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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1

אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
.1982באפריל16ביום,הציבוריבסקטור

המניותבעליעלמידע

בהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
המונפקהמניות

%90(*)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

%10מ"בעהמדינהלעובדיותרבותכלכלהלמפעליהחברה

.לנאמניםמניותיואתהעבירהבנק2011אוגוסטבחודש,הבנקיםעלהמפקחבדרישותלעמודמנתעל(ה

.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"בעטפחות-מזרחיבנק
,צדדיחדבאופן,מוותרהואכיהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקלאגףהודיעהבנק

,'שליטה'להוותכדיאלהבזכויותשישככל,בחברהלמניותיוהנלוותהזכויותעל
החברהשלהמניותבעלישלבאסיפותלהשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה

שלישייםצדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדובר.פירוקבעתנכסיהיתרתאתלקבלוהזכות
.ההודעהבגוףהמפורטיםחריגיםבמקריםיחוללאזהויתור.המניותאתשירכשו

.בחברהמניותכבעלהבנקלמעמדבנוגעטענותוהאחיותהאחיםלהסתדרות

בתקנותהמונחלהגדרתבהתאם,הדוחכתיבתלמועדנכון,לחברההקשוריםהצדדיםלהלן
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

"
,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

קופתושלמנהלתחברהשלכספייםדוחותלענייןהחלהתחיקתיובהסדר(2012-ב"תשע
:גמל

%20(כאלהשקיימותככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון
שלל"הנההשקעהלתקנות1בתקנהכמוגדר)המשקיעיםלקבוצתהשייכותגמלקופות-

החברהנקראה13/7/31ליוםעד)("דשמיטב":להלן)מ"בעהשקעותתיקיניהולדשמיטב
.הקרןשלההשקעותתיקאתהמנהלת(מ"בעמוסדייסהשקעותדש

.החדשההכלליתהעובדיםההסתדרות-
.ואחיותהאחיםהסתדרות-
.כלליתבריאותשרותי-
.ישראלמדינת-



מ"בעגמלקופותלניהול.חברהץואחוותאחיםיהב
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

ןישראלמדינתן

ההסתורות
-הכלליתהעובדים

ספומזרדי**החישה

%50ו

,%0ן%50
ו,%50*

(4*)(י)מ"בענה.המדלעובדייהבבנק*-----ר.לעובדתרבות,כלכלהלמפעליהחברה

-ן4*מ'בעיהמוינה

%10%90

''
גמלקופותלמהולחברהואחיותאחיםיהב

מ"בע

.ולאמנותהועברובחברההבנקמניות(*)

.בחברהמניותכבעלהבנקלמעמדבנוגעטענותוהאחיותהאחיםלהסתדרות
דירקטוריםלמנותמהסמכות/ההצבעהמכוח/השליטהמאמצעי%20אשר,תאגידיםגםיחשבוקשוריםצדדים(")

,גמלקופותשלמנהלותחברותוהינםכמידהאלותאגידיםבניהולגמלקופותוכןזהגוףידיעלמוחזקים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013בדצמבר31לווםהתאגידעסקיעלדוח

(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3

201320122011

099,5806,4633,4השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

552,948,1380,801,1763,652,1(1)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

חיוביתנטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

483,12816,25(732,5)(2)(שלילית)

(%06.2)%90.8%55.8כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%61.3%41.6%41.4מניותללאמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

.מהשקעותיההקרןמרווחינובע2013בשנתהגידול(1)
לקרנותבהעברותמהגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2013שנתביןהשינוי(2)

.אחרותהשתלמות

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

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

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות

-4-



_ואחיותאחיםיהב

-

מ"בעגמליופותלניהול.חמרה.
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

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

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקרןתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניתם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

נכטיסהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוחלים

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

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקרןתקנוןפיעל.%27.0הוא2013בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי093,5היו2013בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות13-ו11בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה

-5-



מ"בעגמלקופותלניהולחברהיואחיותאחיםיהב
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

ההשתלמותקרנותלענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%63.12שלבשיעור2013בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%17.8שלבשיעורעלה

2013בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליותשנתיותתשואות2013בשנתהשיגההקרן.%68.8שלבשיעורהייתה
.מניותללאבמסלול%61.3-והכלליבמסלול%90.8שלבשיעור

דמישיעור.%73.0היה2013בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
שלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,8ביאורראה.%27.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהול
.הקרן

ההשקעותניהולמבנה
אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון

באילוהתייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגות
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקים

שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
הלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות
.סחירים

כלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתדשמיטב
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעות

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקמנהל
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישניהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

השקעהמדיניות

שלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןמדיניותפיעלמושקעיםהמסלולכספי-כללימסלול
.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדת

המיריםערךניירותוואומניותללאיהיוהמסלולבמסגרתההשקעות-מניותללאמסלול
נכסבכלההשקעותוועדתשלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןלמדיניותובכפוף,למניות
ההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,למניותהמיריםערךניירותאומניותשאינולהשקעההמותר

.החוקי



בעייהגמלקופותלניהולחברה-אחוותאחיםיהב
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

(המשך)הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

'סדנכסיס

~

הכנסותהחברההחברההכנסותסד91סלסנטושג ,,..,,,,י,,,,,,.
ניהולמדמי'נוקילמדמיגיירן."ליום:.י

2ע1220י3/31ישפ;;!

~

2012בשנת2014בשנת2וצ31

שינאלצי):(ח"לפיש"ע"שתממעלול
"

(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)(

921,1985,775,1019,5742,4'227כללימסלול

32527395,257457ללאמסלול

הקרןעמיתי.7

בישראלוהאחיותהאחיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםהינםהקרןעמיתי

זכויותהעברתסכוםסכום,;מקפרבספר,ן

חיבנעמיתים,,
~

מהקרןנטומשיכות.הפקדות,,וה
ל!

