
לניהולחברהאעל.ק
השתלמותקרן

סוציאלייםלעובדים
מ'בעי

*$8

ביניים03פייםדישת$8**

2011ביוני30ליום$$8*

ש**י



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ע

בינייםבתפייםדוחותתמצית
2011ביוני30

ענייניםתובן

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח
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17הכוללהרווחעלדוחות

20-18בינייםהכספייםלדוחותבאורים
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011ביוני30ליוםהדירעטוריוןדוח

כללי

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהברה-ע.ל.ק.
עוסקת,("החברה"להלן)

"הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
9ביוםהוקמההקרן.(

מיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר
סוציאלייםלעובדים

.שכירים

שלהיחידהפעילותה*
.הקרןניהולהינההחברה

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

נכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.
בהתאםמידע

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.
קבלתלצורך("יהב

אתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונותאת)והקרןהחברהחשבונוה

והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
ובכפוףשלו

ועדכוןלחידושיהבבנקעםומתןמשאמנהלתהחברה.דיןכללהוראות
עלתפעולהסכם

.ההסתדרותמכרזתוצאותבסיס

מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.
קבלתלצורך,

שירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
.נוספים

הלמןידיעל2011שנתמתחילתמנוהלהקרןשלההשקעותתיק.
תיקיםניהולאלדובי-

כלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה,מ"בעמוסדיים
וכן,מכךהמשתמע

שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעול
בכפוף,הקרן

.והדירקטוריוןההשקעותועדתלהוראות

בחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*
.מ"בעסהרפועלים

,משפטייועץ:וניניהם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
,פניםמבקר

ומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה
.סיכונים

:2011ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.

עמיתיםסוגן

ן111,13שכירים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ע
2011ביוני30ליונןהדיריטוריוךדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

אלפי394,1-בכהסתכמו2011שנתשלהראשונהבמחציתהחברההוצאות
מומנוההוצאות.ח"ש

הרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרךניחולדמימהכנסותברובן
הכספייםבדוחותהכולל

,הסקורים

רווחיםנוצרולאולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.בחברה

כאמורהערןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
הקרן,לעיתים.לעיל

.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הישראליבמשקההשתלמותמרנותענףסקירת

/2011/6ליוםההשתלמותקרנותנכסי
0.112לעומת,שייחמיליארד5.111שללסךהסתכמו30

.%45.0שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
הינההאחרוניםחודשית

%60.6.

בח"שמיליארד7.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
סך.האחרוניםחודשים12-

.ח"שמיליארד6.9-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



השתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ע
מ"בעסוציאלייםלעובדים

הדירקטוריוןדית

(חדשיםשקליםאלפי)

הערןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלטשנטוהנכסיםהרכב.א

הלהבלה,מסלילללאמנימסיילכליי

נטו,הנכסיםכ"סה

4מנים
5.י15%6_586%12,

1לסחיריםערךניירות

"
,1

ק5"ןיסחיריםשאינסערךנפרזת

"והלוואותפקדונות
"
ל

נטו,הנכסיםיתר

30/י2010,0

הבלסנמנייהללאמסלילכללימסלול

694,563411נטו,הנכסיםכ"סה

105,4"5

י.1",עיקרייםמרכיכים
4.3י59מזומניםושוויזומנים

1,'55.3'"
(53

7י1,2סחיריםערךירות:

ר%03סחיריםשאינםערךניירות

OS?4יהלייותמירויית

נטו,הנכסיםיתר

SA/IZ/ZOIO

יוהבלנומלילללימנייתמסלזלבללי

"87.4"4"461,5049נטו,הנכסיםכ"סה
5

%261יכ),נ~ננהשבמ
1%51-2יי39

4.85י53סחיריםערךניירות
4.85י54'1.96י09

י%0365סחיריםשאינםערךניירות
%605%230והלוואותכקדונות

"%23נטו,הנכסיכיתר



"
מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.

הדירקטוריוןדוה

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקיפתוהעברותההפקדות,המשיכותפיריט.ב

6-1/נ201

הכלסךמגיותללאמסלולכללימסלול

6ב464,34הפקדרת
341480

(1)(29'486)משיכות
(487,29)

-(096,6)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(096'6)

-11(351(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(1'153)נטוצבירהכ"סה
50(103,1)

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

2010/6-!

