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מ"בעגמלעופותלניהולחביה-ח.ר.פיהב
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2010במרץ31
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11מאזנים

12והפסדרווחדוחות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

כללי
קרן-ח.ר.פבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב*

.("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמות
מיועדתהקרן.הציבורבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982במאי6ביוםהוקמההקרן

.רפואייםהפרהבמקצועותהמאוגדיםלעמיתים

.ההשתלמותקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

הקרןפיצול-אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברהעברה2009בדצמבר31ביום*
.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידית

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

.מניותללאמדינהח"אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרןי

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

תיקיםניהולאלדוביהלמןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום.
וכן,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידומ"בעמוסדיים

בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעול
.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

(חדשיםשקליםאלפי

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

2010/03/31הדיווחתקופתלסוףהנכסיםהרכב.א

הכלסדמניותללאמדינהח"אגמסלולכללימסלח

337,20293430,202נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%1.6%2.17%1.6מזומניםושווימוומנימ

%3.77%8.82%3,7סחיריםערךניירות

%6.9-%6.9סחיריסשאינםערךניירות

ד.%0-%0.7והלוואותפקדונות
---נטו,הנכסיםיתר

ג2009/12/3

הכלסךמניותללאמדינהח"אגמסליכללימסלי
356,19689445.196נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%3.8%00.100%3.8מזומניםושווימזומנים
%8.73-%8.73סחיריםערךמירות

%3.10-%3.10סחיריםשאינםערךניירות
%6.7-%6,7והלוואותפקדונות

%0.0-%0.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלקופותלניהםחברה-ח.ר.פיהב

היירקטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

(חדשיםשקליםלאלפי

הדווחבתקופתיהעבריתההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2010/3-1

מניותללאמדינהח"אגמשלולכללימסלת
הכלסי

700,64704,6הפקדות

(194,4)-(194,4)משיכות

(768,1)-(768,1)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

---אליהקוובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

7384742נטוצבירהכ"סה

-=--

1-א0מ12

הכלסד(יי)מנייתללאמדיגהח"אגמשלול(.)כללימסלת

163,28-163,28הפקדות

(574,19)-(574,19)משיכות

(963,5)-(963,5)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

=12[נעץאליהאו,בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
537,289626,2נטוצבירהכ"סה

--- ,09/1,1-מהחל-כללימסלל(י)

.%0,12/29-מהחל-מניותללאמדינותח"אגמסלול(..,



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

2010/3-1

מניותללאמדינהח"אגמסלתכללימסלול

%67.2%0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/3-1

כללימשלול

%10.8מצטברתברוטונומינליתתשואה

12-1/שפ2

(*.)מניותללאמדינהח"אגמסלול(.)כללימסלול

%05.26%01.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09,1,1-מהחל-כללימסליל(יי

DD(יי)

I

_ען/09/12-מהחל-מנייתללאמדינהח"אג<1<



מ"בעגמלקופותלביהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
(הדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבטיסלפיהקרןהשקעות

הצמדהבלא
כללימסלק-2010במרץ31ליום

055,10מזומניםושווימזומנים

273,91סחיריםערךניירות

-סחיריםשאינסערךניירות

-והלוואותפיקדומת

49השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

נ222,20ההשקעותכליך

%50המסלולמהשקעוהבאהוזיס

מניותללאמיינהח"אגמילול-2010במרץג3ליום

16מזומניםושווימהמויי
45סחיריםערךניירות

-סחיריםשאינםערךניירות
-הלוואות)פיקדונות

-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

11המשיעותכלסו

%66המסלולמהשקעותבאחוזים

נפשיםלמטבעבהצמדהלמדרבהצמדה
כ"סהלל"גחחוץלצרכןהמחיריט

-371,2-426,12

565,5612381,8231,156

265,19-184449,19

064,14--064,14

111--165

88212202222נ222,222

00נ%44%7%4%

---16

32--77

----

---

5==_נ_ע

4%200ג%



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקיקירת

התבססותהמשךעלוהצביעו,חיובייםלהיותכלכלייםהמאקרוהנתוניםהמשיכוהראשוןברבעון
.הכלכליתהצמיחה
עודפתתשואההציגבישראלהמניותשוק.המניותבשוקיהמחיריםעלייתנמשכההראשוןברבעון

