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חבר-ש.י.ע
מ"מעאיתם

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםלמותכללי

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

~~

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתנמברו1976
סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקרן

.שכירים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

מאושרתהקרן*
.לשכיריםהשתלמותכקרן

קופתאישורתוקף*
.2010/12/31ליוםעדהינוגמל

ממשלתיתחברההיאהקרןי
בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבון

להוראות

.החברותרשותחוזרי

ללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.
.מניות

עםהתקשרההחברה*
"יהבבנק"-להלן)מ"בשהמדינה.לעובדייהבבנק

קבלתלצורך(

שלתפקידו.תפעולמיהותי
ואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנק

חשבונות

,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון

.דיןכללהוראות

פתרונותאיילון*
שלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בע(2004)פיננסים

המשתמעכלעלהקרן

הרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,הכך
,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלות

.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף

הקרןנכסי*
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאים

נעזרתהחברה*
.פניםומבקרמשפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועצים
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"
לעובדיםהשתלמותקרןלביהולהחברה-ע.ל.

מ"בעהסוציאליים

הדירקנטוריתיוח

(חדשיםשקליםאלפי)

העלץשלעיערייםכספייםנסומם

~הדיווחתקופתלטשנטוהנבטיםהוכב.א
30

הבלסו

694,563נטו,הנכסיםכ"סה
411105,564

עיקרייםמרכיכים
%69.3%מהמניסושווימזומנים

65.3%"'3

196י82%'%29סחיריםערךניירות

%8221

-7'1.39סחיריםשאינםערךניירות

ל6'1.73והלוואותפקדונות

9%4.י08'נטו,הנכסיםיתר

-
06ש2009,3

הגיסדמויזתיא))מייןגייי)מילו

TD377,499539(,הנכסיםכ"סה
916,499

עיברייםמרכיבים
%1533%14.16מוומניםושווימזומנים

%33.15

83.י86'65'יל9'סחיריםערךניירות

%92.65

-9י59(סחיריםשאינםערךניירות

9י0י'פקדונותוהלוואות

ל'י98'נטו,הנכסיםיתר

1נ,2009,12

ייאמטיולגללימסלול

Ib

)h1tהבלסד

549'378,549473851נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמככיבים

IDO1)JD5%'%79מתמניםושווי
59.5%79.5

.%3478%59סחיריםערךניירות
78.י35(94

-8'י12(סחיריםשאינםערךניירות

7'%65והלוואותפקדונות

%190נטו,התכסיסיתר



לעובדיםהשתלמותסרולניהולהחברה-ע.ל.ק
מ"בעהסוציאליים

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

היווחבתקופתוהעברותההפתיות,המשיכותפירוט.ב

הכלסךמגיותללאמסלילכללימסלת

542,34הפקדות
18560,34

-(24'747)משיכות
(747'24)

*
(499,3)אליהחאו)אחרותקרנותנטוזכויותרת

(47)()

47(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
-נ(47)

6'343נטוצבירהכ"סה
(76)

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

2009/6-1

הכלסד(.")מניותללאמסלול1.1כללימסלול

726,31הפקדות
7733,31

(27'877)משיכות
(15)(892,27)

(001,6)(אליהןאו)אחרותקרמתנטוזכויותהעברת
-(001'6)

(535)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
535-

*
(2'687)נטוצבירהכ

527(160'2)

2009/12-1

הכלסד(.'1מגיותללאמסלולULכללימסליל

329,70הפקדות
20349,70

(49'057)משיכות
(46)(103,49)

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

211נ1565()אליאו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
:-

112,12נטוצבירהכ"סה
455567,12

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

.09/1,1-מהחל-כללימסלול(.1

.2/8/"9-מהחל-מניותללאמסלול("1



"לניהולהחברה-ע.ל.ע
מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותרן

הדירסטוריוודוח

(חדשיםשקליםואלפי

הדווחבתקרתהקרןתשואותג

0"
2/6-1

מניותללאמסלולכללימסלע

%66.1%05.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

*
-"0"6-1-

(.למנייהללאמסלול1.1כללימסלול

%00.12%67.2מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2ג/2009

(..)מנייתללאמסלולל1כללימסליל

*
.1/נ/09-מהחל-כילימסלול1.)

.09/2/8-מהחל-מניותללאמסלול(")



לעובדיםהשתלמותערולניהולהחברה-ע.ל.ק
מ"בעהסוציאליים

הדירקטוריוןזוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהירוהשיעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמזיבהצמדה

"יהל"בחוחוץלצרכוהמחיריםהצמזהבלא
כ

527-824,20ב

392,253039,177סחיריםערךניירות
78858,32367,463

39'724-סחיריםשאינםערךניירות
286115,1125,41

37'959-והלוואותפיקדונות
--959'37

13411השקעותבגיןלקבלוסנומיםריבית
424--ן-_.-_

2255232821פ2732צההשקעות
עפ221222

~

ו4

%49%45%6המסלולמהשקעותס,
%100

מניותללאמסלול
-15מזומניםושווימזומנים

--5

--111ופןסחיריםערךניירות

222122ההשקעותכלסד
=

~

פ11=~ב-_.נ

%54%46המסלולמהשקעותנאחוזיס

%100



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרולניהולחקרה-.ע.ל.ק
סוייוי?הדירדות

2010ביול30ליום

1Wסעירת

~

תהי_
2010שנתשלהשניברבעון

המוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
כלשלהשיאנקודתסביבנסחריםבישראל

כשחסלרדתהמדדיםהחלוזומנקודה.זמנים
.%13-%14-כשלבירידותהרבעוןאתמסיימים

מדדינפלובעולםהמרכזיותבבורסותם
גברוזהברבעון.%10מעלשלבשיעוריםהמניות

ממדינותבחלקחובותמשברימפניהחששות
בעקבותהעולמיתבצמיחהומהאטהאירופה

הגעתן

שיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום
.המשברבתקופת

מאשרו

כיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראל

הכלכלית

אותןשאפייןמהקצביותראיטיבקצבמינע
ההתאוששותבקצבההאטה.האחרוניםברבעונים

הצריכהנתוניכוללהשוניםבנתוניםנכרת
עלברוטומ"המעובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטית

בענפילייצואההזמנותנתוניגס.המקומיןור::
בקצבהתמתנותעלמעידיםוהתעשייההשירותים

.ההתאוששות
%ךעלההשתברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

53.1.
המשדרקעעל,%5.1ל

במחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיור

.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניות?שו

שינוובעולםבישראלהמניותמדדיהשניברבעון
ובאירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.כיוון

ירדו

מדדיירדובישראלגם.%10-%14שלשיעורים
המניותלמדדיבניגוד.דומיםבשיעוריםהמניות

,

הקונצרניח"האגמדדי
שלבשיעורעלה20בונדתלמדד:לעלותהמשיכו

40בונדתלומדד%23.3

.%34.0שלבשיעורעלה
:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים ל"ובחובארץכלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר.

.ההתאוששותבקצבהיחלשותעלשהצביעו

חלקמיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליה.
.בעולםהמרחיבותמהתכניות

משברישלמהתפתחותםחששי
החובותבעקבותבאירופהבעיקרחוב

.הגבוהים

לחלו44
10/6-42009ן10/6-1

לצרכןהמחיריםמדד
53.18.3ן67.0

--ן--

מדדצמודממשלתיח"אג
33.433.10ן14.6

מדדצמודקונצרניח"אג
67.121.40ן06.7

017.0ן59.1-ח"מטצמודממשלתיח"אג

צמודלאח"אג
18.251.2ן99.3

-ן--

-ף"המעומניותמדד
21'7]55.1385.74



"41111שמי!2נ1מבי-.ע.,ק
מ"בעיייס

2010שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

הרבעוןבסוף%76.20שללשיעורהרבעוןלת:המניות?שו

המנייתיהמרכיבהשבחתתוךהתבצעההחשיפההורדת
.אפסיותלרמותלאירופההחשיפהוהורדת

:למדדהצמוד?האפי

קונצרניח"ואגממשלתי)הסחירההצמודההחשיפהשיעור
בתחילת%8.37שלמשיעורהשניברבעוןעלה(

הרבעון

בוצעההתקופהבמהלך.בסופו%4.38שללשיעור
בהנפקותוהשתתפותומכירהקניהפעילותזהבאפיק

ח"אגשל

הוןלרווחיתרמהזופעילות.איכותיותיקונצרניות
.באפיק

חשיפתהאתנמוךובשיעורסלקטיביבאופןהגדילההקרן
החשיפהעלתההתקופהבמהלך.והצמודהשקלילאפיק

הרבעוןבתחילת%28.15שלמשיעורהקונצרנילאפיק
.הרבעוןבסוף15.נ%5שללשיעור

:השקייהאפיק

מרמה,השקליהאפיקשללהגדלההקרןפעלה,כ"בסה
.הרבעוןבסוף%24.24-ל%87.21של

*-8-



לעובדיםמשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.י
מ"בעסוציאליים

2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח
(ח"שכבאלפי

ן,נוסףמידע ליוםליום

2010/6/302009/6/30

לכולללקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
452

'
4113,6

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

כרי
לרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

החלטותקבלתתהליכיבמסגרת

.בקרוההשקעה
הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

,היתרביך,נועדואלוכללים.

.השוקסיכוניאתלהפחית

גמלקופותשלמנתלותבחברותסינוניכןובירת)1"ממעיז
"3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009באוגוסט9ביום

סיכוניםובקרתמעבךביהיל

."גמלקופותשלמנהלותבחברות
חוזרהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11ביום

בחברותסיכוניםניהולבנושא

שלחובתהלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוזרמטרת.ממשלתיות
למסדממשלתיתחברה

מנגנונייצירתתוך,חשופההיאלהםהסיכוניםלניהולמסודרתהליך
נקבעהזובמסגרת.בקרה

עלולפקחסיכוניםניהולמדיניותלהתוותהחברהלדירקטוריוןהחובה
.ביצועה

כמנהל"מ"בעיועציםהלפריןHMS"חברתאתבחרההחברה
המנהל,בפעילותושיחלסיכונים

אגףדרישתפיעלואשראישוקסיכוניבניהוליעסוקשנבחר
החברהתתמודדובעזרתו,ההוןשוק

חוזר"עםוכן3-2-2009גמלהאוצרבחוזרכמופיעסיכוניסעס
סיכונים"1-2009הדירקטוריון

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרפיעלואחריםתפעוליים

שיקסינוניהיאיר
לצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפה

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסינוניניהולמלינייתעלהפיקוח
מיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביע

.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר

סיכוניםעליענוסף?ט

ההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1
בתקופההשוקבמדדישינוי:כולל

עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה
,סחירהלאבאפיקההשקעות

תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל
ביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(

מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטות
פיעלהקרןלתשואתהתרומה

הקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסים

דוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.2
שלחריגהישנהאםהמתריעמחשב

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמבלליהקרן
-9-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרולניהולחברה-.ע.ל.י
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

פניםמבתרעלמידע

החברהשלהכניסכמבקרמכהןמועלםיצחקח"רו.1
חשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,המנהלת

.פניםבביקורתניסיוןבעל
700-כשלבהיקףהמנהלתבחברהמועסקהמבקר.2

שעותלהפחתתהאוצראישורי"עפשעות

במסגרתמתבצעותפניםבקורתשעות300.פניםבקורת
כמו,לחברההקשוריםשוניםגופים

ביקורתלעבודתהחברהתידרשכאשר.התיקומנהלהמתפעל
אתלהגדילהחברהרשאית,נוספת

.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקף
האופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3

,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפות

כדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקרשלהעבודהותוכנית
הביקורתמטרותאתלהגשים

,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות

פועלתבנוסף.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון
רשותחוזרי"עפהחברה

."1/2008הפנימיהמבקר"החברות
לחברהכנדרשהפנימיתהבקורתמערךחיזוקבמסגרת.4

הפנימיהמבקרחוזרי"עפממשלתית

עלכבקרהביקורתביצועעלהדירקטוריוןהחליט1/2008
.הנוכחיתהפנימיתהביקורת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

אחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009גמלחוזרבמסגרת
הפנימיתהבקרהעלההנהלה

קופותשלמנהלותחברות,("החוזר":להלן)"כספידיווחעל
קביעתשלבאתלסייםנדרשותגמל

הנלוויכ(הדיווחינשל)scoping-ה)הפרויקטתיחום
ח"הדופרסוםמועדעדהכספייםלדוחות,

סוציאלייםלעובדיםההשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.2010ביוני30ליוםהרבעוניהכספי

חיצונייועץשכרהכךולשםהחוזרדרישותליישוםפועלתמ"בע
למועד.התיחוםשלבביצועלצורך

שלבאתסיימההחברה2010ביוני30ליוםח"הדופרסום
לדיווחיםביחסהפרויקטתיחום

מהותייםחשבונותזיהוילרבות,הכספייםלדוחותהנלווים
ובהתאםל"הנלדיווחיםביחס

.החוזרלדרישות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו
שלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופה

ובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהב
,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברה

הרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד
הדיןלהוראותבהתאם

ובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות
.אלובהוראותשנקבע

הבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימית

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבסרה

שינויכלאירעלא2010ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
עלהחברהשלהפנימיתבבקרה

שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

.כספידיווחעלהחברהשל

-10-
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שלהמניותלפעליהמבמרהחששורואהשליצירהחח
מ"בעהימיאלייםלעובדיםהשתלמותעשבלניהולסנרה-.ע.ל.ט

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו*
-קהלןמ"בעהסוציאליים

התמציתיהדוחואת2010ביוני30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהמלל,(החברה
לתקופותהכוללהרווחעל

וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשל
כספימידעשללהצגה)לעריכהאחראים

לתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופות
."ביניים

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

סקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
בינייםלתקופותכספימידעשל

לתקכספימידעשלסקירה."ת)הייששלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםפות)

סקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם
הינהסקירה.ואחריםאנליטיים

מקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת
אינהולפיכךבישראל

מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.בביקורת

*
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתםעלבהתבסס
הבחינותמכל,ערוך

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
הכספישהמידעלסבור

נקבעאשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ
שוקאגףהנחיות)גמלקופותלגבי)

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

'ת1גלפנד~ירדני

"תאי
שבון

2010באוגוסט19,אביב-תל

חברה.ע.לקשלהמבקרהחלטןרואהשלסקירהדוח-לךע.ק/10



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ע

דיריטוריוור"יוהצהרת
והמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותמהתאם

הדוחותנכונותלהבטחתשזיתנו

.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,סמיבקלש,אני

.ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
השתלמותקרןלניהולחברה-

שנתשלהשנילרבעון(החברה-ולהלןמ"בעסוציאלייםלעובדים
-להלןיחדשניהם)2010

.הצוחוח

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
שבהןהנסיבותלאור,שניתנו

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מבגיסאותםניתנו
.

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים

אתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון
ותוצאות,הכספיהמצב

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
שלבחברהולהתקיימותםלקביעתם

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות
גרמנואו,כאלהונהלים

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
המתייחסמהותישמידע

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה
.הדוחותשלההכנה

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
בקרהשלבהפעלתה

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
,לעבד,לרשוםהחברה

.כספימידעולדווחלסכם
בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2

אחריםעובדיםאומנהלים

עלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי
.החברהשלכספידיווח

.דיוכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"144
'יו,סמיבקלשתאריך

~

הדירקטוריוך

-12



מ"בעייציאלייטלעוצדיטהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ע
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:כימצהיר,פרייצחק,אני

קומי
(::::"זגונן:'"גם

":םיל:ק
:י:נ::::ן,

"
:"::%

מ

הדוחני
.

%קיתקן,,יזרמס%:

7אע0יהרת,ת,ח,ז"ת",ת'
ל0,,

מי
,,

"
ויזה',י,ו;,

מטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחס

"ס"
הלנבגחי;'ב:נ:ן:נן:יוהרת,הות,:ן,ן

---םי=עיג:ש
המצהיריםבחברהואחריםאני.5

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרה
החברהשל

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון
-

"טסה"ד,)ת'".מ
",0',יו)

השי,,,עגט,
,שנד,וקץ,ההכוהגזית'י)יקח)),

אחריטעובדיםאומנהליםבהלס.כספימידעולדווחלסכם

משמעותיתפקידבעלי
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרה

ן4וון)9
תאריך

ל"מנכ,ייצחק



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

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנוהמצגים)שננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתלהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןדוח)הכספיים

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

השתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחן.1
-להלןיחדשניהם)2010שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמכעיסיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון484

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
גרמנואו,כאלהונהליסבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
dhהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי.

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

,ו

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
תפעולשירותינותן
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-ע.ל.ק

הכיפיהמצבעלטחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליים

10/6/3009/6,3009/11/31באור

(שבוקרמבוקחיאמבוקקלא)

245236301)בבנקיםמזומנים

--45ההשתלמותקרן-חייבים

1915160מראשהוצאות

269251461שוטפיםנכסיהכ"שת ............
-......-.

2--------------

11%נ2222הלכייםכלמן

מגיות1ה11ההחייתיות

שוטפותהתחייבויות

248197195שרותיםלנותנילשלםהוצאות

14266_4הרשתלמותקרן-זכאים

סי
248251461שוטפותהתחייצויותהכל

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

--27מעגיךעובדיחסיסיוטבגיןהתחייבויות

222

275251461ההתחייבויותכלסי

-::י"גימהון

""התחיימיסך
"המניזן

222221111

ף.הכסמייסמהדוחותנפרדצאיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

"מנדריון%הדי4ר"יו

"
תפעולשירותינותן
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לעובדיםהשתלמותקיקלניהםהחברה-ע.ל.ק
מ"בעהסוציאליים

הכוללהרווחעליוחותתמצית

(חדשיםשקלים'באלפ)

לשלושהלשלושתלששתלששת

hn1~alwהחודשיםהחודשיסהחודשים
לשנה

יס'ביס'בבזפ
ביוםמש

30'0/06/3009/06נשנ
"0/06/3009/6נ

2פ30
~

1נ
~

נב
-

לאמבהני
מבונךלאמבוקךיאמבוקרלאמבונר

672306הוצאות

ונלוותשכרהוצאות
5

38212285

351418139חשבונותביקורת

19241536משפטייעוץ

מקצועיםשרותיט
2568

1645832173מבקרפנימי

8-811ביטוחים

2125והשתלמויותעיוןימי

5-55מחשובשירותי

11319823אגרות

~

1-6משרד

33116796קיזושו

3224לעמיתיםדיוור
--הוצאותאחרות

2121936,1636529
221,2

===:===ב--'הוצאותסך

-כוללרווחהכלסד

.הכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

בינייםהטלפייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

?221בנבאור
לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק.א

אתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעסוציאליים

.("הקרן"להלן)הסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
-ה"תשס(ל

השתלמותכקרןמאושרתדהקרן
.שכירים

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורוקף"

ומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
.מניותללא

חשבונאיתמדיניות-2באור
דוחותעריכתלצורךהמחייביםליםהחשבונאיתהמדיניותעוקרי.1

בתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
דיווח"-34IASבינלאומיחשבונאות

חוזרפיועל,"בינייםלתקופותכספי
.2-2-2007מספרגמל

העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,

אשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמו

ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
נאמראםאלא,2009בדצמבר31

לדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
בדצמבר31ליוםהשנתייסהכספיים

רואיידיעלבוקרואשר,אליהםשנלווולביאורים2009
דעתםחוותאשר,אחריםחשבון

.מסויגתבלתיהיתהעליהם
להלן)לאומייםלאומיים_.2

"IFRS"(פורסמואשר
החשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסו

,החברהשל

.הממונהלהנחיותבהתאםוכן

3.
~
lUIN_בינלאומייםתאניםשלa1fRS
מנתעל,לבצעושיש,הכספייםבדוחותמהותיתיקוןאין

עלשנערכוכדוחותייחשבושהדוחות

כספידיווחתקניפי
IFRSתקני-להלן)בינלאומייס

(

התאמהבביאורהוצגהלאגםולפיכך,

תקנילפילדיווחבישראלמקובליםחשבונאותכללילפידיווחבין
IFRS.

דעתושיקולבאומדניםשימוש.4
הנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

דעתבשיקוללהשתמשהחברה

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

בפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
מאומדניםשונותלהיותעלולות

ן.אלו

בהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחות

ואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכים

הנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
גורמים,שונותעובדותעלהחברה

לכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
.אומדן

שינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
מוכריםחשבונאייםבאומדנים

מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה
.

2בנ2ר2ןש.5
העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללוע'הר

.רכישתומיוםהחל,

בשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתיים

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

מאחר,וארמעביד:-עובדיחסיסיוםבשלהתחייבות.6

.מהותיתאינהוההשפעה
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V.9.Y?_-מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010ביול30ליום

"181111ששו
ונן::ו:;:י:ע:"4נ

.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלוהדירקטוריוןרוהוועדות",החברה::הורא,לדין]

לביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלחברה:
ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

.אחריםםששל8

דמיבניכוי,ברהההשתלמותקרןיתרת-4באור

ובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול
לתשלוםשנועדה,לחברהמהקרןכספיתהעברה

איןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאות
.עצמהמשלמקורות

ענפיתגמלקופתהיאניהולמדמיהכנסות-5באור

,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך
כלהוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף

מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםל:
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,

הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה
.("מצטברבסיס")

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהוצאות-6באור

.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברהומ48

החברותישותירישתבא
ההעשוקואגףהממשלתיות

הייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
בנוסףהינה,הממשלתיותלחברות

לחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחווריקורט:
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיות

ידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך
.זהלצורך

כולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה
.מטעיםפרטים

"ERS"להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניהתנם:ן::די:עלנערכוהכספייםהדוחות
(

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיות

הממקהתנינהתקלת,כהתלש
ת,

'
זנק,ת,

"ןז,ו%,יית:[י:דיוסו"
,את,ה'

"
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מ"בעסוציאלייםלעיבריםהשתלמותערנלניהולחברה-.ע.ל.ע

ש'נמיי

מצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
עלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחות

בלתיכחלק,ידה

.מהםנפרד

ותשנהחקיקהתהליכי-9באור

אגףשלוחווריםטיוטות,הוראותלהלן
האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוק
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פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

קופותביןכספיםהעברת)(גמלוקופות

*

0-ע"התש,(תיקון)(גמל
~

.2010.4.14מיום20

טיוטת*
פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)
גמל
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מיוםוגילוייםדוחות,הצהרות

*

גמת.5.24.מ201

"
מקרןחלקיתכספיםמשיכת)

*

יוני.2010.6.1מיום2010-ע"התש,(השתלמות

הוראות*
שלוניהולהפעולתהדרכילעניין

מיוםמ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקה

תקנות*
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

)(ערךניירותשלומכירהרכישה)
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סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן4ע.ל.ק

בינייםכלפקםדוחותתמצית
2010בנוני39ליום

הענייניםתובן

חשבוןרואהשלסקירה
2

הצהרות
5-3

מאזנים
8-6

והוצאותהכנסותדוחות
11-9

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
14-12

הכספייםלדוחותבאורים
15



ש9ם
שלהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדח

סוציאלייטלעובדיךהשתלמותעקב-.ע.ל.י

השינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2010ביוני0נ
חודשיםושלושהשישהשללתקופותהעמיתיםשכויות

לעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימו
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגה

"בחשבונאותלתקינההישראליהמשדשל14חשבונאותלתקןבהתאם
."בינייםלתקופותכספידיווח

עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו
.סקירתנו

רואילשכתשל!סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבון

שלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידע

,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם
הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום

לתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמעהבהיקפהמצומצמת
אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורת

שהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.בביקורתמזוהיםלהיותיכולים

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

לאסקירתנועלבהתבסס8
ל"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבא

הבחיבתמכל,ערוךאיה

לתקינההישראליהמוסדשל14חשמנאותלתקןבהתאם,המהותיות
.בחשבונאות

לתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
הכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנו

והעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחישתמכל,ממלאאינול"הנ
שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשר

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

'ושותגלנ-ירדני,
,חש-שי'~ר' חשבוןרואי

2010באוגוסט19,אביב-תל



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותערן"ע.ל.ע

דירטטוריוויסרתצברת

:כימצהיר,סמיבקלש,אני

-ע.ל.קשלהכשפייסהדוחותאתבחנתי.1
השנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן

של

.(הדוחות-להלן)2010שנת

,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות

מהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלאנ
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץ

שבהן

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3

ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותבחינות
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

.בדוחות

הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזו

בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםקרות
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך

,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון
-

והחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיות

סבירבאופן,תעלוליםכספידיווחעלפנימיתקרה
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים

עלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים
.החברהשלכספידיווח

כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדם

11114

' ,סמיבקלשתאריך
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"-ע.ל.ק
סוציאלייםלעובדיםהשתלמותרן

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

10/6/3009נבעים
09ע1ע303;6,

"י'השקשת
'(מביקר

'(מביקריא
ק

:מזומניםושוהמזומנים
944171,18בבנקמזומנים

419,1

895.19489.58בבנקיםמועדקצריפקדונות
948.29

839.20660,76367,31

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

ניירות
ערי

:סחירים

498,224580,69ממשלתיותחובאגרות
[979,1[2

219,99913,75אחרותחובאגרות
880,92

04384]04540אחריםערדניירות
990,125

762,463536,329849,430

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

ניירות
ערי

:סחיריםשאינם

0,40530,46]0קונצרניותחובאגרות
596,43

1.1359.1]5אחריםערדניירות
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