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מ"בעגמלקופותלניהולחברה*ח.ר.פיהב
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

נלי

ח"פרוחסכוןהשתלמותקרןייהב'-לשעבר)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב*
גמלקופתהיאהקרן.כתאגידפועלת("והתאגידאו"החברה"או"הקרן"-להלן)(מ"בע

-להלן)2005-ה"התשסגמעקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפיעלמאושרת

.שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.("גמלקופותחוק"

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
לפיהעמיתיםחשבונותואתהקרןחשבונותאתלנהלהואיהבבנקתפקיד.תפעולשירותי
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*

תיקיםניהולאלדוביהלמןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום*
וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידומ"בעמוסדיים

בכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעול
.מ"בעסהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעותועדתלהוראות



הדירקטוריוןדוח

2009ביוני30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א
09/6/3008/6/3008/12/31

187,179676,186480,154נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%47.14%66.7%50.12מזומניםושווימזומנים

%74.64%30.66%51.62סחיריםערךניירות

%68.11%51.14%11.14סחיריםשאינםערךניירות

%14.9%63.11%82.10והלוואותפקדונות

%06.0(%10.0)(%03.0)נטו,הנכסיםיתר

09/6-1618-11218/31

783,12116,12288,26הפקדות

(103,27)(099,11)(803,9)משיכות

(217.7)(980.3)(31056)אחרותלקרנותנטוזכויותהעברת

(032,8)(963,2)(76)נטוצבירהכ"סה

09/6-108/6-108/12/31

%42.15-%29.16%20.1מצטברתברוטונומינליתתשואה
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2009שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

המשברוהתמתןהמשברעםולהתמודדלפעולהשונותבמדינותהממשלותהמשיכוהשניברבעון
.2009שלהשניברבעוןוהמשיכהמרץחודשבתחילתהשתנתההמניותבשווקיהמגמה.הפיננסי
.לגאותהמשיכוהמניותומדדיההוןבשוקמאודמוצלחהיההשניהרבעון

מאקרן

.הרבעוןבמשךהכלכליתבפעילותהתכווצותעללהעידממשיכיםבישראלהכלכלייםהאינדיקטורים
המדד.(בינואר%1.7)האזרחיהעבודהמכוח%8.7-למועסקיםהבלתישיעורהגיעהרבעוןבמהלך
הריאליתבפעילותההתכווצותהמשךעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנקשלהמשולב
-%3.0,-%7.0,-%1)הירידהקצבבהתמתנותלהבחיןניתןהרבעוןלאורך,זאתעם.הרבעוןבמהלך

.(בהתאמה-מאי,אפריל,מרץבחודשים
נמשכתמהמשתניםבחלקכאשר,הסחרבגירעוןצמצוםעלמצביעיםהשנילרבעוןהחוץסחרנתוני

ברבעוןצריכהמוצריבייבואהירידהשיעור:לדוגמא.לעברבהשוואהמתוןבאופןכיאם,הירידה
ייבואשלהמגמהנתוני.הראשוןברבעון%23שלירידהלעומתבלבד%8.0לכדיהתמתןהשני

.הראשוןברבעון%4.43שלירידהלעומתהשניברבעון%4.13שלירידהעלמצביעיםהסחורות
%9.23שלירידהלעומת%2.1שלעליהעלמצביעיםהסחורותייצואשלהמגמהנתוני,ואתלעומת
.הראשוןברבעון
ולעוררלמשקנזילותלספקמנתעלמוניטרייםכליםלהפעילישראלבנקהמשיךהמשברחומרתבשל
ח"המטורכישות(%5.0)היסטוריתנמוכהברמהנותרההמרכזיהבנקריבית.האשראישוקאת

.הרבעוןכללאורךנמשכוהממשלתיח"והאג

החובואגרותהמניותשוק

המשיכוהעולםבכלהמניותמדדי.הראשוןהרבעוןסוףשלישירהמשךהיווההשנהשלהשניהרבעון
עלובישראלהעיקרייםהמדדים.%20-%35ובאסיה%15-%20ביןעלוב"בארההמדדים.לגאות

