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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010ביוני30
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עמוד
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12הכוללהרווחעלדוחותתמצית

15-13הכספייםלדוחותבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב*

16ביוםהוקמההקרן.("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
אחיםשהםלשכיריםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982באפריל
.ואחיות

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

הקרןפיצול-אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברהעברה2009בדצמבר31ביום
.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידית

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

אישרהקרןדירקטוריון.מניותללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן
.מניות%10עד,נוסףמסלולהקמת,10/3/24מיוםבישיבתו

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדייםהשקעותדש.
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים
.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*



הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הקרןשלעיקרייםכספייםנשנים

2/06"0הריתחתקשתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

~

3

הכימןמניסקיאמסיתכללימסלי סה
15,520.1"ר.רר681,512,14נטו,כהנכסים"

עיקרייםמרכיבים

%03,2%12,9%06,2מזומניםושווימזומנים

8%84,90%92.81].%88סחיריםערךניירות

%70.8-%75.8סחיריםשאינםערךניירות

%30,7-%34,7והלוואותפקדונות

%04.0%02,0-נטו,הנכסיםיתר

2009/06/30
הכעסךמניותללאמסלולכללימסלול

364.344.1722,2086,347,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%93.5%60.8%93.5מזומניםושווימזומנים

%91.72%37.91%95.72סחיריםערךניירות

%23.11-%26.11סחיריםשאינםערךניירות

%81.9-%83.9והלוואותפקדונות

%07.0%03.0%08.0נטו,הנכסיםיתר

ג2/3נ/2009

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

905.489,10נטו,הנכסיםכ"סה

"0,45

"9,493,1

עיקרייםמרכיבים

%60.4%10,6%60,4מוומניסושווימזומנים

%30.77%63.93%40,77סחיריםערךניירות

%78.9-%80.9סחיריםשאינםערךניירות

%10.8-%20,8והלוואותפקדונות

%10.0%27.0%10.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירות.ב

2010/6-1

הכלידמניותללאמסלולכללימסלול

338,115259597,115הפקדות

(619,95)(600)(019,95)משיכות

(067,9)35(102,9)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-506,3(506.3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

711,7200,3911,10נטוצבירהכ"סה

2009/6-1

")מניותללאמסלולכללימסלי
הכלסך(

153,11017170,110הפקדות

)738,100)(20)(718,100)משיכות

(273,12)159(432,12)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-547.2(2,ו547(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(841,2)703,2(544,5)נטוצבירהכ"סה

009"12-1

הכלסך(למניותללאמסלולכללימסלול

257,238216473,238הפקדות

(156,187)(518)(638,186)משיכות

(976,20)160(136,21)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-160.4(160,4)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

323,26018,4341,30נטוצבירהכ"סה

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

!09/4/6-מהחל-מתותללאמסלול('1



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

ג-2010/6

מניותללאמסלולכללימסלי

%17.1%72.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2009/6

(.)מניותללאמסלולכללימסלול

%49.14%77.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/12-1

(.)מנייתללאמסלולכללימסלול

%33.24%27.2מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09,4/16-מההל-מניותללאמסלול(*)



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010ביוני30ליוטהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

,151,27-493,3-644,0מזומניםושווימזומנים
,114,669269,452-707,116090,8סחיריםערךניירות
,361,130866039,1266,2-סחיריםשאינםערךניירות

_958,0--958,110-והלוואותפיקדונות

118.1--28090.1השקעותלקבלבגיןוסכומיםריבית

621213611678359.4746,117076.3ההשקעותכלסן

%46%46%8%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלול

682---682מזומניםושווימזומנים

793,6--331,2462,4סחיריםערךניירות

5--5-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

Hae=.4=_=.ב__1131467נהשקעותהכלסך

%40%60%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

כלשלהשיאנקודתסביבנסחריםבישראלהמוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
.%13-%14-כשלבירידותהרבעוןאתמסיימיםכשהםלרדתהמדדיםהחלוזומנקודה.הזמנים

גברוזהברבעון.1041מעלשלבשיעוריםהמניותמדדינפלובעולםהמרכזיותבבורסותגם
הגעתןבעקבותהעולמיתבצמיחהומהאטהאירופהממדינותבחלקחובותמשברימפניהחששות
.המשברבתקופתשיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום
מאקרן

הכלכליתוההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
ההתאוששותבקצבההאטה.האחרוניםברבעוניםאותןשאפייןמהקצביותראיטיבקצבכיאם

עלברוטומ"המעובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטיתהצריכהנתוניכוללהשוניםבנתוניםניכרת
בקצבהתמתנותעלמעידיםוהתעשייההשירותיםבענפילייצואההזמנותנתוניגם.המקומיהייצור

