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מ"בעלרופאיםוחסנוןהשתלמותקרן-יהב

בינייםכספייםדוחותתמצית
2008בספטמבר30ליום

ענייניםחונן

עט
~

ד'

,6-1התאגידענינימצבעלהדירקטוריוןדוח

7חשבוךרואהשלסקירהדוח

8מאזנים

9והוצאותהכנסותדוחות

11-:'0הכספייםלדוחותבאורים



הדירקטוריוןדוח

2008בספטמבר30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

כללי
.שכיריםרופאיםשהםלעמיתיםמיועדתההשתלמותקרן

.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםהתפעולשירותי
מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןחברתידיעלמנוהליםהקרןנכסי
.9עמוד"קשוריםצדדים"באורראה-קשורכצדיהבבנקשללמעמדוביחס

(**)הקופהשלעיקרייםכספייםנתונים

הדווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א

08/9/3007/12/31
636,030,1091,139,1הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%3918%32.12מזומניםושווימזומנים

%1360%65.63סחיריםערךניירות

%6213%68.15סחיריםשאינםערךניירות

8י%867%3והלוואותפקדונות

%020אחריםנכסים

08/9-108/9-72007

886,122183,61350,162הפקדות

(902,081)(.093,11)(108011)משיכות

(166,178)[:010.5)(61642)נטוזכויותהעברת

(718,124):ק,920)(83820)נטוצבירהכ"סה
========--:-=======

בתקופותהקופהתשואות.ג
08/9-12007הדווח

%567%83.9ברוטונומינליתתשואה

92ך%005%(*)המחיריםמדדעלייתשיעור

.לתקופההידועהמדדלפי(י)

08/9/28יוםשהוא,2008ספטמברבחודשהאחרון(גמל)העסקיםליוםנכון,הקופהבגיןבדוחותהמופיעהמידע(יי)



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב
2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2008שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

במגמתבישראלהקונצרני1םהערךניירותשלהמדדיםהמשיכו2008שנתשלהשלישיברבעון
שהתחילהמשבר."התקופןבאותההעולםשווקיאתשאפיינהדומהמגמהבעקבות,הירידה

1לכלוהתרחבהתעצםהאמריקאיהמשכנתאותבשוקכמשבר2007ביולי
הופךכשהואיעולם.

ריביתבעלייתביטוישמצאקושי,מזהזהללוותהתקשובעולםהבנקים.ואשראינזילותלמשבר
גםאותותיולתת.:ו.המשבהחללכךבהמשך.הבנקיםביןלהלוואותהריביתשהיא,[1801-ה

שלקריסתוכמוים'משמעותאירועיםנרשמוהמשברבמהלך.העולםברחביהריאליתבכלכלה
הממשלי"עAIG-וין,מאפרדי,מייפאניכמוענקחברותשלוחילוצןברדרסליהמןההשקעותבנק

.האמריקאי

בשיעוריםהרבעון'במהלןירדוהמדדצמודותוהקונצרניותהממשלתיותהחובאגרותמדדי
חדבגידולכהתבטא.',לעילשתוארמהמשברהןנבעוהירידות.בהתאמהSo/o-ו%8.1של

,הסלותעודותהממנותבקרנותפדיונותמגלוהן,הקונצרניותח"מהאגשנדרשהסיכוןבפרמית
.הקונצרניותח"באגהמתמחותאלובעיקר

בציפיותמירידהאה:!כתוןבעיקר,הרבעוןבמהלך%43.1-בעלהצמודהלאהממשלתיח"האגמדד
המטבעותסלכנגדהשקלוהתחזקות,כלכליתלהאטההצפיעקבהאינפלציה

הרבעוןבמהלך7.0;.%שלבשיעורעלהח"למטהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד

.זובתקופההשקלכנגדהדולרהתחזקותלאור,השלישי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

08/9-108/9-72007

1.%1

1.68.1-7.6מדדצמודממשלתיח"אג

8.2-8-5.5מדדצמודקונצרניח"אג

8.34.11.3צמודלאממשלתיח"אג

-1.9-8.00.8ח"מטצמודממשלתיח"אג

1.27-3.18-4.31ף"המעומניותמדד

המאזןתאריךלאחרהשוקסקירת

כאשרנמשכהושווקים:.הירידהמגמת.רבהותנודתיותודאותבחוסרהתאפייןאוקטוברחודשגם
אינולמשברהפתרון,קצתיהיהלאשהמשברהתפיסהבעולםהמשקיעיםבקרבהעמיקהבמקביל

למעשההלכהזורגמה'זוהבנה.המשברלייצובלכתמרחיקותגלובאליותפעולותוידרשונקודתי
ראשונה)העולםרחבי:.1הפיננסיותלמערכותתקדיםחסריבהיקפיםהוןהזרמותשללפעולות