הכלסדמגיותללאמסלולכללימסלול

542,3418הפקדות
560,34

-(24'747)משיכות
(747,24)

(47)(499,3)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(546,3)

47]41(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
)-_

343,6נטוצבירהכ"סה
(76)267,5

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

0!20,12-1

הכלמןמגיותללאמסלולכללימסליל

686,7233הפקדות
719,72

(21)(48'708)משיכות
(729,48)

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

47(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
נ47ן

331,16נטוצבירהכ"סה
(83)248,16

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



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחקרה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבמשהתהקרנתשואות.ג

2011/6-1

מניותללאמסלולכללימישל

%39.0-%31.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/6-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%66.1%05.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/12-2

מניותללאמסלולכללימסלול

%44.7%30.5מצטברתברוטונומינליתתשואה



לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ע
מ"בעסוציאליים

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

2,1-711,39"3-6",425מזומניםושווימזומנים

291,230929,218462,1סחיריםערךניירית
804,491ן122,4

3254ן'309-סחיריםשאינםערךניירות
117,1680,32

-29'385-והלוואותפיקדונות
-385'29

1ינהשקעותבגיןלקבלושכימיםריבית
~

487-_נ-1

258105280321Lההשקעותכלסד
~

s42231047,614ו

ג%45%47%המסלולמהשקעותנאחוזיס
%7%100

מניותללאמסלול

--74מזומניםושווימזומנים
-74

---נתן111סחיריםערךניירות
1-

=L--41ננוןההשקעותכלסך

=5נ

%47%53המסלולמהשקעותבאחוזים
%100



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחילה"ל4ע.ק
2011ביוני30ליוםהדירסטוריוןדוח

2011שנתשלהשניברבעיוהחוןשוקיקירת

מאקס

נמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בקצבאךהכלכליתההתרחבות

,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשוןברבעוןמאשריותרמתון
,ישראלבנקידיעלהמתפרסם

לעומתהשניברבעוןירדשלוהממוצעהשינויקצבאךלעלותהמשיך
הצמיחה.הראשוןהרבעון

-באבטלההצמצוםובהמשךבשכרמתונהבעליהגםמתבטאת
ירדהאבטלההיקףאפרילבחודש

.מלאהכתעסוקההנחשבתלרמהקרוב,%8.5-ל

שלעלייהלעומת%46.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
.2010השניברבעון%53.1

בתחילת%5.2שלמרמה-במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק
%25.3שללרמההרבעון

ומחיריהאינפלציהציפיות,האינפלציהבקצבהעלייהרקעעל-בסופו
.הדיור

החובואגרותהמניותשוע

ירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
מדד.%10-%7שלבשיעורים2011שנתשלהשניברבעון

ואתלעומת.%8.7-בירד100א"תומדד%36.7-בירד25א"ת
השיגוהממשלתיותהחובאגרות,

האגרותומדד%69.1-בעלהממשלתימדדצמודמדד:חיוביותתשואות
השקליותהממשלתיות

תלמדד-מעורבתמגמההציגובונדהתלמדדי.%41.1-בעלה
ולעומתו%49.0-בעלה20בונד

.%34.0-ב40בונדתלמדדירד
שללירידה%5.4שלעליהביןנעוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים

התחזקזובתקופה.%3

.%1.0שלבשיעורהאירומול)%89.1שלבשיעורהדולרמולהשקל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

במזרחהגיאופוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית
.אפריקהובצפוןהתיכון

באירופההמדינותשלהחובותמשברבעקבותהוודאותבאיעלייה
.

.האינפלציהבקצבעלייה
.הריביתהעלאתבקצבעלייה

11/6-111/6-42010ן

%%%

17.246.1(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמהיריהמדד
66.2

--

35.069.1מדדצמודממשלתיח"אג
03.8

-09.179.0מדדצמודקונצרניח"אג
03.13

40.041.1צמודלאממשלתיח"אג
03.5

MSCI WORLD99.3
36.0-55.9

---

-2573.7-36.7א"תמדד
84.15



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011ביוני30ליוםהדידקטוריוודוח

2011שנתשלהשניברבעווהקרןפעילות

:כללימסלול

בארץהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרןהשניהרבעוןבמהלך
המניותתיקהשבחתתוך

כספיבהיקףבארץסלותעודותמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.כולו
ח"שמיליון3.10-כשל

מניותנרכשול"חובתיק.ח"שמיליון0.7-כשלבהיקףמכירותבוצעומנגד)
בהיקףסלותעודות

כשלכספיבהיקףסלתעודות)נמכרמנגד)ח"שמיליון9.12-כשל
נרכשו,בנשף.ח"שמיליון7.8-

.ח"שמיליון0.3-כשלכספיבהיקףל"בחוח"אג

ציפייהמתח,והשבחתוהרכיבלהגדלתהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
גבוהיםמדדיםלהמשך

