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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב 2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

11
-רופאיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב -להלן)השתלמותקרן

1982במאי6ביוםהוקמההקרן.("ההשתלמותקרן"או"הקרן" במסגרת
.שכיריםלרופאיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמי

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

פיצול-אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברהעברה2009בדצמבר31יוםבסוף*
.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידיתהקרן

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.
.מניותללאמדינהח"

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

עלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןחברת
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכל
.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

משפטייועץ,סיכוניםמנהל,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה*
.פניםומבקר

שלמגןחברתעםהחברההתקשרה,2010מאוקטוברהחל
מוסדייםלגופיםשירותיםם" בע

המתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך("ם"שלמגן"להלן)מ" .יהבמבנק
מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים

עלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברה,משיכה,הצטרפות)
ידי רוב.הבנק

מגן.מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדי
לשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הבנקשלהעבודהנהליאתאימצהם"של

נשואי ההתק
צימה'רות~'



מ,בלגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב

הדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתעופתלשףנטוהנכסיםהשב.א

נטו,הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינסערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

(חדשיםשקליםאלפי)

2010/09

"3

הכלסומניותללאמדינהח"אגמילולכללימסלול
599,240,1625,2224,243,1

5.ק%68.5%29.10%6

%42.83%71.89%43.83

%81.6-.%80,6

4.ן%0-%02.4

%07.0-

~

0.ן07

2009*0/30

ללאמדיגהח"אגמסלול
הכלסך.מניותכללימסלול

043,106,1572615,106,1נטו,כהנכסים"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומנחשושוהמזוממם
ערךהירוחץ

'
וחיריק

סחיריםשאינםערךמירות

והלחאותפקדתות
נטו,הנכסיםיתר

11נ,ס"הנכסכ"סה

עיקרתםמרכיבים

מזוממםושווימזוממם

סחיריםערךמירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות
נטו,הנכסיםיתר

%25.9%13.24%26.9

%43.75%87.75%43.75

%51.9-%51.9

%79.5-%78.5

%02.0-%02.0

ג2009/12/3

ללאמדינהיח'אגמילול
הכליךמניותכללימסלול

295,154,1669964,154,1

8.ן5%4ן.%40.8%55

%45.77%45.84%45.77

%90.8-%89,8

%15.5-%15.5

%10.0-%0[.0

9נ/09/8-בלפעולהחלמניותללאמדינהח"אגמסלול,הערה
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הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

0%20/9-1

מדינהח"אגמסלול

מניותללאכללימילי

883,137103986,37הפקדות

150,74)(96)(054,74)משיכות

)739,28)-(739,28)(אליהןואואחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-918,1(1,ו918(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

172,33925,1097.35נטוצבירהכ"סה

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

009/9-1ג

מדינהח"אגמסלול
הבלסד(..)מניותללא(.)כללימסלול

343,1354347.135הפקדות

(555,83)-(555,83)משיכות

(334,42)-(334,42)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטווכויותהעברת

565(565)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

889,8569458,9נטוצבירהכ"סה

===========

1-1נ/2009

ללאמדינהח"אגמסלול
הכלסד(..)מניות1:ןכללימסלול

715,17716731.177הפקדות

454,103)-(454,103)משיכות

(341,52)-(341.52)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

650(650)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

270,21666936,21נטוצבירהכ"סה

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

.09,1,1-מהחל-כללימסלק(.1

09/8,91-מהחל-מניותללאמדינהח"אגמסלול(י'1
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הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

2010/9-1

מניותללאמדינהח"אגמסלולכללימסלי

%73.4%05,2מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/9-1

(**)מנייתללאמדינהח"אגמסלול(*)כללימסלול

%56.18%34.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/12-1

(.*)מניותללאמדינהח"אגמסלול(.)כללימסלול

%48.22%53.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(")

.09/8/19-מהחל-מניותללאמדינהח'אגימסלול(לי
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הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכשילמטגעבהצמדהלמדדבהצמדה
'בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

-923,67-474,2מזומניםושווימזומנים

491,561845,37266221,100סחיריםערךניירות

209,81511,2766.סחיריםשאינםערךניירות

.819,49-והלוואותפיקדונות

-950469השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

53742504151.5987.100(364ההשקעתכלסך

%51%41%8המסלולמהשקעותבאחוןים

מניותללסמדירח"אגמסלול

--270מזומניםושווימזומנים

-717638.1סחיריםערךניירות

נ2171638ההשקעותכלסך

%38%62המסללמהשקעותבאחוזים

-6
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2010שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מרביתאתשאפיינוהירידותאתמתקניםכשהםלעלותהמניותמדדיחורוהשלישיברבעון
אגרותשוק.%98.13-בעלה100א"תומדד%38.15-ב25א"תמדדעלהזהברבעון.השניהרבעון ,האחרוניםברבעוניםאותושאפיינובעליותהמשיךהחוב

-ל%5.2ביןעלובונדהתלמדדיכאשר
%9.3.

