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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"אחיותאחיםיהב
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדות

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

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

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינו

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

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

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןהברתעםהתקשרההחברה.ו
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםהשקעותדש.ן עלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהול

.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ח

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



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיטחשבונותמספר
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%98.1%21.3%55.8מסלולכללי

%48.0%07.1%41.6מניותללאמסלול



מ"געגמלקופותלניהולחגרה-ואחיותאחיתיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיטשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייטכשפייטנהוגים

הדיווחתקופתלשיףנטותגכסיםהרכג.א
(11ווווןיי

הכלסךמניותללאמסלולכללימטליל
335,804,1156,26491,830,1נטו,הנכסיםנ"סה

עיקרייםמרכיבים
%58.1%52,1%58.1מזומניםושווימוומנים

%48.57%04,98%07.58סחיריםחובננסי

%22.8-%34.8סחיריםשאינםחובנכסי
%74,14-%96,14מניות

%51.17%13.0%26.17אחרותהשקעות

1391.0%31.0%13.0נטו,הנכסיםיתר

,בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(.נ

12/3/31(*)(**)

הכלסךמניותללאמסלולכליימסלול

735,679,1071,19806,698,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
2.ך%28,2%02.2%2מזומניםושווימזומנים

%74,56%56.97%12.57סחיריםחובנכסי

%63.9-%74.9סחיריםשאינםחובנכסי
%50.15-%68.15מניות

%38,15%17.0%21,15השקעותאחרות

%18.0%25.0%18.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםעשה)הקרןנכסישיערוך(.)י5
.מחדשסווג(**)

2/12/31ג

הכלידמניותללאמסלולכללימסלול

985,775,1395.25380,801,1נטו,כסים)כה"סה

עיקרייםמרכיבים

%60.1%88.2%61,1מזומגיסושווימזומנים

%33,58%90.96%89,58סחיריםחובנכסי

%51.8-%63.8סחיריםשאינםתובנכסי

%46,14-%67.14מניות

%69.16%13.0%45.16אחרותהשקעות

%08.0%09.0%08.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלקופותלניהולהברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוה

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתעופתוהעברותההפקדות/המשיכותפירוט.

3/3-1ג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

614,61572186,62הפקדות

(129,56)(517)(612,55)משיכות

(945,10)(219)(726,10)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-820(820)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(888,4)656(544,5)נטוצבירהכ"סה

=;=;======

12/3-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלי

590,60389979,60הפקדות

(507,59)(808)(699,58)משיכות

(929,6)(96)(833,6)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-197.3(197,3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(457,5)682,2(139,8)נטוצבירהכ"סה

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

2-1ג/12

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

064,257993,1057,259הפקדות

(212,216)(365,3)(847,212)משיכות

(362,30)(98)(264,30)(אליהןאו)ות-אושמקרנותנטוזכויותהעברת

-408.9(408.9)(אליו1אובקרןאררממסלולנטוזכויותהעברת

545,4938,7483,12נטוצבירהכ"סה

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



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2013במרץ31ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטגעבהצמדהלמדדבהצמדה
ל"גתוחוץלצרכןהמתיריםהצמדהבלא

כללימסלי
-368,28-187מזומניםושווימזומנים

716,930068,563-880,127סחיריםערךניירות

494,87806016,1-סחיריםשאינםערךניירות

--503,62-והלוואותפיקדונות

--355947.1השקעותבגיןלקבלסכומים

251422uidn2221816ההשקעותכליך

~

12

%53%40%7המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמילול

---398מזומניםושווימזומנים

--746,10934,14סחיריםערךניירות

--5822השקעותבגיןלקבלסכומים

Bdההשקעותכליי

~

uan__1___.ב._
%43%57המסלולמתשקעותבאחוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-אחיותאחיםיהב
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןזוח

2013שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

מניותרכיב
ברכיבהפעילותסך.המניותבתיק%27-%31ביןשלחשיפהאחוועללשמירהפעלההקרן

.ח"שמליון45.5-כשל(נטו)ברכישותהסתכמהל"ובחובארץהמניות
סלותעודותבארץמניות)בארץמניותח"שמליון2.1-כ(נטו)נמכרוזופעילותבמסגרת
.(בארץמדדיםעלישראליות
שלרכישהכוללתהפעילות)ח"שמליון8.6-כשל(נטו)ברכישותהסתכמהל"בחוהפעילות
להחלטהבהתאםבוצעל"חוברכיבהגידול.ל"בחומדדיםאחרהעוקבותישראליותסלתעודות

.(התשקעותמבנהשלאסטרטגית

מזזצמודרכיב
במסגרת.הקונצרניברכיבוהןהממשלתיברכיבהןפעילותביצעההקרןהמדדצמודברכיב

ח"אגשומליון6.18(נטו)ונרכשוצמודקונצרניח"באגח"שמליון7.30-כ(נטו)נרכשוהפעילות
.מדדצמודממשלתי

בגליליםח"שמליון7.30-כרכשההקרן,המדדצמודהממשלתיברכיבהחלפותבצעההקרן שמליון1.12-כומכרה
של(נטו)ברכישותהסתכמההמדדצמודבאפיקהפעילותסך.בגליליםח" שמליון3.49

.בתיקבינונימ"מחעלשמירהתוך,ח"

שקלירכיב
ברכישההסתכמההפעילות.(נטו)ח"שמליון7-בכממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב

.ח"שמליון1.7-כגילוןמסוגממשלתיח"אגשל
עלשמירהתוך,ח"שמליון2.37-כונמכרוח"שמליון1.37-כנרכשושחרמסוגממשלתיח"באג
.בתיקבינונימ"מח

מניותללאמסלול
.הקונצרניבאפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב

-כשלרכישותבוצעוגלילמסוגממשלתיח"ובאגח"שמליון13.0-כ(נטו)נרכשוהפעילותבמסגרת
.(ח"שמלין77.1-כשלומכירותח"שמליון9.1

ח"שמליון2.1-כנרכשו)מדדצמודקונצרניח"באגח"שמליון5.0-כ(נטו)רכשההקרן,כןכמו באג
.(ח"שמליון7.0-כונמכרוקונצרניח"
.ח"שמליון63.0-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

6.116לעומת,ח"שמיליארד9.129שללסךהסתכמו2013/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%4.11שלגידול-2012/3/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%74.7.

~nמיליארד4.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך rwסך.האחרוניםחודשים12-ב
.ח"שמיליארד6.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2013שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו
המשולבהמדד.החיוביתהמגמההמשךעלמצביעיםהראשוןברבעוןבישראלהמאקרונתונימרבית
,ינואר)08.0-ו,26.0,24.0שלבשיעוריםעלההשנהשלהראשוניםהחודשיםבשלושתהמשקלמצב

.במדדהיחלשותניכרתהרבעוןסוףלקראת.ההתרחבותהמשךעלומצביע(בהתאמהמרץ,פברואר
.%3שלרמהעל2014לשנתהגירעוןיעדאתולהעמידלנסותהחליטהשנבחרההחדשההממשלה
.מאידךהמסשיעורישלוהתאמהמחדהוצאותקיצוץשלמאמץתדרושהחדשביעדעמידה
.האינפלציהבקצבההיחלשותמגמתהמשךעלהצביעוהראשוןלרבעוןלצרכןהמחיריםמדדנתוני

.%1.0-בירדדיורללאהמדדכאשרשינויללאהמדדנותרזהברבעון
הכלכליתההתאוששותנמשכהב"בארה.מעורבתמגמהעלהכלכלייםהאינדיקטוריםהצביעובעולס
והנתוניםהכלכליתהחולשהנמשכההאירובגוש.חיובייםהיושםהאינדיקטוריםמרביתכאשר

.המומנטוםאיבודעלמעידיםבסיןהצמיחהנתוניגם.מיתוןעללהצביעממשיכים

החובואגרותהמניותשווקי
עלההיתרמניותמדד.%5.4-כשלבשיעורהרבעוןבמהלךעלובישראלהגדולותהמניותמדדי