ידה-ליוהציפיותשלא,.!;יוכפועל.ועודחדותריביתהורדות,(ואסיהאירופהגםובעקבותיהב"ארה
הומחירילאינפלציההציפיותגםירדוהעולמיתהכלכליתבפעילותחדה

':
.דת-לוהמשיכוחורות,

.מאודזה-'גבובתנודתיותלהתאפייןבמטבעותלמסחרגםגרמוהמשתניםהשוקתנאי

אג:2008אוקטוברבחודשהנבחריםבמדדיםהשינוילהלן
ח"אג,-%4.3מדדצמודממשלתיח"

.-%1.18ף"המעומניותומדד,-%1.11מדדצמודקונצרני



ש200בספטמברסיים'להייר77טוריו1דוח

ניצולתוךהמניותתיקלהשבחתפעלההקרן
זגרת]במ7.רכישותלעודףבשווקיםהירידות

נרכשוזופעילות

ס
,

"נג~
.י"בחוהגיאוגרפיהמשיכהק:הך:ך

יי1
י'ז1ןכי:מבןי

"צאלפי760,2
ח"שאלפי104,1-כשלבהיקףסלתעודותונמכרו

.

ש
];עז..ןצ:ש;::,ךןן,:ן,ן,.ין,

כוללבהיקףממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליבאפיק
."צאלפי901,7-כשל

רמותלצמצוםבעיקרהקרןפעלהלתקופהכ"בסה
רמתאתהגדילהשה.למוןובכךהתיקשלהסיכון

.מזומניםידיעלוהןטווחקצרממשלתיח"אגי"עהןהנזילות

שלהראשוניםהרבעוניםלשלושתההשתלמותקרןתשואת
קרנותבענףהממוצעת'מהתשואוטובההשנה

הקרןשהשיגההתשואהלעודףבהמשךוזאתההשתלמות
.יו.:האחרונבשניםלעמיתיה



מ"בעלרופאיםחסכון)השתלמותקרן-יהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקרןנכסי

למשבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(*)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2008בספטמבר30ליום

405,178-113,11518,189מזומניםושווימזומנים

309,289163,286108,44733,619סחיריםערךניירות

168,8027,131201,1396,140סחיריםשאינםערךניירות

183,77802,3985,80-והלוואותפיקדונות

4--4הנכסיםיתר

886,4754941526224,60636,030,1הנכסיםכלסך

332,140-6338,140מזומניםושווימזומנים

652,133860,339550,71062,725סחיריםערךניירות

514,13993,160052,4559,178סחיריםשאינםערךניירות

021,86836,8857,94-והלוואותפיקדונות

151124-275הנכסיםיתר

זינ,הנככלסך
~

649,467998,586444.84091.1391

~

.ל"בחונכסיםכולל(
חוץלמטבעהצמדהלגבי"מזריםונכסים'בפרקעודראה



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב
2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי
הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליוםליום
08/9/302007/2!:(31

(FORWARD)עתידיותעסקאות

(142,1)(861,1)נטו,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה

עתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
1ן233,34487,3ח"מטשקל

בטחונות

712,137עסקאותבשלבטוחותשווי
;.

נוסףמידע
ליוםליום

2008/9/302007/2!,.(31

קרן)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריבית

447493התשלומים

סיכוניםעלנוסףמידע
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
הגילוילגביוהנהליםות-!הבקשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ
לגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשל

בדוחלגלותנדרשתברה,שהיהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוי
ובמועדוחסכוןביטוחההלשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבע
.הכספיבדוחגילוימתןהמחייבינוהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד

בבקרהשינויכלאירעא!.'2008בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןרחהלךכספידיווחעלפנימיתבקרה
על,מהותיבאופןעפיעלרשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימית
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה
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שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרו-יהב

,.נ.ג.א

2008מבר',ן,בספ30ליוםמבוקריםבלתיבינייםתמציתייםכספייםדוחותסקירת:הנדון
מועדבאותושהסתיימהחודשיםתשעהשלולתקופה

לרופאיםוחסכון:השתלמוון-קו-יהבשלבינייםהתמציתייםהכספייםהדוחותאתסקרנולבקשתכם

.2008בספטמבר30ליוםמאוןהכולליםמ"בע

:השארביןכללו'ן,הנהלין.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבהתאםנערכהסקירתנו

הדירקטוריוןינותיש,המניותבעליאסיפותשלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספייםהדוחותקריאת

.והחשבונאייםהכספייסלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדווניו

ביקורתלתקני(,.,בהתרבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר

.ל"הנבינייםהתמציתייםהדוחותעלדעהמחוויםאנואין,מקובלים

בדוחותמהותייםבשינוייםצורךשישכךעלהמצביעדברלידיעתנובאלא,סקירתנובביצוע

.מקובליםיוות,חשבונלכלליבהתאםהערוכיםכדוחותלהיחשבשיוכלוכדי,האמוריםהתמציתיים

,ך
y%,נ%:וגג
בון'חערואי

,גן-רמת
תשסתםבחשוןט"כ

2008בנובמבר27

otpa~lsAwinword2בספטמבר50-לרופאיםוחסמןחשתלמותקרן-008מיחבo0a.doc

613474-03;'.סקס6134646-03.טל,3606.ד.ת,52611גןרמת,35'בוטינסק'ז'רח,2הלאומיםמגדלי

6134747-3-972.Fax6134646-3-972.781,3605.8.().ק,ISRAEL,52511GAN-51.,זגאגאVSKI35ר80גטו;TOWER2אועעז

email ; info@$r$fcpa .co . il



ע"לעלרופאיםוחסכוןוגשתלמותערן-יהב

ניסמאז

מרווחיםטעמים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לקםליום

2~9/"8נכייס
מביקי)(מבוקרנלאהשקעית

)

__-ב%מ%
ש45 ----------------------

:מהיריםערדניירות

083,3191ממשלתיותחובאגרות
,8,5;3

52נ,920[309,30אחרותחובאגרות
170331.256.]41אתריסערךוניירותמניות

733,619062,725

-....-..--------------
:(סחיריםשאינםערךניירות

651045ה089,13ממשלתיותלעוחובאגרות
,

307.64(י)אחריםערךניירררנ
,5.13

559,178ט396,14

---------------------
יהליראות)פקדונות
958,80803,94בבנקיםפקדוטת

4נ22הלוואות
985,80857,94

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

27'-(י.)השקעותבגיןלקבלויכומיםריעית

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

..,632,030,1087%13ההשקעותגלסך
----------...י.--..-(

44חובהויוצרותחייביט
----------ב-----------

![,1,139ע636,030,10הנכסיםכלסד =

'~==-==ב=

וההתחייבויותהעמיתיםביות,

מניותהון
ן:137,ה28נ,82,030כוזעכץיתיםזכויוונ

וי0א254וכותויתרותזכאים
030,1091,139,1!636וההתהייבויותהעסיתיטוכויוהכלטך ,;ש_;ז====_____

.תשנתייטה,ובדומהטקובלכשונה,היתהאםחתחייביהכוי)גנ,גטוושיכומרהוצגו10/ץ/6סליוםעתידייםחוזוסבגיןיתרות,י)
/'ו.השנתי7םבדוחותמהמקובלכשיגח,תקבלו'כוויובהשמעות(כלולונ9/30/ט0ליוםלקבלסכומים1")

.מהש4ףלתי,הלקמהיויםבינייטהטיופונמלדוהוריהמעורפינוהבאיייס
'י-

ין;
י'

-י"יי-נג/,
קם3.-[_ 1_ק,ע-.'.'נה)1'מו,ובדי:,_יחבבנק(רכ)ימעשרר"זרלעיו)5טי,ר"רהכטלייםחרותותאישנרתאריך

מנבולטוןר"ו'

בפעוליייר111.ות).



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

מאזנים
מדווחיםוצנומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
08/9/3007/12/31נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

620,14103בבנקמזומנים

898.174028.140בבנקיםמועדקצריפקדונות
518,189338,140

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

:סחיריםערךניירות

083,319811,315ממשלתיותחובאגרות
309,130920,152אחרותחובאגרות

341.1702561331אחריםערךוניירותמניות

733,619062,725

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

:סחיריםשאינםערךניירות

089,134045,165ממשלתיותלאחובאגרות

307.6514.13(*)אחריםערךניירות

396,140559,78

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

:והלוואותפקדונות
958,80803,94בבנקיםפקדונות

2754הלוואות

985,80857,94

---------------------.
271-(**)השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

--------------------
1,,632,030,1087,39ההשקעותכלסך

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

44חובהויתרותחייבים

---------------------:

1,נ636,030,1091,19הנכסיםכלסך
-----=======:=

וההתחייבויותהעמיתיםסויות
מניותהון

382,030,1284,7:1,1העמיתיםזכויות

254807,1זכותויתרותזכאים

1,1?636,030,1091,9וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

----====-===:--

.השנתייםוחותובמהמקובלבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגו08/9/30ליוםעתידייםחוזיםבגיןיתרות(י)
.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים08/9/30ליוםלקבלסכומים(.י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

מ"בעהמדינהלעובדי::יהבנקיורםבלשרר"דברלוביץיצחקר"דהכספייםהדוחותאישורתאריך

תפעולישירותן1נל"מזכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לתשעת
לשנההחודשים
שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום
ב08/9/3007/12,3

