לי'בדצמנהג

"קן
.;

"(באימישייח).'
.מן
,:

TO"wהבאלפי..)o?wבגיפי)1"

[201321977589,353231551(2381352)(1821743)

שך14יישף201854,3414;
(1241606)(2621215)1י%

[201351543157,383221246(694243)(781000)

והפצהשיווק.8

עמיתילרשותמעמידההחברהכן-כמו.והקרןהחברהעלכללילמידעאינטרנטאתרלחברה
..(איגפווגמללעמיתיםאישילמידעאתר,הקרן

.עמיתיםבשימורהעוסקפנסיונימשווקלחברה

תחרות.9

.שונותהשתלמותקרנותבמסגרתומגווניםרביםהשקעהמסלוליפועליםבשוק
אחתמקרןעמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופש

גופיםשלהשיווקומאמציהביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לחברתה
.אחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותגרמו,אחריםמוסדיים
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אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

ומשווקמזכירה,תפעולעובדישלושה,ושיווקתפעולמנהלבתפקידעובד:הינםהחברהעובדי
.פנסיוני

חברה-מחרלביןהחברהביןפעולהשיתוףהסכםבמסגרת:בהברהנוספיםתפקידיםבעלי
באותםהמשמשיםחברהומזכירסיכוניםמנהל,כספיםמנהלמונו,מ"בעגמלקופותלניהול

.מ"בעגמלקופותלניהולחברה-במחרתפקידים
.המאוןתאריךלאחראירועים-18בביאורראהנוספיםפרטים

שירותיםונותניספקים.11
.הקרןשלההשקעותתיקימנהלילגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13.12.31ליוםעד("הבנק"

כללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
שלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דין

ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתים
מחברתהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישיים
.מ"בעההוןשוקשירותילאומי
.2013לשנתודיווחיםלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןהברתעםהתקשרההחברה
הסתיימהההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

שירותילאומימחברתהללוהשירותיםאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.13.12.31ביום
.מ"בעמחשביםאמןומחברתמ"בעההוןשוק
.מ"בעסהרפועליםבהברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי
,מ"בעלישראללאומיבנק,מ"בעסהרפועליסבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן
השקעותדשלידר,מ"בעהשקעותניהולאסבן.אי.בי.אי,מ"בעהשקעותביתאופקפסגות

.מ"בעהשקעותניהולבטוחהפיננסיםוכללמ"בעופיננסים
,מעסיקיםפיגורילגבייתדיןעורך,משפטיתיועצת,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה
-404ליישוםמלווה,פנימימבקר

~
soxטכנולוגיותממונה,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי

.משכורותוחשבמחשוביועצת,מידעאבטחתומנהלמידע

.המאזןתאריךלאחראירועים-18בביאורראהנוספיםפרטים

-10בביאור,הקרןשלהכספייםבדוחות,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה

."השקעותניהולעמלות"
השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוויםפיקדונות

.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכתפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולסבישראלהצפויות
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מימת.13
.דיןפיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
הוראותידיעלהוחרגהכזוחשיפה.עתידייםבחוזיםופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן
.האמורמהכללהדין

מיסוי.14

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
וכוללעדסופיותשומותנתקבלו.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*

.2009המסשנת

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופהההברה

.2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

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

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות*
בישראלההוןבשוקהעניינייםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוק* (

.2005-ה"התשס,(חקיקהתיקוני
"גםקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

.1964-ד"התשכ,

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

-20בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2013בשנתשפורסמו,דיןהוראותלגבימידע

.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"

מהותייםהשפמים.16

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה*

.משרדיהאתהמשמששמואלבגבעתנכסשוכרתהחברה*
ההוןשוקשירותילאומי:חדשיםמתפעליםגורמיםעםהסכמיםנחתמוהשנהבמהלך* בע

לאומיעםביחדאשר,מ"בעמתעביםאמןעםוכן,יהבבנקאתיחליףאשר,מ"
.משלימיםבשירותיםם"שלמגןחברתאתיחליפו,מ"בעההוןשוקשירותי

משפטייםהליכים.17
,"והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-17בביאור,בתביעותהמשפטיהטיפולעלמידעראה

-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולועל,החברהשלהכספייםבדוחות

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

כל.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד

.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחי
.(והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםמוגדרעמיתיםציבורמשרתתהקרן
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סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
,ובעולסבארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

,כןכמו.מהרגילנמוכיםהאחרונותבשניםשחיו,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון
ידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן
בכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרן

.ולהעברותלמשיכותהקשור
מדיניות-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.הקרןשלהסיכוניםניהול

מידתאתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידיתהשפעתם

ללאומייהבמבנקוהעברתםהעמיתיםחשבונותתפעולושירותיהתפעולמערכתהסבתהליך
2014.1.1ביום.מיוחדיםתפעולייםבסיכוניםוטבעוטיבומעצםכרוך,מ"בעההוןשוקשירותי
2014.1.20וביום2013שנתלסוףוהנתוניםהשוטפיםהמידעמאגרישלההסבההליךהחל

החברה.המתוכנןהזמניםללוחבהתאם,השוטפיםהמידעמאגריהסבתהליךבהצלחההסתיים
בקבצילהעבירםהיהניתןשלאוהמסמכיםהמידעהעברתאופןלהסדרתיהבבנקמולפועלת
.החדשהמתפעלשלהמידעבמערכתלקלטםאו/ומידע

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

בחברהמשרהנושאיתגמולעקרונות

.אופציותאו/ומניותיקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.1

הנגזר"בונוס"משתנהחודשיתשלוםכליקבלולאהחברהועובדיבחברההמשרהנושאי.2 צירוףבגיןלעמלותמתייחסאינוהאמור.המשרהנושאשלמביצועיו
שימורוראו

.פנסיוניבשיווקהעוסקיםלעובדיםלשלםהחברהרשאיתאותךעמיתים

תאונותולביטוחמשרהנושאילביטוח,לשיפויוכאיםיהיובחברההמשרהנושאי.3
.לעתמעתשיהיוכפיהחברהוהחלטותהחברהשלההתאגדותלתקנותבהתאם,אישיות

בהתאם,בישיבההשתתפותבגיןלתגמולזכאיםיהיובחברההחיצונייםהדירקטורים.4
.לעתמעתשיהיוכפי,הכלליתהאסיפהוהחלטותהדיןלהוראות

,בישיבההשתתפותבגיןלתגמולזכאיםיהיוחיצונייםדירקטוריםשאינסהדירקטורים.5
.לעתמעתשיהיוכפיהחברהוהחלטותהדיןלהוראותבהתאם

אחראיתתהיה,הדירקטוריוןיסמיךאותהאחרתדירקטוריםועדתכלאוביקורתועדת.6
ועבודתושכרותנאיולאישורהחברהעובדישלעבודתםותנאיבשכרםשינוייםלאישור

.בחברהחדשעובדשל

הדיווחלתקופתההשקעותבמערךמשרהנושאיתגמולעקרונות

הנגזרתכלשחיהטבהאותמורהיקבלולאההשקעותמערךועובדיההשקעותמנהלי
חברהעובדיעליחוללאהאמור).הקרןשלהנכסיםבהיקףמהגידולאו/והקרןמתשואות

.(חוץבמיקורהקרןשלההשקעותתיקאתהמנהלתהשקעותתיקילניהול
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החברהשלכללייםמאפיינים

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.בכךורק

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן.ב

.עצמאיםאושכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן.ג

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

-6בפרקהתאגידעסקיעלבדוחראהנוסףלמידע.השקעהמסלולישלושהמנוהליםבקרן.ה

,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר."הכנסותופילוחשירותים,מוצרים"
.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמסלולושל,1451-ח"אגמסלולשל

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי.ו
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי.ז
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי.ח

ואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13.12.31ליוםעד("הבנק"
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכות
שירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
.מ"בעההוןשוקשירותילאומימחברתהתפעול

.2013לשנתודיווחיםלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ט
ההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
מחברתהללוהשירותיםאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.13.12.31ביוםהסתיימה

.מ"בעמחשביםאמןומחברתמ"בעההוןשוקשירותילאומי

.2013באוקטובר17ליוםעד,הקרןשלההשקעותתיקאתלבדהניהלהפסגות.י
ביןהכלליהמסלולשלהסחירותההשקעותתיקאתלפצלהחליטהחברהדירקטוריון

ההשקעותמנוהלות13.10.18מיוםהחללפיכך.שוויםבחלקים,תיקיםמנהלישלושה
תיקיאתלבדהלנהלממשיכהפסגות.דשומיטב.אי.בי.אי,פסגותידיעלהאמורות
.האחריםהמסלוליםשנישלההשקעות

כלליישוםופועלים,מכךהמשתמעכלעלהתיקיםאתמנהליםהאמוריםההשקעותבתי
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.יא
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"מיי
המניותבעליעל

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

:השינוייםתמציתלהלן.המדווחתהתקופהבמהלךשונוהחברהשלהיסודמסמכי

זהובכללהחברהשלההתאגדותבתקנותתיקוניםהכלליתהאסיפהאישרה2013בינואר.1
.ההוןשוקאגףידי-עלאושרוטרםהתיקונים.משרהנושאישיפויבענייןסעיףהוספת

