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התאגידפעילות.1

או"החברה"-קהלןמ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קבניהולעוסקת,("המנהלתהחברה"
בסקטורשכרהסכמיבמסגרתתאגידיתגמלכקופתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"

.1976בדצמבר9ביום,הציבורי

הסתדרות)הסוציאלייםהעובדיםואיגודישראלמדינתהינםהחברהשלהמניותבעלי
כללייםמאפייניםבפרק,הדירקטוריוןבדוחראהנוסףמידע.(החדשההכלליתהעובדים

.הקרןשל

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

:כדלקמןצדדים(א)

מיאו,בחברהשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראואחוזיםי2-בשמחזיקמי(1)
למעט,בושליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראואחוזים20-במחזיקהשההברה
12תקנההוראותלפיאחרבתאגידמוסדימשקיעידיעלשליטהאמצעיהחזקת

עלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלתקנות
ן2012-ב"התשע,(מוסדייםגופים

ומיהחברהשלהכלליהמנהלאת,בעקיפיןאובמישרין,למנותשרשאימי(2)
;שלוהכלליהמנהלאת,בעקיפיןאובמישרין,למנותרשאיתשהחברה

כדירקטורמכהנתשהחברהמיאו,בחברהכלליכמנהלאוכדירקטורשמכהןמי(3)
,בוהקרןשלהאחזקותמכוחשמונהמילמעט,בוכלליכמנהלאו

אחוזיםי2-במחזיקמהםשאחדנוסףותאגיד(א)משנהבפסקתכאמורצדדים(ב)
ןבוהשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו

תקנותלתקנות1בתקנהכהגדרתה)משקיעיםקבוצתהמהוויםמוסדייםגופים(ג)
,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלזקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
;2012-ב"התשע

בעבורמנהלשהואלכספיםביחס,חיצוניבניהולהקרןשלההשקעותמנהל(ד)
;("ההשקעותמנהל"-להלן)החברה

שליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראואחוזיםבעשריםמחזיקאוהשולטאדם(ה)
ןההשקעותבמנהל

;(ה)או(לדמשנהבפסקאותהמנוייםמןאחדבידישנשלטמיח)

:זהובכלל

.יותראוהמניותמהון%20המדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת-
ככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל,החברהל"מנכ-

.יותראוהמניותמהון%20(כאלהשקיימות

עלהמוחזקותוהחברות(החדשההכלליתההסתדרות)הסוציאלייםהעובדיםאיגוד-
.ומעלה%20שלבשיעורידה

המשקיעיםקבוצת,(מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן)התיקמנהל-
,(מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן)התיקמנהלי"עמנוהלותשהשקעותיה

.בוששולטמיבידיאוהתיקמנהלבידישנשלטומיהתיקבמנהלששולטמי
.החברהידיעלהמנוהלתהקרן-

.להלן2בסעיףתרשיםראו,נוסףלפירוט
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העיקריותאחזקותמבבהתרשים.2

ישראלמדינתהסוציאלייםהעובדיםאיגוד
(החדשההכלליתהעובדיםוהסתדרות

ןןן
%50%50

(ן ,
י

פרייצחק-ל"מנכ(ג)הדירקטוריוןחבריבהםתאגידים
החדשהההסתדרות

קרןלביהולחברהע.ל.קממסחםשלאמצעייג
לעובדיםהשתלמותהשייטה

מ"בעסוציאליים

י. אנשים/תאגידיםן

"י ו(4;השולטיסבהן
השתלמותקרןע.ל.ק,--

סוציאלייםלעובדיםי',':--
',הלמן
אלדובי
:,/פיננסים

__ב-מ"בע
הלמן--

ןניהולאלדובי תיקים,,
מ"בעמוסדיים

(התיקלמנהלידימאנשים)
:עלשלטים)

ן(31ידה
לרבות,מנחלותחברותן

n1plDשבניתולן,
מנוהלותשהשקעותיהן

(21התיסמנהלבידי

ברחד,אורלידוידיאן,ויוברגאורלי,אפריסרוזנר,משהשטפל,(ל"מנכ)יצחקפרי,(ר"יו)בראוןדלית(11
מסוגיותראו%20-במחזיקמהםשאחדנוספיםתאגידיםלרבות,שריףסלאםד"עו,נחוםדודי,שמואל
.(מ"בענטל,ופיקמ"בעבקםבד,מ"בעוייזוםניהולאדארנחוםשהםןשליטהאמצעישלמסוים

קופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב(2;

:

DA>קופותלניהולחברה-רופאיםויהבמ"בע

:

DA>מ"בע.
אינטרנשיונלאלדוכיהלמן,מ"בעתיקיםניהולעציוניאלדוביחלמן,מ"בעעסקיפיתוחאליובי-הלמן(3)

הלמן,בעיים(20051פנסיונילביטוחסוכנותאליוביהלמן,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן,מ"בע
וגיeDJחיפושי-ישראליתהזדמנות,מ"בעופנסיהגמלקופותאלדוביהלמן,מ"בעהימטתקרנותאלדובי

נאמנויותגוחיפושי-ישראליתהזדמנות,ימ,בע

:

gas exploration ,D"ya0!41חא-

-

oppoltunitf5סקו7ם ,
opportunity -- Energat

;

Public

~

Company, .

limited

c-5טק1ים .o . c. o,בידיושישתאגידכלוכן
עסקירובשלחיסולאומכירהשעגייעהחלטותלמעט)בתאגידעסקיותהחלטותקבלתלמטעהיכולת
שינויאוהתאגיד

'

filnD1בהם).
ע5(,מ"בעהחזקותאלדובי-הלמןי)

:

Capermaun

J

Finance,הלמןורוניאלדוביאורי.
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(ח"שכבאלפיהפעילותתחומילגביכספימידע.3

201220112010

865,2802,2732,2השנהבמעדוהכנסותיההחברההוצאות

576,622938,590903,604(1)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסד

חיוביתנטוצבירה-השנהבמשדוהעברותמשיכות,הפקדותסד
187,5248,16(271,2)(2)(שלילית)

%44.7(71.2?4)%24.6כללימסלול-השנהבמשדברוטונומינליתתשואה

%20.5%32.3%30.5מניותללאמסלול-השנהבמשדברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

בקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקיהקרןמרווחיבעיקרנובע2012בשנתהגידול(1)
.העמיתיםשלנטושליליתצבירה

וגידולבמשיכותמגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2012שנתביןהשינוי(2)
.בהפקדותגידולבקיזוזאחרותלקרנותבהעברות

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתוקזהמונחכמשמעותמנהלתחברההיאהחברה
גםקופות)

"
להסדרכפופהוהיא("הגמלקופותחוק"-להלן)2005-ה"התשס,

,מכוחושהותקנווהתקנותגמלקופותחוקזהובכללמנהלותחברותעלהחלהתחיקתי
"גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות

להוראות,1964-ד"התשכ,
כלולהוראות("ההוןשוקעלהממונה"-להלן)וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

.להלן15בסעיףפירוטראה.דין

ה"התשל,הממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה,כןכמו
.פיועלשניתנוולהוראות,("הממשלתיותהחברותחוק"-להלן)1975-

ביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
קופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומיםגופים
.גמל

שוגות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הפעילותתחוםעלכללימידע.1

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
אתמנהלתהחברה.המעסיקעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

בשנימנוהליםהקרןנכסי.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתיםכספי
משלמתהקרן.כספוינוהלבוהמסלולאתלבחוררשאיעמיתכל.השקעהמסלולי
העמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקרןמעבירהאו)כספואתלעמית
.הדיןלהוראותובכפוף

שיעורי.בלבדשכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן
מחלק3/1ולפחותמהמעסיק%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתההפרשות
.השתלמותאוהסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובדהמעסיק

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

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

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי
.

היקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהליםנכסים
ההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם

אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוג
.מנהלתתברהשלמרצוןלפירוק

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקרןתקנוןפיעל.%49.0הוא2012בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

ההכנסות.ח"שאלפי860,2היו2012בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוימיועדות

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות13-ו11בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה
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ההשתלמותקרנותלענףהשוואה

נכסיהיקף.%75.12שלבשיעור2012בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%35.5שלבשיעורעלההקרן

2012בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליותשנתיותתשואות2012בשנתהשיגההקרן.%22.9שלבשיעורהייתה
.מניותללאבמסלול%20.5-והכלליבמסלול%24.6שלבשיעור

שיעור.%77.0היה2012בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור

בדוחות,ניהולדמי,9ביאורראה.%49.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניחולדמי
.הקרןשלהכספיים

ההשקעותניהולמבנה
מדיניותאתוכן,הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהתברהדירקטוריון
עליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאתמשקפתזומדיניות.הצפויהההשקעות

השיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהן
מדיניותאתמתווהההשקעותועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימליים
ובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעות
מתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטרים

.סחיריםהלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתים

שתפקידו,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןידיעלהקרןשלההשקעותתיק
כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהל

ועדתלהוראותבכפוף,חקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.והדירקטוריוןההשקעות

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישניהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

ים

יי"ן,.
,

"1
.,,.,יןן,

;י*
;,,

"
,

52ש;.ן,
?1"4ל,י;

.
,..1ל1

.
י.

