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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1

אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
הקרן2009בדצמבר31ליוםעד.1982באפריל16ביום,הציבורי

החל.כתאגידפעלה

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריך

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

חברהבידיתנוהל,לתוקףהאמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע
.תאגידעודתהיהולאמנהלת

כךבקרןארגוני-מבנישינוי09.12.31ביוםהושלםלעילהאמורהסעיףלהוראותבהתאם
או"החברה"להלן)השתלמותקרןשלמנהלתלחברההחברהפוצלה10.1.1ביוםשהחל

המנהלתהחברהבידישמנוהלתהשתלמותולקרן("המנהלתהחברה"
זאת,("הקרן"להלן)

.הדיןלדרישותובהתאםוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלאישורבהתאם

המנהלתלחברהנוצרוולא,הגמלבקופתהעמיתיםבזכויותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
מעצםהנובעהשינויהואשחלהיחידהשינוי.המבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחים
,מ"בעכחברהמאוגדתשאינההשתלמותולקרןמ"בעלחברההתאגידיתהקרןפיצול

השתלמותקרן-יהב"נקראההמקוריתהתאגידיתהקרן.המנהלתהחברהבידיוהמוחזקת
-ואחיותאחיםיהב"נקראת2010בשנתהמנהלתהחברה,"מ"בעואחיותלאחיםוחיסכון
-ואחיותאחים"נקראתידהעלהמנוהלתההשתלמותוקרן"מ"בעגמלקופותלניהולחברה
."השתלמותקרן

שלהכספייםמהדוחותהופרדוהמנהלתהחברהשלהכספייםהדוחות,המבניהשינויעקב
.ההוןשוקאגףחוזריהנחיותפיעל,הקרן

המניותגעליעלמידע

בהווהאחזקהשיעורהמניותבעל
המונפקהמניות

90"/0(")מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק החברה
%10מ"בעהמדינהלעובדיותרבותכלכלהלמפעלי

.לנאמןמניותיואתהעבירהבנק2011אוגוסטבחודש(.)

.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"בעטפחות-מורחיבנק
,צדדיחדבאופן,מוותרהואכיהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקלאגףהודיעהבנק

להוותכדיאלהבזכויותשישככל,בחברהלמניותיוהנלוותהזכויותעל
,'שליטה' להשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה

החברהשלהמניותבעלישלבאסיפות
שלישייםצדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדובר.פירוקבעתנכסיהיתרתאתלקבלוהזכות
ההודעהבגוףהמפורטיםחריגיםבמקריםיחוללאזהויתור.המניותאתשירכשו

.בחברהמניותכבעלהבנקלמעמדבנוגעטענותוהאחיותהאחיםלהסתדרות



מ"יה

%25(כאלהשקיימותל:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.ומעלה%25ל.יותראוהמניותמהון

והחברות("יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק-
%25שלבשיעורידועלהמוחזקות

מוסדייםהשקעותדששל(הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצתד

.הקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2
העיסרי1תאחזקותמבנהתרשים

ישראלמוינת

-%50
//

/,ן ןההסתדרות

4*מ"בעטפה1ת,מרךבנקןןבכלליתפ.בו,הע

%50ו--

%50%50

,,מ.בענה.המדלעובדייהבבנקלעובדיותרבותכלכלהלמפעליהחברהן
**מ"בעהמדינהן,

%10%90

ןגמלקופותלניהולחברהואחיותאחיםיהב
מ"בע

,לדיר7טוריסלפנותמהכמכות,ההצבעהמכוח,סה.השל.מאמצע4.25אשר,ם'ד.תאגגםיחשבוקשוריםם.צדד..

גמל17פ1תשלמנהלותחברותנם.1הבמידהאלום.תאגידבניהולגמל17פ1תוכןזהגוףידיעלמוהוקיפ

.בחברהמניותכבעלהבנקלמעמדבנוגעטענותוהאחיותהאחיםלהסתדרות



מ"יהב

(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3

201120102009

-633,4491,4(1)השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

763,652,1532,665,1548,494,1ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

נטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

816,25916,48341,30(2)(שלילית)חיובית

%40.8%33.24(%06.2)כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%41.4%41.5%27.2(3)מניותללאמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

ראה,2009שנתלגבי.מקצועייםשירותיםבהוצאותעליהבגללבעיקרגדלוההוצאות(1)
.09/12/31-בשהושלםמבנילשינויהתייחסות,הדוחבתחילת,לעיל

בתשלומיםגידולבגללבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2011שנתביןהשינוי(2)
.לעמיתים