גבוהבדירוגקונצרניותחובאגרותנרכשוזופעילותבמסגרת.השנהבהמשך
בינוני)קצרמ"ובמח

,ח"אגנרכשוהממשלתיהצמודברכיב.ח"שמיליון5.6-כשלבהיקף
0.13-כשלכספיבהיקף

.ח"שמיליון6.5-כשלבהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון

ח"אגרכשההקרן.והשבחתוהרכיבלהקטנתפעלההקרןהשקליברכיב
בריביתממשלתיות

1.4-כשלבהיקףשחרמסוגח"אג)ח"שמיליון0.2-כשלבהיקףמשתנה
מכרהומנגדח"שמיליון

,לפדיוןהתשואותירידתאגב,ארוךמ"מרעםשחרמסוגח"אג
מיליון1.13-כשלכספיבהיקף

.ח"ש

:מניותללאבמסלול

והמסלול,עמיתיםתנועותכמעטהיולאבמסלולכיהעובדהלאור
השקעותבמבנהנמצא

.ח"באגפעילותכלבוצעהלא,הקרובהלשנהלציפיותהמתאים

נוסףמידע

ליוםליוםליוםהתשלומיםהעברתברצףהפסקות

2011/6/302010/6/302010/12/31

חובכולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

.(ח"שבאלפי)לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומים
009

'
4452,4274,4



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחבנה-ע.ל.ק
2011בי41י30ליוםהדירקטוריוןדוח

ואשראקשוק)פיננסייםסיכוניםניהול

כללי

בתהליכיביטוילידיהמובאים,וסיכוןתשואהשיקולימתוךנעשההסיכוניםניהול
החלטותקבלת

.בקרןההשקעה
,הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

שקבעמגבלותובמסגרת

.לסיכוניםהחשיפהאתלהפחית,היתרבין,נועדואשר,הדירקטוריון

מ
-

הסיכוניםניהוליניות

אתהמגדירה,ברורהמסגרתלהתוותנועדההסיכוניםניהולמדיניות
אליהםהסיכוניםמכלול

.עליהםהבקרהואת,וניהולםמדידתםאופןאת,הקרןחשופה
סיבולתאתמבדירההמדיניות

ומגבלות,השוניםבתחומיםשלההסיכוןתאבוןאת,הקרןשלהסיכון
.והחשיפההסיכון

לדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
הסיכוןרמתביןהחברה

.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיק

להקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
כפיהאסטרטגיתהנכסים

.הדירקטוריוןידיעלשנקבעה

המינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
אפיקבכללהשקעהוהמקסימום

תיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
.הנכסים

בישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
התייחסותתוךובעולס

.שוניםומןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויות

פיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
.השוניםבאפיקיםההשקעות

רמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
המנפיקרמתועדהענף

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודד

הפיננסייםהסיכוניםניהולמדיניותעלהפיסוח

מנהלי"ענעשההאסטרטגיתהנכסיםהקצאתיישוםעלהפיקוח
מחלקתבאמצעות,ההשקעות

אחראיהסיכוניםמנהל.במגבלותהעמידהעלהבקרותאתהמבצעתבקרה
,המערכותכילוודא

ליישוםומתאימיםמספקים,העבודהותהליכישהוגדרוהנהלים
הסיכוניםניהולמדיניות

.שנקבעה

פניםמבערעלמידע

o>yיצחקח"רו.1 )uהפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמכהן
בעלחשבוןרואההינו

.פניםבביקורתניסיון
ביקורתשעותעוד.שעות700-כשלבהיקףבחברהמועסקהמבקר.2

300-כשלבהיקףפנים

סהרפועלים,יהבבנקכמו,לחברההקשוריםגופיםי"עמתבצעותשעות
-הלמןהתיקומנהל,

באישורוזאת,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי
ביקורתעבודתנדרשתכאשר.האוצר

פיעל,הביקורתשעותהיקףאתלהגדילהחברהרשאית,נוספת
.העניין

שלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהחברהדירקטוריון.3
שלהעבודהותוכנית,החברהפעולות

מטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר
.בההפנימיתהביקורת

וממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
אתהדירקטוריוןבוחן

.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקת
-10-

~
ששששששאש

-
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011ביוני30הדירקטוריונליוםדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהכספיםומנהלל"המנכ

אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

על.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,ווהערכהבסיס

המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקו
עלאפקטיבייםהינם

נדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת
בהתאםהרבעוניבדוחלגלות

ביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
שנקבעובמועדוחסכון

.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבמרה

בבקרהשינויכלאירעלא2011ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
המוסדיהגוףשלהפנימית

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
הבקרהעל,מהותיבאופן

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

נלוויםדיווחיםעלפנימיתבערה

10מוסדייםגופיםחוזרההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש
אחריות"בעניין9-2009-

-6-9מוסדייםגופיםוחוזר"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
ההנהלהאחריות"2010

שלמנהלותחברותלפיו,"תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל
לסייםנדרשותגמלקופות

