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הקרןשלכללייםמאפיינים
פעלההקרן2008במרץ31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

השתלמותקרןלניהולהחברה-ע.ל.קידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד
.בנאמנות("החברה"להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדים

המנהלתלחברהנוצרוולא,הגמלבקופתהעמיתיםבנכויותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
הנובעהשינויהואשחלהיחידהשינוי.המבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחים
כחברהמאוגדתשאינההשתלמותולקרןמ"בעלחברההתאגידיתהקרןפיצולמעצם

-ע.ל.קנקראההמקוריתהתאגידיתהקרן.מנהלתחברהבידיבנאמנותוהמוחזקת,מ"בע
-ע.ל.קנקראתהנוכחיתהמנהלתהחברהמ"בעהסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן

עלהמנוהלתההשתלמותוקרןמ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה .סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קנקראתידה

.המנהלתהחברהשלהכספייםבדוחות5בביאורראה,המניותהוןהרכב

.1976בדצמבר9ביוםהוקמההקרן*

.בלבדשכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדתענפיתהינההקרן*

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

שנתבמהלךשנפתחהשקעהמסלול,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה*
ללאמסלול.11אלפי378,549עלעמדהמאזןליוםהכלליהמסלולנכסיסך.2009
.גשאלפי473עלעמדהמאזןליוםנכסיווסך,2009/02/08ביוםבפעילותהחלמניות

.1433-מניותללאמסלולושל,378הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2010בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן
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היסודמסמכי
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןשלהיסודמסמכי
נכסיםוהיקףחשבונותמספרי
.עקאלפי851,549הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך

570,12הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמטפר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
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הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד
לאחר(2008דצמברלעומת2009דצמבר)%9.3שלבשיעורהמחיריםמדדעלה200?בשנת
מיעדחורג2009לשנתלצרכןהמחיריםבמדדהעלייהשיעור.2008בשנת%8.3שלעליה

,ממשלהמהחלטותהיתרביןונובע(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות
ועליה,הדירותבמחיריעליה,הכלכליתההתאוששותבעקבותהסחורותמחירימעליית
.המיםבמחירי

השקליתהריבית
%75.1-מ)בריביתהירידהמגמתנמשכה2009שנתשלהראשוניםהחודשיםבארבעת
הקיפאוןעםמתמודדבעודונזילותלמשקלספקנועדהווהורדה.באפריל%5.0-לבינואר

שלזרימההמשךועםספטמברמחודשהחל.2008-בשפרץהעולמיהמשברעקבבאשראי
שלמהלךהחל,אינפלציונייםלחציםוהיווצרותהריאליתהכלכלהלגביחיובייםנתונים
.(2009בסוף%1-לעד)ריביתעליית

חוץמטבע
הראשונהבמחצית%16-כשלירידה)<pvnלעומתהדולרבתנודתיותהתאפיינה2008שנת

(שינויללאכמעטהדולרשעראתשהותירותנודות-השנייהבמחצית%6.17-כשלותיקון

2009מאיעד2008שלהשנייהבמחציתהדולראתשאפיינהההתחזקותלמגמתבהמשך

-הותופעתמרץעדבעולםההוןבשוקיהשליליתהמגמההמשך.%5.9-בכהדולרהתחזק
FLIG

~
T TO QUALITY-(גבוהביטחוןבעלישנחשביםנכסים-איכותלנכסיבדיחה

בעקבות,ממאיהחל.זובתקופההדולרלהתחזקותתרמה(ב"ארהממשלתשלח"אגכגון
גבוהסיכוןפרופילבעלינכסיםאחרהמשקיעיםחיפוש,בעולםהמניותשוקיהתאוששות

בשיעורהשנהלסוףעדנחלשוהדולרהמגמהשונתה-,האמריקניהגירעוןותפיחת,יותר
במהלך.(%71.0שלהיחלשות)משמעותישינויללאהדולרנותרשנתיבסיכום.%3.9-כשל

אתולשפרבישראלבמשקלתמוךמנתעל,גבוהיםבסכומיםדולריםישראלבנקרכשהשנה
.בעולםהתחרותימצבו

המדינהתקציב
-כשהם,שקליםמיליארד3.39-כשלבסך2009בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון

הגרעוןמסגרתהגדלתעלהממשלההחליטה2009לשנתהמדינהבתקציב.ג"מהתמ%1.5
.העולמיהמשברהשלכותעםלהתמודדלמשקלסייעמנתעלתוצר%6-ל2009לשנת
עלובעקבותיואשרהמשקבמצבבשיפורמקורומהיעדנמוךשהינו2009לשנתהגרעון
.התקציבנסמךעליהןלציפיותמעברממסיםהמדינההכנסות

הלאומיהתשלומיםמאזן
%7.3)דולרמיליארד2.7-ל2009בשנתעלההתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

בשנתדולרמיליארד61.4(תוצרlao(2008בשנתדולרמיליארד1.2שלעודףלאחר(תוצר
.(תוצר%8.2)2007

בגרעוןירידהבעיקרמבטא(2008שנתלעומת)2009בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהגידול
גידולי"עחלקיתשקוזזו,השירותיםבחשבוןבעודףעליהעםיחדהסחורותבחשבון
.ל"מחונטוהשוטפותבהעברותוירידהההכנסותחשבוןשלהגירעון
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן,האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2009שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2009בשנתעיקריים
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המניותשוק
לגלהצטרףהאמריקאיהמניותשוקואילוהשנהמתחילתכברעלהבישראלהמניותשוק

.הראשוןהרבעוןסוףלקראתהעליות
משמעותיחלקמתקניםשהםתוךאחוויסבעשרותהסתכםבשווקיםהתיקוןשיעור

.2008שנתשלהחדותמהירידות
:הבאיםהפרמטריםאתלמנותניתןלהתאוששותהגורמיםבין

.המשברלבלימתהעולםבכלהמרכזייםוהבנקיםהממשלותשלמשולבתפעילות*

לסיכוןהתיאבוןאתהעלוממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.המשקיעיםשל

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*
כדיהיסטוריותשפללרמותהעולםברחביהמרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדות*

.הבעייתיהאשראישוקאתלהפשיר

.הכספייםבדוחותשהתבטא,התייעלותשלמהלךעברוחברות*

,יותרהחזקותלחברותתחילהשאפשרדברבאווירהמהשיפורנהנההראשוניהשוק
והןחובגיוסשלבדרךהןכסףלגייס,יותרנמוכיםהשקעהבדירוגילחברותגםובהמשך

אתחלקיתמקזזתהממשלתיותח"באגהנמוכההתשואהכאשר,מניותהנפקתשלבדרך
.הסיכוןבפרמייתהעלייה

החובאגרותשוק
אגרותבמדד.%33.10שלעליהנרשמההמדדצמודותהממשלתיותהחובאגרותבמדד
שלבשיעור2009בשנתעליהנרשמהלצרכןהמחיריםלמדדהצמודותהקונצרניותהחוב

(בהתאמה)%3.1-ו%4.2,%6.2שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר,הגילוןמדדי.%2.40

2009בשנת

במדדיםשינוי

-%9.74%2.46ף"המעומדד

-%1.1-%7.0דולר

-%7.2%4.6יורו

%3.10%5.9ממשלתימדדצמודח"אג

-16.י%2.40,6קונצרנימדדצמודח"אג

%6.2%7.3גילון

%4.2%5.12שחר
%3.1%57.5מ"מק

במשקהוןגיוס
5.35-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2009בשנת

בשנת,בהתאמהגשמיליארד3-ו6.23-כשלסךלעומת.בהתאמהח"שמיליארד2.2-ו
נמיליארד5.68שלברוטוגיוסהאוצרביצעהשנהבמהלך.2008

~
.
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
2009בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

tמיליארד280-ב >pwמיליארד218לעומתpw>2008בדצמבר31-ב.
החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעליה
עלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%6.28שלממוצעבשיעור,הגבוהה

.החולפתהשנהבמהלךהשקעותיהן

סוףלעומת,%8.34שלבשיעורעלה2009שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%4.22שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2008שנת

.%47.29שלבשיעורתשואההיתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
-ו,הכלליבמסלול%06.20שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגההקרן

.מניותללאבמסלול%97.3

השיעור.%9.0היה2009בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.%44.0הוא2009בשנתהקרןמעמיתישנגבוהניהולדמישלהשנתיהאפקטיבי

.הכספייםבדוחות,ניהולדמי-16ביאורראה

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריביתישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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ההתפתחייותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניית.5
הקרן,כאמורבשווקיםהשינוייםולאורהדירקטוריוןשלההשקעותועדתהחלטתפיעל

:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן.נכסיההרכבאתשינתה

כללימסלול

:המניותאפיק

עולמיפיזורעלדגשושמה,גבוהשוקשוויובעלותסחירותמניותהחזקתעלהקפידההקרן
והתפרסמובשווקיםהאמוןשגברככל.טכנולוגיהכגון,מוביליםבסקטוריםהשקעהועל

.הדרגתיבאופןהחשיפהלהעלאתהקרןפעלה,חיובייםאינדיקטורים
שללשיעורהשנהבתחילת%9.10שלמשיעורהמגיתיתהחשיפהעלתההקרן,לפיכך