.ההתאוששות
.%53.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

המשךרקעעל,%5.1שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתישראלבנקהעלההרבעוןבתחילת
נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות

.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוק

ירדוובאירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.כיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדיהשניברבעון
,המניותלמדדיבניגוד.דומיםבשיעוריםהמניותמדדיירדובישראלגם.qa/1o.-%10שלבשיעורים

40בונדתלומדד%23.3שלבשיעורעלה20בונדתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי
.%34.0שלבשיעורעלה

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים

.ההתאוששותבקצבהיחלשותעלשהצביעול"ובחובארץכלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר* .בעולםהמרחיבותמהתכניותחלקמיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליה. .הגבוהיםהחובותבעקבותבאירופהבעיקרחובמשברישלמהתפתחותםחשש.

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/6-110/6-4

%%

67.053.1לצרכןהמחיריםמדד

14.633.4מדדצמודממשלתיח"אג

06.767.1מדדצמודקונצרניח"אג

59.10-ח"מטצמודממשלתיח"אג

99.318.2צמודלאח"אג

21.7-55.13-ף"המעומניותמדד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

מניותרכיב
.הקרןנכסימתוךo/Z5e~-%27שלבתחוםהמניותלתיקחשיפהאחוזעללשמירהפעלההקרך

-בכהסתכמהל"בחושהייתההפעילות.בארץ"עמליון4.24-כבסךמניותנקנוזופעילותבמסגרת
.גשאלפי850
מדדצמודרכיב
,עומליון5.16-ו"עמליון4.2בסךוהארוכיםהבינונייםבטווחיםממשלתיח"אגרכשההקרן

ח"אגרכשההקרן,כןכמו.לשמליון1.10-כבסךקצרלטווחממשלתיח"אגומכרה(בהתאמה
ח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.גשמליוני3.3-כסבךקונצרני
.בתיקבינוני/קצרD"nDעלשמירהתוך,גשמליון1.12שלבהיקף
שקלירכיב
ומכרה,עומליוני2.75-כשלבסךבינונילטווחממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב
הסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.עומליוני9.36-כשלבסךטווחקצרותחובאגרות

.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך,"עמליון3.38שלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישות

מניותללאמסלול
הפעילותבמסגרת.הקונצרניבאפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב
"עמיליון1-כ-כבסךקונצרניח"אג,מ)מליון2.1-כבסךממשלתיח"אגנקנו

הפעילותכלל.
.נסמליון2.2-כשלבהיקףח"אגשלבקניותהסתכמהברבעוןבאפיק
אלפי473-וכח"שאלפי430-כ)ובינוניקצרלטווחיםממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב

ברבעוןבאפיקהפעילותכלל.(ח"שאלפי40-כ)טווחארוכותחובאגרותומכרה(בהונאתה"ט
בינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך,"5אלפי863שלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמה

.בתיק



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

ליוםליום
2010/6/302009/6/30

וכולללקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

112134,1.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009גמלחוזרבמסגרת

קביעתשלבאתלסייםנדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החויר":להלן)"כספידיווחעל
-ה)הפרויקטתיחום

"
ח"הדופרסוםמועדעדהכספייםלדוחותהנלוויםהדיווחיםשל(חוקקו

פועלתמ"בעואחיותלאחיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב.2010ביוני30ליוםהרבעוניהכספי
פרסוםלמועד.התיחוםשלבביצועלצורךחיצונייועץשכרהכךולשםהחוורדרישותליישום

הנלוויםלדיווחיםביחסהפרויקטתיחוםשלבאתסיימההחברה2010ביוני30ליוםח"הדו
לדרישותובהתאםל"הנלדיווחיםביחסמהותייםחשבונותזיהוילרבות,הכספייםלדוחות
.החוור

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,ווהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתתבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל
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מבא

,להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברת-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

החברח"
הדוחאתהכולל,(י,

התמציתייםהדוחותואת2010בעת30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתי
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותתכוללהרווחעל

חשמלאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריבהאחראיםוההנהלה

בינייםלתקופותכספימידעלעריכתאחראיסהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"4IASנבינלאומי
עלמסקנהלהביעחיאאחריותנו.וחוסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלה

.סקירתנועלבהתבססאלחבינייםלתקופותכספימידע

תסקירחהיקף

כספימידעשלסקירת"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירח."חיישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשמנאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידתבהיקפהמשמצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנחלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלסמאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחסתמחוויםאנואין,לכךבהתאם.במקורתמזוהיםלהיוהיכוליםשהיוחמשמשתייםהעניינים

