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מ"בעגמליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוחן

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

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

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרה,הקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינו

בקרן.ד

~

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליועלים

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

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.1
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

אתמנהלתמ"בעהשקעותתיקיניהוללדששונהששמה,מ"בעמוסדייםהשקעותדשחברת.ז כלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיק
הרגולטוריותההוראות

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרן'נכסי.ח ן
יועף,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה.ט

מלווה,פניםמבקר,משפטי ,404%50ליישום
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי

:2012בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.י
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הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

880,31267147,32שכירים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבן
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוחן

המימוןימקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי606,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווהעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקויתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

2.108לעומת,ח"שמיליארד1.120שללסךהסתכמו2012/9/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%00.11שלגידול-2011/9/30ביוםח"שמיליארד

הנומינליתהתשואהן
הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעת

ן.%59.8

סד.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד3.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסד
.ח"שמיליארד6.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



"לניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מ"בעגמלופות

הדירקטוריתדוח:

הסרושלעיערייםוזיפייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנבייםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

12/9/30(*)

הכלידמניותללאמסלולכללימסלול

749033,764,1י284,741,122

%46.2%13,2%45.2

%20.88%67.97%32.88

%09.5-%03.5

%14.4-%09.4

%11.0%02.0%11.0

(חדשיםשקליםאלפי)

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(*)

11/9/30(-)

סדהנןמסיויייאמניותמסיתכייי
478,607,1653.10131,618,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערלניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

%65.2%81.5%67.2

%02.86%11.94%07.6

%13.6-%09.6

%04.5-%01.5

%16.0%08.0%16.0

בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןכסי)שיערוך(.1

נטו,הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

ופקדונות

"
לוואות

נטו,הנכסיםיתר

11,12,131.)-

סוהכלמסלולללאמניותמסל1לכללי

546,636.1217,16763,52

%53.2%45.2%53.2

%70.86%33.97%81.%

%73.5-%67.5

%70.4-%65.4

%34.0%22.0%34.0

בחודשZP-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןבסי)שיערוך(.1



הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

235,195424,1659,196הפקדות

(382,175)(772,2)(610,172)משיכות

(402,19)86(488,19)(אליהןאו)אחרותמקרנותעטוזכויותהעברת

-933,6(933.6)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

671,5875,1(796,3)נטוצבירהכ"סה

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

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

213,190604817,190,הפקדות

281,160)(103,1)(178,159)ןמשיכות

(613,13)(5)(608,13)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטו'זכויותהעברת

-3,225.3,ו225(אליואו)בקרןאחרממסלולנטו[זכויותהעברת

202,14721,2923,16נטוצבירהכ"סה

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

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

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"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

12/9-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%86.6%66.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

11,9-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%94.2-%66.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-1מנג
מניותללאמסלולכללימסלולן

1

%41.4-%06.2מצטברתברוטונומינליתתשואהג
1,

L=



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(*)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא כלליסלול,

י692,40-086,2-778,42ם'מזומנושוויזומנים,

879,856392,546-483,132754,535:1ןסחיריםערךיירות

713,86772199,1684,88-סחיריםשאינםערךיירות

142,72--142,72-ןוהלוואותיקדונות

934.1--444.1490הירקעותבגיןלקבלכומים, 114232.705שע8ןההשקעותכלך.

~

La682,13324242222

%51%41%8%100המסלולמהשקעותאחוזים.

-ז
,ל ןרעתללאסלול,

ן526---526מזומניםושוויוזומנים

220,22--354,9866,12ןסחיריםערךירות:

4--4-השקעותבגיןלקבלכומים'

881%829%ההשקעותכלך'
__

==
22252_בנ_

.;4391%57%100המסלולמהשקעותאחוזים.



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעיןההוןשיקשקירת

שאקוו

.לשנה%3-כשלבקצבנמשכהבישראלהצמיחהכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הגירעוןכיישראלבנקמעריךכךועל,המיסיםגבייתבנתונינוספתהרעהנרשמההרבעוןבמהלך

בגירעוןהעלייהעםלהתמודדכדי.מהתוצר%4-ל%5.3ביןלהיותצפוי2012לשנתהממשיתי
.וישיריםעקיפיםמיסיםהעלאתעלהממשלההחליטה
.%25.2שללרמה%5.2שלמרמהברבעוןירדהישראלענקריבית
.הרחוקובמזרחב"בארה,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולסן
עודכנוהעולמיתהצמיחהבנושאהבינלאומיתהמטבעוקרןהעולמיהבנקשלהמאקרותחזיות

ו.כלפימטה
המרכזיהבנק:מרחיבותתכניותהצוגוהעולםרחביבכלוממשלותמרכזייםבנקים',בנוסף

הציגהאמריקאיהמרכזיהבנק,בקשייםהמצויותמדינותשלח"אגלרכישתתכניתהציגהאירופי
המרכזייםהבנקיםוגם,הדיורבשוקלתמוךמנתעלמשכנתאותמגוביערךניירותרכישת'תכנית