.הפעילותמתחילת-2009בשנתהתשואה.2009/04/16-בלפעולהחלהמסלול(3)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתוחביבה.4

ההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן15בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוח

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות



גמלסופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
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2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדות

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
כספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
מסלוליבשנימנוהליםהקרןנכסיכל.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתים
,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקרןמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקרן.השקעה

.הדיןלהוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי

.ואחיותאחיםשהם,שכיריםלעמיתיםומיועדתהשתלמותקרןהיאהקרן
ההפרשותשיעורי הםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורת

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עד
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

תשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניתם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
,הקרן ,לעמיתיםהשרותאיכות

.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההפנייהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
'.מתאימתהכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

קבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
ביטוחההוןשוקעלהממונהאישור

אואחרתמנהלתרהלח'.מנהלתחברהל,'1מרצוןלפירוק

ניהולדמי

עלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
.בפועלההוצאותפי שיעור

עלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמי
נמליחופותוצלחומציידוחחוורפי

~

דמישלהמכסימליהשיעורהקרייתקנוןע.לשנה%0.2הואעול

לכיסוי
ההחברה

6,4נתמףק:השמדמל
מיועדותההכנסות.ח"שאלפי

ובהכנסותיה
בהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות9ו

החברה

ן-- וע-

-

..-
-
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
נ201בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

לענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%45.0שלבשיעור2011בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%8.0שלבשיעורירד

2011בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
נומינליותשנתיותתשואות2011בשנתהשיגההקרן.(%29.3)שלשליליבשיעורהייתה
.מניותללאבמסלולחיובי%41.4,הכלליבמסלולשלילי(%06.2)שלבשיעורברוטו

שיעור.%80.0היה2011בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
דמי ,מהעמיתיםשנגבוהניהול

גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי
הכנסות,8באורראה.%27.0הוא,2011בשנת(4-2-2009

.הכספייםבדוחותניהולדמי
ההשקעותתיקמבנה

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
מביאהזומדיניות הסיכוןדרגותאתבחשבון

כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעות
המינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות

להשקעהוהמכסימליים ההשקעותועדת.אפיקבכל
במסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווה

-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
השוקובתנאיכלכליים .המשתנים

להשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני
'''.'.'.סחיריםהלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיות

בעמוסדייםהשקעותדשחברת
!המייתמוכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ" כלליישוםופועלת,מכך

,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות

טן.



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

ללאמסלול)כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
עלפרטיםלהלן.מניות

:המסלולים

ו"
?י5...,י,,,

:ן.ן,.תהכנסו,י'ןו,ו
מדמז;החבהה,,נכשהסק,,,

*ססממא שיקילפידלהדירקטירייוכללימסלול

~

546636,1599,4וועדתשל

.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחו

מניותללאיהיוהמסלולבמסגרתההשקעיתללאמסלול
,למניותהמיריםערךריתנאו/ימניות

ובכפוף
217,1624שלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןלמדיניות

להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדת
,למניותהמיריםערךניירותאומניותשאינו
.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארד

,.
~nluy,,/,,ן

בישראלוהאחעתהאחיםלסקטורהמשתישיםשכשיםהעםהקרןעמיתי

פי444ח



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2011בדצמבר31ליוםהתאגידעתקיעלדוח

והפצהשיווק.8

ואתרהקרןעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
אישילמידע

פעמיםשלושהיוצא,"האחות"בעיתוןמפרסמתהחברהכןכמו.לעמיתים
נתונים,בשנה

.לעמיתיםכלליומידעהקרןלגבי

תחרות.9

.השתלמותקרנותמאותפועלותבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,לחברתהאחתמקרן

אואחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
.ההפוךבכיוון

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

.והאחיותהאחיםהסתדרותר"יוהיאהחברהל"מנכ

.לקוחותשרותופקידתמנהליתרכזת,החברהמזכיר:הינםהחברהעובדי

שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנון

הבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

.סהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרהחקרן

מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה,פנים



מ"בעגמלליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

:השנהבמהלךהקרןשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

התעריףתעמלהווג

%08.0-%075.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןנלה

%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןומלה

%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןנולה

.משמרתדמימשלמתלאהקרן

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.ופיקדונות

בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל" אופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוך
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

על,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההקופהדיל
פי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסוייעלדוח

מיסוי.14

המסבשנת*
.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולא

המנהלתהחברה*
פעילותמדווחתבומשולבדוחהמיסיםלרשותמגישותוהקופה

.פטורותשאינןהקופהשלוההכנסותהמנהלתהחברה

שומותהמנהלתלחברה*
.2002המסשנתוכוללעדכסופיותלראותןשישאוסופיות

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

שירותיםעלהפיקוחחוק*
.2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסיים

שירותיםעלהפיקוחחוק*
ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסיים

-2005.

גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.1964-ד"התשכ,

האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.

מהותייםהסכמים.16

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

-המיוםהחללשנהחודשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
ולתקופתלמקרה"ע000,000,15עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2012בפברואר01

.שנתיתביטוח

בפברואר01-המיוםהחללשנהחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
ביטוחולתקופתלמקרהעח000,000,15עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2012

.שנתית

מקבוצתכחלקמשרהונושאידירקטוריםלביטוחלפוליסהבנוסףהיאל"הנהפוליסה
.טפחותמזרחיבנק

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה
משפטייםהליכים.17

תלויותהתחייבויות"-19בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

.(ואחיותאחים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן



לניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
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מ"בעגמל_
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעמייעלדוח

סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
ידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן
בכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרן

.ולהעברותלמשיכותהקשור
ניהול-'ופרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידית

רמת.תשננקטו)ל)הפע)ן)הסיכ;דמ))השפעת,ן,י,,",י,',1,הסנון"'מס

ביתנייתשתיתהקימההחברה.בשוקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסיערךסיכונים.1
ושימושסיכתיםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסייםהסיכוניםאחרמעקב)לזיהויפיננסיים

.("גוביעובד")סיכוניםלניהולבתוכנה
הסיכוניםאתלמנותניתןהחברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין

,למנפיקחשיפה,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית,גיאוגרפיתחשיפה;הבאים
.ועודזילות)סיכוני,ריביתסיכוני,ההשעיהנכסיתנודתיותסיבוך
באמצעותהשתיםהסיכוניםאחרמעקבמקיימיםהחברהורירקטוריוןההשקעותועדת
.החלטותקבלתבעת)בדעתומתחשביםניס)הסיכמנהל

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

בהתאםבפועלשהוציאההוצאותלפיניהולדמיגובהואחיותלאחיםהשתלמותקרן
פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותפיעלענפיותכקופותהמוגדרותבקופותלמקובל

אתבנאמנותומנהלתרווחלמטרותפועלתלאהקרן.2005-ה"התשס,(גמלקופות)
כספי הוחלטכןעלאשר.עמיתיה

בעדתגמוליקבלולאבקרןהמכהניםל"והמנכהדירקטוריםכי
כן-כמו.הדיןלהוראותבהתאםנקבעשתגמולו,החיצוניהדירקטוראתלהוציא,עבודתם

.(ב"וכיובונוס
-כגון)מביצועיםהנגורמשתנהרכיבללאבלבדקבועהלמשכורתזכאיםיהיו

.lar,טיכ,4י4

-11-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

השתלמותקרן-ואחיותאחים*
השתלמותקרן-יהבידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)

.("החברה"להלן)מ"בעואחיותלאחיםוחיסכון

הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982באפריל16ביוםהוקמההקרן*
ליוםעד.

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2009בדצמבר31

משרדאישוראתקיבלההקרן.שכיריםלעמיתיםהמיועדתהשתלמותקרןהיאהקרן*
.בפועלהוצאותבסיסעלניהולדמילגבייתהאוצר

.1456-מניותללאמסלולשל,418הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
ביטוח,ההוןשוקעלהממונהשללאישורבהתאם.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

שהוציאההוצאותלפיניהולדמילגבותלקרןהותר,2012.12.31ליוםעדהתקף,וחסכון
עלהפיקוחחוקהוראותפיעלענפיותכקופותהמוגדרותבקופותלמקובלבהתאם,בפועל

.2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותים

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובדo/5e.Zולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

יהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי8
או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםהשקעותדשחברת*
הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך

.השקעותועדתלהוראותבכפוף

ח"שאלפי546,636,1עלעמדהמאוןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך* סך
שאלפי217,16עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומניותללאמסלולנכסי

.ח"
המניותבעליעלמידע

-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."התאגידפעילות"

היסודמסמכי

המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןשלאוהחברהשלהיסודמסמכי

-12-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי763,652,1הואהמאזןלתאריךהקרןמאזןסך
.198,32הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
החברהשלהכספיהמצב

564-בכהסתכם2011בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
.ח"שאלפי בהסתכמוהחברההוצאות

מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי633,4-
ניהולדמי הכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרן

.המבוקריםהכמפייסבדוחות
רווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

.בחברה מעבירההקרן,לעיתים
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברה

-13-
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אחיםהב,

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011דצמברבגיןהמדד)%17.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמהo/2eשלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת
שביקשההחברתיתהמחאה,הדירותבמחיריעליההמשך,טוביםצמיחהנתוני.%25.3של

תחזיות),ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,הדיורמחיריבתחוםפתרון
רקעעל,השנהשלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהותאינפלציה
,האינפלציהותחזיותבציפיותהעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטוריםהתמתנות

.%75.2שללרמהישראלבנקריביתירדה

חוץמטבע

בשיעורהאירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
.o/A3eשל Zמהבעקבותישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות

הצמיחהתחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונה
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראל

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד27-כשלבסך2011בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
.ג"מהתמ%1.3

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מהתמ%9.2)2010בשנתדולרמיליארד3.6שלעודףלעומת(ג"מהתמ
מיליארד7ושל(ג" מהתמ%6.3)דולר

.2009בשנת(ג" בעודףהירידה
בסעיףקיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבון

.הסחורות



"לניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"בעגמלופות

2011לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשועהתפתחויות.2

המציגתרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

,,,,,,,,-%10

4
-/=ך=--"ק%23.5

-%5

%03.1-%0

5ץי5"ז*;ן;ן.;;;;;

י-פשי.י..ש/1י.4__4_%62.7 --h

~

L-*-
-%10-י

חי

*-%15-

*
***

%2016---*-%20-

-%25-

)

*

(MSCI

WORLD

---א100"ת-י-

-.4--צמוילאח"אג-ש,-מדדצמודח"אג

MSCIמדד(ה WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

הבנקיםמדדירדזובשנה.%20-

השווקיםמדד.%6.7שלבשיעורירדהעולמיהמניותמדד.%5.34שלחדבשיעור
.%4.20שלבשיעורירדהמתעוררים

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*
.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים8

צמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*
.בעולם

.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*

החובאגרותשוק

מדד),%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%95.2-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15-%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%62.7-%55.9

-%66.7%99.5רולר

-%23.4%93.12יורו מדדצמודגייח,
%34.4%03.8ממשלתי

"nrrl%03.13-%77.1קונצרנימדדצמוד

%23.5%03.5צמודותלאח"ג"

במשקהוןגיוס

-וח"שמיליארד5.4-כשלסךחובואגרותמניותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2011בשנת שמיליארד6.40
.2010בשנתח"שמיליארד43-ומיליארד5.8לעומתזאת.בהתאמהח" שמיליארד59.0-כ

.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח" הבורסאיותהחברות
.הקודמתהשנהלעומת5.2מפייותר.ח"שמיליארד5.1ל"בחוגייסו

שמיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף
ח" שמיליארד5.56-כלעומת

.2010בשנתח"



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמיתקרנינוענף.3

.לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

בנקוריביתהדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.25-בירדהישראל

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

-17-
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולסבישראלהצפויות

לפיהפעילותפירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
.ולהיפך,מהרכישותהמכירותבקיזוזהוצגוהעסקאותסכומי.שנתיבסיכוםאפיקים

.החובנכסישלקצר/בינונימ"מחעלהקרןשמרה,המסלוליםבשני

כללימסלול

מניותרכיב
מליון1.10בסךבארץמניותקנתההקרן.%30-%27שלבתחוםהיהלמניותהחשיפהאחוז

-כשלברכישותהסתכמההמנייתיבאפיקהפעילותסך.עומליון6.44בסךל"בחוומניותעו
.עומליון7.54

מדדצמודרכיב
נמיליון2.9-כבסךצמודממשלתיח"אגמכרההקרן

~
בסךמדדצמודקונצרניח"אגוקנתה

6.56-כשלבהיקףח"אגשלברכישותהסתכמהבאפיקהפעילותכלל.עומיליון8.65-כ עמליון

".
שקלירכיב
.מיליון9.1-כבסךקונצרניח"ואג,גןמיליון5.26-כבסךממשלתיח"אגקנתההקרן GH אגשלברכישותהסתכמההפעילותכלל

.11מליון4.28-כשלבהיקףח"

מניותללאמסלול

מדדצמודרכיב
ואגנםמליון44.2-כבסךצמודממשלתיח"אגקנתההקרן

-כבסךמדדצמודקונצרניח" שלברכישותהסתכמההפעילותכלל.שומליון6.2
.11מליון5-כשלבהיקףח"אג

שקלירכיב
.,שמליון2.4-כבסךממשלתיח"אגקנתההקרן

-18-



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשבתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותתירןשלהכטפימצבה

ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלל.1
:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)
945,250493,243%06.3הפקרות

%73.14(584,178)(897,204)כשיכות

%63.16(304,19)2ק,514)זעברותמהקרן

(%08.31)282,2311,3תירןאלזעירות

במסלול(שלילי)(%06.2)היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

שלתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%41.4-ו,הכללי

AOo

/8e%41.5-והכלליבמסלול

ממניותבעיקרנבעו,2011בשנתהקרןשצברהההפסדים.אשתקד,מניותללאבמסלול
לשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אחריםסחיריםערךוניירות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמת
.הקרןשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
מניותללאבמסלול%7.80שלובשיעורהכלליבמסלול%7.64שלבשיעורהואהנכסים

אםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינם

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

חלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעם
,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותכוילותבהשקעותמהכספים
בנכסיםמנכסיה%7.89מחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
.(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולל)מזומניםובשוויבמזומנים,סחירים
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ" ובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים
.הקרןעמיתישלבנזילות

763,652,1-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4
532,665,1לעומתח"שאלפי

.%8.0שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת
-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה" החברהפעילות
".

-.
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

-שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
לפיסיכוניםמהלמינתההחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
.החוזר

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה

אופן" הקרןניהול
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדת

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

-20-
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאורראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות19בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
הקרן

בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
בדוחותההנהלהבסקירת" .הקרןשלהמבוקריםהכספיים

המבוקריםהכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםראה.3
.הקרןשל

:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
שינוי

כןכמו.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותוסקירתהשוקבמדדי
שלוהשוואההקרןלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידע
.בפועלהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתהקרןנכסיהרכב

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המנכבשיתוף,המוסדיהגוףהנהלת
העריכוהמוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל" אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתום

הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות
מנכ,,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשל

כיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל" והנהליםהבקרותוותקופהלתום
מנתעליעילותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי לסכם,לעבד,לרשום

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח
השנתי הממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאם

וחסכוןביטוחההוןשוקעל ובמועד
.אלושנקבעבהוראות

.
''

וסכוןוווו~י

31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שינויכלאירעלא2011בדצמבר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הדירקטוריוןחבריעלפרטים

11'

ץ'.;נ4="'ם"

~

1911ממל="אןשך1
LLB-הבריאותמשרד.משפטים

.
כא

קוהבריאותלהסתזרותהאחים"כ,מאחותמוסמכתישראליתראשון,52לגוריון046312541943,אילנההן

9524%0571961נאגיג
אוניברסיטתMBAשראליתימתגסיס,יציי

תיבעירייתהעובדיםשלגמלקופותלניהולחברהמוסוות,חבל"סמנכ.דרבי
BAהדדייביטיחקייעימיהתמחותעםכלכלה
.ש"בגוריויבן'אינ-בניהול

אחיותעמותתר"יואחייתחטיבתר"יוהמדינהכמזעיראשוןתוארישראלית.נ,14הברכהסמטת539192541956(..)נעמיכספי

אחותמוסמכתישראליתרמתגן,ביתשמאי009114919193811י,מיריהאשכנ

בריאית'ע
ייהבהסת,"ין

בקודירקטוריוןוחברתביקורתועזתחברתבהסתזרות

(.ןכינייתגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהבבנק-הורכהמחלקתמנהלעסקיםבמנהלמוסמךישראלית,3היסמיןסמטת0561336891959(.ינחילצמן,

יהב-במימוןמורחבתהתמחותגןרמת
-

(.)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב

.יהבבנקסוציולוגיהבוגר

~

.אילןבראוני-רימינולוגיה

האקדמיס"ביהמנהלתבמינהלשניתוארMHAישראליתמבשרת,12העפרוני0517325011953אילנהמרגלית'דר ציון
רביו.ר.מלסיעוד.בריאותמערכות

PhDבעבודהשלישיתואר
.סוציאלית

MAבעבידהשניתואר
.סוציאלית

ראשוןתואר8/(

בפסיכוליגיה
מוסמכתאחותתואראא ---

.2011באסיסטכהונתיסיים(י)
2011במאיביקורתועדתכחברתכהונתהסיימה(..)
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(המשד)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

'פן
'זן:'י"י7.ך

.ךיי
'
'ן

--
'".",'4.,.ו

יגעון
'"'.ז!יי'"ניש,1:'

sa:'ן
-לאהסתדרותיל,מזכהסתדרותל,מזכי1987/10לאהשקעותועדת

-לאלא'חבכספיםל"סמנכ2010/7כןר"יו-השקעותועדת-גיל
ותרבותחינוךמוסדותיוייר-ביקורתועדתצ"דח

לאאחיותחטיבתר"יואחיותחטיבתר"יו2005/5לאביקורתועדתנעמיכספי

-1201,8-לאלקוחותנכסיאגףמנהלנכסיאגףמנהל2010/7לאנחיושלצמו

-לאוחטיבתמקצועיאיגוד'וחטמקצועיאיגוד2007/5לאביקורתועדתמוריהאשכנזי בהסתדרותהדרכההציבורבריאות

-לאלאס"ביהמנהלת2010/7לאביקורתועדתאילנהמרגליתר"ד
.ר.מ,לסיעודהאקדמי

רביו
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(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים(המשד)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

"קדותי
ועדתצשזבות%~"ועדתןהשקעות.יויובות,נקטוהיון?7שישובות4ש"ש'"%י"ומשפחה,שם,1

~

קוהת
527ר"יו,הרולדברד"עו

525כלליתמנהלת-אילנהכהן
5274צ"דח,גילאלימלך

51יכספינעמי
3יינחיזלצמן

54מוריהאשכנזי
34אילנהמרגלית

5284השנהבמהלךישיבותכ"סה

2011מאיבחודשביקורתועדתכחברתכהונתהסיימה"
.2011באוגוסטכהונתוסיים**



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב 2011לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטיק

ב%עץ

-

1
,

*
,.

**
צ%4קש1%51וף, הסתדרותהסתדרות ואחיותהאחיםהאחים

ר"%רך-דןך
פנימיתביקורת

4,נגר-41י-8ך4ךד

י""י'"
-

חברהעסקים

דמ

2011מרךמשרדבעל,חשבוןרואהיאלאכספיםמנהל0597646701965ארגווןורון

BAחשבוןלראייתבכלכלה
ושירותים,וחשבונאות

נלוויםמוסמך
במשפטים

-25-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
לישיבתח"ש007,2שלסך,בלבדהחיצונילנציגשולם2011בשנתהדירקטוריםגמול

(ח"ש003,1-התכנסותללאולישיבהח"ש204,1-טלפוניתלישיבה)ועדותיואודירקטוריון
שולםרגילהישיבהשעלכךהסכומיםעודכנואוגוסטבחודש.לחודשגש320,3בסךוגמול

"ע375,3בסךוגמול,גש020,1התכנסותללאולישיבהשו224,1טלפוניתישיבה,עק041,2
.לחודש
.ח"שאלפי92-ב2011בשנתוהסתכם,הניהולבדמיכלולדירקטוריםהחיצונילנציגהגמול
שכרתגאי

בשנתששולמוהתשלומיםפירוטבחברהתפקידוהתשלוםמקבלשם

(ח"שבאלפי)2011

203החברהמזכיריוסיאטיאס

161מינהליתרכזתירבקהקפון

76פקידהעינתאדלשטיין .החדשההכלליתמההסתדרותשכרהמקבלת.

,2011דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורותהנגירת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
.כאלההיואם,מעביד-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם

המשלםהתאגידההתחייבגןותפירוטפירוט,.תקקידומקבלשם

עלשקיבלהotul>wn<התשלומיםבהברה,(י)התשלום
החברהעצמהששולמו

המדינהלעובדייהבבנק-(י)דירקטורסיים)זלצמןהי (2011באוגוסטפקידו,

האחיםהסתדרותל"מזכ-(..)ל"מנככהןוילנה

והאחיותודירקטור

בבנק
קקף

'
רתק

'
כמקובלתוהליוליית)

"יני'-י'"''ושגיי:יינננצ
,

"""י""-""
,

"יייי"יי"'
המבקרהחשבוןרואה
ח"רו,'ושותשפלרשרונימשרד
גןרמת35ויבוטינסקי-מעןן
שפלרארז-האחראיהשותףשם
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ימ'בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםחמש2011שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

גופיםחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.ביקורתוועדת,השקעותועדת
מכהנת,"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"-10-9-2009מוסדיים

הבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברהשלהגילויכועדתהביקורתעדת)
.הכספייםבדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימית

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהסהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורתועדת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

בנוגעהןהתיקיםמנהלאתוהנחההתיקיםמנהלועםהחברההנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
חלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרהתיקיםמנהל

ההשקעותועדתמחברי לעדכנםכדי
.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדי

.החברהשלכלליםמאפייניםבסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהלעלמידע

ומכרקנההתיקמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
ערךניירות עבודותיסודעלספציפיים

