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בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.כללי
אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" להלן)השתלמותקרן-ואחיות

1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן" במסגרת
.כתאגידפעלההקרן(כולל)2009.12.31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמי

שהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל
.ואחיותאחים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן*

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

מסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.
.מניותללאומסלולכללי

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

בעמוסדייםהשקעותדשחברת.
המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ" כלליישוםופועלת,מכך

,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

שלמגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםת"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
(ת" השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך

למשיכהחריגים,משיכות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולהםהמשלימים
עםהחברההתקשרה,כןכמו.(וברוריםנוספיםנלוויםשרותים,נפטריםש"עבחשבונות

.נוספיםשירותיםלקבלתת"שלמגן

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

יועץ,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
,פניםמבקר,משפטי -404ליישוםמלווה

~

sox

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי

:הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר.
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הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול
286,3286372,32שכירים



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

172,1-בכהסתכמו2011שנתשלהראשוןברבעוןהחברההוצאות
מומנוההוצאות.ח"שאלפי מהכנסותברובן

הכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.הסקורים

.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד6.112שללסךהסתכמו2011/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי .%54.0שלגידול,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%11.6.

שמיליארד4.14היהההשתלמותבקרנותההפקדותסך
המשיכות.האחרוניםחודשים12-בח" תקופהבאותהההשתלמותבקרנות

.ח"שמיליארד4.9-בהסתכמו



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםבשפייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנשייםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

011

~

03/31

הכלסךמניותללאמסלחכללימסלול

343,656,1758;7101,664,

%07.2%41.4%08.2

%60.85%59.95%64.85

%73.6-%70.6

%50,5-%48.5

00ן%-%10,0

2010/3

"
31

מניותללאמילולכללימסלול
נטו,הנכסיםכ"סה

012,537,1443,4

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות
נטו,הנכסיםיתר

%80.5%80.5

%70.77%10.94

%90.8-

%40.7-

%20-0%10-0

2010/12/31

מייותללאמסלולכללימסלול

841,657,1689,7

%64,2%45.8

%62.83%54.90

%30.7-

%95,5-

%49.0%01.1

הכלסך

455,541,1

%80.5

ך%70.7

%90.8

AO

~

O'7

%20.0

הכלסד

530,665,1

%67.2

%64.83

%27,7

%93.5

%49.0



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

הפקדות
משיכות
(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נכווצבירהכ"סה

2011/3-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

581869173042,59

(007,52)(831)(190,52)

(328,3)-(328,3)

418,3106524,3

==-=-=
-==

2010/3-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימילול

748,57115

(201,8

"
(399)

(561,4)-

617(ו617

369,4333

-========

2010/12,

863,57

(600,8

" (561,4)

702,4

=====

הפקדות

משיכות

(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נכיוצבירהכ"סה

הכלסדמניטללאמסלולכללימסלול

856,242637

(549,177)(035,1)

(898,15)(95)

1797(3.ו797

612,45304,3

493,243

(584,178)



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתעופתהקרןתשואות.ג

2011/3-1

מגיותללאמששלכללימסלול

-%44.0-%22.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/3-1

מגיותללאמסלולכללימספל

1.2%77.0י90מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/12-1

מגיותללאמיטלכללימילול

%40.8%41.5מצטברתברוטונומינליתתשואה



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011במרץ31ליוםהצמדהבסיילפיהקרןהשקעות

נכסילמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
בחוחודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

' כללימילול

995,30-233,3מזומניםושווימזומנים

446.802347,485.059,130סחיריםערךניירות

133.1549,108810017,1סחיריםשאינםערךניירות

-13791-והלוואותפיקדונות

-376252,1השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

1684285043476ב210,8ההשקעותכלסך

~

131
%50%41%1%8המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלול

342..342מזומניםושתימזומנים

4167..662,2754,4סחיריםערךניירות

-סחיריםשאינםערךניירות

----והלוואותפיקדונות

.השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

.754.4ב,014ההשקשתכלסך
758.7

%39%61%100המסלולמהשקעותבאחוזים



בעגמלנגופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןההוושוקסקירת

מאתרו

הצמיחה.הכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בנקשלהמשולבהמדד.הייצואבנתוניושיפורהמקומייםבביקושיםהגידולבהמשךמתבטאת
פברואר,ינוארבחודשים%5.0-ו%5.0,%6.0שלבשיעוריםעלההמשקלמצבישראל

