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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח

2009במרץ31ליום

(חדשיתשקליםאלפי)

כללי
העובדיםבארגוני המאוגדיםשכיריםלעמיתיםומיועדת,שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרןמאושרתההשתלמותקרן

.רפואיים-הכרה

.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםהתפעולשירותי
.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןידיעלמנוהליםהקרןנכסי

.הכספייםלדוחות"קשוריםצדדים"בבאורלהלןראה-קשורכצדיהבבנקשללמעמדוביחס

הדווחתקופותלסוףהנכייסהרכב.א
1218,31

728,154

18מ09,3,3131

561,166718,180הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%47.12
%41,62

%09.14

%81.10
%22.0

%48,18%17.4מזומניםושווימזומנים
58%34,67,ן%7סחיריםערךניירות

%81.121סחיריםשאינםערךניירות
~

37.16

%00.10%12,2והלוואותפקדונות

~ --אחריםנכסים

השיחבתקופותוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2008

288י26

(103,27)

(032,8)

09/3-108/3-1

372,6988,5הפקדות

(399,6)(299,5)משיכות

(2.ן909(518.1)גטוזכויותהעברת

(320,3)(445)נטוצבירהכ"סה

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

בתקופותהקופהתשואות.ג
2008

Q/A2O15

%51.4

3-1;09,3-108הדוש

IOברוטונומינליתתשואה

~

o_8%35,4-

0-1,ל72"(י)המחיריםמדדעלייתשיעור

~

39.0

.לתקופההידועהמדדלפי(,)
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2009במרץ31הדירקטוריוןדוח

2009שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת
התוכניותוהמשךהכלכלהעלהעולמיהמשברמהשלכותכבדיםחששותבצלנפתחה2009שנת

אחדזההיה,החובובאגרותבמניות,ההוןבשוק.במשברלטיפול,השונותבמדינות,הממשלתיות
.האחרונותבשניםהטוביםהרבעונים

מאקרן

כיאם,הכלכליתבפעילותהתכווצותעללהצביעהמשיכובישראלהכלכלייםהאינדיקאטורים
במדינותפוגעתהעולמיהסחרבהיקףהחדההירידה.בעולםאחרותלמדינותיחסיתמתוןבאופן
(דולרייםבמונחים)%18שלבשיעורירדישראלשלהתעשייתיהייצוא.ישראלכמו,ייצואמוטות

.שעברהשנהלעומתהשנהשלהראשוניםבחודשיים
עם.הפעילותבהיקףהחדהלירידהממתןגורםוהיווהטובבמצבהיההמיתוןערבהעבודהשוק
.העבודהבשוקגםהמשברהשפעותהורגשוהאחרוניםבחודשים,זאת
לצורךהפיסקאלייםבכליםמועטהגמישותקיימת,וגדלההולךהתקציביהגירעוןבגלל

להקטיןמנתעלאגרסיביתמוניטאריתבמדיניותישראלבנקנקטולפיכךהמשברעםהתמודדות
.היסטורילשפלהמוניטאריתהריביתשיעוראתהורידהבנק,לדוגמא.המשברשלהשלכותיואת

,ליוםדולרמיליון100שלבקצבח"מטרכישת:אחריםבכליםגםלהשתמשהחלהבנק,בנוסף
.ועודליוםעומיליון200שלבקצבממשלתיח"אגרכישת

המניותשוק

מהשווקיםמסויםבניתוקבישראלהמניותבשוקהתאפיינוהרבעוןשלהראשוניםהחודשיים
המדדיםעלו,%10-%20שלבשיעוריםהמוביליםהמדדיםירדוובאסיהב"בארהבעוד.ליםמעבר

הגןבקידוחהמוצלחתלתגליתהקשורותהמניות.%2-%7שלבשיעוריםאביבבתלהעיקריים

בכיווןלשינוישהביאו,הגורמיםאחדוהיו,השנהמתחילת%100%-מהגבוהבשיעורעלו"תמר"
.המסחר
בין.המקומיהשוקעלגםשהקרינה,ל"בחובשווקיםגםהתאוששותחלההרבעוןבהמשך
:אתלמנותניתןלהתאוששותהגורמים