*
'ןןות

~

ה

~

(ח"באלפיש)'(ח"באלפיש)ן,,'קעה

השקעהמסלול
130,616837,2.החברהדעתשיקוללפי

שלאובלבדהחברהדעתשיקוללפיהשקעה

המאפשראחרנכסלכלוואומניותמדדיעלמניותללא
446
'

623

.המניותלשוקיחשיפה
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הקרןעמיתי.7

.שכיריםסוציאלייםעובדיםהינםהקרןעמיתי
.למעסיקואחרתמורהלאהואאם,העובדשלהמחדלברירתהיאלקרןההצטרפות

לקרןסוציאליעובדכלזכאי,הסוציאלייםהעובדיםאיגודשלהעבודההסכמיפיעל
.לעבודתוהראשוןמהיוםהשתלמות
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והפצהשיווק.8

.הפצההסכמיעלחתמהולאבשיווקעוסקתלאהחברה
אישילמידעואתרהקרןעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה

.לעמיתים

תחרות.9

.השתלמותקרנותשלהשקעהמסלולימאותפועליםבשוק

מעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהתופשעקב
הביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לחברתהאחתמקופהעמיתים
העברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אתריםמוסדייםגופיםשלהשיווקומאמצי
.ההפוךבכיווןאואחרותלקופותמהקופהכספים

אנושיהון.10

חבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
18-לאחתלפחות,להשתתףיתבקשוהמנהלתבחברהדירקטורים."הדירקטוריוך

"רגולטורייםהיבטים-השתלמותוקרנותגמלקופותניהול"בנושאעיוןביום,חודשים
.דומהפעילותבעלגוףידיעלאו,לניהולהישראליהמרכזידיעלהמופעלתבמתכונת

מחזיקתשמטעםהדירקטוריוןחברימקרבמתמנההתברהל"מנכהחברהתקנוןפיעל
.'בהנהלהמניית

ידיעלמתמנההחברהר"יו.הסוציאלייםהעובדיםאיגודר"יוהואהחברהל"מנכ
.האוצרשרבאישורהחברהדירקטוריון

החברותלחוק32לסעיףבהתאםבכירתפקידבעלתהינההחברהמזכירת
.הממשלתיות
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שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

.תפעולשירותילחברהמעניק("המתפעלהבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
,החברההוראות,הקרןתקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהמתפעלהבנק

הבנק.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון
עלהמתפעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהמתפעל

שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפי
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםהמתפעלמהבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

.מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראן)ערךבניירותסהרההקרן

ניהולעמלות"-10בביאור,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"השקעות

ליישוםמלווה,פנימימבקר,משפטייועץ:וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה
חברה,אינטרנטספקי,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,צלמערכתבקר,%50-404

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוך

השקעות.12

.ופיקדונותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
הפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותהלק.בארץהןההשקעותרוב

.הגיאוגרפי
הכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתחקרן.זותשואהבהשגת
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולסבישראלהצפויותהכלכליות

מימון.13

,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
.דיןפיעל

בניסוי.14
מסשומותקיימותלא).2008המסשנתוכוללעדכסופיותהנחשבותמסשומותלחברה

.(במחלוקת
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החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

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

.2005-ה"התשס

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות*

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

.הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.ההוןשוקעלהממונההוראות*

.פיועלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשל,הממשלתיותהחברותחוק* מידע
בשנתשפורסמו,המיסיםרשותושלההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלגבי

"ותקינההקיקהתהליכי"-19בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2012
.הכספייםבדוחות

מהותייםהסכמים.16

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17
והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-14בביאור,מעסיקיםפיגוריעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדות

הוגשוולאתביעותהחברההגישהלאמעסיקיםחובותלגבייתשגרתיותתביעותמלבד
.הדוחתקופתבמהלךתביעותנגדה

הביטוחלהוראותשיתאיםבאופן,תקנונהאתהחברהתיקנההדוחשנתבמהלך

-א"התשע,(חקיקהתיקוני)תהוןבשוקהאכיפההגברתחוקמהוראותהנגזריםוהשיפוי
2011.

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

תוך,במדינההסוציאלייםהעובדיםלכללייעודיתכקרןומיצובההקרןפיתוח*
.אופטימלייםבסיכוניםמיטביתתשואההשגת

.מיטביתתשואהוהשגתהעמיתיםכספישלנבונההשקעה*

שלההשקעותניהולאתלהטיבכדיומקצועיטובהשקעותמנהלעםהתקשרות* הקרן
.עמיתיהבעינישלההאטרקטיביותאתולהגדיל

וקיוםההוןשוקעלהממונההוראותלרבותוהרגולציההדיןהוראותבכלעמידה*
.עמיתיהלטובתהקרןעבודתעלובקרהביקורת

.מהקרןכספיםהעברותוצמצוםעמיתיםשימור*
הקרןשלייחודהוחידודלקרןמעסיקיםחובותשלואפקטיביתיעילהגבייה*

.זהשרותבמתןעמיתיהבעיני

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי.19

מנתעלוזאת,אחותגמלקופתעםמיזוגתהליכילקידוםפועלהחברהדירקטוריון
.העמיתיםשמשלמיםהניהולדמיאתולהקטיןבעלויותלחסוך

-9-
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סיכוןבגורמידיון.20
בנכסיםהשקעהתוךהעמיתיםכספיאתמנהלתסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן

שלשוויים.ועודסלתעודות,וקונצרניותממשלתיותחובאגרות,מניותכגוןפיננסיים
בשוקהפעילות-העיקרייםהסיכוןגורמישלברמתםמשינוייםמושפעאלונכסים
לחדלותבסיכוןגםכרוכהחובבאגרותההשקעה.האינפלציהורמתהריביתשערי,ההון
לרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.במלואוהחובהחזרולאי,האיגרתמנפיקשלפירעון

.עמיתיםידיעלכספיםשלוהעברותמשיכותעליוצאוכפועלהקרןתשואתעל
כמומקובליםמודליםבאמצעותאלהסיכוניםשלהשפעתםמידתאתמעריכההקרן

VAR,בפרק,הדירקטוריוןבדוחלהלןראההסיכוניםלגביהרחבה.ועודקיצוןתרחישי
ניהול-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהובסקירתשוקסיכוניניהולמדיניות
.בהשקעותסיכונים
-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנחלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
,ניהולםודרכישוקלסיכוניחשיפהלגביהרחבה.הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות

סיכוניםסקרעריכתלגביהרחבה."שוקסיכוניניהול"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
."הפנימיהמבקר"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה,בחברה

משרהנושאישלתגמולמדיניות.21

,המוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניות24-9-2009מוסדייםגופיםחוזרלפי
לגיבושלעקרונותבהתאםהתגמולמדיניותעלויחליטידוןמוסדיגוףדירקטוריון

כהגדרתובחוזרמוגדרמשרהנושא.האמורבחוזרכאמורמשרהלנושאיתגמולמדיניות
.1999-ט"התשנ,החברותבחוק
מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה.ע.ל.בקההוראותיישום

גמול
דירקטורים

מחזיקתמטעם
'בהנהלהמניית

נסיעוהוצאותאלא,'בהנהלהמנייתמחזיקתמטעםהדירקטוריוןלחבריגמולמשולם
חברוממילא,לבואלעתידאףראויההינהזומדיניותכיסבורהדירקטוריון.בלבד

הקרסיכונילצמצוםופועליםתפקידםבמסגרתראשבכובדפועליםהדירקטוריון
.גמולקבלתללאאף,ועמיתיה

שאינו,ענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתכחברההמנחלתהחברהשלאופייהלאור
הקרל"מנכ)הסוציאלייםהעובדיםלאיגודהקרןל"מנכביןהזיקהולאור,רווהלמטרת

(ל,הקרחעמיתישלהמקצועיהאיגודשהינההסוציאלייםהעובדיםאיגודר"יוהינו

~
> lWDראוייהינהזומדיניותכיסבורהדירקטוריון.המנהלתהחברהל"למנכגמול
תפקידבמסגרתראשבכובדפועלהמנהלתהחברהל"מנכוממילא,לבואלעתידאף

.גמולקבלתללאאף,ועמיתיההקרןסיכונילצמצוםופועל
'לגמוזכאיםחיצונייםודירקטורים'אהנהלהמנייתמחזיקתמטעםהדירקטורים

דירקטורים
מחזיקתמטעם
'אהנהלהמניית

ודירקטורים
חיצוניים

.גמולקבלתללאאף,ועמיתיההקרןסיכונילצמצוםופועל
'לגמוזכאיםחיצונייםודירקטורים'אהנהלהמנייתמחזיקתמטעםהדירקטורים

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהממשלתיותהחברותבתקנותשנקבענסכום
שונסיעותמ"מעכולל)ועדהלישיבתאודירקטוריוןלישיבתח"ש965סךעלשעמד

הקבףמהגמול%50שלבשיעורלגמולהדירקטורזכאיטלפוניתישיבהבגין.(מ"ק10(
'לגמוהדירקטורזכאילאהתכנסותללאדירקטוריוןהחלטתקבלתבגין.לישיבה
.,230הואהממשלתיותהחברותתקנותפיעלהדירקטוריוןר"ליוהגמולסכום.שהוא

.(מ"ק100עדונסיעותמ"מעכולל)לישיבהח"ש
.(מ"ק100עדונסיעותמ"מעכולל)לישיבהח"ש060,1הואחיצונילנציגהגמולמכום
.(מ"מעכולל)ח"ש500,22בסךחיצונילנציגהשנתימגמול

באופן,קבועחודשישכרשלההכספיםלמנהללשלםהינההמנהלתהחברהמדיניות
ע.ל.קכספים
למנהלגמול

תיקים

.(מ"מעכולל)ח"ש500,22בסךחיצונילנציגהשנתימגמול
באופן,קבועהודשישכרשלההכספיםלמנהללשלםהינההמנהלתהחברהמדיניות
.המנהלתהחברהשלהסיכוןלמדיניותמעברסיכוניםלנטילתתמריציםיוצרהאינו

אינםהמנהלתהחברהעבורההשקעותבניהולבפועלעןסקיםאשרהתיקיםמנהלעובדי
זולפעולתםהנוגעבכלבונוסמקבלים
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החברהשלכללייםמאפיינים

("החברה"-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק*
.בנאמנות("הקרן"-להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קבניהולעוסקת

9ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתתאגידיתגמלכקופתהוקמההקרן*
.1976בדצמבר

עצמיהוןאין,גמלקופותמנהלותחבורתעלהחלהתחיקתילהסדרבהתאם,לחברה*
.הקרןניהולהינההיחידהופעילותה

.בלבדשכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

.הגמלקופותבחוקזהמונחכמשמעותמנהלתחברההיאהחברה*
.הממשלתיתהחברותבחוקזהמונחכמשמעותממשלתיתחברההיאהחברה*

רשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות
.הממשלתיותהחברות

.1433-מניותללאמסלולושל378הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2013בדצמבר31עדבתוקףהאישור

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעסיקאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

המעסיקמחלק3/1ולפחותמהמעסיק%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד

תפקיד.(לעיל11בסעיףכהגדרתו)המתפעלהבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי*
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהמתפעלהבנק
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתיק*
לפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום

.והדירקטוריוןההשקעותועדתלהוראות

נכסיסך.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה*
וסךח"שאלפי130,616עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלול

.ח"שאלפי446,6עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומניותללאמסלולנכסי

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

הביטוחלהוראותשיתאיםבאופן,תקנונהאתהחברהתיקנההדיווחשנתבמהלך
-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקמהוראותהנגזריםוהשיפוי

2011.