בשנהנשנה''בשקה?ליוםיע313ומ"

בדצפדצמברעמקתים"יוג.'שנה

(ח"שבאלפי)(ח"שובאלפי'(ח"באלפיש),בה*

(904,50)(287,226)513,29947,31459,271שכירים2013

(362,30)216ן,212)843,29177,32057,259שכירים2012

(232,20)(897,204)975,29198,32945,250שכירים2011



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013בדצמבר31ליות.תתאגידעסקיעלדוח

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרהקרןעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
נתונים,בשנהפעמיםשלושהיוצא,"האחות"בעיתוןמפרסמתהחברהכןכמו.לעמיתים

.לעמיתיםכלליומידעהקרןלגבי

תחרות.9

.השתלמותקרנותמאותפועלותבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,לחברתהאחתמקרן

אואחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
.ההפוךבכיוון

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

.והאחיותהאחיםהסתדרותר"יוהיאהחברהל"מנכ

.לקוהותשרותושתיפקידותציותקצינת,מנהליתרכזת,החברהמזכיר:הינםהחברהעובדי
שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכות
שירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
אשר,משלימיםתפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעול
.אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקם
הבנקפועל,כןכמו.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

.מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן

-9בביאור,הקרןשלהכספייםבדוחות,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה

."השקעותניהולעמלות"
מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
-404ליישוםמלווה,פנים

~
soxסיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי.

-8-



בערגמלקופותלניהולחברה-אחיותאחיםיהב
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

השקעות.12

השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.ופיקדונות

.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקרן.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
.דין

מיפוי.14

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*

.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-התשסייה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

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

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות*

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

.1964-התשכחי,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

ולהבהרה2013/2/18מיוםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלמכתבבהתאם
ולפישוטלקיצורמסגרתהנחיותנקבעו,'הכספייםהדוחותקיצור'בעניין2013/5/5מיום

עסקיתיאורלדוחביחספרטניותצמצוםהוראותמספרניתנווכן,הכספייםהדוחות
פירוטזהובכלל,הממונההוראותליישום,הבנתהמיטבפיעל,פעלההחברה.התאגיד
הדוחותעלמהותיתהשפעהלהשפיעכדיבהןשישבלבדסופיותורגולציהחקיקההוראות
מסוגהוראותהדיווחבתקופתפורסמולאהחברהשלהבנתהלמיטב.החברהשלהכספיים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
להתאגידעסקיעלדוח

~
2013בדצמבר31.ופ

מהותייםהסכמים.16

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

1מיוםהחללשנהנרכשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א

ולתקופתלמקרהח"ש000,000,15עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2013בפברואר
.שנתיתביטוח

גבול.2013בפברואר1מיוםהחללשנהנרכשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרהח"ש000,000,15עלעומדבפוליסההאחריות

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17

תלויותהתחייבויות"-13בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

.(ואחיותאחים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן

סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
ידיעלמוחקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן
בכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרן

.ולהעברותלמשיכותהקשור
מדיניות-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותמהנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.הקרןשלהסיכוניםניהול

מידתאתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידיתהשפעתם

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

בהתאםבפועלשהוציאההוצאותלפיניהולדמיגובהואחיותלאחיםהשתלמותקרן
פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותפיעלעניניותכקופותהמוגדרותבקופותלמקובל

גםקופות)

"
כספיאתבנאמנותומנהלתרווחלמטרותפועלתלאהקרן.2005-ה"התשס,

בעדתגמוליקבלולאבקרןהמכהניםל"והמנכהדירקטוריםכיהוחלטכןעלאשר.עמיתיה
כן-כמו.הדיןלהוראותבהתאםנקבעשתגמולו,החיצוניהדירקטוראתלהוציא,עבודתם

-כגון)מביצועיםהנגזרמשתנהרכיבללאבלבדקבועהלמשכורתזכאיםיהיוהחברהעובדי
.(ב"וכיובונוס
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013ווגשנת?רקטור?הדדוח

החברהשלכללייםמאפיינים
חברה-ואחיות'אחיםיהבידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים
.("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהול

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982באפריל16ביוםהוקמההחברה

.ואחיותאחיםשהםלשכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן

.1456-מניותללאמסלולושל418הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר

.2014בדצמבר31עדתקפיםהאישורים

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכות
שירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
אשר,משלימיםתפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעול
.אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקם
הבנקפועל,כןכמו.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

כלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתדשמיטב
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

המסלולנכסיסך.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

ללאמסלולנכסיוסך,ח"שאלפי227,921,1עלעמדהמאזןליום(עמיתיםמכויותנטוהכללי
.ח"שאלפי325,27עלעמדהמאוןליום(עמיתיםזכויות)נטומניות

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

-11-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ומאיותאחיםיהב

2013לשנתהדירקטוריוןדוח

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

אלפי380,801,1לעומתח"שאלפי552,948,1-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
.%17.8שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

הצבירהבקיזוז,ההשקעהבאפיקימהרווחיםנבע2013בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהשלילית

הפעילותתחוסעלכללימיזע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי418-בהסתכם2013בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי099,5-בהסתכמו2013בשנתהחברההוצאות

הכספייםבדוחותוכלליותהנהלההוצאותבביאורראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.המבוקרים

.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

-12-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2013דצמברבגיןהמדד)%82.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2013בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2013בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2012דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השעליתהריבית

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

.2014שנתבתחילתמיסיםלהעלאת(התממששלא)והצפי

חוץמטבע

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

היואןמול:המתעורריםהשווקיםעםהמדינותשלהמטבעותכנגדגםהתחזקהשקל.%88.4

-בהברזילאיהריאלומול%15.7-בקונגיונג'הצהדולרמול,%40.4-בהשקלהתחזקהסיני
%47.19.

