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מדווחיםסכומים
התאגידפעילות.1

-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
או"החברה"

("הקרן"להלן)סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת,("("המנהלתהחברה"
עד.1976בדצמבר9ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות

.החברהידיעלהקרןמנוהלת2008/4/1מיוםהחל.כתאגידפעלההקרן2008/3/31ליום

העובדיםאיגוד)החדשההכלליתוהסתדרותישראלממשלתהינםהחברהשלהמניותבעלי
.הקרןשלכללייםמאפייניםבפרק,הדירקטוריוןבדוחראהנוסףמידע.(הסוציאלים

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
."ההשקעותניהולמבנה"פרק,להלןראהבהשקעותהטיפוללגבי

ילחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראוהמניותמהון%25המדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת-
שקיימותככל)אומהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון%25(כאלה
.ומעלה%25שלבשיעורידהעלהמוחזקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-
,אליוהקשוריםוהגופים,מ"בעפיננסייםפתרונותאיילון,הקרןשלהתיקמנהל-

.המשקיעיםמקבוצתכחלק
.החברהידיעלהמנוהלת,סוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן-

מניותללאהשקעהמסלולובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
_אלפי378,549עלעמדהמאזןליוםהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנתבמהלךשנפתח au
473עלעמדהמאוןליוםנכסיווסך,2009/02/08ביוםבפעילותהחלמניותללאמסלול

.שואלפי
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2
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(גשבאלפי)החברהשלהפעילותתחומילגביכספימידע.3

.החברהידיעלהמנוהלתלקרןמתייחסשלהלןהמידע

200920082007כספית11

221,2213,2078,2ניהולדמיוצאות;

851,549334,449200,511(1)מנוהליםכסים)ך, (325,15)(674,20)567,12נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפקדותך.

(2)(שלילית)ויובית

%97.8(%51.7)%06.20כללימסלול-ברוטונומינליתשואה!

--%97.3(3)מניותללאמסלול-שואהנומינליתברוטו:

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

הקרןמרווחיבעיקרנובע2009בשנתהגידול.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(1)
כתוצאהומשיכותהמגזריםברבשלילייםבמדדיםהסתיימה2008שנת.מהשקעותיה

.הנכסיםבהיקףלירידהשהביאמהמהמשבר
וגסהעמיתיםבמשיכותמירידהבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2009שנתביןהשינוי(2)

.מהקרןבהעברותמירידה
.2009/02/08-בלפעולהחלמניותללאהמסלול(3)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתוגביבה.4

ההוןשוקאגףעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן14בסעיףפירוטראה

התשלהממשלתיותהחברותלחוקגסוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
,(1975)ה" .פיועלשניתנוולהוראות

גופיםביןתחרות,ל"ובחובארץההוןשוקימצב:כגון,נוספותלהשפעותגםחשופההחברה מצדאגרסיביותשיווקפעולותגסהכוללת,במשקדומים
קופותהמנהליםההשקעותבתי

.גמל

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

תקנונהפיעלעוסקתמ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
.לעיל2-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.גמלקופתבניהול

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהחברה
אתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

הקרןנכסיהדירקטוריוןולהנחיותהחוקלהוראותבכפוף,אותםומשקיעההעמיתיםכספי
מחזירההחברה.חשבונוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמיתכל.מסלוליםבשנימנוהלים
העמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקרןמעבירהאו)כספואתלעמית
.החוקלהוראותובכפוף

o/5e.Zולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתההפרשותשיעורי
.חיסכוןאוהשתלמותלמטרותשכיריםידיעללקרןמופרשיםהכספים.מהעובד

ניהולדמי
.בפועלההוצאותסכוםפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה

הנכסיםליתרותביחס,הכספיבדוחשהוצגוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור
שלהמכסימליהשיעור,הקרןתקנוןפיעל.(%43.0אשתקד)%44.0הואנטוהחודשיות

.לשנה%0.2הואניהולדמי

.השונותהניהולהוצאותלכיסויגשאלפי221,2שלסךהקרןמןגבתההחברה

.הניהולבדמיהעוסקים,הכספייםבדוחות8-ו7מספרבביאוריםראהנוסףמידע

לענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%8.34שלבשיעור2009בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%4.22שלבשיעורעלה

הקרן.%47.29שלבשיעורהיתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%97.3-ו,הכלליבמסלול%06.20שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגה

.(2009/02/08-מהחל)מניותללאבמסלול

השיעור.%9.0היה2009בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.%45.0הוא2009בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישלהשנתי

ההשקעותתיקמבנה

.הקרןשלהכספייםבדוחות501-51עמוד,הצמדהבסיסילפיהקרןמאזןראה
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ההשקעותניהולמבנה
מביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון

כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאתבחשבון
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות
במסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתלהתוותההשקעותועדתבאחריות
השוקובתנאוכלכליים-מקרובפרמטריםבהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
להשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתניס
.סחיריםהלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיות

הוןשוקיפריזמהפעילותאתרכשו),מ"בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןהתיקיםמנהל
לפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתמנהל(09/09/01במ"בע

להוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעותועדת

ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
נמשקיעההשקעותי למדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

ולהנחיות
.האמורות

האשראימערך
מוסדייםגופיםחוזר)"השקעותפעילותאגבאשראיסיכוניניהול"מוסדייםגופיםבחוזר

גופיםידיעלסחירלאאשראיהעמדת"מוסדייםגופיםובחוזר07.08.27מיום(15-9-2007
9-2007-מוסדייםגופיםחוזר)"ותפעוליתמקצועית,ניהוליתלתמיכהתשתית-מוסדיים

והתפעוליתהארגוניתהתשתיתלענייןהוראות,היתרבין,נקבעו,07.08.27מיום(16
ידיעלונהליםמדיניותקביעתלרבות,אשראיסיכוניבניהוללתמיכההנדרשות

פורוםקביעת,סחירלאאשראימערךמנהלמינויחובת,ההשקעותוועדותהדירקטוריון
.סחירהלאהאשראיסיכוןלהערכתמקצועייםבכליםהשימושועקרונות,חוב

טיפולחוזרגם,הקופהי"עאומץמ"בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןשלהאשראימערך
.חובלגבייתמוסדייםגופיםופעולותבעייתייםבחובות