מאתרו

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
לפעילותהמשולבהמדד:לדוגמא.האחרוניםברבעוניםמהקצביותראיטיבקצבכיאםהכלכלית
.מתוןבאופןאךלעלותהמשיך,ישראלבנקשמפרסם,המשק
.%23.1-בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
על,%2שללרמה%5.1שלמרמה,השלישיברבעוןבמשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק
עם.הדיורבמחיריהעלייהוהמשךהאבטלהשיעורירידת,הכלכליתההתאוששותהמשךרקע
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכהברמהעדייןהריבית,ואת

החובואגרותהמניותשוע

ואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.השלישיברבעוןכיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדי
מדדי.%14-%5.15שלבשיעוריםהעיקרייםהמניותמדדיעלובישראל.%15-לo/5eביןעלו
התלמדד:האחרוניםברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האג
.%95.3שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%49.2שלבשיעורעלה20בונד

:הםבשווקיםלעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.המפותחותבמדינותבעיקרמרכזייםבנקיםשלהמרחיבההמדיניותהמשך
.מהמדינותבחלקפיסקאליתתמיכההמשך

.באירופההחובותמשברילגביהחששותהתמתנות*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/9-110/9-72009

%%%

90.123.182.3לצרכןהמחיריםמדד

20.894.133.10מדדצמודממשלתיח"אג

23.1190.322.40מדדצמודקונצרניח"אג

88.485.052.2צמודלאממשלתיח"אג

06.739.1586.74ף"המעומניותמדד
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2010שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

:כללימסלול

ח"ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.המניותרכיבלהגדלתפעלההקרןהשלישיהרבעוןבמהלך
.ושמליון1.1-כשלבהיקףמכירותלעומתח"שמליון4.24-כשלבהיקףלהמרה

בדירוגקונצרניותחובאגרותקנייתתוךהרכיבלהגדלתהקרןפעלהלמדדהצמודהקונצרניברכיב
.עומיליון2.3-כשלבהיקףקונצרניותח"אגומכירתגשמיליון7.18-כשלבהיקףקצרמ"ובמחגבוה

עמיליון4.28-כשלכספיבהיקףוקצרותבינוניותח"אגנרכשוהממשלתיהצמודברכיב

".

שומיליון3.0-כשלבהיקףממשלתיותח"אגהקרןרכשה,הנזילותניהולבמסגרת,השקליברכיב
.עגמיליון15-כשלבהיקףמ"ומק

:מניותללאמדינהח"אגמסלול

אגנרכשו,המסלוללמדיניותובהתאםהנזילותניהולבמסגרת,עמיתיםהפקדותכנגד
ח" במחמדדצמודותממשלתיות

מים"מקנרכשווכןח"שאלפי875-כשלכספיבהיקףובינוניקצרמ" 151-כשלבהיקף
לטווחמדדצמודותממשלתיותח"אגנמכרוהנזילותניהולבמסגרת."עאלפי

עאלפי195-כשלבהיקףקצר
".
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(ח"שכבאלפי

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2010/9/302009/9/302009/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

463453500.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

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

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית
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מ"בקגמלקופאלניהםחברהך:חפאיםיהב

wsn

ייהחברהי:להלן)מ"בעגמלקשותלניחולתברח-רופאיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
'),

עלחתמציתייסהדוחותואת2010בספטמבר30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוחאתהטלל

וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשייםושלושהתשעהשללתקופותהכוללהרווח

בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים

אלחבינייםלתקופותכספימיזעלעריכתאחראיםהםען,"בינייםלתקופותכספידיתח"34145
לפי

כספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,חתוןשוקאגף-האשרמשרדהנחיות

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה"

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,וחחשבונאייסתכספייםלענייניםהאחראיםאגשיםעטבעיקר,מביטויםמורכבתביניים

תנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבחיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורהלתקניבהתאם.

דעתחוותמחוויםאסאין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.שלביקורת

מיקנה
שתמידעלסבורלנוחגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתטעלבהתבסס

,ערוךאינול"הנהכספי
.54148בינלאומיחשבונאותלתקןבחתאם,המהותיותהבחינותמכל

כסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתגסס,הקודמתבפסקתלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחימותמכל,ממלאאינול"חנהכספישהמידע

ביטוח,החון
.יסכון"

ק"יופגשכש ושותישפלץ-שרוני
חשבוןרואי

,ערמת
מששיאבכסלוכאי

2010במבמבר28
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בעגמלעופיתלניהולחבות-רופאיםיהב
מ"

