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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

.("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהבידי

פעלההקרן2009/12/31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
.כתאגיד

,2005-ה"התשס(גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(ו)86לסעיףבהתאם
כנאמנותתנוהל,לתוקףהאמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע
.תאגידעודתהיהולאמנהלתחברהבידי

.החוקבהוראותעמידהשמטרתומבנישינוילצורךהנדרשהפעולהמתווהבוצעזאתלאור
.2010/1/1היההשינוימועד

המנהלתלחברהנוצרוולא,הגמלבקופתהעמיתיםבזכויותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
הנובעהעינויהואשחלהיחידהשינוי.המבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחים
כחברהמאוגדתשאינההשתלמותולקרןמ"בעלחברההתאגידיתהקרןפיצולמעצם

יהבקראה)המקוריתהתאגידיתהקרן.המנהלתהחברהבידיכנאמנותוהמוחזקת,מ"בע
חברה-ח.ר.פיהבנקראתהנוכחיתהמנהלתהחברה,מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרן

השתלמותקרן-ח.ר.פנקראתידהעלהמנוהלתהשתלמותוקרן,מ"בעגמלקופותלניהול
.רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

הופרדוהחברהשלהכספייםהדוחות,קודמותמשניםבשונה),המבניהשינויעקב
.ההוןשוקאגףחוזריהנחיותפיעל,הקרןשלהכספייםמהדוחות

.1982במאי6ביוםהוקמההקרן*

.רפואיים-הפרההעובדיםבארגוניהמאוגדיםלעובדיםומיועדתענפיתהקרן*

ללאמזינהח"אגמסלולושל,420הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1471-מניות

עלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי8
פי התנאים

.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

השתלמותאווןלמלקרן:מגיני

בנק"-להלג)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי :ןי,ן:::,ג;:
"
,

ןןס,;גזיין
":יי"

גהגןען,היייי"ג:ין
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןחברת8
עלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרן
.השקעותעדת)להוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהול

שנפתחיחוןיהשקעהמסלול,כלליהשקעהמילולהקרןבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה
עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנתבמהלך

hאלפי884,216 "W.וסך,1/29'2009/2ביוםבפעילותהחלמניותללאמדינהח"אגמסלול
ח"שאלפי446עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיו

המניותבעליעלמידע

:הינםהחברותברשםשרשוםכפיהקרןשלהמניותבעלי

בהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
המינפקהמניות

והנפרע
ן

ן%90מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ןIOQ/Oמ"בעהמדינהלעובדיותרבותכלכלהלמפעליחברה

יהבבנק.יהבבנקידיעלבנאמנותהינההמניותשאחזקתהיאהחברהדעת

דוחי
זועמדה

-היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

שאלפי330,217הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך
.ח" עלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

914,61הואהמאזןבתאריךהקרןידי

הפעילותתחוםעלכללימידע
-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

"הפעילותתחוםעלכללימידע"

-3-

.__==:==ב_=ע----=-ן===



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

לעומת2(10דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2009דצמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

ולאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
שלמרמה:במשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשלהגבוהות

הריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוף%2שללרמה2009בדצמבר%1
כנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריביתהשקלית

זמןלפרק,

.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגידנמנע,ממושך

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

והמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
11!4לרוזןמנתלעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעוןהגדלת

.המטבעותסלמולהשקלהתחזקות

המדינהתקציב

-כשהם,שקלשמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
,המקורימהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3
.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקריהגורםהיו

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3)קולרמיליארד9.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד15.1-ו(ג"מהתמ%9.3)2009בשנתדולרמיליארד59.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%8.0)2008בשנתדולר



רפואיי*הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
2010לשנתהדיריטוייוןדוח

ההוןבשוקהתפתחייות.2

שינוייםהסתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

%20

%93.14

ו
' %70.10%

~ 2:2
.:'%
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י
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ם.'יפיא-צוהקןנהשתל-ח.ו.5
ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

בדצמבה31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף
'2010

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
ן

בתשואהןבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
,החיובית

עלההשתלמותוקרנותהגמלקופות)שהשיג,%9.9שלממוצעבשיעור
במהלךהשקעותיהן

.החולפתהשנה

לעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
סוף

.תקופהבאותה%5.10שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנת

הקרן.%91.9שלבשיעורהייתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%41.2-והכלליבמסלול%88.7שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגה
.מניותללאמדינהח"אגבמסלול

שיעור.%79.0היה2010בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
חוזר)'גמל'קופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמי

שלהכספייםבדוחותניהולדמיבביאורעודראה.%57.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמל
.הקרן

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%04.4של,בשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

מול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלה(הידוע)לצרכן

~

הדולרער
ן.%50.2-לוהגיעההאחוונקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתןשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

אפרוצפוןהתיכוןהמזרחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר

~

הנשיא,קה
.צונאמיובעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתסייטמובראק
פוליטית-גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאיאתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי
מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותרקיצונית
.ק"אופממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי
הוודאותאירמתאתהםאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

.בשווקים

הכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברהשל
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקרן
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

כללימסלול

הקרןפעלהלכךובנוסף,ההוןבשוקלעליותבהתאםלמניותהחשיפהגדלההשנהבמהלך
.השוקתנודותכנגדזהרכיבלהגדלת

.ההשקעהלקרנות(שאלף20כהקרןהעבירההשנהבמהלך

במחממשלתיותח"אגהקרןרכשהלמדדהצמודברכיב
ציפייהבעקבות,ארוך/בינונימ" אגנרכשוכןכמו.גבוההלאינפלציה

נמכרוומנגדומעלהAA-בדירוגצמודותקונצרניותח" ובמחנמוךבדרוגאיגרות
.ארוךמ"

-קצרלטווחשחרמסוגח"ואגמים"מקהקרןרכשההשקליברכיב
בינוני

מניותללאמדינהח"אגמסלול

המסלוללמדיניותובהתאםהעמיתיםתנועתלכיסויהשנהבמהלך
ח"אג(נטו)נרכשו '.שוניםמסוגיםממשלתיות



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
2010לשותהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקרןשלהבאפימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלסלו.1

ן:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה
2010שנת

-
השינוישיעור2009שנת

ן(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)
695,28163,28הפקדות

1(%21.13)(574,19)(988,16)משיכות
ן(%74.4)(028,6)(742,5)מהקרןהעברות
ן(%15.6)6165הקרןאלהעברות

,הכלליבמסלול%88.7היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
,הכלליבמסלול%05.26שלתשואהלעומת,מניותללאמדינהח"אגבמסלול%41.2
,2010בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותללאמדינהח"אגבמסלול%01.0

וכןשונים,מדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחיריםערךוניירותממניותבעיקרנבעו
."קהוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
-להלן),מניותללאמדינהח"אגבמסלול%5.77שלובשיעורהכלליבמסלול%0.69של

אינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכולים

צריואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות

"
ממכירות

.בבורסה
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעות
היכולתעל,שומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני

משיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודד
מהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספים

הניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעות
,סחיריםבנכסיםמנכסיה%9.86מחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימוש

י.מזומניםובשוויבמזומנים
תוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת
מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ" ובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים
ן.הקרןעמיתישלבנזילות

4

'41ן.0/5010שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי

וגם'קעק.העמיתיםזכויותשלנטוהחיוביתמהצבירה

ק



-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
רפואיים

2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניתיאור
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעוץפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי
.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
סיכונילעלאחראי"בפרקלעילעודראה.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

."שוק

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

הכספייםבדוחותן19בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה
.המבוקרים

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3

ן.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4
במדדיולינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.4

עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
מקבלתההשקעיתוועדת.(תקופהלאותההכל),סחירהלאבאפיקההשקעות
מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומה

.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגית
מחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5

ישנהאםהמתרינו הקרןשלחריגה
ן.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכללי

-11-

--



רפואי-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרנ-ח.ר.פ
2010לשנו1_הדירקטורי1נדוח

סיכוניםניהולמדד.6

Historicalמדדאת,2009 Simulation based Value , Risk - HS-STD(ערך

~

עלסיכון
המחשבת,היסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
לאירועים,נחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוקשהתרחשו

ביחסשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקרןלרבות,קרןלכל

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
האפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהכספיםומנהלל"המנכ
ומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

הנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים
בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילות
שנקבעובמועדהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתי

.אלובהוראות

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
סביראו,מהותןבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי



-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-,ו.ר.פ
רפואיים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מאזנים.(1)א
ןבדצמברו3ליים

20102009200807
,2121106

(נכתיב

השקעיה

:מזומניםושווימזומנים

547.2276,1ן,596בבנקיםמזומנים
ץ28

727976513031.18מועדקצריפיקדונות
908,71;111

-
11,ן875,8312.16307,19936,728

:טמיריםער7ניירות

400,76741.64213,31875,29ממשלתיותחובאיגרת
281,51

"174,434קונצרניותחובאיגרות
4,36"68.41626,50352,32

6.47654,40[661,58725.43671,230אחריםערדוניירותמניית

-
235,"

17950.144572,961]1,"12292,124

:סחיריםשאינםערךניירות

512,16966,19350,12670,32571,26קונצרניותחובאיגרות

1112אחריםערךניירות
~

24122
~

1579

-
676,16166,20793,21179,331511,27

ו:והלוואותפיקדונות

22,י55א200,23[565,6[580,11763,4בבנקיםפיקדונות

[641[25423447לאחריםהלוואות

22.י712,16206,23869[1997,4[,"34
-..--....---............--..........-...........:..........