המדינהתקציב

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

.תוצר%65.4שלבשיעורהמקורי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%5.2)דולרמיליארד2.7-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

5.5-ל2012בשנתדולרמיליארד8-מהראשוניותההכנסותבחשבוןבגירעוןומירידה

.2013-בדולרמיליארד

-13-



מ"בעגמלעופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לעינתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2013שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2013בשנתעיקרייםבמדדים

%30

%25--24.ע%

%20

%12.151
,./.

;%15

_R%10-,ק

=H

ן*
*

י54ו%51?ן
י%-

(.)MSCI WORLD.,-100א"ת-

-צמודלאח"אג-,לייייי*י"מדדצמודח"אג

MSCIמדד(*) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוקהמגיותשוק

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

MSCI(העולמיהמניותמדד.%33.16 AC WORLD(לעומת.%25.20שלבשיעורעלה
.%76.5-כשלבשיעורירדהמתעורריםהשווקיםמדד,זאת
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןהמפותחיםבשווקיםלעליותהסיבותבין

.השנהבמהלךהצמיחהלהאצתוהצפיב"בארההכלכלייםבנתוניםשיפור.

.האמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*
.האירופיתהכלכלהליציבותבנוגעהחששותהתמתנות*
.בעולםהמשקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*
.ביפןהמשקבמבנהמשמעותיותרפורמותוביצועכמותיתהרחבהתכניתהשקת*

החובאגרותשוק

%99.2שלבשיעור2013בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד

,הגילוןמדדי.%47.9שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרותומדד
.(להתאמה%69.1-ו%35.4,%31.2שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%12.12%21.9ף"המעומדד

500S8P%60.29%41.13

MSCI AC WORLD%25.20%43.13

-%30.2-%02.7דולר

-%35.0-%82.2יורו

%99.2%35.9ממשלתימדדצמודח"אג

%47.9%26.10קונצרנימדדצמודח"אג

%04.4%02.7צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

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

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

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

.בהתאמה2012ו2011בשנים%95-ו%92-כלעומת,לציבורח"אגשלהנפקות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותקרנותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמותקרנות

המאזןתאריןלאחראירועים.4

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך.א
ומדד%25.2של.בשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

מול%35.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)לצרכןהמחירים
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשער

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הבינלאומימהבנקהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.ב
באמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשון

.אחריםשירותיםספקי
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.המילותסיכוןכולל,הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2013שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

כללימסלול

מניותרכיב
זופעילותבמסגרת.המניותבתיק%27-%32-כשלחשיפהאחוועללשמירהפעלההקרן
ל"בחוהפעילות.בארץמניותח"שמליון8.36-כונקנובארץמניותח"שמליון8.62-כנמכרו

"עמליון1.76-כשלומכירותח"שמליון4.128-כשלברכישותהסתכמה
זהמסכוםחלק)

בארץהרכיבחשבוןעלל"חוברכיבהגידול.(ישראליותסלבתעודותETFמהחלפותנובע
ל"ובחובארץהמניותברכיבהפעילותסך.ההשקעותמבנהעלאסטרטגיתמהחלטהנובע

.ח"שמליון3.26-כשל(נטו)ברכישותהסתכמה
מדדצמודרכיב
דומהח"אגומכרהח"שמיליון6.72-כבסךצמודקונצרניח"אג2013בשנתרכשההקרן
(גליל)מדדצמודממשלתיח"באג.התשואהאתלהגדילמנתעל,nriwמיליון2.7-כבסך

"ממליון5.60-כ,נטו,נקנו
מיליון6.42-כבסךומכירות11מיליון1.103-כבסךרכישות)

nrrw(.תוך,ח"שמליון9.125-כשל(נטו)ברכישותהסתכמההמדדצמודבאפיקהפעילותסך
.בתיקבינונימ"מחעלשמירה
שקלירכיב
מסוגממשלתיותח"אג(נטו)מכרההקרן.התיקלהשבחתח"באגהחלפותביצעההקרן
מליון7.146-כבסךומכירותח"שמליון6.141-כבסךרכישות)ח"שמליון1.5-כבסךשחר

.דומהבסכוםומכרהח"שמליון2.2-כרכשה,השקליהקונצרניברכיבגםפעלההקרן.(ח"ש
עלשמירהתוך,ח"שמליון1.5-כשל(נטו)במכירותהסתכמההשקליבאפיקהפעילותסך
.בתיקבינונימ"מח

מניותללאמסלול
שלרכישותבוצעו)גלילמסוגממשלתיח"באגח"שמליון4.0-כ(נטו)נקנוהפעילותבמסגרת

ח"שמליון93.0-כ(נטו)רכשההקרן.(ח"שמליון8.3-כשלומכירותח"שמליון2.4-כ
כלל.(ח"שמליון87.0-כומכרהח"שמליון8.1-כרכשההקרן)מדדצמודקונצרניח"באג

תוך,עומליון33.1-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילות
.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירה
ח"שמליון6.5-כומכרהשחרמסוגח"באגח"שמליון7-כרכשההקרןהשקליברכיב
ממשלתיח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.שחרמסוגח"באג

.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך,"עמליון4.1-כשלבהיקף



מ"בעגמלשופותלניהולחברה-ואחיותאחיטיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלך.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2012שנת-2013שנת
(ח"שושאלפי(ח"שבאלפי)

459,271057,259%79.4תפקדת

%66.4(212,216)(287,226)אשיכות

%87.59(913,32)(618,52)מהקרןהעברות

-והכלליבמסלול%90.8היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
במסלול%41.6-והכלליבמסלול%55.8שלתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%61.3

סחיריםחובמנכסיבעיקרנבעו,2013בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותללא
,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אחרותומהשקעות

