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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב 2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב.
קרן-ח.ר.פבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" )רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמות

.("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן
מיועדתהקרן.הציבורבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982במאי6ביוםהוקמההקרן

.רפואייםהפרהבמקצועותלעובדים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.

שינויהחברההשלימה2009בדצמבר31יוםסוףלאחר.
-אורגניזציה-רהשלדרךעלמבני הקרןפיצול

.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידית

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן*

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.
.מניותללאמדינהח" בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

ם"שלמגןחברתעםהמנהלתהחברההתקשרה,2010דצמברועדמאוקטוברלתקופה*
משלימיםשירותיםקבלתלצורך(ם"שלממגןלהלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותים
בהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי

ניתנווהם,(אחרתלקופהאולמסלולהעברה,משיכה,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלות
משימותאותןאתשבצעועובדיםהסם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעד שלומגן,מערכתבאותהבבנק

,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאביהודיעהם" הרלבנטייםבנושאים
.עימהההתקשרותנשואלשירותים

כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן*
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע

.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן

בעסהרפועליםבהברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.
.מ"

סיכוניםמנהל,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה.
.פניםומבקר



מ"בעגמלקופותלניהםחברה-ח.ר.פיהב
הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הקרןשלעיקרייםכתפייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימוומניס
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

מתיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

30*010מ

מדיגהח"אגמסלח
הכלסךDt')aIללאכללימסלק

335,210147482,210

%75.5%69.17%76.5

%39.79%31.82%38.79

%63.8-%63.8

%99.5-%99.5

%24.0-%24.0

ש0מ9

"
ן

נטיימאי
879,188

%41.9

%11.71

%11.11

%43.8

ק.הח0

31/מ/09%

מדיגהח"אגמסלק
הכלסדמגיותללאגללימסלול

356,19689445,196

%26.8%00.100%30.8

%82.73-%79.73

%27.10-%27.10

%%.7-%63.7

%01.0-%01.0



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדלחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2010/9-1

מדינהח"אגמסלח
הכלסךמניותללאגללימסלח

הפקדות

משיכות

אליהחאואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליוו!4)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

אליהחואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(אליואו)בקופהאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

009

~

12-1

מדינהח"אגמסלל
הכליך(.)מניותללאכללימסלול

163,28-163,28

(574,19)-(574,19)

(963,5)-(963,5)

שה5
537,289626,2

902,21

(122,13)

(953,3)

(4

"783,4

9-1אמ9

כללימילול

738,21

(881,15)

(437,4)

420,1

13915,21

-(122,13)

-(953,3)

44-

57840,4

09/12/29-מהחל-מניותללאמדינהיח'אגלול



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח

(חזשיםשקליםלאלפי

חחבתעופתהשואותיערו.ג
"

010

~

14

מנייתללאמדינהח"אגמסלחצללימסלל

%98.4%65.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/9-1

כללימסטל

%79.21מצטברתברוטונומינליתתשואה

~
20/12-1

(.1מניותללאמדינהח"אגמסללכללימסלל

%05.260154.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

.01/12,29-מהחל-מניותללאמדינהיח'אגמסטי(.)



מ"בעגמלקופותלביהולחברה-ח.ר.פיהב
הזירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

שסיסלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
סהל"בחוחוךהמחיריטלצרכןבלאהצמדה

כ" כללימסלול

578,10.516,1-094,12מזומניםושווימזומנים

417,105273,5611353,5054,167סחיריםערךניירות

983,17-183166,18.סחיריםשאינםערךניירות

612,12--612,12-והלוואותפיקדונות

414-.!27836השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

הבמש12122פ116222222ההשקעותכלסך

~
aaa

%55%41%1%3%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמזיויח"אגמסלול

26--.26מזומניםושווימזומנים

121-.9!30סחיריםערךניירות

242_.ב___.ב__2621ההשקעותכלסך

%38%62%100המסלולמהשקעותבאחוזים

-6



מ"בעגמלסופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב 2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מרביתאתשאפיינוהירידותאתמתקניםכשהםלעלותהמניותמדדיחזרוהשלישיברבעון
אגרותשוק.%98.13-בעלה100א"תומדד%39.15-ב25א"תמדדעלהזהברבעון.השניהרבעון שאפיינובעליותהמשיךהחוב

-ל%5.2ביןעלובונדהתלמדדיכאשר,האחרוניםברבעוניםאותו
%9.3.