הקרןעמיתי.6

.שכיריםסוציאלייםעובדיםהינםהקרןעמיתי
.למעסיקואחרתמורהלאהואאם,העובדשלהמחדלברירתהיאלקרןההצטרפות

מהיוםהשתלמותלקרןסוציאליעובדכלזכאי,ס"העואיגודשלהעבודההסכמיפיעל

.לעבודתוהראשון

העברתסכוםסכוםמספרמספרשוו

נטוזכויותמשיכותהפקדותחשבונותעמיתיםעמיתים

בשנתבשנתבשנתליוםליום

09/12/3109/12/31200920092009(*)

(נךבאלפי)(שובאלפי)(שובאלפי)

(679,8)(103,49)804,11570,12349,70שכירים

מהקרןנטוהעברות-סוגרייםעםסכום,הקרןאלנטוהעברות-סוגרייםבליסכום('1
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והפצהשיווק.7

עמתבצעעמיתיםשימור.הפצההסכמיעלחתמהולאבשיווקעוסקתלאהחברה
מנהלי" מכתבנשלח.לחברההשירותהסכםבמסגרתההשקעותתיק

לגביהחברהל"ממנכלעמיתים
.2008בשנתהירידותלעומת2009בתחילתהחיוביתהתשואה

אישילמידעואתרהקופהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההקרן
.לעמיתים

תחרות.8

.העמיתבידינתונהבקרןהבחירהגמלקופותחוקבעקבות
,הקרןשהשיגההגבוההוהתשואה,השנהבמהלךהחברהשביצעההעמיתיםשימורפעילות
.אחרותלקופותמהקרןההעברותבהיקףלירידהגרמו

אנושיהון.9

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע על
שמטעםהדירקטוריוןחברימקרבמתמנההחברהל"מנכהמנהלתהחברהתקנוןפי
.'בהנהלהמניית
יו.הסוציאלייםהעובדיםאיגודר"יוהואהחברהל"מנכ

דירקטוריוןי"עמתמנההחברהר" .האוצרשרבאישורהחברה

.שכרעםמלאהבמשרהשתיהן,קלדניתופקידההחברהמזכירתהןהחברהעובדות

קלדניתוהפקידה,החדשההכלליתההסתדרותבאמצעותבעברהועסקההחברהמזכירת
התבצעובגינןהזכויותושארהנלוותההוצאות,השכרתשלומי.אדםכחחברתבאמצעות

.החברהאתבמקבילחייבהאשר.בהתאמה,אדםכחוחברתההסתדרותידיעלבפועל
לצורךעובדים5עדלהעסיקהחברהרשאית,החברהשלההתאגדותבתקנותשינויבעקבות
.החברהידיעלישירהלהעסקההועברוהעובדותולפיכך,השוטפתפעילותה

שירותיםונותניספקים.10

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי ,החברההוראות,הקרןתקנון

החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון
הבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

תשלומיםלביצוע,עמיתיםלהעברות,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעל
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

.דיסקונטומרכנתילסהרפועליםבאמצעות('ברוקראן)ערךבניירותסחרההקרן

.פניםומבקרמשפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה
.10/3/31ליוםעדלקרןסיכוניםמנהלמינוילענייןאורכהקיבלההחברה
פיועלסחיריםלאנכסיםשערוךלצורךמ"בעריביתשערי"חברתעםהתקשרההחברה .הדיןהוראות
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השנהבמהלךהקרןשלערדניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

(.)התעריףהעמלהסוג
%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0-02.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

-%02.0-015.0(**)מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

שו5.2(ליריות)נתרץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

35(לה.ליח)ל.,בדות.פצ,%שלומכירהקניהבגיןעמלה

12$לחוזה-FUTURES(סחיריםעתידייםחוזים

ששולמו,ביותרוהנמוךביותרהגבוההתעריףאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(י)
.השנהבמשך

.משמרתדמימשלמתלאהקרן

השקעות.11

ועדתמגדירהאותםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.ההשקעות

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
.השוניםהסיכוניםואתובעולסבישראלהצפויות

השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
אתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץמבוצעותההשקעותרוב.ופיקדונות

.הגיאוגרפיהפיזור
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מימון.12

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
.דין

מיצוי.13

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת* .
כסופיותהנחשבותשומותלקרן.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה

.2005המסשנתוכוללעד

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.14

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.2005-ה"התשס,

-התששה,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
2005.

.1964-התשכחי,גמלקופותולניהוללאישורכלליס)הכנסהמסתקנות*

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.פיועלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק*

מהותייםהסכמים.15

."שירותיםונותניספקים"10בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.16
-17בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעלהלןראה

תלויותהתחייבויות" מיוחדותוהתקשרויות
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.17

.שנבחרההסיכוןברמתמירבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

.שכרהסכמיבמסגרתלקרןשהצטרףמוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק 2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

סיכוןבגורמידיון.18

הייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקרןמקרןעמיתיםמעברשלהמובנההתהליךעקב
שללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוני
.אחרותלקופותמהקרןכספיםהעברת

(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו

הפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן,כןכמו.ובעולםבארץההוןבשוקישעריםלירידות
לרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרןידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשל
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהן

עליהדרךלדוגמא-הקרןעלבעקיפיןגםלרעהלהשפיעעלולההעולמימהמשברהיציאה
.הריביתבשיעור

ופרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
ניהול-' .בהשקעותסיכונים

,השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידית,בכללאם
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החברהשלכללייםמאפיינים
בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

עוסקת,("החברה"להלן)מ" לעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
כמפורט)בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאליים

.(להלן

.כתאגידפעלההקרן2008במרץ31ליוםעד.בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל

.הקרןניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.המנהלתהחברהשלהכספייםבדוחות6בביאורראה,המניותהוןהרכב

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

.1976בדצמבר9ביוםהוקמההקרן*

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

שנפתחהשקעהמסלולובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה*
.שואלפי378,549עלעמדהמאזןליוםהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנתבמהלך
473עלעמדהמאזןליוםנכסיווסך,2009/02/08ביוםבפעילותהחלמניותללאמסלול

_nuאלפי

..1433-מניותללאמסלולושל,378הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספרי
.2010בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

