
ח-פשריהב
ש

לניהולחברה
מ"בעגמלקופות

בינייםנ90ייםדוחות2צ8

e
~

e @ e2010ביוני30ייים

$*8$

eי @

~

e



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ח.ר.פיהב

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010ביוני30

ענייניםתוכן

עמוד

9-2התאגידענינימצבעלהדירקטוריוןדוח

10חשבוןרואהשלסקירהדוח

11הכספיהמצבעלדוחתמצית

12הכוללהרווחעלדוחותתמצית

15-13הכספייםלדוחותבאורים



ימ'בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010ביוני30ליוםהדירעטוריוןדוח

בעגמלקופותלניהולכלוי
קרן-ח.ר.פבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"

.("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמות

בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1982במאי6ביוםהוקמההקרן
מיועדתהקרן.הציבור

.רפואייםהפרהבמקצועותלעובדים

החברהשלהיחידהפעילותה*
.הקרןניהולהינה

בדצמבר31ביום*
פיצול-אורגניזציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברההשלימה2009

ידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידיתהקרן
.בנאמנות

השתלמותכקרןמאושרתהקרן*
.לשכירים

גמלקופתאישורתוקף*
.2010/12/31ליוםעדהינו

שניפועליםבקרן*
.מניותללאמדינהח"אגומסלולכללימסלול:מסלולים

אך,"מניות%10עד"נוסףהשקעהמסלוללהקיםהחליטהקרןדירקטוריון
טרםהמסלול

.האוצרמשרדבידיאושר

עםהתקשרההחברה*
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאת

והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
ובכפוףשלו

.דיןכללהוראות

תיקיםניהולאלדוביהלמן*
כעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדיים

ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
שלההשקעות

.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן

במשמרתנמצאיםהקרןנכסי*
.מ"בעסהרפועליםבחברת

ביועציםנעורתהחברה*
.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהס,מקצועיים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםכאלפי

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

2010/06/30הדיווחתקיפתיסוףנטוהנכסיםהרכב.א

ללאמדיגהח"אגמסלול
הכלסדמנייתכללימסלול

607,198143750,198נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%33.7%27.11%33.7מזומניםושווימזומנים

%47.76%73.88%48.76סחיריםערךניירות

%34.9-%35.9סחיריםשאינםערךניירות

"והלוואוהפקדונות
6,וליך-6.ליד

1.0ל1.0-07ל07נטו,הנכסיםיתר

2009/06/30

הכלמןכללימסלת

187,179187,179נטו,הנכסיםכ"סה

ם'1עינוןם,כובכ1ו

%47.14%47.14מזומניםושווימזומנים

%74.64%74,64סחיריםערךניירות

%68,11%68,11סחיריםשאינםערךניירות

%14.9%14.9והלווארתפקדונות

(%03.0)(%03.0)גטו,הנבטיםיתר

009/12/31ג

ללאמדינהח"אגמסלע

הכלסךמנייתכללימילול

445,196ש356.196נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%26,8%00.100%30.8מזומניםושווימזומנים

%79,73-%82.73סחיריםערךיירוח)

1.10ל1.10-27ל27סחיריםשאינםערךניירות

%63.7-6454.7והלוואותפקדונות

%01.0-%01.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2010/6-1

מדינהח"אגמסלול
הכלסךמניותללאכללימסלול

339,138347,13הפקדות

(722,9)-(722,9)משיכות

(406,2)-(406,2)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

441נ44ן(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

167,152219,1נטוצבירהכ"סה

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

2009/6-1

כללימסלי
הכלסך

783,12783,12הפקדות

(803,9)(803,9)משיכות

(3.ו056(3.ו056אחרותלקרנותנטוזכויותהעברת

(76)(76)נטוצבירהכ"סה

==========

2009/12-1

מדינהח"אגמסלל
הכלסד(.)מניותללאכללימסלול

163,28-163,28הפקדות

(574,19)-(574,19)משיכות

(963,5)-(963,5)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-89,89)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

537,289626,2נטוצבירהכ"סה

09/12/29-מהחל-מניותללאמדינםח"אגמטלולק)



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירסטוייוודוח

(חושיםשקליםאלפי)

הרתחבתקופתהירוהשואות.ג

2010/6-1

מנייתללאמדינהח"אגמסלילכללימסלל

%77.0%45.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/6-1

כללימסלול

%29.16מצטברתברוטונומינליתתשואה

1-ע/2009

")מזיוהללאמדינהח"אגמסלילכללימסליל
%05.26%01.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09/12/29-מהחל-מניותללאמדינהח"אגמסלול(ל



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

501,13-046,1-547,14מזומניםושווימזומנים

811,90597.5511347,5766,151סחיריםערךניירות

397,18-161558,18-סחיריםשאינםערךניירות

462,13--,462,13-והלוואותפיקדונות

291--4117השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

316.4ההשקעותכלסד
~

187243ftw

n

518.5624%11

%531המסלולמהשקעותבאחוזים
~

44%3%100

מניותללאמדינהח"אגמסלול

16---16מזומניםושווימיומנים

126--5967סחיריםערךניירות

142-=.ב=.7567ההשקפהכלסד

%53%47%100המסלולמהשקעותבאחוןיס



מ"בעגמלקופותלניהולחברה4ח.ר.פיהב
2010ביוני30ליוםהדירטטוריוודוה

2010שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסיירת

נקודתסביבנסחריםבישראלהמוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
כלשלהשיא