ומרד .בהתאמה

.%7.0-בעלההראשוןברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
העלייהרקעעל,%5.2שללרמה%2שלמרמה,במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,בפועלהאינפלציהבקצב

החובואגרותהמניותשוס

תמדד:%3.3עדשלבשיעוריםבארץהמניותמדדיירדוהראשוןברבעון
ומדד%4.0-בירד25א" בארההעיקרייםהמדדים.%34.1-בירד100א"ת

זובתקופה.%1-ל%5.0ביןעלוואירופהב" %91.1שלבשיעורהדולרמולהשקלהתחזק
אגרותשוק.%46.4שלבשיעורהאירומולונחלש

אגמדד:הואאףשליליותתשואותהציגהממשלתיותהחוב
-בירדממשלתיותמדדצמודותח" האגמדדי.%32.1

ברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח" האחרונים
.%05.1שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%52.0שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהפוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית*
.האינפלציהבקצבעלייהי
.הריביתהעלאתבקצבעלייהי

יורי'ייי,להלן
הנבחריםבמדוניםיינוי"ה

11/3-110/3-12010

%%%

70.086.0-66.2לצרכןהמחיריםמדד

32.1-73.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

89.130.503.13מדדצמודקונצרניח"אג

00.1-78.103.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD64.474.255.9

2540.0-34.784.15א"תמדד

-8-



בעגמלצופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןהקרופעילות

כללימסלול

מניותרכיב
-כבסךנכסיםבארץנמכרוזופעילותבמסגרת.%30-כהיהלמניותהחשיפהאתון

מליון6.22 ש
הסתכמההמנייתיבאפיקהפעילותסך.ח"שמליון8.42-כבסךנכסיםל"בחוונרכשוח"

.ח"שמליון2.20-כשלנטוברכישות
מדדצמודרכיב
שמליון6-כבסךארוךלטווחממשלתיח"אגרכשההקרן

בינונילטווחממשלתיח"אגומכרה,ח" שמיליון8.5-כבסך
ח"באגהפעילות.ח"שמליון3-כבסךקצרלטווחממשלתיח"ואג,ח"

.ח"שמליון8.2-כשל(נטו)במכירותהסתכמההצמודהממשלתי
שמליון6.15-כשלבשוויקונצרניותחובאגרותרכשההקרן

ברבעוןבאפיקהפעילותכלל.ח" אגשל(נטו)ברכישותהסתכמה
מ"מחעלשמירהתוך,ח"שמליון8.12-כשלבהיקףח" /קצר

.בתיקבינוני

שקלירכיב
שמליון3.30-כ)ארוךוטווחבינונילטווחממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב

7.1-וכח" שמליון2.3-כ)טווחקצרותחובאגרותומכרה(בהתאמה,ח"שמליון
באפיקהפעילותכלל.(ח" אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעון

מ"מחעלשמירהתוך,ח"שמליון8.28שלבהיקףח" /קצר
.בתיקבינוני

מניותללאמדינהח"אגמסלול

באפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב
ח"אגרכשההקרן.הקונצרני

בשוויקצרלטווחממשלתיותחובאגרותומכרהח"שאלף606-כשלבשוויארוךלטווחממשלתי
שאלף368-כרכשההקרן,כןכמו.ח"שאלף598-כשל

באפיקהפעילותכלל.קונצרניח"אגח" אגשל(נטו)בקניותהסתכמהברבעון
.ח"שאלף376-כשלבהיקףח" ברכיב

קצרלטווחח"אגמכרההקרן.בינוני-קצרלטווחממשלתיותח"באגפעלההקרןהשקלי אגורכשהח"שאלף330-כבסך
באפיקהפעילותכלל.ח"שאלף960-כבסךבינונילטווחח" ברבעון

