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השתלמותערן"ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהמעירת

הקופהשלכללייםמאפיינים.1

ואחיותאחיםיהבידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים*
-

.("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה

."התאגידפעילות"-1בפרקהחברהבדוחראההחברהעלנוסףמידע*

הציבורםבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982באפריל16ביוםהוקמההחברה*

.ואחיותאחיםשהםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

.1456-מניותללאמסלולושל418הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקופהשקיבלהההפקדותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

.המדווחתהתקופחבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי*

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי*
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד("הבנק"

שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
לתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוף
,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדות
אתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםw>o1llwולצדדים,שירותיםלנותני
תפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעולשירותימכלול

.אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימים
פועל,כןכמו.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשו

נקראה13/7/31ליוםעד)("דשמיטב":להלן)מ"בעהשקעותתיקיניהולדשמיטב* בעמוסדייםהשקעותדשהחברה
כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת(מ" ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמע

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי*
.ייחודיהשקעהמסלולועודכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה*

.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקופהלניהולבנוגעמידע*



השתלמותקרן4ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהסקירת

הקופהעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
%08.82,הכלליהמסלולנכסימכלל%87.65הוא2013בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות
.מניותללאמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינסאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
המילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותו

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממועעחייםמשך.ב

שנים9.1,הכלליבמסלולשנים8.1הוא2013בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
העמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מניותללאבמסלול

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהם

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

947,31(649,1)177,32419,1שכירים
ביתרהחשבונותמתוכם

ללאח"ש500עדשל
629(2)113518האחרונהבשנהתנועה
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2013לשנתההנהלהסקירת

ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

וועדתשלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןמדיניותפיעלמושקעיםהמסלולכספי
.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעות

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

985,775,1לעומתח"שאלפי227,921,1-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאון

נבעהמסלולבנכסיהגידול.%18.8שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%72.0-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%60.1-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%10.55)שלבשיעור
.עמיתיםשלולמשיכותשונותהשקעותלביצועמיועדהמזומןרכיב.הנכסים

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%12.7-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%63.8-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%53.17)שלבשיעור
ומהפדיונותהמסלולנכסיכללשלהשווימעלייתכתוצאהירדהאחזקהשיעור.הנכסים

.סחירותהלאבהשקעות

,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%73.13-כשהוא,סלתעודותכולללא)המניותשיעור
כלמסך%67.14-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%43.6)שלבשיעורירד

.הנכסים

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%14.21-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%69.16-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%70.26שלבשיעור
המניותחשבוןעלבמניות<rrinרכיבהגדלתשלמהאסטרגיהחלקהואהגידול.הנכסים
.בארץ
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהשופהתשואתהשוואת

תשואההאפיקשיעור
משוקללתמדדתשואתהקופהמנכסי

באחוזיםבאחוזיםהייחוסייחוסמדדבאחוזיםהשקעהאפיק
%50-100א"ת,סלתעודות)מניות

MSCI-%40.30%50(נאמנותקרנות,אופציות AC%69.17%38.5(*.ל

%50.3%22.1איחממשלתי%92.34ממשלתיח"אג
קרנות)קונצרניח"אג

%95.8%96.2כלליי)צר)קי%09.33(")סלתעודות,נאמנות

קרנות:כגון)אחר
-%38.1ויביתשוטפת%06.0(השקעה

%38.1%02.0ניתשוטפת)י%53.1(..)מ"פק,י"פר,ש"עו

%00.100%58.9כ"סה

%90.8המסלולתשואת

%68.0הפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(.)
.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(יי)
.15.ל100-121א"תמדדתשואת(.י.)

MSCIמדדתשואת AC-%25.20.

מניותללאמסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

ובכפוף,למניותהמיריםערךניירותאו/ומניותללאיהיוהמסלולבמסגרתההשקעות
להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדתשלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןלמדיניות

.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,למניותהמיריםערךניירותאומניותשאינו

-5-
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי395,25לעומתח"שאלפי325,27-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
מהרווחיותנבעהמסלולבנכסיהגידול.%60.7שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקי

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%15.1-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%88.2-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%08.60)שלבשיעור
.הנכסים