המניותבעליעלמידע
:כלהלןוכויותמקנותאשרמניותסוגי4הנפיקההחברה

הסכוםאתהחברהפירוקבעתלקבלהזכותאתלבעליהןמקנות-רגילותמניות
הנומינלי .במניההנקוב

:הבאותהזכויותאתלבעליהןמקנות-'אהנהלהמניות

.החברהבאסיפותולהשתתףהודעותלקבל
.בחברהההצבעהכחמכלל%50להפעיל
הקרןדירקטוריוןר"יוובניהםהדירקטוריוןמחברימחציתלמנות

:הבאותהזכויותאתלבעליהןמקנות-'בהנהלהמניות

.החברהבאסיפותולהשתתףהודעותלקבל
.בחברהההצבעהכחמכלל%50להפעיל

.הקרןל"מנכובניהםהדירקטוריוןמחברימחציתלמנות
,החברהשלכלליותאסיפותעלהודעותלקבלהזכותאתבהלמחזיקמקנות-הכרעהמניות
באסיפהשקוליםקולותיהיושבומקרהבכללהכריעהכחואת,בהןלהשתתף,נוכחלהיות

.הדירקטוריוןאוהחברהשלהכללית
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המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100%100ישראלממשלת

איגוד)החדשההכלליתהסתדרות
%100בישראלהסוציאלייםהעובדים

-היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןשלהיסודמסמכי
נכסיםוהיקףחשבונותמתפרי

.נואלפי851,549הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך
570,12הואהמאוןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

".
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הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

לאחר(2008דצמברלעומת2009דצמבר)%9.3שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2009בשנת
מיעדחורג2009לשנתלצרכןהמחיריםבמדדהעלייהשיעור.2008בשנת%8.3שלעליה

מעליית,ממשלהמהחלטותהיתרביןונובע(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות
במחיריועליה,הדירותבמחיריעליה,הכלכליתההתאוששותבעקבותהסחורותמחירי
.המיס

השקליתהרירית

בינואר%75.1-מ)בריביתהירידהמגמתנמשכה2009שנתשלהראשוניםהחודשיםבארבעת
באשראיהקיפאוןעםמתמודדבעודונזילותלמשקלספקנועדהזוהורדה.(באפריל%5.0-ל

נתוניםשלורימההמשךועםספטמברמחודשהחל.2008-בשפרץהעולמיהמשברעקב
ריביתעלייתשלמהלךהחל,אינפלציונייםלחציםוהיווצרותהריאליתהכלכלהלגביחיוביים

.(2009בסוף%1-לעד)

חוץמטבע

הראשונהבמחצית%16-כשלירידה)השקללעומתהדולרבתנודתיותהתאפיינה2008שנת
ללאכמעטהדולרשעראתשהותירותנודות-השנייהבמחצית%6.17-כשלותיקון

(שינוי אתשאפיינהההתחזקותלמגמתבהמשך
2009מאיעד2008שלהשנייהבמחציתהדולר

-הותופעתמרץעדבעולםההוןבשוקיהשליליתהמגמההמשך.%5.9-בכהדולרהתחזק
FLIGITכגוןגבוהביטחוןבעלישנחשביםנכסים-איכותלנכסיובריחה- TO QUALITY
בעקבות,ממאיהחל.זובתקופההדולרלהתחזקותתרמה(ב"ארהממשלתשלח"אג

גבוהסיכוןפרופילבעלינכסיםאחרהמשקיעיםחיפוש,בעולסהמניותשוקיהתאוששות
שלבשיעורהשנהלסוףעדנחלשוהדולרהמגמהשונתה-,האמריקניהגירעוןותפיחת,יותר

השנהבמהלך.(%71.0שלהיחלשות)משמעותישינויללאהדולרנותרשנתיבסיכום.%3.9-כ
מצבואתולשפרבישראלבמשקלתמוךמנתעל,גבוהיםבסכומיםדולריםישראלבנקרכש

.בעולםהתחרותי

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד3.39-כשלבסך2009בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
הגרעוןמסגרתהגדלתעלהממשלההחליטה2009לשנתהמדינהבתקציב.ג"מהתמ%1.5

הגרעון.העולמיהמשברהשלכותעםלהתמודדלמשקלסייעמנתעלתוצר%6-ל2009לשנת
הכנסותעלובעקבותיואשרהמשקבמצבבשיפורמקורומהיעדנמוךשהינו2009לשנת

.התקציבנסמךעליהןלציפיותמעברממסיםהמדינה

הלאומיהתשלומיםמאזן

(תוצר%7.3)דולרמיליארד2.7-ל2009בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

2007בשנתדולרמיליארד6.4ו(תוצר%1)2008בשנתדולרמיליארד1.2שלעודףלאחר
.(תוצר%8.2)

בגרעוןירידהבעיקרמבטא(2008שנתלעומת)2009בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהגידול
עחלקיתשקוזזו,השירותיםבחשבוןבעודףעליהעםיחדהסחורותבחשבון

הגירעוןגידולי" מחונטוהשוטפותבהעברותוירידהההכנסותחשבוןשל
.ל"
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2009שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2009בשנתעיקריים

---%100

%80.88

-%80

--=
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-
-

--%60 ק

*"-%40 %2637
*

,=441שש%2431
"4"4
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המניותשוע

plwואילוהשנהמתחילתכברעלהבישראלהמניותp1Wלגלהצטרףהאמריקאיהמניות
.הראשוןהרבעוןסוףלקראתהעליות
משמעותיחלקמתקניםשהםתוךאחוזיםבעשרותהסתכםבשווקיםהתיקוןשיעור

.2008שנתשלהחדותמהירידות
:הבאיםהפרמטריםאתלמנותניתןלהתאוששותהגורמיםבין

.המשברלבלימתהעולםבכלהמרכזייםוהבנקיםהממשלותשלמשולבתפעילות*

שללסיכוןהתיאבוןאתהעלוממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.המשקיעים

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*
כדיהיסטוריותשפללרמותהעולםברחביהמרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדות*

.הבעייתיהאשראישוקאתלהפשיר

.הכספייםבדוחותשהתבטא,התייעלותשלמהלךעברוחברות*

,יותרהחוקותלחברותתחילהשאפשרדברבאווירהמהשיפורנהנההראשוניהשוקגם
והןחובגיוסשלבדרךהןכסףלגייס,יותרנמוכיםהשקעהבדירוגילחברותגםובהמשך

