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מ"בעגמלקופותלניהולחברה".ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
2008בספטמבר30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

עללי
בארגוניס.."המאוגשכיריםלעמיתיםומיועדת,שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרןמאושרתההשתלמותקרן

.רפואיים-הפרההעובדים

.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםהתפעולשירותי
.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןידיעלמנוהליםהקרןנכסי
.9עמוד"קשוריםצדדים"באורראה-קשורכצדיהבבנקשללמעמדוביחס

(**)הקופהשלעיקרייםכספייםנונוניט

הדווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א
08/9/3007/21/31

772,173747,192הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%33.10%12.4מזומניםושווימזומנים

%57.64%47.66סחיריםערךניירות
%60.14%21.17סחיריםשאינםערךניירות

%50.10%04.12והלוואותפיקדונות

%16.0-אחריםנכסים

08/9-108/9-72007

329,20213,8836,25הפקדות

(048,91)(602,6)(701,71)משיכות

(744.51)(082,2)(062,6)נטוזכויותהעברת

(956,8)(471)(434,3)נטוצבירהכ"סה

=========;======

בתקופותהקופהתשואות.ג
08/9-12007וזדווח

%07.9-%82.7ברוטונומינליתתשואה

%00.5%79.2(')המחיריםמדדעלייתשיעור

.לתקופההידועהמדדלפי(")

.08/9/28יוםשהוא,2008ספטמברבחודשהאחרוןגמל)העסקיםליוםנכון,הקופהבגיןבדוחותהמופיעהמידע(*י)



מ"בעגמלקופותלניהולחברה8.ח.ר.פיהב
2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2008שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת
,הירידהבמגמתול'בישר4הקונצרנייםהערךניירותשלהמדדיםהמשיכו2008שנתשלהשלישיברבעון

כמשבר2007מיולישהתחילהמשבר.התקופהבאותההעולםשווקיאתשאפיינהדומהמגמהבעקבות

הבנקים.ואשראינזילוו7למשברהופךכשהואהעולםלכלוהתרחבהתעצםהאמריקאיהמשכנתאותבשוק

ביןלהלוואותביתהרישהיא,LIBOR-הריביתבעלייתביטוישמצאקושי,מזהזהללוותהתקשובעולם

המשברבמהלך.(:העולברחביהריאליתבכלכלהגםאותותיולתתהמשברהחללכךבהמשך.הבנקים

כמוענקחברותיל'וחילוצןברדרסליהמןההשקעותבנקשלקריסתוכמומשמעותייםאירועיםנרשמו

.האמריקאיהממשלי"עAIG-ומאקפרדי,מייפאני
-ו%8.1שלירים:'בשיהרבעוןבמהלךירדוהמדדצמודותוהקונצרניותהממשלתיותהחובאגרותדי-מז

שנדרשהסיכוןבפרנויתחדבגידולשהתבטא,לעילשתוארמהמשברהןנבעוהירידות.בהתאמה%8

ח"באגהמתמחותאלובעיקר,הסלותעודותהנאמנותבקרנותפדיונותמגלוהן,הקונצרניותח"מהאג
.הקונצרניות

בציפיותמירידה;כתוצאובעיקר,הרבעוןבמהלך%43.1-בעלהצמודהלאהממשלתיח"האגמדד

.המטבעותסלכנגדהשקלוהתחזקות,כלכליתלהאטההצפיעקבהאינפלציה

לאור,השלישיכעון.הובמהלך%77.0שלבשיעורעלהח"למטהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד

.זובתקופההשקלכנגדהדולרהתחזקות

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

08/9-1-08/9-72007
%%%

1.68.1-7.6מדדצמודממשלתיח"אג

8.2-8-5.5מדדצמודקונצרניח"אג

8.34.11.3צמודלאממשלתיח"אג

-1.9-8.00.8ח"מטצמודממשלתיח"אג

1.27-3.18-4.31ף"המעומניותמדד

המאזןתאריךלאחרהשוקסקירת

כאשרנמשכהים;'בשווגהירידהמגמת.רבהותנודתיותודאותבחוסרהתאפייןאוקטוברחודשגם

נקודתיאינושבר).לנהפתרון,קצריהיהלאשהמשברהתפיסהבעולםהמשקיעיםבקרבהעמיקהבמקביל

שללפעולותעשה:לנהלכהתורגמהזוהבנה.המשברלייצובלכתמרחיקותגלובאליותפעולותויוורשו

גםובעקבותיהב'ארוזראשונה)העולםברחביהפיננסיותלמערכותתקדיםחסריבהיקפיםהוןהזרמות

הכלכליתפעילות:(חדהלירידההציפיותשליוצאכפועל.ועודחדותריביתהורדות,(ואסיהאירופה

גםגרמוומשתנים-השוקתנאי.לרדתהמשיכוהסחורותומחירילאינפלציההציפיותגםירדוהעולמית

.מאודגבוההבתנודתיותלהתאפייןבמטבעותלמסחר

קונצרניח"אג,-3..'%4מדדצמודממשלתיח"אג:2008אוקטוברבחודשהנבחריםבמדדיםהשינוילהלן

.-%1.18ף"המעומניותומדד,-%1.11מדדצמוד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשעליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקרןי'

למטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(*)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2008בספטמבר30'

628,16-143,1942,17מזומניםושוויגנים

017,42513,62697,7227,112סחיריםערךת'

379887,2499365,25סחיריםשאינםערךת'

171999239238.18-והלוואותונות*

024,59399.105349.9772.173הנכסיםל:

936,7--936,7מזומניםושווינים,

675,48222,70214,9111,128סחיריםערךת'

406670,32103179,33סחיריםשאינםערךת'

816,19390,3206,23-והלוואותונות*

37278-315הנכסים

7071747.192י57105412219862הנכסיםל:

.ל"בחונכסיםולל
חוץלמטבעהצמדהלגבי"נגזריםנכסים"בפרקעודן



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב
2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)
2008שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

לעודףהשווקים:ירידוהניצולכדיתוךהרבעוןבמהלךהמניותבאפיקהחשיפהלהשבחתפעלההקרן
ח"שאלפי51,2(ו-כשלבהיקףלהמרהח"ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.רכישותשלמסוים
.ל"בחוהניאוגרפיתהחשיפהלהעמקתפעלההקרן,כןכמו.מהאלף958-כשלבהיקףמכירותלעומת

.שואלפי679,1-כשלבהיקףסלתעודותנרכשוזובמסגרת

בהיקףארוךמ"במוקונצרניותח"אגמכירתידיעלהסיכוןלצמצוםהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
קונצרניותח"אגנרכשוכנגדעהאלפי198,1-כשלבהיקףממשלתיותח"ואג"עאלפי677,3-כשל

."עכמיליוןשלבהיקףקצרמ"במח

ולצרכי,עהאלפינ,675-כשלבהיקףשחרמסוגקצרלטווחממשלתיותחים"אגנרכשוהשקליבאפיק
.שואלפי145,1שלבהיקףגילוניםנמכרונזילות
רמתאתילה..'הולמעשהובכךהתיקשלהסיכוןרמותלצמצוםבעיקרהקרןפעלהלתקופהכ"בסה

.מזומניםידיעלוהןטווחקצרממשלתיח"אגי"עהןהנזילות

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםננסים
ליוםליום

08/9/302007/12/51

(FORWARD)עתידיותעסקאות
(289)(390)נטו,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה

עתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
953,7036,9ח"מטשקל

בטחונות
570452עסקאותבשלבטוחותשווי
נוסףמידע

ליוםליום
2008/9/302007/12/31

לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריך

7743התשלומים

סיכוניםעלנוסףמידע
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםוובקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקהמנכול

הבקרותזוזיפה.'תלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלנדווחולסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהוקבע.עהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק
בדוחגילוימתן::המחייבינהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי
כספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהשלמית"הפובבקרהשינויכלאירעלא2008בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הבקרהעל,מווותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית



co.חשבוןרואי'ושותשפלר-שרוני . C . P .A8SHARONY - SHEFLER8ששש
SHAROW,(א15)חשבוןרואה,אריהשחני

,

ARIE, C , P , Aווו
C,(א18)חשבוןרואה,אלישפלר , P , A,1]8SHEFLER'יקשיקנקנ
BRAFו6[,0.ק.4.(א5ו)חשבוןרואה,גילבראף