.%3.11-כשלבשיעור
ירדלמדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.מעורבתבמגמהנסתרהממשלתיותהחובאגרותשוק
תלמדדכאשרעלובונדהתלמדדי.%4.0-בכעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%9.0-בכ

.%54.1-בעלה40בונדתלומדד%16.1-בעלה20בונד

עלובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%7-כשלבשיעוריםעלוב"בארההעיקרייםהמניותמדדי
השווקיםמדד.%66.4-כשלבשיעורעלה50היורוסטוקסמדדכאשר%5.2-כשלבשיעורים

ההתערבותלאורוזאת%5.16שלבשיעורעלההיפניהניקיימדד.%6.4שלבשיעורירדהמתעוררים
הרבעוןבתחילתהתממשושאכןציפיות)ההתערבותלהגדלתוהציפיותהמרכניהבנקשלהאגרסיבית

.הרכישותןתכניתשלמשמעותיתהגדלהעלהודיעהמרכזישהבנקשעההשני

:הנבהריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

13/03-112/03-12012

%%%

89.0-22.135.9מדדצמודממשלתיח"ג)

nrritl85.19.326.10מדדצמודממשלתילא

5.062.289.9צמודותכ"זה

nrrA
~

A39.061.001.7צמודלאממשלתי

39.461.321.9ף"המעומניותמדד



מ"בעגמלקופותלניחאחברה-ואחיותאחיםיהב
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי270,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2013/3/312012/3/312012/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

377,1232998.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

,בירושלים"חוליםביקור"חוליםביתעמותת-המעסיקבתשלומימפיגוריםנובעהחובעיקר
עמיתיהלזכויותבקשרחובתביעתהגישההחברה.2012שנתבסוףפירוקלהליכינקלעהאשר

.ל"הנהמעסיקאצלשעבדו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילויעגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחהחוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעגמלליופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מיסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("ההברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.כללחןפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ב.1.ויין
~



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מספיםמנהלהצהרת

,ההוןשוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
.(וחסכוןביטוח

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
יהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
למועדיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי
,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהוסוליםבקרותקבענו(א)

אחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברה

,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת
שוקעלהממונהולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

;ההון

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
המכוסההתקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוח

~

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(
שלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע
-וכן.כספידיווחעלהחברה

ולוועדתלדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת
:כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימית
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלנט
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתרים

.דיןכלפיעל,אתראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהל,ארגוב'דורוןח"רותאריך
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מבא

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ואת2012-ו2013במרץ31לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,('ייהחברהי
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דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכיפיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

ג12/3/3112/12/3(*)13/3/31

(מבזקר)מביקרולא,מבזקוהאביאור

נכורים

10158'נטו,קבוערכוש

3132858חובהויתרותחייבים

460354492מזומניםושווימזומנים
--

602454508הנכסיםכלסך

---

פע

---מניותהון

התחייבויות

4283025נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5574424483זכותויתרותזכאים
---

454508ש6וההתחייבויותההוןכליי

---

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.הכעפייסמהזרחותנפרדבלתיחלקמהוויםהבשרפיםהבאורים
ע4

ר34ג.ז.ר"י

"
1

,,
"ל,ר ןהכספייםתאריךאישורהדוחות

"
חח"רו.(4להןאילנה/"ע"רולדבר

"
א

" כסמנחל1-ולירקטוריתעכלליתמנהלתהדירקטוריוןיופל

-

/



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

והפסדרווחדוחותתמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוטביוםביום

12/3/3112/12/31(*)נ13/3/3ביאור (מבוקר,(מבוקרלא)(מבוקרלא,

מקרןניהולמדמיהכנסות
מימוןהכנסות

ההכנסותכלסך

268,1138,1799,4נטו,השתלמות

227

1127011140806,4

6270,1140,1806,4וכלליותהנהלההוצאות

270,1140,1806,4ההוצאותכלסך

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

לתקופההפסח)רווח

2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהמיםהמצורפיםהבאורים

-14-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום
פללי-1ביאור

אתבנאמנותמנהלת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.2
בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

.1982באפריל16ביום,הציבורי
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.;
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.)

