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מ"בעגמלקופותלניהולחביה8ואחיותאחיםיהב
2011ביוני30ליוםהדיוקטוויוודוח

נלי
אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב*

1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
.כתאגידפעלההקרן(כולל)2009.12.31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

שהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל
.ואחיותאחיך

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקלן*

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרר*
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

.מניותללאומסלולכללימסלולוהבאיםההשקעהמסלוליפועליכןבקרה*

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוהאות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה* .נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירויים

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםהשקעותדשחברי*
,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך

.השקעותועדתלהוראותבכפוף

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%80-404ליישוםמלווה

:2011ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמלדל*

-
ניץ

"
1נ

290,32[,196,3294עיכיריכ1



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
הדוח

-

2011ביוני30ליוםירקטוריון

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

מומנוההוצאות.ח"שאלפי309,2-בכהסתכמו2011שנתשלהראשונהבמחציתהחברההוצאות
הכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרךניהולדמימהכנסותברובך

.הסקורים
.בחברהרווחיםנוצרולאולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הישראליבתשעההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד5.111שללסךהסתכמו2011/6/30ליוםההשתלמותקהנותנכסי
.%45.0שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהיומינליתהתשואה
%60.6.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד7.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד6.9-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקהנותהמשיכות

-3-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב

מדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליפאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיטהובע.א
2011/06/30

הכלסדמניוחללאמסלחבללימשלול
הנכסיםכ"סה

~

973,634,1309,8282,643,1נטו

עיקרייםמרכיבים
%18.3%70.1%17.3מזומניםושווימזומנים

%02.85%16.98%09.85סחיריםערךניירות

%35.6-%38.6סחיריםשאינםערךניירות

%26.5-%29.5והלוואותפקדונות

%13.0%14.0%13.0נטו,הנכסיםיתר

2010/6"30
הכלסךמניעללאמסלולכללימסלול

681,512,1477,7158,520,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרמרכיבים
~

ים
%03.2%12.9%06.2מזומניםושווימזומנים

%88.81%84.90%92.81סחוריםערךניירות

%70.8-%75.8סחיריםשאינםערךניירות

%30.7-%34.7והלוויותפקדונות

%04.0%02.0-נטו,הנכסיםיתר

2/31ג/2010

הכלסימניותללאמסלילכללימסלא

841,657,1689,7530,665,1נטו,הנכסיםכ"סה

,עוקרולכמרכיבים
%64.2%45.8%67.2מזומניםושווימזומנים

%62.83%54.90%64.83סחיריםערךניירות

%27.7-%30.7סחיריםשאונםערךניירות

%93.5-%95.5והלוואותפקדונות

%49.0%01.1%49.0נלו,הנכסיםיתר



מ"בעגמליופותלניהולהברה8ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפירות,המשיציתפירוט.ב

2011/6-1

הכלסימניותללאמסלולכללימסלול

593,117351944,117הפקרות

(185,106)(391)(794,105)משיכות

(070,8)-(070,8)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטלזכויותהעברת

-607(607)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטיזכויותהעברת

122,3567689,3נטוצבירהכ"סה

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

2010"-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימסיול

338,115259597,115הפקדות

(619,95)(600)(019,95)משיכות

(067,9)35(102,9)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטיזכויותהעברת

-506.3(506.3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

711,7200,3911,10נטוצבירהכ"סה

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

2010/12"1

הכלטןמניחצללאילק'כללימסלול

856,242637493,243הפקדות

(584,178)(035,1)(549,177)משיכות

(993,15)(95)(898,15)(אליהןאואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-797.3(797.3)(אליואובקרןאחרממסלולנטלזכויותהעברת

612,45304,3916,48נטוצבירהכ"סה



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתעופתהקיןתשתיות.ג

ג"2011/6ל
מניותללאמסלולכללימסלול

%79.0-%42.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2010/6

מניותמילולללאבללימסלול

%17.1%72.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

2-1ג/2010

מניותללאמסלולבללימסלול

%40.8%41.5מצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירעטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011ביוני30ליוםהצמדהבמיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"יהל"בחוחוץלצרכוהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

267,50-749,1-016,52מזומניםושווימזומנים

)497,783387,488-218,118102,0סחיריםערךניירות

)533,102769990292,4-סחיריםשאינםערךניירות

)415,6--415,86-והלוואותפיקדונות

24158--357801.1השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

4י.834221136.679518.2119408983ההשקעותכלסך
095יל)יF1,42%ייזטקץחגוששהעלכהחחימ

"1

ותמגללאמהלול

141---141מזומניםושווימזומניט

154,8--195,3959,4סחיריםערךניירות

13--13-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

8308--336.311222ההשקעותכלסו

%40%60%200לול,המסמהשקעותבאחוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשניברבעוןההוושוטיקירת
מאתרו

בקצנאךהכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקידיעלהמתפרסם,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשוןברבעוןמאשריותרמתון

הצמיחה.הראשוןהרבעוןלעומתהשניברבעוןירדשלוהממוצעהשינויקצבאךלעלותהמשיך
ירוהאבטלההיקףאפרילבחודש-באבטלההצמצוםובהמשךבשכרמתונהבעליהגםמתבטאת

.מלאהכתעסוקההנחשבתלרמהקרוב,%8.5-ל
בנק.2010השניברבעון%53.1שלעלייהלעומת%46.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

%25.3שללרמההרבעוןבתחילת%5.2שלמרמה-במשקהריבלתאתפעמייםהעלהישראל

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,האינפלציהבקצבהעלייהיקעעל-בסופו

החובואגרותהמניותשוט
מדו.%10-%7שלבשיעורים2011שנתשלהשניברבעוןירדובישראלהעיקרייםהממותמדדי

השיגוהממשלתיותהחובאגרות,זאתלעומת.%8.7-בירד100א"תומדד%36.7-בירד25א"ת
השקליותהממשלתיותהאגרותומדד%69.1-בעלהממשלתימדדצמודמדד:חייביותתשואות

ולעומתו%49.0-בעלה20בונדתלמדד-מעורבתמגמההציגובונדהתלמדדי.1;%41-בעלה
.%34.0-ב40בונדתלמדדירד

העהמדדים

-

התחזקזובתקופה.%3שללירידה%5.4שלעליהביןנעוואירופהב"בארהקריים
.%1.0שלבשיעורהאירוומול%89.1שלבשיעורהדולרמללהשקל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהקיקרייםהגורמים

.אפריקניובצפוןהתיכוןבמורחהגיאופוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעלייך*
המדינותשלהחובותמשברבעקבותהוודאותבאיעלייה*

-
.באירופה

"עליי*
.האינפלציהבקצב

.הריביתהעלאתבקצבעלייה*
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורןלהלן

11/6-111/6-42010

%%%

46.166'17.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד
~

2

35.069.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

"אג

09.179.0-03.13מדדצמודקונצרני"

40.041.103.5צמודלאממשלתי""אג

MSCI WO

~

LD99.336.0-55.9

2573.7-36.7-84.15א"תמדד

הנלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו



מ"בעגמליופותלניהולחרה8ואחיותאחיםיהב
2011ביוני30ליוםהדיוקטווומיוח

המאזןתאריולאחראירועים

נראהבאיהופההמשבר,המחייהיוקרכנגדציבוריתמחאהבישראלהחלה,הרבעוןתוםלאחר
;הורדב"ארהשלהחובודרוגגברוב"בארהמתמשךממיתוןהחששות,בעברשהוערךממהחמור

.הקיץחודשיבמהלךהמניותבשוקיחדותלירידותהובילואלוכל.בהיסטוריהלראשונה
.ההשתלמותקרןועלהמנהלתהחברהעלהאמורשלההשלכותמלואאתלהעריךניתןטרם

2011שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

מניותרכיב
.באהלח"שמליון7.2-כנמכרוזופעילותבמסגרת.%3.33-%28ביךהיהלמניותהחשיפהאחוז

המנייתיבאפיקהפעילותסך.ח"שמליון8.6-כשלבמכירותהסתכמהל"בחושבוצעההפעילות
.ח"שמליון5.9-כשלנטובמכירותהסתכמה

דד*צמודרכיב
ומכלהח"שמליון2.14-כהארוכיםבטווחיםהממשלתיבאפיקרכשההקרןהמדדצמודברכיב

(נטו)ברכישותהסתכמההצמודהממשלתיח"באגהפעילות.הקצריםבטווחיםח"שמליון5.8-כ

כלל.ח"שמליוןק.7-כשלבשוויקונצרניותחובאגרותהכשההקרן.ח"שמליון7.5-כשל
תוך.ח"שמליון4.15-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאריקהפעולות
.בתיקבינוני/קצרD"nUעלשמירה
שקליוכיב
-וכח"עמליון6.41-כ)אהוךוטווחבינונילטווחממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב

הפעילותכלל.(ח"שמליון2.73-כ)טווחקצרותחובאגרותומכרה(בהתאמהח"שמליון1.30
.ח"שמליון5.1שלבהיקףח"אגשל(נטו)במכירותהסתכמהברבעוןבאפיקעלשמירהתוך
בינוני'/קצרמ"מח

