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בעגמלחופותלניהולחברה-ח.ו.פיהב
מ"

כללי
2009בספטמבר3

ח"פרוחסכוןהשתלמותקרןיהב"-לשעבר)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב* גמלקופתהיאהקרן.כתאגידפועלת("התאגיד"או"החברה"או"הקרן"-להלן)(מ"בע עלמאושרת
התשסגמתקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפי

-להלן)2005-ה" ו.שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.("גמלקופותחוק"

/09/10ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.
תוקףלחידושבקשההגישההחברה.31

בעיהבגללמשנהקצרהלתקופהאישורנתוהאוצרמשרד.האישור
השלמתהמונעתטכנית

.להלןכמפורטהמבניהשינוי

שירותיםעלהפיקוחבחוקהקבועותהמעברלהוראותובהתאם,2007אפרילחודשבמהלך*
גמקופות)פיננסיים

"
בקשההאוצרלמשרדהחברההגישה,2005-ה"התשס,

לאישור -אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינוי
עמלקופתמנהלתלחברההתאגידיתהקרןפיצול

ו.כנאמנותידהעלהמנוהלתולקופה
עלואושרהחברהדירקטוריוןבידינקבעהמבניהשינוימתווה

שלהכלליתהאסיפהידי .החברה
מסהסדראישורנתנההמיסיםרשות

למשרדהועברוהאישור,כאמורהמבנילשינוי .האוצר
מספרלערוךמהקרןדרשהאוצרבמשרדההוןשוקאגף

ונכון,שהוגשובמסמכיםשינויים אישורליום
המסמכיםכלאתהאוצרלמשרדוהעבירההקרןנענתהזהדוח

והשינויים הליךהשלמתלצורךביקשאותו
.כאמורהמבניהשינוי והיות,האמורלאור

זההוגשומנהלתלחברה,החברהלהפיכתהמסמכיםשכל
מכבר להשלמתהמועד,ההוןשוקעללממונה

.האוצרבמשרדתלויהינוהמבניהשינוי
ממניותיה%90-בכמחזיקיהבבנקרשוםהחברותרשםברשומות

חברה-ח.ר.פיהבשל בעגמלקופותלניהול
.בבירורנמצאלמניותהצמודותהזכויותמעמד.מ"

.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"בעטפחות-מזרחיבנק
,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףיהבבנקהודיע2008בשנת

,צדדיחדבאופן,מוותרהינוכי .ר.פביהבלמניותיוהנלוותהזכויותעל
בעגמלקופותלניהולחברה-ח

שישככל,מ" להשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה,'שליטה'להוותכדיאלהבזכויות החברהשלהמניותבעליבאסיפות
הודיעיהבבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכות

וכן,האמורותהחברותעסקילחיסולהצעהותובאבמקרהיחוללאזהויתורכי
מדוברכי אתשירכשושלישייםצדדיםיחייבשלאאישיבויתור

1.המניות

,לעילכמפורטהקרןבמניותיהבבנקהחוקתונוכחואתעם
.לבנקקשורצדהיאהקרן

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

לפיהעמיתיםחשבונותואתהקרן תקנון
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברה

.דיןכללהוראות
יועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה

.פניםומבקרמשפטי
תיקיםניהולאלדוביהלמןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום בעמוסדיים

וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידומ" ליישוםלפעול
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכל

בכפוף,החברה הנכסים.השקעותועדתלהוראות
בעסהרבפועליםבמשמרתנמצאים

.מ"
אגמסלולהקרןהפעילההרבעוןבמהלך

נגולםהכלליעלמסלולבנוסף,מניותללאמדינהח" .הפקדותבונרשמוטרם
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מ"בעח"פרוחימוןהשתלמותירו-יהב
הדירקטוריוןדוח
2009בספטמבר30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הערושלעיקרייםכספייםמונים

/09/09/3008הדיווחתלופתלסוףהנפציםהרעב.א
09/3008/12/31

,879,188530נטו,הנכסיםכ"סה
173480,154

עיקרייםמרכיבים
9%3410ן%4מזומניםושווימזומנים

%50.12 סחיריםערךניירות
1ן%

~
7%6764%51.62 4ן1%62ן1ן%סחיריםשאינסערךניירות

4ן1ן% והלוואותפקדונות
10%82.10ן%438%5

4ן%)(%060)נטו,הנכסיםיתר
0)%06.0

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיפותפירוט.ב

2009/9.12008/9-12008

738,21329,20הפקדות
288,26 משיכות

(88115)(701,17)(103,27)
(71217)(062.6)(4374)אחרותמקרנותנטווכויותהעברת סה

(032,8)(434,3)420,1נטוצבירהכ"

