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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כלון
עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםלמות

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

מיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר
סוציאלייםלעובדים

.שכירים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

השתלמותכקרןמאושרתהקרן*
.לשכירים

עדהינוגמלקופתאישורתוקף*
.2010/12/31ליום

ממשלתיתחברההיאהקרן*
להוראותבהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבון

.החברותרשותחוזרי

.מניותללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.

עםהתקשרההחברה*
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

הואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהל

והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
ובכפוףשלו

.דיןכללהוראות

שלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בע,2004)פיננסיםפתרונותאיילון.
המשתמעכלעלהקרן

ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך
,הקרןשלההשקעות

.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף

במשמרתנמצאיםהקרןנכסי*
.מ"בעסהרפועליםבחברת

.פניםומבקרסיכוניםמנהל,משפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברהי

,2010מאוקטוברהחל*
לגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהמנהלתהחברההתקשרה

לשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך(ם"שלמגן-להלן)מ"בעמוסדיים
התפעול

בהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.יהבמבנקהמתקבלים
המתקבלות

אחרחללקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות,הצטרפות)מהעמיתים
עדניתנווהם,

שבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמבר
משימותאותןאת

נהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכתבאותהבבנק
,הבנקשלהעבודה

לאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים
ההתקשרות,האמור

שלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעצפויהלאהחדשה
עלהמנהלתהחברה

.הכספיהדיווח



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערולניהולחברה-ע.ל.ק

הדירעטוריוודוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הערושלעיקרייםכספייםנתהים

הדיווחתשפתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

מרב

-

עיקרייךבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינכערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

2010/09"
3

h
~
tb_הילסומנינתלא)מילחנלקי

016,588400416,588

%08.4%75.1%08.4

%95.82%75.97%95.82

%75.6-%75.6

%08.6-%08.6

4.0ן%14.0%50.0%

2009/09/30

הכעידמניותלנאמסלולכעעימסנוב

,790,529503293נטו,הנכסיםכ"סה
530

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות
נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

%87-8%57.4%86,8

%81.73%43.95%83.73

%816-%85,8

%37.8-%37.8

%09.0-%09.0

2009/12/31

הכעידמניותללאמסלולכללימסלול

378,549473851,549

%70.5%50.5%70.5

%34.78%50.94%36.78

%12.8-%11-8

%65.7-%65-7

%19.0-%18.0



לעובדיםהשתלמותערולניהולחברה-ע.ל.ק
מ"בעהסוציאליים

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הכלסדמניוחללאמסלולכללימסלול

503,54הפקדות
27530,54

('688)משיכות
(

(488,5)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(48)(536,5)

י4217(אליולאובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
.--

12'374נטוצבירהכ"סה
(89)

-=-=;;-=-=-=-=-

2009-1ש

נכללימסלול
"

הכלסד1.ממנייהללאמסליל

488,52הפקדות
ינל15

(39'014)משיכות
(15)(029,39)

(366,7)אליהחגאואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(84)(450,7)

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
(565)565-

543,5נטוצבירהכ"סה
481024,6

-------==ה===

"
0"

12-1

"מניותללאמסליל(.נכללימסלע
הכלסד1.

329,70הפקדות
20349,70

(49'057)משיכות
(46)(103,49)

(595,8)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(84)(679,8)

(5651(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
565-

112,12נטוצבירהכ"סה
455567,12

==,-=--==-==
-=-=-

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(*)

09/2/8-מההל-מניותללאמסלול(*י)



לעובדיםהשתלמותערולניהולחברה-ע.ל.ק
מ"בעהיוציאליים

הדירסטוריוודוח

(תישיםשקליםאלפי)

"ל1בוננ",א14ני,לי.ג
חו,פונויו

-ג-9"0ג0

h

~

tb_גל*
תמסללאמסלע

%07מצטברתברוטוממעליתתשואה
,%6

~

4

2009/9-1

'נכללימסלי
()ממיהייאפיליי(

%05.17%51.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

נ-2009/12

מניותללאמסלח(.נכללימסלול
~

?

%06.20%97.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(.)

