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מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרןיהב
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2008ביוניליום30
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מ"בעח.ר*פוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

הדירקטוריוןדוח

2008ביוני30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

כללי
בארגוניהמאוגדיםשכיריםלעמיתיםומיועדת,שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרןמאושרתההשתלמותקרן

.רפואיים-הפרההעובדים

.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםהתפעולשירותי

.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןידיעלמנוהליםהקרןנכסי
.8עמוד"קשוריםצדדים"באורראה-קשורכצדיהבבנקשללמעמדוביחס

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א
08/6/3007/6/3007/12/31

865,186791,193747,192הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים
%65.7%00.2%12.4מזומניםושווימזומנים

%24.66%04.69%47.66סחיריםערךניירות

%50.14%84.17%21.17סחיריםשאינםערךניירות

%61.11%12.11%04.12והלוואות'פקדונות

%16.0--אחריםננסים

08/6-107/6-12007

116,12191,12836,25הפקדות

(048,19)(627,01)(099,11)משיכות

(744.15)(568.7)(980.3)נטווכויותהעברת

(956,8)(004,6)(963,2)נטוצבירהכ"סה

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

בתקופותהקרןתשואות.ג
08/6-107/6-12007הדווח

%88.7%07.9-%20.1.ברוטונומינליתתשואה
%72.7%64.8-%35.1נטונומינליתתשואה

%85.2%27.0%79.2(*)המחיריםמדדעלייתשיעור

לתקופההידועהמדדלפי(י



מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרןיהב
2008ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2008שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

.הקודםלרבעוןבדומהל"ובחובארץההוןבשוקירבהבתנודתיותהתאפיין2008שנתשלהשניהרבעון
והמדדיםהמניותשהניבובתשואותגבוההבשונותגם,לאמורבנוסף,התאפייןא"בתהמניותשוק

.%94.4-בירד75א"תמדדואילו%87.8-בעלה25א"תמדד,לדוגמא,כך.השונים
בכלכלההמובילותמהמדינותהשליליותהידיעותלהמשךחדותבירידותהגיבול"בחוהמניותשוקי

מדד.והפיננסיםן"הנדלשללסקטוריםהמתייחסותהידיעותלשלילהבלטו.ב"מארהובעיקר,העולמית

500S&Pמשוקיחלק,מנגד.%5-%10-בכירדובאירופהמניותמדדי,%5.6-בכהרבעוןבמהלךירד
.עלואף(ורוסיהברזילכגון)המתפתחותבמדינותהמניות
לפדיוןבתשואותמשמעותיתשחיקהתוך,%5.4-בכבממוצעשעלו,הממשלתיותהצמודותהחובאגרות

עליות.שעריםלעליותבארץהסולידיהשוקכללאתהובילו,(הקצרותח"באג%1-מלמטהשללרמותעד)
,הפיננסיםנכסיוערךשלריאליתמשחיקהחששבציבורשיצרה,האינפלציהמהתגברותניגונואלו

.אלהלאגרותמשמעותיביקושיםגלנוצרמכךוכתוצאה
העלו,צמודיםהלאהאפיקיםעלהאינפלציהשלהפוכההשפעהלצד,הצמודיםבנכסיםזומחיריםעליית
.מסוימיםבטווחים%5.3-כ-לאחרונהנראושלאלרמותההוןבשוקהמגולמתהאינפלציהרמתאת

.%1-%3הואישראלבנקשלהשנתיהאינפלציהיעד,כזכור

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

08/6-108/6-42007

%%%

04.856.469.6מדדצמודממשלתיח"אג

70.537.448.5מדדצמודקונצרניח"אג

36.212.010.3צמודלאח"אג

-77.9-26.2-98.7ח"מטצמודממשלתיח"אג

80.10-87.839.31ף"המעומניותמדד

2008שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

ח"ואגמניותנרכשווופעילותבמסגרת.הרבעוןבמהלךהמניותבאפיקהחשיפהלצמצוםפעלההקרן

פעלההקרן,כןכמו.עהאלף142,3-כשלבהיקףמכירותלעומתח"שאלפי446-כשלבהיקףלהמרה
ונרכשוח"שאלף108-כשלבהיקףסלתעודותנמכרוזובמסגרת.ל"בחוהגיאוגרפיתהחשיפהלהעמקת
.מםאלפי821,1-כשלבהיקףסלתעודות
עאלפי851,2-כשלבהיקףקונצרניותח"אגהקרןמכרהלמדדהצמודברכיב