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

2009/9הדווחבתקופתהקרותשדרות.ג
-12008/9"12008

%)%7921מצטברתברוטונומינליתתשואה
82.7)(%42.15)



בעגמליופותלניהולהברה*ח.ר.פיהב
מ" 30הדירקטוריוןדוה

2009בספטמבר

2009שנתשלהשלישיברבעוןההוןש11הקירת

הרבעוןובהמשך,הכלכליתבנסיגהההתמתנותהמשיכההרבעוןבתחילת
צמיחהנתוניהתפרסמו .לעתידאופטימיותותחזיותחיוביים

עלנישאכשהואלגאותהמשיךהמניותשוק
עדכוניגבי .משתפריםכלכלייםואינדיקטוריםהצמיחהתחזיות

מאקרן

תפניתחלהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
מתאוששהמשקוכיבצמיחה מוקד0מהמשבר

וכןהחוץבסחרהשיפורידיעלבעיקרמובלתבישראלההתאוששות.מהצפוי
ישראלבנקשלהמשולבהמדד.הפרטיתבצריכהמתוןשיפורבזכות

הצליעהמשקמצבלבחינת התרחבותעלהואאף
%3.1,%1.1שלבשיעוריםעולהכשהואהרבעוןבמהלךהריאליתבפעילות

.(בהתאמהוספטמבראוגוסט,יוליבחודשים)%2.1-ו
והגירעוןמרחיבהמוניטאריתמדיניות,במיסיםעליה

במחיריםלעליההביאו,בתקציבהצפוי בתחזיותועליההרבעוןבמהלך
באגרותבמסחרהמשתקפותהאינפלציהובציפיותהאינפלציה

.השוניםהפדיוןבטווחיהממשלתיותהחוב
,%75.0שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

התמתנותאתהמשקףדבר החששות
עדייןהריבית,ואתעם.צמיחהשללתוואיוהחזרהבמשקהמצבמהידרדרות

ברמה .הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכה

החובואגרותהמניותשוק

גם.%15-%20-בכעלוואירופהב"בארההמדדים.לגאותהמשיכוהעולםבכלהמניותמדדי העליות.%15-כשלבשיעוריםהמניותמדדיעלובישראל
אגרותמדדיעלגםפסחולאהחדות החוב

עלה40בונדתלומדד%7.5שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:הקונצרניות
שלבשיעור באפיקלפדיוןהתשואותירידת.%9.13

החובהנפקותשוקשללבמהלחזרתותרמההקונצרני חששותולהתמתנות
.חובותיהןאתלמחורהחברותיכולתלגביהמשקיעים

:הםהמניותבשווקיהחדותלעליותשהביאוהגורמים

חיוביתלצמיחהמעברעלשהצביעוכלכלייםאינדיקטוריםשלצבר
סיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר*
הפיננסיהמשברלאחרהשוקהתייצבות*
בחסרמתומחרהמניותששוקהמשקיעיםשלתחושה*

הקונצרניותהחובאגרותשללפדיוןהתשואותלירידתשהביאוהגורמים
:היתרבין,הם

העולםבכלהמוניטריותההרחבותהמשך*
ממשלתיח"באגכדאיתאלטרנטיבההיעדר*
סיכוןלהגדלתהמשקיעיםשלהנכונותהגדלת*



בעגמליופותלניהולחברהשח.ר.פיהב
מ" 2009בספטמבר30הדירקטוריוןדוח

(המשד)2009שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקיקירט

הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

09/9"109/49?2008

ה1א38מדדהמחירי0לצרכן אג
08.1040.355.9מדדצמודממשלתיח" אג
-85.3542.464.16מדדצמודקונצרניח" אג
47.252.166.9צמודלאממשלתיח" אג
40.1-93.3-42.3ח"מטצמודממשלתיח"
-98.514.1519.46ף"המעומניותמדד

2009שנתשלהשלישיברבעוןהטרופעילות

ירידותשלניצולתוךהמניותתיקלהשבחתפעלההלרך
עליותושל,לרכישותבשווקיםהשערים .למימושיםהשערים

כשלבהיקףלהמרהח"ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת
ח"שאלפי464- 380,1-כשלבהיקףמכירותלעומת