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאוןליוםהשיעור.3
יחס"-להלן),מניותללאבמסלול%08.82-והכלליבמסלול%87.65הואהנכסים
יכוליםאינםאסגס,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילות
שיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדיין

.%100-להאפקטיביתהנזילות
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןוובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

רובהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואס,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעם
,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספים
במזומנים,סחיריםבנכסיםמחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
%69.92:הבאיםבשיעורים(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשווי
.מניותללאבמסלול%89.99-ו,הכלליבמסלול
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

לגבילהערכותיההחובנכסישלהחייםמשךאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול

כילי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווהבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

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

.השוקסיכוניאתלהפחית

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

שוקסיכוניתיאור
.חקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות
ההשקעותועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברה
הקצאתלמדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעת
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסים
.אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
ועלהנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלנקבעתהמדיניות

הצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיס
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקים

.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיק

.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4פרק,עודראה

.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיכון
שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרן

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוהות13בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

המעודכןהנכסיםהרכב,השוקבמדדישינויכוללההשקעותלוועדתהמוצגהמידע.2
פעילותסקירת,ל"חותיקפירוט,הקודמתבישיבהשהוצגלהרכבמושווהכשהוא
המידעכןכמו.האסטרטגיתהנכסיםבהקצאתהקרןנכסיעמידתבדיקת,הקרן
.נבחרותוקרנותלקופותהקרןתשואתשלהשוואהאתכוללהמוצג

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.3
קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה
.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

הגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת

הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי
המוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהל

שהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדי
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדי
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

שינויכלאירעלא2013בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
סביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי
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ימ'בעגמלעופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

יון*'הדירקטוחבריעלפרטים
משמשבהםאחריםתאגידיםבחמשהתעסקותהשכלהנתינותמעןשנתמספרומשפחהשם

כדירקטורהאחרוגוההשניםלידהתעודת

זהות- Bישראליתציוןמבשרת,7מירון960ג013095146,הרולדברעוייד . A-קופותלניהולהברה-רופאיםיהבשכרבכירתוץוםמנהלהמדינהמדע

מ"בעגמל-עבודהייחסי.ויחביילדירקטוריוןר"יו
M .Aומלקופותלניהולחברה-ח.ר.פהב,הבריאותמשרדציבורימינהל

.משפטים-[8ן-
רימבע

הבריאותקוהאחיםהסתדרותל"מזכמוסמכתאחותישראליתלציוןראשון,52גוריוןבן046312541943,אילנהכהן
.והאחיותכלליתמנהלת

העובדיםשלגמלקופותלניהולחברהמוסדותחביל"סמנכאוניברסיטתMBAישראליתהשרוןרמת,5המיסדתם24,7349,01961דחייצ,וילאלימלךח"רו

.יפו-אביבתלבעיריית.א"כתותרבותחינוך.דרבי
CPAתשבונאות-

.א"ת'אונ
BAעםכלכלה

אוה-בניהולהתמחות

.ביישגוריוןבן-
אחיותעמותתר"יואחיותחטיבתר'יףבמדעיראשוןתוארישראליתנשר.ג,14הברכהסמטת539192541956נעמיכספי בישראלהקהילהבהסתדרותהקהילההמדינה

'מעבמינהלשניתואר

בריאות- מוריה
צ"בברההסיעודלקידוםהעמותהר"יוהציבורבריאות,חטר'יףמוסמכתאחותישראליתגןרמת,11שמאיבית0091149191938אשכנזי והברתביקורתועדתחברתהאחיותבהסתדרות

הבריאותבקודירקטוריון- דר
האקדמיס"ביהמנהלתשםתוארMHAישראליתעיוןמבשרת,12העפרוני0517325011953ד"עו,אילנהמרגלית' רבין.ר.מלסיעודמערכותבמינהל

.בריאות

שלישיתוארזעוק
.סוציאליתבעבודה

MAשניתואר
.סוציאליתבעבודה

BAראשוןתואר
בפסיכולוגיה

אחותתואר1(4ן

מוסמכת

-LLBמשפטים תואר-MAישראלית,יהודהאורסביוןנווה6/4ברקת0038381901949זיווהעדיליברטי
,הבריאותקובביתבכירהומרכזתמורה-שני ומרצה,שיבאלסיעודספר.במשפטים60406מיקודישראל

LLB-אביבתלבאוכיברסיטה.משפטים

BA-החברהמדעי

_הבריאותשירות)-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

)הדירקטוריוןחבריעלפרטים
המשי

)

בעלשלמשפחהבןחברה,התאגידעובדעיקריתהתעסקותהתחלתתאריךחיצונינציגמעדותחברותומשפחהשם בתאגידאחרענייןאוקשורהבהיחברהנוספתכדירקטורכהונההדירקטוריון.
ענייןשלשעל

לאהבריאותמשרדבכירתחוםמנהל1996/2לאהשקעותועדתר"יו-ברהרולדד"עו
עבודהויחסישכרהדירקטוריון

לאהסתדרותל"מזכהסתדרותל"מזכ1987/10לאהשקעותועדת-אילנהכהן
ואחיותהאחיםואחיותהאחיםכלליתמנהלת

לאלא'חבכספיםל"סמנכ2010/7כןר"יו-תשקעותועדת-גילאלימלךיח'רו
ותרבותחינוךמוסדותר"יו-ביקורתועדתצ"דח

א"בת
לאאחיותחטיבתר"יואחיותחטיבתר"יו2005/5לאנעמיכספי בהסתדרותהקהילהבהסתדרותהקהילה

לאהציבורבריאות'חטיוייר'וחטמקצועיאיגוד2007/5לאביקורתועדתמוריהאשכנוי האחיותבהסתדרותהציבורבריאות

בהסתדרות
לאכלליתחוליםקופתס"ביהמנהלת2010/7לאביקורתועדתאילנהמרגליתדייר

.ר.מ,לסיעודהאקדמי
רביו

לאלאספרבביתמורה2012/03לאויווהעדיליברטי
ומרצה,לסיעוד

באוניברסיטה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

ביקורתועדתישיגותהשקשתועדתישיבותדירקטוריוןw1l~W'ומשפחהשט
423ר"יו,הרולדברד"עו

422מנהלת-אילנהכהן
כללית

255טלפונית3+1צ"דח,גילאלימלך

3כספינעמי

45מוריהאשכנזי
35אילנהמרגלית

4ליברטיעדי

4255במהלךישיבותכ"סה

השנה



ימ'בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

נחגרהגכיריםמשרהנושאיעלפרטים

התחלתתאריךעסקיניסותהשכלהשלמשפחהבןבחברהתפקידבחברהתפקידלידהשגתתעודתשספרימשפחהשפ
כהונהשניםבחמורמשרהנושאקשורהזהות

אחרונות.אואחרבנירהענייןבבעלאו
ענייןבעלשל

1987/10ל"מזכמוסמכתאחותלאל"מזככלליתמנהלת046312541943כהןאילנה

הסתדרותהסתדרות
ואחיותהאחיםהאחים

והאחיות
2008/3משרדבעלחשבוןרואהלאלאפניםמבקר535582681955בקשידן

מבצע,ח"רו
פנימיתביקורת
וחיצונית

2008/3,פרלמנטריעוזרתואר,יד,עןלאלאהחברהמזכיר0383473571975אטיאסיוסי
מוניר,ד"עובמנהלראשון
תברהעסקים

%%20,3משרדבעל,חשבוןרואהיאלאכספיםמנהל0597646701965ארגובדורון

BAחשבוןלראייתבכלכלה
ושירותים,וחשבונאות

נלוויםמוסמך
במשפטים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
מורכבהגמול13/7/31ליוםעד.בלבדהחיצונילנציג2013בשנתשולסהדירקטוריםגמול
ח"ש098,1-טלפוניתלישיבה)ועדותיואודירקטוריוןלישיבתח"ש830,1שלמסך

עודכנו13/8/1ביום.לחודשח"ש038,3שלומסך(ח"ש915-התכנסותללאולישיבה
ללאישיבהח"ש110,1טלפוניתישיבה,ח"ש850,1שולםרגילהישיבהשעלכךהסכומים
.לחודשח"ש078,3בסךוגמול,ח"ש925התכנסות

.nrrwאלפי104-ב2013בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלולהחיצונילנציגהגמול

הגבוההשכרמקבליחמשת
התשלומיםפירוטבחברהתפקידומקבלשם

2013בשנתששולמו.,התשלום:

(ח"שלאלקי"

222החברהמזכיריוסיאטיאס

176מינהליתרכזת.רבקהקפון

89מינהליתעובדתעינתאדלשטיין

60ציותקצינתאוליפנטמירי
24פקידה'אעובדת

.החדשההכלליתמההסתדרותמושאלתהעבדת'

,2013דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
.כאלההיואם,מעביד-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינס

התאגידפירוטפירוטתפקידו'מקבלשם.

המשלםההתחייבויותומתשלומים"בחברה"ההבלוס
לתשלומיםששנלמו."'

עלשקיבלה,.

החברהעצמה".,
.,.,.,;,,,.,,,,ן

הסתדרות-(י)ודירקטורל"מנככהןאילנה

והאחיותהאחים

משכורתקיבלה,והאחיותהאחיםבהסתדרותתפקידהבתוקף.בחברהפעילותהבגיןנוסףתשלוםקיבלהלא(.)
.והאחיותהאחיםבהסתדרותכמקובלונלוות

המבקרהחשבוןרואה
ח"רו,'ושותשפלרשרונימשרד
גןרמת35בוטינסקי'ז-מען
שפלרארן-האחראיהשותףשם
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן

ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20134שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
האחראית,החברהשלהגילויכוועדתמכהנתהביקורתוועדת.ביקורתוועדתהשקעות

בדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדון
.הכספיים

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהסהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיוודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

בנוגעהןהתיקיםמנהלאתוהנחההתיקיםמנהלועםהחברההנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
ההשקעותועדתמחבריחלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרהתיקיםמנהל
.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנםכדי

ערךניירותומכרוקנוהתיקמנהלי,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהלעלמידע

פיעלמתבצעהתיקמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

-26-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הפניםמבקר

הביקורתמערדאת,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,הרחיבההחברה,2008משנתהחל
,הקרןפעילותתחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימית
עבודהבנהליהפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס
.ועודכתובים

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחנדי
דשמיטבתפקיד.הקרןשלההשקעותתיקמנהלת,דשמיטבחברתעםהתקשרההחברה

מניותבעלישלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהוא
.כחייפויפיעלאסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אגומחזיקי

.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותדשמיטבשלהדעתחוות

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
והעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיוןנשואות

שבהןבאסיפותמשתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאספותבאילובוחנתדשמיטב
כאשראובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעת

ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאות

החברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפות

.אסיפות239-ב2013שנתבמהלךהשתתפההחברה

סךמתוךהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת
.ידהעלהמוחזק,המונפקהמניות

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

-27-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

משפטייםהליכים
13בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

ל"מנכהצהרת

של"וגירייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתיבקרה'7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולהברה-ואחיותאחיםיהבשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכמפייסהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותיהאתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

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

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשכנעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעה,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

אילנהתאריך
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מ"בעגמלויופותלניחולחברה-ואחיותאחיםיהב

כספיםמנהלהצהרת

בהתאם,
דוחות,הצהרות-כספידיוחעלפנימיתובקרהנ7-9-201מוסדייםיפים)לחיי

של"וגילויים

.(ן)חסכ)ביטוח,ההנןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהשנתיהדוחאתסקרתי.ג

.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננותדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כטפידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)FIIS

"
;ההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגיסילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתריסעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(1.0126מל"
אנוחדורתח"רותאריך

"
כספיםמנהל
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

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

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,(י'ייהחברה-להלן)

.בחברה
לדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

בהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלה
רמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)I1FRSבינלאומייםכספידיווחלתקני
כינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנון
בהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכות
.כספידוחשלולהצגהלעריכה

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת
.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע(10וח10וי"

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

s-השלהפנימית
~
ollsoring Organizations of the T

~
adway Commission]0Colnmittee

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)bc [ ieves(3%20בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלההברהשלהפנימיתהבקרה"

//
הרולד

"
הדירר"יו

"
טוריון

-גן
"

/-רוו_ו,

,אילנהכהן

"
,-/ל"נכ /
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/'ר

כספיםארגו45לונהלדורוןרוצח

,/%".1כ.ן-ע14
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, htScי24ז4ח085ס4נ

ריאהריח
החשביי

המניותלבעליתמבקר

על
בעגמלקיפוחלניהילחברה-ואחיותאחישיהב

נ"

גמלקופותלניהולתברח-ואחיותאחיםיהבשלהכספיהמצבעלהמצורפיםהדוחותאתביקרנו

אחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת20!2-ו2013בדצמבר31לימים("ייחחברה-להלן)מ"בע

הינםאלהכספייםדוחות.2013בדצמבר31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשניםמשלוש

אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות

.ביקורתנועלבהתבסס

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

לתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך,חשבוןרואי

הצנההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראייתשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

החשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכספיים
המשמעותייםהאומדניםושלשיושמי

הכספייםכדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברחשלוההנהלהחדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

השניםמשלשאחתלכלפעוליתיהתוצאותואתZelz-ו20!3בדצמבר31לימיםהחברהשל

בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם,2013בדצמבר31ביוםהסתיימהשבחןשהאחרונה

.וחסכוןביטוח,החוןשוקאגף-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות1[[18)

,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהק(4ל(,8-הלתקניבהתאם,גםביקרנו

החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי
פנימיתכקרהשלהמשולבתבמשרתשנקבעוקריטריוניםעלבחתבסט,2013בדצמבר31ליום

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014במרץ20מיוםשלנווהדוחCOSOידיעלשפורסמה

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות
,,ייל%י,קייל'1/

)'ושותששר-שרוני
חשבוןרואי

,גןרמת
ד"תשע'כבאדר'כד
2014במרץ26
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JACOB Eng

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוס
מ"בעגמלקיריותלניהולחברה-ואתייםאקיטיהב

וחיסכוןביטוח,ההוושוקעלהממונחלהיראותבהתאם
כספידיווחעלפנימיתבקרהכדבר

.להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאתיםיתבשלכספיריווהעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
חמשולבבכווזגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,3נ20בדצמברג3ליום("ההברה"

~
פנימיתבקרהשל)

the-הידיעלשפורסנוח Treadway Commisslen,0Organizatlons59,0תח50חסקCoenilttee(להלן-

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםההברהשלוההנהלההדירקטוריון.("ם(50ל"
כדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלומאפקטיביותאתולהערכתם

שלכספידיווהעלפנימיתכקרהעלדעהלהוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלפנימיתבקרה
.ביקורתנועלבהתבססהחברה

לתקנבהתאםביקורתנואתערתי
805Accoun(מ(ק(408)-ה,

~

ing OversightיחטקחיםPubilc cc
.בישראלהשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

אםביטחוןשלסבירהמידה)להשגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנודרש)אלהתקניםפי-על
הכנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווהעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קויימה
שליהערכהבחינהוכן,מהותיתהולשחשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווהעלפנימיתבקרהלנבי

YISגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבססבנימיתכקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביות
' Q להוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםהלים)

.דעתנו

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהTDIQ1גוףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספידיווחלתקניבהתאםnllalslnלמטרותכספייםדוהותשלוההכנהכספיייווהשלות)הימ,הנלגבי

בינלאומיים

~

IFRS(אגף-האוצרידיעלהנדרשותיבהתאנוותp1Wעלפנימיתבקרה.וחיסכוןביטוח,ההון
לניהולמתייחסים(11:אשרונהייסמדיצותאותםאתכוללתמוסריגוףשהיאחברהשלכספידיווח

ההברהכסי)שליההעברותהעסקאותאתאות)ובאופןבמרייקנושקפית,סבירבסירוס,אשררשומות ,
לאפשרכדיכנדרשרשמות)שעסקאותביטחיושלסבירהמידהמספקים(1,2(רשותה,נהוצאתםלרכות
-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות(81,1ףבינלאומייםכספידיווהלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנת
להרשאותבהתאםרקo)wu(ההברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,והיסכוןביטיח,ההוןשוקאגף

שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןההברהשלוההנהלההדירקטוריון
להםלהיותשיכולה,ההברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות,העברהאושימוש,רכישה
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

,כןכמו.מוטעיתהצוהלזלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלתימיתכקרה,המיבנותמנבלותיהבשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןהשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת

.לרעהתשתנההנהליםאויות)זי,הנשלהקיוטידת,שנאובנסיבותשיניייםבזללמתאימותלבלתי

)1ליוםכספידיווהעלאפקטיביתימית)פבקרה,המהותיותהגחינותמכל,קיימהההברה,לדעתנו

ידיעלשפורסמהימית)פבקרהשלהמשולבתבמספרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,3נ20בדצמבר

בדצמבר31לימיםההברהשלהכספייםהדוהותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,ם)כיקרני נ201בדצמבר3)ביוםהסתיימהשגהןה)שהאהרוהשיםמשלשאחתולכל2012-ו2013
,שלנווהדוה דעתכללחוות,2014במרץ20מיום