"
t 'Sb_הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליום
קו/9/ס2גאינו

(מבוקרושי

נכליל

D 'Vaשיטפיס

ו42בבנקיםמיימנים

למראשהוצאית

441הנכסיםכלסך

התחייביייע

391שרותיםלמתנילשלםהוצאות

452ההשתלמותקרן-זכאים
441שיטסותיבייית,תתחהכלסך

המצורכיםט"הבאור
.חפמכייסמפוחחותנפרדבלתיחלקתווים"

גםשעלולןגוזלם" מנכהדירקטוריוןייסר
תפעולשירותימחך,ל"
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב

הבספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום
10/9/30באור

(ממקרלא)

נכסים

שוטפיםתסים

427בבנקיםמזומנים

26מראשהוצאות

%44הנכסיםכלסו

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

39)שרותיםלנותנילשלםהוצאות

457ההשתלמותקרן-זכאים

441שוטפותהתחייבויותהכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקבלשריורםר"דברלוביץיצחקר"דהכספייםהדוחותאישורתאריך
תפעולשירותינותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעת

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו

ביוםביום
10/3010/09/30י09באור

מבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

5521,2852ההשתלמותקרןניהולדמי

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

6הוצאות

6021ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

166,1399יהבבנקניהולעמלת

669226השקעותתיקניהולדמי

18162השקעותייעוץ

228חשבונותביקורת

7832משפטייעוץ

4126מקצועיםשרותים

8936פנימימבקר

22מחשובשירותי

4אגרות

7ושיווקפרסום

581לעמיתיםדיוור

14439י"הרבאמצעותותקורהשכירות

521,2852ההוצאותכלסד

--------------------
כוללר11ח

.הכימייםמהיוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללי-1באור

קרן-רופאיםאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב.א להלן)השתלמות
.("הקרן" הינההקרן
תשסגמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופת

-ה" .שכיריםלרופאיםומיועדת2005
נוצרההשינויבמסגרת.המבניהשינויהליךאתהשלימההחברה2009/12/31יוםסוףלאחר
קופותלניהולחברה-רופאיםיהב,המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטית,חשבונאיתהפרדה

.השתלמותקרן-רופאיםההשתלמותקרןוביןמ"בעגמל

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותללאמדינהח"אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
תקנישלע1(834בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)IFRSבינלאומייםכספידיווח
.האוצרשבאגףוחסכון
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

המבנישהשינוימכיוון,אשתקדהמקבילולרבעוןקודמתשנהלסוףהשוואהמספריהוצגולא .09/12/31יוםלאחרהתרחשבחברה

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

-3



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור
והועברומהעמיתיםשנגבוניהולמדמינובעתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת

.החברהידיעלששולמוההוצאותבקיזוןלחברה

ניהולמדמיהכנסות-4באור
עלענפיתגמלקופתהיאהקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות

פי מהקרןגובההחברהולפיכךהאוצראישור
עלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמי

.דיןכלהוראותפי
להיותהצפויותהחברההוצאותפיעלניהולדמימעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמות

הוצאות-5באור
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהההליני-6באור
האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן

:המוסדייםלגופיםושקשוריםהשלישיברבעון

מערכתוהפעלתפנסיונישיווק,פנסיוניייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר0
.2010-ע"התש,(סליקה

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0

"
,מחדלברירתמסלוליהקמת)

.2010.7.6מיוםשנייהטיוטה-2010-ע"התש
מוסדייסבגופיםמידעטכנולוגיותניהול'4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0

.2010.8.22מיום' 3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0
לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות' ממשלתיות

נציגותכהונת'עסקייםהגבליםרשותשלמשפטייועץומכתב2010.7.14מיום' דחופה
.2010.7.12מיום' 0

עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר
' .2010.8.22מיום

שלשוויומחישובכתוצאהשייווצרהרווחפריסתלענייןהבהרה'0
ידיעלסחירלאנכי מומחה

.2010.8.15מיום'
.2010.8.15מיום'טיוטה-עדכון-שירותיםלמתןהסכם'ויועציםסוכניםחוורטיוטת0 ויועציםסוכניםחוורשיוטת0

מיום'טיוטה-הבהרה.פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור' 2010.8.15.

בחודשיםפנסיהלקרנותשהצטרפובעמיתיםלטיפולעקרונות'פנסיהקרנותחוזרטיוטת0
.2010.8.3מיום'טיוטה-תיקון-1995מארס-ינואר

-וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
.2010.8.18מיוס'שניהטיוטה

תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות'מוסדייםגופיסחוזרטיוטת0
.2010.8.18מיום'טיוטה-

רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
.2010.8.15מיום'טיוטה-הבהרה-

טיוטה-העמיתלמאפייניהפנסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת'מוסדייםגופיםחוורטיוטת0
.2010.7.6מיום'שנייה
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