.09/2,8-מהחל-מויזתללאמסלול(..1



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותתרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הזירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

גיסיםלמטבעבהצמדהלסידבהצמיח
כ"יהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

551,23-423-974,23מזומניםושווימזומנים

576,267165,18578925,34744סחיריםערךניירות
,487

347,38279092,1718-סחיריםשאינםערךניירות
,39

72--772,35-והלוואותפיקדונות
~

35

765---_-364401השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

36273%58*7ג852822נצ221142125שקעוריההכלסך

%50%44%6%100המסלולמהשקעתבאחוזים

מניותללאמסלול

ד---רמוומףםושוףמוומףם

391--143248מחיריםערריתרות

1-__-__-1השקעותבגעלקבלוסכומיםריבית

22בנ_.ננ=151248ההשקטתכלסך

%38%62%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.י
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

אתשאפיינוהירידותאתמתקניםכשהםלעלותהמניותמדדיחזרוהשלישיברבעון
מרבית

אגרותשוק.%98.13-בעלה100א"תומדד%38.15-ב25א"תמדדעלהזהברבעון.השניהרבעון

עלובונדהתלמדדיכאשר,האחרוניםברבעוניםאותושאפיינובעליותהמשיךהחוב
-ל%5.2בין

%9.3.

מאקרן

ההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
וההתרחבות

המדד:לדוגמא.האחרוניםברבעוניםמהקצביותראיטיבקצבכיאסהכלכלית
לפעילותהמשולב

.מתוןבאופןאךלעלותהמשיך,ישראלבנקשמפרסם,המשק
.%23.1-בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
לרמה%5.1שלמרמה,השלישיברבעוןבמשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

על,%2של

במחיריהעלייהוהמשךהאבטלהשיעורירידת,הכלכליתההתאוששותהמשךרקע
עם.הדיור

.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכהברמהעדייןהריבית,זאת

החובואגרותהמניותשוי

השלישיברבעוןכיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדי
ואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.

%5.15שלבשיעוריםהעיקרייםהמניותמדדיעלובישראל.%15-לo/5eביןעלו
מדדי.%14-

ברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האג
התלמדד:האחרונים

,%95.3שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%49.2שלבשיעורעלה20בונד

:הםבשווקיםלעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

בנקיםשלהמרחיבההמדיניותהמשך*
.המפותחותבמדינותבעיקרמרכזיים

.מהמדינותבחלקפיסקאליתתמיכההמשך
.באירופההחובותמשברילגביהחששותהתמתנות

10/9-110/9-72009

%%%

90.123.182.3לצרכןהמחיריםמזד

20.894.133.10מדדצמודממשלתיח"אג

23.1190.322.40מדדצמודקונצרניח"אג

88.485.052.2צמודלאממשלתיח"אג

06.739.1586.74ף"המעומניותמדד
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2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

:הצמודהאפיק

עלדגשתוךהקרןמנכסי%2-בכהצמודהממשלתיח"האגמרכיבאתהגדילההקופה
הארכת

.הוןרווחילייצרמנתעלמ"מח

:שנצרני

השתתפותתוךהסחירהקונצרניבאפיק%17-כשלחשיפהעלהקופהשמרההתקופהבמהלך
.סלקטיביתוקניהבהנפקות

:השקליהאפיק

.השקליבאפיק%4.24-כשלמרכיבעלשמרההקופה

:סחיריםלאערךניירות

%92.13שלמשיעורהרבעוןבמהלךזניחבאופןירדהקרןמנכסיאלונכסיםשיעור
בתחילת

.ריביתותשלומימפדיונותכתוצאהנבעההירידה.בסופו%83.12שללשיעורהרבעון

:מניות

בסוף%6.21שללשיעורהרבעוןבתחילת%6.19שלמשיעורעלתההמנייתיתהחשיפה
.הרבעון

.ל"חולשווקיהחשיפהוהגדלתהמנייתיהמרכיבהשבחתתוךהתבצעההחשיפההעלאת



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שמאלפי
מעסיסיםפיגוריעלמידע

ליוםליום
2010/9/302009/9/30

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

עג
~

.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםרהועברת
381

'
4852,5

~

אשראיסיכוני,ונזילותשוקסיכוניהינםבהםהעיקרייםאשר,לסיכוניםחשופותהקרןעות
:תפעולייםוסיכונים

בשווימשינויכתוצאהכספילהפסדהסיכון-השוקסיכוני
,הקופהשלההשקעהנכסישלההוגן

.ומניותאינדקסים,סחורות,ריבית,אינפלציה,מטבעבשערימשינוייםהנובע
במחירהשקעהנכסילמכוריכולתמאיכתוצאהמהותיכספילהפסדסיכון-נזילותסיכון