,,.כספייםדוהותאותםעלמסויגתבלתי

יעילקףםסיכיריקי
'ישיתטבלר-שרתי

תשבעכיאי ה)רמת
ד"תשע'בבאדרכד
2014במרץ26

ן,(טרו
וש"

ויגשר)חתת11תעלנקדחמימיח-חגיה-כואנתה,הנאה.ס011ט,"ישנ""

5134747-03.פקס6134546-03.טי.3505.ד.ת,52511קרמח.35ו0קי.בוט'ו'רח.2התאומיםמגדי RAMAT-GAN,]5

~
JABOTINSK35;TWIN

TOWER

ISRAEL.3606,י8ז26134747-3-97281,6134646-3-972 , P . O . B.52511
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מ"בעגמלקופותלביהולחברה"ואחיותאחיטיהב

הכספיהמצבעלדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
ג3/גג/2/3114ג/13ייאור

נכסים

478נטו,קבוערכוש

5168חובתויתרותחייבים

6395492שומניםושווימזומנים
--

418508הנכטיסכלטד

--
2ע

--7מניותחון

התחייבויות

94325נטו,לעובדיםהטבותבשלחתתייבויות

10375483זכאיסייתרותזכות

418508וההתחייבויותההוןכלסך

-==

מהדוחופרד)גלתיחלקמהוחםהמשרפיםהבאורים

"
.הכטפייט

//

1111)_2.021_2'
///

/

//,
/

צל
(-חיןן(_יביז1_____

~

י"
יורגאוגובח"רוכהןאילנן,5הרולד,הכספייםהדוחותאישורתאריך

-/מנהלתכללית-/,
יו

/כספיםמנהלודירקטוריתהדירקטוריוןר"



D1"Yגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

והפסדרווחדוחות

(חדשיטשקליםבאלפי)

בדצמברג3ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011ביאור

11093,5799,4623,4נטו,ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

6710מימוןהכנסות

099,5806,4633,4ההכנסותכלסך

13099,5806,4633,4וכלליותהנהלההוצאות

099,5806,4633,4ההוצאותכלסו

---ההכנסהעלמתיםלפניר11ח

---8ההכנסהעלמסים

---לתקפהר11ח

הכספייםמתרוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א
16ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

ענפיתגמלקופתהינההקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982באפריל
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעובדיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתה

.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה.ב

ונכסיההקרןפעולות.ג
.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה

לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א

ובהתאםaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות

הןהכנסותיה,ענפיתקרןמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתזריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינסהכוללהרווח
.הכספייםלדוחותצורפו

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

קבוערכוש.ד
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-36-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

דעתושיעולבאומדניםשימוש.ה
-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בהערכות,דעת
להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניההחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאססבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

פעילותמגזרי-3ביאור

,הקרןמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמותקרןמנחלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוחראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חרשיםשהליסבאלפי)

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

2012,בינואר1ליוםיתרה

תוספות

2012,בדצמבר31ליוסיתרה

תוספות

2013,בדצמבר31ליוסיתרה

נצברפחת

2012,בינואר1ליוסיתרה

תוספות

2012,בדצמבר31ליוםיתרה

תוספות

2013,בדצמבר31ליוםיתרה

בספריםהערך

2012,בדצמבר31ליום

2013,בדצמבר31ליוס

.ב
אורי

(בשנים)שימושייםחיים

ותוכנהמחשבים

משרדיוציודריהוט

21

7

28

3

1

6

6

בדצמבר31ליום
20132012

1414

וציודריהוטמחשבים
כ"סהמשרדיותוכנה

27431

7-7

34438

33

37441
--=

-38



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליום

20132012

88מראשהוצאות

-8אחריםחייבים

--
168חובהויתרותחייביםכ"סה =

-

מזומניםושתימזומנים-6ביאור
בדצמבר31ליום

20132012

395492מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

--

395492מזומניםושווימזומנים

שיעורעלהמבוססתשוטפתשנתיתריביתהמאזןליוםנושאיםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
%85.0-יומיותבנקאיותהפקדותבגיןריבית



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

:(2012לדצמבר31לעומתשינויבלא)2013בדצמבר31ליוםהחברהשלהמניותהוןהרכב

מניותהוןכספיערי

חדשיםשקליםחדשיםשקלים
ונפרעמונפקרשום

רגילותמניות000,5
00.501.0אחתכלחדששקל001.0בנות

======

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

ההכנסהעלמיסים-8ביאור
החברהעלהחליםהמסחוקי

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

לחברההיולאהמסבשנת.הכנסהמסבפקודתכהגדרתהציבורימוסדהינההחברה
אתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסות
.הכספייםדוחותיה

סופיותמסשומות
.2005המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
.ארוךלטווחאחרותוהטבותהעסקהסיוםלאחרהטבות,כוללותלעובדיםהטבות

העסקהסיוםלאחרהטבות
בעתלעובדפיצוייםלשלםהחברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני

14סעיףלפי,מוגדרתהפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאופיטורין

.העסקהסיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלהחברההתחייבויות.להלןכמתואר

בתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבותחישוב
.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעלומבוסס
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

כתוכניתהמסווגותהפקדותידיעל,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדה

מוגדרתהפקדהתוכניות
,1963-ג"התשכ,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,הפיצוייםמתשלומיחלקלגבי
,ביטוחבחברותבפוליסותאו/ופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על

.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות
בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
אלפי22וסךח"שאלפי41לסך2012-ו2013בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמהח"ש

נטולעובדיםהטבותבשלההתחייבויותהרכב
בדצמבר31
20132012

ח"שאלפי
4352חופשה-קצרלומןאחרותהטבותבגיןהתחייבויות

4325

-41-



מ,בעיגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

זכותויתרותזכאים-10ביאור
בדצמבר31ליום

2012(ל2013

7)29ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

296204לשלםהוצאות

)43-שירותיםונותניספקים

5065קשוריםצדדים
--

222aaזכותויתרותזכאיםהכלסך

.מחדשסווג(')