''.עחאלפי ,למדדהצמודברכיב
אגרותמכירתתוךברכיבהסיכוןלצמצוםהקרןפעלה

עםקונצרניותחוב מחעםקונצרניותח"אגורכישתגשאלפי100,3שלבהיקףארוךמ"מח
500,4שלבהיקףקצרמ" 460,2שלבהיקףממשלתיותח"אגנמכרו,כןכמו.נםאלפי

.נםאלפי אגמכירתבאמצעותולדולרליורוהחשיפהאתהקרןהקטינה,ח"המטברכיב
ישראלמדינתשלח" .מזומניםוהמרת

אגהקרןרכשה,השקליברכיב
נאלפי062,21שלבהיקףנזילותכתחליףקצרותממשלתיותח"

~
.
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מ"בעח"פרותיכווהשתלמותקרו"יהב
הדירקטוריוןדוח

(חדשיםכקלים)באלפי)

הצמדהבסיסלפיהערוהשעעא

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
סה(*)בתהל(ףחודלצרכןהמחיריטהצמדהבלא

כ" 2009בספטמבר30ליום

.753,15-029,2מזומניםושווימזומנים
782,17

,163,76819,48144,1177סחיריםערךניירות
8303,134

336648,20-2סחיריםשאינםערךניירות
986,20

-918,15-והלוואותפיקדונות
-918,15

העבגץלקבל(וסכומינריבית
103--103ןעות"

2225585285ההשקעותכלסך
122l21aLQשב.ב12

%49%45%2%הקרןמהשקעותזים)באת
4%200

(")008גבספטמבר30ליום

628,16-314,1מזומניםושוולמזומנים
-942,17

017,42513,62697,7סחיריםערדניירות
-227,112

379887,2499סחיריםשאינםערךניירות
-365,25

999.17239-והלוואותפיקדונות
-238.18 סך

asaההשקעותכל a
~
a2442ב

בנ-
4222ב12_

%34%61%5הקרןמהשקעותבאחוזים
%200

2008בדצמבר31ליום

089,18-218,1מזומניםושווימזומנים
-307,19 סחיריםערךניירות

915,26081,61358218,8572,96
365350,2174סחיריםשאינםערךניירות

4211793 פיקדונות
-712,16-והלוואות

-712,16 בגיןלקבלוסכומיםריבית
343-343-השקעות

45242S6iההשקעותכלסך
hd652*2222שBJS1

%29%64%2הקרןמהשקעותבאחוזים
%3%100

בטורהנכסיםיתרותוין
.ל"בחונכסיםגםכוללים2008בספטמבר30ליום"חוץלמטבעבהצמדה" 30ליוםלקבלסכומים(")

בדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים2008בספטמבר
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בעגמלסופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
מ" 30הדירקטוריוןדוח

2009בספטמבר
(ח"שובאלפי

הטרוידיעלהמוחזקיםנגזריםננסים

ליוםליוםליום
09/9/3008/9/302008/12/31

עתידיותעסקאות
)-נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

390)5 למטחשיפה
עתידיותעסקאותבאמצעותח" מטשקל

953,7678,6-ח"

בטחונות
570006,1-עסקאותבשלבטוחותשווי

נושףמידע

22-כעודלהשקיעהתחייבההקרן
ליוםלהשקעהההתחייבותיתרת)השקעהבקרנותיורואלפי 30היתה2008.12.31

.(יורואלפי

ליוםליוםליום
2009/9/302008/9/302008/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

387796התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת המנכ
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"
הבקרותוותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי יעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעל
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

שקבעהדיווח
עלהממונני .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

הפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוימתןהמחייבים

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
כלאירעלא2009בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

החברהשלהפנימיתבבקרהשינוי

הבקרהעל,מהותיבאופיע.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית



1

~

%
0ק4(א8ן)חשבוןאה,ר,ון%שפלר

שלהמניותלבעליהמדקרהחשבוןרואהשליקירהדוח

בעגמלקופותלניהולחברה".ה.ר.פיה1
מ"

בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
,("הקרן":להלן)מ" תמאוןאתהכולל

והוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2009בספטמבר30ליוםהתמציתי
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופה

אחראיםוההנהלה
תמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכה

הישראלי בחשבונאותלתקינה
לתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"

היאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלהביניים
מסקנהלהביע

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעל

הסקירההיקף

לשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואי

היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
לתקופותכספימידעשלסקירה." ביניים