רעיליםנכסיםלרכישתהתכניתובעיקר,הכלכלהלחילוץהאמריקאיהממשלתכניות*
.דולרטריליוןשלבהיקף

,הקונצרניותהחובבאגרותלפדיוןהתשואותוירידתממשלתיח"אגעלהנמוכותהתשואות*
.במניותההשקעהשלהאטרקטיביותאתהעלו,במניותלהשקעהחלופותהמהוות

.הכלכלההידרדרותבקצבהתמתנותעלשהצביעוכלכלייםאינדיקטוריםמספרפורסמו*
מנתעלהיסטוריותשפללרמותהעולםברחביהמרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדות*

.האשראימחנקאתלהקל
השקעהבדירוגילחברותגםובהמשךהחזקהלחברותתחילה,ברבעוןמחדשנפתחההנפקותשוק

.הסיכוןבפרמייתהעלייהאתחלקיתמקזזהנמוךההוןמחירכאשר,יותרנמוכים

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

09/3-108/3-12008
%%%

48.533.355.9מדדצמודממשלתיח"אג

-82.1427.164.16מדדצמודקונצרניח"אג

71.223.266.9צמודלאממשלתיח"אג
01.1068.7-41.3ח"מטצמודממשלתיח"אג

-22.1106.18-19.46ף"המעומניותמדד



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב
2009במרץ31הדירקטוריוןדוח

המאזןתאריךלאחרהשוקסקירת

:שוניםמגורמיםכתוצאה,בשווקיםהשעריםעליותהמשךבסימןהואגםהתנהלאפרילחודש שלההידרדרותבקצבהתמתנותעלהצביעוב"בארהשפורסמומאקרונתונימספר.
.הכלכלה

.הפיננסייםבשווקיםמסוימתהתייצבותשלהתחושההתחזקה*
.גדוליםבבנקיםיתמוךכיהאמריקאיהממשלהודעת*
עםלהתמודדותממשלותביןתיאוםתוך,והפיסקליותניטאריות)המהתוכניותשללהמשך*

.המשבר
חיוביתלצמיחהכיווןותשנהתתייצבהעולמיתוהכלכלהיתכןכיתחושהיצרולעילהגורמים
.לכןקודםשהעריכוסמהמוקדם

2009שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

הגדילהלמעשהובכך,הנכסיםתיקשלהסיכוניםרמתלצמצוםבעיקרפעלההקרןהרבעוןבמהלך
.במזומניםוהןקצרלטווחממשלתיותח"באגהןהאחזקההגדלתידיעלהנזילותרמתאת

.בשווקיםהתנודותניצולכדיתוךהמניותבאפיקהאחזקותלהשבחתהרבעוןבמהלךפעלההקרן
שמצבהערכהמתוך,לארץהחשיפהולהגדלת<rrln<החשיפהלהקטנתפעלההקרן,כןכמו

ח"ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.ל"בחוהשווקיםמצבמאשריותרטובהמקומיהמשק
תעודות)ונמכר,גשאלף550,1-כשלבהיקףמכירותלעומת,11אלפי402,2-כשלבהיקףלהמרה

."עאלפי259,1-כשלבהיקףסל
ארוךמ"במחקונצרניותח-אגמכירתידיעלהסיכוןלצמצוםהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
ח"אג)עזאלפי604,1-כשלבהיקףממשלתיותח"אגורכישתעהאלפי252,13-כשלבהיקף

.עהאלפי612,2שלבהיקףקצרמ"במחקונצרניות
אלפי252,11-כשלבהיקףשחרמסוגובינוניקצרלטווחממשלתיותח"אגנרכשוהשקליבאפיק

.שואלפי907,2שלבהיקףגילוןמסוגח"אגנמכרווכנגד,עג



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליטבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקרןכסי)

