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בעייםסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.
עוסקת,("החברה"להלן)מ" השתלמותקרן-ע.ל.קבניהול

9ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדים
סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר
.שכירים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרןי

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרןי

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
עלתפעולהסכםועדכוןלחידושיהבבנקעםומתןמשאמנהלתהחברה.דיןכללהוראות

.ההסתדרותמכרזתוצאותבסיס

(שלשמגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםת"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה. משלימיםשירותיםקבלתלצורך
ולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי

המתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.נוספיםשירותים
נמצאתהחברה.אחרתלקרןאומסלוליםביןהעברות,משיכות,הצטרפות:מהעמיתים

.שגובשהתקשרותהסכםעלם"שלמגןעםחתימהבשלבי

-הלמןידיעל2011שנתמתחילתמנוהלהקרןשלההשקעותתיק.
תיקיםניהולאלדובי בעמוסדיים

וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה,מ"
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעול

.והדירקטוריוןההשקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסיי

יועץ:ביניתם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
,פניםמבקר,משפטי ליישוםמלווה

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,ן404-50

:הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר.

)11/3/1ליוטחשבונותמסקר'],עמיתיםסוג

הכלסךמניותללאמסלולמסלולכללי

057,137064,13שכירים
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1במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

~

20

המימוןומקורותהחברהפעולותתוצאות

מומנוההוצאות.ח"שאלפי695-בכהסתכמו2011שנתשלהראשוןברבעוןהחברההוצאות
הכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמימהכנסות
.הסקורים

.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד6.112שללסךהסתכמו2011/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%54.0שלגידול,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%11.6.

המשיכות.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד4.14היהההשתלמותבקרנותההפקדותסך שמיליארד4.9-בהסתכמותקופהבאותהההשתלמותבקרנות
.ח"



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיטשקליטאלפי)

הקרןשלעיקרייםכתפייםנתוניט

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות
והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

2011/03/31

הכלסךמניותללאמעלולכללימסלול

254,6022[4666,602

%74.5%55_6%74_5

%36.83%21.93%36.83

%66.5-%66.5

%20.5-%20.5

%04.0%24.0%04.0

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים
כנחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מוומכיםושיוימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

2010/03/31
הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

735,5694794]2,570

%82.4ך.%82.4%52

%69.80%48.92%70.80

7.ן%4-%42.7

%93_6-%93.6

%14_0-%14.0

2010/12/31

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

461,604409870,604

2.ן6.2%91.3%6]%

%53.85%09.96%54_85

%03.6-%02~6

%60.5..-%60.5

%23.0-%23_0



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-ע.ל.ק

הדירעסוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

!201/3-!

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

7ן,616,178624הפקדות

(]679,5)(1)(678,15)משיכות

(843,2)-(843,2)(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

--(אליוואובקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

(898)7(905)נטוצבירהכ"סה

==================

2010/3-1

הכלילמניותללאמילולכללימיליל

17,]171028,]18הפקדות

(1],605)-(]],605)משיכות

(625)-(625)(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

[נ99(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

598,4]597,4נטוצבירהכ"סה

0!20/12-!

הכלסךמניותללאמסלולכללימילול

686,7233719,72הפקדות

(729,48)(21)(708,48)משיכות

(742,7)(48)(694,7)(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(נ4747(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

]248,6(83)]331,6נטוצבירהכ"סה



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הרתחבתקופתהקרןתשואות.ג

ג-2011/3
מניותללאמילולכללימסטל

-%88.0-%10.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/3-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%90.2%15.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

2-1ג/2010

מניותללאמסלולכללימסלול

%44.7%30.5מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרולניהולהחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
נ"סהל"בחוחוץהמחיריטלצרכןהצמדהבלא

כללימסלול

906,32-636,1-542,4מזומניםושווימזומנים

838,256694.208-533,36065,2סחיריםערךניירות

788,32268053,1109,4.סחיריםשאינםערךניירות

327,1--327,31-והלוואותפיקדונות

405-.276129השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

04.1586.37448.2פ1222338פ20.2פההשקעותכלסך

,%48%45%1%6%00המסלולמהשקעותבאחוזים
מניותללאמסלול

27---27מזומניםושווימזומנים

384--137247סחיריםערךניירות

411-ן164247ההשקעותכלסך

%40%60%100המסלולמהשקעותבאחוזים
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2011שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו

הצמיחה.הכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בנקשלהמשולבהמדד.הייצואבנתוניושיפורהמקומייםבביקושיםהגידולבהמשךמתבטאת
.o-ו%5.0,%6.0שלבשיעוריםעלההמשקלמצבישראל sQ/oומרץפברואר,ינוארבחודשים

.בהתאמה
.%7.0-בהראשוןברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
העלייהרקעעל,%5.2שללרמה%2שלמרמה,במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,בפועלהאינפלציהבקצב

החובואגרותהמניותשוק

o-בירד25א"תמדד:%3.3עדשלבשיעוריםבארץהמניותמדדיירדוהראשוןברבעון .
"

Q/oומדד
זובתקופה.%1-ל%5.0ביןעלוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.%34.1-בירד100א"ת

אגרותשוק.%46.4שלבשיעורהאירומולונחלש%91.1שלבשיעורהדולרמולהשקלהתחזק
-בירדממשלתיותמדדצמודותח"אגמדד:הואאףשליליותתשואותהציגהממשלתיותהחוב

ברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי.%32.1
.%05.1שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%52.0שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:האחרונים

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים .אפריקהובצפוןהתיכוןבמורחהפוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית.
.האינפלציהבקצבעלייה*
.הריביתהעלאתבקצבעלייה*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/3-110/3-12010

%%%

70.086.0-66.2לצרכןהמחיריםמדד

32.1-73.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

89.130.503.13מדדצמודקונצרניח"אג

00.1-78.103.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD64.474.255.9

2540.0-34.784.15א"תמדד
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2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

:כללימסלול

.המניותתיקהשבחתתוךהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרןהראשוןהרבעוןבמהלך
בוצעוומנגדח"שמליון6.5-כשלבהיקףבארץסלותעודותמניותנרכשוזופעילותבמסגרת
3.8-כשלבהיקףסלותעודותמניותנרכשול"חובתיק.ח"שמליון2.5-כשלבהיקףמכירות

.ח"שמיליון1.9-כשלכספיבהיקףמכירותבוצעוומנגדח"שמיליון

.השנהבהמשךגבוהיםלמדדיםציפייהמתוך,הרכיבלהגדלתהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
4.1-כשלבהיקףקצרמ"ובמחגבוהבדירוגקונצרניותחובאגרותנרכשוזופעילותבמסגרת
ח"אגנרכשו,כןכמו.ח"שמיליון5.0-כשלבהיקףקונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון

ממשלתיותח"אגונמכרוח"שמיליון7.34-כשלכספיבהיקףוקצרותבינוניותממשלתיות
.ח"שמיליון5.9-כשלבהיקףארוךמ"במח

בריביתממשלתיותח"אגרכשההקרן.והשבחתוהרכיבלהקטנתפעלההקרןהשקליברכיב
מכרהומנגדח"שמיליון1~7-כשלבהיקףשחרמסוגח"ואגח"שמיליון0.4-כשלבהיקףמשתנה

.ח"שמיליון2.10-כשלכספיבהיקףארוךמ"במחשחרמסוגח"אג

.ח"שמיליון3.23-לבתמורההנאמנותבקרנותאחזקתהאתמכרההקרן

:מניותללאבמסלול

השקעותבמבנהנמצאוהמסלול,עמיתיםתנועותכמעטהיולאבמסלולכיהעובדהלאור
.ח"באגפעילותכלבוצעהלא,הקרובהלשנהלציפיותהמתאים

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2011/3/312010/3/312010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
977,3759,4274,4.(ח"שבאלפי)
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(ואשראישוק)פיננסייםסיכוניםניהול

כללי

החלטותקבלתבתהליכיביטוילידיהמובאים,וסיכוןתשואהשיקולימתוךנעשההסיכוניםניהול
.בקרןההשקעה

שקבעמגבלותובמסגרת,הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.לסיכוניםהחשיפהאתלהפחית,היתרבין,נועדואשר,הדירקטוריון

הסיכוניםניהולמדיניות

אליהםהסיכוניםמכלולאתהמגדירה,ברורהמסגרתלהתוותנועדההסיכוניםניהולמדיניות
סיבולתאתמגדירההמדיניות.עליהםהבקרהואת,וניהולםמדידתםאופןאת,הקרןחשופה
.והחשיפההסיכוןומגבלות,השוניםבתחומיםשלההסיכוןתאבוןאת,הקרןשלהסיכון

הסיכוןרמתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיק

כפיהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
.הדירקטוריוןידיעלשנקבעה

אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק

התייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויות

.השוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
המנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודד

הפיננסייםהסיכוניםניהולמדיניותעלהפיקוח

מחלקתבאמצעות,ההשקעותמנהלי"ענעשההאסטרטגיתהנכסיםהקצאתיישוםעלהפיקוח
,המערכותכילוודאאחראיהסיכוניםמנהל.במגבלותהעמידהעלהבקרותאתהמבצעתבקרה

הסיכוניםניהולמדיניותליישוםומתאימיםמספקים,העבודהותהליכישהוגדרוהנהלים
.שנקבעה

פניםמבקרעלמידע

בעלחשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמכהןמועלםיצחקח"רו.1
.פניםבביקורתניסיון

300-כשלבהיקףפניםביקורתשעותעוד.שעות700-כשלבהיקףבחברהמועסקהמבקר.2
-הלמןהתיקומנהל,סהרפועלים,יהבבנקכמו,לחברההקשוריםגופיםי"עמתבצעותשעות

ביקורתעבודתנדרשתכאשר.האוצרבאישורוזאת,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי
.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקףאתלהגדילהחברהרשאית,נוספת

שלהעבודהותוכנית,החברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהחברהדירקטוריון.3
.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר

אתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקת

-10-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הגילוילגביויהליםבקרותהערכת

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"-להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשל

ומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
הינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים

בדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011במרך31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבךרואהשלסקירהדוח
מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלפותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

-להלן)מ"בעהסוציאלייםשלובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2011במרך31ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופות

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופות

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשליקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערבת

הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,החשבונאים)הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעליבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

'גקותגלפנד-ירדני רוץו
,(-יסיע' חשבוןרואי

2011במאי24

l -lTzipi-מכתביםי2011,השתלמותקרןלניהםחברה-ע_ל_4יוק



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

,ן
כומאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפיעל,אחרדם*

,יעי טיי"י,ז"44,,
,

וי



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ה
""דללזב/נ-/11

מלכייל,פרייצחקתאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותהרןלניהולחברה-ע.ל.ק
כדפיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם)
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהל/,ארגובדורוןתאריך
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הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
11/3/3110/3/3110/12/31באור

(מבוקר)מטקהלא)(מבוקר1לא

נכסים

שוטפיםנכסים

136452172בבנקיםמזומנים

3199-33ההשתלמותקרן-חייבים

6176102מראשהוצאות

396528307שיטפיסנכסיםכ"סה

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

4-4קבוערכוש

ב--

400הנכסיםכלסך

"
52311

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

384237300שרותיםלנותנילשלםהוצאות

-3.291ההשתלמותקרן-זכאים

11-9לחופשההפרשה

5-2שוניםזכאים

400528311שוטפותהתחייבויותהכלסך

----

נ40והוןהתחייבויותסך

11נ52"
1

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקהמצורלטומהוויםהבאורים

1,,
1

יר,
'

Csישע
ן"כ)מ,יויירהדירקטוריון



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-ע.ל.ק

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםגאלפי)

הכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי

מומניםושוויממומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

ועדותוחברילדירקטוריתהוצאותרוהתזגמוליםדמי

(יהבבנק)תפעולשירותי

(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

השקעותתיקניהולדמי
חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

חשבונותביקורת

משפטייעוץ

אחרותמשפטיותהוצאות
מקצועיםשרותים
פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי
מחשובשירותי
אגרות

משרדואחזקתדירהשכר
ושיווקפרמוט

לעמיתיםדיוור
פחתהוצאות

אחרותהוצאות

ההוצאותכלסך

כוללרייח

לשלושתלשלישת
לשיההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
310/12/31!/11/03/3110/03באם

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

4695576729,2

--3

695576732,2

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

7574314

412399

155211791

83-75

107101412

359143

3020148

243197

8.17

381119

2520114

3759198

--8

222

1313

7242

5257

181673

--2

695576732,2

----------

---

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיהלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

כללי-1באור

להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.1
עוסקת,("החברה" להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול

הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן" במסגרת
הקרן2008במרץ31ליוםעד.1976בדצמבר9ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמי

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלה
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.ממשלתיתחברההינההחברה.;

.11/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.'