הכספייםהדיווחיםשלהתיעודתהליךואימותהתיעודשלבאת
הכספייםמהדוחותהנגזרים

אתרבאמצעותלרבות)הרחבלציבורמפורסמיםאולממונההמוגשים
(מוסדיגוףשלהאינטרנט

.2011ביוני30-הליוםהרבעוניהכספיהדוחפרסוםמועדעד

מנתעלחיצוניח"רומשרדבאמצעותזהחוורליישוםנערכההחברה
אתוילווה,יסייע,שייעץ

.הפרויקטבביצועהחברה

אתסיימההחברה,2011ביוני30ליוםהדוחפרסוםלמועדנכון
ביחסוהאימותהתיעודשלב

.החוזריםלדרישותבהתאםהכספייםלדוחותהנלוויםלדיווחים
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9להמניותלבעליהמבעךהתשבערחפהשלשקירהמח

-ש"היי
מ"בעהסוציאלייםיס"לשבהשתלמותקמלניחאחברה

השתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאח)סקרנ
מ"בעהסוציאלייםלעובדים

~

-הלן

התמציתיהדוחואת2011ביוני30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה
לתקופותהכוללהרווחעל

וההנהלההדירקטוריון.תאריך)באותשהסתיימוחודשיםושלושהשישהשל
כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים

כספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהינאםאלהבינייםלתקופות
."בינייםלתקופות

סקירתםעלבהתנססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו
.

שלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
בינייםלתקוטהכספימודע

לתקומתכספימידעשלסקירה.'היישווהשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייס

סקירהנוהלימיישום),נאיס)והחשבהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם
הינהסקירה.ואחריםאנליטיים

ביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת
אינהולפיכךבישראלמקטלים

להיותיפלסשהיוהמשמעותייםהבנייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.בביקורתמזוהים

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאס

הכספישהמידעלסבורלנוהערםדברליבםלתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
הבחינותמכל,ערוךאינול"הנ

.34IASנינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

דברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
הכספישהמידעלסבורלנוהגורם

אשרהעריכה)הריתחהקנותאחרי,חמהזתיזההבחירתמכל,ממלאאינול"הנ
שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעו

.באוצרחיסכון)ביטוחההון

%ייגעי,
'ת

בוו"רואי
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.י

דירטטוריוור"יוהצהרת

והמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
הדוחותכונות)להבטחתשניתנו

.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

שלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
קרןלניהולחברה-ע.ל.ק

השנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות
שניהם)2011שנתשל

.(הדוחות-להלןיחד

אינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנו

לתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאומסניתנושבהן
.בדוחותהמכוסה

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידע

אתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
ואתהכספיהמצב

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

בקרותקבענולכךבהתאם,בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהלים

המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידעלהבטיח

במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנהתקופת

.הדוחות

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתהעלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה

עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהיכולת

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עובדים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

,ו
כלפיעל,אחראדםכלמאחזקותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דין

ן)
ל --1ף.-5.ו,

------
,בראוןדליתתאריך

ע

"
וקדירקטורעןר



מ"בעסוציאלייטלעובדיםהשתלמותורןלניהולחברה-ע.ל.ק

ל"מנכהצהרה

והמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
נכונותלהבטחתשניתנו

.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןדוח)הכספייםהדוחות

:כימצהיר,פרייצחק,אני

שלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

2011שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
-להלןיחדשניהם)

.(הדוחות

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינס

כדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגים

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.בדוחות

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידעהכספיים

הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
ואתהכספיהמצבאתהמהותיות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהליםבקרות

מתותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו

במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנהתקופת

.הדוחות

לרואתגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה

לרעהלהשפיע,סבירבאום,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהיכולתעל

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:נ)

עובדיםאומנהלים

החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים
.

אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,

/לק

__L-31/י-
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-
מנכייל,ן''=יצחקתאריך



מ"בעסוציאלייםיעובדיםהשתלמותייןלניהולחברה"ע.ל.י

כיפיםמנהלהצהרת

והמצגיםשננקטוהפעולותבדברהסףדית)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנו

.005ן-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
קרןלניהולהברה-ע.ל.ק

שלהשנילרבעון(החברה-ולהלןמ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות
שניהם)2011שנת

.(הדוחות-להלןיחד

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.

הכמפייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידע

אתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
ואתהכספיהמצב

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותם

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהליםבקרות

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

במהלךבפרט,בחברהאחריטידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנהתקופת

.הדוחות

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקר

-ביותרהעדכניתהערכתהעלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
של

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(י
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהל',ארגידורוןח"רותאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותשתלניהםחברה-ע.ל.י
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערולניהולחגוה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליום

כללי-1באור

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאליים

הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול

עד.1976בדצמבר9ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
הקרן2008במרץ31ליום

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלה

עלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
גמלקופות)פיננסייםשירותים

.שכיריםסוציאלייםלעובדיםמיועדת)2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

קופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג
.11/12/31ליוםעדהינוגמל

מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ד
.