SHEFLER(א5ו)חשבוןרואה,אוץשפלר ERE

~

c . P .i

לכבוד

שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

,.נ.ג,א

1200בספטמבר30ליוםמבוקריםבלתיבינייטתמציתייםכספייםדוחותסקירת:הנדון

מועדבאותושהסתיימהחודשיםתשעהשלשתקופה

גמלץופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלבינייםהתמציתייםהכספייםהדוחותאתסקרנולבקשתכם

.2008בספטמבר30ליוםמאוןהכולליםמ"בע

:השארוויןכללוהנהלים,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבחתאםנערכהסקירתנו

ירקטוריון.הישיבות,המניותבעליאסיפותשלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספייםחדוחותקריאת

.והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדותיו

ביקורתלתלייבחתאםבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר

.ל"הנבינייםהתמציתייםהדוחותעלדעתמחוויםאנואין,מקובלים

בדוחות(:ן'מהותיבשינוייםצורךשישכךעלהמצביעדברלידיעתנובאלא,סקירתנובביצוע

.נליס.מקחשבונאותלכלליבהתאםהערוכיסכדוחותלהיחשבשיוכלוכדי,האמוריםהתמציתייס

א

'מקיי"ייייניי

'ושותשפלר-שרוני
חשבוןרואי

,גן-רמת
D"eWnבחשוןכייס

2008בנובמבר13

i : lwinword00ם.בספטמבר302008-פרחוחסכוןהשתלמותקט-008טיהבשנסטרים

.)6134747-3.פקס6134646-03.טל,3606.ד.ת,52517גןרמת,35'בוטינסק'ז'רח,2הוזאומים'מגזל

6134747-3-972.Fax8134646%-972.Tel,3806.8.0.ק,ISRAEL,52511RAMAT-GAN,.51JABOTINSKI13_:;TOWER2אושפז

email : info@srsfcpa .co . il



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

מאזנים
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
08/9/3007/12/31נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

662,128בבנקמזומנים

280.16908.7בבנקיםמועדקצריפקדונות

942,17936,7
----------------------

:סחיריםערךות'נייו

584,32875,29ממשלתיותחובאגרות

423,46626,50אחרותחובאגרות

220,33610.47אחריםערךוניירותמניות

227,112111,128

----------.

:סחיריםשאינםערךניירות

376,25670,32ממשלתיותלאחובאגרות

509(11)(י)אחריםערךות'נייר

365,25179,33

----------------------
:והלוואותפקדונות

235,18200,23בבנקיםפקדונות

36הלוואות

238,18206,23

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

312-(**)השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

772,173744,192ההשקעותכלסך

3-חובהויתרותחייבים

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

772,173747,192הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיהמנשזכאות
530,173292,192העמיתותזכאות

242455זכותהתרוםזכאים

772,173747,192וההתחייבהותם,העמיחזנויחצכלטד
==============

.אנתייםן1בדוחותמהמקובלבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגו08/9/30ליוםעתידייםחוזיםבגיןיתרות(י)
.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים08/9/30ליוםלקבלסכומים(יי)

ןעמגנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםםהכספיןלדוחותהמצורפיםהבאורים
-)13

~

י%%.14_4
,

*(,
פעולי)'שירורנותןל"ומנכדירקטורהדירקטוריון'ר"יו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לתשעת
לשנההחודשים
שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום
08/9/3007/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

291243

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

סחיריםערךמניירות
727,1627,2ממשלתיותחובמאגרות

284,3(512)אחרותחובמאגרות

776.7(676.16)אחריםערךוניירותממניות

(461,15)687,13

------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
257,1976,1ממשלתיותלאחובמאגרות

(851)(249.1)אחריםערךמניירות

8125,1

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

והלוואותמפקדונות
471422,1בבנקיםמפקדונות

נם(נימהלוואות
470419,1

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

21נטו,אחרותהכנסות

475,16(690,14)(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

567764ניהולדמי
2233סחיריםערךניירותעמלות

4916אחרותמיסיםהוצאות

638813ההוצאותכלסך

662,15(328,15)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-8-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2008בספטמבר30ליום

