
לניהולחברה-.3(%ק
לעובדיםהשתלמשתקרן

10צ
מ"בעאליים,

ליוםבינייםנספייםדוחות

0201במרץ31



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010במרץ31

ענייניםתוכן

עמוד

10-2התאגידענינימצבעלהדירקטוריוןדוח

11חשבוןרואהשלסקירהדוח

12_14הצהרות

15מאזנים

16והפסדרווחדוחות

19-17הכספייםלדוחותבאורים

.ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
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מ" 2010במרץ31הדירעטוריוןדוח

שללי
עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק*

בדצמבר9ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)הסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרןבניהול במסגרת1976
.שכיריםסוציאלייםלעובדיסמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמי

.השתלמותקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרןי

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*

בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברהי
.החברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברהי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחוס*
לפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידו,מ"בע

בכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

.פניםומבקרמשפטייועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*



הדירקטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

(חדשיםשקליםלאלפי

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

03/31/טאהדיווחתקופתלתוףהנכסיםהרכב.א

הכלסדמנייתללאמסלולכללימסלח
735,569479214,570נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%82.4%52.7%82.4מזומניםושווימזומנים

%69.80%48.92%70.80סחיריםערךניירות

%41.7.%42.7סחיריםשאינםערךניירות

%93.6-%93.6והלוואותפקדונות

%14.0-%14.0נטו,הנכסיםיתר

2/31נ/א0ג

תכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

,378נטו,הנכסיםכ"סה
549473851,549

עיקרייםמרכיבים
%70.5%50.5%70.5מזומניםושווימזומנים

%34.78%50.94%36.78סחיריםערךניירות

%11.8.%12.8סחיריםשאינםערךניירות
%65.7-%65.7והלוואותפקדונות

%18.0-%19.0נטו,הנכסיםיתר
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הדירקטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

2010/3-1

הכלסדפניותללאמפלולכללימסליל

17,]1,171028]8הפקדות

(605,11)-(605,11)משיכות

(625)-(625)אליהודאו)אחרותמקרנותנטויכויותהעברת

[9)9(אליו1אובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

897,41898,4נטוצבירהכ"סה

======-=-==.=

"20/12-1

הכלסד('-)מניותללאמסלול(י)כלליפעלול

329,7020349,70הפקדות

(49,]03)(46)(057,49)משיכות

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

-565(ו565(אליואו)בקרןאחרממסלולסו)זכויותהעברת

455567,12]112.2נטוצבירהכ"סה

==.=-=-==-===-=-= ;

"
,1,!/09-מההל-כללימסלול

_,,1,ר,-מ,חח-ממות",,מקשי("1



מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח
2010במרץנ3ליום

(חדשיםשקליםואלפי

"תשת.ג
הדווחבתקופתהקרן

010

~

3*1

מניותללאמסלולכללימסלול

%15.1ב.%90מצטברתברוטונומינליתתשואה

009"
3-1

(**)מניותללאמילול(י)כללימסלול

%74.6%75.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

12-1/אא2

(*י)מניותללאמסלול(י)כללימסלי

1.20%97.3י06מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(וי

09,2,8-מהחל-מניותללאמשלול(..1
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2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

התבססותהמשךעלוהצביעו,חיובייםלהיותכלכלייםהמאקרוהנתוניםהמשיכוהראשוןברבעון
.הכלכליתהצמיחה
עודפתתשואההציגבישראלהמניותשוק.המניותבשוקיהמחיריםעלייתנמשכההראשוןברבעון

עלנישאכשהואלעלותהמשיךהמניותשוק.בעולםהמרכזייםהמניותשוקיפניעל
עדכוניגבי .חיובייםכלכלייםואינדיקאטוריסהצמיחהתחזיות

מאקרן

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הייצורמדד:וביניהס,השוניםהפעילותבמדדימתבטאתבישראלההתאוששות.הכלכלית
שלהמשולבהמדד.החברותוסקריהצרכניםאמוןמדדי,ושירותיםבמסחרהפדיוןמדד,התעשייתי

,הרבעוןבמהלךהריאליתבפעילותהתרחבותעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנק
%3.0,%3.0שלבשיעוריםעולהכשהוא

~

.(בהתאמהומרץפברואר,ינוארלחודשים%6.0-
שנתשלהראשוןברבעון%1.0שלירידהלעומת,%9.0-בהראשוןברבעוןירדלצרכןהמחיריםמדד
2009.
המשךרקעעל,הרבעוןבמהלך%25.1שללשיעור,%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוק

בארההמדדים.בעולםהמניותמדדילעלותהמשיכוהראשוןברבעון
שלבשיעוריסעלוואירופהב" .%7-%8-כשלבשיעוריםהמניותמדדיעלוובישראל,%4-%6

בונדתלומדד%89.3שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדיגם
המחיריםאתלדחוףהמשיכו,החובבאפיקילפדיוןהנמוכותהתשואות.%62.5שלבשיעורעלה40

תשואהאחרבחפשםסיכוןלהגדילממשיכיםכשמשקיעים,מעלהכלפיהמניותבשוק
לתיקי .ההשקעות

:הםהמניותבשוקישעריםלעליותשהביאוהנוספיםהגורמים

הצמיחההתבססותהמשךעלשהצביעו,ל"ובחובארץ,כלכלייםאינדיקאטוריםשלצברי
הצמיחהתחזיותהעלאת* החברותשלהתחזיותושיפורהחברותשלטוביםדוחות.

ואטרקטיביותסיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר*

:הכלכליתהצמיחההמשךעללהעיבממשיכיםשלהלןהעניינים,זאתעם המפותחבעולםבעיקר,העולםמדינותשלבחובותעליה. יווןשלהחובמשבר. שלהםהמרחיבהמהמדיניותהמדינותשלנסיגה.
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(המשך)2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/3-109/3-12009
%%%

86.0-14.08.3-לצרכןהמחיריםמדד

73.148.533.10מדדצמודממשלתיח"אג
29.582.1421.40מדדצמודקונצרניח"אג
77.171.251.2צמודלאממשלתיח"אג

59.101.1017.0-ח"מטצמודממשלתיח"אג

33.722.1185.74ף"המעומניותמדד

2010שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות
:מניותאפיק

כגוןמוביליםסקטוריםעלדגשהושם,כןכמו,גבוהשוקשוויובעלותסחירותמניותהחזקתעלהקפידההקרן

באתגרמתמודדעדייןהאירוגוש-ל"חולשוקיבחשיפהנקודתייםשינוייםמצעובנוסף.עולמיופיזורטכנולוגיה

השוקלטובתלאירופההחשיפהאתלצמצםהקופההחליטהולכןהממשלתייםבגירעונותוטיפולהכלכלותייצע

.יחסיתשצמההמפגיןהאמריקאי
תוךהדרגתיבאופןהחשיפהלהעלאתהקופהפעלה,חיובייםאינדיקטוריםוהתפרסמובשווקיםהאמוןשגברככל

.המניותשוקשלנקודתיותחולשותניצול

.הרבעוןבסוף%15.22שללשיעורהשנהבתחילת%4.21שלמשיעורהמנייתיתהחשיפהאתהעלתההקופה,לפיכך

.(כספיתקרןכולללא)

:צמותתממשלתיותח"אגאפיק

שלילייםלמדדיםהפחותהרגישותםבעקבותהממשלתיותהצמודותח"אגשלמ"המחהוארךהתקופהבמהלך

הצמודהאפיקרכישתכדאיותקטנה,נמוכהאינפלציהשבסביבתבכךלהתחשביש.הוןרווחיליצורכוונהומתוך

מדינהח"אגשלצפויפדיונותעודף.מאינפלציהלהגנהכעוגןזהבאפיקמחזיקהעדייןהקרןאך,הקצרהממשלתי

.זהבאפיקתמך

.באפיקהוןלרווחיתרמהאשרומכירהקניהפעילותזהבאפיקבוצעההתקופהבמהלך

:קתצרניח"אג

.זהבאפיקברבעוןהוןמרווחינהנתההקרן

לאפיקחשיפתהאתנמוךמזעריובשיעורסלקטיביבאופןהקופההגדילההקרן,ברבעוןבשוקהארועיםלאור

_o/16a-כעלעומדתוהיא,זה

;השקליהאפיק

.משתנהבריביתהקונצרניהשקלילאפיקחשיפתהאתהגדילההקופה

ח"באגהאחזקהכ"ובסהושיעור,שקלימדינהח"אגמאפיקהוןרווחילהרוויחמגתעלשוקמצביניצלההקופה

.%5.17-כעלעמדקבועהבריביתממשלתי
:ח"תסצמודהאפיק

י"עבעיקרמתבצעתבפועלוהחשיפהח"למטחשיפתהאתצמצמההקופההרבהוהתנודתיותהוודאותאילאור
.הרבעוןבסוף441.1-כשללרמהנ.%57-כשלמרמהירדההחשיפה.ל"בחוסלותעודותלמניותחשיפה