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",]34ASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("8וש"להלן)ERSבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מוסיפיםואינסמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידע

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוסהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/3/31ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום"mFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.נ
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרותנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומרניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנחלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו.קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
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מ)בעיגמלקופותלניהילחברה-ואחיותאחיםיהב

הכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא;(מבוקרלא;חובהויתרותחייבים-3ביאור

9-8מראשהוצאות

-12385קשוריםצדדים

132858חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

ליוםליוםליום

13/3/311*)12/3/3112/12/31

(מבקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא;נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

283025חופשהבגיןהתחייבות

282222נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

(2012בשנתח"שאלפי22סך),התקופהבמהלךח"שאלפי6לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות

.וכלליועהנהלההוצאותבמסגרתונכללו

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

ליוםליוםליום

12/12/31ג12/3/3(ל13/3/31

(מבוקר)מבורולאמבורנלאזכותויתרותזכאים-5ביאור

311359223לשלםהוצאות

145-143שירותיםונותניספקים

11858117קשוריםצדדים

-7-אחרים

224424482וכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
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הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוטביוםביום

13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא,מבוקרןלא)וכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

156123565ונלוותעבודהשכר

2627115לדירקטוריםתשלומים

2310והפחתותפחת

251794ביטוחים

2821104ותקשורתמשרדיםאחזקת

10498344ופרסוםשיווק

486473909,1מתפעליםלגורמיםתשלום

160147602השקעותתיקניהולדמי

262215959מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

2116104אחרות

---
ua806.4פ1422וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.'א2ביאורראה,מהדשסווג(")
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-7באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2013שנתשלהראשוןברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

:חוזרים

.גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגתבעניין5-9-2013מוסדייםגופיםחוזר
סטטיסטימידעאיסוףחוור:הבהרה-הממונהעמדת-3-9-2013מוסדייםגופיםחוזר
.כספיםולהעברתלמשיכהבבקשותטיפולואופןתביעתיישובלגבי
.הממונהמכתב-מרכזיתפנסיוניתסליקהלמערכתהתחברותכללי
הנכסברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת2-9-2013מוסדייםגופיםחוזר

.הבודד
.ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנחחוזר1-9-2013מוסדייםגופיםחוזר
.עדכון-גמלקופותשלחודשידוח1-2-2013גמלקופותחוזר

.מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול47-2012שנייהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.טיוטא-מוסדייםגופיםלקודקסמבוא
בעתמוסדיגוףהתנהלות:הבהרה-ממונהעמדת211-1122מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

.מתותיתבעסקההתקשרות
,מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול-(שלישית)מוסדייםגופיםחוורטיוטת
.פנימיואכיפהציותתכניתאפקטיביותלהערכתקריטריונים-טיוטה

ןמוסדייםבגופיסחוץמיקור-מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

ידיעלהדיןהוראותיישוםדרכיבדברשנתידוח-011-9109מוסדייםגופיםחוורטיוטת
.מוסדייםגופיסחוזרמוסדייםגופים

ללאניהולדמיהעלאתלענייןעקרוניתהכרעה99-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.שנייהטיוטה-מוקדמתהודעה
.מוסדייםבגופיםעסקיתהמשכיותניהול-10-3103מוסדייםגופיסחוזרטיוטה
גמלקופת,לקצבהמשלמתלאגמללקופתתקניתקנון-2012-87גמלחוזרטיוטת

.לפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמולים

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושעבורתשלום39-2012ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
.מרכוית

:תקנותטיוטת

מרכזיתגמלקופתניהול)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2013-ג"התשע,(תקציביתבפנסיהלהשתתפות
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