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
"בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות

בהתאםנערכוהחברהשל(

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

עלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
וחסכוןביטוחההוןשוק

.האוצרשבאגף
החשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

החברתלגבי,הכללית

לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
בנוסףהינה,הממשלתיות

נושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
ממשלתיותלחברותספציפיים

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.לחוקבהתאםתתבצע

ידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות
.זהלצורך

הואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
.ממשיעצמיהוןלחברהואין

מאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינם

.בדוחותהכלולהמידעעל

יושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכת

בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
נאמראםאלא,2010

הכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
בדצמבר31ליוםהשנתיים

.אליהםשנלוולביאורים)2010

דעתשיקול)באומדניםשימת.ב
החברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

דעתבשיקוללהשתמש

ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
ננסיםשלהסכומים

להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.הוצאות)הכנסות,והתחייבויות
מאומדניםשונות

.אלו
הדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

נדרשה,החברהשלהכמפייס

ואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכים

עלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
גורמים,שועתעובדות

לכלהמתאימותלנסיבותבהתאססבירותהנחותועלחיצוניים
.אומדן

האומדניםתוקנושבהבתקופהמזכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
עתידיתתקופהובכל

.מישפה

בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקיןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליום

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2באור

קבוערעוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
הנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

להפחתתכמספיקים

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

אתמשקפתההברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
שנגבו,הניהולדמיביןההפרש

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

שתלמות_מקרנן2פניהולדמי-4באור

מעמיתיגובהשהחברההניהולמדמיתבעהחברההכנסותעיקר
גמלקופתהיאהקרן.הקרן

,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית
פיעלהמרבילשיעורובכפוף

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

לרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורךההוצאות

.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

באחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלזליםהמצגים
הםואין,בלבדהחברה

.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוהותכיסבורההחברה

הדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
,ההברהעלהחלים

.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

הפעולותבדברמסףדוח;הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שנתנוהמצגים)שננקטו

התשסעו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
ההוןשוקאגףולחוזר2005-

עלפנימיתבקרה"
7מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווח

-9-2010),

ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות15-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים

נוקףמידע-7באור

המנוהלתהקרןשלהכשפייסהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
בלתיכחלק,ידהעל

.מהםנפרד



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליוט

"חתהליכי-8נאור
ותקינהיעה

שנתשלהשניברבעוןשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
לגופיםושקשורים2011

:המוסדיים

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתי
חברותעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)

.2011.4.13מיום2011-א"התשע,(ומבטחיםמנהלות

מנהלותחברותעלהחליםהשקעהכללי'מזסדייסגופיםחוזרטיוטת.
'טיוטה-ומבטחים

.2011.4.13מיום

מוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"4-9-2011מוסדייםגופיםחוזר.
לאחובבאיגרות

."הבהרה-ממשלתיות

גופיםללקוחותשירותחוזרטיוטתי
.2011.6.29מיוםשנייהטיוטה-מוסדיים

שניחלק-2011-א"התשע(עמילותדמי)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.

.2011.6.28מיוםהפנסיוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתבתוכנית

.2011מיום"הכנסהמסלפקודת173תיקון"2011/4'מסהכנסהמסחוזר.
5.8.



קרן.ע.ל.ק

לעובדיםהשתלמות
10ציאליים
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בינייםנספייםדוחותן

2011ביוני30ליוםןשש



"
סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011ביוני30ליום

העניינינותובן

~חיי"ושלי'1סליי
שבון

5הקהת
,

"מ
8ש

,
11-9והוצאותהכנסותדוחות

14-12העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

15הכספייםלדוחותביאורים
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.CO1,YARDEW-GELFAND
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1

שלהמבערהחשבייריאהשלסעייחדוח
סוציאלייםלעובדיפהשתריתקדז-.ע.%ק

oy<מאזןהכולל,(הקרן-קהיסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

בזטיותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותטחות,2011ביוני30
חודשיםושששהשישהשללתקופההעמיתים

כספימידעשלולהצגהלערינהאחראיםוההנהלההיירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימו
אלהבינייםלתקופות

לתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהוראס
."ביניים

.סקירתםעלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

שלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
בינייסלתקופותכספימידע

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
בעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

סקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם
הינהסקירה.ואחריםאנליטיים

ביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת
אינהולפיכךבישראלמקובלים

להיותיעליסשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.בביקורתמזוהים

.ביקורתשלדעתחוותמחומסאעאין,לכדבהתאם

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
הבחינותמכל,ערוךאינול"הנ

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל4גחשטנאותלתקןבההאם,המהותיות

דברליבנולתשומתבאלא,סקירתעעלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
הכספישהמידעלסבורלנוהגורם

לגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאישל"הנ
שוקאגףוהנהיותגמלקופות

.באוצרוחיסכוןבידההחן

'ותעלפנדירדני )ד4

1 /חשבוןרואי

2011באוגוסט02

2רבש1,צץאלהסימכתבים111כ2סוכריסלשתהשהלמוקךןי%ל.14ק.קשזי(



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
דירסטורייר"יוהצהרת

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

השתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השנילרבעוןסוציאלייםלעובדים

.הדוחותי-להלן)2011שנתשל

אינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנו

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מבגיסאותםניתנושבהן
.

