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ואחיותאחיםיהב
-

מ"בעגמלקופותלניהולחברה

בינייםדוחות

2012ביוני30ליום

(מבוקריםזבלתי

הענייניםתוכן

עמוד

10-2הדירקטוריוןדוח

12-11הצהרות

13החשבוןרואהשלסקירהדוח

14'הכספיהמצבעלדוחותתמצית

15הכוללהרווחעלדוחותתקצית

18-16בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-אחיותאחיםיהב
2012ביוני30ליוםהיירקטוריוןדוח

כללי
אתבנאמנותמנהלת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א

במסגרת1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמי

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינו

.מניותללאומסלולכללימסלולןהבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ'בש.המדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ה
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ו
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםהשקעותדשחברת.ז
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ח

מלווה,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישום

:2012ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.י

-חשבונותמספד'!'"..עמיתיםסוג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

860,31232092,32שכירים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןימקורותהמנהלתההברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי359,2-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

5.111לעומת,ח"שמיליארד5.115שללסךהסתכמו2012/6/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%59.3שלגידול-2011/6/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.0.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד0.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך 3.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות
.ח"שמיליארד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

12/6/30(*)
הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

531,654,1702,20233,675,1

%52.1%66.1%52.1

%72,88%45.97%84.88

%28.5-%21.5

%15.4-%10.4

%33.0%89.0%33.0

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(*)

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות
והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

6/30/גג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

973,634,1309,8282,643,1

%18.3%70.1

%02.85%16.98

%38.6-

%29.5-

%13.0%14.0

%71.3

%09.85

%35.6

%26.5

%13.0

ג2/3ג/11

סדהלליות)מסלולללאממסלולכללי

546,636,1217,16763,652,1

2%53.2.ל%53.2:45

%70.86%33.97%81.86

%73.5-%67.5

%70.4-%65.4

%34.0%22.0%34.0

-4-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/6-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

477,121824301,122הפקדות

485,117)(594,1)(]891,15)משיכות

(331,13)28(359,13)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-834,4(834.4)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(515,8)092,4(607,12)נטוצבירהכ"סה

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

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

593,117351944,117הפקדות

(185,106)(391)(794,105)משיכות

(070,8)-(070,8)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-607,607)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

122,3567689,3נטוצבירהכ"סה

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

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

058,250887945,250הפקדות

(897,204)(360,1)(537,203)משיכות

(232,20)258(490,20)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-329.8(329.8)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

702,17114,8816,25נטוצבירהכ"סה

==============-



מ"בעגמלקופותלכיהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/6-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%00.2%33.2'מצטברתעוטונומינליתתשואה

6גג/1ג

מניותללאמסלולכללימסלול,

%79.0-%42.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

2-1ג/1ג

מניותללאמסלולכללימסלול

%41.4-%06.2מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

924,23-188,1-112,25מזומניםושווימזומנים

115,832367,515-616,120098,468,1סחיריםערךניירות

448,85739115,1302,87-סחיריםשאינםערךניירות

621,68--621,68-והלוואותפיקדונות

409,5--162247.5השקעותבגיןלקבלסכומים

ahai524482022222221ihaaiשקשתההכלסך

%52המסטלמהשקעותבאחוזים

~

414%7%100

מניותללאמסלול

343---343מזומניםושווימזומנים

174,20--363,8811,11סחיריםערךניירות

78--78-השקעותבגיןלקבלסכומים

25,22ב_.ב_._.ב_.411381פ7ששקעותההכלסך

%42%58%100המסטלמהשקעותבאחוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-אחיותאחיםיהב
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

מאתנו

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הרבעוןבמהלך.%3-כשלשנתיבשיעורהשניברבעוןעלהג"התמ-קודמותלתקופותיחסית
-בכיסתכםהממשלתיהגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתוניהרעהנרשמה

שללרמה2013לשנתהגירעוןיעדבהעלאתהממשלהדנה,בנוסף.2012בשנתמהתוצר%7.3
יוליבחודשירדהוהיא,%5.2שלשנתיבשיעורהייתההרבעוןבמשךישראלבנקריבית.%5.2-%3

,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם.%25.2שלשנתילשיעור
לשיעור2008מאזהראשונהבפעםהריביתאתהורידסיןשלהמרכזיהבנק.ובמזרחב"בארה
.%25.3שלשנתי