:סחיריםלאערךניירות

הפקידהולאסחירלאח"אגהקופהרכשהלא,כןעלוסחירותבנזילותהצורךאתחידדהשווקיםלגבייהוודאותאי
הרבעוןבתחילת%65.16שלמשיעורהרבעוןבמהלךירדהקרןמנכסיאלונכסיםשיעור.טווחארוכיבפיקדונות

.ריביתותשלומימפדיונותכתוצאהנבעההירידה.בסופו%14שללשיעור



הדירקטוריוןדוח
(חדשיטשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכתיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"יהל"בחוחוץהמחיריטלצרכןבלאהצמדה

כללימסלח-2020במרץג3ליום

902,26-566-468,27מזומניםושווימזומנים

038,251351.174245,7082,27716,459סחיריםערךניירות

390034.41279573276,42סחיריםשאינםערךניירות

498,39--498,39-והלוואותפיקדונות

486--351135השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

218?681שההשקעותכליך

~
%21655561444פ25101

%49%45%1%5%100המפשלמהשקעותבאחוזים

מביותללאמסלח-2010במרץ31ליום

36--.36מחממםושתימזוממם

443-.164279יזחיריסערךנירות

.-סחיריםשאינםערךמירות

-והלוואותפיקדונות

---השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

422נ_.ננ22גשפ2ההשקעותכליך

%425841%100המפללמהשקעותבאחוזים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק
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hכבאלפי

"

W(

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2010/3/312009/3/312009/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

759,4024,6022,5לפרעוןהמחאותבניכויהתשלומיטהעברתברצף

שוקסיכוניניהול

ריי
החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

.בקרןההשקעה
,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

.השוקסיכוניאתלהפחית

גמלקופותשלמנהלותבחברותסינוריםובקרתמהולמעיז
בחברותסיכוניםניהולבנושאחוזרהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11ביום

למסדממשלתיתחברהשלחובתהלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוזרמטרת.ממשלתיות
נקבעהזובמסגרת.בקרהמנגנונייצירתתוך,חשופההיאלהםהסיכוניםלניהולמסודרתהליך
.ביצועהעלולפקחסיכוניסניהולמדיניותלהתוותהחברהלדירקטוריוןהחובה
להתמודדיהיהניתןשבעזרתו,סיכוניםמנהללחיפושהנהלהישיבותמספרקיימההחברה
עםוגס,באוצרההוןשוקאגףדרישתי"עפואחריםאשראי,שוקסיכוניעםגסוביעילותבמשולב
מתקדמיםבשלביםנמצאתהחברה.החברותרשותדרישותי"עפואחריםתפעולייםסיכונים

.אלוחוזריםיישוםלצורךהתקשרותהסכםעללחתימהסיכוניםמנהליכמהעסומתןמשאשל

שוקסיכוניניהולמזיגיותעלהפיקח
שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשיר
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פיטפטש9""סייע
בתקופההשוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1

,סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה
ביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל

פיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטות
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי

שלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.2
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן

פניםמבקרעלמידע
חשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,המנהלתהחברהשלהפניםכמבקרמכהןמועלםאיציקח"רו.1

.פניםבביקורתניסיוןבעל
עפשעות700-כשלבהיקףהמנהלתבחברהמועסקהמבקר.2

שעותלהפחתתהאוצראישורי" גופיםבמסגרתמתבצעותפניםבקורתשעות300.פניםבקורת
כמו,לחברההקשוריםשונים

אתלהגדילהחברהרשאית,נוספתביקורתלעבודתהחברהתידרשכאשר.התיקומנהלהמתפעל
.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקף

,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3
הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקרשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית

.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון
עלכבקרהפניםביקורתביצועבדברהחלטהקבלתוהדירקטוריוןהביקורתועדתיוםסדרעל.4

במסגרתוזאת-כהונהשנות5בתוםהמבקרהחלפתלחלופיןאוהנוכחיתהפנימיתהביקורת
.ממשלתיתלחברהכנדרשהפנימיתהביקורתמערךחיזוק

הגילוילגביונהליםבירותהעשת
שלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

יו,זוהערכהבסיסעל,החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
ובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר" הסיקויהב

מנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכי
להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל

-10-
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לעוהשתלמותקרןלניהולחגרה.ע.ל.ק

מ"געהמשיאליםדים"

..

הסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
המדיניותעיקריעלהביאור,והפסדרווחדוח,2010במרס31ליוםמאוןהמלל,מ"בש

.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקן
". .סקירתנועלבהתבססוובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מידעשלסקירה" היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

כספימידעשלסקירה." לענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות
הכספיים ומיישום,והחשבונאים

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי ניכרת
מאפשרתאינהולפיכך,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשר

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
אינול" המוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך
לתקינההישראלי לא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף.בחשבונאות

דברליבנולתשומתבא הגורם
הדיווחתקנותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנו
.באוצרוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכה

,רבבכבוד

'יולהוש1ץ
רואי/

"
בע .2010עבריעד



bסוציאלייםלעוצריםהשתלמותערולניהולחברה-.ע.ל.ק
""

S

דירקטוריוןר"יוהצהרת ,
הסחותנכותתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוחמולותבדברנוסףמוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכמפייס

:כימצחיר,בקלשסמי,אני

השתלמותקרןלניהולחברת-.ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
מ"בעסוציאלייםלעובדים

~

-להלןיחדשניהם)2010שנתשלתראשוןלרבעון(החברה-הלן

הדוחותי
.

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושתמצגיסכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםניתנו

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבחתנם.3
בדוחתכלולאחרכספי הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

ותוצאות,הכספיתמצבאתהמהותיות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

,כווהצחרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרות

גרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוי
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם

המתייחסמהותי .הדוחותשלההכנתתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

שלהמבקרהחשבוןללואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,5
החברה בהתבסס,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועל

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאוש,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסיס

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהובוןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרתמשמעותיתפקידבעלי

ן

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

ן/,

וק,קק4

*
קשתי"י,,ן
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

בדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשתתאם

'

m>WBnהדוחותנכונותלהבטחתשניתטוהמצגיםשננקטו
.2005-חתשסייוחדירקטוריוחודוחחכספייס

:כימצהיר,פרייצחק,אני

השתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהדירקטוריוןודוחהכספייםתדוחותאתבחנתי.1
-לתלןיחדקיניהם2010שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבחתאס.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדאשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותמבהינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולחתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבתתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלחתכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברת

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהובוןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.תחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותמהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיך,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

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

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

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

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

/ק

4"
לעובדייהבבנק

מ"בעמדינה"
תפעולשירותינותן
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מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
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528270461המניותוהוןהתחייבףןתסל

1(נ0

ד2'
ולל,,

~
2

"
4ד_

בקל9תכספייםחיוחותאישורתאריך

מ"בעהמדינהבדי~"יהבבנקי*
הדיר"יו

*
תפשלשירותינותןלשוריון

15



מ'בלהששיאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

והפידרתחדוחות
נומינלייםפטמים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימישנסתיימו
ביוםגיוסביום

10/03/3109/03/3109/12/31נאור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

5576516221,2ההשתלמותמקרןניהולדמי

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

6הוצאות

7470306ונלוותשכרהוצאות

231685ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

211176761יהבבנקניחולעמלת

10181364השקעותתיקניהולדמי

95461חוץובקרןקררביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

:מקצביות

201887חשבונותביקורת

3117130משפטייעוץ

1436מקצועיםשרותים

201868פנימימבקר

5932173ביטוחים

11--והשתלמויותעיוןימי

2-5מחשובשירותי

2523משרדאחזקת

2246ושיווקפרסום

16-96לעמיתיםדיוור

214אחרותהוצאות

576516221,2הוצאותסך

--------------------ב
--נקירווח

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהיייםהמצורפיםהבשרים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרולניהולחברה-.ע.ל.ק
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010במרץ31

כללי-1באור

אתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק.א
.("הקרן"להלן)הסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן
-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראסאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

שתפקידו,מ"בע(2004)פיננסיםפתרונותאיילוןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלההשקעותתחום
ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהל

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל

.המקצועיים
בכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגע

ההשתלמותקרןיתרת-4באור

כספיתומהעברה,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהולמדמינובעתהחברהבמאזןהקרןיתרת
מקורותאיןולחברההואיל)הקרןניהולבגיןהחברההוצאותלתשלוםשנועדה,לחברהמהקרן
.החברההוצאותבגובהמהקרןלקבלהכנסותובקיזוז(עצמהמשל

ניהולמדמיהננסות-5באור

ענפיתגמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
כלהוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך

.דין
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה
-17-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010במרץ31

הוצאות-6באור

הפעלתלצורדההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ההיןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7באור
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

בנוסףהינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

פיעלשנערכוכדוחותייחשבושהדוחותמנתעל,לבצעושיש,הכספייםבדוחותמהותיתיקוןאין
.בינלאומייםכספידיווחתקני

עוסקהחוזר.sox1404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום
החשבוןרואהשלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחות
עלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיףמכח.הנושאלגביהמבקר
עלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימיתהבקרה
.2009לשנתהשנתיבדוחיושםהחוזר.כספידיווח

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
אלהבדוחותנכללו,2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
.מ"בעהמדינהלעובדייהבובנקהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-12בעמודים

נוסףמידע-8באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד



בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010במרץ31

ותקינהחקיקהתהליכי-9באור

שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

מיוםהבהרה-בוכדירקטורמוסדיגוףעובדכהונת:1-9-2010מוסדייםגופיםחוזר*
2010.1.25.

-המוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניות:2-9-2010מוסדייםגופיםחוזר*
.2010.3.24מיוםהבהרה

בשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה:מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
מיוםשנייהטיוטה-השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחור

2010.2.16.

.2010.1.25מיום'שנייהטיוטה-מידעטכנולוגיותניהול'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*

-הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוחמוסדייםגופיםחוורטיוטת*
.2010.1.14מיוםתיקון

אשראיהמעמידיםמוסדייםגופיםלהתייחסותפרמטריםלקביעתהועדהשלסופידוח*
חוזרוטיוטת(תודקועדת)2010.2.24מיוםממשלתיותלאחובאגרותרכישתבאמצעות

.הוועדההמלצותליישום2010.4.14מיום

מיוםשנייהטיוטה-רשיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרותויועציםסוכניםחוזרטיוטת*
2010.1.14.

מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותטיוטת*
.2010.3.24מיוםהמסלקההתאגדותומסמכי

אבטחתתקנותבנושאעמדהניירפרסמההמשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטהרשות
.2010.1.10מיוםמידעבמאגריפרטיותלהגנתמידע

-19-



השתלמותקרן
הסוציאליםלעובדים

ליוםבינייםכספייםדוחות
2010במרץ31



הסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010במרץ31

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה

5-3הצהרות
7-6מאזנים

9-8והוצאותהכנסותדוחות
11-10העמיתיםבנכויותהשינוייםעלדוחות

12הכספייםלדוחותביאורים



,
ץץיייעך"

~

-י,יש
א"-

oC

.c .

"

A@N(

8IOS

~

PH
C(חשבוןרואה-יגיףרחמים88888888חשגוןרואי .PA

(

JSR5רם0ןRAHAMIM

J

,תששש8ששJosani,י4(0.

,%יני"
"

2-נ-נ,ו,וו[פינקסTEL,%%%.ל14איעי,

-

71[4עם%:1

'

.ST2653[ג.944[י3א(ASGV]71 )

m5aacAeOOUNrANISa

-

(חנועןש1

-

דשי
ח2ה%ג,

[.RCIS~iDg'14%-א14"י.י""1[י%ו%ש%%מיי EfFAJC5טא(1במשא%2%.פ

שלהמבקרהחשבוןרואהשלסקירה"ד
המשיאליםלעובדיםהשתלמותערן.ע.ל.ק

מאזןהכולל,הסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
אחריםוביאוריםהחשבונאיתהמדיניותעיקריעלהביאור,והפסדרווחדוח,2010במרץ31ליום

לעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופה
הישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגה
כספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינה
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופת

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאים
מאפשרתאינהולפיכך,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתםעלבהתבסס
אינול" המוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך
לתקינההישראלי באלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף.בחשבונאות
דברליבנולתשומת

הדיווחתקנותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאונול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורם
.באוצרוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכה

,רבבכבוד

'יולנועות/,'
מלתוןיצואי

.252010ימאיג



הסוציאליםלעועיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

:כימצהיר,בקלשסמי,אני

שנתשלהראשוןלרבעוןהסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלן)2010

הדוחותי
.