מאתרו

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
לפעילותהמשולבהמדד:לדוגמא.האחרוניםברבעוניםמהקצביותראיטיבקצבכיאםהכלכלית
.מתוןבאופןאךלעלותהמשיך,ישראלבנקשמפרסם,המשק
.%23.1-בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
רקעעל,%75.1שללרמה%5.1שלמרמה,השלישיברבעוןבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

העלייהוהמשךהאבטלהשיעורירידת,הכלכליתההתאוששותהמשך
,זאתעם.הדיורבמחירי לתמוךמנתעלנמוכהברמהעדייןהריבית

.הכלכליתבפעילות

החובואגרותהמניותשוק

ואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.השלישיברבעוןכיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדי
.%14-%5.15שלבשיעוריםהעיקרייםהמניותמדדיעלובישראל.1545-ל%5ביןעלו

מדדי האג
התלמדד:האחרוניםברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"
.%95.3שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%49.2שלבשיעורעלה20בונד

:הםבשווקיםלעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.המפותחותבמדינותבעיקרמרכזייםבנקיםשלהמרחיבההמדיניותהמשך
.מהמדינותבחלקפיסקאליתתמיכההמשך

.באירופההחובותמשברילגביהחששותהתמתנות

הויולנויויויןרי"להלן
הנבחריםבנודדים

10/9-110/9-72009י

%%%

90.123.182.3לצרכןהמחיריםמדד

20.894.133.10מדדצמודממשלתיח"אג

23.1190.322.40מדדצמודקונצרניח"אג

88.485.052.2צמודלאממשלתיח"אג

06.739.1586.74ף"המעומניותמדד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב 2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי
2010שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימילול

בחוהמניותתיקחשבוןעלבארץהמניותתיקלהגדלתהקרןפעלההשלישיהרבעוןבמהלך
.ל" פעילותבמסגרת

לעומתח"שאלפי296,1-כשלבהיקףבארץלהמרהח"ואגמניותנרכשוזו
.ח"שאלפי801-כשלבהיקףמכירות
.ח"שאלפי467שלכספיבהיקףסלתעודותנמכרול"חובתיק אגהקרןרכשהלמדדהצמודברכיב

הגנהלצורך,קצרמ"מחבעלותגבוהבדירוגקונצרניותח"
אלפי117,2-כשלבהיקףקונצרניח"אגנמכרוומנגדח"שאלפי322,6שלבהיקף,אינפלציהמפני

.ח"ש
מחבעלותממשלתיותח"אגהקרןרכשה,הנזילותניהולבמסגרת,השקליברכיב

ודירוגיםקצרמ" 302,12שלבהיקףגבוהים
.ח"שאלפי

מניותללאמדינהח"אגמסלול

אגנרכשו,המסלוללמדיניותובהתאםעמיתיםהפקדותכנגד,הרבעוןבמהלך
ממשלתיותח" בהיקףמדדצמודות

.שקליםאלפי26-כשלכספי

נוסףמידע
ליוםליוטליום

2010/9/302009/9/302009/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

503822.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מ"בעגמלקופותלניחאחברה-ח.ר.פיהב

,("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנוא"מ

עלהתמציתייםהדוחותואת2010בספטמבר30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוחאתהכולל

וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותהכוללהרווח

בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים

לפיאלהבינייםלתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח";534ג

כספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,התוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיות

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםתאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.5ג341בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

י
הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(הדשיםשקליטגאלפי)

ליום
10/9/30באור

(מבוקרא%

וכקיים

שוטפיםנכסים

נ28בבנקיםמזומנים

128הגיסיםכלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

197שרותיםלמתנילשלםהוצאות

384ההשתלמותקרן-וכאים

281שוטפותהתחייבויותהכלסך

1-

281והעהתחייבויותסך

לץ.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיהלקמהוויםהבאוריעמצורפים

גןיגו'ע4ג/

תפשלשירותינותןל"מנכהדירקטוייוןר"י~ ט,ן



בעייםגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הכוללהרווחעלדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

