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בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב.א

קרן-ח.ר.פבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" -הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמות
במאי6ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)רפואיים

במקצועותשכיריםלעובדיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982
.רפואייםהפרה

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

אגומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ד
.מניותללאמדינהח"

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ה
לצורך("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ" קבלת

ואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלםמגןחברתעםהתקשרההחברה.ו
(ת"שלמגן-להלן)מ" משלימיםשירותיםקבלתלצורך

השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי המשלימים
,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהם

שלמגןעםהחברההתקשרה,כןכמו.(אחרתלקרןאומסלוליםביןהעברות
לקבלתם" .נוספיםשירותים

בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן.ז
כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ" כלליישוםופועלים,מכךהמשתמע

שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ח
.מ"

,הכספיםבתחוםבכיר,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה.ט
יועץ טכנולוגיותבתחום

.פניםומבקרסיכוניםמנהל,משפטייועץ,המידע



בעגמלשופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

:הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

-11/3/31ליוםחשבונותמספר-עמיתיםסוגן

הכלסךמדינהח"מסלולאגמסלולכללי
מניותללא

967,67974,6שכירים

ננווהקרןננסיסב

11/3/31ליוםנטונכסים

ח"שבאלפי
163,217-כללימסלול

411ח"אגמסלול
מניותללאמדינה

574,217כ"סה

ברוטונומינליתתשואה
2011/3-1לתקופהמצטברת

%01.0כללימסלול

-%32.0ח"אגמסלול

מניותללאמדינה

המימוןומדורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

שאלפי273-בכהסתכמו2011שלהראשוןברבעוןהחברההוצאות
ברובןמומנוההוצאות.ח" ראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמימהכנסות

הכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוח
.הסקורים

.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

נויפמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2011/3/312010/3/312010/12/31

קרןחובכולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
337451העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריבית

לפרווןהמחולותבניכוילומים.',הת



בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותקרנות_ענ3סקירת

שמיליארד6.112שללסךהסתכמו2011/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
מיליארד0.112לעומת,ח" .%54.0שלגידול,2010/12/31ביוםח"ש

.6.!%1הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

שמיליארד4.14היהההשתלמותבקרנותההפקדותסך
בקרנותהמשיכות.האחרוניםחודשים12-בח" שמיליארד4.9-בהסתכמותקופהבאותהההשתלמות

.ח"
2011שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו
מתבטאתהצמיחה.הכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
המשקלמצבישראלבנקשלהמשולבהמדד.הייצואבנתוניושיפורהמקומייםבביקושיםהגידולבהמשך

.בהתאמהומרץפברואר,ינוארבחודשים%5.0ו%5.0,%6.0שלבשיעוריםעלה
.%7.0-בעלההראשוןברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
בקצבהעלייהרקעעל,%5.2שללרמה%2שלמרמה,במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,בפועלהאינפלציה

החשואגרותהמניותשוק
תמדד:3.)%עדשלבשיעוריםבארץהמניותמדדיירדוהראשוןברבעון

א"תומדד%4.0-בירד25א" בארההעיקרייםהמדדים.%34.1-בירד100
השקלהתחזקזובתקופה.%1-ל%5.0ביןעלוואירופהב" מולונחלש%91.1שלבשיעורהדולרמול

הציגהממשלתיותהחובאגרותשוק.%46.4שלבשיעורהאירו
.!.%32-בירדממשלתיותמדדצמודותח"אגמדד:הואאףשליליותתשואות

הקונצרניח"האגמדדי ברבעוניםאומסשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכו
שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:האחרונים

.%05.1שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%52.0

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים .אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהפוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית.

.האינפלציהבקצבעלייה* .הריביתהעלאתבקצבעלייה.