שאלף630שלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמה
מ"מחעלשמירהתוך,ח" .בתיקבינוני/קצר

-9-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח
(ח"שבאלפי)

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2011/3/312010/3/312010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאוןבתאריך(וריביתקרןחוב

159497175.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת

שלהכספיםבתחוםהבכירוהגורםל" הגוף
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי

בתחוםהבכירוהגורםהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקוהכספים

הינםהמוסדי לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבים
בדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

מתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוי .הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
ל"מנכהצהרת

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
:להלן)מ"

.("הדוח":להלן)2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
יההוןשוקעלהממונה האפקטיביותאתהערכנו(ג)

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(H(fll
ת"לש

-

ת,קך
-11-



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

הכספיםבתחוםבכירהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
:להלן)מ" .("הדוח":להלן)2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס,2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
יההוןשוקעלהממונה האפקטיביותאתהערכנו(ג)

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרה
:כספי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

6נ,י,,ו
חום,בכי,ארגווןדורוןתאריך

הכספים/ -12-
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

~
:הלן

ואת2010-ו2011במרץ31לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,('החברהי"
הדירקטוריון.תאריכיםבאותםשהסתיימההחודשיםשלושתשללתקופההכוללהרווחעלהדוחות

חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראייםוההנהלה
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לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאגואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

הנהכספישהמידעלסמרלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,ערוךאינול"

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

לסמרלנוהגורםדברליבטלתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכספיהמצבעלדוחותתמעיט

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/3/3110/3/3110/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקהלא)

נביים

שוטפיםנכתים

541592בבנקיחמזומנים

3.646ההשתלמותקרן-חייבים

541646592שוטפיםנכסיםכ"סה

142316עבוערכוש

דפםם%ננבהנכסיםכלקוד

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

448669474שרותיםלנותנילשלםהוצאות

381-106ההשתלמותקרן-זכאים

26.26לחופשההפרשה

555669608שוטפותהתחייבויותהכלסך

ענב

662102ננץוהון"התחייכייד

.הכמפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהותםהמשרפיםהבאורים

שעעל41/1(
מתע" הדוחותאישורתאריך

דורוועגובLL/כהןאילנהר~והרולי"הכספיים יו
בתחום4רספיםבכירכלליתמנהלתידדירקטוריון"

/'/ודירקטורית



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

3/3110/03/3110/12/31ס/1גבאור

מבוקרמבוקרלאמביערלא

הכגסת

4170,1153,1489,4ההשתלמותמקרןניהולדמי

2-2מזומניםושוויממזומניםהכנסות

172,1153,1491,4ההכנסותכלסך

------------------------------
4הוצאות

105100430ונלוותשכרהוצאות

1940118ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

1,ד419456(יהבבנק)תפעולשירותי

5841(ם"שלנמגןמשלימינותפעולשירותי

230265006,1השקעותתיקניהולדמי

3030120השקעותייעוץ

181476חשבונותביקורת

3031116ישץמשפטי
431156(ממקצועיםשרותים

9389315פחמימבקר

223והשתלמועתעתוימי

434אגרות

192341שכרדירהואחזקתמשרד

5146129תצדוקפרסום

0ן39361לעמיתיםדעור

2310פחתהוצאות

2420ןאחרותהוצאות

מסמכיםסריקת

7253וחההוצאותכלסד

"
191(4

-----------------
,ו1יח

יי~

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמחחיםהמציפיםהבאיים



בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

כללי-1באור

בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.ן
אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" להלן)השתלמותקרן-ואחיות

שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן" בסקטור
פעלההקרן(כולל)2009בדצמבר31ליוםעד.1982באפריל16ביום,הציבורי

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד
)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

גמלקופות תשס
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"

.2011.12.31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן

מסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.:
.מניותללאומסלולכללי

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות" לתקן
בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאות

כספידיווחתקנישל," להלן)IFRSבינלאומיים
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן" .האוצרשבאגף

הוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
.ממשיעצמי בעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחות
אםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה

נאמר דוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלה

.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

דעת והנחותאומדנים,בהערכות
נכסיטשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
שלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

נדרשה,החברה הנחותלהניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשר

,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
גורמים סבירותהנחותועלחיצוניים

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאם
תקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים

עתידית .מושפעת

.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
כמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

להפחתת השימושתקופתבמשךהנכסים
.בהםהמשוערת
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בעגמלצופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

ביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרךיתרת
שנגבו,הניהולדמי .החברההוצאותוביך,לחברהוהועברומהעמיתים

מעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
הקרך,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמי חשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמי

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתי מהקרןגובההחברהולפיכךענפית

פיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמי דיןכלהוראות
.

הוצאות-5באור

לרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורךההוצאות הואעיסוקהשכלהחברה

.הקרןהפעלת

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן 2011שנתשלהראשוןברבעון
:המוסדייםלגופיםושקשורים

בייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקס
,(3'מסתיקון)(פנסיוניובשיווקפנסיוני התשע

.2011.3.10מיום2010-א" ם
)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק

מיום2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני 2011.1.6.

התכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקנ
-ו2009לשניםהכלכלית מסתיקון)(20!0

.2011.1.26מיום2011-א"התשע,(6' חוקהצעתס
התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקון

אשר2011-א" .2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה
סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכירטיוטתם תיקון)(פנסיוניים

.2011.3.27מיום2011-א"התשע,(_'מס
התשע,(שעההוראת)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות

מיום2010-א" 2011.1.4.
מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקס

-א"התשע,(שעהוהוראת5' .2011.1.3מיום2010
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתם

2011-א"התשע,(ניהולדמי)גמל .2011.3.27מיום
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתט

,(...תיקון)(הפצהעמלות)גמל התשע
.2011.3.27מיום2011-א" תקנותס

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח
.2011.3.14מיום2011-א"התשע,(השתלמות

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתס
,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמל התשע

.2011.3.9מיום2011-א"
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בעגמלסופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

(המשך)ותטינהחקיקהתהליכי-6באור

הון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
מחברההנדרשמזעריעצמי התשע,(מנהלת

.2011.1.12מיום2011-א"
טיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוףי6-9-2011מוסדייםגופיםחוזר" למשיכהבבקשות

.2011.3.28מיום'כספיםוהעברת
מיום'ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירורי5-9-2011מוסדייםגופיםחוור" 2011.3.28.
לקביעתמודלי3-9-2011מוסדייםגופיםחוזרם

מיום'סחירבלתיחובנכסשלהוגןשווי 2011.3.16.

אוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה'1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר" בהעברהאיחורבשל
השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשל

.2011.3.15מיום' 2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר
.2011.3.14מיום'פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'

.2011.3.14מיום'עדכון-שירותיםלמתןהסכמים'ויועציםסוכניםחוזר"
מיום'מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות'מוסדייםגופיםחוזר" 2011.3.16.

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה'1-9-2011מוסדייםגופיםחוור"
.2011.2.28מיום'הפנסיוני

מוסדייםגופיםחוורטיוטתם
.2011.3.27מיום'הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי'

שנייהטיוטה-מוסדייםבגופיםעמיתיםנתוניטיוב'מוסדייםגופיםחוזרטיוטתי
מיום' 2011.3.20.

מוסדייםגופיםחוזרטיוטתם
מיום'שנייהטיוטה-ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל' 2011.3.9.

מיוםטיוטה-ניודממשק-,גנתפח(מולזדייכגופיםחמרטיולכןם
2011.2.28.

טיוטת"
ורשימתמווידויםגופיםחוזך

הנכסברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרןנכסי טיוטה-הבודד
.2011.2.21מיום' טיוטת

מוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות'מוסדייםגופיםחוזר
לאחובבאיגרות טיוטה-הבהרה-ממשלתיות

.2011.2.8מיום'
מיום'שלישיתטיוטה-מנהלותמחברותהוןדרישות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת" 2011.1.12.

.2011.1.4מיום'טיוטה-דיגיטליתוחתימהויועציםסוכניםחוזךטיוטת"
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