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבת

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנתלי
ביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

לכלשניוודע
אנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

דעתחוותמחווים
.ביקורתשל

מיקנה
שהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

,ערוךאינול"הנהכספי הבחינותמכל
.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

ליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
לסבורלנוהגורםדבר

משרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע
שוקאגף-האוצר

.וחיסכוןביטוח,ההון

המבגלשבנפי
,

%
'ושותשפלל-שרוני

חשבוןרואי ,גןרמת
ע"תשבחשוןכחה
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פרוחסכוןהשתלמותקרןשיהב
מ"בעח"

מאזנים
מדווחיםיכולים

(חדשיםשקליםבאלפי)

"9רוי1!111
,9,

1ו,(8וש391,1,31"

:מזומניםושווימזכינים

י%בבבנקיםמועדקצריות),פקן
782,17942(17307,19

----------------------:סחיריםערךניירות

5

~

ב25-ש
303,134227(112572,96

----------------------~:סחיריםשאינםערךניירות

ן:אידעחר::ן:ה
"'ני'"י,ב" 986,20365

(25793(21

---------------------:והלוואותפקדונות

~'בידין:"'בבייקיט::ע 918,15238,
18712(16

103(**נהשקעותבגיןלקבלוסכומיםייבית
343

-----===%ההשקעותכלסך
--------------------------------'-

,.,,,,,חובהויתרותחייבים

---====%הנכסיםכלסד
============;====

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

4מניותהון

=========ע=======

,ךמ:יי"ן!ו
0י'ת

"
,י91י'ג:,:יגן"

ינמגגי:בש::,
"
ית:ן:)יי

"
""::יען)י

בכמ::ג:נ,":מגציקייי
"""יי""י"עיךי"
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פרוחסכוןהשתלמותירו-יהב
מ"בעח"

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעי החודשים
לשנההחודשיסהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביום

09/9/3008/9/3009/9/3008/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)
(הפסדים)הכנסות

017,1291מזומניםושוויממיומנים
(63)563

----------------------------------------------- סחיריםערדמניירות

819,1727,1ממשלתיותחובמאגרות
399385,2 אחרותחובמאגרות

604,9(512)044,1(301,5) ערךמניירות
456(676.16)438.15אחרים

.5(920.25)
861,26(461,15)899,6(836,28)

------------------------------------------------ שאינםערךמניירות
מחירים

915,3257,1ממשלתיותלאחובמאגרות
044,1(48) אחריםערךמניירות

(466)2491.1)5(761)

449,38049,1(809)

------------------------------------------------ והלוואותמפקדונות

299,2471בבנקיםמפקדונות
597163 מהלוואות

נם(12)[1)82
381,2470585161

--------------------------------------------- נטו,אחרותהכנסות
32-2

------------------------------------------------ ההכנסותכל.סד
470,8(690,14)'''71133'(להפסדים

(919,28)
------------------------------------------------ הוצאות

650ניהולדפס
567256765 מחיריםערךמירותעמלות

45221333 (הוצ
3749כחרותוווךםיסים

563 ההוצאותכלין
732638274861

--------------
נ====ץ--------------------- (328,15)979,32הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

196,8(780,29)
---============______--

חלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
מהםנפרדבלתי



בעגמלצופותלניהולחברהשח.ר.פיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2009בספטמבר30

כללי-1באור

~

בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פהב
(מ"בעח"פרוחסכוןהשתלמותקרןיהב"-לשעבר)מ" עלמאושרתגמלקופתהיאהקרן.כתאגידפועלת('החברהי'יאו"הקרן"-להלן)

הפיקוחחוקפי התשסגמשקופות)פיננסיםשירותיםעל
מאושרתהקרן.("גמלקופותחוק"-להלן)2005-ה" .שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרן

ו'
.2009.11.30ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

חשאיתיא"בבע1%

רת(הכקובלייבוטותם"הו(הכלליפיעלנערכו(ויבעיתזחודו
~

דוהרתעריכתלצורךרהיבים לרבות,בינייםלתקופותכספיים
דשל14מספרחשבונאותבתקךשנקבעואלו

הישראלי .2-2-2007מספרגמלחוורפיועל,בחשבונאותלתקינה
דוחאלא,והפסדרווחדוחנכלללאהכספייםבדוחות

הקרןהכנסותוכלהואיל,והוצאותהכנסות נוקפותוהוצאותיה
בהוןהשינוייםעלדוחנכללולא,עצמםלעמיתים