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשך-החברהשלכללייםמאפיינים

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

אלפי938,590לעומתח"שאלפי576,622-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
.%35.5שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"ש

בקיזון,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2012בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהשליליתהצבירה
.459,13הואהמאזןבתאריךבקרןהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.nrrwאלפי344-בהסתכם2012בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
ברובןמומנוההוצאות.nrrwאלפי865,2-בהסתכמו2012בשנתהחברההוצאות

וכלליותהנהלההוצאות13בביאורראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמימהכנסות
.המבוקריםהכספייםבדוחות
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2012דצמברבגיןהמדד)645.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2012בשנת
יצובותיעדבתוךהינו2012בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2011דצמברבגין

.(%3-ל%1וביןישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

בינואר%75.2שלמרמה,פעמיםשלושישראלבנקריביתירדה2012שנתבמהלך
בכלכלההאטה,במשקהצמיחהסימניהתמתנותרקעעל,בדצמבר%2שללרמה

ותחזיותבציפיותוירידהבאירופההחובותמשברמהתפתחותחששות,העולמית
.האינפלציה

חוץמטבע

השקלשלהחליפיןבשערימשמעותייםשיגוייסנרשמוהיולא2012שנתעלכוללבמבט
שלבשיעורהאירוומול%3.2שלבשיעורהדולרמולהתחזקהשקל:והיורוהדולרמול

%35.0.
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשך-הקרןשלההשקעותמזיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

המדינהתקציב

שהם,שקליםמיליארד9.38-כשלבסך2012בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
כפולהיה2012-בהגירעון.2011בשנת%1.3שלגירעוןלעומתזאת.ג"מהתמ%2.4-כ

בינוארהאוצרמשרדשהציגהמעודכןמהיעדאףוגדולג"מהתמ%2המקורימהיעד
.(ג"מהתמ%4.3)2012

ההוןבשוקהתפתחויות.2

המציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2012שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2012בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

ן%18.13
..-%14

-%12
%93

"4של
ע

"=
ו"

.1

"/.4/
,

"
-%10

:4__1מ%
4שש4

____ך,,,_11_ן*_
%8

אשן%

ןן4""

%6ל
"קע-

"
-4ק"4.,"ג,א4

%4-;ק-[

4

%2--ג%ש4בייי""9[-ףשעכ %ןץ-
_4טי;טט"999קעל

5-

)AKSCIWeRLDp--=-1008--ייא

8-חששיי"ש"Sr--מזיחצמד"אג

MSCIמדד(ל WORLD,שוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
.בשווקים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ע
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשו-הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

המניותשוק

.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריסבעליותהתאפיינה2012שנת
:הקיצוניתהדוגמא.%23-לo/5eביןשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

edSCI()העולמיהמניותמדד.%9.22שלחדבשיעורעלההבנקיםמדד WORLDעלה
.%9.16-כשלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםומדד%18.13שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

לתמיכהתכניותבאמצעותהאירופיהמרכזיהבנקשלאגרסיביתהתערבות*
.חדשהייצובקרןולהקמתהבנקאיתובמערכתהנפיקושמדינותח"באג

תמיכתבשלואיטליהספרדשלהחובאגרותשללפדיוןהתשואותהתייצבות*
.האירופיהמרכזיהבנק

וזאתהאמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייסבכליםהשימושהמשך*
.נוספותהרחבהתכניותהשקתבאמצעות

.בעולםהשווקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*

החובאגרותשוק

%35.9שלבשיעור2012בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד

,הגילוןמדדי.%26.10שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרותומדד
.(מהתאמה%6.2-ו%7.7,%7.3שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

.2154.9%16.18ף"המעומדד

MSCI

WORLD

%18.13%62.7-

%66.7-%30.2וולר

%23.4-%35.0ורו'
%35.9%34.4ממשלתימדדצמודח"אג

-%26.10%77.1קונצרנימדדצמודח"אג
7%23.5.ל02"צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

1.5-כלעומתח"שמיליארד4.3-כעלעמד2012בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך

חברותהיולאהשנהבמהלך.2010בשנתח"שמיליארד13-וכ2011בשנתח"שמיליארד
.לציבורלראשונהשהונפקו

בשנת.התקציביבגירעוןעלייהעקבחדבשיעורהשנהעלה,נטו,האוצרהנפקותהיקף
מיליארד3-כלעומת,חובאיגרותבאמצעותנטושקלמיליארד22-כהאוצרגייס2012
.הקודמתבשנהשקל
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשך-הקרןשלההשקעותמדיניותעליהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

המשך-במשקהוןגיוס
ותעודותמובנותח"אג,קונצרניותח"אגממשלתיותלאחובבאיגרותההוןגיוססך

.2011שנתלעומתבמעטנמוךסכום,שקלמיליארד7.39-בכהשנההסתכם(פקדון
3.31-כלעומתחברותחובאיגרותשלהנפקות63-בגויסושקלמיליארד3.25-כ

8.5-וכ,פרטיותבהקצאותגויסונוספיםשקלמיליארד8-כ.אחתכלשקלממיליארד
למסחרשנרשמומדדצמודותחובאיגרותבאמצעותגויסונוספיםשקלמיליארד
.בלבדמוסדייםלמשקיעיםהמסחרבמערכת
שקלמיליארד4.0-וכפיקדוןתעודותבהנפקתשקלמיליארד2.0-כגויסו,בנוסף

.אופציותמימושבאמצעות

ההשתלמותקרנותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמותקרנות

לאחראירועים.4
תאריי

המאזן

,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
ומדד%49.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

מול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)לצרכןהמחירים
ונשאר,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור).%75.1ירדישראלבנקוריביתהדולרשער
.(פברוארבחודששינויללא

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמציניות.5

הסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
פיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפניהניצבים
שלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף.מגוונים

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליותההתפתחויות

כללימסלול

תיקוהשבחתהגדלתתוךהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרן2012שנתבמהלך
.בתיקח"המטרכיבוהגדלתל"חולשוקימעברי"עלפיזורהשנהדגשומתןהמניות
ח"למטצמודותח"ואגגשמליון5.12-כשלבשווי(נטו)ח"מטרכשההקרןזובמסגרת
.מ5מליון15-כשלבהיקף

עומיליון5.25-כשלבהיקףבארץסלותעודותמניותנמכרול"הנהפעילותבמסגרת
.ח"שמליון8.25-כשלבהיקףבארץמניותונרכשו
בשוויסלתעודתונמכרו"עמיליון32-כשלכספיבהיקףסלתעודותנרכשול"חובתיק
.ח"שמליון8.8-כשל

תשואהליצורמנתעלבתיקהקונצרניהרכיבלהגדלתהקרןפעלה,למדדהצמודברכיב
קונצרניותחובאגרותרכשההקרן.בשוקהנמוכותהריביותעקביותרגבוההפנימית
קצרמ"במח,תודקהליךואושרועברואשרמדורגות,יות"אגחסלותעודותסחירות

3.8שלבהיקףקונצרניותח"אגנמכרוומנגדושמיליון36-כשלכספיבהיקףובינוני
.ושמליון
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרולניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשך-הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

המשך-כללימסלול

אשרבשוקהאינפלציהלציפיותבהתאםפעילותבוצעההממשלתימדדהצמודברכיב
68-כשלבהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון41-כשלכספיבהיקףח"אגנרכשובמסגרתה

.ח"שמיליון
.בשוקהריביתוצפיותהאינפלציהלציפיותבהתאםכןגםפעלההקרן,השקליברכיב
שקליותממשלתיותח"ואג,ח"שמיליון6.30-כשלכספיבהיקףמ"מקרכשההקרן
23-כשלכספיבהיקףממשלתיותח"אגמכרהומנגדח"שמליון81-כשלכספיבהיקף
.ח"שמיליון
קצרמ"במחחודקהליךואושרהעברהאשרשקליתסחירהלאח"אגהקרןרכשהבנוסף
.צומליון4-כשלכספיבהיקף

מניותללאמסלול
במשךהפעילותעיקר.זהמסלוללעברהעמיתיםתנועתמגמתהמשיכההשנהבמהלך
האינפלציהלצפיותבהתאםופעילותהכספיםהפקדתבעקבותהנזילותניהולהיההשנה

.בשוקהמגולמות
נמליון5.2-כשלבשווילמדדצמודותממשלתיותח"אגנרכשוזובמסגרת

~
1-כונמכרו

.ע5מליון
הליךואושרועברואשרמדורגות,סחירותקונצרניותחובאגרותרכשההקרןבנוסף
."צאלףכ32שלכספיבהיקףקונצרניותח"אגנמכרושוומנגדאלף26-כשלבהיקףחודק
ונמכרוש)1מליון.8-כשלבשוויצמודותלאממשלתיותח"אגנרכשוהשקליברכיב

.עואלף60-כשלבשווישקליותח"אג

פעילותהותוצאותהקרןשל,הנספימצבה
במשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ת"שהאלפיהקודמתהשנהלעומתוובשנהובהעברותיהם

2012שנת
-

השינוישיעור2011שנת
102,84639,75%19.11הפקדות

%89.10(055,58)(376,64)משיכות

(241,13)(687,22)מהקרןהעברות
~

349.71

(%25.18)690844הקרןאלהעברות

1היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
~

-והכלליבמסלול24.6
()שלשליליתתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%20.5