גםפסחולאהחדותהעליות.%37-ל%20ביןעוליםוהשלישיתהשניההשורהמניותכאשר,%20-בכ
עלה40בונדתלומדד%7.5שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:הקונצרניותהחובאגרותמדדיעל

הנפקותשוקשללבמהלחזרתותרמההקונצרניבאפיקלפדיוןהתשואותירידת.%9.13שלבשיעור
.חובותיהןאתלמחזרהחברותיכולתלגביהמשקיעיםבחששותולהתמתנותהחוב

:הםהמניותבשווקיהחדותלעליותשהביאוהגורמים

.הכלכליתההידרדרותבקצבבלימהעלשהצביעוכלכלייםנתוניםמספר

סיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר

לפדיוןהתשואותירידתבעקבותהפיננסיהמשברהתייצבות
לקרוסנוסףגדוללבנקייתןלאהאמריקאיהממשלכיתחושה

המשברעםלהתמודדותמדינותביןתיאום

בחסרמתומחרהמניותששוקהמשקיעיםשלתחושה

היתרבין,הםהקונצרניותהחובאגרותשללפדיוןהתשואותלירידתשהביאוהגורמים

העולםבכלהמוניטריותההרחבותהמשך*

ממשלתיח"באגכדאיתאלטרנטיבההיעדר*
סיכוןלהגדלתהמשקיעיםשלהנכונותהגדלת*

-4-
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(המשך)2009שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

09/6-109/6-42008
%%%

15.189.15.4לצרכןהמחיריםמדד

45.692.055.9מדדצמודממשלתיח"אג
-10.3030.1364.16מדדצמודקונצרניח"אג

94.073.1-66.9צמודלאממשלתיח"אג

64.270.6-42.3ח"מטצמודממשלתיח"אג
-70.3141.1819.46ף"המעומניותמדד

2009שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

עלהךהנזילותרמתאתוהגדילההתיקשלהסיכוךרמותלצמצוםבעיקרהשניברבעוךפעלההקרך

.מזומניםידיעלוהךקצרלטווחממשלתיותח"אגידי

מניותנרכשוזופעילותבמסגרת.בשווקיםהתנודותניצולתוךהמניותתיקלהשבחתפעלההקרך
במסגרת.עהאלפי719,4-כשלבהיקףמכירותלעומתח"שאלפי641,5-כשלבהיקףלהמרהח"ואג

.ל"חובתיקהגיאוגרפיתבחלוקהשינוייםגםנעשוההשבחה

קצרמ"ובמחגבוהיםבדירוגיםח"אגנרכשו.הרכיבלהשבחתהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
.טשאלפי698שלבהיקףקונצרניותחובאגרותונמכרוח"שאלפי815שלבהיקף

קצרותממשלתיותח"אגנרכשוכךבתוך,הנזילותניהולבמסגרתהקרןפעלההשקליבאפיק
.ח"שאלפי859,8שלכוללבהיקףמ"ומק

שלח"אגבאמצעותבחשיפהעתידייםחוזיםבאמצעותחשיפההקרןהחליפהח"מטברכיב
.קצרלטווחישראלממשלת



מ"בעגמלקופותלניהולאחזורהח.ר.פיהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(**)ל"בחו('*)חוולצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2009ביוני30ליום

188,21מזומניםושווימזומנים

015,51סחיריםערךניירות

332סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפיקדונות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

הקרןמנכסיבאחוזים

2008ביוני30ליום

מזומניםושווימוומליבו

(.)סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפיקדונות
ההשקעותכלסך

הקרןמנכסיבאחוזים

2008בדצמבר31ליום

מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפיקדונות
השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית
ההשקעותכלסך