הוןלקרןואיןהואיל,העצמי ןןוון.ממשיעצמי

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
יש.אחרתנאמראםאלא,2008בדצמבר31ליוםהשנתיים לעיין

ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמצית
ולביאורים2008בדצמבר31 .אליהםשנלוו

הוצגולאוהוצאותהכנסותבדוחות
ביוםשנסתיימוהחודשיםשלושתשלההשוואהמספרי הוצגוולאהיות08/9/30

-ן'ן.אשתקדבדוחותאלונתונים

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמךהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרךשלההשקעותתחום
מ" ליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידו

כל שלההשקעוונניהולעלהחלותתרגולטוריותההוראות
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברה נמצאיםהנכסים

.מ"בעסהרבפועליםבמשמרת
ן

'
לחברהמעניקיהבבנק

הוראות,דיןכללהוהאותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותי ,התבהה
המנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון

.המקצועייםויועציההחברהשלהכללי העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
בכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברה

הנוגע לנותנן,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים

המניותהון48באור

:2009בספטמבר30ליוםהחברהשלהמניותהוןהרכב

מניותהוןכספיערד
ונפרעמונפקושום._

חדשיםשקליםחדשיםשקלים
רגילותמניות000,5
00.5אחתכלחדששקל001.0בנות

010

11-
===



בעגמלסופותלביהולחברהשח.ר.פיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2009ביפטמבר30

קשוריםצדדים-5באור

לניהולחברה-ח.רפיהבשלממניותיה%90קק

בעטפחות-מורחיבנק
.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"

ןבע:ןןגניגזל::ק:ינ:נגך:::פרז
יינ
ן'ן:אןןג:י:ן:ים,

במקרהיחוללאזהויתורכיהודיעיהבבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכותהחברה ,גי
-

,האמיריתפיתח
כייכי

צדדיםיחייבשלאאישיבייתורמדיבר

כמפורטהקרןבמניותיהבבנקהחזקתונוכחואתעם
.לבנקקשורצדהיאהקרן,לעיל

והקיבהחעיקהתהליכי-6באוי

הרבעוןבמהלךשהתפרסמו,חקיקההוראותלהלן
:האחרון

2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק*
,(2010-ו

4
.
ןויי.1

-'ג5'
:!ב,ג:ט:.נןפדג"ניןינין"ע

ייייח,הייי"י:%נ;ננ
במהלךשחתפרימו,המוסדייםיפיס'להאיציימשיייחיכיי

*
:,נגלות:,לקמעןןופ:זגבןחוזר.שא

כ::ן:חגרותל:ן:יז
~
ץ:יגצי שהממינהציבייבשיית%::נ::

1ביוםלתוקףנכנסוהחוור.החוקיתסמכותומכיחמברי
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מ"בעגמלעופותלכיהולחברהשח.ר.פיהב
ביכייםהכספייםלדוחותבאירים

2009בספטמבר30

)ותקינהחקיקהתהליכי-6באור
(המשד

'

1841שששש11י 11ששעניי:=נלנ.
14שש111ש'
ץרןםםיגחוי::תניצץמעייבם:געו.כנ4

ה
שלישבית

1""
,המנהלתחחברחשבניהולמל,קובתגבלהמנוהליםלחסכונותמחותימיגוןגילנ

מ
~

י:ןם
1ן-,

-4:".ןול
מ

1.ע,:3שדלמנמנעע:,'
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מ"בעגמלסופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
בינייםהכיפייםלדוחותבאורים

2009בספטמבר30

(יהמשדותקינהחקיקהתהליכי-6באור

להלודייסן
לגופיםהאיצרמשריי:שהתפרימובמהלדהרגעטהאחרון

.
ש4יי%הן4:ייןיי1י%124נ

1151514
אתלקדט)הנמלןת:יעי:נגהןג:ש:יתאעיב"ייעיינ:.

עללממחההנשלחיםוחיס)הדיאיכות
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2009ביפטמבר30

(המשד)ותקינהחקיקהתהליכי6באור

*
'יויתי2009.84

חיסכוןבמוצריהשקעה2ל
מיוםחוזרטיוטת-פנסיוני עיי(יושי:::בצט

"יי
השקעה"'י:נווייוו:ו

שמכמהיהלקמצן:יג'

החווריםכללליישוםונערכתנערכההקרן
.בהםהנדרשיםבמועדים

5