1י334331218[640,16השקעותבגיןלקבלסכומים
----..--................-------------....---:..........

1"744.1927151.5[727,54[260.217741,96ההשקעותכלסד

-.......................-------------...........:-.........
-ן3[-54חובהויתרותחייבים

314,217741,196728,154747,1921715,185הנכסיםכלסד
;=====נ================================

וההתחייבויותהעמיוהטזכאות
292,19216[3.217445,196480,54[4העמיתיםוכויות

"5,5"
]

129'296248455.זכותויתרותזכאים

[715,85[314,217741,196728,154747,192וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

-=====י================================



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקיות

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
ן!201020091

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים
(43.ק%)%73.0%29.1בבנקיםמזומנים

(%1.52)%35.3%00.7מועדקצריפיקדונות

(%8.50)1.4%29.8ן08

------------------
:יחיריסערךניירות

%16.35%92.32%8.6ממשלתיותחובאיגרות

%87.19%54.18%2.7קונצרניותחובאיגרות

%99.26%22.22%5.21אחריםערךוניירותמניות

%02.82%68.73%3.11

----------..-.-.--
:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאיגרות

I(:)ן10ן5,ךל60"

~

Sf25) ,אחריםערךניירות
(%0.20)0%10.0ל08

%68.7%25.10(%1.25)

ן----------.---.- והלוואותפיקדונות
י:

%335%50בבנקיםפיקדונות
.7(%9.28) לאחריםהלוואות

ן20ן20%ן%
%45.5%62.7(%5.28)

ן.--..--.---------- סכומים
%750השקעותבגיןלקבל

8.368(0ן%6

שקעית"יייי
1

------------------ חובהויתרותחייבים
%,020

ן----------------- .4ן0010000,,,הנכהיםסיכל
100

ן=-==-===-===
וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

'נני'בם"שזיעתי

"
ן,ןנ

שש

האפיקאחוו2009בדצמברנ!ביוםרןק

-14-
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעולדיסהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםייהיח.אי13

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

----7'%60

%50--י-,

---%40,
0ן

~
201מן

.2009%30מןן,
1" %20

%_נ_רטש-
=% מזומניםחובאיגרוהסחירותמנייתעררלאניירותפקדונות-
ושווי

מזומניםסחירותסחיריםפקדונות/
והלוואות

השקעהאפיקן

-15-
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

ו2010לשנתההנהלהסקירת

ןהקרןלמסלוליהמאזניםניתוח.(4)א

אלפי196'741לעומתח"שאלפי314,217-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
נבעהשנההקרןשלבמאזנההגידול.%5.10שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"ש

ן.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

לתוםהנכסיםכלמסך%4.3-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
מסך04.7-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%1.52שלבשיעורירד,2010שנת
הנכסיםכל

ואשר,מנפוקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%8.6-ב'הקודמתהשנהלעומתעלה,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%9.32לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%2.35-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%7.10קיוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה

ערךוניירותמניותלמעטאךח" הנכסיםמתיק%6.29-בהסתכמה,(אחרים
י.השנהבסוף

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
משוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

התלוי,הוגןשווילפי הקרןאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
-ב2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקים

.הקרןנכסימסך%0.13

כלמסך%0.27היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
שנתבתוםהנכסים בתום%2.22-ו2010

ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנת
,.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף.ח" %5.5-כ)הקרןמסךנכסי%2.3

"''''-','.(אשתקד

-16-
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במקצועותלעובדיםהשתלמותטרו-ח.ר.פ
ם"רפוא-הפרה

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםגאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוטשנסתיימהלשנה

20102009200820072006

(1הפסדיםהכנסות

189055,1563243מזומנים1ש11יממזומנים
328

........................-..---..-..--...........;-.........-

:סחיריםערךמניירות

965.2815,1385,2627,2943,2ממשלתיותחובאיגרות

284.3676(301,5)075,3565,10קונצרניותחובאיגרות

776,7805,4(920,25)447,7579,20אחריםערךוניירותמניות

-

487,13959,328361,28)687,13424,8

:סחיריםשאינםערךמניירות

212,1ן,976(48)532,1368,4קונצרניותחובאיגרות

32(851)(761)(600)112)אחריטערךניירות

125,1244,1(809)768,3ן,483

---------------------------------------------------.........
:ומהשואותמפיקדתות

ן,99ו741442.2163422,1בבנקיםפיקדונות

-(3)(2)40106לאחריםהלוואות

-
199,1ן781548,2161419,1

1י1521הכנסותאחרות

------------ן------------------------------------------------
475,161196(8נ,919)941,15335,40(חהפידיט)ההכנסותכלסך

,11

הוצאות

699'009.1869765764ניהולדמי

5753333335ערדניירותעמלות

639ן327463מיסיםהוצאות

098,1996861813773ההשאותכלסד
ב-_נ--..-..----.-..----.-..

=---------- לשנתנטו(הפסדים)הכנסות
662,15423,10(780,29)843,14339,39החח

========================;,,====,



ן

"רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקירת

:(חדשיםשקליטבאלפי)
הכנטהשיעורידוח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.1ממוצעתשנתיתיתרה
20102009201020092010,009? (1אח11יס(ח"שובאלפי(ח"שבאלפי,

4.ל48:י58.1'י998.11557,23189055,1מזומניםושווימזומנים

ן------------------------------------
ו:סחיריםערךניירות

%82,3י599,71505,47965,2815,1%14.4ממשלתיותחובאיגרות

%76.27'160,39053,38075,3565,10%85.7קונצרניותחובאיגרות

%55.60י819.50984.33447.7579.20%65,14אחריםערךוניירותמניות

%57.27י578,161542,119487,13959,323551.8

ן--------------------=--------:----
(:סחיריםשאינםערוניירית

369,18762,20532,1368,41קונצרניותחובאיגרית

%04.21י34.8"
)[17740411אחריםערדניירות

"60)(%68.27)(%51.148)
546,18166,21483,1768,3%'

"0.8!1

"80.17

ן------------------------------------ו :והלויאותפיקדונות

בבנקיםפיקדונות
"99,12977.15821442,2%32.6%28.15

%96.47,25222140106%87.15לאחריםהלוואות

42?,13198,16861548,2%'

15.י%73,5.6" .........
ן--.....--..................

.61נטו,אחריםנכסים
....................................

15..(..)אחרותהכנטות

1.71ן370,205464,180021,16335,4080

"35.22 ==-============
ן====-========

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסוירהיתרותסכום('1
מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכוון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל('.1

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגירמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
בנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

ישראל .'ו.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים

":יי"ילן:ם:5
.
::ע2וךך,:5,י",צ::יןן,י:,.ןין

""



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםכשלהשתלמות-ח.ר.פ

ישנתהלר)ההספקית

:

ZOIO

עזישZOO,הקצןצאות,הניתוח.(עב

,""י
"ייי."

(.,ל1ש,ן,

[)נהוי')'ומ
7:-ל11ת)1משכורות

-נ11-4ע7ותוחכריידיוקטודיפמולים)דמי
1'12).11

גי"-,הב'לשק,תפעולשירוהי
",%7-'ינ-ההשקעותתיקשלי)צו,חיהול)),בגהוי,)דמי

ן

'מקצועיות
7,-משפטיות

-השקעותייעוד
,4

lTawnרואהקורת.ב

i

י,.ימו;-;2.
נויי.פזיםמנקר
ייומויוי-3.מחשובשידותי
'14-1-אתרמקצועיייסוג

(,.1ון

"יי'%'-]".שכרדירהואהוקתמשרד
'-Ya~-י4-ושיווקפרסום
ןן.(וו,%(14,',.-1.1ן(11המזהיתלחגרההול.)דמי

יורי%=[1נהוצאותאהרות
ייוון)(1.1ג4,(,.14גג41א(,(וזן"הוי.)דמינ"סה

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

.111,'%,115.11'%,(115.1'%,ג45"(.")עי7יי11ת)שיומגדהקניהעמידתת

1_(,%11ון_",1%1,.ן,"%י1ן'ן')צ1.חמהולעמלות

.,ין,'%,(ו.(,5'%י(5,1.1'%י5753עמלנתכ"סה
ן..-.---....-----.....----.---...-,---..-............