2009במרץ31ליום

בהצמדה

נכסיםחוץלמטבעלמדדבהצמדה
כ"סה(*)בחולל(.)לצרכןהמחיריםהצמדהללא

984,28-793,1-777,30מזומניםושווימזומניכ

725,35250,5537784,6796,97סחיריםערךניירות

422673,202287330,21סחיריםשאינםערךניירות

658,16--658,16-והלוואותפיקדונות

----(.י)הנכסיםיתר

131,65581,92058,2791,6561,166הנכסיםכלסד

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

1יo%1451100י6/54יל39הקופהמנכסיבאחוזים

2008במרץ31ליום

531,7-5-536,7מזומניםושווימזומנים

392,44256,71038,6-686,121סחיריםערךניירות

581,29.(נ447227,2993סחיריםשאינםערךניירות

784,2-908,21ן124,9-והלוואותפיקדונות

ד---7(י')הנכסיםיתר

377,52607,119734,8-718,180הנכסיםכלסך

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

2954הקופהמנכסיבאחוזים
~

55405410051ל66

2008בדצמבר31ליום

089,18-218,1-307,19מזומניםושווימוומניס

915,26081,61358218,8572,96סחיריםערךניירות

350,214394793,21-סחיריםשאינםערךניירות

712,16--712,16-והלוואותפיקדונות

344--1343(י.)נטו,הנכסיםיתר

005,45486,99015,2222,8728,154הנכסיםכלסך

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

%296451%1o/6o10051הקופהמנבסיבאחוזים

ל"בחונכרזיםכוללים2008שנתשלהראשוןברבעוןחוץלמטבעבהצמדההנכסים(')
.תוץלמטבעהצמדהלגבי"נגזריםנכסים"בפרקעודראה

מהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלוליםבמרץ31ליוםלקבלסכומים(י*)
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2009במרץ31הדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים
ליוםליוםליום

09/3/3108/3/312008/12/31

(FORWARD)עתידיותעסקאות
5(93)228נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

547,5350,8678,6עתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה

ח"מטשקל

בטחונות

449,1417006,1עסקאותבשלבטוחותשווי

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2009/3/312008/3/312008/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

1195496התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנךהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל
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מ"בקגמלקופותלניחתחברת-.ח.ר.פיחג

מבוא

בעגמלקופותלניהולחברח-.ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
,("הקרן"לחלןן)מ"

והוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2009במרץננליוםהתמציתיהמאזןאתחטלל

לעריכתאחראיםוחחנחלחהדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימהחחודשיםשלושתשללתקופת

לתקינתחישראליתמוסדשל14חשבונאותלתקןבחתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגה

אבינייםלתקופתכספימידעלעריכתאחראיםחםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאות

מידעעלמסקנהלהביעחיאאחריותם.ותיסמןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפי

.סקירתנועלבחתכססזובינייםלתקופתכספי

חסקירחתיקף

כספימיזעשלסקירה'בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירחלתקןבחתאםסקירתםאתערכנו

לתקופותכספימירעשלסקירה."חיישותשלחמבקרהחשבוןרואחידיעלחנערכתבינייסלתקופות

ומיישום,וחחשבונאייםחכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבישריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתגמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירח.ואחריםאנליטייםסקירחנחלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמשויםאםאין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשחיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

הנחכספישהמידעלסמרלסחגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתםעלבהתבסס
,ערוךאיתל"

.בחשבונאותלתקינתחישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,חמחותיותחבחינותמכל

לסבורשןהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפיקחלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,חמחותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישחמידע

.יחיסכיןביטוח,חתון

.עגגבמ/
~

ן]
'ושהאשפלר-שרוני

תשבערהבי ,גןרמת
ט"תשסבאחר'כ

2009במאי14

annw )lSlWINWORD'2009.600במרך3י-סקירחדוח-פרח-אא2החב

13
8134747-03.סקס8134848-03.טל,3608.ד,ת,52511גןרמת,35נסקי'בוט'ז'רח,2מי0,ה71א'מגדל

35וא5אוז480נRAMAT,.)5-א5251104,ו45א15,ק.3-972,781,3806,8,0"5134848אפק.6134747-3-972

;

TOWER2אועיד
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מאזנים

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2009/03/312008/03/312008/12/31