הקרןמנכסיבאחוזים

-9ירי4-
011,55022,1952,8

201600-1

374,16--

---

ב5צ85Llal4ננצ
%51%3%5

-541-

302,71257,7-

898,26(146)-

030,19673.2-

_ב_8l5hSננענ
d

~

P/P%ו

143

נננ
%42

761,13

211,45

335

82מ5
2ג%

089,18

915,26

15281
%92

927,25

1161000

933,20

161374

143

22בצ12
IOPP/P

141302

1231770

087,27

703.21

185262
96מק2

218(1-191307

081,61358

350,21439

712,16-

343-

~

sia215נ
d/d4o%2

218,8572,96

4

ftw

z

SP/o

211793

161712

343

פ
%100

.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים2008ביוני30ליוםלקבלסכומיםןין
.ל"בחונכסיםגםכוללים2008ביוני30ליום"חוץלמטבעבהצמדה"בטורהנכסיםיתרות(")
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(ח"שבאלפי)

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליוםליום
09/6/3008/6/30

עתידיותעסקאות
(146)-נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

עתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
879,7678,6-ח"מטשקל

בטחונות
394006,1-עסקאותבשלבטוחותשווי

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2009/6/302008/6/302008/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

1397596התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

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

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל



C.חשבוןרואי'ושותשפלר-שרוני . P . A.8סםQar SHARONY - SHEFLER)

SHARONY.([א5.)ן[חשברואה,אריהשרוני ARIE, C . P .Aווו
C.(א18.)חשבןרואה,'אלשטלר . P .A,5טkaar SHEFLER

C.(א5ו.)ן[חשברואה,גילבראף _ P .A,]01BMF

SHEFLER.([א5.)ן[חשברואה,אוןשפלר EREZ, C . P .A

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מ"בעגמלעוצותלניהולחברה-.ח.ר.פיהב

מבוא

,("הקרן":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-.ח.ר.פיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2009ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל

אחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופה

הישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכה

לתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינה

מסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלהביניים

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעל

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע

.וחיסכוןביטוח,ההון

נתיקר%מ4שיווי
'ושותשפלר-שרוני

חשבוןרואי
,גןרמת

ט"תשסבאלול'ז
2009באוגוסט27

otnDv) lS :l

~
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מ"בעח"פרותסייעהשתלמותקרן-יהב

מאזנים

מדווחיםסנובים
(חדשיםשקליםבאלפי)

-"ין.יי,שב

~

ש1ש..,יננ ---------------------------------
.11ל

55,8 ---------------------------------
:סחיריםשאינםערךניירות

600,20898,26350,21קונצרניותחובאגרות

333189443(*)אחריםערךניירות
933,20087,27793,21

---------------------------------
:והלוואותפקדונות
143,16699,21565,16בבנקיםפקדונות
2314147הלוואות

374,16703,21712,16
---------------------------------

143-343(**)השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

377,179862,186727,154ההשקעותכלסך

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

31-חובהויתרותחייבים

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

377,179865,186728,154הנכסיםכלסך
====;ב_=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

187,179676,186480,154העמיתיםזכויות

190189248זכותויתרותזכאים

377,179865,186728,154וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

.השנתייםבדוחותמקובלחימונחיךחי::ב::ץןג:יתבןגע,יגגיץבגבי:ינב::ו::זב,:גיןנגג:1ן::

נהכס"י"יייזגייכיס;,,הגוי,

םנ](י"
מהןיוריי"מהייים

מ"בעחמדינהממבדייהבבנקאשכיימנחם..ברשרילי..,'הכספייםהדוחותאישורתאריך

תפעילישיחתוחץ)ל"ומננדירקטורחדירקטוריון,"יו

עיד
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מ"בעח"פתוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

09/6/3009/6/3008/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

080,1447563מזומניםושוויממזומנים

------------------------------------
סחיריםערךמניירות
420,1255385,2'ממשלתיותחובמאגרות

(301,5)560,8078,4אחרותחובמאגרות

(920.25)982.961387אחריםערךמניירות

962,19720,10(836,28)

------------------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
(48)871,2326,1ממשלתיותלאחובמאגרות

(761)(542)(471)אחריםערךמניירות

400,2784(809)