בירידותהרבעוןאתמסיימיםכשהםלרדתהמדדיםהחלווומנקודה.הומנים
.%13-%14-כשל

מעלשלבשיעוריםהמניותמדדינפלובעולםהמרכזיותבבורסותגס
גברוזהברבעון.%10

בצמיחהומהאטהאירופהממדינותבחלקחובותמשברימפניהחששות
הגעתןבעקבותהעולמית

.המשברבתקופתשיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום

מאקס

ההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הכלכליתוההתרחבות

.האחרוניםברבעוניםאותןשאפייןמהקצביותראיטיבקצבכיאס
ההתאוששותבקצבההאטה

ובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטיתהצריכהנתוניכוללהשוניםבנתוניםניכרת
עלברוטומ"המע

והתעשייההשירותיםבענפילייצואההזמנותנתוניגם.המקומיהייצור
בקצבהתמתנותעלמעידים

.ההתאוששות
.%53.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתישראלבנקהעלההרבעוןבתחילת
המשךרקעעל,%5.1

הריבית,ואתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
נמוכהברמהעדיין

.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוע

ירדוובאירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.כיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדיהשניברבעון

.דומיםבשיעוריםהמניותמדדיירדובישראלגם.%10-%14שלבשיעורים
,המניותלמדדיבניגוד

תלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי
40בונדתלומדד%23.3שלבשיעורעלה20בונד

.%34.0שלבשיעורעלה
:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים

.ההתאוששותבקצבהיחלשותעלשהצביעול"ובחובארץכלכלייםאינדיקאטוריסשלצברי

מיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליה*
.בעולםהמרחיבותמהתכניותחלק

.הגבוהיםהחובותבעקבותבאירופהבעיקרחובמשברישלמהתפתחותםחשש.

10-110/6-42009ע

%%%

67.053.1לצרכןהמחיריםמזד
8.3

14.633.4מדדצמודממשלתיח"אג
33.10

06.767.1מדדצמודקונצרניח"אג
21.40

59.10-ח"מטצמודממשלתיח"אג
17.0

99.318.2צמודלאח"אג
51.2

7-55.13'21-ף"המעומניותמדד
85.74



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

ניצולתוךהמניותתיקלהגדלתהקרןפעלההשניהרבעוןבמהלך
בשווקיםשעריםירידות

ח"ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.עליותכדיתוךומימושים,לרכישות
-כשלבהיקףלהמרה

.גשאלפי934,2-כשלבהיקףמכירותלעומתנ5אלפי240,7

המנטרלותסללתעודותל"בחוסלתעודותשלהחלפהבוצעהל"חובתיק
וזאתמטבעיתחשיפה

אלפי125,3שלכספיבהיקףחוץמטבעהשפעותאתלנטרלמנתעל
לנטרוללפעילותבנושף.ע5

הרכישותסך,ל"חולשווקיחשיפהלטובתבארץמניותהחלפתבוצעה,מטבע
עלעמד<rrlnבתיק

.ע5אלפי913,1

בעקבות,בינונימ"במחממשלתיותאסחהקרןרכשהלמדדהצמודברכיב
לאינפלציהציפייה

גלילח"אגנמכרומנגד.ושאלפי674,2שלבהיקף,הקרוביםבחודשיםגבוהה
341בסךקצרלטווח

קונצרניותסלתעודותנמכרוכןכמו.ע5אלפי
.שןאלפי600-כשלכספיבהיקף

אלפי097,6שלבהיקףממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב
הנזילותניהולובמסגרת,אן

ע5אלפי868,2שלבהיקףקצרלטווחשחרח"ואגמ"מקנמכרו
015,1שלבהיקףכספיתוקרן

.ח"שאלפי
מניותללאמיינהח"אגמסלול

מדדצמודותממשלתיותח"אגנרכשו,המסלוללמדיניותובהתאם,הרבעוןבמהלך
-כשלבהיקף

.ע5אלפי14-כשלבהיקףצמודותלאממשלתיותח"ואגנ5אלפי33



ת"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכלאלפי
נוטףמידע

ליוםליוטליום
2010/6/302009/6/302009/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאיןבתאריך(וריביתקרןחוב

92139.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
22

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
גופיםבחוזרלנדרשבהתאםהנלוויםהדיווחיםשל)SCOPING-ה)הפרוייקטתיחוםשלבהושלם

.(4).ב3סעיף10-9-2009מוסדיים

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,ווהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאסהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל
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SMRONY.(15")חשבוןרואה,אויה,),שר

I

'