.סביר

האשראיבאיכותירידהאופירעוןמחדלותכתוצאהכספילהפסדסיכון-אשראיסיכון
של

צדדיםאובהלוואותחובבעלי,ערךניירותמנפיקי
הינוהאשראיסיכוןשלנוסףנדבך.לחוזה

.בודדסיכוןלגורםמחשיפהכתוצאהכספילהפסדהסיכון-הריכוזיותסיכון
פנימייםתהליכיםשלמכשלאונאותותמאיכתוצאהלהפסדהסיכוןהינו-תפעוליסיכון

אנשים,

.חיצונייםמאירועיםכתוצאהאוומערכות

סיכוניםניהולבנושאחוזרהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11-ב
בחברות

.ממשלתיות

ניהולמערךבנושאחוזרהאוצרבמשרדההוןשוקאגףפרסם2009באוגוסט9-ב
הסיכונים

.009ט-3-2גמלחוזר)גמלקופותשלמנהלותבחברות
והאשראיהשוקסיכונישלובקרהלניהולרלוונטייםשוניםנושאיםמסדירהחוזר

הגמלבקופות

:וביניהם

יחידהשלהקמתהכולל,ומדידתםהסיכוניםלזיהויארגוניתתשתיתמיסוד.א
לבקרת

.תלויבלתיסיכוניםמנהלשלומינוייוסיכונים

.הסיכוניםעלדיווח.ב
.ועודהסיכוןממגבלותבחריגותטיפול.ג

,חוץבסיקורהסיכוניםכמנהל,מ"בעיועציםהלפרין-FIMSבחברתבחרההקרן
בהתאם

.ל"הנלחוזרים

הסיכוןומגבלותהחשיפותמסגרת
שמטרתה,ופנימיותחיצוניותמגבלותמערכתבאמצעותמתבצעהסיכוניםניהול

עלשמירה

.הרצויההחשיפהמסגרת

Middle-המחלקתי"עמתבצעתהדירקטוריוןמגבלותעלהבקרה officeשל
הביטוחחברת

."פיננסייםפתרונותאיילון"ההשקעותמביתתלויובלתינפרדגוףשהינו,איילון



"
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2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוה

~"עי9"עשיי
טעם

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1
בתקופההשוק

ההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה
,סחירהלאבאפיק

ההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)
הקודמתבישיבה

וכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועובין

למערכתבנוסףבפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הצל

מחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.2
שלחריגהישנהאםהמתריע

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן

פניםמבקרעלמיזע

הפנימיהמבקר,המנהלתהחברהשלהפניםכמבקרמכהןמועלםיצחקח"רו.1
חשבוןרואההינו

.פניםבביקורתניסיוןבעל
אישורי"עפשעות700-כשלבהיקףהמנהלתבחברהמועסקהמבקר.2

שעותלהפחתתהאוצר

שוניםגופיםבמסגרתמתבצעותפניםבקורתשעות300.פניםבקורת
כמו,לחברההקשורים

רשאית,נוספתביקורתלעבודתהחברהתידרשכאשר.התיקומנהלהמתפעל
אתלהגדילהחברה

.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקף
שלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3

,המנהלתהחברהפעולות

אתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקרשלהעבודהותוכנית
הביקורתמטרות

הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית
בוחןוממצאיה,

רשותחוזרי"עפהחברהפועלתבנוסף.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

."1/2008הפנימיהמבקר"החברות
ממשלתיתלחברהכנדרשהפנימיתהבקורתמערךחיזוקבמסגרת.4

הפנימיהמבקרחוזרי"עפ

הפנימיתהביקורתעלכבקרהביקורתביצועעלהדירקטוריוןהחליט1/2008
.הנוכחית

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
המכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

שלהיעילותאתזהבדוח

ובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהב
מנתעליעיליםהם

הרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום
להוראותבהתאם

ובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין
.אלובהוראותשנקבע

הפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוימתןהמחייבים

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
בבקרהשינויכלאירעלא2010בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

החברהשלהפנימית

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
הבקרהעל,מהותיבאופן

.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשמןרואהשלסקירהדוח
מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהםחברה-.ע.ל.ק

-ולהלןמ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת20!0בספטמבר30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

שלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופות

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידע

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתםאתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."וגיישותשלהמבקרהחשמןרואהידיעלהנערכת
הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהמרםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחיטתמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

גל-ןה

"
ושותיד

רהיו'
2010בנובמבר15,אביב-תל

חברה10.9החשבוןרואהטלסקירהדוח-ע.ל_ק/ס1



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

דירקטוריוןר"יוהצהרת
והמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

השחותנכונותלהבטחתשניתנו

.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,סמיבקלש,אני

השתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
-להלןיחדשניהם)2010

.(הדוחות

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
שבהןהנסיבותלאור,שניתנו

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו
.בדוחות

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
בדוחהכלולאחרכספיומידע

הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון
ותוצאות,

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
שלבחברהולהתקיימותםלקביעתם

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות
גרמנואו,כאלהונהלים

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
המתייחסמהותישמידע

ההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה
.הדוחותשל

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
בקרהשלבהפעלתה

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
,לעבד,לרשוםהחברה

.כספימידעולדווחלסכם
בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל..2

אחריסעובדיםאומנהלים

עלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי
.החברהשלכספידיווח

דיוכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.

ה//
l

~

/

tl / fel
הזירקטוריוןד'/ו,סמיבקלשתאריך
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_NDhwnיעןלניהולחברה-.ע.ל.ע

מ"בעסוציאלייםלעובדים

נוודוחהממשלתיותהחגרותלתקנתבהתאם)
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוילק

.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

ודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהדירקטוריון

(החברה-ולהלןמ"בעסוציאלייםלעובדים
-להלןיחדשניהם)2010שנתשלהשלישילרבעון

.(הדוחות

הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,

עובדה

כדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגים

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,

בדוח

הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיות

בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות
.

הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזו

~

גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכדבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורדונהליםקרות

,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט

כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון
-

והחולשותהמשמעותייםהליקוקםכלאת.נ
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיות

להשפיע,סבלרבאופו,העלוליםכספידיווחעלפנימית
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה

.כספימידעולדווחלטכס
,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורביט

כספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעל
.החברהשל

כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיוכלפלעל,אחראדם

,1
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השתלמותקיןלניהולחליה-.ע.ל.ע
מ"בעסוציאלייםלעובדים

"מלמגש
:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

ודוחהכספייםהדוחותאתבחןנ
השתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהדירקטוריון

החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםעובדים
-להלןיחדשניהם)2010שנתשלהשלישילרבעון,

.הצוחוח

הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם2
שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,

עובדה

מהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץ

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתונהתאם3
הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,

בדוח

הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםעקטוריון
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיות

המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות
.בדוחות

הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזו

של

גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברה
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט

הצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
שלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כזו

החברה

ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון
-

והחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.נ
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיות

,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלנימית

אחריםעובדיםאומנהליםבה.כספימידעולדווחלסכם

בבקרהמשמעותיתפקידבעלי
.החברהשלכספידיווחעלהפנימית

מאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכל

ק
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מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
תפעולשירותינותן
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הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםגאלפי)

ליוטליוםליום
10/9/3009/9/3009/10/32באור

ftw

l

מנוקי"",מנוקח
,שבוקר(

וכסים

שוטפיםנכסים

157229301בבנקיםמזומנים

--2שוניםחייבים

12ג22121נמראשהוצאות

282425461שוטפיםנכסיםכ"סה

--..-..-.-
--5ע"ערכוש

22-----

282622411הנכסיםכלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

235216195שרותיטלנותנילשלטהוצאות

343209266ההשתלמותקרן-זכאים

-נ---=-2לחופשההפרשח
DVIW1התחייבויותהכלסך

~

287425461

---=--פ2נ

2222%6111והוןהתחייבויותסד

יפרדyp~,הלקמהשיםהמשרפיםהבאורים

,

~
tthwnהכספיים.