עדכוניגביעלנישאכשהואלעלותהמשיךהמניותשוק.בעולםהמרכזייםהמניותשוקיפניעל
.חיובייםכלכלייםואינדיקאטוריםהצמיחהתחזיות

מאתרו

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

במהלךהריאליתבפעילותהתרחבותעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנקשל
ומרץפברואר,ינוארבחודשים)%6.0-ו%3.0,%3.0שלבשיעוריםעולהכשהוא,הרבעון

.(בהתאמה
שלהראשוןברבעון%1.0שלירידהלעומת,%9.0-בהראשוןברבעוןירדלצרכןהמחיריםמדד
.2009שנת
המשךרקעעל,הרבעוןבמהלך%25.1שללשיעור,%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

ברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכה

החובואגרותהמניותשוק

שלבשיעוריםעלוואירופהב"בארההמדדים.בעולסהמניותמדדילעלותהמשיכוהראשוןברבעון
.%7-%8-כשלבשיעוריםהמניותמדדיעלוובישראל,%4-%6
תלומדד%89.3שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדיגס

אתלדחוףהמשיכו,החובבאפיקילפדיוןהנמוכותהתשואות.%62.5שלבשיעורעלה40בונד
תשואהאחרבחפשםסיכוןלהגדילממשיכיםכשמשקיעים,מעלהכלפיהמניותבשוקהמחירים
.ההשקעותלתיקי

:הםהמניותבשוקישעריםלעליותשהביאוהנוספיםהגורמים

הצמיחההתבססותהמשךעלשהצביעו,ל"ובחובארץ,כלכלייםאינדיקאטוריםשלצברי
הצמיחהתחזיותהעלאת

החברותשלהתחזיותושיפורהחברותשלטוביםדוחות*
ואטרקטיביותסיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר

:הכלכליתהצמיחההמשךעללהעיבממשיכיםשלהלןהעניינים,ואתעם

המפותחבעולםבעיקר,העולםמדינותשלבחובותעליה*
יווןשלהחובמשבר
שלהםהמרחיבהמהמדיניותהמדינותשלנסיגה



ימ'בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

(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

:כללימסלול

ועליות,לרכישותבשווקיםשעריםירידותניצולתוךהמניותתיקשל(נטו)להגדלהפעלההקרן
ח"שאלפי255,4-כשלבהיקףלהמרהח"ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.למכירותשעריס
.הרבעוןבמהלךשינוייםהקרןביצעהלאל"חובתיק.גשאלפי339-כשלבהיקףמכירותלעומת

ספציפיותקונצרניותחובאגרותמכירתידיעלהסיכוןלצמצוםהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
אלפי836,3שלבהיקףגבוהיםבדרוגיםקצרלטווחאגרותנרכשוומנגד,גשאלפי531שלבהיקף

.ושאלפי092,2שלבהיקףח"אגנרכשוהממשלתיברכיבכןכמו.שו
.פעילותהקרןביצעהלאח"המטברכיב

מזומניםחשבוןעלקבועהבריביתטווחקצרותממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב
עאלפי353,10שלבהיקף

.ח"שאלפי473,6שלבהיקףמיס"מקנמכרוהנזילותניהולובמסגרת"

:מניותללאמדינהח"אגמסלול

לטווחשחר:כדלהלןהושקעובמסלולשהופקדוהכספים,הדירקטוריוןשקבעלמדיניותבהתאם
עאלפי33-קצרלטווחוגלילע5אלפי29-מ"מק,עהאלפי16-קצר

".