.כלכלייםוניתוחים

,ההשקיות3יתנהלי

פיעלמתבצעהתיקיםמנהלע

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

פועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפידיןכללהוראותובכפוףבהתאם ,הקרןתקנון

המנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
החברהשלהכללי חשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

פוגלכוכמווהחברההקרן,העמיתים עלהבנק
יררוח)ההעמיתיםשלומסיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפי

יקשי:
,לספקיםתשלומיםלביצועוכן,עמיתים

שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני

מטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלנציגי
מוזהויחהחברה החברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

םמג'.(הצורךלפי)ובועדותיו I]:4::ם;:ננגג:::נ:1::כין

,

nrrya .

ell
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הפניםמבקר

הביקורתמערךאת,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,הרחיבההחברה,2008משנתהחל
,הקרןפעילותתחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימית
עבודהבנהליהפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס
.ועודכתובים

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעתבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
תיקמנהל,("דש"להלן)"מ"בעמוסדייםהשקעותדש"חברתעםהתקשרההחברה

ההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהואדשתפקיד.הקרןשלההשקעות
הקרן.בשםולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אגומחזיקימניותבעלישלכלליותבאסיפות
שלהאינטרסיםעללשמורמיועדותדששלהדעתחוות.כחיפויפיעלאסיפותבאותן

.העמיתים

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
והעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיוןנשואות

הצעתשבהןבאסיפותמשתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאספותבאילובוחנתדש
כאשראובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטה
ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאות

החברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפות

.אסיפות176-ב2011שנתבמהלךהשתתפההחברה

סךמתוךהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת
.ידהעלהמוחזק,המונפקהמניות

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים

מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"
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מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
"

עסקית,ואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראהן
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

ל"מנכהצהרת

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופתלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.(הדוחיי":להלן)2011לשנת("החברה"
בוחסרולאמפתיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאימוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
,בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באפןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליסבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליס
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו דיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילנילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באפןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,יי..

-------,
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מ"בעגמלליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4

-וכוןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחםתחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.ה

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.1
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ו
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכוןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ח
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.ג
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ד
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-~גרוש,
כספיםמנהל,גובתאריך
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כיפידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

מ,בעיגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,('החברהי,י-להלן)

.בחברה
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצועמ0אח0וחןומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעל
mmittee-השלפנימיתה of Sponsoring Organiliza ( ions of the Treadway Commi]ission)סך)

()coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססbelievesl(2011בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

,
עעמ

קהדירק17הריון"יו,ברהרולד

_).rkh/4,/וין-/,
כהןאילנה
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מ"בעגמלnlDlpלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
-ולהלן

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליום("להחברה
dwayח7סחו155חסן-הידיעלרססהשפו cc1 (Trea0ח)lizations ofחOrgarסק95חן507ח

,0litteeלןלה)(חומס-

פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.(י'(()50"
כספידיווחעלאפקטיבית

בדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם
שלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלפנימיתבקרה

.ביקורתנועלבהתבססהחברה

Accounting(ק(408)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Oversight Boardיחמקחוס)Public
.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

אםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על
הבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קויימה

שלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגבי
ביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביות

לחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהלים
.דעתנו

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספידיווחלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגבי

עלפנימיתבקרה.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות)IFRS(בינלאומיים
לניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתמוסדיגוףשהיאחברהשלכספידיווח

החברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומות

~

לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותההוצאתםרבות
-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנת
להרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
להםלהיותשיכולה,החברהכסי)שלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישה
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהקטפידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת
.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתי

31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר

coso.

בדצמבר31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גסביקרנו
חוותכלל,2012במרץ29מיום,שלנווהדוחתאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתולכל2010-ו2011
.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעת

"ו.יי%יך-,14ןרונ י'ושותשפלר-שרוני
זן,רמתגן

ב"תשעבניסן'ו
2012במרץ29
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חברה-ואחיותאחיםיהבשלהכספיהמצבעלהמצורפיםהדוחותאתביקרנו
גמלקופותלניהול

הדוחותואת20111-2010בדצמבר31לימים("החברה"-להלן)מ"בע
לשניםהכוללהחוחעל

וההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו
של

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברה

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

אלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלIn>wDדרך)חשבוןרואי
לתכנןמאתנונדרש

הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמשפקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

באותםשהסתיימולשניםפעולותיהתוצאותואת2010-ו2011בדצמבר31לימיםהחברהשל

-האוצרידיעלהנדרשותובהתאמות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםתאריכים

.וחסכוןביטוח,ההוןplwאגף

,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאם,גםביקרנו

שלכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי

בקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםהחברה

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2012במרץ29מיוםשלנווהדוחcosoידיעלשפורסמהפנימית

..החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות
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~
הכיפיעללממצבוחות

(חדשיםשקייטבאלפי)

פם
/12/גומוי

3110/12/31

שישלשמש

נכסים

שוטפיםוכסיט

543בבנקיםמוומניס
592

םשוניםחייבוס

השיטפיסהככפיסילסך;

שוטפיםשאינסנכסים קבועבוש,

22

4ש151הנגסיםכלמן

יהוןחתחייבויות

שוטפותהתחייבויוה

516476שרותיםלנותוילשלםףוצאות 418106ההשתלמותקרן-כאים:

224נלחופשההפרשה

608א5ההתחייבויותמסד

1נ7ש

נשב%והווהתחייבויות6י

.הכתפייםמהדוחותנמרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבכנויים

ם,-ם-י
-

יו1נ
כלליתמנהלתהדירקטוריוןן"
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כמפיסמנר תירקקורית1/
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02211שבוקה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א
1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

.כתאגידפעלההקרן2009בדצמבר31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל
שכיריםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהגמלהשתלמותקרןהינההקרן
.ואחיותאחיםשהם

.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

:הגדרות.ך

:אלהכספייםבדוחות

,(ג"קופוניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים
.1964-ד"תשכ
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים

עלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובההןוהכנסותיהרווחלמטרותפועלתאינההחברה
בעלפיננסימידעמוסיפיםאינםעצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזרים

.הכספייםלדוחותצורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעות
בקרנותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקרןהמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים

.2011בדצמבר29-בשהיה2011דצמברבחודשההשתלמות

הכספייםהדוחותהצגתבייש.ב

.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג

.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
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מ"בעגמלויופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ונכסיההקרןפעולות.ד
נכסיה.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתמנהלתהחברה

מנכסיבנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיה
.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברה
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך

קבוערכוש.ה
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

)IFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ו
להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(בינלאומייםכספידיווחתקניאימוץ'בחוזרהממונהלהנחיותובהתאם
)IFRS((7-9-2007מוסדייםגופיםחוזר)'מוסדייםבגופים.

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ז
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת
שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים

.אלומאומדנים
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקרןלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםorr>wמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםהשקעותדשחברת
,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך

.השקעותועדתלהוראותבכפוף
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ההשתלמותקרןזכאים-4באור

,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן

עשוריםצדדים-5באור

כלכלהלמפעליוהחברה(%90)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלמוחזקתהחברה.א
.(%10)מ"בעהמדינהלעובדיותרבות

סך.בזכותח"שאלפי18הינההחברהבספריהקרןיתרת2011בדצמבר31ליוםנכון.ב
.2011בשנתח"שאלפי623,4היומהקרןניהולמדמיהחברההכנסות

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20112010

ח"שאלפיח"שאלפי

131118דירקטוריםגמול

3123והשתלמויותעיוןימי

656,1799,1יהבלבנקתפעולעמלת

818,1940.1כ"יה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיהיהב
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברהיתרותפירוטלהלן

בדצמבר31ליום

20112010

שוחאלבןשוחאלפי

587לשלםדירקטוריםגמול

543592יהבבבנקש"עויתרת

קבוערכוש-6באור

ציוד
וריהוט
משרדי

%15-%33הפחתשיעור

2011

ח"שאלפי
29עלותפתיחהיתרת

2חדשרכושרכישת

11/12/3131-לעלותכ"סה

-.-
13שנהלתחילתנצברפחת

9לפחתהפרשה'

11/12/3122-לנצברפחת

11/12/31-למופחתתנכסיםעלותכ"סה

10/12/31-למופחתתנכסיםעלותכ"סה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

:2011בדצמבר31ליום(נומינלייםובערכיםהחברהשלהמניותהוןהרכב

הונמניותכספיערך
ונפרעמונפקרשום

חדשיםשקליםחדשיםשקלים

רגילותמניות000,5
00.501.0אחתכלחדששקל001.0בנות

======

2005-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
.עצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה

ניהולמדמיהכנסות-8באור

דמימהקרןגובההחברה.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
.דיןכלהוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהפיעלניהול

על,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיס
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

2011לשנתהבשפייםלדוחותביאוריםן'

הוצאות-9באור

לצולךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-10באור
פיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודת

נוסףמידע-11באורן

.הקרןשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,השתלמותקרן-ואחיותאחיםלגבינוסףמידע
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