ווו'%,ון.(4ו'%'ווו'י.%'22גימיסיםהוצאות

;ן

Laa221ההוצאותכיסד

מם%%1ע2שעןן2ם.קשוים'לנ77עות)1)ההוצאות

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשטיתתרה,]מחולקתשהיא]הדוחשותין)]ההוצאה(.1 9בדצמנרונביוםהקרןכסי)מכללההוצאהאחוושלהשיווישיעור(..,

"
.~בדצמברנ)-בהאחוולעומתי2 IOO

.(הדירקטוריוןדוחבתחילתראה,המנצי.השיוועקבהניהולדמישיברכיניםהשיווישיעירהוצרלא העמלותשולמושבעדן(מוחלטיםבערכים,והמנירותהקהותסךמתוךהעמלותמנוםשלשצתיסיכוםלפימחושבהשיעורן..',

:ם,.המהותי,)'הש.עוד.שרתוח

המבוקריםהכספייםסחות]יהול)דמיניאדרראה,הקריל,יה)ה31אותעיוסד)מדע111

.המהלתהחברהשלהגוללהרווחעל1ב17ח
.המבוקריםהלספייםיוחות]"עטן,יבעי,נ)אור]נפירוטראה1נן



רפואיים-הפרהבמעצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

"לשלההנהלהספיית
בנ20

(חדשיםשקליםבמולכי)

העמיתיםבנכויותהשינוייםעלדיחות.(נ))
2(06ן20(20102009200817

העמיתיםוכויות
~

eP17(445,196480,154292,192586,851984,1השנהשלבינוארנ

ן:הפרשות
73,19,"9ן,21704,19368,ן3ון53,2"הפרשותמעביד-שכירים

157,7050.7584.6468,6591,6עובדהפרשות-

288,26836,25329,26א695,28163,2ההפרשותכלסו

:לעמיתיםתשלומים

,8י920),9י.048),03,27ן)(9י.ב574(6ן,א98)רים,עמיתיםשכ
(920,18)(19,(,48)(103,27)(574,19)(988,16)סדכלהתשלומים

:זכויותהעגרת

66י6165366הקרןאלזכויותהעברת

(296.3)(805.51)(253,7)(028.4).(742.5)מהקרןזכויותהעברת

(23,3(11(744,15)(217,7)(963,5)(681,5)סו,ות.זכוהעברתלך

179,4(956,8)(032,8)6626,2,(,26נטוצבירה

-------------י__________________________________________________4:---:-----
662,15(780,29)843,14339,39נטו(יהפסדיםהננסית

~

42,10

---............--.............--.........................---1.............
314,217445,196480,154292,192השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזנויות

"58,185



-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
רפואיים

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג

.-
האג,

(,ופ

-ל3
נטנווטונ,,העב

"
הפקדותממיכות

-21-



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

ו2010לשנתמתנכלהתיירת

!(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

(.)השינוישיעור2009שנת2010שנת

(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

695,28163,28%89.1הפקדות

ן13ן.%21)(574,19)(988,16)משיכות
י(%74.4)(028,6)(742,5)מהקרןזכויותהעברת
י(%15.6)6165הקרןאלזכויותהעברת

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינילשיעורהסבר(')
.פעילותה

להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

הכלליהמסלולנכסימכלל%0.69הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (
-09/12/31)מניותללאמדינהח"אגמסלולנכסימכלל%5.77-ו,(%0.69-09/12/31 %0.0).

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

במסלולשנים0.2הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
הכללי שנים8.1-ו,(שנים09/12/31-1.2)

שנים09/12/31-8.0)מניותללאמדינהח"אגבמסלול
הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(

טרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדי יגיעוהשנהבסוףהבשילו
.החיסכוןתקופתלתום

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
עםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

גם,וסיכוןרווחשיקולי אחרעוקבתוכן,הנזילותליחס
זובדרך.בפיעלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני הקרן

כספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרת
ההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרן

השקעתעל,מבוססת בהשקעותמהכספיםחלק
ובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילות

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחירים



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותטרן-,ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנהלסוף(4)משיכותהפקדותיךGLחשבונות(1)ושבבקרן

172,2718,9299595,20(כולל)שנים3עד

006.5038.19431.22719.196שנים3מעל

178.2754.28730,22314,217כ"סה

2010בשנתהשתלמותלצרכיבקרןמשיכותהיולא

סוהמוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןזכויותאלהעברתכולל(נ)

.מהקרןוכויותהעברתכולל(4)

-23-
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמות,קרן-ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקירת

2010בשנתועמיתים211

החשבונותמספר
A 'v10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2009/12/31העמיתים

914,6(264)798.6380שכירים

221,6נ42214ב4,צ22הכלסד

ביתרהחשבונותמתוכם

וללאח"ש100עדשל
122[2241נ%12האחרונהבשנהתטעה

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעקלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

)מנינהללאמזינהח.אגממליל.גללמגלילשנה
") 2010;/

2.ן88.7%4" 2009
0וב1.26%ל05

2008(%47.15)

1.9ל200707

2006%47.6

1.11ן200533

8.ן25(2004

15.ן00(2003

1.2ן200203

9.ל49;2001

בללימסלול

תקוסטייתממוצעתתשואהתיופה
2010-2007%83.5-%75.14

2010-2001%54.7%41.10

.09/12,29-מהחל(.)

ף44--צ



ח.ר.פ
-

רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדוח.ד

:שניםלפי,הכלליהמסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

שנה

-25
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקירת

ההשקעיתניתוחדוח.ה

סמיתיקשלתשיאהוביןהקרןשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתיחדיח.(1)ה
,הקרןשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתיתשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרןמנכסיהאפיקאחוז.א

.חודשבסופי,הקרןנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

,.כלליק"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי,סחיריםנכסים
.סחירקונצרניח'אגןמדדלפי:(והלוואותפקדונות,ח"אג.סחיריםלאכסים)

,.השוקבתשואתהקרןמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל.חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

,שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקרןשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקרןידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקרןשל

לפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיוף)שלמראשהצהרה.13-9-2009מוסדייםוכים)חוזרפיעל
החברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל,מראש
.החוזרהוראותאתמבצעת
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2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

כללימסליל

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשיקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

5%91.11111.0.ל83:מזומניםושווימזומנים
.-..י--.--------------

ממשלתיח"אג

11.0י98.18?1.94לנ1קרועהבריביתמדדצמודח"אג

4.22.22%23.6%38.1(שחר)קבועהבריביתצמודלאח'אגי

%50.3%91.1%07.0מועדקצרמלווה

63.1?85.341'%ממשלתיח"אגכ"סה

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

סחירקונצרניח"אג

%35.2,%05.18%03.3מדדצמודח"אג

%00.0-%34.0%86.0ח"מטצמודח"אג

0%03.5%0104.ל80:צמודלאאגייח

%39.2,19.19?1סחירקונצרניח"אגכ"סה

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

אחריםערדוניירותמניות

%01.3,%17.20%93.4בארץאחריםערךוניירותמניות

%54.4%42.10%47.0ל"בחואחריטערדוניירותמניות

3.ל71.24:48'%אחריםערךוניירותמניותכ"סה

-..-.--.-.-........-
1הל11אותפקדונות

%45.6%03.13%84.0מדדצמודותוהלוואותפקדונות

0.י1.6,84ל45והלוואותפקדונותכ"סה
...........----------

סחירלאקונצרניח"אג

%95.8%03.13%17.1מדדצמודאגיח

סחירלאקונצרניח"אגכ"סה

"95.8,%'17.1

------------.........
אחריםנכסים

-1.02.0%02.0השקעהקרנות

4.0ל02אחריםנכסיםכ"סה
4

~

02.0-
-..........----1-----

כ"סה
aaa1

~

60.9
ברוטונימינלית,בפועלהקרןתשואת

7ל88 -הפרש

:1מנ422נ
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(חדשיםשקליםבאלפי1

(.)(המשד)השקעותניתוחדוח.(3).ה

מניותללאמדינהח"אגמסלול

אחוז
האפיק

תשיאומנכסי -7

השוקהקרוהשקעהאפיק

301.21%91.1,מזומניםושויימזומניט

ממשלתיח"אג

%46.47%98.1קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%49.13%23.6(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%55.3%18.1(וגילוןצמודבריביתמשתנהלאח"אג

%20.14%91.1מועדקצרמלווה

7051.78ממשלתיח"אגכ"סה

4,222נפ2כ"סה
ברוטונומינלית,בפועלהקרןתשואת
הפרש
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בהשקעותסיכוניםניהול.1

.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

מדינהח"אגמסלולנכסימכלל%5.77,הכלליהמסלולנכסימכלל%0.69שלבשיעורהינן
.המאוןליום,מניותללא
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות
גדולותמשילותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%9.86שלבהיקף
.מהצפוי
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
סבורההחברה.מניותללאמדינהח"אגבמסלול29.1-ו,הכלליבמסלול26.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

הקרןנזילותניתוח

-
כללימסלולנזילות

10/12/3109/12/3108/12/51(בשנים)

באלפי)באלפי)באלפי)

נזיליםנכסים
304,188489,161222,116וסחירים

עדשלמחיים
573,3256,3673,3שנה

מעלימ,מח
473,24707,31394,34שנה

96191ן:218אחרים

116468194356480154הכלסך
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ןמדינהח"אגמסלולנזילות
ןמניותללא(בשנים)

ן10/12/3109/12/31
באלפי)באלפי)

נזיליםכסים
446סחירים

עדשלמ"ח"
-ינה
מעלמ"הח

~
-גה

--תרים)

a1?446הכליך

ח"אגובמסלול,שנים44.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
המאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים0-מניותללאמדינה
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועדועד
שלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכל

.שניםאפס

הקרןההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקרן-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקרן,כןכמו