ARIE

,

Pc

_
A11ך11ך11ך

5SHEFIER[1'0"4(א18),חשבורואה,איישפיר

I

1ש1
ק4אGIL8,0.ק_4_(ח8ו-)חשבוןרואה,גילבראף

SHEFLER.(א18.)חשבוןתאה,אוןשטלר

I

EREZ, C . P . A

שלהמניותלצעליהמתקרהחשמןרואהשלסעירהדוח

מ"העגמלקתותלניהולחמה-ח.ר.פיה1

מחא

,("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרם

הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת2010ביוני30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהחחאתהכולל

וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותהכולל

בינלאומיחשמנאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים

לפיאלהבינייםלתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםכן),"בינייםלתקופותכספידיווח")534ג

כספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיות

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

היקירההיקף
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכט

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
הגערכםביקורת

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחיטתמכל

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע

.וחיסכוןביטוח,ההון
)ושל4מר(קב'רינש

'ושותשפלר-שחני
חשבוןרואי

,גןרמת
ע"תשבאלול'יט
2010באוגוסט29
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיטשקליטבאלפי)

ליום

10/6/30באור (מבוקרלא,

נכסייך

שוטפיםנכסים

201בבנקיםמזומנים

222הנכסיםכלסך

יני,י
וונ,מנן,,ו,נ,י',ב-,

שוטפותהתחייבויות
146שרותיםלנותנילשלםהוצאות

422ההשתלמותקרן-זכאים

201שוטפותהתחייבויותהגליד

-מניותהון

2אמניותוהוןהתחייבויותסו
~

2

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהותםהמצורפיםהבאורים

תפעולשירותינותןל"מנכעמדירקטוויון,'יו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הכוללהרווחעליוחתמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששת

החודשיטהחודשים

שנסתיימישניתיימו
ביוםביום

10/06/3010/06/30באור

מבוקרלאמבוקרלא

הכנסית

5484252ההשתלמותמקרןניהולדמי
--.-.......-.-.-....

6הוצאות

2612ונלוותשכרהוצאות

2626ועדוונוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

15975יהבבנקניהולעמלת

7034השקעותתיקניהולדמי

3015השקעותייעוץ

2314חשבונותביקורת

3518משפטייעוץ

128מקצועיםשרותים

4723פנימימבקר

1919מסמכיםסריקת

-3אגרות

148משרדואחזקתדירהשכר

ג4ושיווקפרסום
-22לעמיתיםדיוור

3111אחרותהוצאות

484252הוצאותסך

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

-נ--_נ=כולל11ח'1

הבטפייםבוהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאוריס
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה4ח.ר.פיהב
בינייםהזיפייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

כללי-1באור

השתלמותקרן-ח.ר.פאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב.א
.("הקרן"להלן)רפואיים-הפרהבמקצועותלעובדים

-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
שינויהחברההשלימה2009בדצמבר31ביום.רפואייםהפרהבמקצועותלעובדיםומיועדת2005
המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטית,חשבונאיתהפרדהנוצרההמבניהשינויבמסגרת.מבני

-הפרהבמקצועותלעובדיםהשתלמותקרן-ח.ר.פלביןמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פ
.רפואיים

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותללאמדינהח"אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
תקנישלל1(534בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)IFRSבינלאומייםכספידיווח
.האוצרשבאגףוחסכון
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

כפילחברההתייחסו2009לשנתשהדוחותמכיוון,2009לשנתהשוואהמספריהוצגולא
.המבניהשינוילפנישהיתה

דעתושיקולבאומדניםשימוש.2
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

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

-13-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
בינייםהכתפייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמן
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכד

.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

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

הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים
ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישיים

ההשתלמותקרןיתרת-4באור

דמיבניכוי,החברההוצאותבגובה,הקרןמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאוןהקרןיתרת
לתשלוםשנועדה,לחברהמהקרןכספיתהעברהובקינון,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאות

ניהולמדמיהכנסות-5באור

היאהקרן,האוצראישורפיעל.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
המירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופת

.דיןכלהוראותפיעל
להיותהצפויותהחברההוצאותפיעלניהולדמימעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמות
הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
סיבייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

ותקינהחקירהתהליכי-7באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלן
שמיועדיי :האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראותמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
לחוזוהפכההטיוטההדוחמועדלאחר)2010.4.14מיוםשניהטיוטה-ממשלתיות

.(מחייב

.2010.4.14מיוסגמלקופותביןכספיםהעברתמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

.2010.4.14מיום2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאהבהרותמסמך*
גמלמקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

.2010.4.27מיום2010-ע"התש,(אחת

מנהלהחברהאותהידיעלבנאמנותהמנוהלתאחרתגמלקופתעםגמלקופתמיזוגנוהל*
.10.4.27מיום

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

מיוםוגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2010.5.24.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010.6.1מיוס2010-ע"התש,(השתלמות

-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהמוסדייםגופיםחוורטיוטת*
.2010.6.15מיוסראשונהטיוטה

מיוםמ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראות*
2010.6.27.

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
r'מסתיקון) (Z2010.6.30מיום2010-ע"התש.

"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
,(2'מסתיקון)(אישיבניהולגמלקופת) הת

0-וי"1"

~

0מיום20

~

20630
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