*הדיקיריר
תפעולשירותיסתו,ץ"מנכוריון



"לניהולחברה-ע.ל.ק
מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותרן

הכוללהרתחעלדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלישתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחודשיםמחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתייםשנסתיימושנסתיימו

ביוטביוםביוםביוםביום

10,09/3009/09/3010/09באוד
2/31י/3009/09/3009,

מבוקרמבוקילאמבועולאמבוקילאמבוערלא

הכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי
4926.1576,1714540

2,י22

-2מזומניםושוויממזומניםהכנסות
3-

ההכנסותכלסד
576,1717540221,2ן,929

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

ntastn5

234ונלוותשכרהוצאות
2185976306

ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי
6764232685

641יהבבנקניהולעמלת
556219195761

השקעותתיקניהולדמי
30626310292364

חוץוכקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי
906449-61

5754ביקורתחשבונות
141787

73משפטייעוץ
542819130

93מקצועיםשרותים
2265336

106פנימימבקר
68722568

161ביטוחים

38ימיעיוןוהשהלמויות
3-]1

מחשובשירותי
34-25

3תרוגא
29-245

311919שכרדירהואחזקתמשרד
623

-6ושיווקפרסום
32

48לעמיתיםדיוור
(.)3316-96

-1הוצאותפחת
1-

-44אחרותהוצאות
14

ההוצאותכלסד
929,1576,1717540221,2

-===:ב===::==2====::
--כוללרווח

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיהלקמהוויםהמצורפיםתבאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.י

בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללי-ננאור

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

גוך1נ:נ,זע.ל.ג
~

-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחע11נאלייק
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005

אישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

ללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
.מניות

האחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ד
.בחודש28-השהואספטמברבחודש

חשבונאיתמדיניות-2באור
בהתאםנערכוהחברהשל(,,ינייםהחשב13מ1מהמדיניותעוקרי.א

לתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
כספידיווחתקנישל,"ביניים

עלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
וחסכוןביטוחההוןשוק

.האוצרשבאגף
הואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

.ממשיעצמיהוןלחברהואין

אשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמו

ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
נאמראםאלא,2009בדצמבר31

לדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספיים

.אליהםשנלווולביאורים2009
ןדעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

הנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
דעתבשיקוללהשתמשהחברה

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
מאומדניםשונותלהיות

.אלו
בהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחות

ואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכים

החברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
גורמים,שונותעובדותעל

לכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
.אומדן

תוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
עתידיתתקופהובכלהאומדנים

.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

.רכישתומיוםהחל,לותמבוערכוש.ג

שנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת
להפחתתכמספיקיםהנחשבים

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלביהולחברה-.ע.ל.י

בינייםהבתפייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

נובעתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
הוצאותבגובה,הקרןמןלקבלמהכנסות

,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהולדמיבניכוי,החברה
מהקרןכספיתהעברהובקיזוז

משלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאותלתשלוםשנועדה,לחברה

.עצמה

ניהולמדמיהכנסות-4באור

מעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
גמלקופתהיאהקרן.הקרן

פיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות
ומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

הוצאותפיעלניהולדמי,לחברה

בסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה
.("מצטבר

הוצאות-5באור

הפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרן

.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

התקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאית

לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
בנוסףהינה,הממשלתיות

שלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
ממשלתיותלחברותספציפייםנושאים

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
הרשות.לחוקבהתאםתתבצע

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

פרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה
.מטעים

כספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
IFRS")"להלן)בינלאומיים

המדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר
בהתאםוכן,החברהשלהחשבונאית

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיות

בדברנוסףלדוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולות

הדירקטוריוחודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
אלהבדוחותנכללו,2006-ו"התשס

החברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-12בעמודים
.מ"בעהמדינהלעובדייהבובנק

נוסףמידע-7באור

שלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרן

.מייםינפי

-18



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

בינייםהבשפייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

ותסינהחקיקהתהליכי-8באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמוטיוטוחםלרבות)דיןהוראותלהלן

:המוסדייםלגופיםושקשוריםהשלישיברבעון

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר0
מערכתוהפעלתפנסיונישיווק,פנסיוניייעוץ)

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחקנותט0
"גמקופות)

"מחדברירתמסלוליהקמת)
,

טכנולוגיותניהול'מוסדייםגופיםחוזרס
.2010.8.22מיום'מוסדייםבגופיםמידע

הוראות'3-9-2010מוסדייםגופיםחוזרס
לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלעניין

רשותשלמשפטייועץומכתב2010.7.14מיום'ממשלתיות
נציגותכהונת'עסקייםהגבלים

,,.2010.7.12מיום'דחופה
הוראות1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר0

'עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלעניין

.2010.8.22מיום
כתוצאהשייווצרהרווהפריסתלענייןהבהרה'0

ידיעלסחירלאנכסשלשוויומחישוב

1טיוטת0
ם-...ו.