.האשראי
סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

החוזרים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
תיקיםניהולאלדובי-הלמןשלהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני

.הנדרשותבהתאמותהחברהי"עאומץמ"בעמוסדיים

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקרן
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

.בלבדממשלתייםהםהמאוןביוםמניותללאמדינהח"אגמסלולידיעלהמוחנקיםהחובננסי

10/12/31:ההשקעהסוג

שיעורבאלפי'חובבנכסיהשקעות
מסךח"ש

הנכסים- מסלולסחיריםנכסים
כללי

לפחותAA-בדירוג
547,28%17.13כולל)

AA-603,14%73.6עדבדירוג

עםמדורגותלא
%00.0-מספקתבטוחה

ללאמדורגותלא
24Oמספקתבטוחה . OIQ/O

174,43%91.19כ"סה

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

סחיריםבלתינכסים

לפחות-AAבדירוג
240,22%25.10(כולל)

750,5%65.2-/14ןעדבדירוג

עםמדורגותלא
254%12.0בטוחות

-ללאמדורגותלא
102%05.0בטוחות

346,28%07.13כ"סה

---------------
השקעהכלסך

JszO71%98.32חובבנכסי
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09/12/31:ההשקעהסוג

שיעורןבאלפיחובהשקעותבנכסי
מסךןח"ש

הנכסיםן
כללימסלולסחיריםנכסים

לפחותAA-בדירוג
071,19%70.9(כולל)

6,16%29.8בAA-3עדבדירוג

עםמדורגותלא
%00.0-מספקתבטוחה

ללאמדורגותלא
107,1%56.0מלפקתבטוחה

484,36%55.18כ"סה

----------.-.-
סחיריםבלתינכסים

לפחות-AAבדירוג
835,27%15.14(כולל)

~עדבדירוג AA-953,5%03.3

עםמדורגותלא
234%12.0בטוחות

ללאמדורגותלא
941%48.0בטוחות

963,34%78.17כ"סה

---------

השקעהכליד
447,71%33.36חובנכסי:

--,-
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-08/12/31

מסךשיעורח"שבאלפי
הנכסים

סחיריםנכסים
771,34%47.22(כולל)לפחותAA-בדירוגחובבנכסיהשקעות

AA-901.6%46.4עדבדירוגחובבנכסיהשקעות

%00.0-מספקתבטוחהעםמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

1%01.0,מספקתבטוחהללאמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

688.41%9426כ"סה

סחיריםבלתינכסים
076,35%66.22(כולל)לפחות-AAבדירוגחובבנכסיהשקעות

AA-780,2%80.1עדבדירוגחובבנכסיהשקעות

147%10.0בטוחותעםמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

59%04.0בטוחותללאמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

062,38%60.24כ"סה

---:---.--

750,79%54.51חובבנכסיהשקעהכלסך

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,לשבועייםאחתהמתכנסת,ההשקעותועדת
.השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
י.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללחברה
.לפיהםפועליתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ" אגשלבמקרה

מקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח" החלטה
האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדבר

שלההפעילותנוהלעלבהתבססח" והמלצות
.ההשקעותמנהלי

-33-
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(המשך)בהשפעעותסיכוניםניהול.1

קודמתשנהבסוףשנים9.3)הכלליבמסלולשנים8.3על10/12/31ליוםעומד
שנים8.2-ו,(

היא,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתהתשואה.מניותללאמדינהח"אגבמסלול
%6.1

מניותללאמדינהח"אגבמסלול%4.0-ו,(קודמתשנהבסוף%3.3)הכלליבמסלול
ככל.

,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשך
גורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות
עללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייה

ערך

.התיק
למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשניס3.3)הכלליבמסלולשנים3.3עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף1.ן%)הכלליבמסלול%1.3היא2010בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה

.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

ח"אגמסלולמנכסי%8.49-ו,הכלליהמסלולמנכסי%6.42,2010בדצמבר31ליוםנכנן
אתחושפתלצרכןהמחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,מניותללאמדינה

.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיות

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
.קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%5.5לעומתהנכסיםמסך%2.3

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב

.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתההברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתאינה)לעמיתיהמלווהאינההקרן

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםעד)הכספייםהדוחותמתאריך ירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%28.0שלבשיעור

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמזרחממדינותנחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר
ולעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתסייםמובראק

.צונאמי
פוליטית-גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאיאתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי
מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותרקיצונית
.ק"אופממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי
רמתאתהםאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

הוודאותאי .בשווקים
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,אשכנזימנחם,אני

-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פשלהשנתיהדוהאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2010לשנת("הגמלקופת":להלן)רפואיים

בוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

הגמלןלקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
-וכן

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרה
:הגמללקופתהנוגעכספי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכןהגמלןלקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

,ו
?(.עט02.1,3~""

מנחםתאריך
ל"מנכ,אשכנזי -
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
הכספיםבתחוםהבכירהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2010לשנת("הגמלקופת":להלן)רפואיים

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהלהוראות)

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
-וךן

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ארגובדורוןתאריך
הבלי

~

כספיםהכספיםבתחוס
-37-/



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
עלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("הגמלקופת":להלן)רפואיים
.כספידיווח

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההגמלקופתשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

הקרןשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעל
ission1the-השלפנימיתה Treadway Commi]0Committee Of Sponsoring Organizations

()coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססbelievesl(2010בדצמבר31ליונןכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהקרןשלהפנימיתהבקרה

ן--לב

4
הדירקטוריוןר"יו,באהלילד

קעןט

ל"מנכ,אשכנזימנהם
ף

ע~-ע- ארגובדורון
הכספיםבתחוםהבכיריעיח,

/20'י'4
תאריך

-38-



8SHARONYסם.םק4.חשבוןרואי'ושותשפלר-שרוני

-

- SHEFLER

SHARONY--שן-%-א%

ARIE

C.(א8ו.ן.ז44.ן.דעודד,חשבוןרואהי'גברמן . P . A]0וBERMAN

I

LEIBOVITCH.(חשבוןדואהגוביזשימה-י SHLOMO

PC

. A ( lSR

Mחוי.)וה.תעש.מהן0יעקבשטף . Sc,.5"וSHAYDIF

,

JACOB

שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרודנהדוח

רפואיים-הפרהבמקשטתלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב-בניהול

-להלן)רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

בזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2009-ו2010בדצמבר31לימים("הקרן"
-ח.ר.פיהבשלוההנהלההדירקטוריון.תאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתים

.הקרןשלהכספייםהדוחותעלאחראיים("המנהלתהחברה"-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

אתלתכלמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותית

ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת
סבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקופהשלוההנהלההדירקטוריון

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

שלהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

אחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותואת2009-ו2010בדצמבר31לימיםהקרן

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרלהנחיותבהתאםתאריכיםבאותםשהסתיימומהשנים

גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם

"
.("התקנות":להלן)1964-ד"התשכ,

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאם,גםביקרנו

31ליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר

הבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2011במרץ30מיוםשלנווהדוחcosoידי

)למ.,ש/.הקרןשלכספידיווחעלהפנימית

'ושותשפלר-שרוני
חשבוןרואי ,גן-רמת

א"תשע'בבאדר'כד
2011במרץ30

6134747-03.פקס6134645-03.טל,3505.ד.ת,52511גןרמת.35נסקי.בוט'ז'רח.2התאומים'מגדל

6134747-3-972_Fax6134648-3-972.761,3805.8.ק.(כ,ISMEL.52511RAMAT-GAN,.81JABOTINSKI35;TWIN
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שו-5ננ
שלהמניהןלבעלןהמגירהחשבךרואהדוח
מ"בעגמלסופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

ביטוח,ההוושוקעלהממינהיטראותבהתאם
כספידיייחשפניקותבשרהבדברוחיסכת

(החברהיי"-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהבשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליום
Treadway8"1Sponsoring(חו0[ח,חסן55-ה Organizations of01Committee050"-ולהלן)").

אתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
עלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביות

עלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווח
.ביקורתם

Public(ק(8ס4)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Compeny Accounting Oversight Boardב"בארה
תקניםפי-על.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדבר
מכל,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכעמאיתנונדרשאלה

כניטיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינות
והתפשלהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעל
כציוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשל

"נאבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאם
.דעתנולחוות

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספידיווחלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגבי

עלפנימיתבקרה.וחיסכוןביטוח,ההוןplWאגף-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות([51אקבינלאומיים
רשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווח
הוצאתםלרבות,החברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשר

כספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותה
ביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
שלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,וחיסכון
העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(31-וןהחברה
הדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהולרבות

.הכספיים

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת

.לרעהתשתנההנחליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתי

בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
.(050ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010

2010בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,DAביקרנו
דעתחוותכלל,2011במרך30מיום,שלנווהדוח2010בדצמבר31ביוםשהסתיימהולשנה

עלמסויגתבלתי" .כספייםדוחותאותם
_ע)/411

'ושותשפלר-שרוני
חשבוןרואי ,גןרמת

א"תשע'בבאדר'כד
2011במרץ30
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20102009ביאור

נכנעים
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

596,1547,2בבנקיםמזומנים

279,7765,13מועדקצריפיקדונות

-
875,8123,16

:סחיריםערךניירות

4400,76741,64ממשלתיותחובאיגרות

4174,43484,36קונצרניותחובאיגרות

7,6661.58725.43אחריםערךוניירותמניות

235,178950,144
------------------------

:סחיריםשאינםערךניירות

5125,16966,19קונצרניותחובאיגרות

8164200אחריםערךניירות

676,16166,20
------------------------

9:והלוואותפיקדונות

580,11763,14בבנקיםפיקדונות

254234לאחריםהלוואות

-
834,11997,14

10640,1316השקעותבגיןלקבלסכומים

260,217741,196ההשקעותכלסך
------------------------

-1154חובהויתרותחייבים

314,217741,196הנכסיםכלסך
==============

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
מניותהון

14314,217445,196העמיתיםזכויות

15-296זכותויתרותזכאים

314,217741,196וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
==============

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהסיםהמצועפיםהביאורים

ייעג:(ן:"י"'" -41-



מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותללאמדינהח"אגמסלולכללימסלול

בדצמבר31ליוםבדצמבר31ליום

2010200920102009נכסים

השקעות

:מזומניםושווימוומניבו

565,1545,2312בבנקיםמזומנים

141.7678.1313887מועדקצריפיקדונות

706,8223,1616989

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

:סחיריםערךניירות

-123,76741,64277ממשלתיותחובאיגרות

--174,43484,36קונצרניותחובאיגרות

--661.58725.43אחריםערךוניירותמניות

958,177950,144277-

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

:סחיריםשאינםערךניירות

--512,16966,19קונצרניותחובאיגרות

--164200אחריםערךניירות

676,16166,20--

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

:והלוואותפיקדונות

--580,11763,14בבנקיםפיקדונות

--254234לאחריםהלוואות

--997,14נ834,1

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

--640,1316השקעותבגיןלקבלסכומים

814,216652,19644689ההשקעותכלסך

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

---54חובהויתרוהחייבים

868,216652,19644689הנכסיםכלסך

================================

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

868,621356,19644689העמיתיםזכויות

--296-וכותויתרותזכאים

868,216652,19644689וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

================================



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20102009ביאור

(הפסדים)הכנסות

189055,1מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

965,2815,1ממשלתיותחובאיגרות

075,3565,10קונצרניותחובאיגרות

447,7579.20אחריםערךוניירותמניות

487,13959,32

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

532,1368,4קונצרניותחובאיגרות

(600)749)אחריםערךניירות

483,1768,3

------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

741442,2בבנקיםפיקדונות

40106לאחריםהלוואות

781548,2

------------------------
15אחרותהכנסות

941,15335,40ההכנסותכלסך

------------------------
הוצאות

16009,1869ניהולדמי
175753ערךניירותעמלות

183274מיסיםהוצאות

098,1996ההוצאותכלסך

843,14339,39הדוחלשנתנטוהכנסות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

מתלוליםלפיוהוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותללאמדינהח"אגסלול"כללימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31בדצמבר31

2010?20020102009(.)

(הפסדים)הכנסות

--189055,1מזומניט1ש11יממזומניט

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

:סחיריםערךמניירות

-963.2815,12ממשלתיותחובאיגרות

--075,3565,10קונצרניותחובאיגרות

--447,7579,20אחריםערךוניירותמניות

485,13959,322-

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

:סחיריםשאינסערדמניירות

--532,1368,4קונצרניותחובאיגרות

--(600)(491אחריםערךניירות

483.1768,3--

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

:ימהלויאותמפיקדונות

--741442,2בבנקיםפיקדונות

--40106לאחריםהלוואות

781548.2--

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

--15אחרותהכנסות

-939,15335,402ההכנסותכלסד
.--..-.-.----..-.-..---.........-............

הוצאות

--009,1869ניהולדמי

--5753ערךניירותעמלות

--3274מיסיםהוצאות

--098,1996ההוצאותכלסך

-841,14339,392הדוחלשנתנטוהכנסות

===============================

.09/12/29-09/12/31לתקופה-מניותללאמדינהאארמסלול

-44-



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

445,196480,154השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

538,21113,21מעבידהפרשות-שכירים

157.7050.7עובדהפרשות-

695,28163,28ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(574,19)(988,16)שכיריםעמיתים

(574,19)(988,16)התשלומיםכלסד

:זכויותהעברת

6165הקרןאלזכויותהעברת

(028.6)(742.5)מהקרןזכויותהעברת

(963,5)(681,5)נטוזכויותהעברתסך

026,6626,2נטוצבירה

843,14339,39הדוחלשנתנטוהכנסות

314,217445,196השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

================

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

מסלוליםלפיהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוח

(חדשיםשקליםבאלפי

מניותללאמדינהח"אגמסלולכללימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה
בדצמבר31בדצמבר31

2010200920102009(')

356.196480.15489-

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

525,21113,2113-

-53050.74וי7

-דו678163,28י28

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

-(5סו)(574.19)([883,6)

-(1115)(9ן,574)(883,16)

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

6165--

(742,5)(028,6)--

--44389

(1443(9

"
ג_=_(

(241,6)(052,6)44389

6712153735589ז5

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

1418413913392-

868.621356,19644689

--==-===

09/12/29-09,12/31לתקופה-מניותללאמדינהח"אגמסלול



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקרן.א
("הקרן"-להלן)רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ.1

פעלההקרן2009/12/31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמה
-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב2010/1/1מיוםהחל.כתאגיד

.הקרןאתמנהלת,("החברה"

-ה"התשס(גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(ו)86לסעיףבהתאם
,לתוקףהאמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע,2005
.תאגידעודתהיהולאמנהלתחברהבידיכנאמנותתנוהל

("המבניהשינוי"להלן)ל"הנהשינוילביצועהנדרשהפעולהמתווהבוצעזאתלאור

קרןיהבחברתהתפצלה,המבניהשינויבמסגרת.2010/1/1-לנקבעומועדו
גמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב,מנהלתלחברהמ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמות

.רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פהשתלמותולקרןמ"בע

הואשחלהיחידהשינוי.בקרןהעמיתיםבזכויותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
שאינהגמללקופתמ"בעכחברההתאגידיתהקרןפיצולמעצםהנובעהשינוי
.מ"בעמנהלתחברהבידיבנאמנותוהמוחזקתמ"בעכחברהמאוגדת

.המבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחיםהמנהלתלחברהנוצרולא

בשונה,לפיכך.הקרןניהולהינההיחידהופעילותהממשיעצמיהוןאיןלחברה
קרןושלמנהלתחברהשלנפרדיםכספייםדוחותהוצגו,האחרונותמשנים

.ההוןשוקאגףחוזריהנחיותפיעל,ההשתלמות

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברהתפעולשרותי.2
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהב

שלווהוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוף

שלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמן.3
עלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמעכלעלהקרן
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהול

מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל.4
המתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"שלמגן-להלן)

הסהמשלימיםהשירותים.ם"שלמגןממניות%20-במחזיקהבנק.יהבמבנק
והעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקר

ידיעלספטמברעדניתנווהם,(נלוותופעולות,בבנקהמתקבלותמסלוליםבין
בבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנק

,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכתבאותה
.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הנדרשותבהתאמות

מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
-47-



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

-ד"התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם
וחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמסתקנות"-להלן)1964

.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד
:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחרשנוספו
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועדלאחרהסכומים

.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
2003.

.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
הקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר30-בשהיה2010

,זאתעםיחד.2011לשנתהכספייםבדוחותייכללו10.12.31ביוםשבוצעו
.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31ביוםשנעשוהפקדות

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1
היתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-

.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודשיותר
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-

אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-
.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע

ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-
.מזומנים
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
ניירות.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
ההשקעותועדתבאישורהתיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכיםפייננסגלובל
.הקרןשל

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
הסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוקשווי

לפילשקליםמתורגםל"בחוהשוקשווי.2010בדצמבר30ביום,בורסהבאותה

סחירותכמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשערי
.ל"בחו

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

המזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומיםמועדים)

פיעל,זאתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה
והציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודל

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברההמתקבלים,הפרטניים
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןאישורליוםעדההשקעהמקרן
.מהמנפיקציטוטיםלפי-(CDOכגון)מורכביםפיננסייםמכשירים-

והלוואותפיקדונות.4
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

שיעורלפיהמזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-פיקדונות-
.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאים

הריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל
.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבלים

מחברההמתקבלפרטניציטוטפיעל-בביטחונותמובטחותהלוואות-
.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

חודבמטבעעסקאות.5
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםגפריטים

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
.EX-היום

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.7

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"שמטבמדדהשינויושיעורהקרןתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.המסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםגםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

()(.גהקרןתשואות.א

כללימכלולח"אגמסלולכללימסלולח"אגמסלול

ללאמדינהללאמדינר

%07.9-%41.2%88.7%01.0%05.26%42.15ברוטוהנומינליתהתשואה

%64.8-[%94.1%22.7%00.0%49.25%72.5נטוהנומינליתהתשואה

.המאוחרלפי-השנהתחילתאוהמסלולפעילותמתחילתמחושביתהתשואות(.1

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

2010200920082007
(םיווחאב)