הייחוסמדדילתשואתהקופהתשואתהשוואת

תשואהמדדתשואתהאפיקשיעור
משוקללתהייחוסהקרןמנכסי

באחוזיםייחוימדדבאחוזיםהשקעהאפיק
באחוזים

לזוללממשלתיח"אג
%5.3%63.2אגייחממשלתי%75(מ"מק

קרנות)קונצרניח"אג
%95.8%97.1נילישאייי%22סלתעודות,נאמנות

%38.1%04.0ייביתשוטכת%3מ"פק,פרטי,ש"עו

%100%64.4כ"סה

%61.3המסלולתשואת

%03.1הפרש
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2013לשנתההנהלהסעירת

הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתהחברה

הקופהנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

לקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
הוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות.אחרת
נכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכיביחס
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחיריםנזילים
הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס

סבורההחברה.מניותללאבמסלול22.1,הכלליבמסלול41.1הואלמשוךרשאים
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולסמענהמספקזהשיחס

2013/12/31נזילות

(ח"שובאלפינכסים(ובשנים
מניותללאמסלולכללימסלול

794,782,1310,27וסחיריםנזיליםנכסים

-704,12שנהעדשלמ"מח

451,1247שנהמעלמ"מח

278,18אחרים

227.921,1325,27הכלסי

ללאובמסלולשנים230.0הואהכלליבמסלולהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
ועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שניס0-מניות
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבורםתקבולכללמועד

כבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכל
.שניםאפסשלמ"מח

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקופהעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
."הקופה

שוקסיכוני2.4
.הסיכוניסאתלפחמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניסניהולמדיניותאתמתרגם



השתלמותקרן-ואחיותאחית

2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניית.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת
.התיקמנהלהמלצותועלשלההפעילותנוהל

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2013בדצמבר31ליום

במטבע
אוחוץ

בהצמדהלמדדבהצמדה
הכלסךאליולצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

350,118,1622,724255,78227,921,1המסלולנכסיסך

מניותללאמסלול

516,12809,14-325,27המסלולנכסיסך



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2013בדצמבר31ליום

-ו%+%1
אחוזים

:ההשקעותתיקתשואת

%72.1'-%32.3כללימסלול

%03.1-%81.2מניותללאמסלול



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהסקילת

הונייםבמכשיריםהשקעותעבורמשקלעפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2013גדצמבר31ליום

מסדשיטרבמדדנסחרותבמדדנסחרות
הנכסיםהכלסךל"בחוהיהרמניות100א"ת

11ח"שאלפי
משענף

"
170,60%23--170,60בנקים

070,9o/3e--070,9ביטח

010,7-643,2653,9o/4eביומד

%12ג188,25247689,5124,3טכנולוגיה

280,24412,3-692,27%10ושירותיםמשחר

0נ25%,ג733,22763,226576ובינוין"נדל

827,65%24--827,65תעשיה

166,17o/7e--166,17ואחזקותהשקעה

295,17%7--295,17מזשטחיפושי

%758,263%100,739,248422,6591הכלסד

-10-



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אשראיסיכוני3.4

אתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
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השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליטבאלפינ
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השתלמותערן-ואחיותאחים
2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםגאלפינ

:סחיריםושאינםסחיריםחובבנכסיהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.3.4

2013בדצמבר31ליום

מניותללאמסלולכללימסלול
%סכום%סכום

כ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפי
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השתלמותקרן"ואחיותאחים

2013לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים,2013בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
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,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
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השתלמותקרן-ואחיותאחים

ל"מנכהצהרת
שלי'גילויים)דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםופיס)לחוזרבהתאם

חסכון)ביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

לשנת("הגמלקופת":להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחיםשלהשנתיהדוחאתסקרתי,1
.("הדוח":להלן)2013

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו,ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוההמכוסההתקופהלתום

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי
-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכןןהגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,4ךאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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השתלמותקרו-ואחיותאחים

כספיםמנהלהצהרת

שלילוייסיי))דוחות,הצהרות-כספידיוחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

לשנת("הגמלקופת":להלן)השתלמותקרן-אחיות)אחיםשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואתריסאני.4
-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
מובא,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי
-וכןןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אובקביעתההמהותיותהחולשות)המשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכןןהגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

)דח"רותאריך

"
כספיםמנהל,רגוב
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השתלמותקרן-ואחיותאחים

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספיריווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
ותסכוןביטוח,ההוןplwאגף

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההגחלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה":להלן;

תוכננה("הגמלקופת":להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחיםשלהפנימיתהבקרהמערכת

והצגההכנהלגביהחברהשללהנהלה)לדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדי
בישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותה

הבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות
יכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימית
.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע([)ילוח0ו;ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,3%20בדצמבר%3ליוםכספידיווחעלהגמל

Treadway110)Conunittee-השלהפנימיתהבקרה of sponsoring Organizations or
coso)( Comnlission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססbelievesl(31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2013בדצמבר

,//,ל
ג,

קדירקטוריון/ל;יו,ברהוילות

1[ז.
טכקמנכיילאילנה

דורוןח"רו

-

כספיםמנהל,

ios4/2,ש4,7
תאריך
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שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח

"D *hהשתלמותקרן-יאחיות

מ"בעמל)קופותלניהילחברה-יאחיותאחיטיהב-בניהול

3)לימים('הקרוי"-להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחיםשלהמצורפיםהמאוניםאתביקרנו

ה)שהאחרוהשניםמשתשאחתלכלוההוצאותההכנסותעלהדוחותואת20131-2012בדצמבר

אחתלכלהעמיתיכבזכויותהשינוייםעלוהדוחות3נ20בדצמבר3!ביוםהסתיימהשבהן

חברה-ואחיותאחיםיהבשלוההנהלההדירקטוריון.תאריכיטבאותםשהסתיימומהשנים

.הקרןשלהכספייםהדוחותעלאחראיים("המנחלתהחברה"-להלן)מ"כעגמלקופותלניהול

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותיו

בתקנותשנקבעותקניםלרכות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

לתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-התשלייג,[חשביןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי

הצנההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעכסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמואות)החשבוכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקופהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנחכספייסהדוחות,לדעתנו

השניםמשלושאחתלכלפעולותיהתוצאותואת2012-ו2013בדצמברנ3לימיםהקרןשל

אחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינויים20!3בדצמבר31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונה

וחסכוןביטוח,תהוןשוקאגף-האוצרלהנחיותבהתאםתאריכיםבאותםשהסתיימומחשנים

:להלן)1964-ד"התשכ,מל)קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם

.("התקנות"

,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלכיקורתבדברב"בארהIJCAOB-הלתקניבהתאם,גםביקרנו

ליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,20!3בדצמבר11

עלממוינתבלתידעתחוותכלל2014במרץalsn20שלנווהדוח(כ()8(כידיעלשפורסמה

י,שןןףבסרי)ןךף.הקרןשלכספידיווחעלהפנומיתהכקרהאפקטיביות
'ישותשפער-שרוני

חשבוןרואי רמת
11,

ד"תשעביבאדרכדי
2014במרץ26

%1ih.nlם

~
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שללעמיתיםהמבקרהחשבוןנואהדוח
תשתלמותקרן-ואחיותאחים

וחיטכןביטוח,התוןשוקעלהמנוונהלתוראותבהתאם
כספידיווחעלפנימיתבקרהבדבר

31ליום(,חקרןי'י-להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחיםגבלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבערקריטהיוניסעלבהתבסס,2013בדצמבר

Tre(0(ח0ן155וחח
~
dway8ח)Sponsoring OrganiaUons of,0committee(ל"-להלן)05ם"),

(המנהלתייייהחברה-להלן)ימ,בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלוההנהלההדירקטוריון

בקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםהקרןשלכספידיודתעלאפקטיביתפנימיתבקרחלקיוטאחראים
.הב1צורףכספידוווחעלפנימיתבקרחבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהוכללת,כספידיווחעלפנימית

.ביקורתנועלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

Public(9(ן408-הלתשיבהתאםביקורתנואחערכנו Company ACCOUnt ( ng Over
~
ight Board

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספודיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתברברב"בארה
אםביטחוןשלסבירהמידהAswn<במטרהולבצעההביקורתאתלהכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי.על

שלכספיריווחעלאפעטיביתפנימיתכקרח,תמהותיותהבחינותמכלקויימה
הקרי

השגתכללהביקורתנו.
שלוהערכהבחינהובו,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת.כספיריווחעלפנימיתבקרהלגביהבנה

ביצועגםבללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבתהבססחייליהבקרהןל.וחתפעולהתכנוןאפקטיביות
שחשמוכאלתאחריםנהליה

~

לחיתנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאני.לנסיבותבהתאםוחוצים
.דעתנו

לנביביטחוןשלסגירהכנידהלספקהמיוערתהליךהינההשתלמותקרןשלכספידיווחעלבנישיתבקרה
שוקאנך,האוצרחיות)לחבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוהותשלוההכנה,כסרדיווחשלהמהימנות