ןמבוקו)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

642,4868,2מזומנים
-------------------..---

סחיריםערךמניירות
2]!,437,16583ממשלתיותחובמאגרות

1ו;,031(353,61)אחרותחובמאגרות

5(..485(779.87)אחריםערךוניירותממניות

(695,87)099,!9

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

סחיריםשאינםערךמניירות
ל!,,663,5413ממשלתיותלאחובמאגרות

[),.097)(10.ל001(אחריכערךוהניירות

(338,4)316,;('

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

והלוואותמפקדונות
,'741,3998בבנקיםמפקדונות
(36)מםמהלוואות

737,3962)

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

13נטו,אחרותהכנסות

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

248,109(653,83)(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

וצאותה

100,21432ניהולדמי
]]!9807סחיריםערךניירותעמלות

(כנינזיכהוציוורנ

~

21325וחרורנ

י2;;411,275ההוצאותכלסיך

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

10611)'73(064,86)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

===:ב===========

.והם,1'נפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתעותקרן-יהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2008בספטמבר30ליום

חשבונאיתמדיניות-1באור

כספייםדוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
לתקינההישראליד%)'המושל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופות

דוחאלא,והפסדווח-ודוחנכלללאהכספייםבדוחות.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאות
עלדוחנכללולא,עצמםלעמיתיםנזקפותוהוצאותיההקופההכנסותוכלהואיל,והוצאותהכנסות
.ממשיעצמיהוןלקופהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינויים

אשרלאלהעקבייםלם.'הי,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
לעייןיש.אחרתאמר::אםאלא,2007בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמו

שנלווולביאורים20(!:'בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמצית
.אליהם

יהבשבנקהדרישה-,לאי,המבניהשינויהליךהשלמתאתעיכבההוןשוקאגף,2008אוגוסטעד
.המנהלתבחברהאחזקותיואתימכור
בחברהשליטתועלהבגקשלהויתורלאורכי,לקרןההוןשוקאגףהודיע2008באוגוסט19ביום

מצידההמנהלתברה,הי.המנהלתבחברהאחזקותיואתימכורהבנקכיהדרישההוסרה,המנהלת
היתרטיוטתלקבלת;ממתינווהיא,ההוןשוקלאגףהדרושיםהמסמכיםכלהעברתאתהשלימה
.ההוןשוקמאגףהמבנילשינוישליטה
שהוא,2008ספטמברבחודשהאחרוןגמל)העסקיםליוםנכון,לקרןביחסבדוחותהמופיעהמידע
.08/9/28יום

עיקרייםשרותיםנותני-2באור

,הקרןהוראות,דיןל:,1להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילקרןמעניקיהבבנק
.המקצועייםויועציההקרןשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון

הנוגעבכלהקרןאות.הופיעלהבנקפועל,כןכמו.והקרןהעמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
.אחריםיים,!'שליולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות

.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןחברתידיעלמנוהליםהקרןנכסי
.מ"בעסהרבפועליםהקרןבחשבוןמוחזקיםהקרןנכסי

קשוריםצדדים-3באור

.מ"בעלרופאיכוחסכוןהשתלמותקרן-יהבשלממניותיה%90-במחזיקיהבבנק

וחברותמ"בעופועלים,בנקידיעלשהוחזקו,יהבבנקמניותמכירתהושלמה2008ביולי10ביום
במחציתמ"בעטפחות-:'מזרחבנקמחזיקזהממועדהחל.מ"בעטפחות-מזרחיבנקלידי,מקבוצתו
.יהבבנקממניות

על,צדדיחדבאופן,נר-מוויהינוכי,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףהבנקהודיע2008יולי3ביום
כדיאלהבזכויותשיש';ככ,מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-ביהבלמניותיוהנלוותהזכויות
שלהמניוונבעליבאכיפותלהשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה,'שליטה'להוות
ותובאבמקרהיחוללאזהויתורכיהודיעהבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכותהחברה
שלישייםצדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדוברכיוכן,האמורותהחברותעסקילחיסולהצעה

.המניותאתשירכשו

.לבנקקשורצדהיאהקרן,לעילכמפורטהקרןבמניותהבנקהחזקתונוכחזאתעם

-10-



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2008בספטמבר30ליום

נוסףמידע-4באור

לדוחות2בעמוד,י'הדירקטוריןבדוחראה,הקופהשלעיקרייםכספייםנתוניםלגבימידע
.הכספיים

המאזןתאריךלאחרארועים-5ביאור

נשחקההקרןשואת:'ו.ההוןבשוקההשקעהבאפיקיהירידותנמשכו2008אוקטוברבחודש
.-%12.5שלברוטונומינליבשיעורזהבחודש
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