5.4%79.2[%25.2%89.3%(הידועהמדדלפילצרכןהמחיריםמדד

-%97.8-%14.1-7.0[%-%99.5ב"שלארהשלהדולרשערהחליפין

-%97.6-10%04.28.[%5-10.[%2שטרלינגלירה

[.%71-%73.2%39.6-%93.12אירו

קרייםעימטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

בדצמבר31ליום

2010200920082007

[18.05[5.0[[8.4[4.17(וביקידותהידועלצרכןהמחיריםמדד

549.3775.3802.3846.3ב"ארהשלדולר

493.5111.6548.5711.7שטרלינגלירה

738.4442.5297.5659.5אירו



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיםחוגלמטבעלצרכןהצמדהללא

247,7-459,1-706,8מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

76,,23--195,53928,22ממשלתיותחובאיגרות

564,3604,396-741,43קונצרניותחובאיגרות

381.5661.58--280.53אחריםערךוניירותמניות

039,110532,626381,5958,177סחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

512,16--512.16-קונצרניותחובאיגרות

164164---אחריםערךניירות

512,16-164676,16-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

:והלוואיתפיקדונות

580,11--580,11-בבנקיםפיקדונות

254--254-לאחריםהלוואות

834,11--834,11-והלוואותפיקדונותכ"סה

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

28607,15-640,1השקעותבגיןלקבלסכומים

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

54---54חובהויתרותחייבים

68הנכסיםכלסד

~

117485,92470,1545,5868,216

===================================
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותללאמדינהח"אגמסלול

2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

מחירים"ללא
כ"סהלצרכןהצמדה

169-169מזומנים1ש11ימזומניט

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

:סחיריםערךניירות

55222277ממשלתיותחובאיגרות

55222277סחיריםערךניירותכ"סה

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

-------

224222446הנכסיהכלסך

==================,



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

כללימטלול
2009בדצמבר31ליונת

בהצמדה

למדד
נכסיםבהצמדההמחירים

כ"יהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

760.13-463.2-223,16מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

741,64--127,49470,15ממשלתיותחובאיגרות

125347,3612-484,36קונצרניותחובאיגרות

913,34568-244.8725,43אחריםערךוניירותמניות

95י144(3,84385,5212244,81()9מחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

966,19--966,19-קונצרניותחובאיגרות

200-200--אמריםערךניירות

966,19200-166,20-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

:והלוואותפיקדונות

763,14--763,14-בבנקיםפיקדונות

234--234-לאחריםהלוואות

141997--997,14-והלוואותפיקדונותכ"סה

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

316--1306()השקעותבגיןלקבלסכומים

079,98654,87675,2244,8652,196הנכסיםכלסך

=================================
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רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותללאמדינהח"אגמסלול

9בדצמבר31ליום

~

20

הצמדהליא

89מהמויםישנימהמוים

89הנכסיםבלסד

-.==



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

כללימסלול
בדצמבר31

20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

865541,18(ימ,מק)מועדקצרמלווה

258,75200,46סחירותממשלתיותחובאיגרות

123,76741,64בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

174,43484,36להמרהניתנותאינו

174,43484,36בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

122,112lסחירותחובאיגרותכ"סה

~

hlza

20102009/12/31בדצמבר31

קונצרניותח"אג

הכלסךהכלסךלהמרהלאממשלתיותח"אג

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

94.135.409.252.1צמודותבלתי

56.577.280.389.3למדדצמודות

98.098.044.1-ח"למטצמודות

390.298.272.2.(13ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

3%67.3%06.3%55.2.יו0(צמודותבלתי

1.0%03.2%61.1%32.3י88למדדצמודות

%13.2%13.2%33.0-ח"צמודותלמט

1לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

~

2.י1ל31.294',38.21754.21



הפרהגרפואייםבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מניותללאמדינהח"אגמסלול

בדצמבר31

20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

-277סחירותממשלתיותחובאיגרות

__1221בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

בדצמבר31

2010

ממשלתייתח"אג:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

16.6צמודותבלתי

84.2למדדצמודות

נ.49ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%63.2צמודותבלתי

ל.%37למדדצמודות

8251.0לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

-א5-



רפואוים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20102009:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

2:5,6:966.9להמרהניתנותבלתי
,

522,14סחירותבלתיבארוקונצרניותחובאיגרותכ"סה
~

ILE

2010/12/312009/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

87.378.3למדדצמודות

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינוחובאיגרות

%28.3למדדצמודות
~

4.ולו



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

0%20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6ביאור
'נללמסלע

ג2010/12/312009/12/3

כללימסלולכללימסלול:ההרכב

345.32203.24בארץמניית

1049.1,פיס(ל11,בחוימביית

בבונגבמשבבמנקתהכלסך

.במרילוהןבארץהושחוריתמניותכילל1ס

2/31ג/312009/2010/2%יחיריטאחריםערךניירות-7ביאור

כללימילה

.כללימסלולמסלולכללי

:בארדעתיריםאחריםערדניירות

264,10כ932.2סלתעודות
ן,ומו-בנאמנותמעותפיתלהשקעותקרנות

נ1אופציותכתבי סה
278,11ה935,2בארץסחיריםאחריםערדצייריתכ"

4195.7,וד3סלתעודות

4195,7,וד3ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

aauסחיריםאחריםערךניירותכ"סה uaa



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךוניירותמגיות-8ביאור
בדצמבר31'-'ז--י.''--',כללימסלול

2009(י)2010

:ההרכב.א

:ל"בחוסחיריםשאינסאחריםערךניירות

164230השקעהקרנות

02ן164:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערדניירותכ"סה



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייטלדוחותביאורים

(חרשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20102009

:ההרכב.א

580,11763,14בבנקיםפיקדונות

254234לאחריםהלוואות

834.11H27Sוהלוואותפיקדונותכ"סה

20102009/12/31בדצמבר31

הכלסךהכלסךהלוואותפיקדונות

:(בשנים)מ"מח.ב

"והלוואופיקדונות 63.232.262.274.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:והלוואותפיקדונות

%56.1%94.2%59.1%90למדדצמודים

-62-



רפואיים-הפרהבמקצועותלעומדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

השקעותבגיןלקגלמכימים-0נביאור

בדצמבר31ליום

1)20119)20

17187לקבלEXריבית

2810לקבלדיבידנד

441.1219לקבלקרןפדיון

פ1ב4640גההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום ווו7.ליו20,

ב5מנהלתחברה-חייבים

-4אחרותחובהויתרותחייבים --

ו_.ב_נםחיבהויתרותחייביםכ"סה



רפיאיים-הפרהבמקצועותלעיבדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהנספייםלדיחיתביאירים

(חדשיםשקליםבאלפי1

מהיתיותהשקעית-12ביאיר

הקרןשביצעה,המסלולנכסיממןאחוזיםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיותהשקעותכרוסלהלן
,כאלההיובהםבמסלולים,אחדבתאייךאואחדבמנפיק

כללימסלול

שיעירבדצמבר31ליוםשיעזימ"בעהפועליםבנק

היכסיםמסך219,1,2,,1,1הנכסיםמסך

2/31ג/2009ננ,12,נו20

%24.1693,24אופציהובכתביבמנסת

~1,2%12,

,
().1%53,(,37לאא().4ן%הוןובשטריחיבבאיגרות

5.4ן8%,ו3.582אה%35.2מוזמניםובשוויבפיקדונות

111:111.בLUth111211נ"סה

מיייתללאמדינהח"אגמסליל

l' , lllIB ,lS8שיעירבדצמבר31ליוםשיעורקי

םיייייייייייים
1י.%36ןו1.316לל5מזומניםובשוייבכיקדונית

611%12426נננ2בנ[כ"סה

מ"בעהפיעליםבנק

עיי,שבדצמבר31לייטשיעיר

םיייייייייייים --
Oמזומניםובשוויבפיקדונות . IG

~

i143).7ן%)1)א

ULLU,2בם'1211מכ"סה

י,,.סגדצמנרינם,.ישרךמ"בע,יאיםגיק
הנכסיםמסן21,ן,10,219הנכסינומסך

2009/12/31נ2/3נ/2010

כ3811.52418%22.2מזומניםובשוויבביקדוטת

HJLSנ121121[כ"הס

מ"בעדיסקויטבנק

TCYבדצמבר31לייםשיעיר

גננםיייייייייייינם ן

- ,1.1ל4221024,ל)%,מזומניםובשוייבפיקדונות
421ב2211%1שנבנהכ"סה

מ"בעהבינלאימיהבנק

שיעייבדצמברב3ליוםשיעיר
הנכסיםמסך211119ן2,,(1הנכסיםמסך

2,31נ/2010,12/312009

7.7א'8.31771ן%מזומניםובשוויבפיקדיטת

2צ122%24ננב:1כ"סה

שיעורבלצמבר31,לייכשיעור,א1[1(:4/14ה1!(

הנכסיםמעך2111111119,2הגבעיםמסן

נ2010,72,312009,12/3

24.11?18104.לז%אחריםערדבעיירות

uaihעihL282סהייכ



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ו.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(1)ענייןבעלי-13ביאור