------------------------------------
והלוואותמפקדונות
702,1663163בבנקיםמפקדונות

בם9446מהלוואות
796,1709161

------------------------------------
312נטו,אחרותהכנסות

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

(919,28)241,25661,12(הפסדים)ההכנסותכלסו

------------------------------------
הוצאות

394158765ניהולדמי
321433סחיריםערךניירותעמלות

322363אחרותמיסיםהוצאות
458195861ההוצאותכלסך

------------------------------------
(780,29)783,24466,12הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

----====ב===ב=========

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

כללי-1באור
(מ"בעח"פרוחסכוןהשתלמותקרןיהב"-לשעבר)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב.א
הפיקוחחוקפיעלמאושרתגמלקופתהיאהקרן.כתאגידפועלת("החברה"או"הקרן"-להלן)

מאושרתהקרן.("גמלקופותחוק"-להלן)2005-ה"התשסגמאקופות)פיננסיםשירותיםעל
.שכיריםלעמיתיםהשתלמותכקרן
.הגמלקופתאישורלחידושבקשההגישההחברה.2009.7.31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

חשבונאיתמדיניות-2באור

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

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו

היות08/6/30ביוםשנסתיימוהתקופותשלההשוואהמספריהוצגולאוהוצאותהכנסותבדוחות
.אשתקדאלודוחותהוצגוולא

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדוביהלמןהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום
כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידו
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.מ"בעסהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים

הוראות,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
הנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההעמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות

קשוריםצדדים-4באור

לניהולחברה-ח.ר.פיהבשלממניותיה%90-בכמחזיקיהבבנקרשוםהחברותרשםברשומות
.בבירורנמצאלמניותהצמודותהזכויותמעמד.מ"בעגמלקופות

.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"בעטפחות-מזרחיבנק

על,צדדיחדבאופן,מוותרהינוכי,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףיהבבנקהודיע2008בשנת
כדיאלהבזכויותשישככל,מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פביהבלמניותיוהנלוותהזכויות
שלהמניותבעליבאסיפותלהשתתףהזכות:כלומר,הדיןבהוראותכמשמעותה,'שליטה'להוות
במקרהיחוללאזהויתורכיהודיעיהבבנק.פירוקבעתנכסיהיתרתלקבלתוהזכותהחברה
צדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדוברכיוכן,האמורותהחברותעסקילחיסולהצעהותובא

.המניותאתשירכשושלישיים

.לבנקקשורצדהיאהקרן,לעילכמפורטהקרןבמניותיהבבנקהחזקתונוכחזאתעם
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה*ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30
נוסףמידע-5באור

.הדירקטוריוןבדוחראה,הקרןלגבינוסףמידע

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

:האחרוןהרבעוןבמהלךשהתפרסמו,חקיקההוראותלהלן

לתקנות:2009.6.2ביוםפורסמו-2009-ט"התשס,(תיקון)לפועלההוצאהתקנות*
ישירותימציאלפועלההוצאהלשכתמנהללפיהתקנה,היתרביןנוספהלפועלההוצאה
שהחברהובלבד,השלישיהצדהינההמנהלתכשהחברה,עיקולצוהמתפעללגורם

הצו.המתפעללגורםהצולהמציאניתןכילפועלההוצאהמערכתלמנהלהודיעההמנהלת
הצוהמצאתמיוםעסקיםימי3בתוםאוהמתפעללגורםעליוהודעההגעתבמועדיחול
.המוקדםלפי,המתפעללגוף

ובחינותהתמחות,הכשרה,לרישיוןבקשה)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
-2009-ט"התשס,(תיקון)(פנסיונישיווקוסוכניפנסיונייםיועצים,ביטוחסוכנישל

הזמניהרשיוןשתוקףלאדםלהעניקלממונהמאפשרותהתקנות:2009.6.22ביוםפורסמו
להתקיימותבכפוף,חודשים12עלתעלהשלאלתקופהנוסףזמנירשיון,פגלושניתן
.מסויימיםתנאים