.מרחיבותתכניותהציגוויפןסיףשל

החובואגרותהמניותשתקי

א"תמדד.%5.12ובין%7.8שביןבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.הקודםברבעוןהחדההירידהאתתיקןובכך,%1.17שלבשיעורונלהבנקים
לקדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
תלמדד:עלובונדהתלמדדי.%25.1-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%34.3ן-בעלה
.%25.5-בעלה40בונדתלומדד%1.4-בעלה20בונד

וו
העיקרייסהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובעולסהעיקרייםהמניותמדדי
.%15עדשלבשיעוריסעלובאירופההעיקרייסהמניותמדדי.%6-כשלבשיעוריםעלוב"בארה
המניותבשווקיבעליהשתמךהעיקריהגורם.%6.6שלבשיעורעלההמתפורריםהשווקיםמדד
שאכןציפיות.והממשלותהמרכזייםהבנקיםשלאגרסיביתלהתערבותהמשקיעיםציפיותהיה

.התממשו

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%%%

12.214.117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד

00.634.334.4מדדצמודממשלתיח"ג

nrrAI22.505.477.1מדדצמודקונצרני-

20.425.123.5צמודלאממשלתיח"ג

MSCI WORLI52.1172.662.7-

-2555.944,1216.18א"תדד



בגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימטלול
ן,ן
מניותרכיב

נמכרוזופעילותבמסגרת.מנכסיה%27-%29-כשללמניותחשיפהעללשמירהפעלההקרןן
עמיליון5.8-כבסד(נטו)ל"בחומניותונרכשו,נסמיליון3.37-כבסדבארדמניות(נטו)

לרבות,"
מהחלטהנובעל"חוברכיבהגידול.ל"בחומדדיםאחרהעוקבותישראליותסלתעודותשלרכישה

-כשלנטובמכירותהסתכמההמניותברכיבהפעילותסך.ההשקעותמבנהשינויעלאסטקטגית
,,.נומליון8.28

ן
מדדצמודרכיב

,כןכמו.שומיליון8.24-כבסךקונצרניח"אג(נטו)נרכשולמדדהצמודברכיבהפעילותבמסגרת
מסוגח"באגוממליון5.16-כרכשההקרן,המדדצמודהממשלתיברכיבהחלפותהצעההקרן
(נטו;הפעילותסך.גשמליון8.14-כשלבסךקצרלטווחסוגמאותוח"אגומכרהארוךלטווחגליל

.בתיקבינונימ"מחעלשמירהתוך,שומליון5.26-כשלבשווי(נטו)קניותעלעמדצמודותח"באג

שקלירכיב

ח"אגורכשה(נטו)שומליון3.3-בכשחרמסוגממשלתיותח"אגהקרןמכרההשקלי,ברכיב
7.18-כשלברכישותהסתכמה,נטו,הפעילותסך.(נטו)שומליון22-בכגילוןמסוגממשלתיות

.ם)מליון

ן

מניותללאמילול

.עחמיליון3.0-בכקונצרניותח"והאגמליון5.0-בכממשלתיותח"אג(נטו)נקנוהמדדצמודברכיב
עמליון8.0-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)בקניותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל

".
ואג,(נטו)שומליון4.0-בכשחרמסוגשקליותחובאגרותרכשההקרןהשקליברכיב

ח" ברכישותהסתכמהברבעוןברכיבהפעילותכלל.(נטו)וםמליון5.0-בכגילוןמסוגממשלתיות
עמליון9.0-כשלבהיקףממשלתיותח"אגשל(נטו)

.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך,"

ס



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

"ליוםליוםליום
2012/9/302011/9/302011/12/31

',כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

21486110.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרות:הערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלך)החברה,הנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכון

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף
ל,ולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
המידע

"
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדיהגוף

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוךביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוך!במהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי הפנימיתהבקרה
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשל

,ן,ן
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

,ן:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון(החברהיי"
lSUבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכו;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי ונהליהבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)ן

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהן
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים1

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)ן
ולבךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספין
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותן
;ההוןשוקעלהממונהי

אוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)

~ התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינון
-וכו,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסהן
זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)ן
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיען
-וכן.כספידיווחעלהחברהשלן

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
',:כספידיווחעלהפנימיתהכקרה המשמעותייםהליקוייםכלאת(א)

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשות
החביךשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

_1(ica . ll , iho

הי
)1,% תאריך
מנכש:אילנהןהן

-גנ-



מ"בעגמל,,קופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
כספיםמנהלהצהרת

תילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתכבקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלהגזרבהתאם,
ןשוקאגףשלי' .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה.-ואחיות'אחיםיהבשלהרבעוניהדוהאתסקרתי..1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון('ההברהי"
'מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוההמכוסהלתקופהבהתייחס,מטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים,

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואהריסאנין.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי'
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
',הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחרים

ן

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

את.והצגנוההברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינון
-וכו;הערכתנועלבהתבססבדוההמכוסהן
זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)ן