.ביקורתשל

מחקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחיטתמכל

לסבורלנוחגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,תמהותיותחבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע

.וחיסכוןביטוח,ההון

ע444
'ושחצשפלר-שרוני

חשמןרואי ,גןרמת
ע"תשבאלול'טו
2010באוגוסט25
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הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום
10/6/30באור

(מבוקרנלא

וכקוינו

ששפיטנכסים

135בבנקיםמזומכים

4430ההשתלמותקרן-חייבים

565שוטפיםנכליםכ"סה

21קבוערכוש

-------

85נ-הנכסיםכלסך

מניותוהוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
586שרותיםלנותנילשלטהוצאות

586שוטפותהתחייבויותהכלסו

-מניותהון
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מ"בעגמלקופותלניהםחברה-ואחיותאחיםיהב

הכוללהרווחעלדוחתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששת

החודשיםהחודשים

שנסתשנסתיימו

-

יש
ביוםגיזם

10/06/3010/06/30באר

מבוקרלאמבוקרלא

הכנסית
5307,2154,1ההשתלמותקרןניהולדמי

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

6הוצאות

228128ונלוותשכרהוצאות

6828ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

913457יהבבנקניהולעמלת

535270השקעותתיקניהולדמי

6030השקעותייעוץ

3824חשבונותביקורת

5827משפטייעוץ

5140מקצועיםשרותים

17485פנימימבקר

75והשתלמויותעיוןימי

41אגרות

6138משרדואחזקתדירהשכר

6317ושיווקפרסום

7135לעמיתיםדיוור

52פחתהוצאות

128אחרותהוצאות

(41)(41)ניהולדמיהחזר

307,2154,1הוצאותסך

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

-_ב_כולללווח

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

-ואחיותאחיםמנהלת("ההברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א
.("הקרן"להלן)השתלמותקרן

-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.ואחיותאחיםשהםלשכיריםומיועדת2005
לאחיםוחיסכוןהשתלמותקרן-יהבשלפיצוליצראשרמבנישינויבחברהנערך09/12/31ביום

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבהנקראתמנהלתלחברהמ"בעואחיות
.השתלמותקרן-ואחיותאחיםהנקראתהגמלקופתאתהמנהלת

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותקקרןמאושרתהקרן.ב

בישיבתואישרהקרןדירקטוריון.מניותללאומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
.מניות%10עד,נוסףמסלולהקמת,10/3/24מיום

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
תקנישל114534בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)ERSבינלאומייםכספידיווח
.האוצרשבאגףוחסכון
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

התרחשבחברההמבנישהשינוימכיוון,אשתקדהמקביללרבעוןהשוואהמספריהוצגולא
.09/12/31ביום

דעתושיקולבאומדניםשימוש.2
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה

קבוערכוש.3
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-13-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

ופועלים,מכדהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדייםהשקעותדש
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל

.המקצועיים
בכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגע

ההשתלמותקרןיתרת-4באור

דמיבניכוי,החברההוצאותבגובה,הקרןמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאוןהקרןיתרת
לתשלוםשנועדה,לחברהמהקרןכספיתהעברהובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאות

ניהולמדמיהכנסות-5באור

ולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
.דיןכלהוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברה

להיותהצפויותהחברההוצאותפיעלניהולדמימעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל
.מצטברהבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמות

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

-14



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהבתפייםלדוחותבאורים

2010ביובי30ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-7באור

שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחווריםטיוטות,הוראותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראותמוסדייםגופיםחוורטיוטת*
.2010.4.14מיוםשניהטיוטה-ממשלתיות

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

.2010.4.14מיום2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאהבהרותמסמך*
גמלמקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת8

.2010.4.27מיום2010-ע"התש,(אחת

מנהלתחברהאותהידיעלבנאמנותהמנוהלתאחרתגמלקופתעםגמלקופתמיזוגנוהל*
.10.4.27מיום

הנחיה,המשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטברשות,המידעמאגרירשםהנחיית*
גישהמתןלצורךמידענושאשלזהותאימותלתהליכימינימוםדרישת2010-1מספר
.2010.5.20מיוםמידעבמאגרשעליולמידע

מיוסוגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2010.5.24.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010.6.1מיום2010-ע"התש,(השתלמות

-הכנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.6.15מיוםראשונהטיוטה

מיוםמ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהררכילענייךהוראות*
2010.6.27.

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2010.6.30מיום2010-ע"התש,(2'מסתיקון)

,(2'מסיהיקון(גמלבניהולאישייקופהגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
2010.6.30מיום2010-ע"התש
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