ומבוקקן(מבוקילא)מבוקהולאםנכווי

שקעותה

:מזומניםושווימזומנים

812,15276,1בבנקיםמזומנים
965,28531,7031,18מועדקצריפיקדונות

-777,30536,7307,19

:סחיריםערךניירות

320,36048,30213,31ממשלתיותחובאיגרות

694,34704,52688,41קונצרגיותחובאיגרות

782.26934.38671.23אחריםערךוניירותמניות

-
796,97686,121572,96

:סחיריםשאינםערדניירות

673,20227,29350,21קונצרניותחובאיגרות

657354443אחריםערךוניירותמניות

-
581,29793,21ן330,2

:והלוואותפיקדונות

464,16903,21565,16בבנקיםפיקדונות

1945147לאחריםהלוואות

-
658,16908,21712,16

343--(.)השקעוהבגיןלקבלסכומים

561,166711,180727,154ההשקעותכלסך

71-חוגהויתוותחייבים

561,166718,180728.154הנכסיםכלסך
=====================

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
348,166565,180480,154העמיתיםינויות

213153248זכותויתרותזכאים

561,166718,180728,154וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
=====================

_השנתייםבדוחותמהמקובלרשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלוליםבמרץ31ליוםלקבלסכומים(.1

תקמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

~

.הגיים

/י"ייי.י

ן.נרהן,-f-fh.11לנל/
ריו,רקט,הדייקרהכספייםהדוחות

"
)ל"ומנכדירקטור

~

תפעולשירותיתן

י"ל



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב

והמאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנההחודשיםובשלושת
ביוםשנסתיימהביוםשנסתיימו

2009,03,312008,03,312008

מבוקה)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

63370563מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

165,1709385,2ממשלתיותחובאיגרךת

(301,5)482,4052,1קונצרניותחובאיגרות

(251920)(9.ו595.3598אחריםערךוניירותמניות

242,9(837,7)(836,28)

:סחיריםשאינםערךמניירות

(48)545,1501קונצרניותחובאיגרות

(761)(ו71761אחריםערךוניירותמניות

616,1(260)(809)
...................................-

:ומהלוואותמפיקדונות

163(187)039,1בבנקיםפיקדונות

נם[)נ48לאחריםהלוואות
087,1(188)161

212אחרותהכנטות

(919,28)(214,8)580,12(ההפסדים)ההכנסותכלסך

....................................
הוצאות

236158765ניהולדמי
18433ערךניירותעמלות

93163מיסיםהוצאות

263193861ההוצאותכלסך

(780,29)(8,נ317,12407לתקופהנטו(הפסדים)הכנסות

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

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009במרץ31

כללי-1באור

הקרן.כתאגידפועלת("החברה"או"הקרן"-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב
2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפיעלמאושרתגמלקופתהיא

.שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.("גמלקופותחוק"-להלן)

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
רווחדוחנכלללאהכספייםבדוחות.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
,עצמםלעמיתיםנזקפותוהוצאותיההקרןהכנסותוכלהואיל,והוצאותהכנסותדוחאלא,והפסד
.ממשיעצמיהוןלקרןואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכללולא

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

אתלבחורשתפקידם,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןידיעלמנוהלההשקעותתחום
.סהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעותועדתלהוראותבכפוף,שיוחזקוהנכסים

הוראות,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,הקרן
הנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והקרןהעמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות

קשוריםצדדים-4באור

.מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלממניותיה%90-במחזיקיהבבנק

.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"בעטפחותמזרחיבנק

על,צדדיחדבאופן,מוותרהינוכי,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףיהבבנקהודיע2008בשנת
אלהבזכויותשישככל,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פביהבלמניותיוהנלוותהזכויות

המניותבעליבאסיפותלהשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה,'שליטה'להוותכדי
במקרהיחוללאזהויתורכיהודיעיהבבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכותהחברהשל

צדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדוברכיוכן,האמורותהחברותעסקילחיסולהצעהותובא
.המניותאתשירכשושלישיים

.לבנקקשורצדהיאהקרן,לעילכמפורטהקרןבמניותיהבבנקהחזקתונוכחזאתעם



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2009במרץ31

נוסףמידע-5באור

.2בעמוד,הדירקטוריוןבדוחראה,הקרןשלעיקרייםכספייםנתוניםלגבינוסףמידע

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

במהלךשהתפרסמו,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףמהוראותחלקעלמידעלהלן
:המנהלתהחברהפעילותעלבולטתהשפעהבעלותוהינן,האחרונההתקופה