.הקרןאתמנהלתמ"בעגמלקובותלניהולחברה-ח,ר.פיהב.1

.תפעולשירותילהנותןוהואהחברהממניות%90-במחזיקמ"בעהמדינהלעובדייהבבגק.2

וועובדהומתוקף,2008יולימחודשההלמ"בעהמדינהלעובדייהבבבנקמתויק,מ"בעטפחותמזרחובנק.3
.בוהקשורותובחברותמ"בעטפחותמורחיבבנקהקרןלהשקעותגילויניתן

.בהןהשקיעהושהקרןטפחותמזרחילבנקהקשורותהעיקריותהחברותרשימתלהלן

.(ש"עויתרת)מ"בעהמדיגהלעובדייהבבנק
מ"בעטפחותמורחיבנק
מ"בעאדניםבנק
מ"בעוהשקעותנכסיםחץאלוני

בשיםלישראלההברה
מ"בעלישראלכימיקלים

מ"בעלנפטויקוקבתי
מ"בעמליסרון

(.-)הגבוהההיתרהליוםתרת'(.)במאזןיתרות

2010/12/312009/12/3120102009

260,5487.4260,5968.4אהריסע"וניאופציהכתבי,מניות

846,6455,4846,6664,4קונצרניותחובאיגרות

186,3991,3692,3314.4מחודשיותרשללתקופהבבנקיםפיקדונות

-23-127השקעותבגיןלקבלסכומים

(13)64(13)50נטו,(זכאים)חייבוס

137849584מוזמניםושווימזומנים ."
רבעוןסופיבסיסעל

הוצאות,5
20109""2

-ו.09כהניהוללחברתניהולדמי
313-(.)ניהולדמי

.יהבלבנקתשלומים.דירקטוריםכגיןתשלומםכוללותההישאות(י)

(1)ערלזירות)קניות.6

606839אמריםוניסעאופציהכתבי,מניות

-172,2חובאיגרות

(1)ערךניירותמכירות.7

JO ' O2009

6,1כ1004אחריםונסעאופציהכתבי,מניות

חובאיגרות

השוקבמחירי.בוצעהעסקאות(1)



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-14ביאור
בדצמבר31ליום

212009)1(1:העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

2661,196ו258.7(לבחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

ו56לעמיתיםשיתווספווכויות
"21)

1ל1*ב22213*224בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

-מ.ן4'%03.04בזכייותהשיעיבעקבותהקרןלתשואתהתוספת

לשינויפירוט

(13ן2המאזןליום(ביתרחולקו)חולקושטרםרווחים

--המאזןתאריךלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
(851).54החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

תנם%

א39בסך10.12.31ביוםשנעשוהפקדותכולללא_ת'שיאלפי5כסךמעברחשבון]הפקדותכולל2009בשנת,.)

.ח"ש

זמתויתרותזכאים:15ביאי
בדצמבר31יינם

221109(נו()

7-עובדים

165-לשלםהוצאות

1ו1-לשלסהכנסהמס

ו)-עייןלבעליהתחייבות

1טבזכותויתיותזכאיםכ"סה



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-16ביאור
כיוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

2010
י-,

2009

72-ונלוותמשכורות

43-וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

270-(יהבבנק)תפעולשירותי

125-ההשקעותתיקשלחיצוניניהולבגיןניהולדמי
8ד-משפטיות

48-השקעותייעוץ

]2-השבוןרואהביקורת

103-פניםמבקר

3-מחשובשירותי

14-אחרמקצועיייעוץ

26-משרדואחזקתדירהשכר

45-ושיווקפרסום

-009,1המנהלתלחברהניהולדמי
10-אחרותהוצאות

62א92,2פניהםדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקרןמעמיתיגובההמנהלתהחברה

הקבועהמירביהשיעורעליעלושלאניהולדמיתקנונהפיעלמעמיתיהלגבותרשאיתהקרן
_(%2כיוס)התחיקתיההסדרבהוראות

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגריםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

'גמלקופותשלחודשידוח'הוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
.%57.0הוא(4-2-2009גמלחוזר)

שלשנתייםדוחותלעריכתכללים'בחוזרשהוגדרכפיהקופהשלהניהולדמישלהשיעור
יתרתעלמתבססהחישוב.%48,0הוא(20-2-2005גמלהוזר)'גמלקופותשלמנהלתחברה

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,השרהבמהלךהממוצעתהרכסים

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמודע



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-17ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009

ששולמוהעמלותסכומי
4953ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

-8(")חיצוניניהולעמלות

5253עמלותכ"סה

.בהןהשקיעהשהקרן,ההשקעהבקרמתהתביםהניהולדמיהןחיצוניל)יה)עמלות(.)

(*)הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%09.0%08.0-%075.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

(")('*)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(.)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(..)

.זרסוכןועמלת



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-18ביאור

קופותעלהפיקוחבחוק)הכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא,גמל

הכנסהמסבפקודת'(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל
.הפקודההוראותליתרובכפוף
המסהוצאות.זריםערךבניירותהשקעהבגיןהןהקרןשלהמסיםהוצאות

.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירותמהשקעות
פעילותמדווחתבומשולבדוחהמיסיםלרשותמגישותהקופה)המנהלתהחברה
.פטורותשאינןהקופהשלוההכנסותהמנהלתההברה
.2002המסשנתוכוללעדכסופיותלראותןשישאוסופיותשומותהמנהלתלחברה

-69-



רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פ

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-19ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

העובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים
שינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעביד

.אחרתלקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלק

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
האמורהאומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי22-כ)ח"שאלפי51-כהואהעברת
.(2009שנתבסוףח"שאלפי13-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי13-כשלסךכולל

31ליוםנכון,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעלהמעבידעלמידעלהלן.ב

:(ח"שבאלפי)2010בדצמבר

החובכל.סךשנצברהליביתהערכתהחובקרןהערכתהמעבידשם

5-5המרכזמילגת

הישראלי

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
<nwlשלתקופהבמשךלקרן wלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשים
.הפיגורבדבר
צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש
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(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-19ביאור

'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד
:שלעיל

בונקטהשהחברההטיפולהמעבידשם
לאחרשולם.באיחורשהתקבלותשלומיםבגיןחובהישראליהמרכזמילבת

.המאזןתאריך

.השקעהבקרנותח"שאלפי85-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ה

ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

וכן,שוניםפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2010שנתבמהלך
משלמותלאגמלקופותלענףהנוגעים,חוקוהצעותתקנותטיוטות,חוזריםטיוטות
:שבהםהעיקרייםלהלן-לקצבה

וחוזריםתקנות,חוקים

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשיסתיטעלהפיקוחתקנות

.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2'מסתיקון)
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת

מוסדימשקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט"תשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)
למשקיעהמתירההוראהבאהובמקומה,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש

לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה
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-א"התשע,(שעהוהוראת5'מסתיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
.2010.10.18ביוםפורסם-2010

:הבאיםהדברים,היתרבין,נקבעוהתיקוןבמסגרת

בעיסוקגם,גמלקופותלניהולבנוסף,לעסוקתוכלגמלקופותשלמנהלתחברה-
.הממונהובאישורמסוימיםבתנאיםפנסיונילמוצרהנוגעאחר

מתקיימיםאם,לקצבהמשלמתלאגמלמקופתישירותכספיםלמשוךיוכלעמית-
:הבאיםהתנאיםכלבו

ו2004-ד"התשס,פרישהגילבחוקכמשמעותוחובהפרישתלגילהגיעהוא(1)

גמלבקופת,הכספיםנמשכיםשממנההגמלבקופתבחשבונותיוהכספיםסךק)
עלעולהאינו,ותיקהקרןשאינהמשלמתגמלובקופתאחרתמשלמתלא

ןהמזעריהצבירהסכום

משולמתואם,ותיקהקרןשאינהמשלמתגמלמקופתקצבהלומשולמתלא(3)
ומקופות,האמורהמהקופהלוהמשולמותהקצבאותסךכאמורקצבהלו

.המזעריהקצבהסכוםעלעולה,תקציביתפנסיהבתוספתאחרותמשלמות

לבקשלהלןהמפורטיםהעמיתיםזכאים2011.12.31ליוםעדלפיה,שעההוראת-
ולקבלם,לקצבהמשלמתלאגמלבקופת2008.1.1לאחרשהופקדו,כספיםלמשוך
:הרווחיםעלמס%15בניכויהוניכסכום

לשלםהמשיך,2007.12.31ביוםלתגמוליםגמלבקופתעצמאי-עמיתשהיהמי(1)
ביוםשנים60לוומלאו,לקצבהמשלמתלאגמלבקופתלחשבונותשלומים

2007.12.31.
,2010.11.18ביוםלקצבהמשלמתלאגמלבקופתעצמאי-עמיתשהיהמי(2)

.2007.12.31ביוםשנים60לוומלאו
העמיתשלבחשבונוהצבוריםוהכספים,שנפטרעמיתשלמוטבשהיהמי(3)

.לקצבהמשלמתלאגמלבקופתהמוטבשללחשבונוהועברושנפטר
מהקופהכספיםלמשוךזכאיהיה,לפיצוייםאישיתגמלבקופתעמיתשהיהמי(4)

העמיתשלבחשבונוהתגמוליםלמרכיבהועברוכאמורוכספים,האמורה
.לקצבהמשלמתלאגמלבקופת

-2010-א"התשע,(שעההוראת)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכניהמסתקנות

.2010.12.30ביוםפורסמו
הפיצוייםלמרכיב,2012-ו2011המסבשנות,להפקידלהמשיךמאפשרתהשעההוראת
בעבר).התגמוליםלמרכיבמקבילol>wnאיןאםגם,לקצבהמשלמתלאגמלבקופת
.(2010-ו2008,2009לשניםהנוגעות,זהבענייןשעההוראותהוצאו

-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)20111-2012לשניםהכלכליתהמדיניותחוק

.2011.1.6ביוםפורסם
לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק'טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת
מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידיעיקולצושעניינה,(גבייה)המסים
בקופותהנמצאיםסרבניםנכסיעלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיערשאית
.המתפעללגוףשבניהולההגמל
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לאחובבאיגרותמוסדייםגופיטהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.7.14מיום,"ממשלתיות

,ההנפקהבטרםההנפקהמסמכיקבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר
אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאים;חובאיגרתשלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת

התנאים;הרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות
ןמדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחובאיגרתלרכושניתןבהתקיימם

.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

מיום,"מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול"4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
2010.8.22.

.המידעטכנולוגיותתחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוזרמטרת
ניהול;ציותהבטחתןמידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר
ןשינוייםניהול;ופרויקטיםרכשןנתוניםוניהולמידעבקרותןהמידעטכנולוגיותסיכוני

.)Outsourcing(חוץמיקור

,"עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר
.2010.8.22מיום
הנמקהמסמךלענייןהוראות"שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון

באופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על."ללקוחומסירתו
.2011.1.1מיוםהחליחולוממוחשב

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"5-9-2010מוסדייםגופיםחוזר

.2010.10.19כיוס,"הפנסיוני
בתחוםשוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
-ייעוץטרוםממשק-'בנספחטיוטת(2010.10.19-ב)פורסמההחוזרלפרסוםבמקביל
במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטיאתהמפרטממשקשהינו
אופנסיוניייעוץמתןלפני,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג
.פנסיונישיווק

-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,'תיקוף
אחריות"שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה

דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"וגילויים
אתלקבועוכן,הכספייםבדוחותהגילויומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוזר
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקרהחשבוןרואהדעתחונתננסח
.כספידיווח

.2010.12.29מיום,"גמלקופותקידוד"9-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
לכלערכי-חד-חדזיהויהמאפשרתאחידהקידודשיטתהטמעתהינההחוזרשלמטרתו

.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,הגמלקופותזהובכללהפנסיוניהחיסכוןמוצרי
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חוזריםוטיוטותתקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
מיום,"גמלקופותביןכספיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

2010.4.14.
שירותיםעלהפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת

ביטול:וביניהם,2008-ח"תשס,גמלןקופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסיים
שנים5בחלוףאלאייעשהלאלתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי
יהוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברהממועד עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכיקביעה

ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי"
.חשבונותופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינוי;המנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים
9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוזרבנוסחשינוייםלהכניסמבקשתהחוזרטיוטת

העברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת:וביניהם,(11
הוספת;עמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקוניםןהעוברהעמיתשל.ז.תצילום

גוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליךהנוגעותהוראות
שלהמנהללגוףלהעביר,באיחורכספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףחיובןמנהל
בתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתוניםהמקבלתהקופה
מחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףהמחייבתהוראההוספתןהאיחור
העברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצוייםמרכיבהכוללשכיר-עמית

.הכספים

מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"ההש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
-ט"התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

לאגמלקופת:הבאיםמהסוגיםאחתגמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמת

כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות
.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים
קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם

בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםזוהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('וכו

הכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(20091-2010לשנים

2011.7.1.
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מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנותוטיוטת2010-ע"התש,(השתלמות

.2010.5.31מיום,2010-ע"התש,(תיקון)(גמל
שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנטהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטלמוצע
שלהמשיכהסדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק

סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפיסכומים
למשוךלבקשרשאייהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
.מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

מסלוליהקמת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותשלשנייהטיוטה
הפיתיוניהחיסכוןמסלולהתאמת"שנייהחוזרוטיוטת2010-ע"התש,(מחדלברירת

.2010.7.6מיום,"העמיתלמאפייני
יהוואשר,השקעהמסלולילהקיםמוסדיגוףעלכי,היתרבין,נקבעהתקנותבטיוטת
השקעהמסלולי2לפחותוביניהם,שבניהולוהגמלבקופתהעמיתיםשלהמחדלברירת

שטרםומעלה55בנילעמיתיםאחדהשקעהמסלול,שנים55להםמלאושטרםלעמיתים
מסלולי.קצבהמקבליםשאינםומעלה60בנילעמיתיםאחדהשקעהומסלול60להםמלאו
בהתאםהמוסדיהגוףשבניהולהגמלבקופותהכלליהמסלולאתיחליפוהמחדלברירת

.הממונהלהוראות

.2010.8.4מיום,זוגבניביןפנסיוניחיסכוןחלוקתחוקתזכיר
מעבידאומבטח,מנהלתחברה)משלםגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי,תקציביתבפנסיה
.החוקבתזכירכהגדרתו

,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2011-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת
.2010.10.18מיום

אתבחקיקהלהסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראותלקבוע,הממונהסמכויות

.פנסיוניתסליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית
,העבודהבועדתנפרדתחוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק

הוראותמסמךההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסתוהבריאותהרווחה
מפורטותבו,מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

ניהולההבטחתלצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראות
.התקין

מיום,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
2010.10.18.

היתרביןלוויוענקוההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על
.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהליבירורסמכויות
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-הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזוטיוטת
.2010.1.14מיום,"תיקון
,15-9-2008מוסדייםגופיםחוזרשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוזרטיוטת

."הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"שכותרתו

מיוםשנייהטיוטה,"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםסוסיםחוזרטיוטת
2010.1.14.

עםמבטחהתקשרות"14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההמטרה
הסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוחסוכן

.מוסדיוגוףרשיוןבעלביןהתקשרות

שלבהעברהאיחורבשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהטיוטת
.2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספים

o<מנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעהבטיוטת

~

wשלבמקרה
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאולקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
עמיתיםבקשותלגביליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספים

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספיםמשיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו
שוקשבאגףהציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלוליםבין

.באיחורובוצעו,(ההון

מיום,"הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
2010.8.15.

מוסדיגוףעלהחליםהאיסוריםמהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוזרבטיוטת-
.הטבהלקבלתבקשרפנסיונייועץועל,הטבהלמתןבקשר

.2010.8.15מיום,"עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
חברהתורשהבמהלכה(2011.12.31ליוםעד)בינייםתקופתנקבעהלחוזרהעדכוןבטיוטת
באמצעותגם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים)מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת
.המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלקפנסיונייועץשהואבנקאיתאגיד

.2010.11.2מיום,"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
הן,ללקוחותיומוסדיגוףשמספק,השירותרמתאתשיבטיחונהליםלקבועהינההמטרה
עלכי,השארבין,נקבעהחוזרטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקיםבמהלך
.שירותבקבלתהלקוחותזכויותאתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדיגוףהנהלת

:שוניםפרסומים

.2010.8.2מיום,בישראלהקסטודישוקלבחינתמשרדית-הביןהוועדהח"דו
מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותיאתבחנההוועדה
לגביהמלצותנותנתשהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה
.הנדרשתההסדרהעקרונות
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.2010.11.30מיום,הפנסיוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
בנושאיםהסדרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההוןשוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם
אפשרותמתןןפנסיוניחיסכוןבמוצריניהולדמיתקרתשלאחידמודלהחלת:הבאים
שינויבעתהשקיפותהגברתןפנסיונילחיסכוןנלוויםביטוחמוצרילשווקמנהלתלחברה

זכותמתןןלפחותשנתייםלמשךלקוחעםשסוכמוניהולדמיהעלאתאיסורןניהולדמי
מיכוןןללקוחנאותוגילויהמחשה,הנמקהשלמשולבמסמךיצירתןללקוחסוכןבחירת

לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלום;פנסיוניושיווקייעוץבתהליכיטפסיםשלוהאחדה
אחידההפצהעמלת;ביטוחלסוכניהיקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיציםבין

הסדרהטיוטות,לתוכניתבהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצריכללעבורפנסיוניליועץ
.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשוניםבנושאים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
מוצגתבמסמך.הבנקיםעלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך
ונושאישליטהאמצעימחזיקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסתתבחיניםרשימת
סיבהמהווהברשימההמפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאם)במהימנותפגיעהשלקיומהלבחון

המאזןתאריךלאחראירועים-21ביאור

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההארוןנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמזרחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר

.צונאמיובעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתסייםמובראק
גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאיאתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי

פוליטית-

מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותרקיצונית
.ק"אופממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי
הוודאותאירמתאתהםאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

.בשווקים
הכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברהשל