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאופןמשקפים

ההברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
ולתקופותלימים

.בדוחותהמוצגים

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהלים

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתםמובא,לחברההמתייחס
שלההכנה

.הדוחות

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקר

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
של

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעלדווח)לרכס,לעבד,לרשום
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עובדים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

_R.נא
יו'בראוודליתתאריך

"
וידירקטור



~סוציאליילעובייםהשתלמותירו4ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,פרייצחק,אני

השתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השנילרבעוןסוציאלייםלעובדים

.(הדוחות-ולהלן2011שנתשל

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאוץמשקפיםהכספיים

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
ולתקופותלימים

.בדוחותהמוצגים

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאתריסלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהליםבקרות

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנה

.הדוחות

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהתולשותהמשמעתייםהליקוייםכלאת(א)
של

עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהיכולת

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלונס
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

כלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דין

ע

י4.



סוציאלייםלעובדיםהשתלטותקרן-ע.,ק
כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגונודורוןח"רו,אני

השתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השנילרבעוןסוציאלייםלעובדים

.(הדוחות-ולהלן2011שנתשל

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנו

בדוהותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאופןמשקפים

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
ולתקופותלימים

.בדוחותהמוצגים

אחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהלים

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנה

.הדוחות

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחרים)אני.5
החברהשלהמבקר

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
של

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב;

עובדים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

כלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דין

-ו-/ו
דורוןח"רותאריך

-

גוב
'

כספיםמנהל



סוציאלייםלקובציםהשתלמותערו-ע.ק1

מאזנים

(הדשיםשקליםבשפינ

לשםליוםליום

12/סג6/3020/6/30/גגנטשים
ג3/

וממקרמבוקחוסימבוקהלא)השעעות
)

:מזומניםושווימזומנים

389,1944261,1בבנקמזומנים
14~391,38891%129בבנקיםמועדקצריפקדונות 785,39839,20790,15

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

:יהיריםערךניירות

,456,250498,224437ממשלתיותחובאגרות
252

,105,104219,99989קונצרניותחובאגרות
98

627.137044.140966אחריםערךותירותחניות
,165

188,492762,463392,51
................................

:סחיריםשאינםערדניירות

563,31010.40405,35קונצרניותחובאגרות

112.1115.1029.1אחריםערךניירות 680;32125,41434,36

-..............................
:והלוואותפקענה
380,29951,37846,33בבנקיםפקדונות

286הלוואות 385,29959,37852,33

.....-----------------...........
,487424408השקעאבגיןלקבלהופומיםריביה

ן

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

525,594109ההשקעותנליד
876,604א5,

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

ba,,n_1127חיבההחדש
-.....................-..--.---

'"ה"א
""3א5",6%5110גם

וההתהייבויחעהעמיתיךזליפת

491,594105,564870,604העמיתיםזכויות

נב352זכותייתרותזכאים
526,594110,564903,604יות,וההההייבהעמיתיםזכויוהכלסך

ח

ן/
.מהםפרד:לתי/וןמהוויםבייייםהיפייסלדוחמעהמצפפיםהבשוים

-1]
2ytpsץי

ttwddnf

,
-קש4-

אשורתרין

-

n1XIITשןמעויהפ,הנקפו
"

כשיעןח-יי
זיוקץוהברל,מגכהדידקטזייץר"11

~

כמץמנהלע

ע



יוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאסים
כילימיליל

(חדשיםשאליסבאלפי)

ליוםליוםליום

נ1נכסים
0/6/3010/12/31נ6/30,

(מביקי"ל'השקעות

:מזומניםושויימזומנים

12'3""בבנקמוומניס

nlJITpt8821985114ןנ.נ2ןבבנקיםמועדקצרי

]]7,39824,20774,15

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

:סחיריםז"עניירות

250'091ממשלתיותהזבאגרות
25,224064,252ן

'97י04י'0"5צרניות)קוחובאגרות
99969,98

527.137045140אתריסערךוניירותמניות
966165

804,491367,463999,516

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

:יחיריםשאינסעידניירות

,563,31010,40405אגרותחובקונצרניות
35

117.15אחריםערדיירות)
]LL029,1

680,32125.41434,36

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

:והלוואותפקדונות

380,29951,37בבנקיםפקדונות
846,33

211הלוואות
385,29959.3752",33

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

4424"7השקעותבגיןלקבלוטכומיסריבית
408,]

ן----------------------

ההשקעותכליד
067,594699,563467,604

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

חובהויתרותחיינים
=-======

הנכסיםכלסד
067,594699,563494,604

זההתחייצויוההעמיתיםזכויות

032,594694,563העמיתיםוכויות
461,604

--1נווכותויתרות1כאיס

וההתחייבויותהעמיתייזכויותכלסז
067,594699,563494,604



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקנו-ע.ל.ק
מאונים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/6/3010/6/3010גבסים
/12/31

'השקעות
'(ושמבוקר

(מבוקר)(לאמבוקר

:מזומניםושווימזומנים

12בבנקמזומנים
5

2111בבנקיםמועדקצריפקדונות
]1

741516

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

:סחיריםערןניירות

365373ממשלתיותחובאגרות
373

נ12222קונצרניותחובאגרות
384395393

458410ההשקעותכלסך
409

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

-11חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסז
459411409

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

וההתחייבחיההעמיתיםזקות

459411העמיתיםזכויות
409

459411וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלטן
409



סועיאלייםלעווייםהשתלמותקין-ע.לק

ונ,צה,,,נו,כנסו,,ש,ן,,1,

ןחרשיטשוליםבאלפי)

לשלושתלשלישתnwv<לששה
החידודיםהחודשיםהחודשיםהחורשים

לשנה

שניתיימושניתיימוו%שגמתיישנסתיימו
שנסתיימה

ביביוםביוםביטביום
ס,

6/3010/6/3011/6/3010/6/30/ננ

נ0/12/3ג

לאמבוקרן)(לאמבוקר)(1לאמבוקר(קר,לאמב,
(קר)מב,

(הפסדים)הכנסות

י34ם,%1י%ושיוימ
----------------------------------------

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

"פ
~
שי

~
ישך5 -י-----------------------------------------------------------

(ולו)579,1סחיריסום

"
992"".2

,(נ1--ננ%אחריטערךמניירות 8.2(ב12,1ל(ל3)ן,341561

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

"224,,449והלוואותמפ22נ22ת
9757,.2

"224ן471451מהלוואות
97153.2

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

33161נטו,הכנסותאחרות
953236

ןןןז

ק'6'ר9ההכנמותןהפסדיםןילןך
330'9(151,7)(758.6)773,41

הוצאות

ניהולזמי
393,12,2.1,9)"63

729.2

2נ:םןעס'הרנינצ

~
597,1ההיצאותכל

3.י4?הבד343.119%

ן;ןן

(9,?6ד)הדוחלתקופתנמיוהפסדיםיהכנטוה
987.7(970,7)(478,7)771,38

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

מחטופרדבלתיחלקמהוויםגינייםהכמפייסת,לדיחהנוצירמייהבאוייט



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןךע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

כללימילול

(חדשיושקליפבאלפי

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיסהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשניהיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום
ג2/3ג/0/6/30,1/6/3010/6/3010ג6/30/גג

(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקרולא
(מבוקר,(מבוקרלא,

נהפידישהכנסות
348114226מזימוריםושוהממזומנים

59257

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

מניירות
ערי

מחירים

"797ממשלתיותחובמאגרות
33.9459,3928,5542,11

314,1049,5177קונצרניותחובמאגרות
518,2755.7

360.78)(985.10)אתריסערדמניירות
(11221](16

~

17)9"
9.16

(874,8)027,6(585,7)(70",8)6"
2,36

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

סחיריםשאינסערדמניירות
)289579,1ממשלתיותלאחובמאגרות

110)9982"
8,2

[ינ)1נאחריםערךמניירות
נ2ם-נן

341561,1(30)012.1810,2

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

1הל11אותמפקדונות

471449,1224בבנקיםמפקדונות
978157,2

--ב1מהלוואות
472452,1224978163.2

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

331619נטו,אחרותהכגסות
53236

-[--=-=-=:--=-=:---:-
-

=---ב--=-=---

156,7)315,9(680,7)(הפסדים)ההעניותכלסך
)(768,6)752,41

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

הוצאות

392,1ניהולדמי
211,1697635727,2

1358581סחיריםערךניירוהעמלות
56166

-11114021אחרותמיסיםהוצאות
-ם

596,1342,1818ההוצאותכלסך
719000,3

=-:-:-=--=--=:
--

-

--

-

--==---=-

(974,7)973,7(276,9)הדוחלתקופתנטוהכנסות
(487,7)752,38

==-2םן"=ה==
-?=--=

-10



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

שנסתיימה
ביוםביוםביוםביוםביום
6/3010/6/3010/12/ג1,6/3010/6/301ג

/31 (
)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרנלאמבוקרןלא

(מבוקר הכנסות

-מזומניםושוויממתמנים
1

-----------------------------------------
------------------ סחיריםערלמניירות

113ממשלתיותחובמאגרות
4919 מאגרות

.2קונצרניותחוב
1%

115410
21 --

-;------:-:---

-

---------;-;-
=---:-=;--= 1155ההכנסותכליך

1021
------------------.--....--------

-------- הוצאות

1ןניהולדמי

11ההוצאותכלסו
112

---______-=-ב- 14הדוחלתקופתנטוהכנסות
4919

-ך.__========1---------



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםגיוסגיוס

ג11/6/3010/6,3011/6/3010/6/3010/12/3

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

870,604851,549666,602214התקופהלתחילתהעמיתיםזנויות
,570851,549

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

,851,25910,25639מעבידהפרשות-שכירים
2068,13593,54ן

נ2,4364.426]621,8816507עובדהפרשות
,18

,480,34560,34856.16432ההפרשותכלסך
17719,72

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

(4",729)(142.13)(13.יא0ן(747.24)(4,29"7)שכיריםלעמיתים

",729)(142,13)(13,"0")(747.24)(4,29"7)התשלומיםכלסד
4)

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

59141251(46הקרןאלזכאיותהעברת
174,)

(294.3)(4ד3י)(242.6)מהקרןזכויותהעברת
(9168)(2.3די)

(921,2)(253,3)(546,3)(096,6)נטוזכויותהעברת
(742,7)

369,1(205)267,6(103י7)גטוצגירה
248,16

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

(478,7)(970,7)987,7(276,9)הדוחלתקופתנטוהכנסות
38,נדד

491,594105,564491,594105,564התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
870,604

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהנספייםלדוחותהמצורפיםהנאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקהו-ע.של
העמיתיםבזכויותהעיווייםעלדוחות

כללימסלול

(הדשיםשקליםבאלפי)

לששת

החירשים
שנסתיימו

ביום
11/6/30

(מבוקרלא)

לששת

החודשים

שנסתיימו

ביום

3"0/6ג

(מבוקייא

378,549

-----

896,25

646,8

542,34

-----

4ק.747)

(747,24)

..---..-.

לשלושתלשלושת

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו

ביוםביים

1/6/3010/6/30ג

(קר)יאמב(יאמבוקר

254,602735,569

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

633,12062,13

215.44362

848,16424,17

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

SOSJ113(142.13)

(808,13)(142,13)

לשנה

שנסתיימה
ביום

10/12/31

(ומבוקר

378,549

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

"
56,54

118.18

686,72

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

(70848)

(708,48)

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

174,1

(868,8)

2[3

(265)

(647,7)

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

331,16

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

752,38

-

----------

461,604

התקופהלתחילתהעמיתיםזברות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשותכלסך

:לעמיתיםהשלימים

שכיריםלעמיתים
התשלומיםכליך

:נטוזכויותהעברת

הקרןאלזכויותהעברת

מהקרןזכויותהעברת

בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

נטוזמיותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטו(הפידים)הכנסות

התקופהליוףהעמיתיםזכויות

146)5941251

(242,6)

-

09,4)(294,3)(125,3)

-312-259

(221)[35)מ6ק(35)

(131,6)(452,3)(288,3)(836,2)

-===-===---=2=
48446,1ק)343,6(153,1)

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

(276,9)973,7(974,7)(487,7)

פ032,594694,563032,594694,5

-=-=
=====

461.604

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

839,25

625,8

34,א4

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

~

9ק48

(6"(29)

--........



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרו"ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביושביוםביוםביוםביום

1/6/3010/6/3010/12ג11/6/3010/6/30
/31

(לאמבוקר)(עלאמבוקר(עלאמבוקר

~

(מבוקר((לאמבוקר

409התקופהלתחילתהעמיתיםזכאות
473%41479473

-----------------------------
----- :הפרשות

12מעבידהפרשות-שכירים
146625

44עובדהפרשות
228 ההפרשותסוכל

16188833

----------------------------------------------------------
----------------- :לעמיתיםתשלומים

(בושכיריםלעמיתים

)התשלומיםכלסך
1)

-----------------------------------------------------------
-------------- :נטוזכויותהעברת

מהקרןזכויותהעברת
(47) העברת

35265בקרןאחרממסלוללמסלולזכויות
לתו35721 זכויותהעברת

(312)-בקרןאחרלמסלולמהמסלול

35נטוזכויותהעברת
(94)35(85)(95)

2==גע

==2=r )50נטוצבירה
76)43(77)(

3י --------------------------------------------------------------------------- הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות
144919

--==Jג==J= התקפהלסורהעמיתיםזכחות
459411459411409

""="==""===
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקלו-ע.ל.ע

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליום

כלע-1באור

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
אתמנהלת("החברה"להלן)

.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
שירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

(גמלקופות)פיננסיים

.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ד
.

חשבונאיתמדיניות-2באור

בעריכהיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
לאלהעקבייםהינם,בינייםהכשפייסהדוחות

בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
יש.אחרתנאמראסאלא,2010

31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
ולביאורים2010בדצמבר

.אליהםשנלוו