כללי-1באור
רשםאישורפי'::עשונה,"מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרןיהב"החברהשלהקודםשמה

ההוןשוקעלהממונהידיעלאושרוטרםהשםושינויהמבנהשינוי,2007.6.12מיוםהחברות
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח

חשבונאיתמדיניות-2באור
דוחותעריכתלצונךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליונמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
רווחדוחנכלל,!(להכספייםבדוחות.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
לעמיתיםוקפות::והוצאותיההחברההכנסותוכלהואיל,והוצאותהכנסותדוחאלא,והפסד

.ממדיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכללולא,מם.עצ

אינם2008בספוימבר30-להדוחותולכן,כספייםדוחותהוכנולא2007בשנתהמקבילהלתקופה
.2007בדצמבר31-לרקאלא,המקבילהלתקופההשוואהמספריכוללים

יהבשבנקרישה-הלאור,המבניהשינויהליךהשלמתאתעיכבההוןשוקאגף,2008אוגוסטעד
.המנהלתבחברהאחזקותיואתימכור
בחברהשליטתועיןהבנקשלהויתורלאורכי,לקרןההוןשוקאגףהודיע2008באוגוסט19ביום

מצידההמנהלת;החברו.המנהלתבחברהאחזקותיואתימכורהבנקכיהדרישההוסרה,המנהלת
היתרטיוטתלת::_לקממתינהוהיא,ההוןשוקלאגףהדרושיםהמסמכיםכלהעברתאתהשלימה
.ההוןשוקמאגףהמבנילשינוישליטה
,2008ספטמבר'בחודעהאחרון(גמל)העסקיםליוםנכון,לקרןביחסבדוחותהמופיעהמידע
.08/9/28יוםשהוא

עיקרייםשרותיםנותני-3באור
,הקרןהוראות,'דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילקרןמעניקיהבבנק

.המקצועייםויועציההקרןשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון
הנוגעבכלחקרןהוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והקרןהעמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

ולצדדיםהקרן!'שלעובדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות

.אחריםשלישיים
הלמןחברתנותבאמצ,יהבמבנקהשקעהשרותיהקרןקיבלה,2008ופברוארינוארבחודשים

הטהועברמרץמחודשהחל,החברהלהחלטתבהתאם.מ"בעפיננסיםאלדובי
בהשקעותיהפול.

.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן-ידהעלשנבחרהתיקיםלמנהל
.מ"בעסהרבפועליםהקרןבחשבוןמוחזקיםהקרןנכסי

קשוריםצדדים-4באור
.מ'בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלממניותיה%90-במחזיקיהבבנק
וחברותמ"בעם."הפוערבנקידיעלשהוחזקו,יהבבנקמניותמכירתהושלמה2008ביולי10ביום

מ"בעטפחות-י,מזררבנקמחזיקזהממועדהחל.מ"בעטפחות-מזרחיבנקלידי,מקבוצתו
.יהבבנקממניותבמחצית

על,צדדיחדופןבזי,מוותרהינוכי,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףהבנקהודיע2008יולי3ביום
אלהבזכויותש.'עככל,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פביהבלמניותיוהנלוותהזכויות

המניותבעליות!באסיןלהשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה,'שליטה'להוותכדי
במקרהיחולא:-זהויתורכיהודיעהבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכותהחברהשל

צדדיםיחייבשדאאישיבויתורמדוברכיוכן,האמורותהחברותעסקילחיסולהצעהותובא
.המניותאתשירכשושלישיים

.ן.לבננקשורצדהיאהקרן,לעילכמפורטהקרןבמניותהבנקהחזקתונוכחזאתעם
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2008בספטמבר30ליום

ניסףמידע-5יכ"ג
,הדירקטוריוןבדוחראה,הקרןשלעיקרייםכספייםנתוניםלגבימידע

~
לדוחות2נגמוד

.הכספיים

המאזןתאריךלאחרארועים-6ביאור
נשחקההקרןיותשוו,ההוךבשוקההשקעהבאפיקיהירידותנמשכו2008אוקטוברבחודש
.-%55.6שלברוטונומינליבשיעורזהבחודש
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