.עצמאיבמעמדעמיתיםקליטתהמאפשרבאופןהקרןתקנוןתוקן2013.7.10ביום.2

צירוףשיאפשרבאופן,הקרןבתקנוןתיקוןהכנסתהדירקטוריוןאישר2013.5.27ביום.3
שלהעקרוניתהתנגדותולאור.והרוחהחברהבמקצועותאקדמאיםשלוילדיםזוגבניצונות

בנושאבקשההוגשהטרם,ענפיותבקופותמשפחהקרוביצירוףלאפשרההוןשוקאגף
,לאוצר

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמתפרי

אלפי483,098,3לעומתח"שאלפי304,252,3-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
.%96.4שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

משיכותעודףבקיזון,ההשקעהבאפיקימהרווחיםנבע2013בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.לקרןוהעברותהפקדותפניעלמהקרןוהעברות
.589,35הואהמאזןבתאריךבקרןהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי877-בהסתכם2013בדצמבר31ליוםהחברהמאון
מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי040,8-בהסתכמו2013בשנתהחברההוצאות

הכספייםבדוחותוכלליותהנהלההוצאותבביאורראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.המבוקרים

.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

-11-
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הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריטמדד

בגיןהמדדלעומת2013דצמברבגיןהמדד)%82.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2013בשנת
המהיריםיציבותיעדבתוךהינו2013בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2012דצמבר

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשל

השקליתהריבית

שללרמהבינואר%75.1שלמרמהישראלבנקשלהמוצהרתהריביתירדה2013שנתבמהלך
lo/aוהצפיבייצואירידה,השקלהתחזקות,האינפלציהבתחזיותירידהרקעעלזאת.בדצמבר

.2014שנתבתחילתאישיתיגיעהעלמסשיעורילהעלאת(התממששלא)

חוץמטבע

השקלהתחזקלדוגמאכך.הסחרמטבעותמרביתמולמשמעותיבאופןהשקלתוסף2013בשנת
.%88.4-בהשקלתוסףט"הלישומול%82.2-בהשקלהתחזקהיורומול.%02.7-בהדולרמול

הסיניהיואןמול:המתעורריםהשווקיםעםהמדינותשלהמטבעותכנגדגםהתחזקהשקל
.%47.19-בהברזילאיהריאלומול%15.7-בקונגיההונגהדולרמול,%40.4-בהשקלהתחזק

המדינהתקציב

-כשהם,pw>a1מיליארד2.33-כשלבסך2013בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
המקורימהיעדנמוךהיהבפועלהגירעון.2012בשנת%2.4שלגירעוןלעומת,ג"מהתמ%15.3

.תוצר%65.4שלבשיעור

הלאומיהתשלומיםמאזן

%5.2)דולרמיליארד2.7-ל2013בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

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

מיליארד5.5-ל2012בשנתדולרמיליארד8-מהראשוניותההכנסותבחשבוןבגירעוןומירידה
.2013-בדולר
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2013שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2013בשנתעיקרייםבמדדים

%30

%10.24",%25

פ%20-

154%.מ%
154 /

ת1"י/ 1__,נ
לנ=

__1__
ק%10

לצ=:2:

.אעק"
g--,ן.(

~

eי

%55שי
'יי"ויי11

ן

(')MSCI

WORLD

---א100"ת-י,-

-צמודלאח"אג-dr-מדדצמודח"אג

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.

המניותשוק

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

edSCI(העולמיהמניותמדד.%33.16 AC WORLDמדד,ואתלעומת.%25.20שלבשיעורעלה
.%76.5-כשלבשיעורירדהמתעורריםהשווקים

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןהמפותחיםבשווקיםלעליותהסיבותבין

.השנהבמהלךהצמיחהלהאצתוהצפיב"בארההכלכלייםבנתוניםשיפור*

.האמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייסבכליםהשימושהמשך*
.האירופיתהכלכלהליציבותבנוגעהחששותהתמתנות*

.בעולםהמשקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*
.ביפןהמשקבמבנהמשמעותיותרפורמותוביצועכמותיתהרחבהתכניתהשקת*



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החתאגרותשוק

אגרותומדד%99.2שלבשיעור2013בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
עלומ"והמקהשחר,הגילוןמדדי.%47.9שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחוב

.(בהתאמה)%69.1-%35.41,%31.2שלבשיעורים

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%13.12%21.9ף"המעוזוד%

MSCI WORLD%10.24%18.13
-%30.2-%02.7ולר-

-%35.0-%82.2ורו
%99.2%35.9ממשלתימדדצמודח"ג)

%47.9%26.10קונצרנימדדצמודח"ג)

%04.4%02.7צמודותלאח"ג)

במשקהוןגיוס

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

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

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

.בהתאמה2012-ו2011בשנים%95-ו%92-כלעומת,לציבורח"אגשלהנפקות

ההשתלמותקרנותענף.3

קרנותלענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמות

המאזןתאבידלאחראירועים.4

מדד,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

בנקריבית.הדולרשערמול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-במרץבחודשירדהישראל

ולפיכך,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

בפניהניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
היקף.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרן

הצפויותהכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעה
.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראל

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2013שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

כללימסלול

בהיקףמניותנרכשוכ"וסהח"שמיליון61.88בהיקףמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון21.250בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון60.161

בהיקףמניותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון44.74בהיקףמניות(נטו)נמכרול"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון93.393בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון49.319

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון41.133בהיקףח"אגנטה)נמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב
.(ח"שמיליון59.224בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון18.91בהיקף
כ"וסהח"שמיליון71.100בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
.(ח"שמיליון74.97בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון45.198בהיקףח"אגנרכשו
00.223בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון81.83בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

.(ח"שמיליון19.139בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון
ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון72.26בהיקףח"אג(נטו)נרכשוקונצרני<rrlnח"אגברכיב
.(ח"שמיליון02.12בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון74.38בהיקף

ח"אגמסלול
.ח"שמיליון01.23בהיקףח"אגנמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב
כ"סה)ח"שמיליון26.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
.(ח"שמיליון75.15בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון01.32בהיקףח"אגנרכשו
05.3בהיקףח"אגנרכשוכ"וסהח"שמיליון60.2בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

.(ח"שמיליון45.0בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון

מניותמסלול

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון38.0בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון11.2בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון49.2

40.2בהיקףמניותנרכשוכ"וסה.ח"שמיליון67.1בהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.)nrrwמיליון73.0בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון
.ח"שמיליון89.0בהיקףח"אגנמכרו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב

נוסףמידע

.הקרןשלבדוחותההנהלהבסקירתראה.1
.החברהשלהאינטרנטבאתרראההקרןשלההשקעהמדיניותלגבינוסףמידע.2
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקרןשלהתספימצבה

בשנהובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזו

השינוישיעור2012שנת-2013שנת
(ח"שובאלפי(ח"שושאלפי

1)551,323476,326הפקדות
~

90.0)

(%10.9)(215,262)(352,238)משיכות

%34.42(358,136)(089,194)מהקרןהעברות

(%45.3)346,11752,11הקרןאלהעברות

%67.3,הכלליבמסלול%58.8היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

%71.4,הכלליבמסלול%89.7שלתשואהלעומתמניותבמסלול%43.14-ו,ח"אגבמסלול

נבעו,2013בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותבמסלול%65.6-ו,ח"אגבמסלול
,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.ההשקעותסעיפימכל
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאוןליוםהשיעור.3
מניותבמסלול%30.69-ו,ח"אגבמסלול%50.89,הכלליבמסלול%08.79הואהנכסים

אםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)
הופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינם
.%100-להאפקטיביתהנזילותשיעוראת

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות

ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
נתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל

להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות
רובהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעם

,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספים
ובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
,הכלליבמסלול%23.95:הבאיםבשיעורים(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומנים

.מניותבמסלול6141.99-ו,ח"אגבמסלול%87.99
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיההחובנכסישלהחייםמשךאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבמילותובהתחשב,ההוןבשוקהנפוייס

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

פעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברה
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול

כללי

החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעה

קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

,היתרבין,נועדואלוכללים.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהגמל1כללי
.השוקסיכוניאתלהפחית

ן'מס

ן,י'אסיכי

"
ייכוןרמת"..שננגטו%1%יהפע%11הייגוהמי:שפעת

ופינתיתפיננסייםנכסיםהינםהחברהידיעלהמנוהלתהקרןנכרזיכל,סיכוניו.1
.הפיננסייםבשווקיםמשינוייםכתוצאהבשווקיםלתנודותהנתוניםפיננסיים

לרבות,הפיננסיםהסיכוניםעלודוחלניהולתשתיתהקימההחברה
.סיכוניםוניהוללזיהויתוכנותוהטמעתסיכוניםמנהלמינוי
אחרשוטףמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןהשקעותועדת

אלונתוניםבחשבוןומביאיםהשקעותסיכונילמדידתפרמטרים

.ההשקעותהרכבעלהחלטותקבלתבעת- גמלקופתמנהלתהחברהסימנים.2
נמצהשהינםלעמיתיםרקלהשתלמות

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםאסטרטגיים- סימנים.3
נמחהקבלתלצורךם"שלמגןחברתועםיהבבנקעםהתקשרההחברה

חשבונותאתלנהלהיהיהבבנקתפקיד.עמיתיםתפעולשירותי-תפעוליים
הוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהושרותתפשל

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדתהדירקטוריון,החברהעמיתים
החברהועובדייהבבנקמחשביעםמקושריםהחברהמשרדי

בתחילת.בקרןעמיתיםושימורעמיתיםתפעולבנושאימעורבים
מ"בעההוןשוקשירותיללאומיהתפעולשירותיהעברתעקב2014

עלייהצפויהמ"בעמחשביםאמןידי-עלנוספיםתפעולושירותי
.ומניתלתקופההתפעולייםהסיכוניםברמת- סיכונים.4

נמוכההואתפקידםאשרועובדיםתפעולמערךמתנהלהחברהבמשרדי
,החברההוראות,הקרןתקנוןלפיהקרןעמיתיחשבונותאתלתפעל-תפעוליים

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריוןמנהלתחברת
הכולליםיהבבנקידיעלהניתניםבשירותיםהחברהמסתייעתכן

,גזברות,הקרןעמיתיחשבונותניהול,החברהחשבונותניהול
.אחרותופעולותלרשויותדוחותבהכנתסיוע,כספייםדוחותעריכת
בתחילת.המאושרבתקציבעמידהאחרמעקבמקיימתהחברה

מ"בעההוןשוקשירותיללאומיהתפעולשירותיהעברתעקב2014
עלייהצפויהמ"בעמחשביםאמןידי-עלנוספיםתפעולושירותי

.זמניתלתקופההתפעולייםהסיכוניםברמת- 5.
גבוהה-בינתיתהשתלמותקרןשלמנהלתחברהוכןממשלתיתחברההינההחברה-ציותסיכתי

אתהשארביןהכוללתרגולציהעתירתבסביבהפועלתהיאלפיכךרגולציה
פיועלשהותקנוהתקנות,הממשלתיותהחברותחוקהוראות
כןכמו,הממשלתיותהחברותרשותידיעלשפורסמווחוזרים
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותלפיפועלתהחברה

גסקופות)

ההוןשוקאגףחוזרי,הכנסהמסתקנות,ותקנותיו"
בהתאםאחרותוהוראותהוןהלבנתאיסורצו,האוצרבמשרד
אחרמעקבמקיימתהחברה.החברהעלהחלהתחיקתילהסדר
היועצת,הציותקצין,החברהל"מנכבאמצעותהרגולציההוראות

.חיצונייםשירותיםנותניובסיועהמשפטית
מינויבעקבות.בחברהאכיפהממונהמונה2014שנתבתחילת
.הציותסיכוניברמתירידהבעתידצפויה,בחברהאכיפהממונה
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2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולעלאחראי
קופותחוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף גמל
החברהמינתה,ההוןשוקאגףלדרישותבהתאם.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("
.סיכוניםמנהל

שוקסיכוניתיאור

.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
בנוסף.החברהשלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
.ולחשיפותהנכסיםלהקצאתמגבלותהדירקטוריוןקובע
המינימוםשיעוריאתוקובעתשוטףבאופןהתיקלמנהליהוראותנותנתההשקעותוועדת

בסיסעל,הועדהשלדעתהשיקולעלמתבססותההוראות.אפיקבכללהשקעהוהמקסימום
בשווקיהתנאיםבסיסועלהנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמת

ומןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספים
.לעילכאמורהדירקטוריוןלהחלטותבכפוף-הכל.שונים
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

המנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיגור,בנוסף.הבודד
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4פרק,עודראה

.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה
מטבעוסיכוןמדדסיכון

שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרן

בנגזריםפוזיציות

בסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרק:הקרןשלהכספייםבדוחותראה
."אחרותהשקעות"ביאורוכןההנהלה
סיכוניםעלנוסףמידע

,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.2
והשוואה,סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,השוק

אפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידעכןכמו.הקודמתבישיבהההשקעהלהחלטות
להקצאתבפועלחקרןנכסיהרכבשלוהשוואההקרןלתשואתהשוניםההשקעה
.האסטרטגיתהנכסים

ישנהאסהמתריעהוממוחשבתשוטפתבקרהמתקיימת,השקעהמכלליחריגותלמניעת.3
קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה
.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל
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הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
שלהכמפיסומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יובשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)תחברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוההמכוסחהתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף

המוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
הנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהל

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביות

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתי
.אלובהוראותשנקבעובמועד
בבקרהשינויכלאירעלא2013בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופן

חירוםלשעתהיערכות
תכניתהוכנה,חירוםלשעתומוכנותמודעותתכניתליישוםהחברההיערכותבמסגרת

החברהתכניתהוצגהבהםהחברהבדירקטוריוןדיוניםנערכו,חירוםשעתעםלהתמודדות
צוותיונקבעוחירוםשעתממונהומונהחירוםשעתנוהלאושר,חירוםשעתעםלהתמודדות

דיוןנקבע,החברהדירקטוריוןשאישרשנתית-הרבהעבודהתכניתבמסגרת,בנוסף.חירוס
תרגילהחברהקיימה2013אוקטוברחודשבמהלך.חירוםלשעתהיערכותבנושאלשנהאחת

נותני)לחברהומחוץבחברהגורמיםבהשתתפותכוללתמלחמההמדמהחירוםלשעתהיערכות
.ההוןשוקולאגףלדירקטוריוןדווחוהתרגילתוצאות.(חיצונייםשירותים

הכשפייסהיוחותאישורהליך
.החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן
שנהשללתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך

:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה,2013בדצמבר31ביוםשהסתיימה

הדוחותלבחינתכועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
.הכספייםהדוחותולאישור

,החברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
ובועדת,המשפטיתוליועצתהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,הגילויועדתלחברי,הכספיםלמנהל
.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספייםהדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילוי
:הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2014במרץ10ביוםהתכנסההגילויועדת

דירקטור-לזראוריח"רו.1
דירקטור-שופסיחזקאלמר.2
עמדואשראחריםתפקידיםובעליהמבקריםהחשבוןרואי,בחברהמשרהנושאינכחו,כןכמו

חבריבפני.בישיבהשנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשות
לדוחותהנלוויםנוספיםונתוניםהחברהשלהכספייםהדוחותשלטיוטההוצגההועדה

ההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונתבהתאם,יהבבנקידי-עלנערכואשר,הכספיים
שובנדונובה,הועדהשלנוספתישיבה.הממשלתיותהחברותרשותלדרישותובהתאמה
.להתכנסותחוקימנייןהיהובה2014במרץ19ביוםהתקיימה,הכספייםהדוחות

הועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2014במרץ24ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת
,זובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייסהדוחותעיקריונסקרו

.2013לשנתהכספייסהדוחותאתאישרהחברהדירקטוריון
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הדירקטוריוןחבריעלפרטים

השעיטבחמשהתעסקותושכלה"נתינותמעןשנתתעודתמספר-ומשפחהשם
תאגידימאחריי

בהנ
לידה'זיהוי

האחרונות.
משמשכדירקטור

-שייינןפיבייגית:בעמורחבבכלכלהB.Aישראליתאונוקריית8הפרדס0077159151946ר"יו,קניגסברגמודי

ישראליתירושלים4/22יוספטל0277789921970ל"מנכ,כהןלילד
B .Aבעגמללמנכוסטטיסטיקהבכלכלה

-.מ"
-

M .B .Aמנכעסקיםבמנהל
ר"המחהסתדרותל"

"
,,,,,.."..."י"י.

"
,,,יי4

"
ע,א"וי:

"ש"ני:45512"4"
:

"
שיייי":

-
".:ןיו

,

נ:
!042502179939גולןאבי

םינייה4ענבר
ישראלית'

B .Aד"בביציבורנציג,גמלאיומדעיתיכוןבמזרח

כספיםומנהלעסקיםמנהלעסקיםומנהלבכלכלהB.Aישראליתחיפה!5/9לסקע0539206821956בוקשלמה

0074999731947שיפםיחזקאל

רחמ
6היסוד

ישראלית75
במנהשיניסטרטתהתנהגיתבמדע8-/(

-

-

הה
"

הי="",י41"יק
2ן:

(

-."'"צסן",:"יב
--

C,8.ג .I .A,א.ג
לניהולחברה-מחרפיננסיאקטואריייעיד-

ת,12בראוני004253712צ"דח-ויסברגלינה
א"

-וטכנאיםהנדסאיםלייעוןל"מנכוכלכלהאקטואריהישראלית

מ"גמלבע-

.2014.1.23ביוםכהונתהאתסיימה(.)
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(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

;בתחברה,התאגידעובדעיקריתיהתעסקות'כהונההתחלת'תאריךחישנינציגי-הדירקטוריוןבועדותחברותומשפחהשם
'לשפחהלי

ענייןבעלשל.בעלשלאוקשורהחברהנוספת1ור:כדירגט
,אחכגתאגידעניין..,,

לאלא20.5.15!1-ארגון,הנהלה,הדירקטוריוןר"יוקניגסברגמודי

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

לאלאשניתוארתוכניתראש12.8.13-מחיצונינציגכןהשקעותועדתר"יונחמיאסאריהר"ד
עסקיםבמינהל

הפתוחהבאוניברסיטה
לאלאגמלאי6.!2002.1-ארגוןגולןאבי

הדיןבביתציבורנציג
לעבודת

לאלאואדמיניסטרציהמינהל2003.12.17-ביקורת,השקעותשופםיחזקאל

לאלאומנהלעסקיםמנהל2005.3.28השקעותבוקשלמה
כספים

לאלאכלכליייעוץ2011.1.23-ביקורת(ףפייטוטובה

לאלאכספיםל"סמנכ2012.8.13כןארגון,ביקורתועדתר"יו,השקעות(לישהרבניעפר

לאלאופנסיוניאקטואריייעוץ2013.10.1כןביקורת,ארגון(.*.)ויסברגלינה

לאלאח"רובמשרדשותר2013.1.28(...ףלזראורי
'ושותלזרשטראוס

.2014.1.23ביוםכהונתהאתסיימה(.)

.2014.1.15ביוםביקורתועדתר"כיוכהונתואתסיים(.ה
.2014.1.15ביוםביקורתועדתר"כיולכהןהחלה(...)
.2014.1.15ביוםביקורתועדתכחברלכהןהחל(..*")
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(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

קניגסברגמודי
כהןלילך

נחמיאסאריהר"ד
שופםיחזקאל

בוקשלמה

גולןאבי
סינטוטובה

שהרבניעפר

לזראורי
ויסברגלינה

שהתקיימוישיבותמספר

דירקטוריוןישיבות
-

7 -

7 -

7

7 -

4 -

7 -

7 -

7 -

7 -

1

738

ביקורתועדתישיבות
וגילוי

6



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

התחלתתאריועסקיניסיוןהשכלהשלמשפחהבן.בחברהתפקידבחברהתפקידשנת.פ.זלח.תומשפחהשם
כהונהשניםבתפשמשרהנושא.קשורהלידהן

אחרונותאואחרבכירהענייןבבעלאו
ענייןבעלשל

B--דירקטוריוןר"יו0077159151946קניגסברגמודי
.A2011.5.5מיבינציגותמנהלבכלכלה!

-מ",נ,מ,קוטת,'.מכ,יקיי.ז,,ו,,;,,,,,,11"סלוו
n1p~wvluuD32.,.ו,1ן.ק,ליה,טת,ק

ר"המחעסקיםיר,המח
C.P(181(ל .A

B--פנימימבקר0548937631957דורבויואבח"רו .A2008.3.24ח"רובכלכלה

-M .Aעסקיםבמנהל קצין
ומנהלציות

י,לח
"

"ן,י*זיווי,,""י,
,יי:טין

.נ22ייי"י"י"
B .A:4:נתי

יחן

-
בע

מ"
B .Aבחברותביקורתבחשבונאות

ורשויותומערכותניהוליתכספיםמנהל

מחרשלוסיכוניםוסיכוניםכספיםמנהל0297408591972אבודרהםדוד
מידע

'
ח"רו

'
מקימיות
'2!20.1.1

חשבעיור'מית:פנמוסמךסיכוניםמ,בעיגמלקופות ברשותמלווה

מקומית
.LLשלהחברהמזכיר B-במשפטים,
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מ"בעוהרוחההברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה 2013לשנתהדירקטוריוןדוח
אחריםשירותיםנותניעלפרטים

תארידשניםבחמשעסקיניסיוןהשכלהמשפחהבוקשורהבחברהתפקידבחברהתפקידשנתפ.ח/.ז.ת'ומשפחהשט
התחלתאחריות,נושאשלענייןבבעלאולידה

כהונהמשרהי
אחרבכירה

בעלשלאו

--
,

עניין

nlwDWn~,.,י.,י,,,,..י,יי,י,י

nSYl

בךי
י.עי-55שנניבייי,-..י-יג,,:;.::,

עי
ששוואיריד,,

-
--מביקיםלהמעננסנטי0319352241974

09.9.6דעזבוגרבמשפטים

פסגוןנ
בעגמלקופותמלהשקעותמנהל-513765396מ"בעד:ע

08.6.1---מ"

13.10.17--השקעותמנהל.בעייםהשקעות

13.10.17---נמנהלהשקעותהעק

נותן-520020421המיינהשיביישגהב
68.6.7--למחרתפעילשיריתיט(.)תפעולשירותי

oמגו ~ t)wבעיים

-
1.ש.10---צן2:תיייגמ:1(י)משלימיםתפעולשירותי-514419969

1,'%גי"5גנןן::גננ-יייי'"-י""'י:נ

"
'"י---21מון

.לקופותורגולציהסיכונים

.2013.12.31ליוםעד(.)
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול

הדירקטוריוןשללישיבהח"ש255,1שלתעריףלפישולם2013בשנתהדירקטוריוןר"יושכר
לפי,235,1nrrwשלבסכוםלישיבהגמולהוא(צ"דת)חיצונילדירקטורהגמול.ועדותיוושל

שלבסכוםשנתיוגמול,בפועלהשתתףבהןהדירקטוריוןוועדותהדירקטוריוןישיבותמספר
מספרלפי,ח"ש545,2שלבסכוםלישיבהגמולהוא(צ"נת)החיצונילנציגהגמול.ח"ש215,26

215,43שלבסכוםשנתיוגמול,בפועלהשתתףבהןהדירקטוריוןוועדותהדירקטוריוןישיבות
שללישיבהח"ש985שלתעריףפיעלשולם2013בשנתהאחריםהדירקטוריטשכר.ח"ש

.(המאזןלתאריךונכוניםמ"מעכולליםהסכומים)ועדותיוושלהדירקטוריון
.nrrwאלפי428-ב2013בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר

שברתנאי

פירוטהתשלומים.פירוטמשרההוקף.'מקבלנתעובדות

ההתחייבויות2013ששולמהבשנת;(*)התשלום
1

:":%"?"
ל

""שי"
,ן;"(

,,'".,
עצמהעלשקיבלה/"

.

החברהז

%10033245'א

בי
-%

10021120

גי
-

%10015618

די
-%

1001201

הי
-%

1001144

מקבלישמותפורטולאהפרטיותהגנתמטעמי.עובדיםשבעה2013בשנתהועסקובחברה(.)
.השכר

-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2013דצמבר
.כאלההיואם,מעביד
לגמולהפרשהנרשמהאך,כדירקטורגמולקיבלהוטרםמהחברהשכרמקבלתלאל"המנכ

.דירקטורים

המבקרהחשבוןרואה

'ושותעמיבן,רשף,רהב-משרד
אביבתלהחיילרמת,12וולנברגראול-מען

רהבמנחם-האחראיהשותףשם



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן

ועדתפועלותהדירקטוריוןמכעס.פעמיםשבע2013שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
,החברהשלתגילויכוועדתמכהנתהביקורתוועדת.ארגוןוועדתביקורתועדת,השקעות

שונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרתבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית
.הכספייםבדוחות
.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות

ודנההפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיו

סיכוניניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוק

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהליעלמידע

ערךניירותומכרוקנוהתיקיםמנהלי,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

פיעלמתבצעהתיקיםמנהליידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותבתינהלי

להשתתףמוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםכשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבות

הפניםמבקר

:הפנימיהמבקרעלפרטים

.דורבןיואב:שם
.2008מרץ:כהונהתחילתתאריך
: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
.בעמותההביקורתועדתר"יו
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הפניםמבקר

היקף.במשרדוהמועסקיםומבקריםדורבךיואבח"רוידי-עלמבוצעתהפנימיתהביקורת
.שנתיותשעות900-כהיההדוחבתקופתהפנימיתהביקורתעובדיוצוותהפניםמבקרעבודת

לחוק(א)49לסעיףבחתאס,הפנימיהמבקרשלוסמכויותיותפקידיואתקבעהדירקטוריון
.החברהעובדואינוחוץבמיקורמועסקהמבקר.1975-ה"התשלהממשלתיותהחברות

בין,הדוחבשנתכללה,בחברההפנימיתהביקורתשל,שנתיתוהרבהשנתיתהביקורתתוכנית
,קודםדוחהמלצותיישוםכולל,דירקטוריםגמולדוה:הבאיםהביקורתנושאיאת,היתר
שלביקורתדוחותאיכותשלמדגמיתבחינה,פנימיתביקורתבנושאשנתיוחצישנתידוח

עורפימערך,השקעותבקרת)ההשקעותבתחוםובקרההתפעולמערך,חיצונייםגופים
החברותרשותלהוראותבהתאםלרבות,ושכרא"כ,בקרןעובדיםקליטת,(הצלומערכת