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

010ן11/3-110/3-1

Q/O%%

70.086.0-66.2לצרכןהמחיריםמדד

03.8!.32.1-73מדדצמודממשלתיח"אג

89.130.503.13מדדצמודקונצרניח"אג

78.103.5-!.00צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD64.474.255.9

2540.0-34.784.15א"תמדד

שתוארוהכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעיל



בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
המנכעםבשיתוף("המוסדיהגוף,י-להלן)החברההנהלת

הכספיםבתחוםהבכירוהגורםל" אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף
כיהסיקוהכספיםבתחוםהבכירוהגורםהמוסדיהגוףל" והנהליםהבקרותזותקופהלתום
,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי לעבד

בדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,
הדיןלהוראותבהתאםהרבעוני שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון

מתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוי .הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
כלאירעלא2011במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינוי
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
המוסדיהגוףל."הפנימיתהכקרה

כספידיווחגל'



בעגמלסופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מ"

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,אשכנזןמנחם,אני

בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
("החברה":להלן)מ" :להלן)2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

.("הדוח"

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
מצגבוחסרולא מהותיתעובדהשל

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ
בדוחהככוסהלתקופהכהתייחסמהוגיםיהיולא

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי הבחינותמכל,נאותבאופן

החברהשל,הפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
ונהליםבקרותשל

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
תחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהליםבקרותשלפיקוחנו ,כאלה
עללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

ידי שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים
ןהדוח

קביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
דיווחעלפנימיתבקרה

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולכךהכספי ערוכיםהכספייםשהדוחות

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם
ןההוןשוקעלהממונה

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספידיווח שהשפיע

באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופן
הפנימיתהבקרהעל,מהותי דיווחעלהחברהשל

-וכן.כספי

לרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני_5
לדירקטוריון,המבקרהחשבון ולוועדת

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת
לגבי :כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתה הבקרה

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימית
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

בה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
מעורביםאוההנהלהמעורבת עובדים

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים
דיווח .כספי

,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל

ח

-
ון

~

ג.ע
מנחםתאריך

ל"מנכ,אשכנזי
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הכספיםבתחוםהבכירהגורםהצהרת

'כימצהירח"רוארגובדורון,אני

-ח.ר.פיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
בעגמלקופותלניהולחברה

("החברה":להלן)מ" :להלן)2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

(''.("הדוח"

כלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצג

,םמצגותםי.בדוח:לתקובהתייחסמטעיםיהיולא

הכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעוניים ,נאותבאופן

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספי ..בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ב'
'''

זוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראים

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
או,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותי בפרט,בחברהאחרים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלך

דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי לספקהמיועדת,כספי

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידה
ולכהכספי בהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקני שוקעלהממונה
'ההוןי אתהערכנו(ג)

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות
אתוהצגנוהחברהשלהגילוי הבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהלים בדוחהמכוסה
''-וכןוהערכתנועלבהתבסס בבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימית

נינ:ב
~

להשפיעשצפייי:י:גב:
מהיתיויפי

הפנימיתההבקעל,

"י"""יי"י0,י"יג
0,ן,

"י"ש",
,

י"
,ין),

""""
,

.יע,7יקי,מלקה"לע"
המשמעותייםהליקוייםכלאת(א)

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשות בקרה
שצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימית
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בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
,("והחברת:לתלן)מ"

הרווחעלהדוחותואת2010-ו2011במרך31לימיםהכספיתמצבעלהתמציתייםתדוחותאתהכולל
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הבספיהמצבעלדוחותתמצית
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ליוםליוםליום
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

כללי-1באור

בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
השתלמותקרן-ח.ר.פאתמנהלת("החברה"להלן)מ" להלן)רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדים

.("הקרן"

חשבונאיתמדיניות-2באור

"
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.

-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות" לתקן

בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאות
כספידיווחתקנישל," להלן)IFRSבינלאומיים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן" .האוצרשבאגף

בהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמי עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותכתערי-,י יושמואשרלאלה

אםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכת
נאמר בהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחות 2010
.אליהםשנלווולביאורים

דעתושיקולבאומדניםשימוש.
החברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

דעתבשיקוללהשתמש והנחותאומדנים,בהערכות
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
מאומדניםשונותלהיות .אלו

הדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
נדרשה,החברהשלהכספיים להניחהחברההנהלת

הכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחות
.משמעותיתוודאותבאי מתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול

גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלת חיצוניים
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועל

תוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
עתידיתתקופהובכלהאומדנים .מושפעת
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מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

ביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
שנגבו,הניהולדמי .החברההוצאותוביך,לחברהוהועברומהעמיתים

מעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמי חשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמי

ניהולמדמיהאיות-4באור

גובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתי מהקרןגובההחברהולפיכךענפית

פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמי .דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

ההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורך הואעיסוקהשכלהחברה

.הקרןהפעלת