בהיקףממשלתיותח"ואג"
.נשאלפי557,1של

.נשאלפי274,2-כשלבהיקףממשלתיותח"אגנרכשוהשקליבאפיק
.ע5אלפי502שלכוללבהיקףח"מטצמודותח"אגהקרןרכשהח"המטבאפיק



מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקרןנכסי

למטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(*)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2008ביוני30ליום

761,13-541302,14מזומניםושווימזומנים

211,45302,71257,7770,123סחיריםערךניירות

087,27(146)335898,26סחיריםשאינםערךניירות

030,19673,2703,21-והלוואותפיקדונות

3--3הנכסיםיתר

310.59230.117325.10865.186הנכסיםכלסך

2007בדצמבר31ליום

936,7--936,7מזומניםושווימזומנום

675,48222,70214,9111,128סחיריםערךניירות

406670,32103179,33סחיריםשאינםערךניירות

816,19390,3206,23-והלוואותפיקדונות

37278-315הנכסיםיתר

054.57986.122707.12747.192הנכסיםכלסך

.ל"בחונכסיםכולל(*)
עתידיותעסקאותבאמצעותחוץלמטבעהצמדהלגבי"נגזריםנכסים"פרקראה



מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרןיהב
2008ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים
ליוםליום

08/6/302007/12/31

(FORWARD)עתידיותעסקאות

(289)(146)נטו,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה

879,7036,9ח"מטשקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה

בטחונות
394452עסקאותבשלבטחונותשווי

נוסףמידע
ליוםליום

2008/6/302007/12/31

בתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
קרן)התשלומיםהעברתברצףהפסקותבגיןהמאזן
7543(וריבית

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2008ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל

-5-



"''בך2י

":
,SHARONY

ARIE

ק8ב (א5ו)חשבוןרואה,גילבראף
-C . P .A,]61BMF חשבוןרואה,אוןשפלר

SHEFLER.(ח15) EREZ, C . P .A

לכבוד

שלהדירקטוריוןחברי
מ"בע.ח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

,.נ.ג.א

2008ביוני30ליוםמבוקריםבלתיבינייםתמציתייםכספייםדוחותסקירת:הנדון

מועדבאותושהסתיימהחודשיםשישהשלולתקופה

.ח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרן-יהבשלבינייםהתמציתייםהכספייםהדוחותאתסקרנולבקשתכם

.2008ביוני30ליוםמאוןהכולליםמ"בע

:השארביןכללוהנהלים.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבהתאםנערכהסקירתנו

הדירקטוריוןישיבות,המניותבעליאסיפותשלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספייםהדוחותקריאת

.והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדותיו

ביקורתלתקניבהתאםבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר

.ל"הנבינייםהתמציתייםהדוחותעלדעהמחוויםאנואין,מקובלים

בדוחותמהותייםבשינוייםצורךשישכךעלהמצביעדברלידיעתנובאלא,סקירתנובביצוע

.מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהערוכיםכדוחותלהיחשבשיוכלוכדי,האמוריםהתמציתיים

ע
'ושותשפלר-שרוני

חשבוןרואי

,גן-רמת
ח"תשסבתמוז

2008באוגוסט21

otnDDJls :lwlnwo [dם0ט.2008ביוני30-פרחוחסכוןהשתלמותקרן-008טיהב

6134747-03.פקס6134646-03.טל,3606.ד.ת,52511גןרמת,35בוטינסקי'ז'רח,2התאומיםמגדלי

6134747-3-972.Fax6134646-3-972.Tel,3606.ISRAEL , P . O . B,52511RAMAT-GAN,.51JABOTINSKI35;TOWER2אועלל

email : info@srsfcpa . co . il



מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

מאזנים
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום
07/12/31

(מבוקר)