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות לתקן

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח,י,34IASבינלאומיחשבונאות בינלאומיים
IFRS(התקן"להלן"),וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

.האוצרשבאגף
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימושי
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קבוערכוש.
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
בנוסףהינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות

ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינסהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
"(" IFRS המדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר

בהתאםוכן,החברהשלהחשבונאית
.("הממונה"להלן)וחיסכוןביטח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיות
שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
אלהבדוחותנכללו,2005-התשפתו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
.הכספיםומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-13בעמודים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד
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בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

האוצרבמשרדוחסכוךביטוח,ההוךשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיךהוראותלהלן
:המוסדייםלגופיםושקשורים2011שנתשלהראשוןברבעון

,(3מסיתיקון)(פנסיוניובשיווקכנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק0
.2011.3,10מיום2010-התשעייא

התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק0
מיום2011-א" 2011.1.6.

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק0
.2011.1.26מיום2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010

התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת0
אשר2011-א" .2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה

סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכירטיוטת0
.2011.3.27מיום2011-א"התשע,(_'מסתיקון)(פנסיוניים

התשע,(שעההוראת)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות0
מיום2010-א" 2011.1.4.

התשע,(ניהולדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
2011-א" .2011.3.27מיום

,(...תיקון)(הפצהעמלות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2011.3.27מיום2011-א"התשע

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות0

"
מקרןחלקיתכספיםמשיכת)

.2011.3.14מיום2011-א"התשע,(השתלמות
,(ומוטביםעמיתיםאיתור)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0

.2011.3.9מיום2011-א"התשע
מחברההנדרשמזעריעצמיהון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0

.2011.1.12מיום2011-א"התשע,(מנהלת
טיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוף'6-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0

.2011.3.28מיום'כספיםוהעברתלמשיכהבבקשות
ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור'5-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0

מיום' 2011.3.28.

סחירבלתיחובנכסשלהוגןשווילקביעתמודלי3-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0
מיום' 2011.3.16.

אוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה'1-4-2011עקרוניותהכרעותחוור0 קופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשל
.2011.3.15מיום'השקעהמסלוליביןאוגמל

פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר0
.2011.3.14מיום' ויועציםסוכניםחוזר0

.2011.3.14מיום'עדכון-שירותיםלמתןהסכמים' גופיםחוזרם
מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות'מוסדיים

מיום' 2011.3.16.

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה'1-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0

.2011.2.28מיום'הפנסיוני
הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2011.3.27מיום' מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
מיום'שנייהטיוטה-מוסדייםבגופיםעמיתיםנתוניטיוב' 2011.3.20.
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בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןלניהולחברה-ע.ל.ק
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

שנייהטיוטה-ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
מיום' 2011.3.9.

.2011.2.28מיוםטיוטה-ניודממשק-'גנספחמוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
הנכסברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2011.2.21מיום'טיוטה-הבודד
לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןשראות'מוסדייםגופיםחויךטיוטת0

.2011.2.8מיום'טיוטה-הבהרה-ממשלתיות
שלישיתטיוטה-מנהלותמחברותהוןדרישות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטתס

מיום' 2011.1.12.

טיוטה-דיגיטליתחתימה'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0
.2011.1.4מיום'



קרןשע.ל.ק
לעובדיםהשתלמות

סוציאליים

בינייםכספייםדוחות
2011במרץ31לחם



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011במרץ31ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה

5-3הצהרות

8-6מאזנים

11-9והוצאותהכנסותדוחות

14-12העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

15הכספייםלדוחותביאורים



.'ושותגלפנד-יודני
CO

ש:

,

YdDE

~
-GEEFAND .9נ8,

KREMNITZKIST4

1

שלהמבקרהחשמןרואהשלסעירתדוח
ימיאלייםלעובדיםקרנהשתלמות-.ע.ל.ק

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

~
ליוםמאזןהכולל,הקרה-הלן

שהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהננסותדוחות,2011במרץ31

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותבספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותו

בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאות
".