-2009-ט"התשס,(3'מסתיקון)גמרקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
השתתפותבעניין41ה1תקנהבוטלהזהתיקוןבמסגרת:2009.6.28ביוםפורסמו

גמתקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותבמסגרתהוסדרזהנושא)כלליותבאסיפות
.(2009-ט"תשס,(כלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)

באסיפהמנהלתחברההשתתפות)גמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
חובתאת,היתרבין,מסדירות,אלותקנות:2009.7.7ביוםפורסמו-2009-ט"תשס,(כללית

.בוהצבעהזכותבעלשהואתאגידשלכלליתבאסיפהמוסדימשקיעשלוההצבעהההשתתפות

במהלךשהתפרסמו,המוסדייםלגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףחוזרילהלן
:האחרוןהרבעון

2009-מוסדייםגופיםחוזר)חובלגבייתמוסדייםגופיםופעולותבעייתייםבחובותטיפול*
לגבייתאקטיביבאופךיפעלומוסדייםגופיםכילהבטיחהינהזהחוזרמטרת:(2009.4.6מיום7-9

.בנקאייםותאגידיםאחריםמוסדייםגופיםלרבות,אחריםמלוויםעםבמשותףאועצמאיבאופן,חובות
שבניהולוחובאחרשוטפיםובקרהמעקבלצורךמוסדיגוףלהיערכותמסגרתלהגדירזהחוזרנועד,כךכמו

גיבושולצורךבעייתיבחובטיפוללצורך,שבניהולוההשקעהנכסיבתיקהחובמצבובחינתהערכהלצורך
אתלקבועוכן,חובהסדרבתהליךהשתתפותוובדברהחובלגבייתשינקוטאמצעיםבדברהחלטה
.אלהפעולותלביצועהאחראיםהגורמים

:(2009.5.7מיום8-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)במזומןשלאעמיתיםזכויותהעברת* מטרת
.במזומןשלאעמיתיםזכויותלהעברתהתנאיםאתלהסדירהינהזהחוזר

חוזר)הציבורתלונותבירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת*
שלההתנהלותאופןאתלקבועהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.3מיום9-9-2009מוסדייםגופים

.סמכותומכוחמבררשהממונההציבורבפניותבטפלםהמפוקחים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה*ח.ך.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

10מוסדייםגופיםחוור)כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות*
-9-2009

sox-השל404סעיףדרישותליישוםהמיועדותהוראותלפרטהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.21מיום
Act,הידיעלשנקבעו-SECהידיועל-PCAOB,דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשר
.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהדעתוחוותכספי

מיום11-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברת* לבחינתהוועדהדוחבהמלצותהכלוליםנושאיםמספרלהסדירהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.21

במסגרתהוסדרולאואשרבישראלההוךבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותלהגברתהדרושיםהצעדים
-ט"התשס,(הכלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)גמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

.(ההצבעהואופןפרסומה,ההצבעהמדיניות:כגון)2009

לגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהוראותטיוטותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלושהתפרסמו,המוסדיים

החוזרטיוטתמטרת:(2009.4.5מיוםחוזרטיוטת)תביעותיישובאגבסטטיסטימידעאיסוף* והצגת,וחיסכוןביטוחההוןשוקעללממונההדיווחאופן,נתוניםושמירתאיסוףאופןאתלהסדירהינה

.האינטרנטבאתרהנתונים

מטרת:(2009.5.12מיוםויועציםסוכניםחוזרטיוטת)רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות* להתאיםהינההחוזרטיוטת
סוכןעםמבטחהתקשרות"14/2004ביטוחבחוורשנקבעועבודהנהלי

בעלביןהתקשרותהסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוח
.מוסדיוגוףרישיון

מיוםחוזרטיוטת)ולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניובדיווחהשנתיבדיווחתיקונים*
לגביהשנתיהדיווחבמסגרתלחוסכיםשניתךהפירוטאתלהרחיבהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.5.13