~

הכלליבמסלול(71.2
הקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותללאבמסלול%32.3שלחיוביתותשואה
שוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחיריםחובמנכסיבעיקרנבעו,2012בשנת
בשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכן

."ההון
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשך-פעילותהותוצאותהקרןשלהנספימצבה

מתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
-להלן)מניותללאבמסלול%64.90-והכלליבמסלול%64.71הואהנכסיםכלל

אםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינם

ממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות
.בבורסה
תשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

.
מדיניותמתייחסתעתבכל

מבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעות
הקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרמעקב
מדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודדהיכולתעלשומרת

פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספיםרובהשקעתעלמבוססתההשקעות
.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים
לקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמחזיקההקרן
ללאבמסלול%94.99-והכלליבמסלול%61.92:הבאיםבשיעורים(השקעותבגין

.מניות
תוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות

שוקסיפוניניהול

כללי
ומתוך,נתונהסיכוןבמסגרת,התשואהאתלהשיאבמטרהמנוהליםהשוקסיכוני

.(תשואהמולוסיכוןההיבטיםשניאתבחשבוןהמביאיםשיקולים
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

אלוכללים.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמסקופות)
.השוקסיכוניאתלהגביל,היתרבין,נועדו
:הקופהנכסיעלהמשפיעיםוהאשראיהשוקסיכוןגורמילהלן

ההשפעהמידתסיכוןורם;
בינוניתל"ובחובארץהמניותומדדיהמניותיערי
בינוניתהריביתיערי
נמוכהחליפיןיערי

נמוכהוינפלציה
בינוניתקונצרניאשראימרווח-נגדיצדיכון(

שוקסיכוניניהולעלאחראי
פועלבחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובעהגמלקופותלחוק(א)10סעיף
בהברותסיכוניםובקרתניהולמערך3-2-2009גמלבהתאםלחוזרסיכוניםמנהל

.גמלקופותשלמנהלות
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שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה

שוקסיכוניניחולמדיניות
אתתשיאהקרןשבוהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.נתונהסיכוןרמתעבור,נכסיהעלהתשואה
האינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות

ועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברהשל
בכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעות
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסיםהקצאתלמדיניות
.אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתההשקעותמדיניות
הנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלנקבעתהמדיניות

להתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסועל
.שוניםומןבטווחיאלובשווקיםהצפויות

פיזור.ההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
במנפיקים,הכלכלייםבענפים,הוןבשווקי,באפיקיםהשקעהגיווןי"ענעשהההשקעות
.החובאגרותשלהפדיוןובטווחי

.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4פרק,עודראה

סיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
שוי ."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיכון
הכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרןשל

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

המבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרןשל

:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.2

.נוכחילדירקטוריוןקודםמדירקטוריוןלתקופהופעילותתאורח"דו
.וטבלאותעוגהבצורתגאוגרפיפיזור
.אשראיפילוחמדדי
דרוגי"עפאשראיתיקפיוור

אשראיפילוחח"דו
.השקעהאפיקילפימפורטהנכסיםהרכב
ואחוזיםע5לפינכסיםהרכב

.מקבילהלתקופהבהשוואהפורשיםהעברות,הפקדות,משיכותנתוני
.דומותקופותלעומתתשואותהשוואתח"דו

.ענפיתריכוזיות
לוויםקבוצתמגבלות
בודדלווהמגבלות
צפויההשקעהמדיניותטבלת
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המשד-תיכוניםעלנוסףמידע

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.3
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

ל"המנכ,הדירקטוריוןר"יובשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת
אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלהכספיםומנהל

בסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות
כיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכה
אפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתום

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעל

ההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתי
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח

שינויכלאירעלא2012בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
או,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
עלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביר
.כספידיווח

הכספייםהדוחותאישורהליך

כללימידע

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
.החברההנהלת0
.(כספייםלדוחותגילויכועדתמתפקדתהביקורתועדת)גילוי/הביקורתועדת0
.החברהדירקטוריון0

במתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתביקורת/הגילויועדת*
הדוחותטיוטת.ושנתייםרבעונייםכספייםבדוחותלדיוןגילויועדתשל

.הדיוןבטרםשעות96לפחותהועדהלעיוןמוגשתהכספיים
הכספייםהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת

.בדירקטוריוןהסופיאישורםלקראת
גםמתפקדתשכן,לההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההגילויועדת
.ביקורתכועדת

בטיוטתתיקוניםנערכים,כאמורביקורת/הגלויועדתהמלצותגיבושלאחר*
מועברתהדוחותוטיוטתהגילויבועדתשתתגבשהדיוןפיעלהכספייםהדוחות
.התכנסותבטרםהדירקטוריוןלעיון

מקבלכךכדיותוךהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריון*
,הגילוימועדתלפרוטוקולשנוסףהגלויועדתפיעלתיקוןבוצעהיכןעדכון

שבוצעוהתיקוניםכלנרשמוובוהדירקטוריוןשלההתכנסותבטרםשמתקבל
הכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,(הוועדהלפנישהונחהדוחבטיוטת
.אחראוכזהתיקוןעודלהכניסאוכלשונם
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המשך-הכספייםהדוחותאישורהליך

2012.12.31ליוםהדוחותאישורלגבימידע

שלהכספייםהדוחותבטיוטתלדיון2013במרץ13ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2012לשנתוהקרןהחברה

:הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
.השקעותועדתר"ויוביקורת/גילויועדתר"יו,צ"דח-נחוםדודי0
.ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-שריףסלאםד"עו0

נותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים* שירותים
גלפנדירדנימשרדמבקרח"רווכןהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

.בחברהsox-התהליךאתשמיישםמועלםח"רוומשרדאברמן

כלהוכנסובו2012לשנתכספידוחטיוטתלרבות,הגילויועדתהמלצות*
שדן,2013במרץ14ביוםהדירקטוריוןלחבריהועברו,הגילוימועדתהשינויים
הגילויועדתהמלצות,הדירקטוריוןלדעת.2013במרץ17ביוםאלובהמלצות
האמורהדיוןבסוף.הכספייםובדוחותבהןהדיוןלפניסבירזמןאליוהועברו
.הדוחותאתהדירקטוריוןאישר

חירוםלשעתהערכות

-33376.ה.שהאוצרומכתב2012.7.11מיום1-13-2012החברותרשותלחוזרבהמשך
היערכותנוהלקלעבחברתהוכן2007משנתלכןקודםועוד12.9.29מיום2012

והנוהלהדירקטוריוןבישיבתנדוןהנושא.חירוםבשעתעסקיתפעילותלהמשכיות
.עדכוןלאחראושר

מהגופינתוניםקבלתלאחרההיערכותלבדיקתמתודיתרגילהתקיים12.10.23-ב
מנהלם"שלמגן,יהבבנקכמו,קלעלחברתעיקרייםשירותנותניחוץמיקור

.סהרופועליםאלדוביהלמןההשקעות

.בתרגולוהשתתףבדירקטוריוןאושראשרחירוםלשעתל"כמנכגלעדד"עונבחר

התרגילממצאיי"עפ,עסקיתפעילותלהמשךהחברהמוכנותאתבדקהדירקטוריון
התפקידיםבעלילכלהועבראשרההתקשרותודרכיהנתוניםכלעםמעודכןתיקהוכן

יצירתראשוניתהתארגנותלצורך,תפקידבעלכלשלבביתשימצאניירעלמודפס
.אותנותתפוסהשעהמתילדעתאיןשכןקשר

.לשנהאחתמתעדכןהנוהל
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הדירקטוריוןחבריעלפרטים

התעסקווהבהשכלה4.,נתינות-"ימעןשנת_.,;ית?מטפהת"-ימשפחהשם

"
:ןהם99,9י.תאגידגקל8.ץאארונות!השניטמש

זיחוד=
:..לנקוז'

---.-..1

_.~._
"1

,לקייי.משמנף55

-

,
מיםחברתמקורותמ"בעבקטבד-ל"מנכ,עסקיםבמינהלMBAישראלאביבתל,8בלפור0224169291966בראוןדלית

LLMמ"בע%ץ:מנטג-ן::ן:ה,אירופאיבמשפט

לניהולחברה-ס"עוס"העואיגודר"יוסוציאליתבעבודהBAישראלחייםקריית4ל"קק101384021946הקרןל"מנכ-פרייצחק
מ"בעגמלקופות.'26249

עיריתמבקרמקוםוממלאתביקורתעובדתבעבודה-MAישראלצ"ראשל35צביגוטמן535385261955וינברגאורלי
צ"ראשלסוציאלית75465

לניהולחברה-ס"עוס"העובאגודפעיל,גמלאיס"עוישראלביאליקקריית7הגפן7469331935שטפלמשה
מ"בעגמל7023nlelpן

לניהולחברה-עורס.חסוייםקרן-והצפוןחיפהמחוומנהלכיום,סוציאליתבעבודהMAישראל34760חיפה8/2אסף305675641950רוזנראפריס
מ"בעגמלקופותמגדל"לעיוורשיקומיארציהדרכהמרכזמנהלמומחהבכירעורס

.2010עד"אור
"Dנווה"שכליפיגורעםלאנשיםפנימייה/מעוןמנהלסוציאליתבעבודהMAישראלגליל.נ.ד,נטופהמצפה540605461956ברחךשמואל lY-לניהולחברה

מ"קופותגמלבע"רם15295תחתון- סמנכ.עסקיםמנהלMBAישראל71908רעות,1רוס548542941957פרידמןרוני
משנה.האוצרבמשרדאנושומשאבימינהלל" סיים-

.האוצרבמשרדל"למנכגיאוגרפיה,כלכלה8/(עקב2012ביולי
.המדינהומדעירשותמנהלמ"כממינויו

.הממשלתיותהחברות
.ישראלמקרקעיבמנהל(השקעותנכוללתקציבאית+כלכלה8/(ישראלרמות95/7שמואלאבן0582982821963דוידיאןאורלי

חשבסגנית.באוצרותקצובתכנוןאגףמנהלתכלכלהM.A.חשבונאותירושלים'ב

וסביבהפניםתחוסמנהלת,כיום.הפניםמשרדעסקיםמנהל+ בחשב
.הכללי

ניהולאדארנחוסהעמקתמריםבחברת-(2013מינואר)כיוםLLM'שניתוארישראלעפולה10גלויותקיבוץ0223887061968צ"דח-נחוםרודי
רו.במשפטים18424