חתימהוכויות,תקציביתסקירהכולל)שוניםבנושאיםהקרןהוצאותביקורת,הממשלתיות
,מידעטכנולוגיותניהולביקורת,(הרשותלהוראותבהתאםומומחיםיועציםעםוהתקשרות

החלטותביצועאחרמעקב,חירוםלשעתוהערכותמידעמאגריניהול,מידעאבטחת
משרהנושאיביטוח,מקצועיתאחריותביטוח-ביטוחים,הביקורתוועדתהדירקטוריון

,החברהשלהאינטרנטאתר,לעמיתיםקולקטיביוביטוחאישיותתאונותביטוח,בחברה
עמיתיםהצטרפות,מסלוליםביןוהעברותממנהאולקרןאחרותמקרנותכספיםהעברת
הנהלתלדיווחבהתאםליקוייםתיקוןאחרימעקבובדיקתממוחשבתגרפיתחתימה,חדשים
.הקרן

התקניםהינם,הביקורתאתהפנימיהמבקרעורךפיהם-עלהמקובליםהמקצועייםהתקנים
.הממשלתיותההברותרשותוהוראותבישראלהפנימייםהמבקריםלשכתידי-עלשאומצו

הינם,הפנימיהמבקרשלהעבודהותכניתהפעילותורציפותאופי,היקף,הדירקטוריוןלדעת
.בקרןהפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםבהםוישהענייןבנסיבותסבירים
-ב"התשנ,הפנימיתהביקורתלחוק9בסעיףכאמור,חופשיתגישהניתנההפנימילמבקר

לנתוניםלרבות,הקרןשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישהזהובכלל,1992
.כספיים
המבקרשלביקורתבדוחותדיוןוקיימה2013בשנתפעמים6התכנסההביקורתועדת

.לדירקטוריוןשהוגשו,הביקורתועדתהמלצותנדונו,הדירקטוריוןבישיבות.הפנימי

רבעבודהתוכניתאישרההחברה.2011בשנתסיכוניםסקרביצע,החברהשלהפניםמבקר
.הסיכוניםסקרבסיסעלשנתית

שירותיםונותנימפקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההצבעהרכויותwlnlwnנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
הייתה2013דצמברחודשעד.2013דצמברמחודשהחלדשמיטבעםהחברההתקשרה
אופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהואדשמיטבתפקיד.פסגותעםדומההתקשרות
ולהצביע,משתתפתהקרןבהן,ח"אגמחזיקיושלמניותבעלישלכלליותבאסיפותההצבעה

עללשמורמיועדותדשמיטבשלהדעתחוות.כחייפויפיעלאסיפותבאותןהקרןבשם
.העמיתיםשלהאינטרסים

לדיוןהמובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
לשנהאחת.הדיןלהוראותבהתאםלהצביעהחברהנדרשתבהןאשר,הכלליותבאסיפות
אתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעותועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקיים
המחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת,הקרןעמיתישלטובתםהםההברההצבעת
.הדיוןנשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבעניין

חובתלקרןשבהןבאסיפותמשתתףהוא.הצבעהזכותלקרןישאסיפותבאילובוחןדשמיטב
,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת.הדיןלהוראותבהתאם,השתתפות

ישדשמיטבבהןבאסיפות.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפותהחברההשתתפותלגבי
.ההשקעותועדתלהצבעתמובאהאסיפהנושא,עניין

135-וב,הכלליבמסלולהשקעותלגביאסיפות140-ב2013שנתבמהלךהשתתפההחברה
.המניותמסלולשלהשקעותלגביאסיפות
נתוני.ידהעלהנמוךהאחזקהשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפות

משפטייםהליכים
והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-17בביאור,בתביעותהמשפטיהטיפולעלמידעראה

" והטיפולתלויותהתחייבויותועלהחברהשלהכספייםבדוחות
,מעסיקיםבפיגוריהמשפטי

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"-14בביאור

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

החברהפעילותעלופיקוחכמגבלות-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
".

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיייעדיס-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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שלהמניותלבעליתתבקרהחשבוןרואהדוה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לאקדמאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
עלהדוחותואת2012-ו013ןבדצמבר31לימים('ייהחברהי:להלן)D"ylוהרוחהחברהבמדעי
אלהכספייםדוחות.2013בדצמבר31ביוםשהסתיימוהשניםמשלושאחתלכלוההפסדהרווח
כספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינם
.ביקורתנועלבהתבססאלה

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי
הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעה

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכספיים
הכספייםבדותותההצגהנאותותהערכתופןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתטסבוריםאנובכללותה

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
תאריךבאותושנסתיימהלשנהפעולותיהתוצאותואת3%20בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספי
ו5%)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם

אגףידיעלשנקבעוכפיהגילוילדרישותובהתאם"
plWהנוסףהמידעלגביהממשלתיותהחברותרשותידיועלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

.הכספייםבדוחותהנדרש

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

החברהשלכספי שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013,בדצמבר31ליום
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

עלמסויגתבלתידעהחוותכלל2014במרץ24מיוםשלנווהדוח0050ידיעלשפורסמה
/,,'.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

ג/יא,,7
חשבוןרואי

2014במרץ24,אביבתל

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל2נוולנברגראול'רח
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""6442885-3-972:

ET69719L

RAUL

'

~

YALLENBERG

St

. TEL-AVIV

,

ISRAEL12



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברשסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.1-2005"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2013לשנת("החברה,מלהלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
לאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבות

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.3
ככספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי
.הדוחותשלההכנה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשל

.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחרתךאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

הדירקטוריוןיותך,קניגסברגמודיתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוטףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,כהןלילך,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי
-להלןיחדשניהם)2013לשנת("ההברה"-ולחלןמ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
לאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןמנסיבות

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם
הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאתריסלצד,אני
,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו

תקופתבמחלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי
.הדוחותשלההכנה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשל

.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

תהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2013לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינם
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי

.בדוחותהמכוסהלתקופה

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

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי
.הדוחותשלההכנה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשל

.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ע///-

,,י
(ל----_Dי.ן(רן31
דודח"רותאריך

-

כספיםמנהל,הם
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת
אגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורשהתאם

.(וחסכוןביטוח,ההוןשוק

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים
באופןמשקפיםבדוההכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

למועדיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופות

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

,הדוחשלהתכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו
עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
)ERS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות,

והצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברה
מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספידיווח

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מלש,כהןלילךתאריך
-34-



מ"בעוהרוחההברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

אגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
.וחסכונןביטוח,ההוןשוק

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננותדוה,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מהגיסאותםנכללובהןהנסיבות
אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3

ותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלול
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהחברהשלהפעולות

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונתליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוהותולכךהכספי

)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

והצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואת

-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסחהתקופה
ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדותגילינו.ד

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי
-וכןןכספידיווחעלההברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל

-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברה
מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספידיווח

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

'י"י
ין

/,
ק14,י/ -35-
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החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
-ח"התשס(כספיריווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלדוחותהממשלתיות

2007

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
בקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימית
מהימנותלגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווח

עלפנימיתבקרהמערכת,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראות
אותימנעהכספייםבדוחותמוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווח

.תתגלה

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
."קוסומודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

הפנימיתהבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס
.אפקטיביתהיא2013.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעלבחברה

עלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרה

~
"י הדירקטוריוןר"יו,קניגסברגמודי

ה,ל"מנכ,כהןלילך
כספיםמנהל,אבודיוזםדודח"רו

תאריך
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

אגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.וחסכוחביטוח,ההוןשוק

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

לדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת
לתקניבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלה

התכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלתממונהוהוראותftFRS(בינלאומייםכספידיווח
אלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהן
שלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינן
.כספידוח

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
.מהימניםהחשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות
והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיביים

עלהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הפנימיתהבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווח
(COSO-השל Committee Of

~

' Sponsoring Organizations of

the

Treadway Commission(.בהתבסס
מאמינהההנהלהזוהערכהעל

~

elieveslשלהפנימיתהבקרה,2013בדצמבר31ליוםכי
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברה

ף.ןן

"י" הדירקטוריוןר'ל":קניגסברגמודי

ל"מנכ,כהןלילך

/קו4
אבודדודח"רו

"
כספיםנהל ל1לן,,.

תאריך
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'ושותעמי-בן,רשף,רהבן,.קוי,

ןש
חשבוןרואי-

RAHAV.-א4:00%.ן .