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010במרץ31הדירעטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי
נושףמידע

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

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

7411922התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,ווהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח

כספידיווחוילהחברהול'י
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I

ראהשלשקירהדא
החשטי

שלהמניותלנעליהמפקר

מ"געגמלקופאלניחתחברה-.ח.ר.פיהב

מניר
,("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקתו
שללתקופהותפסדרווהעלהתמציתייםהטחותואת2010במרך31ליוםהתמציתיהמאזןאתהטלל

שלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותשהסתיימההחודשיםשלושת

בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםיןבינייםלתקופתכספימידע

הנחיותלפיזובייליסלתקופתכספימידעלעריכתאחראיםהסוכן,"בינייםלתקופותכספידטוח"
לתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותם.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרד

.סקירתנושבהתבססווביניים

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירת"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכם

לתקופוהכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
שיישום,וחחשבונאייסחכספייםלענייניםתאהראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירת.ואחריםאנליטייםסקירהטללי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינתולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחתתמחוויםאנואין,לכךבהתאס.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.בנקורתשל

מעקנה
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נומינלייםיכומים
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שיטףרכוש
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121הנכייסכלסן

שוטפותהתחייטיית
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

והפסדרווחדוחות
נומינלייםסכומים

(חדשיםשעליםבאלפי)

לשלשת
החודשים

שנסתיימו
ביום

10/03/31באור

מבוקרלא

הכנסות

5232ההשתלמותמקרןניהולדמי

6הוצאות

14לנלוותשכרהוצאות

75יהבבנקניהולעמלת

36השקעותתיקניהולדמי

:מקבתיות

15השקעותייעוץ

9חשבונוונביקורת

17משפטייעוץ

4מקצועיםשרותים

24פנימימבקר

3אגרוה

6משרדואחזקתדירהשכר

3ושיווקפרסום

22לעמיתיםדיוור

4אחרותהוצאות

232הוצאותסך

----------

-נקירוחח

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאוריט



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010במרץ31

כללי-1באור

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

-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.רפואייםהפרהבמקצועותהמאוגדיםלעמיתיםומיועדת2005
,חשבונאיתהפרדהנוצרההמבניהשינויבמסגרת.מבנישינויבחברהנערך2009/12/31ביום

קרן-ח.ר.פלביןמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פהמנהלתהחברהביןורישומיתמשפטית
.רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמות

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאמדינהח"אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
לא.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
ביוםהתרחשבחברההמבנישהשינוימכיוון,אשתקדהמקביללרבעוןהשוואהמספריהוצגו

09/12/31.

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום
ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידו

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהלW>r1והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל

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

ההשתלמותקרןחייבים-4באור

וטרםשנצברוהוצאותבגין,הקרןמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקרןשלהחובהיתרת
.שולמו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2010במרץ31

ניהולמדמיהכנסות-5באור

ענפיתגמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
כלהוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך

.דין
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-7באור

שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלך
:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

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

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

בשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה:מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
מיוםשנייהטיוטה-השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחור

2010.2.16.

.2010.1.25מיום'שנייהטיוטה-מידעטכנולוגיותניהול'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*

-הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוחמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2010.1.14מיוםתיקון

אשראיהמעמידיםמוסדייםגופיםלהתייחסותפרמטריםלקביעתהועדהשלסופידוח*
חוזרוטיוטת(תודקועדת)2010.2.24מיוםממשלתיותלאחובאגרותרכישתבאמצעות

.הוועדההמלצותליישום2010.4.14מיום

מיוםשנייהטיוטה-רשיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרותויועציםסוכניםחוורטיוטת*
2010.1.14.

בנושאעמדהניירפרסמההמשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטהרשות,כןכמו*
.2010.1.10מיוםמידעבמאגריפרטיותלהגנתמידעאבטחתתקנות

מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותטיוטת*
.2010.3.24מיוםהמסלקההתאגדותומסמכי
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