מיום(5-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)מוסדיגוףשלמבקרחשבוןרואהלענייןהוראות
החשבוןרואהשלהתקינהפעילותולהבטחתכלליםקביעתהינהזהחוזרמטרת.2009.3.9

עםבקשרהמוסדיהגוףשלחובותיווכן,עבודתוודרכיחובותיו,זהובכלל,מוסדיגוףשלהמבקר
החשבוןרואהשלכשירותווהבטחתמינם:הבאיםבעניינים,היתרבין,החיצוניתהביקורת
עללממונהדיווח,המבקרהחשבוןרואהעםהמבוקרהמוסדיהגוףשלפעולהשיתוף,המבקר

להוראותביחסלמעט,פרסומומיוםזהחוזרשלתחילתו.וחסכוןביטוחההוןשוקאגף
.בחוזרלקבועבהתאם,מסוימות

.2009.3.9מיום(4-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)מוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול
חיצונייםונציגיםחיצונייםדירקטוריםשלהגמולתנאישלהתאמהליצורהינההחוזרמטרת
בגופיםחיצונייםדירקטוריםשלהגמוללתנאיפרטיותכחברותהמאוגדיםמוסדייםבגופים

תקנותהחלתידיעלביטוילידיבאההאמורהההתאמה.ציבוריותכחברותהמאוגדיםמוסדיים
לשלםשישהגמוללעניין2000-ס"התש,(חיצונילדירקטורוהוצאותגמולבדברכלליס)החברות

מיוםזהחוזרשלתחילתו.בחוזרהמפורטיםולשינוייםלתנאיםבכפוףוהכל,חיצונילדירקטור
תיכנסאשרמכהניםחיצונייםלדירקטוריםהמתייחסתהחוזרלהוראתביחסלמעט,פרסומו
.החוזרפרסוםמיוםימים30בתוךלתוקף

מיום(19-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)המוסדייםהגופיםשלהתשואהמרכיביפרסום
הגופיםשלהשונותהתשואותביןויעילהנכונההשוואהלחוסכיםלאפשרמנתעל.08.12.10

נתוניאתלפרטהמוסדיהגוףעלכיקובעזהחוזר,ושקיפותגילוילעודדובכדי,המוסדיים
אתלרבעוןאחתולפרסם,ובנוסף,השוניםההשקעהלאפיקיבהתאםמרכיביהןעלהתשואות
עליהא,כןכמן.החודשיתהתשואהלמרכיביבמקבילהמצטברתהרבעוניתהתשואהמרכיבי
השקעהאפיקכלשלתרומתובציוןהחודשיתהתשואהמרכיביאתתפרסםלמנהלתתחברה

הגוף.מסלוליתבקופהמסלולכללרבותבנפרדקופהכלעבורשבניהולההגמלקופותשללתשואה
הדוחפרסוםלמועדבמקבילשלוהאינטרנטאתרבאמצעותהתשואהמרכיביעלידווחהמוסדי
,האחרוניםהחודשים12עבורהתשואהמרכיביאתיציגמוסדיגוף.האינטרנטבאתרהחדשי
2009ינוארחודשנתוני,לעילהאמוראףעל.2009ינוארחודשהואשיוצגהראשוןהחודשכאשר
.2009מרסחודשנתונילפרסוםבמקביליוצגו2009פברוארוחודש
.2009.2.9מיום(1-10-2009ויועציםסוכניםנחוזרללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות
המפרט)ללקוחלהעביררישיוןבעלמחויבאותו-ההנמקהמסמךעריכתאופןאתמפרטזהחוזר
את,המליץעליוהפנסיוניהמוצרבאמצעותהחיסכוןכדאיותבדברלהמלצתוהנימוקיםאת

ואתההנמקהממסמךהעתקלשמוררישיוןבעלעלשבוהזמןמשךאת,בושישהמינימליהמידע
למעט,2009.8.1ביוםזהחוזרשלתחילתו.פנסיונילמוצרלקוחצירוףבעתהמוסדיהגוףחובת
.2010.8.1תחילהמועדזהלעניין-ממוחשבבאופןהנמקהמסמךמילוילעניין