.1164ד"התשכ,גמלקופותוניהוללאישורשלליסהכנסהמסלתקנותובהתאםוחיסכוןניסויו,ההון
מתיחסים(,1יאשרונהליםמייניותאותםאתכוללתהשתלגנותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרח
הקרןנכסישלוההעכרותהעסקאותאתגאותובאופןבמדויקמשקפית,סבירבפירוט,אשררשומותלניהול
לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאיתביטחוןשלסבירהמידהנוספקיס(2),(מרשותההוצאתם1לרבות
הכנסהמסלתקנותובהתאםוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף,האוצרלהנחיותבחתאמכמפייסדוחותחפנת ,

רקנעשיםהקרןשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,1164ד"התשכ,(וקלקופותיניהוללאישורכללים
ןדיןכיעלחחליכילהוראותלכלליםובכפוףהמנהלתחחברחשלחלח)וחההדירקטוריוןלהרשאותבהתאס

1לרבותהעברהאושימוש,רכישהשלכמועדגילויאומניעורלגביביטחיןשלסבירהמידהס,ספק,נ(1-31
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהטלחיותשיכולה,,הקרנכסושלמורשיםבלתי(מרשותהוצאה

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהלטפודיווחעלפנימיתבקרה,המובנותבלותיח)מכשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהיוכחית,אפקטיביותהערכתנסיםעלהעקידלגבימסקנותהסקת
.לרינהתשתנההנהליםאיהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותlJIW)D1בגללמתמימיתלבלתי

שלכספידיווחעלאפקטיביתפרמיתבקרה,חמחותיוההבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברת,לדעתני המשולבתכמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתכסס,2013בדצמבר31ליוםחקרן
פנימיתבקרהשל

.cosoידיעלשפורסמה

צמבר-,ב31לימיםהקרןשלהכסכייכהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו
Wאחתולכל2012-ו2013

~

WDמיום,שלנווהדוח2013בדצמבר)1ביוםהסהיימהשבהןשהאחרונההשנים
.כספייםדוחותאותםעלמסויותבלתידעתחוותכלל,2014במרץ20

;י1(ןו"הירןיו(ע
'ישיתשפלר-שריני

חשצוןריאי ,גןרמת
ד'תשעי'בבאדר'כד

2014במרץ2"

":וו011שאוץןי
,
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השתלמותקרו-אחיותאחים

מגרניט

מציפי
(חדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש
085,14083,29מזומניםושווימזומנים
234359.1ג3חובהויתרותחייבים

319,16442,30

------------.....---

פיננסיותהשקעות
4186,125,1647,060,1סחיריםנכסיחוב

5808,136341,153סחיריםשאינםמזבנכסי
6758,263566,260מניות

406384.296)781אחרותהשקעות
233,932,1938,770,1הפיננסיותההשקעותכלסך

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

!,552,948,1380,801הנכריסכלסך

--

80.1!,552,948,1380העמיתיהזכויות

552,948,1380,801,1העמיהיטוזכחוהההתחייבויוהכלטד

--=

מהדונפרדבלתיחלקמהוויםסמצויפיט,הביאורים

"
.הכספייםות

מ,-1רן(ון(ק21/'ן/'ע-".1ק.4מג



מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20132012ביאור

שוטףרכוש
771,13352,28מזומניםושווימזומנים
3211,2337,1חובהויתרותחייבים

982,15689,29

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

פיננסיותהשקעות
4516,098,1038,036,1סחיריםחובנכסי

5801,136341,153סחיריםשאינםחובנכסי
6758,263566,260מניות

7170.406351.296אחרותהשקעות
245,905,1296,746,1הפיננסיותההשקעותכלסך

227,921,1985,775,1הנכסיםכלסך

227,921,1985,775,1העמיתיםזכויות

227,921,1985,775,1העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסו
=============

.הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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.השתלמותקרן-ואחיותאחים

מאזנים

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש

314731מזומניםושווימזומנים

32322חובהויתרותחייבים

337753

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

פיננסיותהשקעות

4670,26609,24סחיריםחובנכסי

-57סחיריםשאינםחובנכסי

731133אחרותהשקעות

988,26642,24הפיננסיותההשקעותכלסך

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

325,27395,25הנכסיםכלסך

=----

325,27395,25העמיתיםזכויות

325,27395,25העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

=========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלחיחלעמהוויםהמצורפיםהביאווים

-22-



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

6897142,1]5מזומניטושוויממזומנים

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

:מהשקעות

483,53471,75473,39חובסחיריםמנכסי
726,11204,20397,1סחיריםשאינסחובמנכסי
(256,65)]485,40858,3ממניות

(789,9)363,54508,32אחרותמהשקעות

057,60[041,142(175,34)

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

263241אחרותהכנסות

(992,32)698,160970,142(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

8093,5799,4623,4ניהולדמי
9158,2223,1518ההשקעותניהולעמלות

543814450]2מסים

794,7836,6591,5ההוצאותכלסי

(583,38)904,152134,136לתקופה(הפסדים)הוצאותעלהכנסותעודף

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהשיםהמצורפיםהביאוריט

-23-



השתלמותקרן-ואחיותאחים

והוצאותהכנשותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

609885134,1מזומניםושוויממזומנים
-----------------------------------

:מהשקעות

526,52171,74034,39סחיריםחובמנכסי

723,11204,20397,1סחיריםשאינםחובמנכסי
(256,65)485,40858,13ממניות

(791,9)354,54506,32אחרותמהשקעות

088,159739,140(616,34)

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

263241אחרותהכנסות

3ק,441)723,159656,141(הפסדים)ההכנסותכלסך
---------------------------------

הוצאות

8019,5742,4599,4ניהולדמי
9149,2214,1510ההשקעותניהולעמלות

12540806447מסים

708,7762,6556,5ההוצאותכלסו

8ק,997)015,152894,134לתעופה(הפסדים)הוצאותעלהכנסותעודף

--=-==
=ן

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

הכנסות

6128מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

957300,1439סחיריםחובמנכסי

--3סחיריםשאינםחובמנכסי
922אחרותמהשקעות

969302,1441

975314,1449ההכנסותכלסך
------------------------------------

הוצאות

8745724ניהולדמי
9998ההשקעותניהולעמלות

12383מסים

867435ההוצאותכלסן

889240,1414לתקופההוצאותעלהכנסותעודף
;;==;;====

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהביאורים

-25-



השתלמותקרן-ואחיותאחים

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

גמוליםמדמיתקבולים

לעמיתיםתשלומים

לקרןצבירההעברות

השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירההעברות
השתלמותלקרנותהעברות

נטו,צבירההעברות

לתקופה(הפסדים)הוצאותעלהכנסותעודף

והוצאותהכנסותמדוחמועבר

השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

380,801,1763,652,1530,665,1

------------............---------

459,271057,259945,250

----------...........................

(287,226)(212,216)(897,204)

.-----.....------..--------

714,1551,2282,2

(618,52)(913,32)(514,22)

(01904

"
0ק,232)01362ק)

..........----------..ץ---...

904,152134,136(583,38)

552,948,18011380,16521763,1

====ן=================

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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השתלמותקרן4ואחיותאחים

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011

985,775,1546,636,1841,657,1השנהשלבינואר1ליוטהעמיתיםזכויות

--....----------....--.---.-

871,268064,257058,250גמוליםמדמיתקבולים
...-----......----.......--------

(537,203)(847,212)(989,223)לעמיתיםתשלומים

--.........--------..----.....

לקרןצבירההעברות

334,1271,2019,2השתלמותמקרנותהעברות

712964371מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(509,22)(535,32)(795,51)השתלמותלקרנותהעברות

(700,8)(372,10)(90.1()מסלוליםביןהעברות

8ק,819)(672,39)(655,51)נטו,צבירההעברות

לתקופה(הפסדים)הוצאותעלהכנסותעודף

(997,38)015,152894,134והוצאותהכנסותמדוחמועבר

227,921,1985,775,1546,636,1השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

==========;=======

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהתישהמצורפיםהביאורים



השתלמותקרן"ואחיותאחים

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

395,25217,16689,7השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

--.........---.........--.ץ--.

588,2993,1887גמוליםמדמיתקבולים

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

(360,1)(365,3)(298,2)לעמיתיםתשלומיט

--.........-......................

לקרןצבירההעברות

380280263השתלמותמקרנותהעברות

906,1372,10700,8מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(5)(378)(823)השתלמותלקרנותהעברות

(371),964)(712)מסלוליםביןהעברות

751310,9587,8נטו,צבירההעברות
........................................