ניהילמדמיהכנסות-11ביאור

היאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההמירביהניהולדמישיעור
האמורלשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופת
.העמיתיםחשבונותלכלאחידהניהולדמישיעור

201320122011

093.5799.4623.4ההשתלמותמקרןניהולדמי

27ם%122%128%הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתונים-12ביאור

ותשלומיםתקבולים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי552,948,1:הינו2013בדצמבר31ליוםהמנוהליםהנכסיםסך
.ח"שאלפי459,271:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמהעמיתיםהתקבולים
.ח"שאלפי287,226:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהלעמיתיםהתשלומים

2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהכספיםהעברות.ב

אחריםמגופיםלחברההעברות

714,1השתלמותמקרנותהעברות

אחריםלגופיםמהחברההעברות

(6.52)8)השתלמותלקרמתהעברות

(904,50)נטו,העברות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפינ

וכלליותהנהלההוצאות-13ביאור
בדצמב31ביוםשתסתיימהלשנה

201320122011

622565451ונלוותעבודהשכר

104115131לדירקטוריםתשלומים

4109והפחתותפחת

-10294ביטוחים

10910474ותקשורתמשרדיםאחזקת

368344289ופרסוםשיווק

ol>wt012,2909,1844,1מתפעליםלגורמים

665602883השקעותתיקניהולדמי

994959873מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

11910479אחרות

---
4(48133(011.5וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.צואלפי18שלכוללבסךהחברהבהוצאותאחריםהשתתפוהשנהבמהלך

עד("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי

לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליום

מיוםהחל.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1

.אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותילרבות

.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

ונושאידירקטוריםאחריות"ביטוחבמסגרתהדירקטוריוןוחבריהמשרהנושאיאתמבטחתהחברה
.המצטברהביטוחמקרילכלצו000,000,15עדשלמקסימליכיסויבסכום"משרה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-14ביאור

(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:2013בדצמבר31ליוםההרכב

20132012

ח"שאלפי
50117ההשתלמותקרן-זכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(.)

הקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)יתרה
.ח"שאלפי50עלעמדה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

ח"שאלפי
093,5799,4623,4ניהולמדמיהכנסות

365837281וכלליותהנהלההוצאות

ענייןומבעליקשוריםמצדדיםוהוצאותהכנמות.א

עאלפי093,5-מהקרןניהולדמיהכנסות.1
~

.
.שואלפי104-לדירקטורגמולתשלוםהוצאות.2
.צגאלפי84-מקצועילקידוםלאגודהדירהשכרהוצאות.3
.עהאלפי31-דירקטוריםביטוח.4
11אלפי146-האחותבעיתוןפרסום.5
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
2013לשנתהכספייתלדוחותביאורים

סיכוניםניהול-15ביאור
סיכוני:הבאיםלסיכוניםאותהחושפתהחברהפעילויות.גמלקופותבמגזרפועלתהחברה.א

.תפעולייםסיכונים,אשראיסיכוני,נזילותסיכוני,שוק
כפוףכןוכמו,החברהל"למנכמנהליתכפוףהסיכוניםמנהל.סיכוניםמנהלקייםבחברה.ב

מפורטרבעוניח"דוהחברהבפנימציגהסיכוניםמנהל.החברהשלההשקעותלוועדתמקצועית
,לוויםקבוצות,השקעהדירוגי,ענפית,גאוגרפיתחשיפה)החשיפותברמתהסיכוניםאתהמנתח
.נזילותומדדותנודתיותסיכוןמדדי,קיצוןתרחישיניתוח,(בודדלווה

בחברותסיכוניםובקרתניהולמערך"גמלחוזרמתכונתפיעלפועלבחברההסיכוניםמנהל.ג
.3-2-2009"גמלקופותשלמנהלות

המוחזקיםההשקעהנכסישלההוגןבשווימשינויכתוצאהכספילהפסדסיכון-"שוקסיכון".ד
,ערךניירות,ריביותשלהשוקבמחירימשינוייםהנובע,גמלבקופתהמנוהליםחסכוןכספיכנגד

אחדכלשלהשוקבמחירימשינוייםהנובעיםאחריםבמדדיםמשינוייםוכן,וסחורותמטבעות
.מהם

לגבימידעניתןלאולפיכך,מזומניםושווימזומניםיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה.ה
.אשראיוסיכונישוקסיכוני
.הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקרן-נזילותסיכון

מעבירההקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברםבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברה
המאזןתאריךלאחראירועים-16ביאור
("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי

לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד
פעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,ההברההוראות,החברהתקנון
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים
,מ"בעלישראלאשון.הוהבינלאומימהבנקהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1
פועל,כןכמו.אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותילרבות
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

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

בנקוריביתהדולרשערמול%35.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראל

עלולפיכך,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואה
נוסףמידע-17ביאור
.הקרןשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,השתלמותקרן-ואחיותאחיםלגבינוסףמידע
ותקינהחקיקהתהליכי"18ביאור
מיוםולהבהרה2013/2/18מיוםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלמכתבבהתאם

הדוחותולפישוטלקיצורמסגרתהנחיותנקבעו,'הכספייסהדוחותקיצור'בעניין2013/5/5
,פעלההחברה.התאגידעסקיתיאורלדוהביחספרטניותצמצוםהוראותמספרניתנווכן,הכספיים

סופיותורגולציהחקיקההוראותפירוטזהובכלל,הממונההוראותליישום,הבנתהמיטבפיעל
שלהבנתהלמיטב.החברהשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהשפיעכדיבהןשישבלבד

.זהמסוגהוראותהדיווחבתקופתפורסמולאהחברה
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