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאוץלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע
-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,ההברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתן
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהן

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווהעלהפנימיתהבקרה
ן-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

~

י
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אהראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

דוח"רותאריך

~

כספיםמנהל,ארגוב_ין
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ן5ק'1!ופן...5ן..,555י
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I

EREZ
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I
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'
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I
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,
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:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ואת2011-ו2012בספטמבר30לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,(החברהיי"
.תאריכיםבאותםשהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופההכוללהרווחעלהדוחות

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראייםוההנהלההדיהקטוריון
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הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה.'היישותישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
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דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניןנים

.ביקורתשל
ן

ממקזה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותא6י6יהב

הכספיהמצבעלדושתהמצית

(חושיםשקייםגאיפי)

ליוםליוםליו6
2/9/3011/9,3011,12/31יבאור

hplan(ושממקח

~

O,מנוקר)

נכסים
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356459543בבנקיםמוומניס

12--שוניםחייבי6

--320ההשתלמותףרן-חייבים

_ב__ב_22מראשהוצאות
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----.-.-.
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושגעתיימושגיתיימושגיתיימו

ביוםביוםביוםביוסביום

11/12/31פ11/9/3ס12/9/3ס1/9/3נס2/9/3גבאור

,למבוקרמבוקרןלא)(מבוקרולא(מבנקרולאמבוקקלא)

הכוסות

15,1623,4"4601,3462,3246.1ההשתלנותמקרןניהולדמי

211211מ1ומניסושוויממנומקיםהכנסות
606,3470,3247,1161,1633,4ההכנסותכלסך

---.-.-.--..----------
5הוצאות
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2,1242,1435409656,1"2,יהבבלק,תפעולטתי

1491405148188(ם"שלמגו)משלימיםתפעולשירותי

24883נ445684149השקעותתיקניהולדמי

ן,3120"909030ייעורהשקעות
4535151146להלכסבים)מ

5429127"987חשבונותביקורת

2929116"8"6ייעוומשפטי

154954631133מקצועייםשרותים
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"
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97449הוצאוונפחת

1ן

~
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606,3470,3247,1161,1633,4ההוצרכתכלסך

__ב__-__ב____ב____נכוללרתח
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום
כללי-ויבאור

אתבנאמנותמנהלת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחים[יהב.א
בסקטלרשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

ן'.1982באפריל16ביום,הציעורי
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" תשסייה
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-12באור

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

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסמןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("15,1"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
.ממשי

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

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

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

ן.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושם.בעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעל'החברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים

שינו

~

עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
נטו.קבוערכוש

רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
,להפחתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגלו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהחרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברה:מעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-'4באור

,בפועלהוצאותיהפיעלשהינם,מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההלנסותעיקר
.דיןכלהוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף

הוצאות-15באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-'6באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

:חוקהצעותאוחוקים

.2012.9.11מיום2012-ב"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוקהצעת*

:חוזרים

.2012.7.4מיום"מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי"-9-9-2012מוסדייםגופיםחווק*
מנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"-11-9-2012מוסדייםגופיםחוזה*

ן.2012.7.30מיס")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאם
החברוץשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח"-10-9-2012מוסדייםגופיםחוזה*

ן'.2012.7.30מיום"טיוטה-המנהלות

ולחשבונותעמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק"-12-9-2012מוסדייםגופיםחוזק*
.2012.8.2מיום"שנפטרועמיתים

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת-חוזרעדכון"13-9-2012מוסדייםגופיםחוזק*
.2012.8.16מיום"מרכזית

וקרנותגמלקופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח"14-9-2012מוסדייםגופיםחוזק*
.2012.9.24מיוםפנסוהיי

"(לשעבר15ק.ח)הגמלקופותי"עהוראותקיוםבדברשנתידוח"2-2-2012גמלחוזק* ן,.2012.9.24מיום"שינויים

-17-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012בספטמבר30ליום

:חווריםטיוטות

שנקהטיוטה-"מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול"47-2012מוסדייםגופיםחוורטיוטת*
".2012.7.10מיום

.2012.7.18מיום"ויועציםסוכניםללקוחותשירות"-55-2012מוסדייםגופיםחוורת"טיו*

החיסלוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"-53-2012מוסדייםגופיםחוזרת"טיו*
,2012.8.2מיום"טיוטה-תיקון-הפנסיוני

גמלקופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח"-43-2012מוסדייםגופיםחוורטיוטת*
,2012.8.8מיום-"מטיוטהפנסיהוקרנות

.2012.8.16מיום"טיוטה-רישיוןלבעלכוחייפוי"-57-2012ויועציםסוכניםחוזרטיוטת*
קובץתיקון-הפנסיוניהחיסכוןבנושאונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"חוזרטיוטת*

נ

.2012.8.20מיום"טיוטה

*npilwחברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח"66-2012מוסדייםגופיםחוזר
'2012.9.24.1מיום"טיוטה-מנהלות
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