אתחלקיתמקוותהממשלתיותח"באגהנמוכההתשואהכאשר,מניותהנפקתשלבדרך .הסיכוןבפרמייתהעלייה

החובאגרותשוק

החובאגרותבמדד.%33.10שלעליהנרשמההמדדצמודותהממשלתיותהחובאגרותבמדד
.%2.40שלבשיעור2009בשנתעליהנרשמהלצרכןהמחיריםלמדדהצמודותהקונצרניות

2009בשנת(בהתאמה)%3.1-וo/6e.Z,%4.2שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר,הגילוןמדדי

במדריםשינוי

:הנבחריםבמדדיםינוי~'הנררי,עי)להלר

-%9.74%2.46ף"המעומדד

-%1.1-%7.0דולר

-%7.2%4.6יורו

%3.10%5.9ממשלתימדדצמודח"אג

-%2.40%6.16קונצרנימדדצמודח"אג
o/6e.Z%7.3גילון

%4.2%5.12שחר

%3.1%57.5מ"מק

במשקהוןגיוס

-ו5.35-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2009בשנת
עמיליארד3-ו6.23-כשלסךלעומת.בהתאמהח"שמיליארד2.2

.2008בשנת,בהתאמה"
.גשמיליארד5.68שלסךברוטוהאוצרגייס2009שנתבמהלך
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
2009בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2008בדצמבר31-בשקלמיליארד218לעומת,שקלמיליארד280-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעליה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%6.28שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה
סוףלעומת,%8.34שלבשיעורעלה2009שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%4.22שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2008שנת

.%47.29שלבשיעורתשואההיתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
-ו,הכלליבמסלול%06.20שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגההקרן

.מניותללאבמסלול%97.3

השיעור.%9.0היה2009בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.%44.0הוא2009בשנתהקרןמעמיתישנגבוהניהולדמישלהשנתי
.הקרןשלהכספייםבדוחות,ניהולדמי-16ביאורראה

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)
.שינויללאנותרהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הקרן,כאמורבשווקיםהשינוייםולאורהדירקטוריוןשלההשקעותועדתהחלטתפיעל
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן.נכסיההרכבאתשינתה

כללימסלול

:המניותאפיק

פיזורעלדגשושמה,גבוהשוקשוויובעלותסחירותמניותהחזקתעלהקפידההקרן
עולמי כגון,מוביליםבסקטוריםהשקעהועל

והתפרסמובשווקיםהאמוןשגברככל.טכנולוגיה
.הדרגתיבאופןהחשיפהלהעלאתהקרןפעלה,חיובייםאינדיקטורים

שללשיעורהשנהבתחילת%9.10שלמשיעורהמגיתיתהחשיפהאתהעלתההקרן,לפיכך
.השנהבסוף%4.21

:הצמודהאפיק

.הצמודבאפיקההשקעהכדאיותאתהקטינוהנמוכההאינפלציהוסביבתממיתוןהחששות
המחהוארךאףהתקופהבמהלךולכןזהבאפיקהוןרווחייצרהריביתהורדתתהליך

שלמ" אג
רווחיליצורכוונהומתוךשלילייםלמדדיםהפחותהרגישותםבעקבותצמודממשלתיח"
.הון

ומפדיונותרכישהפניעלחובאגרותשלפידיוןמעודףבעיקרנבעזהבאפיקהקיטון
.שקליח"באגההשקעהגדלה,מנגד.מדדצמודיבפיקדונות

לשיעורהשנהבתחילת%39.54שלמשיעור2009בשנתירדהצמודבאפיקהחשיפהשיעור
.בסופה%55.45של

:קונצרניח"אג

אגולהחליף,גבוהבדירוגח"אגלהחזיקהוחלט2008בשנתהעולמיהמשברבעקבות
ח" באגנמוךבדרוג

.אחרותח" מכיוון
חלקואתהגדילהלאח"האגתיקשלהשוויעליית,השנהבמהלךעלההקופהששווי

.%15-כהיהובסופההשנהבתחילתושיעורו,הקרןנכסיבכלל

:השקליהאפיק

לפדיוןהתשואותלירידתגרמוהמרכזייםהבנקיםידיעלל"ובחובארץהריביתהורדות
.הוןולרווחי

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

:ח"למטהצמודהאפיק

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

ח"אגרכשהלאהקרןולכןוסחירותבנזילותהצורךאתחידדההשווקיםלגביהוודאותאי
חלקייםמפדיונותנבעהבאחזקההירידה.טווחארוכיבפקדונותהפקידהולאסחירלא

.ריביתותשלומי
השנהבתחילת%41.21שלמשיעור2009בשנתירדהקרןמנכסיאלונכסיםשלשיעורם
.בסופה%77.15שללשיעור

מניותללאמסלול
,מנגד.הקופהנכסישלהקטןההיקףעקבמסוימתבמידהמוגבלהיהההשקעותניהול
.הצורךבמקרה,העמיתיםזכויותמימושעליקלההיקף

הגבוההאינפלציהבסביבתובהתחשב,נמוכהסיכוןודרישתהריביותהורדתתהליךעקב

.השנהבסוף%54-כשלברמההממשלתיהצמודהמרכיבעמד,2009בשנתיחסית

באמצעות,צמודהלאהשקליבאפיקמנכסיה%33-כ2009בדצמבר31-בהחזיקההקרן

.ממשלתיח"אג

עפ)AAבדירוג,למדדצמודקונצרניח"אגמרכיבהחזיקההקופה
בשיעור,(הקופהדרישותי"

.2009בדצמבר31-בSo/o-כשל
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכשפימצבה

ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
:(גשבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2008שנת2009שנת
(15ובאלפי("עהאלפי

349,70160,68%21.3(1)הפקדות

(%15.34)(570,74)(103,49)(2)משיכות

(%07.36)(997,14)(587,9)(3)מהקרןהעברות
908733%87.23הקרןאלהעברות

.העמיתיםחשבונותבמספרלעליהבהפקדותהעלייהאתלייחסניתן(11
השפיעאשר-הכלכלימהמשברוליציאהההוןבשוקלהתייצבותבמשיכותהקיטוןאתלייחסניתן(2)

.2008בשנתהמשיכותעלשליליבאופן
.הקרןשלהשימורלפעולותגםאחרותלקרנותמהקרןבהעברותהירידהאתלייחסיתן)(3)