למתןהסכם'
.2010.8.15מיום'טיוטה-עדכון-שירותים

טובתמתןאיסור'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0
מיום'טיוטה-הבהרה-פנסיוניליועץהנאה

2010.8.15.
לטיפולעקרונות'פנסיהקרנותחוזרטיוטת0

בחודשיםפנסיהלקרנותשהצטרפובעמיתים

.2010.8.3מיום'טיוטה-תיקון-1995מארס-ינואר
עלפנימיתבקרה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

-וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווח

.2010.8.18מיום'שניהטיוטה
עלההנהלהאחריות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

ן,.2010.8.18מיום'טיוטה-

אחידמבנה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצם

.2010.8.15מיום'טיוטה-הבהרה-
מסלולהתאמת'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

טיוטה-העמיתלמאפייניהפנסיוניהחיסכון

.2010.7.6מיום'שנייה

-19-



קרןאע.ל.ק

לעובדיםהשתלמות
סוציאלים

בינייםכספייםדוחות

2010בספטמבר30ליום



"-ע.ל.ק
סוציאליםלעובדיםהשתלמותרן

בינייםכספייםדוחותהמצית
2010בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

,ומי,שלהסקל
~

שבון
5-3הצהרות
8-6מאוסם

11והוצאותהכנסותדוחות
-9

14-12העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
15הכספייםלדוחותביאורים



'ושותגלפנד-ירדני
.YARDEW-GELEAND

&

' CO

"
.(עושון

KREMNITZKIST4

1

"ד
שלהמבקרהחשבוןרואהשליקירה

סוציאלייםלעובדיםהשתלמתיקרן-.ע.ל.ק

ליוםמאזןהכולל,(הקרן-להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרת

ושלושהתשעהשללתקופותהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2010בספטמבר30

בינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשים

."בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל!4חשבונאותלתקןבהתאםאלה

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשטןרואהידיעלהנערכת
הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

'וושית-כ%ולד
חשבוןרואי

2010בנובמבר15,אביב-תל

קרן-המבקרהריטבוןרואהשלשקירחישח-3רבעון-ע.ל.ק/10



לעובדיםהשתלמותערן-ע.ל.ק
סוציאלים

דירגנטוריער"יוהצהרת

:כימצהיר,סמיבקלש,אני

-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השלישילרבעוןסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן

.הדוחותי-ולהלן2010שנתשל

י
ייןתי,ג,ןון"ן"

(%ךנן'"ייית:'
י"קי"7'":המ:ון"1'י'י

",':י,יןי:ןםה;:
מך:ה2ג:בג:בהעש,

ol,י""

~

pwn

o

,)ttנו:נ4מה
.בדוחות

"פם
ן
ןייי=-

כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון
-

,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעללנימית
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע

מהותיתשאינהוביןמהותיתפיו,תרמיתכל.2
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,

בבקרהמשמעותיתפקידבעלי
.החברהשלכספידיווחעלהפכימית

אומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיוכלפיעל,אחראדםכלמאחריות

---~
SI

ltlto

'נק

דיק,ן



השירו-ע.ל.ק
~

סוציאליםלעובדיםלמות

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,פרייצחק,אני

-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השלישילרבעוןסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן

.הדוחותי-להלן)2010שנתשל

,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות

מהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץ

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,

ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות
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2020בספטמבר30ליום

השתלמותקרןלניהולהברה-.ע.ל.ק.א
אתמנהלת("החברה"ולהלןמ"בעסוציאלייםלעובדים

יית%ימגך:111י[ש11ם

השתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.לשכירים

/10/12ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף
31.

כללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
.מניותללאומסלול

ליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ד
28-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקים

.בחודש

חשבונאיתמדיניות-2באיר

אשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמו

עקבייםהינם

הדוחותבעריכתיושמואשראלה
אלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספיים

נאמראם

בהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחות

2009

.אליהםשנלווולביאורים
לאמסלוליםפיעלהכספייםבדוחות.

הרבעוןשלההשוואהמספריהוצגו
ביוםשהסתיים

הוצגולאאלוומספריםהיות2009/9/30
.תאריךלאותובדוחות
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