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקומתכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
הבחינותמכל,ערוךאינול"

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

שהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
הכספי

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

1

~

'ושותיייי

חשבוןרואי
2011במאי24

lTzipi

:

-ל.י.שק]
עונד)שתימיתהקרי

12,1רנוו(1םינ,םיסכע.,)סוגיאס,



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

דירקטוריוןר"יוהצהרת

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהראשון

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

,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
לימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל

.בדוחותהמוצגיםולתקופות

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

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי
.הדוחותשלההכנה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

,ו
.דיןכלפיעל,4יראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ע
1י

/,
עלו

לו/11/1
הדירקטוריוןר'ח(,בראוןדליתתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,פרייצחק,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהראשון

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

,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
לימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל

.בדוחותהמוצגיםולתקופות

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

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי
.הדוחותשלההכנה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
/רן

,י ,,
/"

ין
ל"מנכ,פיןיצחקתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגונידורון,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהראשון

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

,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
לימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל

.בדוחותהמוצגיםולתקופות

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

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי
.הדוחותשלההכנה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ארגדורוןתאריך

"
כספיםמנהל



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2ח3,3110,3,3110,31,נ1נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

26,1]684ן,689בבנקמזומנים

880.32820.25529,14בבנקיםמועדקצריפקדונות

569,34504,27790,51

:סחיריםערךניירות

726,261030,212437,252ממשלתיותחובאגרות

414,99886,97989,98קונצרכיותחובאגרות

]309.141243.150966.65אחריםערךניירות

5]ך,460392,]449,50259

---------------------------------
:סחיריםשאינסערדניירות

056,33133,41405,35קונצרניותחובאגרות

053.1963029.1אחריםערךניירות

109,34276,42434,36

:והלתאותפקדונות

321,31489,39846,33בבנקיםפקדונות
696הלוואות

327,[3498,39852,33

---------------------------------
],405486408השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

859,602923,569876,604ההשקעותכלסך

629127חובהויתרותחייבים

---------------------------------
865,602214,570903,604הנכסיםכלסך

וההתחייבויאהעמיתיםזכויות

666,6025701214870,604העמיתיםזכויות

199-33זכותויתרותזכאים

214903,604י865,602570וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

חלמהוויםבינייםלדוחותיאייםהמצורפיםהבאורים

~~

.מהםנפרדבלתי

יצחק/,,בראדייתהכספייםהדוחותאישרתאריך

~

ערג,,דנןךי
"ס]מהין"קבריי,רקט,חןר"1'



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל
מאזנים
כללימסלל

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11,3,31כסים)

"
1,3,31"1

~

1,31

(מבוקר)(קר)מבלא)[מבוקרלא)השעעות

:מזומניםושווימזומנים

ן,688,1682256בבנקמזומנים

854.32786.26851.14בבנקיםמועדקצריפקדונות

542,34468,27774,15

:סחיריםערךניירית

361,261609,211064,252ממשלתיותחובאגרות

395,99864,97969,98קונלרניותחובאגרות

309.141243.150966.165אחריםערךניירות

065,502716,459999,516

:סחיריםשאינםערןניירות

056,33313,41405,35קונצרניותחובאגרות

ן.053.1963029אהריסערךניירות

109,34276,42434,36

:והליואותפקדונות

321,31489,39846,33בבנקיםפקדונות

696הלוואות

327,31498,39852,33

405486408,1השקעותבגיןלקבלושלומיםריבית

448,602444,569467,604ההשקעותכליך

29127יחובהויתרותחייבים

453.602735.569494,604הנכסיםכלסך

254,602735,569461,604העמיתיםזכויות

199-33זכותויתרותוכאים

453,602735,569494,604וההתחייבוייתהעמיתיםזכויותבלמן



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-יע'קל
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

,ליליוםליום
11/3/3110/3/3110/2נכריים

,מבג)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושונימזומנים

125בבנקמזומנים

263411בבנקיםמועדקצריפקדונות

273616

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

:סחיריםערךניירות

365421373ממשלתיותחובאגרות

192220קונצרניותחובאגרות

384443393

411479409ההשקעותכלסך

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

-1חובהויתרותחייבים

412479409הנכסיםכלסך

======-======-

וההתחייבויותהעמיתיטזכויות

412479409העמיתיםוכויות

412479409וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלין



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתישנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/.
(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפידים)הכנסות

12155257מזומניםושוויממזומנים

----------------------------------
סחיריםערךמניירות
414,3561,11(665,2)ממשלתיותחובמאגרות

137,1532,2757,7קונצרניותחובמאגרות

236956,8989,16אחריםערךמניירות

(292,1)902,14307,36

סחיריםשאינםערךמניירות
399581882,2ממשלתיותלאחובמאגרות

(72),32)(28)אחריםערךמניירות

371549810.2

----------------------------------
והלוואותמפקדונות
247471157,2בבנקיםמפקדונות

136מהלוואות

248474163,2

----------------------------------
24נטו,הכניותאחרות

08236י

088,16773,41(528)(הפסדיס)ההכנסותכליך

-----------------------------------
הוצאות

695576729,2ניהולדמי
5429166סחיריםערךניירותעמלות

107ן298אחרותמיסיםהוצאות

778623002,3ההוצאותכלסך

-----------------------------------
465,15771,38(306,1)הדוחלתקופתנטו(הפידים)הכשותות

========================,

מהםנפרדבלתיחלקמהומםגינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע'קלי
והוצאותהכנמותדוחות

כללימילול

חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שניתיימשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבנקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפידים)הכנסות

12255257מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות
410,3542,11(662,2)ממשלתיותחובמאגרות

137,1531,2755,7קונצרניותחובמאגרות

236956,8989,16אחריםערךמניירות

(289,1)897,14286,36

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

סחיריםשאינםערךמניירות
399581882,2ממשלתיותלאחובמאגרות

נ172(י32(נ28אחריםערךמניירות

371549810,2

והלוואותמפקדונות

247471157.2בבנקיםמפקדונות

136מהלוואות

248474163,2

24108236נטו,אחרותהשיות

083,16752,41(524)(הפסדים)ההכנסותכליך

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

המאות

695576727,2ניהולדמי

5429166סחיריםערךניירותעמלות

2918107אחרותמיסיםהוצאות

778623000,3ההוצאותכלסך

460,15752,38(302,1)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכגסות

-10



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(תישיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות
ממשלתיותחובמאגרות

קונצרניותחובמאגרות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםהיוםביוט

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבוקר)(קר)מבלא)(מבוקרלא)

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

(3)419

-12

(3)521

(4)521

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

--2

--2

(

"
519



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתייםשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31 (מבוקר)(קר)מבלא)(קר)מבלא,

870,604851,549851,549התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

212,13842,12593,54מעבידהפרשות-שכירים

412.4286.4126,18עובדהפרשות

624,17128,17719,72ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

(729.48)(605.11)(679.15)שכיריםלעמיתים

(729,48)(605,11)(679,15)התשלומיםכלעך

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

:נטוזכויותהעברת

105340174,1הקרןאלזכויותהעברת

(916.8)(965)(948.2)מהקרןזכויותהעברת

(742,7)(625)(843,2)נטוזכויותהעברת

898,4248,16(898)נטוצבירה

465,15771,38(306,1)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

666,602214,570870,604התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

========================

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותkk4~-ע"קל
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושת

לשנה

שנסתיימה
ביום

10/12/31

(מבקר)

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו
ביוםביום

11/3/3110/3/31

(קר)מבלא)(מבוקרלא)

378,549 461,604378,549התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשית

206,13834,12מעבידהפרשות-שכירים

410.4284.4עובדהפרשות

616,17118,17ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(605.11)(678.15)שכיריםלעמיתים

(605,11)(678,15)התשלומיםכלסי

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

:נטוזכויותהעברת

105340הקרןאלזכויותהעברת

(965)(948,2)מהקרןזכויותהעברת

53-בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(44)-בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(616)(843,2)גטוזכויותהעברת

897,4(905)נטוצבירה

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

460,15(302,1)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

461,604 254,602735,569התקופהלסוףהעמיתיםזכויות



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-קליע
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר,(לאמבוקר)

409473473התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

6825מעבידהפרשות-שכירים

228עובדהפרשות

81033ההפרשותכלסד

:לעמיתיםתשלומים

(21)-[1)שכיריםלעמיתים

(21)-(1)התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעברת

44265-בקרןאחרממילוללמסלולזכויותהעברת

(312)(53)-בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(95)(9)-נטוזכויותהעברת

(83)71נטוצבירה

519א)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

412479409התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=-================
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

כללי-1באור

בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
מנהלת("החברה"להלן)מ" להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קאת

.("הקרן" בחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראסאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכשפייסלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
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