.השנהבסוף%4.21

:הצמודהאפיק

באפיקההשקעהכדאיותאתהקטינוהנמוכההאינפלציהוסביבתממיתוןהחששות
אףהתקופהבמהלךולכןזהבאפיקגםהוןרווחייצרהריביתהורדתתהליך.הצמוד
שלילייםלמדדיםהפחותהרגישותםבעקבותהצמודהממשלתיח"האגשלהמחשהוארך
.הוןרווחיליצורכוונהומתוך
ומפדיונותרכישהפניעלחובאגרותשלפידיוןמעודףבעיקרנבעוהבאפיקהקיטון

.שקליח"באגההשקעהגדלה,מנגד.מדדצמודיבפיקדונות
לשיעורהשנהבתחילת%39.54שלמשיעור2009בשנתירדהצמודבאפיקהחשיפהשיעור

.בסופה%55.45של

:קונצרניח"אג

ח"אגולהחליף,גבוהבדירוגח"אגלהחזיקהוחלט2008בשנתהעולמיהמשברבעקבות
.אחרותח"באגנמוךבדרוג
חלקואתהגדילהלאח"האגתיקשלהשוויעליית,השנהבמהלךעלההקופהששווימכיוון
.%15-כהיהובסופההשנהבתחילתושיעורו,הקרןנכסיבכלל

:השקליהאפיק

לפדיוןהתשואותלירידתגרמוהמרכזייםהבנקיםידיעלל"ובחובארץהריביתהורדות
.הוןולרווחי

-לכהשנהבתחילת%94.25-כשלמרמה,השקליהאפיקשללהגדלההקרןפעלה,כןעל
.השנהבסוף%49.29

;ח"למטהצמודהאפיק

-כשלמרמהח"במטהאחזקותאתהקרןהקטינה,ובעולםבארץהדולרהיחלשותבעקבות
.השנהבסוף%43.0-כשללרמההשנהבתחילת%79.5



סוציאליתלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
2009לשנתתדירעטוריוןדוח

:סחירותלאהשקעות

ח"אגרכשהלאהקרןולכןוסחירותבנזילותהצורךאתחידדההשווקיםלגביהוודאותאי
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.2009בדצמבר31-ב%8-כשלבשיעור
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:)auבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2008שנת2009שנת
(וךבאלפי)(שובאלפי)

349,70160,68%21.3(1)הפקיות

(%15.34)(570,74)(103,49)(2)משיכות

(%07.36)(997,14)(587,9)(3)מהקרןהעברות

908733%87.23הקרןאלהעברות

לקרנותעמיתיםמעברבעקבות,העמיתיםות)חשבובמספרלעליהבהפקדותהעליהאתלייחסיתן)(1)
.2008במהלךאחרות

השפיעאשר-הכלכלימהמשברוליציאהההוןבשוקלהתייצבותבמשיכותהקיטוןאתלייחסקניתן)
.2008בשנתהמשיכותעלשליליבאופן

השימורלפעולות,הקרןאלבהעברותוהעליהאחרותלקרנותמהקרןבהעברותהירידהאתלייחסניתן(3)
.הקרןשלהטובהולתשואההקרןשל

-ו,הכלליבמסלול%06.20היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
השנהתחילתאוהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות)מניותללאבמסלול%97.3
הרווחים.אשתקדהכלליבמסלול(%51.7)שלשליליתתשואהלעומת,(המאוחרלפי-

עלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקרנבעו,2009בשנתהקרןשצברה
עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגות

."ההוןבשוקההתפתחויות"
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
יחס"-להלן),מניותללאבמסלול%4.91שלובשיעור,הכלליבמסלול%3.69של

יכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילות
ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדיין

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות

ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגס,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות

לצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%2.84מחזיקההקרן.הנזילות

סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת
השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מראתמתאימהההשקעותועדת,נמוך

.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים
.במזומןשלאעמיתיםזכויותלהעברתנוהלאישרההקרן

אלפי334,449לעומתח"שאלפי851,549-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4
.%4.22שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"ש

מהצבירה,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2009בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית
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החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת
."החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

שוקסיכוניניהול
כללי

ההשקעההחלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרן
אתלהפחית,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוני
.ממשלתיותבחברותסיכוניםניהולבנושאחוזרהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני!1ביום

לניהולמסודרתהליךלמסדממשלתיתחברהשלחובתהלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוזרמטרת
החברהלדירקטוריוןהחובהנקבעהזובמסגרת.בקרהמנגנונייצירתתוך,חשופההיאלהםהסיכונים
.ביצועהעלולפקחסיכוניםניהולמדיניותלהתוות
יעסוקשייבחרהמנהל.2010מרץלסוףעדסיכוניםמנהלותבחר,ההוןשוקמאגףאורכהקיבלההחברה
הסיכוניםמנהללתחוםגםלמנותעתידההחברה.ההוןשוקאגףדרישתפיעלואשראישוקסיכוניבניהול

.החברותרשותחוזרפיעלואחריםהתפעוליים
יתפרסם,בענייןהרשותחוזרדרישתלפימדורגיםכשהם,החברהשלהמהותייםהסיכוןגורמילגבימידע
.בעתיד
שוקסיכוניניהולעלאחראי
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף

"
כיקובע("גמלקופותחוק"להלן)2005-ה"תשס

.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופת
מנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערך"3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009.8.9ביום
."גמלקופותשל

להבטחת(סיכוניםובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות)ןמנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאהחוזרןמטרת
החברהולהנהלתהאשראילוועדת,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלה

בנכסיהגלום,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלת
סיכונילזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(2),העמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעה

למעקב,למדידתם,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומיםואשראישוק
.בהםולשליטהאחריהם
.ההוןשוקאגףאישורפיעל,2010אפרילחודשלקראתסיכוניםמנהלולמינויהחוזרליישוםנערכתהחברה
.20/3/31!0-לארכהקיבלההקרן

שוקסיכוניתיאור
.הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
בתיקהסיכוניםהקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתNISU<נועדההסיכוניםניהולמדיניות
להקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסים
.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפיהאסטרטגיתהנכסים
בסיסעלואפיקאפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת

.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמת
התייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויות
ההשקעות.השוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

פיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרות
.שוניםפידיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכונים
ההשקעותוועדתידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

ידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשל
.השקעותוועדתהדירקטוריון
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שוקיינוניניהולמדיניותעלהפיקוח
סיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

."שוק

הצמדהבסיסידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנוסףסייע
הקרןמעקב,התלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעלהלןראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות17בביאור,כךבשללקרןהנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
.הקרןשלהכספייםבדוחות

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות8-4

גםראה,השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
.הכלליבפרקלעיל

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

מקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל),סחירהלאבאפיקההשקעות
מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומה

לשבועייםאחתמתבצעל"הנ.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגית
.השקעותועדתבישיבת

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

ר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילות
לגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכהדירקטוריון

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוי
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברה
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

בקרותיישוםעםבקשרהממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק
לדוןהאחראיתהחברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתתכהן,הגילוילגביונהלים

למועד.הכספייםבדוחותגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקויים
גילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסום
.הכספיבדוח
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כספידיווחעלפנימיתבקרה.8
החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
אחריות"בענייןחוזר2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

דרישותאתליישםשמיועדותהוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
sox-השל404סעיף Act(404סעיף"-להלן").הוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיףמכח
לגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשר

להצהירהחברההנהלתתידרש,החוזרהוראותלפי.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורת
לדיווחבנוגענאותיםונהליםנאותותפנימיותבקרותשלולשמירתםלקיומםאחריותהעל

לוחותנקבעובחוזר.אלוונהליםבקרותשלהאפקטיביותלגביהערכתהאתלמסורוכןהפיננסי
.2009לשנתהכספייםמהדוחותהחליהיההחוירהוראתיישוםלפיהםזמנים
באאשר2009-10-9מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש
להוראההיישוםמועדבדחייתהינוהשינויעיקר.2007-9-9מוסדייםגופיםחוזראתלהחליף
.2010לשנתהכספייםלדוחות

אתוילווהידריךיסייעשייעץמנתעלישראליאנגאנדארנסטחברתעםחוזהחתמההחברה
חבריעםיחדפעמייםלפחותוישבההנושאאתלמדהאישיתההנהלה,404=%50הויישוםביצוע
ליישומועד,מקרובהנושאללמודכדיישראליאנגאנדארנסטחברתנציגעם,הביקורתועדת
sox-השלעתידילביצועכתוביםנהליםאימצההחברה.2009לשנתהכספייםהדוחותעלבפועל
.הפרויקטלביצועשנבחרהמלווהשהמליץכפי

ביצעה2009לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועד.הפרוייקטביצועשלבעיצומונמצאתהחברה
לדיווחמהותייםעסקייםותהליכיםחשבונותוכןמהותיותעסקיותיחידותשלמיפויהחברה
מיפוי,(בפועליישמהמרביתםאת)התהליכיםתיעודתהליךאתגםסיימההחברה.הכספי

.התיעודאימותוכןוהעסקאותהתהליכיםברמתהקיימותהפנימיותוהבקרותהסיכונים
עוסקהחוזר."sox404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום

החשבוןרואהשלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחות
הרשותחוזרשלהמלאיישומואך,ההוןשוקאגףלהוראותדומההחוזר.הנושאלגביהמבקר
.2009לשנתהשנתימהדוחהחלכברנקבע
,70המכונה,יהבבנקעלח"רושלדעתחוותקיבלההחברה(404soxיישוםלצורך SAS
שלמסמךקבלהוכן.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכותהואיל

Agreed Upon Procedurel AUP(ההשקעותתיקממנהל.
סיכוניםניהולמדד.10
את,2009מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדד - HS-STDוב
~

istorical Simulation based Value(סימולציהבסיסעלבסיכוןערך
תיקשלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטורית
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעות

,קופהלכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31לייםמאזנים.(1)א

20092008200720062005

נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

2400328128],0]419,17בבנקיםמזומנים

948.29330.27628.24434.11750.9מועדקצריפיקדונות

-
367,[3347,48028,25762,[[878,9

:סחיריםערךניירות

213,]34]217,137759,42]2257,69]979,1ממשלתיותחובאיגרות

880,92533,70017,98335,100672,61קונצרניותחובאיגרות

576,45]990.125311.64982.112694,10אחריםערךיויירותמניות

-
49

",43001[,3046[2,3488"7,3532"
3,320

:סחיריםשאינםערךניירות

5826,55],596,43200,47966,65025קונצרניותחובאיגרות

9],996705,2257,9887אחריםערךניירות

-
592,44905,49223,75912,52835,55

:והלוואותפיקדינות

74,]6655;42307,46241,62004;038בבנקיםפיקדונות

565]2]]90לאחריםהלוואות

047,427[3,46262,62055,66220,74
............--.........-------------------------........----

730638389329401השקעותבגיןלקבליבומים

46716,460אי585,549308,449118,511484ההשקעותכלסך

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

"266262חובההתרותחייבים
7092

851,549334,449200,511916,484808,460הנכסיםכלסך

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

וזוגנויוייגיזיבויווצ
ניורנ,,רווך

851,549334,449352,510753,484530,46העמיתיםזכועדנ

"48--זכותויתרותוכאים
163"

27

54935134צים"העמזכויתצכלסל

~

449200,51116

~

484808,460
======================================-

-4[



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א
השינוישיעורבדצמבר31ליום

20092008(1)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

(%4.94)%26.0%68.4בבנקיםמזומנים

(%4.10)%45.5%08.6מועדקצריפיקדונות
%71.5%76.10(%9.46)

:סחיריםערךניירות

%55.38%67.37%3.2ממשלתיותחובאיגרות

%89.16%70.15%6.7קונצרניותחובאיגרות

3.14%1.60]%91.22%אחריםערךוניירותמניות
%35.78%68.67%8.5[

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

:סחיריםשאינםערךניירות

(%5.24)%93.7%50.10קונצרניותחובאיגרות

(%0.70)%18.0%60.0אחריםערךניירות
%11.8%10.11(%9.26)

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

(%8.25)]%65.7%31.0פיקדונותבבנקים

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

(%5.6)0%14.0.]%3השקעותבגיןלקבלישמיטט

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

99.ל95"ההשקעותכלסך

~

99.ל99

"חובהויתרותחייביט
"0.ל05

0%0.400.ל01

0051.1000051.100הנכסיםכליד
============

העמיתיםזכויות
מניותהון

-%00.100%00.100העמיתיםזכויות

100.ל00"0051.100העמיתיםזכויותכלסו

האפיקאחוזלעומת2009בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(11

2008בדצמבר31ביוםהקרןמנכסי



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

1009לשנתההנהלהתיירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

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

------------%50

י%40--,--
קן02009

2008ש-
%301-____________ן,

ן
חן %205--------ןן--------------,

ושווימזדמניםחובאיגרותכיחירותמניותלאערךניירותפיקדונות
מזומניםסחירותסהיריסוהלוואות

השקעהאפיק

-16-



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהמעירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי44?,334לעומתח"שאלפי851,549-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
שלשנתיתהרבלמגמהחורהמשקףהגידול.%4.22שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"ש

שלבמאזנההגידול.2008בשנתהנכסיםבהיקףהירידהלאחר,הקרןנכסיבהיקףגידול
.השוניםההשקעהבאפיקימהרווחיותבעיקרנבעהשנההקרן

לתוםהנכסיםכלמסך%5.5-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
מסך%1.6-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%4.10שלבשיעורירד,2009שנת
הנכסיםכל

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכניאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%3.2-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%7.37לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%5.38-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%0.15היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%6.29-בהסתכמה,(אחרים

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%9.22היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2008שנתבתום%3.14-ו2009
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

2009שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקרןאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
.הקרןנכסימסך%5.15-ב

עתידייםחוזיםבאמצעותהשארבין,ח"המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
חוזיםבאמצעותחשיפהלקרןאיןהשנהלסוףנכון.ח"מטשעריעל("פורוורד")

.(אשתקד%1.9-כ)הקרןנכסימסך%6.6היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף;עתידיים

-17-



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמברג3ביוםשנסתיימהלשנה

20092008200720062005

(הפידים)הכנסות

553852,1893584181,1מזומניםושוהממזומנים
---------------------------------.-----

:סחיריםערומניירות

800,9335.16926,8597,6386,9ממשלתיותחובאיגרות

440,2(991)944,4(827,3)892,15קונצרניותחובאיגרות

363,22340.12298.12(776,49)489.46אחריםערךוניירותמניות

181,72(268,37)233,36946,17124,24

---------------------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

854,8130,1290,4679,2753,6קונצרניותחובאיגרות

391,1(5)(606,2)(392.4)674,1אחריםערךניירות

528,10(262,3)684,1674,2144,8

----------------------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

983,6416125,4365,3405,7בבנקיםפיקדונות

13(14)-9לאחריםהלוואות

992,6416111,4366,3408,7
----------------------------------------

117400348211349אחרותהכנסות

269,43781,24206,41(862,37)371,90(ההפידים)ההכנסותכלסך

-----------------....-.------------------
הוצאות

221.2213,2078,2874,1780,1ניהולדמי

119238214170156ערךניירותעמלות

הב3153112י8מיסיםהוצאות
421,2482,2345,2156,2963,1ההוצאותכלסך

924,40625,22243,39(344,40)950,87הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות
========================



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלמי)

השסהשיערידוח.(2)ב

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתתית)השהיתרהמןהשנתיתההכוסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.)ממוצעתשנתיתיתרה
200920082009200820092008

(אחזים)(ח"שבאלפי,(ח"שבאלפי)

18651.3.ל03"488,53926,47553852,1טזומניםושווימזומנים

------------------.........---------
:סחיריםערךניירות

821,187403,154800,9335,16%22.5%58.10ממשלתיותחובאיגרות

(%73.4)19_%26(827,3)528,82885,80892,15קונצרניותחובאיגרות

%23.58)%30.51(625.90488.85489.467761,49אחריםערךוניירותמניות
974,360776,320181,72(268,37)"

11.ל62")20.ל00

---------.........----------........
:סחיריםשאינםערךניירות

339,46551,56854,8130,1%11,19%00.2קונצרניותחובאיגרות
5יירותערךאחרים)

~

8,1608,5674.1(392.4)("")("")

")12628754.21ק)481144621159101528
(5,ל25

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

:והלוואותפיקדונות

ט.091,45851,56983,6416%49.15%73בבנקיםפיקדונות
-0.100ל%-9149לאחריםהלוואות

451100561865992,64165054.15%73,0
...-----.---------.........---------

--330108נטו,אחריםנכסים

---------..................---------
117400--(***)אחרותהכנסות

(7.ל76")י%79.1(862,37)036,508834,487371,90

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

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(י)
,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה.עתידיותעסקאותגסמוצגותזהבסעיף(י4)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה
.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(יי")

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

שערמהפרשי,ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור.1
.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים

.האפיקיםברוב,2009בשנתעלוהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשערי.2
.בתיקהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלההכנסהבשיעורמשתקפתהמהיריםעליית

המחירמעלייתנובע2009בשנתהסחירותהקונצרניותהחובבאגרותהחיוביההכנסהשיעור.3
.הקופהשהחזיקהזהמסוגההזבאגרותרובשל

ל"ובחובארץבאפיקחיוביותלתשואותגרמוהמניותבשערישחלוהעליות.4
.השנהבמהלך

בשיעורימהשינוייםגםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי.5
ריביתשעריחברתשיערוךפיעל,במשקהחובאגרותבשוקהריבית



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשיתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הקרןהוצאותגיתות.(3)ב
השינושיעור2009200820092008

שנתיבסיסעלהנבייםמים,באחיז

"ל(י)שאלפיןאלמי
(2)ניהולדמי

0%33.2.ול043.ל44"221,2213,2(1)ניהולדמיכ"סה

1,0ל1.000ל238%04.004ן19(ע(*.*)ערךגייייתשלומכירהקניהעמסת

100.ל00"8131%02.00111.0(תמיסיםהיצאות

421,2482.2ההוצאותכלסך

ג'וי.1.44.03111,04ן.221.2695(1)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(')

.2008בדצמבר31לעומת200?בדצמבר51בייםהקרןנכסימכללההוצאהאחוזשלהשיגףשיעור(י')

.(מוחלטבערך)העמלותשולמושבעדןוהמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(י.')