עלכאמורההנחהלביטולוהתנאיםניהולבדמיהנחהשיעורבדברלרבות,המוסדיהגוףשגובההניהולדמי
המידעאחזורובשירותהרבעוניבדיווחלחוסכיםהניתןהמידעהיקףאתלהרחיב,בנוסף.המוסדיהגוףידי

ולשפריותרמקיףבאופןשלהםהפנסיוניהחיסכוןתנאיאתלבחוןלהםלאפשרמנתעל,האינטרנטברשת
אתלהעבירניתןאליהםאחריםגופיםמולאוהחיסכוןאתהמנהלהגוףמולשלהםהמיקוחיכולתאת

.החיסכון

אתלהסדירהינההחוורטיוטתמטרת:(2009.5.13מיוםחוזרטיוטת)ניהולדמיגבייתמנגנון* גבייתתדירות
.הניהולדמיוהחזריהניהולדמי

שנייהחוזרוטיוטת2009.6.2מיוםראשונהחוזרטיוטת)מנהלותמחברותהוןדרישות*
מספקמענהשיעניקבאופןההוןדרישותאתלעדכןהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.24מיום

.המנהלותהחברותחשופותלהםלסיכונים

מחברההנדרשמזעריעצמיהון)גמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
ההוןמהוקובעתהתקנותטיוטת:(2009.6.2מיוםתקנותטיוטת)2009-ט"התשס,(מנהלת
קובעת,כןכמו.מנהלתמחברההנדרשהעצמיההוןמהולקבועהממונהאתומסמיכהההתחלתיהעצמי
.הוןהגדלתתבוצעאימתי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ח.ר.פיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערך*
:(2009.6.3מיוםחוזרטיוטת)

(סיכוניםובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות)מנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאהחוזרטיוטתמטרת

האשראילוועדת,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת
החברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלת
משאבים,כליםשלקיומם(2);העמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלת
העמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומיםואשראישוקסיכונילזיהויראוייםובקרות
.בהםולשליטהאחריהםלמעקב,למדידתם,גמלבקופות

2009.6.3מיוםחוזרטיוטת)מוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך*
):

מוסדייםגופיםשלההשקעהנכסילתפעולארגוניתתשתיתשלקיומההבטחתהינההחוזרטיוטתמטרת
מניעתשעניינהמבניתובהפרדהאחריותותחומיחובהפעילויותבהגדרתהמאופיינת,ניהולםעלובקרה
.ענייניםניגודי

ויועציםסוכניםחוזרטיוטת)רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה*
לבעלמוסדיגוףביךהמידעהעברתתהליכיאתלהסדירהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.9מיום
.מתמשךפנסיוניייעוץולצורך,פנסיונישיווקאופנסיוניייעוץביצועלצורך,רשיון

הינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.30מיוםחוזרטיוטת)מוסדייםבגופיםתגמולמדיניות* שלתגמולמדיניותגיבושלענייןמנחיםקוויםקביעת
משרהנושאיושלהמוסדייםבגופיםמשרהנושאי

.המוסדיהגוףשלההשקעותבמערךהמועסקיםועובדים

עלמהמורההחוזרטיוטת:(2009.6.12מיוםחוזרטיוטת)מוסדייםבגופיםטכנולוגיותניהול* בגוףהשוניםהגורמים
,היתרבין,המידעטכנולוגייתתחוםאתלנהלמנתעלהמוסדילגוףלעשותהמוסדי

בניהולהנדרשיםולבקרותלתהליכים,לשיטותהתייחסותהכולליםנאותיםתאגידיממשלעקרונותפיעל
.מידעטכנולוגיותתחום

החוזרטיוטתמטרת:(2009.7.8מיוםחוזרטיוטת)העמיתלמאפייניהחיסכוןמסלולהתאמת* הצטרפותאופןאתלקבועהינה
הייחודייםהמאפייניםעלבהתבססהשוניםהחיסכוןלמוצריהעמיתים

העמיתיםלצרכיהחיסכוןאתלהתאיםמנתעללנהוגצריכיםהמוסדייםהגופיםשבוהאופןואתלהם
.החיסכוןתקופתכללאורך
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