החובואגרותהמניותשווקי

החובאגרותמדד-הרבעוןבמהלךחיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
-בעלההשקליותהממשלתיותהחובאגרותומדד%34.1-בעלהלמדדהצמודותהממשלתיות

%28.2.
.שליליותתשואותהניבוהאפיקיםיתר,זאתלעומת
.בהתאמה%16.1-וב%86.0-בירדו40בונדוהתל20בונדהתלמדדי
בשיעורירדבנקיםשיאמדד.%6-כשלבשיעוריםברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.לתחרותהסלולרשוקפתיחתבעקבות%39-כשלבשיעורירדתקשורתא"תמדד.%9.15של

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
עדשלבשיעוריםירדובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.o/5e-%5.2שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%8.8שלממוצעבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםהמדדים.%11

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחלשיםמאקרונתוני.א
.במזרחהצמיחהשלהיחלשות.ב
.וספרדאיטליהשלהחובאגרותשללפדיוןבתשואותעליה.ג
.האירופיהאיחודבעיותעםלהתמודדבבואםבאירופהההחלטותמקבלישלהחלטיותחוסר.ד

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/6-112/6-42011

%%%

96.057.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד"

n " Ahg58.234.134.4מדדצמודממשלתי

-13.167.2-77.1מדדצמודקונצרניח"וג

91.228.223.5צמודותלאממשלתיותח"ג"

MSCI WORLD47.154.8-62.7-

תדד,
-2558.2-98.5-16.18א"



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

פללימסלול

מניותרכיב
נקנווופעילותבמסגרת.המניותבתיק%27-%29-כשלחשיפהאחוזעללשמירהפעלההקרן

מליון5.12-כשל(נטו)ברכישותהסתכמהל"בחוהפעילות.בארץמניותשיחמליון2.9-כ(נטו)
גידולבוצע,ל"בחומדדיםאחרהעוקבותישראליותסלתעודותשלרכישהכוללתהפעילות)שיח
המניותברכיבהפעילותסך.(ההשקעותמבנהשלאסטרטגיתמהחלטההנובעל"חורכיב

.ח"שמליון7.21-כשלברכישותהסתכמה

מדדצמודרכיב
במסגרת.הקונצרניברכיבוהןהממשלתיברכיבהןפעילותביצעההקרןהמדדצמודברכיב

ברכיבהחלפותבצעההקרן,כןכמו.צמודקונצרניח"באגח"שמליון0.11-כ(נטו)נרכשוהפעילות

רכישותבצעהומנגדקצרממשלתיח"באגח"שמליון26-כמכרההקרן)המדדצמודהממשלתי
.בתיקבינונימ"מחעלשמירהתוך,(ארוךממשלתיח"באגח"שמליון26-כשלבשווי

שקלירכיב
בצעהומנגד,ח"שמליון50-כשלבשוויקצרלטווחממשלתיותח"אגהקרןמכרההשקליברכיב
מליון0.4-כ(נטו)רכשההקרןכןכמו.ארוךממשלתיח"באגח"שמליון50-כשלבשווירכישות

.בתיקבינונימ"מחעלשמירהתוךשקליקונצרניח"באגח"ש

מניותללאמסלול

נקנוהפעילותבמסגרת.הקונצרניבאפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב
-כנקנו,קצרממשלתיח"באגח"שמליון2.1-כנמכרו)ממשלתיח"באגח"שמליון4.0-כ(נטו)
פעלהגםהקרן.(ארוךמ"במחח"שמליון2.1-כונקנובינוניממשלתיח"באגח"שמליון4.0

ברבעוןבאפיקהפעילותכלל.קונצרניח"באגח"שמיליון59.0-כ(נטו)נקנו,הקונצרניברכיב
.ח"שמליון99.0-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)בקניותהסתכמה

-כרכשה,ח"שמליון64.0-כשלבשוויקצרלטווחשקליותחובאגרותמכרההקרןהשקליברכיב
ברבעוןבאפיקהפעילותכלל.ארוךלטווחח"שמליון55.0-כורכשהבינונילטווחח"שמליון65.0