I

RESHEF,

I

BEN

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNIANTS

(

lSR. lרהבמנחם,רשףאריאל,עמי.בןחנן

במדעילאקדמאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבערהחשבוןרואהדוח
פנימיתבקרהבדברוחיסכוןביטוחהחוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאםימ,בעוהרוחהחברה

תספיריווהעל

במדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמברנ3ליום(ייהחברהיילהלן)מ"בעוהרוחהחברה
Committee-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת of Sponsoring

Organizations ofTreadway

~

Commigsion(להלן-coso(.החברהשלוההנהלההדירקטוריון
בקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים
כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימית
עלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורף
.ביקורתנו

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

מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבון
.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימהאםביטחוןשלסבירה

חולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו
הסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותית
אנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםot>nsביצועגםכללהביקורתנו.שהוערך
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
בהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימרתלגביביטחון

וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם)ERS(בינלאומייםכספידיווחלתקני
חברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרד

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

דוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2),(מרשותה
שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכספיים
כספיםושקבלת,הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

החברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאת
שלסבירהמידהמספקים(3)-וןדיןפי-עלהנדרשיםהמדינהרשויותשללאישוריםובכפוףהמנהלת
בלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביבטחון

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהטלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשים

.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבולותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
.לרעהתשתנההנהלים

31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר

.cosoידי

הכספייהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

"
31לימיםמחברהשל

1הבדצבנביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל,2012-ו2013בדצמבר

~

והדוח2013ר
כספיידוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,014ןבמרץ4ןמיום,שלנו

"
,שג/(.

קג

"
וג1

~

ע4
חשבוןרואי2014במרד24,אביב-תל
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הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
31/2/2%ג3/12/31גביאור

נכסים

4241153נטו,קבוערכוש

55967חובהויתרותחייבים

6577039,1מזומניםושווימזומנים
--

877259,1הנכסיםכליך

--

1111

-7מניותהון

התחייבויות

99274נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

10785185,1זכותויתרותזכאים

877259,1וההתחייבהותההוןכלסך

"זהי"
,47.ו,

"
,מיהף.4לוי

"
ל."יל

אדודח"רוכהןלילךקניגסברגמודיהכספייםהדוחותאישורתאריך

~

ודרהם

כספיםמנהלל"ומנכדירקטורהדירקטוריוןר"יו
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והפסדרווחדוחות

(חדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

3%202%202011ביאור

11029,8825,6518,7ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

91611מימוןהכנסות

1324788אחרותהכנסות

040,8319,7537,7ההכנסותכלסך

----------------------

14040,8319,7537,7וכלליותהנהלההוצאות

040,8319,7537,7ההוצאותכלסך

--ההכנסהעלמהיםלפניר11ח

---8ההכנסהעלמסים

--לתקפהרתח
==============

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהותםהמצורפיםהבאורים
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2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

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

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן.בכךורק
אושכיריםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםעצמאים
מסלול:נוספיםהשקעהמסלוליושני,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

.מניותומסלולח"אג

.ממשלתיתחברההיאהחברה

ונכסיההקרןפעולות.ב

נכסיה.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
החברהמנכסיבנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיה

לא,לפיכך.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיה
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללו

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.א

לכךובהתאםraFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםנערכוהכספייםהדוחות
.העלותבסיסעלהדוחותנערכו
החברותורשותההוןשוקאגףשלהגילוילכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחותכןכמו

.הממשלתיות
לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
,הממשלתיותלהברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

ספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה
הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברות
.לחוקבהתאסתתבצע

העצמיבהוןהשינוייםעלודוחהמזומניםתזרימיעלדוח.ב

הןהכנסותיה,ענפיתגמלקופתמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
אינםעצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה

.אליהםצורפוולאהכספייסבדוחותהמצוילזהמעברמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפים

והוצאותבהכנסותההכרה.ג

.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

קבוערכוש.ד

.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהטהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

מעבירעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבות.ה

שלהאחרוןשכרםבסיסעלמחושבותמעבידעובדיחסיסיוםבשלהחברההתחייבות
תשלומיםבאמצעותבמלואןומכוסות,פיטוריןפיצויילחוקבהתאםהמאזןליוםהעובדים
בשלההתחייבותיתרתידיעלוכן,מנהליםביטוחיפוליסותבגיןהביטוחלחברותשוטפים
.במאוןהמוצגותמעביד-עובדיחסיסיום

בדוחשכרלהוצאותנזקפיםמעבידעובדיחסיסיוםבשלהחברהבהתחייבותהשינויים
.התהוותםעםוההפסדהרווח

דעתושיקולבאומדניםשימוש.1

שימושמההנהלהדורשתמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםכספייםדוחותהכנת
הגילויעל,והתחייבויותנכסיםשלהמדווחיםהסכומיםעלהמשפיעיםוהערכותבאומדנים
.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותסכומיעלוכןתלויותוהתחייבויותלנכסיםהמתייחס

.אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר

פעילותמגזרי-3ביאור

ראה,הקרןניהולבגיןהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמותקרןמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוח
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(חדשיםשקליםבאלפי1

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

התקנות
ושיפוריםוציודריהוטציודמחשבים
כ"סהבמושכרמשרדיאלקטרוניותוכנות

2012253757144263,בינואר1ליוםיתרה

3---3תספוות

2012283757144266,בדצמבר31ליוםיתרה

154--11341תוספות

20131417857144420,בדצמבר31ליוםיתרה

נצברפחת

20121316162873,בינואר1ליוםיתרה

8891540תספוות

201221242543113,בדצמבר31ליוםיתרה

36881466תוספות

179ו20135732335,בדצמבר31ליוםיתרה

בספריםהערך

201271332101153,בדצמבר31ליום

241וש2013844624,בדצמבר31ליום

(בשנים)שימושייםחייטאורך.ב

בדצמבר31ליום
20132012

33ותוכנותמחשבים

67.6-367.6-3אלקטרוניציוד

67.667.6משרדיוציודריהוט

1010במושכרושיפוריםהתקנות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליום

2013(*)2012

3448מראשהוצאות

1219קשוריםצדדים

-13אחריםחייבים

5967חובהויתרותחייביםכ"סה
--

הוצאות"בסווגוח"אש48בסך,מקצועיתאחריותביטוחבגיןמראשהוצאות.מחדשסווג(.) מראש
.קשורלצדהטבהאינםאלווהוצאותמאחר,"קשוריםצדדים"בבמקום"

מזומניםושווימזומנים-6ביאור
בדצמבר31ליום

20132012

577039,1מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים
--

577039,1מזומניםושווימיומנים

הפקדותבגיןריביתשיעוריעלהמבוססתשוטפתריביתנושאיםהבנקאייסבתאגידיםהמזומנים
.המאזןליוסנכון,%85.0בשיעוריומיותבנקאיות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

:(2012לדצמבר31לעומתשינויבלא)2013בדצמבר31ליוםהחברהשלהמניותהוןהרכב

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
,בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלממשלת

הסתדרות,הכלליתההסתדרות
%100ר"במחהאקדמאים

%20עמוסלביא

%20אליהועמרםבן

%20משהסוקולובר
%20יעקבפולק

%20צביפיכמן

%100

,2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
ועומדתענפיתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה

.האמורהההוראהבתנאי

ההכנסהעלמיסים-8ביאור

החברהעלהחליםהמסחוקי.א

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

.רווחוממסחברותממסמורכבכספייםמוסדותשלהכנסותעלהחלהמס
פיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודת

סופיותמסשומות.ב

.2009המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים

אחרותהטבות,העסקהסיוםלאחרהטבות,קצרלטווחהטבותכוללותלעובדיםהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוךלטווח
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים"9ביאור

העסקהסיוםלאחרהטבות

בעתלעובדפיצוייםלשלםההברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני
כמתואר14סעיףלפי,מוגדרתהפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאופיטורין
.העסקהסיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלהתברההתחייבויות.להלן
ומבוססבתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבותחישוב

.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת,ההנחלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעל

המסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדהכתוכנית

מוגדרתהפקדהתוכניות

,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,החברהלעובדיהפיצוייםרכיבהפרשותעל
בחברותבפוליסותאו/ופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על,1963-ג"התשכ
.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות,ביטוח

בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
שאלפי50לסך2012-ו2013בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות

ח"שאלפי51וסךח" .וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמה

נטו.לעובדיסהטבותבשלההתחייבויותהרכב.א

בדצמבר31
20132012

ח"שאלפי
8462להלן'בראה-ארוךלזמןאחרותהטבותבגיןהתחייבויות

812קצרלטווחהטבות

,21.21

ארוךלזמןאחרותהטבות.ב

בדצמבר31
20132012

ח"שאלפי
8162תופשהבגיןהתחייבות
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2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(הבשיטשקליםבאלפי)

זכותחתרךזכאים-10גישר
בדצמבר31ליום

2013(*)2012

72102ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

538572לשלםהוצאות

226.שירותיםונותניספקים

285)75קשוריםצדדים

-- זכותויתרותזכאיםהכלסך
285ua

להרחבת,לשבדיםההתחייבותהופרדה:מחדשסיווגיםשנינעשו"לשלםהוצאות"סעיףכנגד.מחדשסווג(.)