,ח"

,

BAמ"בעוייזוםמרינהבקבוצתכספיםל"סמנכ
'הגלילפטריות.וחשבונאותבכלכלה

.מנהל-מ"בעוייזוםניהולאדארנחום
אלקטרהבקבוצתכספיםל"וסמנכבכירמנהל

מקבוצתצוריאלבקבוצתכספיםל"סמנכ,בניגריה

.עפולהסים"למתנבחברהגובר.קולהקוקה- ב:
תעבורה,נזיקין,עבודהדיני-ד"עומשרדבעלתבמשפטים[[8ישראלסכנין142.ד.ת0264141361973שריףסלאםד"עו'

.ונוטריוניתאישיימעמדחברבאוניברסיטה
.2009עדד"עובמשרדשכירה.ברוסיההעמים
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(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

התמלהעתאריך.,נצו.הדיךקטירי11ןהבךוהןבועדות,.י,גומשפחתםש

"
עניין'בעלל%מןפחה4בן,בתה0בר,שהאגידעובןןנוספתקרית?התעסקוןע',הה -

4ישני"41

"י,י%שיןי,,11ץיי1,.-ש.שאש,
תאג(

י'
לאלאמ"בעבקםבדחברה2011.1.24לאהשקעותועדתר"יו,בראוןדלית

מ"בעפיקנטלחברתהנהלה

לאכןס"העואיגודר"יו2005.7.21לאהנהלהל"מנכ,פרייצחק
"Dדירקטוריוןר"יו

ly-חברה

מ"בעגמלקופותלניהול- העובאיגודפעיל,גמלאי1995לאהשקעותועדתשטפלמשה
לאלאס"

לאלאחסוייםקרן-צפוןמחוומנהל2002.10.1לאהשקעותועדתרוזנראפריס

לאלאפיגורעםלאנשיםפנימייהמנהל2005.11לאברחךשמואל

"שכלי-
"רםנווה

לאלאמקוםוממלאתביקורתעובדת2009.4.26לאביקורתועדתוינברואורלי ראשלעירייתמבקר
צ"

לאלאהפניםמשרדחשבסגנית2007.6.26-מלאהשקעותועדתדוידיאןאורלי 10.10.26-עד

10.11.15-ומ-
לאלאהאוצרמשרדל"למנכמשנה10/1/3עד07/1/3לא-סיים-פרידמןרוני
יוליעד6נ/10/3-ומלאחר2012ביולי
.2012כמנהלמנויקבלת
החברותרשות

.הממשלתיות
לאלאמרינהבחברתכספיםל"סמנכ10.5.10כןהשקעותועדתר"יונחוםרודי

פטריותצן"דח,ביקורתועדתר"יו
לאלאעצמאית-ונוטריוןד"עו10.11.18לאביקורתועדתשריףסלאם

-22-



מ"בעסוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק 2012לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרסים

ועד.,ך%*)'גילה/ביקורת'יבויןעלת%,ב,בותועדתהשקעות,יט=שיטתדירקטורימ,-,.שטומשפחה
~

נ14.-מאחרות
5-הנהלה-14(טלפוניתמתוכם1)7בראוןדלית

כלליותאסיפות5,2-הנהלה--(טלפוניתמתוכם1)7פרייצחק
.-23(טלמוניתמתוכט1)7שטפלמשה

-23(טלפוניתממתוכם)7רוזנראפרים

7-(טלפונית1מתוכם)6וינברגאורלי

--(טלפוניתממתוכם)5ברחךשמואל

--1(2012/7סיום)פרידמןרוני

1-הנהלה-24טלפוניותמתוכם1)7דוידיאןאורלי

1-הנהלה258(טלפונית1מתוכם)7נחוםדודי

7-(טלפונית1מתוכם)6שרירסלאם

5-הנהלה258(טלפוניתמתוכם1)7שהתקיימוישיבותמספר

.נחוםדודיצ"דח-ופיננסיתחשבונאיתמומחיותבעלישהינםהביקורתועדתחברי(י)

-23-
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בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

שם
ניסיוןןסקיןנחיש.ך,השכלהשלמשפחהביבחגרהכלהפקיד,-941קייבחברוליה,,-שנת.מיי.ז.תל'שפחה"

תארידעזתחלוו((שןי
ך

זן44

*
[

%י
??..י-בכירהאחראולטיין!אובבע:;1-..1:ל'"

_1-,4ל4,
_

-י4.ב:.ישלבעלעגיין...ן..ע

05.7.21ר"יו,החברהל"מנכס"עולאאיגודר"יול"מנכ10138401946פריוצחק
לניהולחברה-ס"עור"יו,ס"העו
ר"יו,מ"בעגמלקופותחברה-ס"עו

,ס"עולקידוםאגודהקופותלניהול
השקעותועדתחברר"יו,מ"בעגמל

.לסירוגיןלקידוםאגודה
ס"עו

01.1.1בצבאניסיוןשנות2727,במילל"סאלא-החברהמזכירת787525571949לויכביבה
שנים12-וקבעשירותשנות
.החברהמזכירתל"בצה

05.6.8פניםבביקורתניסיוןח"רולא-פניםמבקר245588681969מועלםיצחק
לגופיםוחיצונית
.ומוסדייםפיננסים

B,ח"רולא-כספיםמנהל0597646701965ארגוברורון .A11.2.8לראייתמשרדבעל
ושירותיםחשבוןבכלכלה

.נלוויםוחשבונאות
ומוסמך

במשפטים

-24-
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דירקטוריםגמול
שלישיבהכלעבורגמולמקבלים'אהנהלהמנייתמחזיקתמטעםדירקטורים
הואהגמולסכום.הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאםוועדותיושלאוהדירקטוריון

השתתפותלצורךמ"ק100-מיותרשנוסעדירקטור.לאחריםח"ש965-ור"ליוח"ש230,1
'בהנהלהמנייתמחזיקתמטעםדירקטורים.הנסיעההוצאותלהחזרוכאי,בישיבה
ר"ויומדינהעובדישהםדירקטורים,לעילהאמורלמרות.נסיעההוצאותהחורמקבלים
ח"ש060,1הואהחיצונילנציגהגמול.תשלוםכלמקבליםלאהסוציאלייםהעובדיםאיגוד

לתאריךונכוניםמ"מעכולליםהנקוביםהסכומים.לשנהח"ש500,22בתוספתלישיבה
.המאזן
-ב2012בשנתהסתכמווהם,הניהולבדמיכלוליםלדירקטוריםההוצאותוהחורהשכר

.ח"שאלפי151

תשכרמקבלותשתישלשכרתנאי

פירוט'פירוט.היקףןבחברהה/תפקידו'מקבלנתשם

ההתחייצויות'וןמששלומים,,יי,%,ן.,קשהה,ן,ןהתשלום

קווי".ן,.,ן
..,,ן;,,,,,,ן,,;

ש*
ןק141נ,!,ן,שן,,,,,,1,ן,,ען,

,
לתשלומים'.ן;,וצנוק,ב

ועובד
-%100237החברהמזכירת'א

-%10090קלדניתפקידה'בעובד

ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעסיקהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2012דצמבר
.כאלההיואם,מעביד

המבקרהחשבוןרואה

'ושותאברמןגלפנדירדניח"רו-משרד
67899אביבתל14קרמניצקי-מען

אברמןורד-האחראיהשותףשם

-25-
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החברהניהולאופן

ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20127שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
שלהגילויכוועדתגםמכהנתהביקורתוועדת.נוספותוועדותביקורתועדת,השקעות
נוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברה

.הכספייםבדוחותשונהאו
.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות

הפנימיהמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניפימבקרמינתההחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיוודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני

ערךומכרועיירותקנהיהתיקמנהלי,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהלעלמידע

פיעלמתבצעהתיקמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

להשתתףמוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותני
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבות

הפנימיהמבקר

אתזהובכלל,הפנימיתהביקורתמערךעבודתאתהמסדירנוהלאישרהחברהדירקטוריון

.הביקורתוועדתהמבקרתפקידי
תוכניתואושרה,הפעילותתחומיכלאתהמקיףהחברהמבקרידיעלנערךהסיכוניםסקר

התברחשלהתיקממנהלביקורתדוהותגםהכוללת,לביקורתשנתיתורבשנתיתעבודה
.המתפעלומהבנק

עובדיםבשלושהנעזרהפנימיהמבקר.(ח"רו)מועלםיצחקהינוהפנימיהמבקר.1
שלרבותשנים,היתרבין,כוללהמבקרניסיון.2005בשנתכהונתותחילת.נוספים
הביקורתלחוק('א)3סעיףבדרישותעומדהמבקר.וחברותמוסדייםבגופיםביקורת
.1992-ב"התשנ,הפנימית

פעילותהבהיקף,בגודלה,השארבין,בהתחשבבוצעווהיקפםהביקורתנושאי.2
הסיכוניםלסקרובהתאםשנקבעההביקורתתוכניתפיעל,החברהשלובמורכבותה

שלוהסמכויותהתפקידיםמסמך"אתאישרההחברההנהלת.בהברהשבוצעהאחרון
ואושרהנקבעההביקורתתכנית.למעשההלכהמיושםוהוא"הפנימיהמבקר

.הביקורתבועדתבנושאדיוןלאחרבדירקטוריון
-26-
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המשך-הפנימיהמבקר

השנתיתהביקורתובתכנית,שעות700-כעלעמד2012בשנתהביקורתשעותהיקף.3
לחברהשירותיםהנותניםמגופיםפניםביקורתשעות300תוספתבחשבוןנלקחים

.התיקומנהלסהרפועליםם"שלמגן,המתפעלהבנקכמו

.הפנימיהמבקרשכראתקבעהדירקטוריון.4

תוכנית.2011בשנתלחברהוהוגשהפנימיהמבקרידיעלנערךכלליסיכוניםסקר.5
.זהסקרעל,היתרבין,מבוססתשנתיתחרבהעבודת