מ"מחעלשמירהתוךח"שמליון56.0-כשלבהיקףממשלתיח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמה
.בתיקבינוני/קצר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012ביוני30ליוטהדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2012/6/302011/6/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

114110י530.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

עלחובולתשלום,הקרןעםחוליםביקורחוליםביתביןלהסכםד"פסתוקףניתן12/7/26ביום*
.שואלפי458-כשלסך

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

ל"מננהצהרת
שוקאגףשל"ייס)וגילדוחות,חצהחת-כספידיווחעלפנימיתבקרח"9-2010-,מזסדייסגופיםלחוזרבהתאם)

.(וחסכוזביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

"שדוח':לחלן)2012ביוני30גיוסשהסתייםלרבעון("החברה"
),

מצגבוחסרולאמתותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המחיתיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;התברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלחסכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצםהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןחערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

והברבעוןשאירעכספידיווחעלתחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריסבחברהואחריסאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוהתנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דיןשל*

לות"מנכ/כהןאילנהתאריך
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
כיפיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתנקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(חסכון)ביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןרונה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולהברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1

.("הדוה":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשל
.בדוההמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
ההברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4
-וכן,ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלההברהשל

לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלבן)
דיווהעלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
)י191

דורוןח"רותאריך

"
כספיםעמנהל_ב
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"5HAYZAF

JACOB

5

חמנייתלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

12

'ואחאחיםיהב
"לניחיחברה-"

מ"בעגמלופות

מבטו

;להלן)D1"yגמלקופותלנוהולחברה-ואחיותאחיסיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הדוחותואת20121-2011ביוני30לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,('החברהי"
הדירקטוריון.תאריכיםבאותםשהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופההכוללהרווחעל

חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספומידעשלולהצגהלעריכהאחראייםוההנהלח

בינייםלתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,ביניימילתקופותכספידיווח"34IASבינלאומי
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.יסכון"ביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחווהלפואלה

.סקירתם%בהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידע

הסקירהתיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהיריעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמיוהיםלהיותיסליםשהיוהמשמעוהייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאיטל"הנהכספישהמידעלסבור'לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
~34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל lAS

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרךהנחיותאחר,חמהותיותהבחינותמכל,ממלאאינוהנילהכספישהמידע

פ%א.וחיסכוןביטוח,ההון
~

..
'ישיתשפלר-שרוני

חשבתרואי רמת
,גן-

תשעייבבאלוליבי
2012באוגוסט30

00מ,2012ביוני30-סקירהדוח-אחפת12סטקקב5יטפהים:סא0שא1שי

5134747-03,פק6134546-030.טי,3505.ז.ת.52511זןרמת,0135קי.בוט'ז'רח.2התאומיםמודלי
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תכספיהמצבעלדעצתתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםעיום
12/6/3012/6/3011/12/31באור

(מבוקר)מבוקחלא)מטקהלא)

נכסים

שוטפיםנכסים

337411543נבנקיסמוומניס

12--שוניםחייבים

--35ההשתלמותקרן-חייביס

__ג-__ננ_52מראשהוצאות
401411555השוטפיםהנכסיםבלמן

..............-..-.
שוטפיםבלתינכסים
13129נטו,קבוערכוש

בבבת:-------

טב5]1ט1מגיס,כסך

והעהתחייבויות

ruQהתחיינ1י1ת

~
ls

i

390395516שרותיםלנותנילשלטהוצאות

218-וההשתלמותקרן-ונאיט

212122לחופשההפרשה

nlההתחייבויותכיסך
~
ulwn414423564

-.....-.-----.

--15נ
בב-

8ב211122והוןהתחייבויותסו

.בינייםהשפיםמדוחותמתמציתפיד)ביתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

"1%,)r1h

'

D

כספיםמכהימן:גה:טעגי"טחייי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכוללהריוחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

11/12/31נ6,3ס/11נ6/3ס/2ננ11/6,3י12/6/3באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

כנסוי"
4355,2304,2217,1134,1623,4ההשתלמותמקרןניהולדמי

452310מזומניםושוויממזומניםהכנסות

359,2309,2219,1137,1633,4ההכנסותכלסך

-------------------------------.................