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

889240,1414והוצאותהכנסותמדוהמועבר

325,27395,25217,16השנהשלבדצמבר31ליוטהעמיתיטזכויות

======י=-=

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות

.1982באפריל16ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
,2005-התשסייה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
,(נכסיםשוויחישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיסעלהפיקוחלתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםשקליםבאלפיהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2

.המאזןליוםהבורסהשווילפימוצגותסחירותפיננסיותהשקעות,ככלל
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השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2יאור

(המשן)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.:

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות.2

.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-

הסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוקשווי
מתורגםל"בחוהשוקשווי.2013בשנתהאחרוןהמסחרביום,בורסהבאותה
כמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשערילפילשקלים
.ל"בחוסחירות

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

במכרזהזוכההחברהידיעלשנקבעלשערוךבהתאם-סחיריםשאינםחובנכסי-
.זהלנכסשערוךשניתןככל,מחיריםלציטוט

האחזקהשוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
ההשקעהמקרןשהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשל
.המאזןאישורליוםעד

לתשלומיםבהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסחרהופסקשבהםחובאגרות-
ועדתידיעלאושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכיםבגינן

אגרותערךאתבמלואולהפחיתהחליטהההשקעותועדת.החברהשלההשקעות
.החוב

חוץבמטבעעסקאות.4
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לקבלודיבידנדריבית.5
לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-

.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן

לתאריךעדהתקבלוטרם,EX-היוםאתעבראשרדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזן

העמיתיםזכויות.6
בחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים

בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתםעם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים
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השתלמותקרן"ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשו)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

והוצאותהכנסות.ב

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכשפייטהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ג

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ד

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201320122011

(באחוזיט)

%91.1%44.1%55.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

%66.7(%30.2)(%02.7)חבריתארצותדולרשלהחליפיןשער



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

חפההתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

102,2327,1לקבלודיבידנדריבית

5023המנהלתהחברה

-56עמלותהחזרבגיןחייבים

193הפקדותבגיןחייבים

76אחרים

%1359,221חובההתרותחייביםהכליך

בדצמבר31לייטכללימסלול

20132012

087.2309,1לקבלודיבידנדריבית

4922המנהלתהחברה

-54עמלותהחזרבגיןחייבים

-14הפקדותבגיןחייבים

76אחרים

337ע1.2[1חובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

20132%20

1518לקבלריבית

[1המנהלתהחברה

-2עמלותהחזרבגיןחייבים

53הפקדותבגיןחייבים

%%נ2חויהויתרותחייביםהכלסך



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר31לייםמצרפי
20132012

504,704360,646ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

682,420287,414להמרהניתנותשאינן

ם6נע4123647.1נ.186סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132%20

890,683528,627ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

626,414510,408להמרהניתנותשאינן

516.098.1038.036.1סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31לייטמניותללאמסלול

20132012

614,20832,18ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

056,6777,5להמרהניתנותשאינן

670,2624122סחיריםחובנכסיהכלסו



השתלמותקרן-ואחיותאחים

3%20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחיריטשאינסחובנכסי-5ביאיר

גדצמבר31ליוםמצופי
20132012

!קונצרניותחובאגרות

985.83367.86להמרהניתנותשאינן

985,83367.86

024,47087,59בבנקיםפיקדונות

799.5887.7לאחריםהלוואות

823,52974,66

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

SQS135USSIסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםגללימסלול

20132012

:קונצרניותחובאגרות

978,83367.86להמרהניתנותשאינן

978,83367,86

024,47087,59בבנקיםפיקדונות

799.5887.7לאחריםהלוואות

823,52974,66

--....................

!341,53נ12429סחיריםשאינםחוגנכסיהכלסך

בדצמבר31לזיםמניותללאמסלול

20132012

:קונצרניותחובאגרות

-2להמרהניתנותשאינן

-2סחיריםשאינםחובנכסיהכלסד



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול
20132012

58,263566,260ךסחירותמניות

נ758%2556626מניותהכלסך



השתלמותקרן-ואחיותאחים

3%20לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מצרפי

בדצמבר31ליום
20132%20

סחירותאחרוההשקעות

867,393097,283סלתעודות

741,11ן106,1מובניםמוצרים

--

973,404838,294

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

סחירותשאינןאחרותהשקעות

153,1158,1השקעהקרנות

355388מובניםמוצרים

508,1546,1

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

481,406384,296אחרותהשקעותהכליד

כללימסלול

בדצמבר%3ליום
20132%20

שהירותאחרותהשקעות
589,393097,283סלתעודות

073,11708,11מובניםמוצרים

662,404805,294

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

סחירותשאינןאחרותהשקעות
153,1158,1השקעהקרנות

355388מובניםמוצרים

508,1546,1

------------------------
170,406351,296אחרותהשקעותהצלסך
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השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