:המהותייםהשינוישיעוריניתוח

.המבוקריםהכספייםבדוחות"ענייןבעלי"3נבבאורפירוטראה(1)
השוקתנאילפי,התיקמנהליולהחלטתהקרןשלההשקעותלמדיניותבהתאםהעסקאותבהיקףמהשוניטבעבעמלותהשינוי(2)

.המשתנים

המנהלתןהחברהשלוהפסדרויהבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע(31



משיאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהסקיות

מדוחיםינומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

העמיתיםבזכויותהשיגוייסעלדוחות.(1)ג
20092008200720062005

334,449352,510753,484530,460405,412השנהשלביניאר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

5274,53345,52009,52].ן]754,527מעבידהפרשות-שכירים
803.17426.17372,17]043,7]595,7עובדהפרשות-

349,70160,68077,71771,69381,69ההפרשותכיסד
------------------------------.........------------------------------------

:לעמיתיםתשלומים

(9,54"3)(092,53)(52.]69)(570.74)(103,49)עמיתיסשכירים

(983,54)(092,53)(169,52)(570,74)(103,49)התשלומיםכלסד
---------------------------------------------------------------------------

:זכויותהעברת

908733764701672העברתזכויותאלחקרן

(18.6")(]7.5"2)(997.34)(]997,4)(5,9"7)כויותמהקרן,העברת

(516,5)(081,15)(233,34)(264,14)(679,8)נטוזכויותהעברתמן

598,1882,8(325,15)(674,20)567,12צבירהנטו

-ה.-..-...-----........-----------------------------------------------------

924,40625,22243,39(344,40)950,87נטו(הפסדים)כניףות

851,549334,449352,510753,484530,460השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
=====================================
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העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג

-----------------80

-----------------------------60

,-----------------------------40

'
--------------------------------20

'------ ,ן,2009ש,

--,SO-

הפקדותמשיכותנטוזרויותהעברת
-----------------------

-22-



סוציאליםלעובדיםהשתלמותערן-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

(.)השינוישיעור2008שנת2009שנת
שןבאלפי)(עובאלפי)

349,70160,68%2.3הפקדות

(%2.34)103,49570,74משיכות

(%07.36)(997,14)(587,9)מהקרןזכויותהעברת

908733%87.23הקרןאלזכויותהעברת

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשיחילשיעורהסבר(.)
.פעילותה

להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

-ו,הכלליהמסלולנכסימכלל%3.69הוא2009בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס"
.(%0.68-08/12/31),מניותללאמסלולנכסימכלל%4.91

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

במסלולשנים0.2הוא2009בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
אתמבטאיםאלונתונים.(שנים08/12/31-0.2)מניותללאבמסלולשנים6.1-ו,הכללי
יגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמן
.החיסכוןתקופתלתום

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתuu1<נוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך).בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
גם,וסיבוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

הקרןזובדרך.הזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחס
ועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרת
חלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכות

,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכשפים
.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים

-23-
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(חדשיםשקליםבאלפי)

זטיותסך
העמיתיםמספר

השנהלסוף(4)משיכות(3)הפקדותלהשתלמותיציאה(2)חשמלת(1)בקרוותק

תשלומיםעמיתיםמספי
76,23706526,46]--6,4]9(כולל)שניס3עד

נ25,50נ6496,47984.57]565.8שניס3מעל

316257.715849051ן.184כ"סה
~

549

מביניהםהמוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)ריתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)

,השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןאלזכויותהעברתכולל(3)

.מהקרןוכויותהעברתכולל(4)
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2009בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(1)(2)ג

החשבונותמספר
2,31נ/09השנהפרשוהשנההצטרפו2008,12/31העמיתיםסוג

570,12(614)218,12966שכירים

500עדשלביתרהות)חשנומתוכם

נ4ן[נ22ננ242(.)האחרונהבשנהתנועהוללאח"ש

.ההנהלהלסקירת(נ)(2)נבפרקלעילראה,העמיתיםבתנועותלשינוייםאפשרייםהמבריס(')

תשואותזוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.הקרןעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,וספים)במשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתההשואה

שנהיתתשיאהשנתיתתששה
ברוטונומינליתשנהברוטונומינליתשנה

"י-מהיל%97.3מניותללאמטלול-2009
.,,2,נ1

7.ל202004:87.ל06:כללימסלול-2009

13.י2003:57(1.7ל51)2008

20071,97.820021,44,3

1ן.1י20064.39.5200159
20054.97.920001,40,4

בללימסלול

שנהיתתשואה
נומינליתממיצעת

תקוסטייתברוטותעופה
2009-2006%27.6%84.9

2009-2000%55.7%89.6
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(המשו)תשואותדוח.ד

:שניםלפי,הכלליהמסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

-%20

-%

"
ן

--%16

-%14

ן

1%%%ןןן%ןן

1
שזה
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ההשקעותניתוחדית.ה

.סמןתיקשלתשואהוביןהקופהשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.(1)ה

המותאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק
ולי-

,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקים

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

:מהדוחמונחיםעלהמבריסלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכסיהאפיקאחוז.א

.תודשבסופי,הקופהנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.ת"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

.כלליק"אסד)הואל"כחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי:סחיריםנכסים

.סחירקונצרניאגיהמדדלפי:סחירלאח"אג

.ממשלתית"אגמדדלפי:והלוואותפקדונות

.השוקבתשואתהקופהמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל)הושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנןניתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותבודיכיותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוהראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל

.השנהבמהלךרקלפעולהחלשהמסלולבגללמניותללאלמסלולהשקעותניתוחדוחלהציגשאיןסבורההחברההנהלת

2010משנתהחל,מראשלפרסםההברהעל,שלחהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל

.החוזרהוראותאתמבצעתהחברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמלדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת

.%5-כשלחיוביהפרשהיה2008בשנת.הסמןלתיקיחסיתתנודתייםפחותבנכסיםלאחוקתםהשליליההפרשאתמייחסתהחברה
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)השקעותניתוחדוח.(3).ה

(י)כללימסלול

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחת

הסמובתיקהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

0.ל11%30.1:15.י46:מחמציםושוהמזומנים

ממשלתיח"אג
63451,10%68.1ן.2451קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%35.17%45,2%43.0(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%68.0%63.2%02.0(גילון)משתנהבריביתצמודלאח"אג

1,0ל1.23051.103ל36מועדקצרמלווה

6351.361654.2ממשלתיח"אגכ"סה

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

סחירקונצרניח"אג

%11.15%51,30%61.4מדןצמודח"אג

0_%75.6%04ט.%53ח"מטצמודח"אג

%17.0%52.2%00.0צמודלאח"אג

ל.1ל004.ל29:חויילאקח

1054.166951.4יתירקונצרניח"אגכ"סה --.........-.....
-.---

אחריםערךוניירותמניות

%40.13%86.74%03.10בארץאחריםערךוניירותמניות

%01.0%25.184%02.0(warrent)אופציהכתבי

1.ויל436.וי389.וי64ל"בחואחריםערךוניירותמניות

1.11ל0554.1765אתריםערדוניירותמניותכ"סה ---.................
--

והלוואותפקדונות

9%33.10%94.0,וי14מדדצמודותוהלוואותפקדונות

0.ל9:94.ל14:והשגיאותפקדונאכ"סה

סחירלאקינצרניח"אג

30%84,2_4ל%31.951מדדצמודח"אג

1.0ל600_ל75"1,0ל06ח"מטצמודח"אג

3751.98454.2סחירלאקונצרניח"אגכ"סה ..
-..-.----..-..-----.

אחריםנכסים

%25.0%37.0השקעהקריות

1.0י2554.037אחריםנכסיםכ"יה

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

22.ל80"0051.100כ"סה

20.ל06"ברוטונומינלית,בפועלהקרןתשואת

בי,7414הפרש
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בהשקעותסיכוניםניהול.1

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלr>wהנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיבוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

מניותללאמסלולנכסימכלל%4.91-ו,הכלליהמסלולנכסימכלל%3.69שלבשיעורהינן
.המאזןליום
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות
גדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%2.84שלבהיקף
.מהצפוי
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
מספקזהשיחססבורההקרן.מניותללאבמסלול09.1-ו,הכלליבמסלול21.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענה
.במזומןשלאעמיתיםוכויותלהעברתנוהלאישרההקרן

הקרןנזילותניתוח

09/12/31נזילות

'
08/12/31

'
07/12/31

(ח"שבאלפי)ן(ח"שבאלפי)1(ח"שובאלפי(בשניס)
כללימסלולמסלול

מניותללא
473473,462086,353599,373נכסים

נזילים
וסחירים

803,7996,7756,7-שלמ"מח

שנהעד
840,77521,85864,119-מעלמ"מח

שנה
262,1731,2133.9-אחרים

ל334,449352.51בנתהכלין
378,549

אתמשקףזהחישוב,שנים47.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
קרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמן

נכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכלשלהמהווןהטכוסלפינעשההשקלול.(וריבית
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחרים
מ"המחולפיכך,ובמזומניםבלבדסחיריםבנכסיםהינןההשקעותמניותללאבמסלול
_שניםאפסהינוהממוצע
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הקרןההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקרן-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקרן,כןכמו
.האשראי
איילוןי"ענשכראשרחיצוניחובפורוםבאמצעותובקרהלפיקוחהחובכפוף,בנוסף