מניותללאמדינהח"אגמסלול

הרכישותבמסגרת.הקונצרניבאפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב
רכשההקרן

~

ממשלתיותחובאגרותומכרהח"שאלף422-כשלבשוויארוךממשלתיח"ג
בשוויבינונילטווחצמודממשלתיח"אגרכשההקרן,כןכמו.ח"שאלף510-כשלבשווןקצרות

הסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.קונצרניח"באגח"שאלף398-וכח"ש000,42-כשל
.ח"שאלף352-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)בקניות
ח"שאלף98-כמכרההקרן.בינוני-קצרלטווחיםממשלתיותח"באגפעלההקרןהשקליברכיב
הסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.ח"שאלף640-כהבינוניבטווחורכשההקצהבטווח

.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך.ח"שאלף542של'בהיקףח"אגשל(נטו)ברכישות

-9-



מ"בעגמליופותלניהולחרה8ואחיותאחיםיהב
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שמאלחי

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליונוליונוליום

2011/6/302010/6/302010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוכוהאומדה
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(והיביתקרןחוב

114112175.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

כספיריווחעלהפנימיתהבקוהעלהינהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכ,עםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברתהנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסקיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונח

כספידיווחעלפנימיהבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחים

הבקרהעלהתנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוורבמסגהת
אחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,("החוזר":להלן)"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,"תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
הנגזריםכספייםדיווחיםשל)Walk-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים

אתרבאמצעותלרבות)הרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשיםהלספייםמהדוחות
החברה.2011ביוני30ליוםהרבעוניהכספיח"הדופרסוםמועדעד,המוסדיהגוףשלהאינטרנט

30ליוםח"הדופרסוםלמועדנכון.חיצונייועץשכרהכךולשםהחוזריםדרישותליישונןפועלת

,הלספייםלדרחותהנלוויםלדיווחיםביחסוהאימותהתיעודשלבנ"אסיימההחברה,2011ביוני
לדרבהתאם

~
.החוזריםשות

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחרהשואחיותאחיםיהב
ל"מנכהצהבת

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתן.1

.("הדוח":להלן)2011ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("הרזבהה"

בהתב.2

~

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלס
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעוקדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהלולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרולשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידי,עללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,להברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקקוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדה
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרץ

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורבייךאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןפיללעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ע%.ן
ן
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מ"בע'גמלסופותלניהולהברה-ואחיותאחיםיהב
כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרוני.1

.("הדוח":להלן)2011ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהולנחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהלנביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענושן
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

)

IFRS(ולהוראות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינודז)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ולווע

"
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהתבההשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

%ף',11,81
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שלהפניותלפעליהמצקוהחשגתרחשתשלסקירהזנה

מ"בעגמלקופות%לניהמגוה-ושחיותאחיםיהב
מבא

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולהברה-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאףסקרנו

הדוחותואת2010-ו2011ביוני30לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריכיםבאותםשהסתיימוהודשיסושלושהשישהשללתקופותהכוללהרווהעל

חשבונאותלתקןבהתאםאלהביניינזלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאהראיסוההנהלה

בינייםלתקופותכטפימידעלעריכתאחראיםהסוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומי
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלה

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכסלימיזע

היקירההיקף
אערכנו

~

כספימידעשלסקירה"בישראלהשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנו

רואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ההשבוי

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישוהשלהמבקר

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרנישרתגמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
שלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתתוותמחוויםאנואין,לכךבהתאט.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיומשמעותיים"העניינים

.ביקורתשל

מסקנת

בהתבסס

"
,ערודאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנול

הבתמכל

-

3*בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותנות
~
IAS

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנהיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע

ע%א.וחיסטןביטוח,החון
השבוןרואי ,רמתגגן

תששיאבאלול,א
2011באוגוסטוש

5ינסטויס.0אסישש

!

nluosl11,400י20ביתיסג-סקירהדוה-אחיות
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הכספיהמצבעלדוחותרנמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
310/12/31"/11/6/3010/6באור

מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

נכסינו

שוטפיםתסיט

411135592נבנקיסמזומנים

-3-430ההשתלמותקרן-חייבים

411565592שוטפיםנכסיםכ"יה

שוטפיםשאינםנכסים
122116קבוערכוש

423111608הנכסיםכלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
395586476שרותלםלגלתנילשלטהוצאות

32-106ההשתלמותקרן-זכאים

26-26לחופשההפרשה

423586608שוטפותהתחייבויותהכליך

---הון

בפ4235865והוןהתחייבויותסך

.הכספייםמהלוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבדורים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

החודשיםהחודשיםתחדישיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום
0/06/30ב11/06/3010/06/3011/06/30באור

מבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאיבוקרלא

הפניות

4304,2307,2134,1154,1ההשתלמותמקרןניהולדמי

-5-3מיומניםושוויממזומניםהכנסות

309,2307,2137,1154,1,התכנסחזכלסך

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

5.הוצאות

236228131128430תוצאותשכרונלתת

52683328118והחזרהוצאותלדירקטוריםוחבריועדות,דמיגמוליכ

833913414457799,1(יהבובנקתפעולשירותי

92-34-41(ם"שלימגןמשלימיםתפעולשירותי

460535230270006,1השקעותתיקניהולדמי

60603030120השקעותייעוץ

--24-24מנהלכספים

5838402476חשבונותביקורת

59582927116משפטיייעוץ

6451214056מקצועיםשרותים

1711747885315פנימימבקר

7-523-והשתלמויותעיוןימי

--5-5שירותימחשוב

44-14אגרות

3761183841משרדואחזקתדירהשכר

5663517129ושיווקפרסום

79714035170לעמיתיםדיוור

351210הוצאותפחת

16124820אחרותהוצאות

17----סריקתמסמכים

-(41)-(41)-ניהולדמיהחזר

309,2307,2137,1154,1491,4ההוצאותכלסך

ן---כוללרווח

.הכספייםמתרוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"עגמלקופותלניהולחרה4ואחיותאחיםיהב
בינייםהשיפייסלדוחות,באווים

2011ביוני30ליום
עלי,1באור

אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרןלואחיות
פעלההקרן(כולל)2009בדצמבר31ליוםעד.1982באפריל16ביום,הציבוריבסקטור
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהקנההקרן

.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן
.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ב

חשבונאיתמייניות=2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",ל1(345בינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף

.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדווזותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותהכלולהמידעעל
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
.אחרת

"
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןש

;אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשי0חשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

משמעותלרנלוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםלאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללולקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
-16-



מ"בעגמלקופותלניהולחבבהשואחיותאחיםיהב
בינייםהבתפייםלרוחותבאורים

2011ביוני30ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור
שנגבו,הניהולדמיביןתהפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחוונהקרןיתרת

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהטבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולנדפי4באור
גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקה
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיטךענפית

.ייןכלהוראות

הוצאות-5באור
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותסינהחקיקהתהליכי6-1באור
לגופיםושקשורים2011שנתשלהשניברבעוןשפורסמו(טיוטותלרבות)דירהוראוץלהלך

:המוסדייט

חברותעלהחליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2011.4.13מיום2011-א"התשע,(ומבטחיםמנהלית

'טיוטה-ומבטחיםמנהלותחברותעלהחליםהשקעהכללי'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
.2011.4.13מיום

קצבהמרצףבחרטההטיפולאופן:בנושאהמיסיםרשות-2011/3'מסהכנסהמסחוור0
.2011.5.1מיוםלפקודה(ז)(7א)9סעיףלפי

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"4-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0
."הבהרה-ממשלתיות

תיקון)השקעותתיקיובניהולהשקעותבשיווקהשקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהצעק0
.2011-א"התשע,(השקעותייעוץמתןפעילות-

.2011.6.29מיוםשנייהטיוטה-מוסדייםגופיםללקוחותשירותחוורטיוטת0
שניחלק-2011-א"התשע(עמילותדמי)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות0

.2011.6.28מיוםהפנסיוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתבתוקנית
עלהבעלותהעברתאו/ולמעסיקממעסיקעובדיםהעברת"2011/6'מסהכנסהמסחוזר0

.2011.5.15מיום"גמלקופות
.2011.5.8מיום"הכנסהמסלפקודת173תיקון"2011/4'מסהכנסהמסחוזר0

המאזןתאריךלאחראירועים=7באור
נראהבאירופההמשבר,המחייהיוקרכנגדציבוריתמחאהבישראלהחלה,הרבעוןתוםלאחר
,הורדב"ארהשלהחובודרוגגברוב"בארהמתמשךממיתוןהחששות,בעברשהועהךממהחמור

בהלראשונה

-

.הקיץחודשיבמהלךהמניותבשוקיחדותלירידותהובילואלוכל.סטוריה
ללאבמסלול%78.0-והכלליבמסלול%35.0הייתהיוליבחודשהקרןמסלולישלהתשואה

.מניות
.ההשתלמותקרןועלהמנהלתהחברהעלהאמורשלההשלכותמלואאתלהעריךניתןטרם