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמחותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמנוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

מכל,נאותבאוץמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותחקיינות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהשרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחחמיועדיס,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריסידיעללידיעתםמובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואתגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקדהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאוץ,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראון

ן

יי



"
הסוציאליםלעובדיםהשתלמותרן

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,פרייצחק,אני

לעובדיםהשתלמותורןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שנתשלהראשוןלרבעוןהסוציאלים -להלן)2010

.חדוחוו0

ולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתי בהםהסרולאמהותית

לאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
שבהןהנסיבות בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

1.בדוחותהמכוסתלתקופה

ולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאופןמשקפיםחכספייסתדוחות,תחוחותאתשבחנתי אתהמהותיותהבחינות

המוצגיםולתקופותלימיםתחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצב
.בדוחות

,כזותצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי

~

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםקרות
גרמנואו,כאלהונהליםבקרות שלפיקוחנותחתלקביעתם

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרות
המתייחסמהותי תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

.הדוחותשלההכנה

גילינו,כזוהצהרההמצתיריסבחברהואחריםאני.5
החברתשלהמבקרהחשבוןלרואת ,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבתתבסס

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
בקרהשלבתפעלתהאובקביעתה דיווחעלפנימית

,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאסן,העלוליםכספי לרכס
.כספימידעולדווח

שמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
אחריםעובדיםאומנהליםבה

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

שרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי

ןף1

ע(גילננ תאריך
,,מעיצחקש
.י

-4-



הסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

שנתשלהראשוןלרבעוןהסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחן.1
.(הדוחות-להלן)2010

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

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

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין
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,
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,
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תפעולשרותינותן



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל

מלנאים
ממינלייסעגומים

(הדשיםשקליםאולפי)

ליוםליום
10,3,3109/12,31

(מבוקר,,מבוקרנלא

:מזומניםושוהפנומנים
684419,1בבנקמזומנים

26948,29.פ82בבנקיםמועדקצריפקדונות

504,27367,31
..--.---.-.-.

:סחיריםערךניירא

1979,211נ030%ממשלתיותחובאגרות

886,97880,92אחרותתובאגרות

1251990פ243.15אחריםערףניירות

159,460849,430
.-..--.---------

:סחיריםשאינסערךניירות

13קונצרניותחובאגרות

~

41596,43
963996אחריםערךניירות

276%4592,44

---------.......-
:והלוחצותפקדונותע
489,39038,42בבנקיםפקדונות

99הלוואות

498,39047,42

--..-.---------
486730השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

----------------
923,569585%54ההשקעותגלין

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

291266חובהויתרותהייבוס

--------------- סך
214,570857,549הנכסיםכל

--

וההתחייבויותהעמיתיםזקות

214.570851.549העמיתיםוכויות
%551,214וההתחייבהיתהעמיתיםזכויכםנלסך

*
549

--

וים%(תב
"

בלחלקמהתזםמגייסהכסמקםלדהרותמצורפים

~

הק.מהםפרד יטלן)מי(3(מד-
ש'בעהמוימזלשכזץיסבבנקיצחףמיהכספייםהדוושתתיטורתאריך

תפעולינותךטירותל"כ.הדירקטוריוןיהיר



מסלוליםלפימאזנים
נומינלייםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010במרץ31ליום

מניותללאמסלולמילולכללי
(מבוקרלא,(מבוקרלא)

נכסים
השקשת

:מזומניםושתימזומנים

6822בבנקמזומנים

786.2634בבנקיםמועדקצריפקדונות

468,2736

--------------------
:סחיריםערךניירות

609,211421ממשלתיותחובאגרות

864,9722אחרותחובאגרות

-243.150אחריםערךוניירותמניות

716,459443

------------------
:מחיריםשאינםערךניירות

313,41ממשלתיותלאחובאגרות

963אחריםערךניירות

276,42-

---------------------
:והלוואותפקדתות
-489,39בבנקיםפקדונות

-9הלוואות

498,39-

------------------
486השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

----------------------
444,569479ההשקעותכלסך

-ח-------------------

291חובהחתיתייביםט

-י---------------------
735,569479הנכסיםדכל

==========

וההתחייבויותהעמיתיםזמניות

735.569479העמיתיםזכויות

735,569479וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

========

.מהםנפרדבלתיחלקמהתיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל

והוצאותהכנטותדוחות

נומינלייםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושת
לשנההחודשים
שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום

10,3/3109/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)
(הפסדים)הכנסות

55553מזומניםושוויממזומניפ

------------............
סחיריםערךמניירות
414,3800,9ממשלתיותחובמאגרות

532,2892,15אחרותחובמאגרות

956.8489.46אחריםערךמניירות

902,1418172

------------.-.-........
סחיריםשאינםערךמניירות
581854,8ממשלתיותלאחובמאגרות

674.1(321אחריםערךמניירות

549528,10

....----.-..--.........-
והטמא")מפקח

471983,6בבנקיםמפקדונות

39מהלוואות

474992,6
............--.......---

108117נטו,אחרותהכנסות

-י--------------------- )ההכנסותדכל
088,16371,90(הפסדים

.----......-............
שאות

576221,2ניהולדמי
29119סחיריםערךניירותעמלות

1881אחרותמיסיםהוצאות
623421,2ההוצאותכלסך

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

-
--------- ,465הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

15950,87
========

-==

כלתחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



יוציאעייםעעובדיםהשתעמותקרן-ע"קע

מסלוליםלפיוהוצאותהכנסותדוחות
נומינלייםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010במרו31ביוםשהסתיימוהחודשיםלשלושת

מניותללאמסלחכללימסלח
מבוקהלא)מבוקרןלא) )השסות

(הפסדים

.-.................
סחיריםערומניירות
410,34ממשלתיותחובמאגרות

53121אחרותחובמאגרות

956.8אחריםערךמניירות

897,145
........................

סחיריםשאינםערךמניירות
581ממשלתיותלאחובמאגרות

(ו32אחריםערךמניירות

--....................-- והלוואותמפקדונות

471בבנקיםמפקדונות

3מהלוואות

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

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

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

576ניהולדמי
29סחיריםערךניירותעמלות

18אחרותמיסיםהוצאות

623ההוצאותכלסו

-------------------- (הפסדים)הכנסות
460,155הדוחלתקופתנטו

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהנגיפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-קלייע
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

נומינלייםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלומת

לשנההחודשים

שניתיימהשנסתיימו
ביוםביום

ג09/12/3ג10/3/3

(מביקר)(מבוקרלא)

851,549334,449התקופהלתחילתהעמיתיםזבהות

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

:הפרשות

842,12754,52מעבידהפרשות-שכירים

286.4595.17עובדהפרשות

128,17349,70ההפרשותכליך

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

:לעמיתיםתשלומים

Cih(103.49),605)שכיריםלעמיתים

(103,49)(605,11)התשלומיםכלסך

---....--....-----...
:נטוזרותהעברת

340908הקרןאלוכויותהעברת

(587.9)(965)מהקרןזכויותהעברת

(679,8)(625)נטוזכאותהעברת

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

898,4567,12נטוצבירה

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

465,15950,87החחלפקחתנטוהכחות

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

214,570851,549התקתהלסוףהעמיתיםזכאות

=======
-=

.מהםנפרדבלתיחלקמהזהםבינייםהכתפייםלדוחותהמשרפיפהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע"קל
מצלוליםלפיהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

נומינלייםסכומים
(חדשיםשקליםגאלפי)

התקשהלתחילההעמיתיםזכויות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים
עובדהפרשות

ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים
שכיריםלעמיתים

התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעגרת

המסלולאלאחרתמקרןזכויותהעברת
אחרתלקרןמהמסלולזכויותהעברת
בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת
בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
נטוזכויותהעגרת

נטוצגירה

החחלתקפותנטוהשטות

התקשהלסוףהעמיתיםזטיא

2010גמרץ31גיוסשנסתיימוהחודשיםלשלושת

מניותללאמסלולבללימסלול
מבוקהלא)(מבוקרלא)

378,549473

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

8348יב1

284~42

10ך118,1

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

(605.11)-

(605.11)-

340-

(965)-

3544

(44)(53)

(9)(ח61
.....------....

418971

....-----........--------.....
1514605

ךב

5691735479

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכשפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



הסוציאליםלעובדיםהשתלמותקרן

בינייםהכיפייםלדוחותבאורים
2010במרץ31ליום

כללי-1באור
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הילעיידהשתמשיטקרי

מ"בעיים:%%,%
"ניהיי

החביה
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.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
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