5הוצאות

246236123131451ונלוותשכרהוצאות

60523333131גמולדירקטורים

847833423414656,1(יהבבנק)תפעולשירותי

98924934188(ם"שללמגןמשלימיםתפעולשירותי

296460149230883השקעותתיקניהולדמי

60603030120השקעותייעוץ

3024182446כספיםמנהל

44581940127השכונותביקורת

57592829116משפטיעוץ" 108648321133ןצועיתם,מ(שרווץנ

1811718778331מבקרפממי

--43-26ביטוחים

31----ימיעעווהשתלמוית

653513שירותימחשוב

642-6אגרת

37261874ק)47שכרדירהואתזקתמשרד

56555117(**)110ושעוקפרסום

86794340172לעמיתיםדיהר

53219פחתהוצאות

151610429אחרותהוצאות

1410יןאיחורבהעברה)פיצויב

37633,4ה359,2309,2219,11סךכלההוצאות

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

-----שולוןוווז.1 -----

(בלבדהמכדיתהזזוחלתקופתדסת.מלההערה)_ליברהקשורצזהמהתהבישראלד"ך)פעת'אחשל'מקצועקהנרתלקידהלעמותהשולם,1אלכי27נסךהדירהשכר
(כלבזת,ונוכחו1ך'דולתקופתשהיחפהההערד).לחברהקשורצזהשהנוה,ואהיוההאחיפהכחדרנהעבורהמסקבבטאן,הקרןשבישעהנרכםן.כ1נם.השןאלפי98-כשלסך

.בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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כללי-1באור

אתבנאמנותמנהלת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.1
בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

.1982באפריל16ביום,הציבורי
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-תשסייה

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.:
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.;

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("י1"5"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםנדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכמפייסלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת

גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

,בפועלהוצאותיהפיעלשהינם,מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
.דיןכלהוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשניברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

.2012.5.14מיום2012-ב"התשע,(שעהוהוראת190'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוק*

בישראלההוןבשוקהענייניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוקהצעת* (

.2012.5.21מיום2012-ב"התשע,(הפיננסיהחינוךקידום)(...'מסתיקון)(חקיקהתיקוני
תיקון)(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקטיוטת*

.2005-ה"תשס,('מס

.2012-ב"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוקתזניר*
השכרתבשלשכירותמדמיהכנסהעלגמלקופתבידיממספטור)הכנסהמסחוקהצעת*

.2012-ב"התשע,(ארוךלטווחמגוריםדירות

.2012-ב"התשע,איראןשלהגרעיןבתכניתהמאבקחוקתזכיר*
גופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות6

.2012.6.7מיום2012-ב"התשע,(מוסדיים

מיום2012-ב"התשע,ניהולדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
2012.6.21.
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

עםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנות*
תאגידיםרשימת)איראן

.2012.4.16מיום2012-ב"התשע,(היישוםועדתעבודתוסדרי
.2012-ב"התשע.מידוףאבטחת)הפרטיותהגנתתקנותטיוטתי

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
,(...תיקון)(הפצהעמלות)

.2012.5.10מיוםשנייהטיוטה-2012-ב"התשע

עמילותודמי(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
-2011-ב"התשע,(

.2012.5.10מיוםשלישיתטיוטה

.2012.1.3מיום"ממוחשבתגרפיתחתימה"-2-10-2012ויועציםסוכניםחוזר*
.2012.6.25מיום"הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי"-8-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

בגופיםמשרהנושאיעלההוןשוקועללממונהדיווח"-7-9-2012מוסדייסגופיםחוזר*
.2012.6.13מיום"המוסדיים

הנדרשהגילוימבנהבדברהנחיותבנושא3-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרהבהרה*
.2012.5.24מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספייםבדיווחים

.2012.6.11מיום"למוצריםהוראות-6שער"-העתידיהרגולציהקודקסטיוטת*

החברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח"-21-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2012.6.5מיום"טיוטה-המנהלות

עמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק"-23-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2012.6.3מיוםשנייהטיוטה-"טכניותדרישות-שנפטרועמיתיםשלוחשבונות

.2012.5.16מיוםמוקדמתהודעהללאניהולדמיהעלאתלענייןעקרוניתהכרעהטיוטת*
.2012.4.18מיוםמוסדייסבגופיםהחזקהאולשליטהמדיניותטיוטת*
חברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"-23-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*

.2012.4.5מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלות

-18-