אחרותהשקעות-7ביאור

מניותללאמסלול

בדצמבו31ליום

20132012

-278סלתעודות

3333מובניםמוצרים

31133אחרותהשקעותהכלסך



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי1

ניהולדמי-8ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדעמבר31

201320122011

עללגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
o/2eQ/2o%2הדיןהוראותפי

%27.0%28.0%27.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור



השתלמותקלן-אחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותניהולעמלות-9ביאור

בדצמבר1נביוםשהסתיימהלשוה

(10110112011ZOli1011Zell

שיעזרח"שאלפי

מצרפי
42651847804454,0%052,0%059.0(י)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

יחיצתיניהולעמלות

29294000254.0%002.0%002.0(.י)השקעהבקריותהשקעותבגין

676%091.0%039,0נ,703(*-.)(**)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

iua11222uaעמלותכ"סה

כללימתליל

417509470%044,0%052.0%059.0(י)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

292940%002.0%002.0%002.0(י.)השקעהבקרנותהשקעותבגין

703,1676%093.0%040.0(.י.)(*.)סלובתעודותלושראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

221112נ22*112עמלותכ"סה

מניותללאמסלול

998%035.0%040,0%040.0(.1ערדניירותשלומכירהקניהעמלות

222עמלותשהעב

.העסקאותמחזורמתוךמהושנהשיעור(י)
.(חודשיםסופיולפיהמסלולשלממוצעתנכסיםיתרתסךמתוךמחושבהשיעור(י.)

לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(ייי)

.2012.7.1-מהחל

השקעה'מסלולתשואות-10ביאור

ממוצעתתשואהבריטיומיכלית)שנתיתתשואה

לשניטברוטונומינלית ,,ZO2011101110102009המלאות

:

llsinw

באחיזים

%40.8%33.24%13,9-%90.8%55.8%06.2כללימסלול

2%95,4.ד%61.3%41.6%41.4%41.5%2(1)מנמתללאמסלול

.09/4/16ביוםלפעולהחלהמסלול(נ)



השתלמותקרן-ואחיותאחים

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםגאלפינ

קשוריםוצדדיםענייןגעליעםועסקאותיתרות-11ביאור

אםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימת

.הקרןאתמנהלתמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

גדצמבר31ליום

20132012

5023מנהלתחברהחייבים

-031,45סלתעודות

-061,22מובניםמוצרים

אלפי50עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"ש

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב
ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר31
201320122011

21,4מLQB799.4המנהלתלחברהניהולדמי

מסים-12גישר

הקרן.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה
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מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-13ביאור

עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
לגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיו
,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעבידהעובד

לקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינויעל
.אחרת

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"המשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
.(2012שנתבסוףח"שאלפי998-כ)ח"שאלפי223,1-כהואהתשלומיםהעברת
אלפי109-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי105-כשלסךכוללהאמורהאומדן

.(2012שנתבסוףח"ש

"חוליםביקור"חוליםביתעמותת-המעסיקבתשלומימפיגוריםנובעהחובעיקר
.2012שנתבסוףפירוקלהליכינקלעהאשר,בירושלים

הנכסיםכונסבמשרדי,חוקיבמניין,ראשונהנושיםאסיפתנערכה2014/1/15ביום
טרםכינמסר,כןכמו.לעמותהקבועמפרקימונהלאכינמסר.בירושליםהרשמי

.קדימהשבדיןוהתביעותהעובדיםשלהחובבתביעותהחובהכרעותהסתיימו

שלושהשלתקופהבמשךלקופההתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
הנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים,ויותרחודשים
.בדבר
צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

.השקעהבקרנותהקופהמכספיח"שאלפי221-כעודלהשקיעהתחייבההקופה.ב
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המאזןתאריךלאחראירועים-14ביאור

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד("הבנק"

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכות
מכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
תפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעולשירותי

.אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימים
הבנקפועל,כןכמו.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

.אחריםשלישייםולצדדיס,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%35.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%68.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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