,היתרבין,הכולליםהמקובליםהביקורתלתקניבהתאםמבוצעתהפנימיתהביקורת.6
,מטרותיואתלהשיגלארגוןהמסייעתואובייקטיביתתלויהבלתיביקורתעלשמירה
תהליכישלהאפקטיביותושיפורהערכהלשםוממוסדתשיטתיתבגישהשימושמתוך
הארגוןפעולותתקינותבדיקתתוךזאתכל.ושליטהפיקוח,בקרה,סיכוניםניהול

ועלחיסכוןעל,המידותטוהרעל,התקיןהניהולעל,החוקיםעלהשמירהמבחינת
.הרגולציהלהוראותובכפוף,יעילות

ופעילותהחברהפעילותמתוךתחומיםמגווןכוללתהשנתיתהביקורתתוכנית.7
התייחסותשקיבלולאחר,הביקורתלועדתמוגשיםהביקורתדוחות.לחברההקשורה
שלהיוםבסדרנכלליםהדוחות.('וכו,רלוונטייועף,המתפעלהבנק)המבוקרמהגוף
מוזמניםהוועדהלישיבות.להגשתםהסמוכותהחברהשלהביקורתוועדתישיבות
.בפרוטוקוליםמתועדיםבישיבותהדיונים.הדוחותמתייחסיםאליהםתפקידיםבעלי

החברה.הביקורתועדתמישיבותדיווחהביקורתועדתר"מיומקבלהדירקטוריון
בועדתלמעקבאולטיפולאולביצועשהתקבלוההחלטותאחרמעקבמנהלת

הדירקטוריוןושלהביקורתועדתשלהיוםמסדריורדותאינןההחלטות.הביקורת
.ליישומןעד

,המתפעלהבנק-שלההחיצונייםהספקיםשלהמחשבשירותיעלמתבססתהחברה.8
,לכךבהתאם.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-והלמןמ"בעסהרפועלים
מערכותביקורתבנושאאלוגופיםשלהפנימיתהביקורתמערךעלמתבססתהחברה
הקרן.404%80יישוםלצורךשהתקבלומהגופיםאישוריםועל,ממוחשבותמידע
.אלומחשבמערכותעלביקורתעורכתאינה

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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2012לשנתהדירקטוריוןדוח

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
-הלמןמתפקידיאחד.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןעםהתקשרההחברה
ההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהואמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי

וכותבעלתהיאשהחברהתאגידיםשלח"אגומחזיקימניותבעלישלכלליותבאסיפות
ייפויבאמעצותאסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,הקרןנכסיניהולבשלבהםהצבעה

עללשמורמיועדותמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןשלהדעתחוות.כח
.העמיתיםשלהאינטרסים

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשההחברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהקרןהצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
והעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיוןנשואות
האסיפותכלאתבוחנתמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןשלהמחקרמחלקת

,מ"בעכלכלייםמחקרשירותיאנטרופיחברת,ונציגה,בהןהצבעהזכותלקרןשיש
שלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעתשבהןבאסיפותמשתתף
.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאותכאשראובקרןהעמיתים

דיווחמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןמנציגמקבלתהקרןשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפותהחברההשתתפותלגבי,לפחותחודשייםמידי

.אסיפות167-ב2012שנתבמהלךהשתתפההחברה
,המונפקמהסךיחסיתנמוךשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

.ידהעלהמוחזק
.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהלינים
-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

מ"בעיוציאלייטלעובדיםהשתעמיתקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמצבעלהדוחותאתבי9רוו
הכוללהרווחעלהדוחואת2011-ו2012בדצמבר31לימים(החברה-להלן)מ"בעהסוציאליים

וההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשנים
.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשל

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי
הכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
ובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעיתהצגה

האומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחות
ההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותיים

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחות

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
באותםשנסתיימולשניםפעולותיהתוצאותואת1נ20-ו2012בדצמבר31ליוםהחברהשל

הכספייםהדוחות,לדעתנו,כןכמו.)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםתאריכים
.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריבהתאסערוכיםל"הנ

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOBלתקניבהתאם,גםביקרנו
ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012,בדצמבר31
עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013,במרס17מיוםשלנווהחחcosoידיעלשפורסמה

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

.הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרשנוסףמידענכלל7נבביאור

ור

~
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בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןלניהולחברהע.ל.ק
מ"

דירקטוריוןר"יוהצהרת
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
התש(הדירקטוריוןודוחהכספייםהשחות

~'
.2005-ו

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

השתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה

,שניתנושהמצגיםכדי אותםניתנושבהןהנסיבותלאור
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגים

.בדוחות

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
אחרכספי ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצחרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבתתאם.בדוחותהנדרשגילוי-לצורןונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברה ,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה

.כספי כל.ב
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמית

דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
שלכספי .החברה

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

יו,בראוןדליתתאריך
הדירקטוריוןר"
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בע*סוציאליילעובדיםהשתלמותערןלניהולחברהע.ל.ק

מ" ל"מנכהצהרת

מסףדוח)הממשלתיותהחבריתלתקניתבהתאם
נכתותלהבטחתשניתנויהמצגיםשננקטוהפעוליתבדבי .2005-התשספו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,פרייצחק,אני

קרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השתלמות בעסוציאלייםלעובדים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"
כולליםאינםהדוחות,הדוחותאוזשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2

שלנכוןלאמצג מהותיתעובדה
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

,שניתנושהמצגיםכדי ,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

.בדוחות

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתלם.3
אחרכספיומידע בדוחהכלול

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ולהתקיימותםלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרותשלבחברה

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוי ,כאלהונהלים
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו

בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרתהמצהיריםבחברהואתריםאני.5
החברהשלהמבקר ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה
בקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

או בקרהשלבהפעלתה
להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית

מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה
.כספי בין,תרמיתכל.ב

אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותית
דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים

שלכספי .החברה

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

וי
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בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל;ק
מ"

כספיםמנהלהצהרת
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

השתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםתדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"--להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים

נכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
של ולאמהותיתעובדה

,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחסחסר
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
אחרכספי ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ולהתקיימותםלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרותשלבחברה

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוי ונהלים
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלה

בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח שלההכנהתקופתבמהלך
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשל ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
מידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה

.כספי בין,תרמיתכל.ב
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותית

דיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
שלכספי .החברה

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמלראין
.דיןכלפי

רותעריך
"מ,ארגוםדורוןח"

כספים
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בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ע
מ"

דיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
החברותתקנותלפיכספי בדברנוספיםדוחות)הממשלתיות

,(כספידיווחעלהפנימיתהבורהאפקטיביות
2007-ח"התשס

השתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
לעובדים בעסוציאליים

פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("תחברה"-להלן)מ" נאותה
.בחברהכספידיווחעל

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה
לגביבטחון הדיווחמהימנות

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספי
המובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

,שלה דיווחעלפנימיתבקרהמערכת
מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספי הכספייםבדוחות

.תתגלהאותימנע

עלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקתביצעווההנהלההדירקטוריון
כספידיווח בהתבסס,שלהוהאפקטיביות

המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעל
מודל" החברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסו

הבקרהכי,למסקנההגיעו לחברההפנימית
היא2012.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעל

.אפקטיבית

באופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותי עלהפנימיתהבקרהעל

.הכספיהדיווח

הדירקטוריוןר"יו,בראוןדלית

4
ל"מנכ,פלליצחק

מ,ארגובדורוןח"רו

"
ספים

ע4
תאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותיפןלניהולחברהע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

7-9-2010מוסדייםגופיםלמוזרבהתאם)
של"וגילייסדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" .(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,פרייצחק,אני

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
סוציאליים בע

.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה":להלן)מ"
מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

בוחסרולא עובדהשלמצג
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
ומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספי מכל,נאות
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
ולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

בקרותשל ונהלים
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

שלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
בקרות ,כאלהונהלים

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

בקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
עלפנימית דיווח

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכמפייסשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות,
והנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

החברהשלהגילוילגבי מסקנותינואתוהצגנו
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי לתום

-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

שאירעכספי ברבעון
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעי

-וכן,כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואתריםאני.5

לדירקטוריון,המבקר הביקורתולוועדת
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשל

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

המהותיותוהתולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
אובקביעתה שלבהפעלתה

לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

-וכן,כספי בין,תרמיתכל.ב
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותית

תפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
שלהפנימיתבבקרהמשמעותי דיווחעלהחברה

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ה
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מ"

כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה":להלן)מ"בע 2.

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאתרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמתותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
ןההוןשוקעלהממונהולהוראות(18ש)

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
החברהשלהגילוילגבי מסקנותינואתוהצגנו

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

כלבדוחגילינו.ד.
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשיעי

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
באוזל

-וכן,כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרהחמצהיריסבהברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב.
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתריסעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

ל
,

רותאריך
כספיםמנהל,ארוגבדורוןח" -35
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בעסוציאלייםלערודיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
מ"

דיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
כספי

שניתשוהמצגיםששקטוהפעולתבדברמסףחח)הממשלתיותהחבריתלתקרתבהתאם
נכונותלהבטחת התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

.2005-ו"

השתלמותקרןלניחולחברהע.ל.קשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנחלה
לעובדים בעסוציאליים

נאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("התברה"-להלן)מ" דיווחעל
.בחברהכספי

תוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדי שלולהנהלהלדירקטוריון

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברה
ללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם

תלות לכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכות

שלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע
בלבדבטחון לעריכהבהתייחס

.כספידותשלולהצגה

המיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחהתנהלה
כילהבטיח בהתאםמבוצעותעסקאות

החשבונאייסוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאות
צעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף:מהימנים

המידעשערוצילהבטיחכדי (ומנטריםאפקטיבייםותתקשורת
monitor(פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע.

הבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
החברהשלהפנימית דיווחעל

הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספי
-השלהפנימית

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )coso(.עלבהתבסס
מאמינהההנהלהווהערכה

~
elievesl2012בדצמבר31ליוםכי,

ן.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

'(ל -לנ,34

- יו,בראוןדלית
הדירקטוריוןר"
ffl/hvai

,מנכפל,פרייצחק
(כ (ג

מנה,ארגובדורוןח"רו

"
ם

"
3

,
,ר
תאריך
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ערןלניהילתברה-.נ(יגגשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

מ"בעסוציאלייםלעיבדיםהשתלמות

בדברנוספיםלדוחותהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

2007ח"התשי,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמברנ3ליום(החברה-להלן)מ"בעסוציאליים

Committee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת Of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission(להלן-coso(.שלוההנהלההדירקטוריון

שלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברה

עלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרה

החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווח

.ביקורתנועלבהתבסס

(PCAOB)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Oversight

Boardרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.בישראלחשבון

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימהאסביטחוןשלסבירהמידה

שקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.כספי
בהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכמןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשה

.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריטנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעל

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

בהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביבטחון

בקרה.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקני

(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימית

העסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים

ביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותההוצאתםלרבות)החברהנכסישלוההעברות



כספידיווחלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאות

רשותלהמלצותבהתאם,הכספייםהדוחותהצגתלמתכונתבכפוףוזאתafRS(בינלאומיים

החברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,החברהידיעלשאומצההממשלתיותהחברות

רשויותשללאישוריםובכפוףהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשים

במועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןדיןפי-עלהנדרשיםהמדינה

שיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשל

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיות

הצגהלגלותאוYIIU<שלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו.מוטעית

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

.לרעההשתנתהנהליםאוהמדיניות

ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2012בדצמבר31

.cosoידיעלשפורסמה

31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

כלל,2013במרס17מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושנסתיימוולשנים2011-ו2012בדצמבר

.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוות

'הםמןשית%הניו,

'חשבוןרואי2013במרס17

.פנימיה00טכקרהבדברהחשבון"רפאו20יריחנ,השתלמוחןמכחכיםקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק();ןןקו72ל



בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותירולניהולחברהע.ל.ק
מ"

הכספיהמצבעלדוחות

:(
(חדשיםשקליםבאלפי

ליוםליום
11/12/31(.)12/12/31ביאור

נכסים

446נטו,קבוערכוש

547109חובהויתרותחייבים

6293223מזומניםושווימוומניס

-- הנכסיםכלסך
344338

=-=-

מ
-7מניותהון

התחייבויות

91612נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

10328326זכותויתרותוכאים

-- וההתחייבויותההוןכלסך
344338

=י
.מחדשסיג(*)

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםתיאורים

4מכ--לנני--
~

17
יצחקבראוןדליתהכספייםהדוחותאישורתאריך

~

ארגוביתרוןח"רורי
מנכהדירקטוריוךריו

והברל"
מנהל

"
ים

/-/דירקטוריון



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

ג2/3ג/10(")ג2/3ג/גג(.)2/31ג/12ביאור

11860,2797,2729,2נטו,תהשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

553מימוןהכנסות

865,2802,2732,2ההכנסותכלסך

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

13865,2802,2732,2וכלליותהנהלההוצאות

865,2802,2732,2ההוצאותכלסך

---תהמרנהעלסייםלפני(הפסד)רתח

---8ההכנסהעלמסיס

---לתקופה(הפסד)רתח
==-==========

.מהרשסחו(*)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמטרפיםהבאוריט
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק.א
.בנאמנות("הקרן"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
שכרהסכמיבמסגרתתאגידיתגמלכקופת1976בדצמבר9ביוםהוקמההקרן

.הציבוריבסקטור
סוציאלייםלעובדיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.בלבד

ממשלתיתחברהוכןהגמלקופותבחוקזהמונחכהגדרתמנהלתחברההיאהחברה
.הממשלתיותהחברותבחוקזהמונחכהגדת

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

לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

הינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי
:כדלקמן

כללי.א
ובהתאם)ERS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.ההוןשוקעלהממונהלהוראות
לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות
הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות
הןהכנסותיה,ענפיתקרןמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתזריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינםהכוללהרווח
.הכספייםלדוחותצורפו

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

קבוערכוש.ד
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ה
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בתערכות,דעת
להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנהותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייסבאומדניםשינונים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

השוואהמספרישלמחדשסיווג.ו

בהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי
חברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזר

rl(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאם"מנהלות (v
~

s2012ביולי30מיום.

פעילותמגזרי.3ביאור

,הקרןמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמותקרןמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוחראה



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהכספייםלרוחיתביאורים

(חדשיםשקליטבאלפין

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

מחשבים
כ"יהמשרדיריהיטותוכנת

לות

20115-5,בינואר1ליוםיתרה

5-5תוספות
---

201110-10,בדצמבר31ליוםיתרה

11-תוספות
---

201210221,בדצמבר31ליוםיתרה

נצברפחת

1-ו2011,ר"ביצ1ליוםיתרה

3-3תוספות' ---

20114-4בדצמברו31ליוםיתרה

3-3תוספות
---

2_נ_202!2,בדצמבר31ליוםיתרה

בטפריםהערך

6_ב_20116,בדצמבר31ליום

20211!2,בדצמבר31ליום

(בשנית)שימושייםחייםאורד.ב

בדצמבר31ליום

20122011

33ותוכנהמחשבים

-14משרדיריהוט



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליום

2012(.)2011

12מראשהוצאות

46107קשוריםצדדים

47109חובהויתרותחייביםכ"סה =-

.מחדשסווג(י)

מזומניםושווימזומנים-6ביאור
בדצמבר31ליום

20122011

293223מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

--

293223מזומניםושווימזומנים

י"פרעלריביתשיעוריעלהמבוססתריביתהמאזןליוםנושאיםהבנקאייסבתאגידיםהמזומנים
.(%57.1)מ"בעסהרפועליםחברתשל
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-1ביאור

לעומתשינויובלא2012בדצמבר31ליום(נומינלייםובערכיםהחברהשלהמניותהוןהרכב
:(2011לדצמבר31

מניותהון
ונפרעמונפקונפרעמונפקרשום

שייח11001.0שייח001.0בת'אהנהלהמניית
שייח11001.0שייח001.0בת'בהנהלהמניית
ח"ש11001.0ח"ש001.0בתהכרעהמניית
ח"ש975005.0כייאשייח001.0בנותרגילותמניות
1008008.0nrtwכ"סה =========

מאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,גמלקופותלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
.האמורהההוראהבתנאיועומדתענפיתגמלקופתרקמנהלתוהינה

ההכנסהעלמיסים-8ביאור

החברהעלהחליםהמסחוקי.א

עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה

אתהמסיםלרשותמגישההחברה.עודפותהוצאותלמעט,הכנסהמספקודתפי
.הכספייםדוחותיה

סופיותמסשומות.ב
.2008המסשנתוכוללעדכסופיותהנחשבותמסשומותלחברה

לעומדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
אחרותהטבות,העסקהסיוםלאחרהטבות,קצרלטווחהטבותכוללותלעובדיםהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוךלטווח

העסתהסיוםלאחרהטבות
החברהאתמחייבים1?65-ג"התשכ,פיטוריןפיצוייחוקובכללםבישראלהעבודהדיני

הפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאופיטוריןבעתלעובדפיצוייםלשלם
לאחרכהטבותמטופלותכךבשלהחברההתחייבויות.להלןכמתואר14סעיףלפי,מוגדרת
.העסקהסיום



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

בתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבותחישוב
.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעלומבוסס

המסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדהכתוכניתאומוגדרתהטבהכתוכנית

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

.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות
בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
אלפי31וסךח"שאלפי32לסך2011-ו2012בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמהח"ש

מוגדרתהטבהתוכנית
,מוגדרתהפקדהבתוכניותהפקדותידיעלמכוסהשאינוהפיצוייםתשלומישלהחלק
בגיןהתחייבותנרשמתלפיהמוגדרתהטבהכתוכניתהקבוצהידיעלמטופל,לעילכאמור
ובפוליסותלפיצוייםמרכזיותבקופותסכומיםמפקידההקבוצהובגינהעובדיםהטבות
.מתאימותביטוח

נטולעובדיםהטבותבשלההתחייבויותהרכב.א

בדצמבר31
2012(")2011

ח"שאלפי
1612חופשהבגיןהתחייבות

.מחדשסווג(י)



מ"בעסוציאלייםלעובייםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

2012לשנתהכמפייסלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

זכותהתרותזכאים-10ביאור
בדצמבר31ליום

2012(.)2011

193317לשלםהוצאות

1359(*לקשוריםצדדים

--

24ב28נזכותויתרותזכאיםהכלסך

.מחדששגג(.)
,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי,גמשזקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(..)

החלזהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע
.12כ2משנת

ניהולמדמיהכנסות-11ביאור

גמיקופתהיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההניהולדמישיעור
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.העמיתיםחשבונותלכלאחידהניהולדמישיעור.דיןכלהוראות

201220112010

860,2797,2729,2ההשתלמותמקרןניהולדמי

%49.0%50.0%45.0הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתעים-12ביאור

ותשלומיםתקבולים,מתהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי576,622:הינו2012בדצמבר31ליוםהמנוהליםהנכסיםסך
.ח"שאלפי102,84:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתקבולים
.ח"שאלפי376,64:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתשלומים

2012בדצמבר31ביוטשהסתיימהלשנהכספיםהעברות.ב

אחריםמגופיםלחברההעברות

121השתלמותמקרנותהעברות

690לחברההעברותכלסו

אחריםלגופיט,מהחברההעברות
(22.ו687השתלמותלקרנותהעבתת

(687,22)מהחברההעתרותכלסך ............