חוב,הקרןשלההשקעותועדתמטעםקלענציגיושבבפורום.קלעעבורפיננסיםפתרונות
.ההשקעותבועדתלדיוןמובאכבעייתיהנמצא

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקרן

09,12/31:ההשקעהחג

מסךשיעורבאלפימסדשיעורבאלפיחובונכסיהשקשת
הנצייםח"שהנכעיסח"ש

מנייתללאמסלילכללימסלולסחיריםשייט

7.ל937:82_191,53%68
%00-0

%00.0
%00.0

%82.7כולל,לפחותAA-בדירוג
325,39%16.7%00.0

-AAעדבדירוג

327%06.0%00.0ן מספקתבטוחהללאמדורגותלא

921843%90.1637%82.7
--כ"סה

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

סחיריםבלתישייםם

%00.0-5.13,74%,ב64
כולל,לפחות-AA,בדירוג

534,10%92.1%00.0
-AAעדבדירוג

9%00.0-%00.0

בטוחותעםמדורגותלא
460%08.0-%00.0

בטוחותללאמדורגותלא
643,85%59.15-%00.0

כ"סה
-----------------------------

חובבנכסיהשקעהכלסד
486,1781"49.3237%827
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08/2,

סחיריםנכייס
970,66%91.14(כולל)לפחותAA-בדירוגחובבנכסיהשקעות

AA-516.3%78.0עדבדירוגחובהשקעותבנכסי
%00.0-מספקתבטוחהעםמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

47%01.0מספקתבטוחהללאמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

533,70%70.15כ"סה
----..-----

סחיריםמלתיכסיסיס
922,88%79.19כולל)לפחות-/(!4בדירוגחובבנכסיהשקעות

421,4%98.0-/(!4עדחובבדירוגבנכסיהשקעות

10%00.0בטוחותעםמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

164Oבטוחותללאמדורגותלאחובבנכסיהשקעות . OIQ/O

517,93%81.20כ"סה

050,164%51.36

חובננכייהשקעהכליך

07/12/31
-

הנסייםמיץשיעורח"שבאלפי
סחיריםכסים

9נ.872,97%14כולל)לפחותAA-בדירוגחובבנכסישקעות;

145%03.0מספקתבטוחהללאמדורגותלאחובבנכסישקעות; ה,
כ"

017,98%17.19

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

יחיריםבלתיכסים 359,115%56.22כולל)לפחות-141,בדירוגחובבנכסישקעות,

795%16.0-גגעדבדירוגחובבנכסישקעות;

%00.0נ2בטוחותעטמדורגותלאחובבנכסישקעות;

053,12%36.2בטוחותללאמדורגותלאחובבנכסיזשקעות

228,128%08.25כ"זה
---------------

245,226%25.44

חובבנכייהשקעהילזך

-31



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק

2009לשנתההנהלהמקירת

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהקרןדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המירבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
.השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
בוועדתוחבריםהתיקיםמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעות

בהןהשקיעהשהקרןלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שנים0.4)מניותללאבמסלולשנים1.4-ו,הכלליבמסלולשניס3.4על09/12/31ליוםעומד
במסלול%4.2היא,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוף

הממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%7.4)מניותללאבמסלול%5.1-ו,הכללי
ריביתהנושאות,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוך

גדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעור
.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשווי

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים1.3),הכלליבמסלולשנים0.3עלעומדת
קודמתישנהבסוף%5.6),הכלליבמסלול%8.4היא2009בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון

.
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

ללאמסלולמנכסי%5.61-ו,הכלליהמסלולמנכסי%6.45,2009בדצמבר31ליוםנכון
הרווחיותאתחושפתלצרכןהמחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודיםמניות

.לירידההנכסיםיתרשלהריאלית
חוזיםכולללא)נכסיהמסך%6.6שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקרן,הכלליבמסלול
.09/12/31ליוםנכון,(עתידיים

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוסוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות
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אומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדלסיכוןמתייחסתפעוליסיכון-תפעוליסיכון
בדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות,במערכתליקויים
להקטנתשוטףבאופןפועלתהקרן.חיצונייםמאירועיםוכןנאותיםפנימייםובקרה
.נאותיםעבודהנוהליולשמירת,הסיכון

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיייכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקרן

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקרן

המאזןתאריךלאחראירועים.ח

המאוותאריךלאחרההוובשוקהתפתחויות(1)ח

,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירד(הידוע)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריביתישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
השנתילדוחאחריותהעלההנהלהדוח

והיאמ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קהנהלתידיעלהוכן,השנתיהדוח
.הדוחלנאותותאחראית

שנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאיםלעקרונותבהתאםהערוכיםכספייםדוחות,כוללזהדוח
מידעוכןלהםבהתאמההערוךנוסףמידע,ובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהבהוראות

.אחר
באותוידועלואושרומיוםהדירקטוריוןבישיבתנידונו,ל"הנהכספייםהדוחות
.תאריך
פנימיתבקרהמערכתהחברההנהלתמקיימת,הגמלקופתשלהכספיהדיווחנאותותאתלהבטיחכדי

נכסיוכינאותותהרשאותפיעלנערכותהחברהידיעלהנעשותהעסקותכלכילהבטיחשמטרתהמקיפה
.הכספייםהדוחותלעריכתמהימןבסיסמהוותהחשבונאיותוהרשומותמובטחתשלמותם,מוגניםהקרן

בלבדסבירבטחוןאלאמוחלטביטחוןמעניקההיאשאין,בכךמטבעהמוגבלתהפנימיתהבקרהמערכת
כי,ההכרהעלמבוססהסבירהביטחוןשלהעיקרון.חריגותופעולותטעויותולמנועלגלותיכולתהלגבי

לקחתהדבריםמטבעחייבתהבקרהאמצעישלבהפעלתםשתושקעהמשאביםכמותלגביההחלטה
.אלהאמצעיםשלמהפעלתםשתצמחהתועלתאתבחשבון

החשבונאיתהמדיניותאתקובע,ולאישורםהכספייםהדוחותלעריכתאחראישהינו,החברהדירקטוריון
אחראיהכלליהמנהל.תפקודהעלומפקחהפנימיתהבקרהמערכתמבנהאתקובעוכןיישומהעלומפקח
,ועדותיובאמצעותהדירקטוריון.הדירקטוריוןי"עשנקבעההמדיניותבמסגרתהקרןשלהשוטףלניהול
המבקרעם,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקנציגיעםוכןהחברההנהלתעםשוטפיםמפגשיםמקיים

.תוצאותיהואתעבודתםהיקףאתלסקרבמטרההקרןשלהחשבוןרואיועםהפנימי
קופתשלהשנתייםהכספייםהדוחותשלביקורתערך,הקרןשלהמבקרהחשבוןרואה,רחמיםיוסףה"ה

מידהבאיזודעתםאתלחוותלולאפשרהביקורתמטרת.מקובליםביקורתלתקניבהתאם,הגמל
עלהממונהבהוראותשנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,אלהדוחותמשקפים

ואתפעולותיהתוצאותאת,הגמלקופתשלהכספימצבהאתובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוק
.השנתייםהכספייםלדוחותמצורפתהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות.העמיתיםבזכויותהשינויים

רואהשללעיונונמסר("הנלווההמידע"-להלן)ההנהלהובסקירתהדירקטוריוןבדוחהמידע,כןכמו
לביןהכספייםבדוחותהמידעביןמהותיתהתאמהאיקיימתאםלהודיעשיוכלמנתעלהמבקרהחשבון
שהגיעואחרמידעאוראיותתואםאינומהותישבאופןמידעכוללהנלווההמידעאםאו,הנלווההמידע
.המבקרהחשבוןמרואהכאמורהודעהנתקבלהלא.הביקורתבמהלךהמבקרהחשבוןרואהלידיעת
ביקורתלצורךלנקוטחייבשהיהאלהעלנוספיםביקורתנהליזהלצורךנקטלאהמבקרהחשבוןרואה

.הכספייםהדוחות
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סוציאלייםלעובדיםהשתלקותקרן-.ע.ל.ען

)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
(הקרן-להלן דוחותאת,2008-ו2009בדצמבר31לימים

השינוייםעלהדוחותואתוההוצאותההכנסות לכלהעמיתיםמכויות
הינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחת

דוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
אלהרפפייפ .ביקורתנועלבהתבסס

שנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
חשבוןרואיבתקנות ,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)

אתלתכעמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל הביקורת
הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה

מוטעית התומכותראיותשלמדגמיהבדיקהכוללתביקורת.מהותית
שבדוחותובמידעבסכומים שלבחינהגםכוללתביקורת.הכשפיים

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללי עלשנעשו
הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידי

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

את,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
הכספימצבה תוצאותאת,2008-ו2009בדצמבר31לימיםהקרןשל

בזכויותהשינוייםואתפעולותיה שהסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתים
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםתאריכיםבאותם

aSR]IELI(בישראל GAAP,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם,
וחסכוןביטוח קלליםהכנסהמסלתקנותובהתאםהאוצרבמשרד