,הכלליבמסלול%06.20היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
תחילתאוהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות)מניותללאבמסלול%97.3-ו

הרווחים.אשתקדהכלליבמסלול(%51.7)שלשליליתתשואהלעומת,(המאוחרלפי-השנה
עלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקרנבעו,2009בשנתהקרןשצברה

עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגות

."ההוןבשוקההתפתחויות" נוסףמידע
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראה

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

.("התילותיחס" לקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרת

מתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותו
.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפים
שלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרן

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות

pw>o11הקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרי
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%2.84מחזיקה
איכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מראתמתאימהההשקעותועדת,נמוך בנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים
.הקרןעמיתישל

.במזומןשלאעמיתיםזכויותלהעברתנוהלאישרההקרן

שאלפי851,549-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4
אלפי334,449לעומתח" ש

.%4.22שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"
.ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2009בשנתהמאוןבהיקףהגידול

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת
עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

"החברהיילות,פ
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר
בחברותסיכוניםניהולבנושאחוורהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11ביום

למסדממשלתיתחברהשלחובתהלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוורמטרת.ממשלתיות
וובמסגרת.בקרהמנגנונייצירתתוך,חשופההיאלהםהסיכוניםלניהולמסודרתהליך
.ביצועהעלולפקחסיכוניםניהולמדיניותלהתוותהחברהלדירקטוריוןהחובהנקבעה

שוקסיכוניניהולעלאחראי
תשס(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף

חוק"להלן)2005-ה" גמלקופות
.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("

3-2-2009גמלחווראתההוןשוקאגףפרסם2009.8.9ביום
סיכוניםובקרתניהולמערך" גמלקופותשלמנהלותבחברות

". מטרת
ובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעותןמנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאהחוזרן
,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים
בכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראילוועדת
חסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופת

ואשראישוקסיכונילזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(2)העמיתים
,למדידתם,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומים
.בהםולשליטהאחריהםלמעקב

אישורפיעל,2010אפרילחודשלקראתסיכוניםמנהלולמינויהחוזרליישוםנערכתהחברה
.ההוןשוקאגף

שוקסיכוניתיאור
.הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
ועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפיהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעות
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפידיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדת

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות
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שו2יינוניניהולמדיניותעלהפיקוח
.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאור,ראה

סיכוניםעלנוסףמידע
,עליהםהחברהמעקב,התלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעראה.1

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות17בביאור,כךבשללקרןהנוגעוהסיכון
בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2

.הקרןשלהכספיים
בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעראה.3

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות8-4

בפרקגםראה,השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעראה.4

.הקרןשלבדוחהכללי
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

יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילות
ר" המנכהדירקטוריון

לגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"
שהחברההמידעעלולדווחלמכס,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוי
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשת
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בקרותיישוםעםבקשרהממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק
לדוןהאחראיתהחברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתתכהן,הגילוילגביונהלים

למועד.הכספייםבדוחותגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקויים
גילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסום
.הכספיבדוח
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כספידיווחעלפנימיתבקרה.8
שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
בענייןחוור2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

אחריות" דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
דרישותאתליישםשמיועדותהוראותקובעהחוור."כספי

sox-השל404סעיף Act(404סעיף"-להלן").הוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיףמכח הבקרהעלההנהלהלאחריותבאשר
הביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימית

עללהצהירהחברההנהלתתידרש,החוזרהוראותלפי.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל
וכןהפיננסילדיווחבנוגענאותיםונהליםנאותותפנימיותבקרותשלולשמירתםלקיומםאחריותה
לפיהםזמניםלוחותנקבעובחוזר.אלוונהליםבקרותשלהאפקטיביותלגביהערכתהאתלמסור
.2009לשנתהכספייםמהדוחותהחליהיההחוזרהוראתיישום
להחליףבאאשר2009-10-9מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש

לדוחותלהוראההיישוםמועדבדחייתהינוהשינויעיקר.2007-9-9מוסדייםגופיםחוזראת
.2010לשנתהכספיים
ביצועאתוילווהידריךיסייעשייעץמנתעלישראליאנגאנדארנסטחברתעםחוזהחתמההחברה
ועדתחבריעםיחדפעמייםלפחותוישבההנושאאתלמדהאישיתההנהלה,404=5(ל](הויישום

עלבפועלליישומועד,מקרובהנושאללמודכדיישראליאנגאנדארנסטחברתנציגעם,הביקורת
כפיsox-השלעתידילביצועכתוביםנהליםאימצההחברה.2009לשנתהכספייםהדוחות
.הפרויקטלביצועשנבחרהמלווהשהמליץ
ביצעה2009לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועד.הפרוייקטביצועשלבעיצומונמצאתהחברה
לדיווחמהותייםעסקייםותהליכיםחשבונותוכןמהותיותעסקיותיחידותשלמיפויהחברה
מיפוי,(בפועליישמהמרביתםאת)התהליכיםתיעודתהליךאתגםסיימההחברה.הכספי

.התיעודאימותוכןוהעסקאותהתהליכיםברמתהקיימותהפנימיותוהבקרותהסיכונים
sox404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום

עוסקהחוזר."
החשבוןרואהשלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחות
נקבעהרשותחוזרשלהמלאיישומואך,ההוןשוקאגףלהוראותדומההחוזר.הנושאלגביהמבקר

.2009לשנתהשנתימהדוחהחלכבר
רושלדעתחוותקיבלההחברה404tsoxיישוםלצורך

הואיל,70SASהמכונה,יהבבנקעלח"
AUfשלמסמךקבלהוכן.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכות

)Agreed Upon Procedure(ההשקעותתיקממנהל.
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סיכוניםניהולמדד.10
,2009מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל
Riskמדדאת . HS -STDזיHistorical Simuiation based Value(סימולציהבסיסעלבסיכוןערך

תיקשלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטורית
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעות

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופה

-23-
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דירקטוריםגמול

ליוהתשלום.בישיבותהשתתפותעבורגמולמקבליםהחברהשלהדירקטורים
ר" עק885אחרולדירקטור,לישיבהשו130,1הואדירקטוריון

הדירקטוריםיתר.לישיבה
לאמדינהעובדישהםדירקטורים,לעילהאמורלמרות.בלבדנסיעההוצאותמקבלים
.תשלוםכלמקבלים

85-ב2009בשנתהסתכמו,הניהולבדמיכלולים)לדירקטוריםההוצאותוהחורהשכר

.ח"שאלפי

שכרתנאי

התשלומיםפירוטבחברהתפקידומקבלשם

2009בשנתששולמוהתשלום

(ש-ב)

957,210החברהמזכירתחביבהלוי

-175,88קלדניתנוריתאחראק

המבקרהחשבוןרואה
חשבוןרואי'ושותיוסף-משרד

לציוןראשון53רוטשילדרחוב-מענו

ח"רו,יוסףרחמים-האחראיהשותףשם
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הקרןניהולאופן
ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20098שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריוך
נוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי.ביקורתוועדתהשקעות
גםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוןבישיבות.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווחלהגיש
.בחברהאתריסתפקידיםבעלי

ועדת.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןהתיקיםמנהלידיעלמבוצעהנכסיםהשקעות
,מ" ליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידו

כל
ועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעות

והשקיע.ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתיישםהתיקמנהל
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי הוראות,חברה/הקרןתקנון

שלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברה
לביצוע,עמיתיםלהעברת,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקמנהלנציגי
ועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף
כינוסמאזשבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריוןשלאוההשקעות
שוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטותיישוםעלדיווחכולל,הקודמתהישיבה
.בפרטהקרןשלההשקעותתיקמצבועלבכללההון
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הפניםמבקר

מערדאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,החברהנדרשה,2008משנתהחל
תחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימיתהביקורת
הפנימיתהביקורתמערדפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס,הקרןפעילות
.ועודכתוביםעבודהבנהלי

תחילתתאריך.נוספיםעובדיםושלושה(ח"רו)מועלםאיציקהינוהפנימיהמבקר.1 ניסיון.2005שנתהינהכהונתו
בגופיםביקורתשלרבותשנים,היתרבין,כוללהמבקר

.וחברותמוסדיים

ומורכבותהפעילותההיקף,בגודל,השארבין,בהתחשבבוצעווהיקפםהביקורתנושאי.2
שבוצעהאחרוןהסיכוניםלסקרובהתאםשנקבעההביקורתתוכניתפיעלהחברהשל

.בקרן

שעות700כעלעמדוהביקורתשעותהיקף.3

.הפנימיהמבקרשכראתקבעהדירקטוריון.4

המבקרשלוהסמכויותהתפקידיםמסמךאתאישרההחברההנהלת.5
מיושםוהואהפנימי .למעשההלכה

החברהדירקטוריוןעםהתייעצותפיעלהינםהביקורתתכניתבבנייתהשיקולים.6
.שבוצעהאחרוןהסיכוניםלסקרובהתאם

ספקשמהווההתיקמנהלהחלפתעקב,2008בשנתבחברהנערךתפעולייםסיכוניםסקר.7
2010גבשנתחדשסיכוניםסקריערך,מרכזישירותים

,היתרבין,הכולליםהמקובליםהביקורתלתקניבהתאםמבוצעתהפנימיתהביקורת.8
מתוך,מטרותיואתלהשיגלארגוןהמסייעתואובייקטיביתתלויהבלתיביקורתעלשמירה
ניהולתהליכישלהאפקטיביותושיפורהערכהלשםוממוסדתשיטתיתבגישהשימוש
מבחינתהארגוןפעולותתקינותבדיקתתוךזאתכל.ושליטהפיקוח,בקרה,סיכונים
ואתכליעילותועלחיסכוןעל,המידותטוהרעל,התקיןהניהולעל,החוקיםעלהשמירה
.בקרןהנערךתפעולייםסיכוניםולסקרהרגולציהלהוראותבכפוף

מוגשיםאלודוחות.שוניםתחומיםבמספרדוחותכוללתהשנתיתהביקורתתוכנית.9
שלהביקורתוועדתההנהלהישיבותשלהיוםבסדריונידוניםנקבעים,השנהלאורךבנפרד
.הקרןבפרוטוקולימפורטיםאלונתונים.ההגשהלמועדיבהתאם,הסמוכותהקרן

יהבבנקקרי-שלההחיצונייםהספקיםשלהמחשבשירותיעלמתבססתהחברה.10
הביקורתמערךעלמתבססתהחברה,לכךבהתאם.מ"בע(2004)פיננסיםפתרונותואיילון
מהגופיםאישורים,ממוחשבותמידעמערכותביקורתבנושאאלוגופיםשלהפנימית
ביקורותעורכתאינההקרן.404sox-בהעוסקהרשותחוזריישוםלצורךשנמסרו
.אלומחשבמערכותעלפנימיות
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בעהסוציאלייטלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

שירותיםונותניספקים

שירותיםונותניספקים"-10פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
".

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

מייפה,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןשלכוחהאתהקרן

הקרןשלהאינטרסיםאתלייצג,מ" שלהכלליותבאסיפות
.במניותיהןמחזיקהשהקרןבחברותהמניותבעלי

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,הקרןשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

.ההשקעות
שישהאסיפותכלאתבוחנתמ"בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןשלהמחקרמחלקת
באמצעות)להשתתפותודואגת,בהןהצבעהוכותלקרן

משרד-"ושותזהבי,נפתליבן" עו
שלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעתשבהןבאסיפות(ד"

.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאותכאשראובקרןהעמיתים
הנושאהתאמת,הקרןעמיתישלטובתםהםהקרןהצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים
.הדיוןנשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולה
חודשייםמידידיווחפיננסיםפתרונותאיילוןמנציגמקבלתהקרןשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפותהקרןהשתתפותלגבי,לפחות

.אסיפות99-ב2009שנתבמהלךהשתתפההקרן
נישיעורעקב,יחסיתקטנההקרןהצבעתשלהשפעתהמידת

מהסךיחסיתהנמוכיםע" .ידהעלהמוחזק,המונפק

באינכורנכומתפרסמיםעתתפות'ההנתוני

-30-
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מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

משפטייםהליכים
17בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-13פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

עסקיתואסטרטגיהיעדים"-17פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
".
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המניותלבעליהפנימיתהבטרהאפקטיביותבדברהמבקרהחשבוורואהדוח
מ"בשסוציאלייםלעובדיםהשתלמותסרןלניהולחברה-.ע.ל.סשל

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2009בדצמבר31ליום(החברה-ולהלן.מ"בעסוציאליים
Sponsoring]0Committee-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

C
~

ganizations ofthe Treadway

~

Commission(כ-להלן)5כ)[)).

הכספיהדיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראייםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
החברותלתקנותבהתאםהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכת

-ח"התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםסחות)הממשלתיות
היאאחריותנו.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוח2007
.ביקורתנועלבהתבססהכספיהדיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוות

עלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה2(!4()8-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
סבירהמידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.כספידיווח
.המהותיותהבחינותמכלהכספיהדיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומהבדברביטחוןשל

לקיומההסיכוןהערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו
הבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרהתכנוןשלוהערכהבחינה,מהותיתחולשהשל

חשבנוםאשראחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבססהפנימית
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםלדרושים

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמתוכעתהליךהיאבחברהכספידיווחעלפנימיתבקרה
לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחשלהמהימנות
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותשהתאםמקובליםחשבונאות

לניהולמתייחסיםאשרוהנהליםהמדיניותאתכוללתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
והוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירובפירוטונאותמדוייקבאופןהמשקפותרשומות
הכנתאתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים,מרשותה
שוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאםמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהכספייםהדוחות
ורקאךנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתשתקבולים,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

מניעהלגביבטחוןשלסבירהמידהמספקים,החברהשלהמוסמכיםהמרמיםלהרשאותבהתאם
בהרשאהשלאשנעשו,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאו

.הכספייםהדוחותעלמהותיבאופןלהשפיעוהיכולים

הצגהתגלהלאאותמנעלאכספיהדיווחעלפנימיתשבקרהייתכן,המובנותמגבלותיהבשל
עתידיותתקופותלגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכתמסקנותהסקת,כןכמו.משעית
כישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרותכישייתכןלסיכוןנתונה
.לרעהתשתנהונהליםמדיניותשלהקיוםמידת
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ובדיקתממצאיוסקירתבוצעהלאכךובשלההשקעותממנהלALIPאישורקיבלהטרםהחברה
.הקרןשלהכספייםהדוחותעלהשפעתן
הנהלתבמחלקתוהרשאותתפקידיםהפרדתיישוםבענייןהמתפעלהבנקי"עהמיושמותהבקרות
.מספקותאינןהשתלמותוקרנותגמלקופות,חשבונות

עלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכלקיימההחברה,לעיללאמורפרט,לדעתנו
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2009בדצמבר31ליוםהכספיהדיווח
.cosoידיעלשפורסמופנימיתבקרה

בדצמבר31לימיםהחברהשלהמאזניםאתמקעליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו
2009בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההחברהשלוהפסדרווחדוחותואת2008-ו2009

הינו2010במרס18מיוםלגביהםשלנווהדוח2008בדצמבר31ביוםשהסתיימוחודשיםותשעה
.מסוייגבלתי
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלחח

(כספיציווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלדוחותהממשלתיות

2007-ח"התשס

בעלדוגמאגמלקופתשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
,(החברה-להלן)מ" דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים

.בחברהכספי עלפנימיתבקרה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווח

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

מודל" בהתבסס."קומו
הבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,ווהערכהעל

היא2009.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעלבחברההפנימית
.אפקטיבית

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

הסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרושללניהולחברה-.ע.ל.ק
מוגבלבערבון

לעובדיםהשתלמותקרןשללניהולחברה-.ע.ל.קשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
ההכנסותדוחואת20091-2008בדצמבר31לימים(החברה-להלן)מוגבלבערבוןהסוציאליים
בדצמבר31ביוםשהסתיימוחודשיםותשעה2009בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהוההוצאות

לחוותהיאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות,2008
.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעה

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
חשבוןרואי התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)

אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג" שאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
מוטעיתהצגההכספייםבדוחות כוללתביקורת.מהותית

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקה
המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםהאלהכספייםהדוחות,לדעתנו
הכספי שהסתיימהלשנהפעולותיהתוצאותאת20091-2008בדצמבר31לימיםהחברהשל

31ביום ביוםשהסתיימוחודשיםותשעה2009בדצמבר
חשבונאותלכלליבהתאם2008בדצמבר31

aSRAELI(בישראלמקובלים GMPוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראותובהתאם
.האוצרבמשרד

החברותרשותלהוראותבהתאםהנדרשנוסףמידענכללהכספייםלדוחות10בביאור
.הממשלתיות
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק דירקטוריוןיוסרהצהרת
להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2006-ו"חתשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונות

:כימצהיר,סמיבקלש,אני

השתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2009לשנת("החברה"-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדים

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,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~
la & lלקן
הדירקטוריוןר"ו/,סמובקלשתאריך
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותמהתאם
.(2006-התשספוהדירקטוריםודוחהכספייםהדוחותנכונות

:כימצהיר,פרייצחק,אני

השתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2009לשנת("החברה"-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדים

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,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

//ו

%--siat,
ן

1
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2006-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונות

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

השתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחן.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2009לשנת(החברהיי"-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדים

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות
.בדוחות

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

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילו,כנוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתםעלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

/ו

/הן ,/ן

פעולנות
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

מאזניט
מדווחיםיכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

ג08/12/3ג2/3ג/09באור

(מבוקר)(מבוקר)

נכשרים

שוטףרכוש

301232בבנקיםמזומנים

16075מראשהוצאות

ושן461הנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

195281שרותיםלנותנילשלםהוצאות

426626ההשתלמותקרן-זכאים

461307ההתחייבויותכלסד

-5מניותהון

/ןושן461המניותוהתהתחייבויותסך

ן.הכספייםמהדוחותנפרדבלהגהלעמהוויםהמצורפיםהבאורים

"
"ליך,

ן
%4'י"

~
יןי ,יושרמנכוילן4בר

תפעול~שיןרהמנותןע הדירכדירקיריון

~

ירןין(



מ"בעסוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

והפסדרווחדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשלליסבאלפי)

לתקופהלשנה

08/4/1מיוםשנסתיימה

ועדביום
09/12/3108/12/31באור

מבוקה)מבוקה)

הכנסות

7221,2634,1ההשתלמותמקרןניהולדמי
.........---------

8ששתת

306251ונלוותשכרהוצאות

8536ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

761539יהבבנקניהולעמלת

364254השקעותתיקניהולדמי

61128חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

:מקצועיות

8754חשבונותביקורת

13090משפטייעוץ

3612מקצועיםשרותים

6859פנימימבקר

17399ביטוחים

112והשתלמויותעיוןימי

5מחשובשירותי

-5אגרות

2321משרדואחזקתדירהשכר

68(*)ושיווקפרסום

9675לעמיתיםדיוור

46אחרותהוצאות

221,2634,1הוצאותסך

=4==1_יקיר11ח

.מחדשמויין(.)

.הכמפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהזהםהמצורפיםהבאוריט



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

("החברה"להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קאתמנהלת
ומיועדת(להלןכמוגדר)הגמלקופותבחוקכהגדרתה"ענפיתגמלקופת"הינההקרן

.שכיריםלעמיתים
.נפרדבלתיכחלקאלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחות

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

-(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנטהמסתקנות.1

.1964-ד"השכ

הכנסהנמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף.4
,ה"התשס-גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5

2005.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים

לחשבונותנזקפיםבפועלוהוצאותיהוהכנסותיה,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
אינםעצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.בקרןהעמיתים
לדוחותצורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפים
.הכספיים

וההצגההפעילותמטבע.ב
.חדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2009לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

ונכסיההקרןפעולות.ד
נכסיה.הקרןנכסיאת,ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתבנאמנותמנהלתהחברה

החברהמנכסיבנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיה
לא,לפיכך.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיה

.הכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללו
)IFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ה

שנערכוכדוחותייחשבושהדוחותמנתעל,לבצעושיש,הכספייםבדוחותמהותיתיקוןאין
בביאורהוצגהלאגםולפיכך,)IFRSתקני-להלן)בינלאומייםכספידיווחתקניפיעל

.IFRSתקנילפילדיווחבישראלמקובליםחשבונאותכללילפידיווחביןהתאמה

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקרןלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדיםהחברהשללעובדים

החברהשלההשקעותתיקאתמנהל,מ"בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןהתיקיםמנהל
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלוכן,מכךהמשתמעכלעל

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעות
.מ"בעסהרפועליתבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים-4באור

שנועדה,לחברההקרןמןכספיתמהעברהנובעתהחברהבמאזןהקרןשלנטוהזכותיתרת
.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאותתשלוםלצורך



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ענייןבעלי-5באור

הסוציאליםהעובדיםואיגוד%50-ישראלמדינתידיעלמוחזקתהמנהלתהחברה.א
%50.

הקופה.שואלפי266סדלקרןהמנהלתהחברהחייבת2009בדצמבר31ליוםנכון.ב
עאלפי221,2בסךניהולדמיהמנהלתלחברהשילמה

".

:ענייןלבעליהוצאותפירוטלהלן.ג

ביוםשנסתיימהלתקופה
בזצמבר31

-מ2009
08/9/1

22
08/12/31

ל

~ אלפי
ח"שאלפיח"ש

8536דירקטוריםגמול

17399דירקטוריםביטוחפרמיית

258135כ"סה

.המנהלתהחברההקמתממועדהחל(.)



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-6ביאור

לעומתשינויבלא)2009בדצמבר31ליום(נומינלייםבערכים)החברהשלהמניותהוןהרכב
:(2008לדצמבר31

כספיערךהמניותמספר
ונפרעמונפקונפרעמונפקרשום

ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'אהנהלהמניית
ש110001.0ח"ש0001.0בת'בהנהלהמניית

ח" ש0001.0בתהכרעהמניית
ח"ש110001.0ח" .0001בנותרגילותמניות

ח"ש9750005.0א"כח"ש0
נו10080008.0כ"סה

ניהולמדמיהכנסות-7באור

שלבפועלסכומןלפי,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאות

ניהולדמיהוצאות-8באור

לשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהלפיניהולדמיגובהוהיאענפיתגמלקופתמנהלתהחברה

.דיןכלהוראותפיעלהמירבי

o<להוצאותהפרשות.מזומןבסיסעלניהולדמיהוצאותבספריהרושמתהחברה

~

w
.הכספייםהדוחותהכנתבמסגרת,בלבדכספידיווחלצרכינערכותמראשולהוצאות

מיסוי-9באור
לחברההיולאהמסבשנת.המיסיםרשותלעניין,רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
דוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסות
.הכספיים
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ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-10באור

החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

ביטוח,ההוןשוקאגף,האוצרמשרד:)IFRS(הבינלאומייםהחשבונאותכללייישוםלגבי
הבינלאומייםהכספיהדיווחתקניאימוץבדברחוזר2008במאי7ביוםפרסםוחסכון
הכספייםדוחותיהםאתיערכומוסדייםגופים,החוזרהוראותפיעל.המוסדייםבגופים

.2009בינואר1מיוםהחלהמתחילותלתקופותבינלאומייםכספידיווחתקנילפי

החוור.sox4404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום
שלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחותעוסק
באשרהוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיףמכח.הנושאלגביהמבקרהחשבוןרואה

לגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריות
פיתוחמחייבזהחוזרהוראותיישום.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורת
שלהשנתיבדוחהחוזרשלהמלאיישומו.פנימיותבקרותשלתשתיתמערכותשלוהקמה

.2009בדצמבר31ביוםשתסתייםמהשנההחל,מוסדיגוף
נוסףמידעלפרק9בסעיףראהנוסףפרוט.לעילכאמורההוראותליישוםפועלתהחברה

.הדירקטוריוןבדוח,סיכוניםעל

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שוקאגףולחוזר2007-התששו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

הצהרות36-34בעמודיםאלהבדוחותנכללו,"השנתייםבדוחותגילוילגביהצהרה"ההון
בעהמדינהלעובדייהבובנקהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושל

.מ"
נוסףמידע-11באור

.הקרןשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,הקרןלגבינוסףמידע

מעביד-עובדיחסיסיוםבגיןהתחייבות-12באור

בתשלומיםמכוסים,מעביד-עובדיחסיסיוםבגיןלתשלוםהחברההתחיבות
לביטוחי בשליטתאינםאשרביטוחבחברותמנהלים

.החברה
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