.לששלמשעת
החודיהחודשים
nvswשנסתיימו

ביוםביום
10/09/3010/09באור

מגלאמבוקרלא

הכנסות

4727243ההשתלמותמקרןניהולדמי

-----..---
5הוצאות

3913ונלוותשכרהוצאות

3610ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

רר227יהבבנקניהולעמלת
10636השקעותדמיניהולתיק

4313השקעותייעוד

296חשבונותביקורת

5318יעורמשפטי

2816מקצועיםשרותים

7124פנימימבקר

3אגרות

184משרדואחזקתדירהשכר

62שיווק)פרסום

3917לעמיתיםדיוור

74אחרותהוצאות

223מסמכיםסריקת

727243ההוצאותכלסך

------------------
כחלדוחוח

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהותםהמטרפיםהבאורים



מ"בעגמלסופותלניהולחברה"ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

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

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" 2009בדצמבר31יוםסוףלאחר.רפואייםהפרהבמקצועותלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

משפטית,חשבונאיתהפרדהנוצרההמבניהשינויבמסגרת.מבנישינויהחברההשלימה
בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פהמנהלתהחברהביןורישומית

ההשתלמותקרןוביןמ" .רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
.מניותללאמדינהח"

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
1534בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

~
תקנישל1

ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)IFRSבינלאומייםכספידיווח .האוצרשבאגףוחסכון
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

לחברההתייחסו2009לשנתשהדוהותמכיוון,2009לשנתהשוואהמספריהוצגולא
כפי שהייתה

.המבניהשינוילפני

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

ההשתלמותקרן-3באור

והועברומהעמיתיםשנגבוניהולמדמינובעתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברהידיעלששולמוההוצאותבקיזוןלחברה

-12-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

ניהולמדמיהבנסות-4באור

ולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
.דיןכלהוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברה הקרן,2010בינואר1מיוםהחל

הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובה
)הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

.("מצטברבסיס"

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:המוסדייםלגופיםושקשוריםהשלישיברבעון

שיווק,פנסיוניייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר0
מערכתוהפעלתפנסיוני התש,(סליקה

.2010-ע" טיוטת0
,מחדלברירתמסלוליהקמת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

.2010.7.6מיוםשנייהטיוטה-2010-ע"התש
.2010.8.22מיום'מוסדייסבגופיםמידעטכנולוגיותניהול'4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0 3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות' ממשלתיות
נציגותכהונת'עסקייםהגבליםרשותשלמשפטייועזומכתב2010.7.14מיום' דחופה

.2010.7.12מיום' ס
עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךטמעהנראות1-10-2010ויועציםסוכניםהוזר

' .2010.8.22מיום
עלסחירלאנכסשלשוויומחישובכתוצאהשייווצרהרווחפריסתלענייןהבהרה'0

ידי מומחה
.2010.8.15מיום' טיוטת0

טיוטה-עדכון-שירותיםלמתןהסכם'ויועציםסוכניםחוזר
.2010.8.15מיום' ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0

מיום'טיוטה-הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור' 2010.8.15.

בחודשיםפנסיהלקרנותשהצטרפובעמיתיםלטיפולעקרונות'פנסיהקרנותחוזרטיוטת0
.2010.8.3מיום'טיוטה-תיקון-1995מארס-ינואר

-וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה'מוסדייםגופיםחוורטיוטת0 שניהטיוטה
.2010.8.18מיום' גופיםחוורטיוטת0

תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות'מוסדיים
.2010.8.18מיום'טיוטה-

רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה'מוסדייםגופיםהוזרטיוטת0 טיוטה-הבהרה-
.2010.8.15מיום' מוסדייםגופיםחוזרטיוטתס

טיוטה-העמיתלמאפייניהפסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת' שנייה
.2010.7.6מיום'
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