גסקופותולניהוללאישור

"
.1964-ד"התשכ

דיווחולתקופותלתאריכיםהכספייםהדוחות,1בביאורכמוסבר
2003בדצמבר31שאחרי המוסדשלחשבונאותלתקניבהתאם,מדווחיםבסכומיםמוצגים
,בחשבונאותלתקינההישראלי וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם

ליישוםגילויוניתןהאוצרבמשרד הממשלתיותהחברותרשותהוראות
.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידעלגבי

,רבבכבוד

ל
'ושותיועף

-

שחשבי דע8,ג



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונות

:כימצהיר,סמיבקלש,אני

לעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2009לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)סוציאלים

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
לאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלה
במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידע
.הדוחותשלההכנהתקופת

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ה1
ט1

~

4ן31ן

י,סמיבקלשתאריך

~
הדירקטוריוןקנ



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

ל"מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2006-התשיקו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונות

:כימצהיר,פרייצחק,אני

לעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2009לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)סוציאלים

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
לאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלה
במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידע
.הדוחותשלההכנהתקופת

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/רעו31וצ1,ע'ם!9

ל"מנכ,פרייצרח.ין'ונא1



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת
להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2006-ו"חתשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונות

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחן.1
.(הדוחות-להלןיחדישניהם2009לשנת(ההשתלמותיקרן"-להלן)סוציאלים

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות
.בדוחות

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלה
במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידע
.הדוחותשלההכנהתקופת

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתםעלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאויריותאוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

1שגו141
,
ה,ן

" לעגניהבבנקתאריך
~

מ"בעעהמדינה
פעול~,שירותינותן



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

מאזנים

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20092008ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושתימזומנים

419,1017,21בבנקיםמזומנים
948,29330,27מועדקצריפיקדונות

-
367,31347,48

:סחיריםערךניירית

4979,211257,169ממשלתיותחובאיגרות

4880,92533,70קונצרניותחובאיגרות

7,6990.125311.64אחריםערךוניירותמניות

-
849,430101.304

:מחיריםשאינםערוניירות

5596,43200,47קונצרניותחובאיגרות

8996705.2אחריםערךניירות

-
592,44905,49

9:והלוואותפיקדונות

038,42307,46בבנקיםפיקדונות

910לאחריםהלוואות

-
047,42317,46

10730638השקעותבגיןלקבלסכומים
------------------------

585,549308,449ההשקעותכלסך

1126626חובהויתרותחייבים

--------------------------
851,549334,449הנכסיםכלסך

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

העמיתיםזכויות

334.449/ף13851.549העמיתיםזכויות

334,449ן851,5491העמיתיטזכויותכלסך

-------,ז-----
ן

,ן.הכלשייףמהדוחותבלתגנפרדחלקמהוויםוזעעול4יםהביאורים
נן4

,לן
~

וה
.מנכייל/ן

"
בר

,"בעהמדינהלעובדייהבבנקדירקטוריוןהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות

-39-



משיאליםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק

מסלוליםלפימאזנים

מדיוחיםמכימים
(חדשיםשקליםבאלפי)

2009בדצמבר31ליוט

מניותללאמסליכללימיליל

נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

16ן,403בבנקיםמזומנים

938.2910מועדקצריפיקדונות

341,[326

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

:סחיריםערךניירתוו2

21410]69גממשלתיותהוטאיגרות

843,9237קונצרניותחובאיגרות

-25ן.990אחריםערךוניירותמגיות

402,430447

--------------.-........
:סחיריםשאינםערךניירות

-596,43קונצרניותחובאיגרות

-996אחריםערךניירות

592,44-

:והלוואיתפיקדונות

-038,42בבנקיםפיקדונות

-9לאחריםהלוואות

047,42-

...........-------------
-730השקעותבגיןלעפלסכומים

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

112,549473ההשקעותכליל
............------......

-266חובהויתרותחייבים

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

378,549473הנכייסכלסך

==.=========

העמיתיםזכויות
473א7ג549העמיתיםיכויות

------------
378,549473העמיתיםזכויותכלסך

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

.09/12/31-09/1/1לתקופה(.1

.09/12/31-09/2/8לתקופה(היי



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(תישיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובאיגרות
קונצרניותחובאיגרות
אתריסערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךמניירות

קונצרניותחובאיגרות
אחריסערךניירות

:ומהלוואותמפיקדונות

בבנקיםפיקדונות
לאחריםהלוואות

אחרותהכניף

(ההפסדים)ההכנסותכלסי

הוצאות

ניהולדמי
ערךניירותעמלות
מיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20092008ביאור

553852,1

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

800,9335,16
892,15(827,3)
489,46(776,49)

181,72(268,37)
------------------------

854,8130,1

674.1(392.4)

528,10(262,3)

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

983,6416

9-

992,6416

------------------------
117400

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

7ק,862)371,90

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

14221,2213,2

15119238

168131

421,2482,2

950,87(344,40)

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

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-41-



משיאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

מסלוליםלפייהוצאותהכנסות"ריח

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליטבאלפי)

2009בדצמברג3ביוםשנסתיימהלתקופה

(י*)מניותללאמסילול(')כללימסלול

(הפסדים)הכנסית

-553טזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

784,916ממשלתיותחובאיגרות

888,154קונצרניותחובאערות

-489.46אחריםערךוניירותמניות

161,7220

:סחיריםשאינםערךמניירות

-854,8קונצרניותחובאיגרות

674,1אתריםעררניירות

528,0[-

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

:1מהל11אותמפיקדונות

-983,6בבנקיםפיקדונות

-9לאחריםהלוואות

992,6-

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

-117אחרותהכנסות

351,9020הכנסותכלעד

הוצאות

219,22ניהולדמי

-119ערךניירותעמלות

-81מיסיםהוצאות

419,22ההוצאותכלסך

932,8718הדוחלשנתנטוהכנתזת

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

.09/12/31-09/1/1לתקופה(*)
.09/12/31-09/2/8לתקופהן,*)



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

20092008

334,449352,510השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

754,52117,51מעבידהפרשות-שכירים

595.17043.17עובדהפרשות-

349,70160,68ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(570.74)(103.49)שכיריםעמיתים

(570,74)(103,49)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

908733הקרןאלזכויותהעברת

(997.14)(587.9)מהקרןזכויותהעברת

(264,14)(679,8)נטוזכויותהעברתסך

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

(674,20)567,12נטוצבירה

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

(344,40)950,87הזוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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

851,549334,449השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
-43-



משיאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

מסלוליםלפיהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוח
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2009בדצמבר31ביוםשנסתיימהלתרפה

QLמניותללאמסלול(.)כללימסליל

-334,449השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:שותהפר

739,5215מעבודהפרשות-שכירים
590.175עובדהפרשות-

329,7020ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(46)(057.49)שכיריםעמיתים

(46)(057,49)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

-908המסלולאלאחרתמקרןזכויותהעברת

(84)(503,9)אחרתלקרןמהמסלולזכויותהעברת

565-בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

-(565)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

481(160,9)נטוזכויותהעברתיך

112,12455נטוצבירה

--......-----.-.--.--.-.-...-
932,8718נטוהננסות

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

378,549473השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

1')>nDlpn09/12/31-09/1/ג,

.09/12/31-09/2/8לתקופה(י'1



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקרן.א

,(החברהיי"להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.1
בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהולעוסקת

.(להלןכמפורט)

פעלההקרן2008במרץ31ליוםעד.בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההחברה
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלקרןהתפעולשרותי.2
,הקרןתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

שוקיפריזמהפעילותאתרכשו),מ"בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןהתיקיםמנהל3
וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתמנהל(09/09/01במ"בעהון
בכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעותועדתלהוראות

החברותלחוקכפופההקרןממשלתיתכחברה.ממשלתיתחברההינההקרן.4
החברותרשותחוזריולהוראותפיועלשהותקנולתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיות
.הממשלתיות

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

בהתאם,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
תקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות

שוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנטהמס
.הממשלתיותהחברותרשותידיעלהנדרשותובתוספות.("ההון



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)בללי-1ביאור

(יהמשןהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
שנוספו,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום
לאחרהסכומיםגריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחר
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועד
.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח

.2003בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד

.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייובעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

.הנומינלייםלערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים

לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם.3
,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

ספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה
הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברות
.לחוקבהתאםתתבצע

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

מסבתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסה

מזומניםושווימזומנים.1

יותרהיתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינס,מחודש

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאוןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחס
.מזומניםושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנצייםהצגת.ג

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע
.המאוןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

.פדיוןערכיבסיסעלמוצגותנאמנותבקרנותהשתתפותתעודות-
השוקשווי.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-

ביום,בורסהבאותההסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבע
החליפיןשערילפילשקליםמתורגםל"בחוהשוקשווי.2009בשנתהאחרוןהמסחר
.ל"בחוסחירותכמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליוםהיציגים

סחיריםשאינסערדניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

מועדים)המזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
שלוההצמדהלבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומים
הורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועד
המתקבלים,הפרטנייםוהציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונה
.ההוןשוקאגףידיעלכךow<שנקבעהמחברה

.(סחירותבלתיאופציותלהערכתמודלפיעל-אופציותכתבי- (BLACK&SCHOLES

שלהאחזקהשוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
ליוסעדההשקעהמקרןשהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפים

.המאזןאישור

פיקדונות.4

ארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפיהכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות.ימיםמחודש

כלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומנים
הריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,ואתכל.תקבול

.ההוןשוקאגףידיעלכךow<שנקבעהמחברהמתקבלים



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשן)וההתחייבויותהגפייםהצגת.ג

חודבמטבעעסקאות.5

לשערבהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העיסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפין

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותפגיולקבלסכומים.6

שטרם(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-
-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלו

EX

.

.המאזןלתאריךעדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-

העמיתיםזכויות.7

עםאוגבייתםעםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
סכומיםכולליםאינםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברו

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

שונותלהיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדנים



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשבתהכספייםליוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעירהקרותשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות
.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.הקרןעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכנון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31בייםשנסתיימהבשנה
2009200820072006

1םיז1חאב1 הקרןתשואות.א

בללימסלולשוהללאמסלול

.S%39_%97-1.97.3%06.205111.7התשואההנומינליתברוטו

.%52.8%96-%55.3%52.19%90.7נטוהנומינליתהתשואה

בדצמבר31בייםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

2009200820072006

(םיז1חאבן

-S_3%51.4%79.2%29.0?%(הידועהמדדלפילצרכןהמחיריםמדד

-%21.8-%97.8-%14.1-0.ן%7ב"שערהחליפיןשלהדולרשלארה

%38.4-%97.6-%15.10%04.28לירהשטרלינג

%71.1%16.2-1,73.2%39.6אירו

שנהלפוחעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרבןהמחיריםמדד.ג

8.1145.1108.1059.102(קוד1ת)הידוע1בלצרכןמדדהמחירים

775.3802.3846.3225.4דולרשלארהייב

11ן6לירהשטרלינג

288.8ר.11ר54.5"

442.5297.5659.5564.5אירו

-49-



וכשיאליםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלריחותביאורים

(חדשיםשקליםגאלפי)

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול
2009בדצמברב3ליום

בהצמדה

למדד
בהצמדההמחיריםללא

כ"סהל"בחונכסיםחוךלמטבעלצרכןהצמדה

435,30-906-341,31מזומניםושוףמזומניט

:סחיריםערךניירית

2]569,1--353,82]216,29ממשלתיותחובאיגרות

348,7843,92],376,2889,81230קוגצרניותחובאיגרות

827.25990.125--]163.00אחריםערךוניירותמניות

ניירותכ"כיה
755,231242,164230,1175,33402,430סחיריםערי ----------........-------------------........

:סחיריםשאינםערךניירות

3.43278-596,43]8-קונצרניותחובאיגרות

569996--427אחריםערךניירות

427318,43278569592,44סחיריםשאינסערךניירותכ"יה

--......-------------------......------------
:והלוואותפיקדונות

38,42כ--038,42-בבנקיםפיקדונות

9--9-לאחריםהלוואות

047,42--047,42-והלוואותפיעדתותכ"סה

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

730--59671השקעותבגיןלקבלסכומיהט

266---266חובהיתרותחייבים

942,262278,250414,2744,33378,549הנכסיםבליד



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלרוחיתביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-5ביאיר

מניותללאמסלול

2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחיריםללא
כ"סהלצרכוהצמדה

26.26מזומניםושווימזומנים

:ריסיחיערןניירות

156254410ממשלתיותחובאיגרות

3737-קוגצרניותחובאיגרות

156291447מחיריםערךניירותב"יה

----------

182291473הנכסיםכלסך



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשיליםבאלפינ

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2008בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
ל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

537,27-810,20-347,48מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

69,י25--80;669,88588ממשלתיותחובאיגרות

396434,65734,3969533,70קונצרניותחובאיגרות

520.51232.1559.11311.64אחריםערךוניירותמניות

585,140022,146966,4528,12101,04סחיריםערךניירותכ"יה

~ ---------------------------------------..-...

:סחיריםשאינםערךניירות

467930270-200,47-לונצרניוהחובאיגרות

100.2705.2--605אחריםערךניירות

605930,46270100,2905,49סחיריםשאינםערוניירותכ"סה

:והלוואותפיקדונות

307,46--307,46-בבנקיםפיקדונות

10--10-לאחריםהלוואות

317,46--317,46-והלוואותפיקדונותב"יה

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

638--638-השקעותבגיןלקבלסכומים

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

26---26חובוזריוצרווצ?חייבי

907046,26628,14334,449י39נ753,168הנכסיםכלסך

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



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20092008

:ההרכב.א

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

309,30975,1(מ"מק)מועדקצרמלווה

260,181282.167סחירותממשלתיותחובאיגרות

569,211257,169בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותנ"סה

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותיונצרניותחובאיגרות

495.85564.69להמרהניחנותאינן

495,85564,69בארץסחירותעונצרניותחובאיגרותכ"סה

:ל"בחוסחירותעונצרניותחובאיגרות

348.7969להמרהניתנותאינן

348,7969ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

.----....
843,92533,70סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"יה

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

ב5בבב041ב,411סחירותחובאיגרותכ"סה

2009/12/3108(

קונצרניותח"אג

סהכלסךלהמרהלאממשלתיותח"אג
:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

99.297.300.327.4צמודותבלתי

74.484.329.403.4למדדצמודות

,1.499.5ס10,4-ח"למטצמודות
67.386.373.335.4ממוצעימ'מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%33,3%12.5%35.3%39.1צמודותבלתי

;,%45.1%44.3%45.2%72למדדצמודות

%31.3-ח"למטצמודות

).3%68.ל31"

נ.%60לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה
~

,.15?24.נל386.ל46



ישיאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאירים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מניותללאמסלול

בדצמבר31

7009
:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץהחירותממשלתיותחובאיגרית

%49"מק)מועדקצרמלווה

361סחירותממשלתיותחובאיגרות

410בארץיחירותממשלתיותחובאיגרותיכ'טה

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

37להמרהניתנותאינן

37בארץסחירותעונצרניותחובאיגרותכ"סה

447יחירותחובאיגרותכ"סה

2009בדצמבר31

לונצרניותח"אג
הכלסדלהמיהלאממשלתיותח"אג

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

]~99.1-99צמודותבלתי

12.416.413.4למדדצמודות

31.316.438.3טמוצעכ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%99.2-%99.2צמודותבלתי

5.1]1%82.2%מ%1למדדצמודות

4לפדיתמשוקללתממוצעתתשואה
~

95.14

~

82.24

~

03.2



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

שחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימטלול

בדעמבר31
20092008:ההרכב.א

:שחירותבלתיבארץקתצרניותחובאיגרות

596,43200.47להמרהניתנותבלתי

596.43200.47סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

:(בשנים)ט"מח.ב

:סחירותשאינןחעאיגרות

21.317.3למדדצמודות

82.098.0ח"למטצמודות

psמ"מח
~
bn20.316.3

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינןחעאיגרות

%21.3%59.7למדדצמודות

%35.4%95.7למטיחצמודות

1לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה

~

21.31

~

59.7



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכשפייסלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבו31ונחיריתמניות-6ביאיר

20092008כללימסלול

:ההרכב

967,74243,33בארץמגיות

437,6849,2(1)ל"בחומניות

54911נ404,81מגיותהכלסד

.בחצילוהןבארץהןהסחירותמניותכוללב)

סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור

בדצמבר31

20092008כללימסלול

:בארץסחיריםאחריםערדניירות

045,15378,7סלתעודות

10093,17,,08בנאמנותמשותפותלהשקעותקרנות

3א43אופציותכתבי יה
196,25509,19בארץסחיריםאחריסערךניירותכ"

:ל"בחוסחיריםאחריסערדניירות
390,19392,8סלתעודות
318-בנאמנותמשותפותלהשקעותקרנות

390,19710,8ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

--------- סה
8ן44111ונקסחיריםאחריםערךניירותכ"



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחוהביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחיריםלאאחריםערךניירותי8ביאור
בדצמברנ3לללימסלול

20092008
:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

1אופציותכתבי
426979השקעהקרנות

427979:בארץמחיריםשאינםאחריםערדניירותכ"סה

:ל"בחימחיריםשאינםאחריםערךניירות

569726,1השקעהקרנות

569726,1:ל"בחוסחיריםשאינסאחריםערךניירותכ"סה

-.......----
סחיריםשאינבואתריםערךוויירותמנלתכ"סה

~
בפ

~
ן.0ד



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20092008

:ההרכב.א

038,42307,46בבנקיםפיקדונות

910לאחריםהלוואות

047.42317.46והלוואותפיקדונותכ"סה

2009/12/31

הכלסךהלוואותפיקדונות

:(בשנים)מחר.ב

והלוואותפיקדונות

78.292.078.293.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:והלוואותפיקדונות

%96.1%70.62%97.1%30.5למדדצמודים



2009לשנתהכספייםלדיחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותבגיןלקבלקרןופדיוןדיבידנד,ריבית-10ביאור

בדצמבר31

20092008

ריבית

~

EX250240לקבל

-59לקבלדיבידנד

421398לקבלקרןפדיון

230531ההשקעיתבגיןלקבלשכימיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31
-20092008

26626מנהלתהברה-חייבים

26624חובהויתרותחייביםכ"סה



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

.הכרעהובמנית'אהנהלהבמניתהחוקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת

ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק
אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות

.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק

:ענייןבעליבגיןוהוצאותיההקרןהתחייבויותעלמידעלהלן

31בזצמברק)במאזןיתבית

20092008

26626מנהלתחברה(זכאים)חייבים

עש

_ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)

הוצאות

20092008

221,2634,1המנהלתלחברהניהולדמי

21-וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

6-עיוןימי

34-ביטוחים

1615ן221.2

ההעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(11
בקרןשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופים

-60-
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2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31
20092008!העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיכונים

903,549615.449(י)בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(28])(51)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

851.541334.441בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

O.OIQבזכויותהשעויבעקבותהקרןלתשואתהגריעה /Q-%05.0

לשינויפירוט

(14)(ן)המאזןליום(ביתר)בחסרשחולקורווחים

(ו3ז)(52)המאזןתאריךלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
(154)ןהמאוןתאריךאחרישנרשמהלהוצאותהפרשותהקטנת

2uט)
~
u

.(ח"שאלפי26אשתקד.שייחאלפי154בסךהמאזןליוםמעברבחשבוןהפקדותכולל(י;



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

(1)ניהולדמי-14ביאור

ביוםשנסתיימהלשנה

ביצמבר31

20092008

66-ונלוותמשכורות

21.וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

218-יהבלבנקניהולעמלת

19-קרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

89-ההשקעותתיקשלחיצוניניהולבגיןניהולדמי

35-משפטיות

24-חשבוןרואהביקורת

15-מכקרפנים

3-מחשובשירותי
7.אחרמקצועיייעוץ

17-משרדואחזקתדירהשכר

2-ושיווקפרסונה

34-ביטוחים

6-עיוןימי

221.2634,1(2)המנהלתלחברהניהולדמי

28-אחרותתוצאות

2ענ221,2ניהולדמיכ"סה

,בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה

_לשנה%0,2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלהקרןמעמיתילגבותרשאיתהחברה
הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

:כדלקמןההוןשוקאגףהוראותפיעלמחושביםלהלןהמצויניםהשוניםהניהולדמישיעורי

מניותללאבמסלולo/4e_0-והכלליבמסלול0_%45הואמהעמיתיםששבוהניהולדמישיעור
.(4-2-2009גמלהוזר)גמלקופותשלחודשידוחחוורלפימחושבהשיעור.09/2/8מיוםהחל

חוייבובוכיוםהנכסיםיתרתועלחודשמידימהעמיתיםשנגבוהניהולדמיעלמתבססהחישוב
.חודשכלסוףהיינו,ניהולבדמיהעמיתיםחשבונות

בסיסעלמחושבהשיעור_%44.0הואהקרןשלהניהולדמישלהאפקטיביהשיעור
(20-2-2005גמלהוזר)גמלקופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכלליםחוזר

להוצאותבהפרשותומתחשב,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב
.הכספייםבדוחותשנרשמו

.הכספייםלדוחות1באורראה.08/4/1ביוםמבנישינויעברההחברה(1)

.השוניםהשרותיםלנותנימשלמתוהיאלחברההניהולדמימשולמיםיוםמאותוהחל

.המנהלתהתברהשלוהפסדרווחבדותראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע(2)



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חזשיםשקליםבאלפי1

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20092008 --

ששולמוהעמלותסכומי
119231ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

(*)הקרןיעיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%09.0-%08.0%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%09.0-%04.0-02.0%05.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

(4')%05.0-%03.0(4')%02.0-015.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

00.5-00.13י5.2(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

(***)("')ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0%04.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

355.3-35(ליחידה)ל"בחואופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

FUTU(סחיריםעתידייםחווים
~

ES(-12516-125לחוזה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.שוקעושהבאמצעותאואחרבורסהחברבאמצעות

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםיירות)בסוגי(')

.השנהבמשךששולמו,ביותר

%025.0:במקורמ"מקקנית(.')

סליקהלעמלתבנוסף,העסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה('..)

.זרסוכןועמלת



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-16ביאור

לחוק13ובסעיף,הכנסהמסבפקודת1בסעיףכהגדרתה,מאושרתגמלקופתהיאהקרן.א
מסלתקנותבכפוףפועלתוהיא2005ה"התשסגמהקופת)פיננסיםשירותיםעלהפיקוח
.הכנסה

להוראותובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,ממספטורותהקרןהכנסות.ב
.הפקודה

.אחרותמסיםהוצאותהרכבג

התקופהבשלח"מאגריביתבגין
אחרשלבבעלותוהיושהאגרות

(י)נריםערךבניירותמהשקעות

הכלסך

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20092008

ח"שאלפיח"שאלפי

-29

812

נ3נ8
======

בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירותמהשקעותהמסהוצאות(.)
.ל"

עדכסופיותהנחשבותשומותלקרן.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד
.2005המסשנתוכולל

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

,בחוקשפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
העברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין

לגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החוב

מכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם הנהחוק
הכוללים,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל" בין
והמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתר
אלומפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקרןבתשלום
.אחרתלקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחד



סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הנדרשהמידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
שירותיםעלהפיקוחבחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהם

הגמלקופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסיים
מובנהקושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליה
הסכומיםעלמדויקמידעהחברהבידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוי
.בלבדאומדןאלא,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלא

העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
אלפי022,5-כהוא(ח"שאלפי257-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומים

אלפי386,2-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2008שנתבסוףח"שאלפי727,5-כ)ח"ש
.(2008שנתבסוףח"שאלפי268,2-כ)פיגוריםריביתבגיןח"ש

נכון,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:(גשבאלפי)2009בדצמבר31ליום

הערכתהמעבידשם

"
החובבלסדריביתהערכתרן

שנצברההחוב

270472742מקומיתמועצה

ראמה
320179499טייבהעירית

110321431מקומיתמועצה

כרוםאלד"מג
91167258מקומיתמועצה

משהד
113115228מקומיתמועצה

מעיליא

לקרןהתשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
.הפיגורבדברלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשך
מגישצריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעות

בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן
:שלעיל' בונקטהשהחברההטיפולהמענידשם

משפטיתתביעההוגשהראמהמקומיתמועצה
הליכיםבהקפאתהמעסיק,חובתביעתהוגשהטייבהעירית
משפטיתתביעההוגשהד"מגמקומיתמועצה

כרוםאל
משפטיתתביעההוגשהמשהדמקומיתמועצה
משפטיתתביעההוגשהמקומיתמועצה
מעיליא
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(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

.השקעהבקרנותח"שאלפי650-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ה

ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

ןההשתלמותקרנותענףעלהחליםוחוזריםתקנות,חוקיםמספרהתפרסמו2009בשנת

-חוזרים
גוףשלמבקרחשבוןרואהלענייןהוראותןמוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול

זכויותהעברתחובןלגבייתמוסדייםגופיםופעולותבעייתייםבחובותטיפולמוסדין
בירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרתןבמזומןשלאעמיתים
מעורבותהגברת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות;ציבורתלונות
;שלוההשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה,ההוןבשוקהמוסדייםהגופים

נכסיםשוויחישובבדברהוראותןמוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך
ןרשיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנהןמוסדיגוףשלסחיריםלא

תגמולמדיניותניהולןדמיגבייתמנגנוןןולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניבדיווחתיקונים
החסכוןנכסיסךןמוסדייםלגופיםתשואהפרסוםכלליןמוסדייםבגופיםמשרהנושאישל

חתימתלעניין5-2-2005גמלחוזרתיקוןןהחודשיהדוחעלבקרות,הבהרה-ארוךלטווח
ןגמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערךןהצטרפותמסמךעלמעסיק

.שירותמנותןהנאהטובתאותמורהקבלתןללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות

-משנהוחקיקתחקיקה
;2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

,(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
חברההשתתפות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות;2009-ט"התשס
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות;2009-ט"התשס,(כלליתבאסיפהמנהלת

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות2009ן-ע"תש,(אישיבניהולגמלקופת)(גמל
תש,(תיקון)(ממבטחהנדרשמינימליעצמיהון)(ביטוח)

;2009-ע"

,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק
:וביניהם,שוניםהחקיקהתיקוניהסדיר2009-ט"התשס

אחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברה2011.1.1מיוםהחללפיה,הוראההוספת
;מקיפהחדשהקרןןכלליתחדשהקרןןותיקהקרן:הבאיםהגמלקופותמסוגיסוגמכל

קרן;לפיצוייםאישיתגמלקופת;לתגמוליםגמלקופתלקצבהןמשלמתלאגמלקופת
בפנסיהלהשתתפותמרכזיתגמלקופת,מחלהלדמימרכזיתגמלקופתהשתלמותן
.השרשקבעגמלקופתשלאחרסוג,לפיצוייםמרכזיתגמלקופתןתקציבית

קופת,תשואהמבטיחתגמלקופת,אישיבניהולגמלקופתעלתחוללאהאמורהההגבלה)
.(מסויםלציבורהמוגבלתגמלוקופתלקצבהמרכזיתגמל
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המאזןתאריךלאחראירועים-20ביאור

,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%81.1שלבשיעור

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחל<pwnבשער.%67.0-בירד(הידוע)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריביתישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך


