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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן*יהב
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

כללי

היא("התאגיד"או"החברה"או"הקרן"-להלן)מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב
חוקפיעלמאושרתגמלקופתהיאהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתשהוקמהחברה

"גמקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוח
הקרן.("גמלקופותחוק"-להלן)2005-ה"התשס

.כתאגידפועלתוהיא,השתלמותכקרןמאושרת

קופתאישורלחידושבקשההגישההחברה.09/7/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*
.גמל

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

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה*

,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןחברתידיעלמנוהלההשקעותתחום*
כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה
ועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.מ"בעסהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעות



הדירקטוריוןדוח
2009ביוני30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדווחתקופתלסוףהנכסיםהרכב.א
09/06/3008/06/3008/12/31

899,046,1512,102,1117,928נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%25.17%46.15%35.18מזומניםושווימזומנים

%10.66%17.62%15.61סחיריםערךניירות

%25.10%28.14%83.12סחיריםשאינםערךניירות

%37.6%09.8%61.7והלוואותפקדונות

%06.0-%03.0נטו,הנכסיםיתר

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

09/6-108/6-12008

144,88703,76424,157הפקדות

(147,164)(015,60)(643,59)משיכות

(873.53)(606.27)(241.34)אחרותלקרנותנטוזכויותהעברת

(596,60)(918,10)(740,5)נטוצבירהכ"סה
--

09/6-108/6-12008

-%08.13-%64.13%00.2מצטברתברוטונומינליתתשואה
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2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

2009שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

המשברוהתמתןהמשברעםולהתמודדלפעולהשונותבמדינותהממשלותהמשיכוהשניברבעון
.2009שלהשניברבעוןוהמשיכהמרץחודשבתחילתהשתנתההמניותבשווקיהמגמה.הפיננסי
.לגאותהמשיכוהמניותומדדיההוןבשוקמאודמוצלחהיההשניהרבעון

מאתרו

.הרבעוןבמשךהכלכליתבפעילותהתכווצותעללהעידממשיכיםבישראלהכלכלייםהאינדיקטורים
המדד.(בינואר%1.7)האזרחיהעבודהמכוח%8.7-למועסקיםהבלחישיעורהגיעהרבעוןבמהלך
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,זאתלעומת
.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*
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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

(המשו)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

עלהךהנזילותרמתאתוהגדילההתיקשלהסיכוךרמותלצמצוםבעיקרהשניברבעוןפעלההקרך
.מזומניםידיעלוהךקצרלטווחממשלתיח"אגידי

מניותנרכשוזופעילותבמסגרת.בשווקיםהתנודותניצולתוךהמניותתיקלהשבחתפעלההקרן
עאלפי380,35-כשלבהיקףמכירותלעומתח"שאלפי760,33-כשלבהיקףלהמרהח"ואג

~
.

עקב,הישראליבשוקלחשיפהל"בחולשווקיםמהחשיפהחלקהעבירההקרן,ההשבחהבמסגרת
.הקרובבטווחיותריציבהמקומיהשוקכיהערכה

ומכירתנרחבבפיזורחובאגרותרכישתידיעללמדדהצמודברכיבהסיכוןלצמצוםפעלההקרן
ם"ובמחגבוהיםבדירוגיםח"אג.רכשההקרן.משמעותיתבצורהירדהלפדיוןשתשואתן,ח"אג

.עהאלפי329,39שלבהיקףקונצרניותחובאגרותומכרהח"שאלפי111,15שלבהיקףקצר

.הרבעוןבמהלךפעילותהקרןביצעהלאהשקליבאפיק

שלח"אגבאמצעותבחשיפהעתידייםחוויםבאמצעותחשיפההקרןהחליפהח"המטברכיב
.קצרלטווחישראלממשלת
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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

(**)הצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

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

2009ביוני30ליום

292,174-316,6-608,180מזומניםושווימזומנים

745,240257,367072,8924,75998,691סחיריםערךניירות

18241,104520,2539318,107סחיריסשאינםערךניירות

641,66--641,66-והלוואותפיקדונות

568---568השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

1.ך133.04ב6נaLaau2au228*1126ההשקעותכלסך

4095%51%2%7%100הקרןמנכסיבאחוזים

2008ביוני30ליום

933,162-603,7-536,170מזומניםושווימזומנים

221,302016,336362,47-599,685סחיריםערךניירות

225,9942,145294,2-461,157סחיריםשאינםערךניירות

814.81395.7-209.89-והלוואותפיקדונות

805.102.1__ב__4בנ2264בב6ב424*22בההשקעותכלסך

%43%51%6%100הקרןמנכסיבאחוזים

2008בדצמבר31ליום

789,152-615,17-404,170מזומניםושווימזומנים

230,250761,277857864,38712,567סחיריםערךניירות

834,4411,111530,2374149,119סחיריםשאינםערךניירות

345,69-298,1643,70-והלוואותפיקדונות

521--521-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

821222d52Eh422בנ2בdUd2Q4ההשקעותכלסך
*228 4491%49%3%4%100הקרןמנכסיבאחוזים

.ל"בחונכסיםגםכוללים2008ביוני30ליום"חוץלמטבעבהצמדה"בטורהנכסיםיתרותןל
השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים2008ביוני30ליוםלקבלסכומים(**)

.חוץלמטבעהצמדהלגבי"נגזריםנכסים"בפרקעודראה
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2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי
הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליוםליוםליום

09/6/3008/6/302008/12/31עתידיותעסקאות

724205-,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

נטו
עסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
543,33047,38-ח"מטשקלעתידיות

בטחונות

467781,4-עסקאותבשלבטוחותשווי

נוסףמידע
ליוםליוםליום

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

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

710489731.התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

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

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל

-י-



C.(א6ו.)חשבוןרואה,גילגראף . P .A,]!6ע4אפ
.EREZ,(ן!חשבאה!ר,אוזטפלר C , P,A, (lSRקפא8[אש

שלהמניותלבעליהמבקרההשבתרואהשלסקירהדוח

מ"בקלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב

מבוא

,("הקרן":להלן))כ"בע(לרופטהיכוהסכוךהשתלמותקרן-יהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2009ביוני30ליוםהתמציתיהמאוןאתהכולל

אחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופה

הישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלבריכה

לתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"בינייסלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלהקינה

מסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלהביניים

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעל

הסקירההיקף

כטפימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלונקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומהבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע

.וחיסכוןביטוח,ההון

ע,1י1%י1כש
'ושותשפלא-שותי

השבוןרואי
,גןרמת
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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן"יהב

מאזנים
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
09/6/3008/6/3008/12/31נרים

הש

~

מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)ות
)

:מזומניםושווימזומנים

542,6782,7965,17בבנקמזומנים

066.174754.162439.152בבנקיםמועדקצריפקדונות וו
60,180536,170404,170

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

:סחיריםערךניירות

311,379763,326838,336ממשלתיותחובאגרות

376,128196,163763,109אחרותחובאגרות*

311.184640.195111.121אחריםערךניירות
998,691599,685712,567

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

:סחיריםשאינםערךניירות

761,106960,148736,113קונצרניותחובאגרות

557501.8413.5אחריםערךניירות
318,107461,157149,119

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

יוהלוואותנדונותת
865,64172,89511,69בבנקיםפקדונות

776.137132.1.הלוואות
641,66209,89643,70

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

568-521(*)השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

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

133,047,1805,102,1429,928ההשקעותכלסך

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

-10-חובהויתרותחייבים

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

133,047,1-815,102,1429,928הנכסיםכלסך
==ב==============

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

מניותהון
899,046,1512,102,1117,928העמיתיםזכויות

234303312זכותויתרותזכאים

133,047,1815,102,1429,928וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
========ב==ן=

.לשנתייםבדוהותמהמיתבלבשונה,*יתחבץ"בגבהרקעותכלולים2001בעניפגליס44יחטמיםח

.ש*ס
זוועומדאלרייקיתרהיייקשויויהד

המיליהניא"
.
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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותסרן-יהב

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששת
לשנההחודשיםהחוישים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

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

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

753,2663269,7מזומניםושוויממזומנים

------------------------------------
סחיריםערךמניירות
654,11723711,26ממשלתיותחובמאגרות

(383,35)623,37635,21אחרותחובמאגרות
(510.136)027.52909.33אחריםערךמניירות

304,101267,56(182,145)

------------------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
(281,2)035,14574,5ממשלתיותלאחובמאגרות

(362.7)(200.2)263.1אחריםערךמניירות

298,15374,3(643,9)

------------------------------------
והלוואותמפקדונות
053,6277,2349,2בבנקיםמפקדונות
(17)720354מהלוואות

773,6631,2332,2

------------------------------------
432נטו,אחרותהכנסות

(222,145)132,126938,62(הפסדים)ההכנסותכליך

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

295,1648799,2ניהולדמי
200128142סחיריםערךניירותעמלות

11552408אחרותמיסיםהוצאות
610,1828349,3ההוצאותכלסך

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

(571,148)522,124110,62הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30
כללי-1באור

שהוקמהחברההינה("החברה"או"הקרן"להלן)מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-יהב.א
.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
-ה"תשס

.שכיריםלרופאיםומיועדת2005
הגישההחברה.09/7/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.השתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.גמלקופתאישורלחידושבקשה

חשבונאיתמדיניות-2באור

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

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו
ולאהיות08/6/30ביוםשנסתיימולתקופות,והוצאותהכנסותלדוחהשוואהמספריהוצגולא

.אשתקדאלודוחותהוצגו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

שתפקידה,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןחברתידיעלמנוהלההשקעותתחום
ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהל

הנכסים.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.מ"בעסהרבפועליםבמשמרתנמצאים

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

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות

קשוריםצדדים-4באור

וחסכוןהשתלמותקרן-יהבשלממניותיה%90-במחזיקיהבבנק,החברותרשםרשומותפיעל
.במניותהבנקשלההחזקהטיבלגביבירורמתקיים.מ"בעלרופאים

.יהבבנקממניותבמחציתמחזיקמ"בעטפחות-מזרחיבנק
על,צדדיחדבאופן,מוותרהינוכי,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףיהבבנקהודיע2008בשנת

אלהבזכויותשישככל,מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן-ביהבלמניותיוהנלוותהזכויות

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

צדדיםיחייבשלאאישיבויתורמדוברכיוכן,האמורותהחברותעסקילחיסולהצעהותובא
.המניותאתשירכשושלישיים

.לבנקקשורצדהיאהקרן,לעילכמפורטהקרןבמניותיהבבנקהחזקתונוכחזאתעם
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מ"בעלרופאיםוהסכוןהשתלמותקרן*יהב
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

הומניהרשיוןשתוקףלאדםלהעניקלממונהמאפשרותהתקנות:2009.6.22ביוםפורסמו
להתקיימותבכפוף,חודשים12עלתעלהשלאלתקופהנוסףזמנירשיון,פגלושניתן
.מסויימיםתנאים

"גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
-2009-ט"התשס,(3'מסתיקון)

השתתפותבעניין41ה1תקנהבוטלהזהתיקוןבמסגרת:2009.6.28ביוםפורסמו
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותבמסגרתהוסדרזהנושא)כלליותבאסיפות

" .(2009-ט"תשס,(כלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
באסיפהמנהלתחברההשתתפות)

חובתאת,היתרבין,מסדירות,אלותקנות:2009.7.7ביוםפורסמו-2009-ט"תשס,(כללית
.בוהצבעהזכותבעלשהואתאגידשלכלליתבאסיפהמוסדימשקיעשלוההצבעהההשתתפות

במהלךשהתפרסמו,המוסדייםלגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףחוזרילהלן
:האחרוןהרבעון

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

.בנקאייםותאגידיםאחריםמוסדייםגופיםלרבות,אחריםמלוויםעםבמשותףאועצמאיבאופן,חובות
שבניהולוחובאחרשוטפיםובקרהמעקבלצורךמוסדיגוףלהיערכותמסגרתלהגדירזהחוזרנועד,כןכמו

גיבושולצורךבעייתיבחובטיפוללצורך,שבניהולוההשקעהנכסיבתיקהחובמצבובחינתהערכהלצורך
אתלקבועוכן,חובהסדרבתהליךהשתתפותוובדברהחובלגבייתשינקוטאמצעיםבדברהחלטה
.אלהפעולותלביצועהאחראיםהגורמים

:(2009.5.7מיום8-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)במזומןשלאעמיתיםזכויותהעברת* מטרת
.במזומןשלאעמיתיםזכויותלהעברתהתנאיםאתלהסדירהינהזהחוזר
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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן*יהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

(המשך)ותעינהחקיקהתהליכי-6באור

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

.סמכותומכוחמבררשהממונההציבורבפניותבטפלםהמפוקחים

10-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות*
sox-השל404סעיףדרישותליישוםהמיועדותהוראותלפרטהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.21מיום

Act,הידיעלשנקבעו-SECהידיועל-PCAOB,דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשר

.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהדעתוחוותכספי

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

במסגרתהוסדרולאואשרבישראלההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותלהגברתהדרושיםהצעדים
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

"
-ט"התשס,(הכלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)

.(ההצבעהואופןפרסומה,ההצבעהמדיניות:כגון)2009

לגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהוראותטיוטותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךשהתפרסמו,המוסדיים

החוזרטיוטתמטרת:(2009.4.5מיוםחוזרטיוטת)תביעותיישובאגבסטטיסטימידעאיסוף* הינה
והצגת,וחיסכוךביטוחההוןשוקעללממונההדיווחאופך,נתוניםושמירתאיסוףאופךאתלהסדיר

.האינטרנטבאתרהנתונים

מטרת:(2009.5.12מיוםויועציםסוכניםחוזרטיוטת)רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות* טיוטת
סוכןעסמבטחהתקשרות"14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההחוזר

בעלביןהתקשרותהסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוח
.מוסדיוגוףרישיון

מיוםחוזרטיוטת)ולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניובדיווחהשנתיבדיווחתיקונים*
לגביהשנתיהדיווחבמסגרתלחוסכיםשניתןהפירוטאתלהרחיבהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.5.13

עלכאמורההנחהלביטולוהתנאיםניהולבדמיהנחהשיעורבדברלרבות,המוסדיהגוףשגובההניהולדמי
המידעאחזורובשירותהרבעוניבדיווחלחוסכיםהניתןהמידעהיקףאתלהרחיב,בנוסף.המוסדיהגוףידי

ולשפריותרמקיףבאופןשלהםהפנסיוניהחיסכוןתנאיאתלבחוןלהםלאפשרמנתעל,האינטרנטברשת
אתלהעבירניתןאליהםאחריםגופיםמולאוהחיסכוןאתהמנהלהגוףמולשלהםהמיקוחיכולתאת

.החיסכון

אתלהסדירהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.5.13מיוםחוזרטיוטת)ניהולדמיגבייתמנגנון* תדירות
.הניהולדמיוהחזריהניהולדמיגביית

שנייהחוורטיוטתו2009.6.2מיוםראשונהחוזרטיוטת)מנהלותמחברותהוןדרישות*
מספקמענהשיעניקבאופןההוןדרישותאתלעדכךהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.24מיום

.המנהלותהחברותחשופותלהםלסיכונים
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מ"בעלרופאיםוחסכוןהשתלמותקרן*יהב
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

מחברההנדרשמזעריעצמיהוך)גמהקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.
ההוןמהוקובעתהתקנותטיוטת:(2009.6.2מיוםתקנותטיוטת)2009-ט"התשס,(מנהלת
קובעת,כןכמו.מנהלתמחברההנדרשהעצמיההוןמהולקבועהממונהאתומסמיכהההתחלתיהעצמי
.הוןהגדלתתבוצעאימתי

:(2009.6.3מיוםחוזרטיוטת)גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערך* תשתיתמיסודהיאהחוזרטיוטתמטרת
(סיכוניםובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות)מנהלתבחברה

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

:(2009.6.3מיוםחוזרטיוטת)מוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך* הבטחתהינההחוזרטיוטתמטרת
מוסדייםגופיםשלההשקעהנכסילתפעולארגוניתתשתיתשלקיומה

מניעתשעניינהמבניתובהפרדהאחריותותחומיחובהפעילויותבהגדרתהמאופיינת,ניהולםעלובקרה
.ענייניםניגודי

ויועציםסוכניםחוזרטיוטת)רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה*
לבעלמוסדיגוףביןהמידעהעברתתהליכיאתלהסדירהינההחוורטיוטתמטרת:(2009.6.9מיום
.מתמשךפנסיוניייעוץולצורך,פנסיונישיווקאופנסיוניייעוץביצועלצורד,רשיון

הינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.30מיוםחוזרטיוטת)מוסדייםבגופיםתגמולמדיניות* גיבושלענייןמנחיםקוויםקביעת
משרהנושאיושלהמוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניות

.המוסדיהגוףשלההשקעותבמערךהמועסקיםועובדים

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

בניהולהנדרשיםולבקרותלתהליכים,לשיטותהתייחסותהכולליםנאותיםתאגידיממשלעקרונותפיעל
.מידעטכנולוגיותתחום

החוזרטיוטתמטרת:(2009.7.8מיוםחוזרטיוטת)העמיתלמאפייניהחיסכוןמסלולהתאמת* אופןאתלקבועהינה
הייחודייםהמאפייניםעלבהתבססהשוניםהחיסכוןלמוצריהעמיתיםהצטרפות

העמיתיםלצרכיהחיסכוןאתלהתאיםמנתעללנהוגצריכיםהמוסדייםהגופיםשבוהאופןואתלהם
.החיסכוןתקופתכללאורך
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