ליוםליום
08/6/3007/6/30נכסים

(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים
28

908.7

936,7

5692בבנקמזומנים

733,13872.3בבנקיםמועדקצריפקדונות

302,14874,3

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

:סחיריםערךניירות
875,29

626,50

061.47

111,128

-----------

918,30884,37ממשלתיותחובאגרות

657,54855,48אחרותחובאגרות

195.38061.47אחריםערךוניירותמניות

770,123800,133

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

:סחיריםשאינםערךניירות
670,32

509

179,33

-----------

898,26667,33ממשלתיותלאחובאגרות

189908(*)אחריםערךניירות

087,27575,34

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

:והלוואותפקדונות
200,23 699,21533,21בבנקיםפקדונות

49הלוואות --
206,23

-----------

312

-----------
1921744

-----------

703,21542,21

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

--(**)השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

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

862,186791,193ההשקעותכלסך

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

-3חובהויתרותחייבים

9217471

=======

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

865,186791,193הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
מניותהון

292,921

455

747,192

=======

676,186706,193העמיתיםזכויות

18985(*)זכותויתרותזכאים

865,186791,193וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
==============

.השנתייםבדוחותבל מהמקובשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגו6/30ליוםעתידייםחוזיםבגיןיתרות(.)
..השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים6/30ליוםלקבלסכומים("י)

4י
,
,יי

ןמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

תפעולישירותותן)

י.היי,.
-"

חך.-ן2



מ"בעח.ר.פוחילהשהלעגהער1מב'

ריי

חשבונאיתמדיניות-1באור

פ
~

י4:1

"
'נין?

"' ,"
1מ',

אגף,הדוחותלתאריךמ
המבניהשינויהליךהשלמתאתעיכבההנןשוק

שבנקהדרישהלאור,

נ
עיקרייםשרותיםנותני-2באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילקרןמעניקיהבבנק
,הקרןהוראות

.המקצועייםויועציההקרושלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון
הנוגעבכלהקרןהוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והקרןהעמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

ולצדדיםהקרןשללעובדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות
.אחריםשלישיים
הלמןחברתבאמצעות,יהבמבנקהשקעהשרותיהקרןקיבלה,2008ופברוארינוארבחודשים
בהשקעותיההטיפולהועברמרץמחודשהחל,החברהלהחלטתבהתאם.מ"בעפיננסיםאלדובי
.מ"בעמוסדיים.תיקיםניהולאלדוביהלמן-ידהעלשנבחרהתיקיםלמנהל
.מ"בעסהרבפועליםהקרןבחשבוןמוחזקיםהקרןנכסי

ושוריםצדדים-3באור

.מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותקרןשלממניותיה%90-במחזיקיהבבנק

וחברותמ"בעהפועליםבנקידיעלשהוחזקו,יהבבנקמניותמכירתהושלמה2008ביולי10ביום
מ"בעטפחות-מזרחיבנקמחזיקזהממועדהחל.מ"בעטפחות-מזרחיבנקלידי,מקבוצתו
.יהבבנקממניותבמחצית

על,צדדיחדבאופן,מוותרהינוכי,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףהבנקהודיע2008יולי3ביום
להוותכדיאלהבזכויותשישככל,מ"בעח.ר.פוחסכוןהשתלמותבקרןלמניותיוהנלוותהזכויות

החברהשלהמניותבעליבאסיפותלהשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה,'שליטה'
הצעהותובאבמקרהיחוללאזהויתורכיהודיעהבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכות
שירכשושלישייםצדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדוברכיוכן,האמורותהחברותעסקילחיסול

.המניותאת
.לבנקקשורצדהיאהקרן

-8-



מ"בעח.ר.פוחסכוןהשהלמיהקלןיהב

"'א
"'4נ

מבנישינוי-4באור

ן:ן::ע,שנשםגטהו
~

ג"'::ים.:ננ::בש
אתעיכבההיןשגקאגף,הדוחותלתארהנכון

לאור,המבניהשינויהליךהשלמת
שבנקהדרישה

.-
'"

ןןי"
ו"''יג',"'..:בולדןי:הי'נ~,1,-ען,; המבנילשינוישליטההיתרטיוטתלקבלתממתינהוהיא,ההון

.ההוןשוקמאגף
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