(21,ך99)נטו,העברות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

2012לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

וכלליותהנהלההוצאות-13ביאור
בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

10/12/31(*)2/31ג/11(*)12/12/31

354335314ונלוותעבודהשכר

15114799לדירקטוריםתשלומים

332והפחתותפחת

108129198ביטוחים

504042ותקשורתמשרדיםאחזקת

149138130ופרסוםשיווק

896859866מתפעליםלגורמיםתשלום

402414412השקעותתיקניהולדמי

692678495מקצועייםשירותים

6059174אחרות
---

2נ2נiaa2.865.2וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

לגופיםשירותיםשלםן"ומגמ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי
וכןהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.מ"בעמוסדיים
כללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפינלוויםשירותים

לפינוספיםופרויקטיםהוראותיהםוביצועהעמיתיםעםקשרשירותילחברהנותנתe">wמגן.דין
.דרישה

.מהישבית(י



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ע

2012לשנתהכשפייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-14ביאור

(*)קשוריטוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:2012,בדצמבר31ליוםההרכב

ח"שאלפי
46חייבים

135(י.)זכותויתרותזכאים

.ריביתנושאותואילצמודותאינןהיתרות(.)
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(י.)

"
השקעהכללי)

שלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחלים
.זהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת.תחברה

קשוריםוצזדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2012,בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

אחריםקשוריםוצדדיםענייןבעל
ח"שאלפי

860,2ניהולדמי
699(י)אחרותהוצאות

החליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(מ
.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעל

.זהבסעיףנכללים2012מינוארהחלהתיקלמנהלהתשלומים

הקופהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"שאלפי109עלעמדה

-48-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

סיכוניםניהול-15ביאור

כללי.א
:לרבות,שוניםלסיכוניםאותהחושפתהחברהפעילות.הגמלקופותבמגזרפועלתהחברה

.תפעולייםסיכונים,אשראיסיכוני,נזילותסיכוני,שוקסיכוני

הסיכוניםניהולושיטותהליכיתיאור.ב
הינולתהליךהשותפיםאחד.שוניםרכיביםממספרמורכבבחברההסיכוניםניהולמערך
השוניםלתהליכיםביחסלתקופהאחתסיכוניםסקרמבצעאשרהחברהשלהפניםמבקר
השוניםהתהליכיםלבחינתשנתיתרבעבודהתוכניתמכין,לתוצאותיוובהתאם,בחברה
מבקרמדווח,כןכמו.מהאחריםיותרגבוהסיכוןבעליתהליכיםתיעדוףתוך,ובקרןבחברה
דנההביקורתועדת.עורךשהואהביקורתותוצאותהסקרתוצאותעלהביקורתלוועדתהפנים
אתלמזערמנתעל,ונמצאובמידה,הליקוייםתיקוןלשםופועלתהפניםמבקרבדוחות

.החברהבפעילותהגלומיםהסיכונים
הסיכוניםוניהולהערכתעלאחראיאשרסיכוניםמנהלהחברהמינתה,הפניםלמבקרבנוסף

באופןומעריךבוחןהסיכוניםמנהל.השתלמותקרןשלכמנהלתהחברהבפעילותהגלומים
הקרןמשקיעהשבהםבנכסיםבעיקרגלומיםאשרהשוניםהפיננסייםהסיכוניםאתשוטף
.וכדומהשוקסיכוני,מנפיקסיכוני,גיאוגרפייםסיכונים,אשראיסיכונילרבות,עמיתיהעבור
הסיכוניםמפתבסיסעלבחברההתפעולייםלסיכוניםבאשרשוטפתהערכהקיימת,כןכמו

ולדירקטוריוןההשקעותלוועדתמדווחהסיכוניםמנהל.לסקרבהתאםשנבנתההתפעוליים
ומקבליםבנושאדניםואלובקרןהקיימיםהסיכוניםלגביהערכותיואתשוטףבאופן

חוזרמתוקףמונההמיכוניםמנהל.הסיכוניםמנהללדיווחהתייחסותמתןתוךהחלטותיהם
.'גבסעיףמירוטראה-3-2-2009גמל

חוקיותדרישות.ג
נפרדתסיכוניםובקרתניהוליחידותתקיםמנהלתחברהכינקבע3-2-2009גמלבחוזר

בתחוםמוכחיםוניסיוןמומחיותבעל,כאמורליחידהמנהלותמנהההשקעותניהולמיחידת
מנהל":להלן)האשראיבתחוסאוההשקעותבתחום,פיננסייםסיכוניםבקרתאוניהול

.("הסיכונים
סיכוניםלגביההשקעותלוועדתדעתחוותמתן-היתרביןיהיוהסיכוניםמנהלשלתפקידיו
שוטפיםדיווחים,ניהולםואופןהשפעתםהערכת,הסיכוניםזיהוי,הנכסיםבתיק

ועדתבדיונינוכחלהיותהסיכוניםמנהלעל.ועודל"ולמנכההשקעותלוועדת,לדירקטוריון
.לושהוגשולדוהותבנוגעובדירקטוריוןההשקעות

חוץבסיקורסיכוניםמנהללמנותרשאיתנמוךפעילותהיקףבעלתמנהלתחברהכינקבעעוד
שנקבעובתנאיםלעמידהבכפוף,נוסףתפקידבההממלאמתאימהכשירותבעלעובדאו

.בחוזר
ממשלתיותבחברותסיכוניםניהולבדבר1/2009הממשלתיותהחברותרשותחוזרפיעל

.סיכוניםמנהללמנותנדרשתהחברה
ניהולמערךבחינת,הסיכוניםמדיניותאישור:עלאחראיהחברהדירקטוריוןכיהחוורקובע

.שוטףבאופןועדכונומקיףסיכוניםסקרועריכתלשנהאחתבחברההסיכונים
.בחברההסיכוניםניהוללשםחוץמיקורבשירותילבחורלחוזר53סעיףפיעלרשאיתהחברה
במיקורסיכוניםמנהלשמינתהבכךשנקבעבמועדהחוורהוראותאתיישמההמנהלתהחברה

.שנקבעובתנאיםעומדמינויואשרחוץ
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המשך-סיכוניםניהול-15ביאור

מידעניתןלאולפיכך,מזומניםושווימזומניםיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה
.אשראיוסיכונישוקסיכונילגבי

-נזילותסיכון
לצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
החברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקרן.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברההפעלת
.הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובה

-תפעוליסיכון
בקרותויישוםהסיכוןרמתוהערכתמיפויבאמצעותמבוצעהתפעולייםהסיכוניםניהול

נבחנתלרבעוןאחת.וגבוההבינוניתברמהשהוערכוסיכוניםעבור,הסיכוניםלמזעור
הסיכוניםלהערכתכוללסקרמבוצעשניםלשלושאחת,הבקרותליישוםהעבודהתוכנית

.התפעוליים

והתקשרויותתלויותהתחייבויות-16ביאור

נגדמשפטייםהליכיםמתנהליםלא,לקרןמעסיקיםחובותגבייתבמסגרתהתיקיםמלבד
.הקרן

ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-17ביאור

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

עלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
..2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות,החברה

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
לחוורובהתאם2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

גופיםחוור)"וגילוייםדוהות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"ההוןשוקאגף
,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות34-30בעמודיםאלהבדוחותנכללו,(7-9-2010מוסדיים

.הכספיםומנהלהחברהל"מנכ

-17פרקהתאגידעסקיעלבדוחראהלחברהשנקבעוויעדיםכלליתאסטרטגיהלגבימידע

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"
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נוסףמידע-18ביאור

הכספייםבדוחותראה,מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קלגבינוסףמידע
.מהםנפרדבלתיכחלקאלהלדוחותהמצורפים,הקרןשל

ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

רשותושלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012בשנתשפורסמו,המיסים

כולליםבנושאשפורסמווחוזרתקנות-אינטרנטיוממשקומוטביםעמיתיםאיתור
מרשםמולוחדשיםקיימיםעמיתיםשלבסיסייםזיהויפרטיועדכוןאימותלענייןהוראות

לבצעמוסדיגוףשעלפעולותלגביוהוראותשנפטרועמיתיםפרטיקבלתולענייןהאוכלוסין
ממשקהוזרוכןאפשרייםומוטביםמוטביםולאיתורנותקעמםשהקשרעמיתיםלאיתור

בהיקפילגידוללהביאצפוי,חשבונותיולגבימידעלקבלהרחבלציבורשיאפשראינטרנטי
.הקרובותהשניםבמהלךהגמלמקופותמוטביםשימשכוהכספים

אגףשלהוזרוכןתקנותפורסמו2012בשנת-מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי
,המוסדייםהגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתנקבעהבהם,ההוןשוק

נוהליאתהתאימההחברה.השקעהמשיעוריבחריגותהטיפולולאופןהשקעהמגבלות
בכלבעיקר,הקופהשלההשקעותהרכבעלישפיעויישומםתחדשותלתקנותההשקעות

.בבנקיםלהשקעההנוגע

חוזריםמספרההוןשוקאגףהוציא2012שנתבמהלך-נלוויםודיווחיםכספייםדוחות
כספייםדוחותדיווחאופן,כספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנהביחסהוראותהכוללים
שלהכספייםהדוחותשלהדיווחמתכונת.גמלוקופתמנהלתחברהשלהדיווחומתכונת
.החדשותלהוראותהותאמו2012לשנתוהקופההחברה

זכויותנתוניוטיובמיפוילביצועהוראותכוללהחוזר-עמיתיםזכויותנתוניסיור
.כיאותחושבועמיתיםזכויותכילהבטיחמנתעל,ועיבודחישובתהליכילרבות,עמיתים
.2016שנתמחציתעדלהימשךצפויבנושאהטיפול

ניהולשעניינהחוזרטיוטתפורסמה2012שנתשלהשנייהבמחצית-ציותסיכוניניהול

פנימיתואכיפהציותתכניתוהכנתאכיפהממונהמינויהיתרביןהמחייבת,ציותסיכוני
2013שנתובמהלךהרגולציההוראותשלמיפוי2012שנתבמהלךערכההחברה.בחברה

.אכיפהממונהומינויהאכיפהתכניתהכנתאתלהשליםצפויה

כינקבעבתיקון-(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנותתיקון
,התשלוםבעתאלהמסכומיםתנכה,חייבתריביתסכומילעמיתהמשלמתהשתלמותקרן
חייבתריביתסכומיעליחולהתיקון,התיקוףטרם%20ובמקום%25שלבשיעורמס

,ואילך2012.1.1ביוםהשתלמותלקרןששולמותשלומיםבשלשנצמחואושהופקו
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