."קשוריםצדדים"מסעיףזהלסעיףהועברהאשגח270בסךהתיקלמנהלוהתחייבות,הגילוי

ניהולמדמיהכגשת-11ביאור

גמלקופתהיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקאהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההמירביהניהולדמישיעור
אחידהניהולדמישיעור.האמורלשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלנישלדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית
.העמיתיםחשבונותלכל

201320122011

1.2[1021821.61ההשתלמותמקרןניהולדמי

נ2ש%122%שלנבםהניהולדמישלוממוצעאחידשישר

החברהשבניהולההשתלמותקרןאותתנתמים-12ביאור

ומששמיםתקבולים,מנוהליםנכסיטהיקף.א

שאלפי483,098,3)שייחאלפי775,250,3:הינו2013בדצמבר3!ליוםהמנוהליםהנכסיםסך
.(2012בשנתח"

שאלפי551,323:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמהעמיתיםהתקבולים
476,326)ח" שאלפי

.(2012בשנתח"

215,262)ח"שאלפי352,238:ב.הסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהלעמיתיםהתשלומים

.)zelzבשנתח"שאלפי

2013בדצמבר31ביוםשהסתיימתלשנתכשפיםהעברות.ב

201320122011אחריםמגופיםלחברההעברות

346,11752,11128,9השתלמותמקרנותהעברות

אחריםלגופיםמהחברההעברות

(128.87)(358.136)(089.194)השתלמותלקרנותהעברות

(121606)(743,182)נטו,העברות

-

00,78)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהכנסות-13ביאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימתלשנה

3%2020122011

--2פיגוריםמריביתהכנסות

1--עמיתיםמפיצויהכנסות

4787-הביטוחמתביעתהכנסות

2%428אחרותהכנסותכ"סה

2003משנתהחברהבתביעונשניתןסופידין-פסקלסילוקאשיות478סךלחברהשולם2012בשנונ

.הקרןעמיתישלחייםביטוחפוליסותעםבקשר

וכלליותהנהלההוצאות-14ביאור
בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנת

נ20132012201

058,1967910ונלוותעבודהשכר

428334215לדירקטוריםתשלומים

664039והפחתותפחת

211291338ביטוחים

435386363ותקשורתמשרדיםאחזקת

263227228ופרסוםשיווק

057,3001,3301,3מונפעליםלגורמיםתשלום

097,1059,1917השקעותתיקניהולדמי

012,1772283,1מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

303621ן(**)מחשובשירותי

(י)(78)283206אחרות
---

2נ225צננhQg22וכלליותהנהלההוצאותסהייכ

,תביעהבגיןפשרהחסכםלאורהפרשהעדכוןכולל(ר

מסעיףהופרדו,2011בשנת21ובסך2012בשנתח"אש36בסך"מחשובשירותי".מחדשסווג(*ה
.הגילוילהרחבת,"אחרות"הוצאות

.ח"שאלפי223שלכוללבסךהחברהבהוצאותאחריםהשתתפוהשנהבמהלך
עד("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןההברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13.12.31ליום
פעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלוהוועדות)הדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבזק

מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים
.מ"בעההוןשוקשירותילאומימחברתהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1
.2013לשנתודיווחיםלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
WD>O1IDביוםהסתיימהההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי
ההוןשוקשירותילאומימחברתהללוהשירותיםאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.13.12.31
.מ"בעמחשביםאמןומחברתמ"בע



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-15ביאור
(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:בדצמבר31ליוםההרכב

20132012

ח"שאלפי
1219חובהויתרותחייבים

175285זכותויתרותזכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(.)

הקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.nrrwאלפי126עלעמדה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב
:בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

20132012

ח"שאלפי
029,8825,6ניהולמדמיהכנסות

762565וכלליותהנהלההוצאות

ענייןומבעליקשוריםמצדדיםוהוצאותהכנסות.ג

261שלסךמ"בעגמלקופותלניהולחברה-למחרהחברההעבירה2013שנתבמהלך

שתיביןהפעולהשיתוףבמסגרת,החברהומזכירהכספיםמנהלעבודתבגיןח"שאלפי
."אנושיהון"10פרק,התאגידעסקיעלבדוחראה.החברות

סיכוניםניהול-16ביאור

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

מנהליתכפוףהסיכוניםמנהל.הכספיםכמנהלגםהמשמשסיכוניםמנהלקייםבחברה.ב
הסיכוניםמנהל.החברהשלההשקעותלוועדתמקצועיתכפוףכןוכמו,החברהל"למנכ
.בחוזרכנדרשרבעוניתברמהודוחות,בחודשוחודשמדיההשקעותלוועדתדוחותמגיש
לדירקטוריוןדוחמוגשמכןולאחרההשקעותבוועדתנדוניםהסיכוניםניהולדוחות

.הדירקטוריםשארשלועיוןלסקירה
ניהולחוזרבהטמעתהסיכוניםלמנהלכעזרהמשמשתסיכוניםיועצתגסקיימתבחברה

.ובדירקטוריוןההשקעותבוועדתבדיוניםומשתתפת,בהברההסיכונים
.המאוןתאריךלאחראירועים-18בביאורראהנוספיםפרטים

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

."ממשלתיותבחברותסיכוניםניהול"
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)סיכוניםניהול-16ביאור

שוקסיכוני.ד
כנגדהמוחזקיםההשקעהנכסישלההוגןבשווימשינויכתוצאהכספילהפסדסיכון
ניירות,ריביותשלהשוקבמחירימשינוייםהנובע,גמלבקופתהמנוהליםחסכוןכספי
השוקבמחירימשינוייםהנובעיםאחריםבמדדיםמשיגוייסוכן,וסחורותמטבעות,ערך
,מזומניםושווימוומניסיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה.מהםאחדכלשל

.אשראיוסיכונישוקסיכונילגבימידעניתןלאולפיכך
הפסדיםולבקרלצמצם,לנטרלניתןשבאמצעותההשקעהאסטרטגייתהואגידור

הצבתלמעשההואהגידור.השוטפותמההשקעותלהיווצרהעלוליםפוטנציאלים
.שוקסיכוןהינולהפחתההשכיחהסיכוןכאשר,לסיכוןמראשוידועיםברוריםגבולות

נזילות.ה
.הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקרן

,מחקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקריס
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן

והתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

אתלבטלבבקשההעליוןהמשפטלביתערעורהגיש,בחברהלשעברודירקטורל"מנכ.א
ההחלטהעלוערעורבהגשתואיחורבשלנמחקהאמורהערעור.נגדושניתןהדיןפסק

נסגרההערעורנשואהתביעהכי,יובהר.הואאףנדחה-העליוןהמשפטלביתשהוגש
שהינםלההמגיעיםהסכומיםכלאתקיבלהוהחברהבגינהסופיד"פסונתקבל
.(ח"שאלפי478שלכוללסכום)2012לשנתהכשפייסבדוחותכלולים

תקופתבגיןהוצאותוהחזרשכרלקבלהקודםהחברהל"מנכשלדרישהקיימת.ב
לשםהפרשהונרשמה,נסיעההוצאותהחזראישרההחברה.החברהל"כמנכעבודתו

.הכספייםבדוחותכך

המאזןתאריךלאחראירועים"18ביאור

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13.12.31ליוםעד("הבנק"

כללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
שלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דין

ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתים
מחברתהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישיים

.מ"בעההוןשוקשירותילאומי
.2013לשנתודיווהיסלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
הסתיימהההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

לאומימחברתהללוהשירותיםאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.13.12.31ביום

.מ"בעמחשביםאמןומחברתמ"בעההוןשוקשירותי
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)המאזןתאריךלאחראירועים-18ביאור

בהצלחההסתיים2013שנתלסוףוהנתוניםהשוטפיםהמידעמאגרישלההסבההליך
המידעהעברתאופןלהסדרתיהבבנקמולפועלתהחברה.המתוכנןהזמניםללוחובהתאם

המתפעלשלהמידעבמערכתלקלטםוגאומידעבקבצילהעבירםהיהניתןשלאוהמסמכים
.החדש

.ציותסיכוניניהולחוזרלדרישותבהתאם,אכיפהממונה2014שנתבתחילתמינתההחברה

ביןהפעולהשיתוףהסכםבמסגרתכהעדשבוצעה,הסיכוניםוניהולהכספיםניהולפעילות
החברה.2014.3.31ביוםתסתייםמ"בעגמלקופותלניהולההברה-מחרלביןהחברה
'הגבואתבחברהכספיםכמנהליעקובסוןדרורמראת2014.4.1מיוםהחללמנותהחליטה

.דיןפי-עלהאישוריםלקבלתכפופיםהמינויים.בחברהסיכוניםכמנהלתיהושע-בןמירי
.חוץמיקורשירותיבמסגרתיבוצעוהתפקידים

נוסףמידע-19ביאור

בלתיכחלקאלהלדוחותהמצורפים,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,הקרןלגנינוסףמידע
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

:מוסדייםלגופיםונוגעות2013בשנתשפורסמודיןהוראותלהלן

בנושאשפורסמוחוזרים-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה
החיסכוןבתחוםהשוניםוצרכניומידעיצרניביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירים
והנסיבותהמועבריםהשדותתוכן,הנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוני

מדורגבאופןמבוצעתהאחידההרשומההפעלת.כאמורמידעלהעביריששבהתקיימותן
הבנקבאמצעות,ההברה.ההוןשוקאגףי"עלעתמעתשמתפרסמותלהוראותובהתאם
.ההוראותליישוםפועלת,המתפעל

מסגרתמתווה2013באוגוסטבנושאשפורסםחוזר-מוסדייםבגופיםעסקיתהמשכיותניהול
קובע,היתרבין.חירוםבמצבעסקיתהמשכיותלקייםכדימוסדילגוףמינימאליתפעולה
שירותיםונותניספקיםעסקיתןלהמשכיותתכנית:הבאיםבנושאיםהוראותהחוזר

נערכתהחברה.לממונהדיווחיםלהגשתוהיערכותתאגידיוממשלחלופיואתר,חיצוניים
.בחוזרשמוגדרותחדשותדרישותלהשלמת

שפורסםההוןשוקאגףחוזר-מוסדייםגופיםידיעלהדיןהוראותיישוםעלשנתידוח
גסיעבירומוסדייםגופיםשנתיכספילדוחהנלוויםבדיווחיםכיקובע2013אוגוסטבחודש
וכויות,תאגידיממשל,סיכוניםניהול:כגוןשוניםבנושאיםהדיןהוראותליישוםהנוגעמידע

החלהחוורתהילת.הממונהדעתשיקוללפי,לעתמעתיעודכנואלונושאים.'וכועמיתים
.2013-להשנתייםהכספייםמהדוחות
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מ"בעוהרוחהתברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכיץ20ביאור

כלליםלקבוע2013אוגוסטבחודששפורסםהחוזרמטרת-מוסדייםבגופיםחוץמיקור
:הבאיםבנושאים,היתרבין,הוראותקובעהחוזר.מוסדייםבגופיםחוץבסיקורלשימוש

פעילותהוצאתהליךןהפעילותמהותיותבחינתןחוץלסיקורפעילותלהוצאתמדיניותקביעת
הקריטריונים.חוץבמיקורשמבוצעותפעילויותעלובקרהלמעקבנהליםפיתוח,חוץלמיקור
עםההתקשרותהחלטתקבלתבעתבחשבוןנלקחו,בחוורכמפורטהתקשרותלבחינת
.בחוזרזהלענייןהקבועיםלמועדיםבהתאםהחוזרדרישותליישוםנערכתהחברה.המתפעל

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

להגדרת:במסגרתם"
המונח,

ומסמכי הנפקה
השקעמדיניותבקביעתהדן,9לסעיף;"תניותתמצית"מסמךנוסף"

~

לתניותביחסת
משקףהנאמנותשטרכילוודאמוסדימגוףהדרישההוספה,פיננסיותמידהואמותחוזיות

י/מנהל.לדוגמהחוזיותתניותהכוללנספחהוסף,ידועלשנקבעהההשקעהמדיניותאת
.החדשותהדרישותליישוםנערךהחברהשלהתיקים

המסלקהפעילותהחלה2013.11.30ביום-מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת
פרטיכוללשאינופעמי-חדמידעלקבלתרישיוןבעללבקשותהנוגעבכלהמרכזיתהפנסיונית

.פנסיונימוצרשלזיהוי

אתלהסדיר2013בנובמברשפורסםהחוורמטרת-ניהולהעברתאומיזוגאגבמידעהעברת
אמנהלותחברותמיזוג,מתפעליםמיזוגשלבתהליכים,המידעהעברתאופן

מערכותשדרוג"
המידע:הבאיםבנושאיםהוראתקובעהחוור.העמיתיםוכויותשיישמרובאופן,מידע

יהבבנקמולפועלתהחברה.למידענגישותןהמידעהעברתאופן,נדרשתשהעברתוהמוערי
לקלטםאו/ומירעבקבצילהעבירםהיהניתןשלא,ובמסמכיםבמידעהטיפולאופןלהסדרת
ן.החדשהמתפעלשלהמידעבמערכת

גופיםלחייב,13ק2בדצמברשפורסםהחוזרמטרת-מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול
עבודרכיתפקידיואתולהגדירפנימיתואכיפהציותממונהלמנותמוסדיים

"
לקבועוכן,דתו

:הבהרה-הממונהעמדת",2013.12.18ביום,פורסמהבמקביל.פנימיתואכיפהציותתכנית
הממונהומייניותפנימיתואכיפהציותתכניתשלאפקטיביותלהערכתקריטריונים
פנימיתואכיפה,ציותתכניתאפקטיביותתיבחןלפיהםהקריטריוניםמפורטיםבה,"ליישומה

יישוםלהשלמתנערכתוהיאאכיפהממונה2014שנתבתחילתמינתההחברה.מוסדיגוףשל
ן.במועדהחוזרדרישות

שנקבעה,הןינייםתקופתהוארכה2013בדצמברשפורסםבחוזר-שירותיםלמתןהסכמים
.2014.6.30ליוםעד,"שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"5-10-2011ויועציםסוכניםבחוזר תאגידיורשההבינייםתקופתבמהלך

שמצויןכפי)שירותיםהגמלקופתלעמיתילספק,בנקאי
החברהידיעללהינתןשאמורים(5-10-2011ויועציםסוכניםבחוורשנקבעוהמעברבהוראות
התפעולמןירותיכחלק,פנסיוניסוכןרישיוןאופנסיונייועץרישיוןבעלידיעלאוהמנהלת
!.מנהלתלחברהידועלהניתנים

ן
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מ"בעיהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ן(המשן)ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

עאוזרהמאוחדבחוזרפרקיםלעתמעתמפרסםההוןשוקאגף-המאוחדהחוזר

"
הכולל,

ביוםהמאוהדהחוזרשלתחילתו.חדשותהוראותוכןהקיימיםחחוזריסהוראותאת
שונות/חדשותלהוראותביחסהנדרשותההתאמותלביצוענערכתהחברה.2014.4.1

.המאוחדהחוזרבפרקיהמתפרסמות

בחודששפורסםהחוזהמטרת-מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות
.מוסדייםגופים'ידיעלהמוחזקיםנכסיםשוויחישובלאופןעקרונותלקבוע2013דצמבר
פנסיהוקרןגמלקופתשלסחיריםלאנכסיםשוויתחשבמנהלתחברהכיקובעהחוזר

:הבאיםבלושאיםהוראותכוללהחויר.מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםשבניהולה

,סחירותדלגרךניירשווילחישובהוראות,סחירערךניירשאינונכסשווילחישובהוראות
;פרטיתבהנפקה,סחירנכסשוויתישובהוראות,ממסחרמושעהערךניירלחישובהוראות

ןרישוםלשכת,:מוסדגוףנכסיהערכתעלוביקורתבקרהתהליכיןערךבירידתהצורךבחינת

.מידעהעברת

לקבוע2013דצמברבחודששפורסםהחוזרמטרת-גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגת
בין,מפרטרחוזר.בהםשינוייםאוחדשיםתקנוןאוביטוחתכניתעלהודעהלהגשתנוהל
גמלקופתהקמתעלהודעהבמסגרתלכלולשישהמידעפרטיאת,היתר

~

פרטיואתדשה
:.בתקנוןשינויעלהודעהבמסגרתלכלולשישהמידע

,(גמלבקופותביטוחייךכיסויים)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
הכיסויסוגילעגייןהוראותכוללותוהן2013בינוארפורסמוהתקנות-2013-ג"התשע

שבניהולהלהצבהגמלבקופתעמיתיםבעבורלרכושמנהלתחברהרשאיתאותםהביטוחי
תנאןביטוחיכיסוישמירתלענייןהוראותנקבעובנוסף.לכךהתנאיםואת

~

חייםלביטוחם
"לביתנאים,ביטוחקופתשאינהלקצבהמשלמתלאגמלקופתשלקבוצתי

קבוצתיחייםוח
2013ובדצמברבנושאאוצרהוזרפורסם2012ובדצמבר.ביטוחודמי,השתלמותקרןשל

.(אלהלתקנותתיקוןפורסם

ללאגםפיצוייםכספןלקבללקצבהמשלמותלאגמללקופותמאפשר2013בנובמברשפורסם
שלתחילתו.(עהעהוראתבגדרשאינוקבועבתיקוןמדובר)התגמוליםלמרכיבמקבילתעלוס
.2013.5.5מיוםהאמורהתיקון

2013בדצמברפורסךהחוק-2013-ד"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוק

פירמידלילמבנהבחברותהשליטההגבלת,ותחרותיותריכוזיותבנושאהוראותכוללוהוא
והוראותמשמעותייםפיננסייםגופיםוביןמשמעותייםריאלייםתאגידיםביןוהפרדה
ן.מוסדייםבגופיםשליטהלענייןהוראותגסכוללהחוק.כלליות

שירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתאתההוןשוקאגףפרסט2014.1.30ביוםכי,יצוין
מנהלתחברהעלשולטבלאמבטחלגביהוראותתחולתאי),(גמלקופות)פיננסיים
שבשליטתממזלותחברותלהחריגמוצעלפיה,2014-ד"התשע,(עמיתיהשבשליטת
בחוקשנקבעוכפי,הביטוחעלחפיקוהבחוקשולטבלאמבטחלגבימהוראותעמיתיהן
.הריכוזיות
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