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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
-רופאיםבניהולעוסקת,(י,החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
1982במאי6ביוםהוקמההקרן.(ההשתלמותיייקרןאוייהקרויי-להלן)השתלמותקרן

.שכיריםלרופאיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

הקרןפיצול-אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברהעברה2009בדצמבר31ביום*
.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידית

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן*

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

.מניותללאמדינהח"אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.

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

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמן.
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועל,מכךהמשתמע

.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*



הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםנאלפי

הקרןשלעיקרייםכתפייםנתונים

2010/06/30הדיווחתלופתלטוףגטוהנכסיםהרכב.א

הכלסךtt?EJללאמדיגהח'אלמסלולכללימסליל סה

1964,1845,183]88181נטו,הננסיםכ"

עיקרייםמרכיבים
%54.7%47.17%55.7מזומניםושווימזומנים

82%29.80.ל%2980,53סחיריםערךניירות

%737-%74.7סחיריםשאינםערךניירות

%424-%43.4והלוואותפקדונות

OIYo.0-.נטו,הנכסיםיתר

2009/06/30

הכלסו,כליימסוי סה
899,046,1899נטו,הנכסיםכ"

"
,4ב

עיקרייםמרכיבים
%25.17%257מוומניסושווימזומנים

66%016ל0ן,סחיריםערךניירות

0%25.0ן2501סחיריםשאינסערךגיורות

%37,6%376והלוואותפקדונות

%030%03.0נטו,הנכסיםיתר

009/12ש

"3
הכלסךמנייתללאמדינהח"אגמסלילכללימטלול

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

8_ן%4]%40.8%55.5מזומניםושווימזומנים

%45.771סחיריםערךיירוח)

~
45.84%45.7,

סחיריםשאינםערךניירות
"

%898-8.י90

5.ן%155,15והלוואותפקדונות

Oנטו,הנכסיםיתר - IO

~

O-%100



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדוחבתעופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2010/6"1

הכלסךמניותללאמדינהח"אגמילולכללימסלול

533,8748581,87הפקדות

(211,47)-(211,47)משיכות

(427,20)-(427,20)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

224.1(1.ו224(אליוואובקרןאחרממסלולנטווכויותשרת

671,18272,1943,19נטוצבירהכ

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

נ-2009/6
הכלסו(.)כללימסלט

144,88144,88הפקדות

(643,59)(643,59)משיכות

(241,34)4ק,241)(אליהןואואחרותלקרנותנטוזכויותהעברת

(740,5)(740,5)נטוצבירהכ"סה

-===-=

8
2009/12-1

)כללימסלי
אגמסליל(.

.)מניותללאמדיגהח"
-
הקלסדן

715,17716731,177הפקדות

(454,103)-(454,103)משיכות

(341,52).(341,52)(אליהןואואחרותקרנותנטוזכויותהעברת

650(650)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

270,21666936,21נטוצבירהכ"סה

-==========

.1,נ/09-מהחל-כללימסלל('1

09-מהחל-מניותללאמדינהח"אגמסלול(י')
'8'19



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב

הדירקטוריוןזוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתעופתהקרןתשואות.ג

2010/6-1

מניותללאמדינהח"אגמסלולכללימסלול

%90.0%57.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

6
2009-1ע

1')כללימילול

%64.13מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/12-1

(**)מניותללא/ח"אגמסלול(י)כללימסלול

%48.22%53.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

.1/נ/09-מהחל-כללימסלול(י,

ינ,ו,י0-מהחי-מניית"יימיתהח-אישטייי



ימ'בעגמלקופותלביהולחברה-רופאיםיהב
הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמיהלמדדבהצמדה
כ"יהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלח

037,87-001,2-038,89מזומניםושווימזומנים

940,509591,34066002,98599,948סחיריםערךניירות

4300,88601,2599504,91סחיריםשאינםערךניירות

330,52--330,52.-והלוואותפיקדונות

576--22554השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

181047ע77,181tfifia11611(511113ההשקעותכלסך

%8%100יו%5141המסלולמהשקעותחווים*

מניותללאמדינהח"אגמסלול

343..-343מזומניםושווימזומנים

620.1-.647973סחיריםערךניירות

163.1_.בנ_נב22222ההשקעותכליך

%50%50%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב 2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

כלשלהשיאנקודתסביבנסחריםבישראלהמוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
.%13-%14-כשלבירידותהרבעוןאתמסיימיםכשהםלרדתהמדדיםהחלווומנקודה.הנמנים

גברוזהברבעון.%10מעלשלבשיעוריםהמניותמדדינפלובעולםהמרכזיותבבורסותגם
הגעתןבעקבותהעולמיתבצמיחהומהאטהאירופהממדינותבחלקחובותמשברימפניהחששות
.המשברבתקופתשיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום

מגוערו

הכלכליתוההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
ההתאוששותבקצבההאטה.האחרוניםברבעוניםאותןשאפייןמהקצביותראיטיבקצבכיאם

המעובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטיתהצריכהנתוניכוללהשוניםבנתוניםניכרת
עלברוטומ" לייצואההזמנותנתוניגם.המקומיהייצור

בקצבהתמתנותעלמעידיםוהתעשייההשירותיםבענפי
.ההתאוששות

.%53.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
המשךרקעעל,%5.1שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתישראלבנקהעלההרבעוןבתחילת

נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוק

בארההעיקרייםהמדדים.כיווןשינוובעולסבישראלהמניותמדדיהשניברבעון
ירדוובאירופהב" ירדובישראלגם.%10-%14שלבשיעורים

,המניותלמדדיבניגוד.דומיםבשיעוריםהמניותמדדי
40בונדתלומדד%23.3שלבשיעורעלה20בונדתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי
.%34.0שלבשיעורעלה

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים

.ההתאוששותבקצבהיחלשותעלשהצביעול"ובחובארץכלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר*
.בעולסהמרחיבותמהתכניותחלקמיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליהי .הגבוהיםהחובותבעקבותבאירופהבעיקרחובמשברישלמהתפתחותםחשש.

"להלן
.הנבחריםבנודדיכןוונרל',הויוררו

10/6-110/6-42009

%%%

67.053.18.3לצרכןהמחיריםדד"

ג,
14.633.433.10מדדצמודממשלתיח"

06.767.121.40מדדצמודקונצרניח"ג)

ג,
59.1017.0-ח"מטצמודממשלתיח"

99.318.251.2צמודלאממשלתיח"וג

המעומניותדד,
21.7-55.1385.74-ף"



בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ" 2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןהדרןפעילות

:כללימסלול

בשווקיםמחיריםירידותניצולתוךהמניותרכיבלהגדלתפעלההקרןהשניהרבעוןבמהלך
ואגמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.עליותכדיתוךולמימושים,לרכישות

שלבהיקףלהמרהח" שמליון20-כ
.צומליון3-כשלבהיקףמכירותלעומתח"

בהיקףקונצרניותחובאגרותמכירתתוךברכיבהסיכוןלצמצוםהקרןפעלהלמדדהצמודברכיב
.שואלפי25-כשלבהיקףגבוהבדרוגקצרותקונצרניותח"אגורכישתעואלפי069,1כשל

בהיקףבינונילטווחח"אגנרכשוהממשלתיהצמודברכיב
מנגד.שואלפי822,40-כשלכספי אגנמכרו

.שואלפי573,46-כשלכספיבהיקףקצרותח"

אגהקרןרכשה,הנזילותניהולבמסגרת,השקליברכיב
שלבהיקףקבועהבריביתממשלתיותח" ומקגשמליון20-כ

מיליון6-כשלבהיקףכספיתנאמנותקרןומכרהשומיליון26-כשלבהיקףמ" 1

~

.

:מניותללאמדינתח"אגמסלול

אגנרכשו,למדיניותובהתאםלמסלולהעמיתיםשלהעברותכנגד
מדדצמודותממשלתיותח" שאלפי463-כשלכספיבהיקף

.שואלפי388-כשלבהיקףשקליותממשלתיותח"ואגח"



בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ" 2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי

ליוםלייטליוט
2010/6/302009/6/302009/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

709710500.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

דיווחעלהפנימיתהבקרהעלהתנהלהאחריות
כספי מתווהקבעההמנהלתהחברה

404-הפרוייקטתיחוםשלכללי

~

soxפיעלהנלוויםהדיווחיםלענין -10-9חוזר
מספרקיימההחברה.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשל2009

ישיבות הקרובהרבעוןבמהלך.בנושאעבודה
.התיחוםאתלהשליםהחברהבכוונת

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי מנתעליעיליםהסהחברהשלהגילוילגביוהנהלים

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום
הדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

עלהממונהשקבע וחסכוןביטוחההוןשוק
.אלובהוראותשנקבעובמועד

הפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוימתןהמחייבים

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
כלאירעלא2010ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינוי

הפנימיתהבקרהעל'מהותייע.כספידיווחעלהחברהשל

-9-
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C.(א15)חשבוןראה.ה.ארשרוי ~ PA,15לוו

ISR(4.(חשבןרואה,*שיירא

-

0,EUעענ חשבוןתאה,9לגראף
).lSR(4ון00ק

"4"
8 חשגוןרואה,(אושפלר

1182SNEFLERפ,סונק(א13)
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שלהמגיחולבעליחמשירהחשבוןתאהשלסוירהחח

מ"בעגמלקהוותלגיחתחגרה-רופאיםיהב
)מבט

בעגמלקופותלניהולחברה-רפאיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
,('החברהי":להלן)מ" הדוחאתהכולל

תרווחעלהתמציתייםהדוחותואת2010ביוני30ליוםהכספיהמצבעלתתמציתי
וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותהכולל

חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים
בינלאומי )5ג)4

לפיאלהבינייםלתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיתח"
מידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיות

כיפי לתקופות
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייס

המקירחהיקף

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה" לתקופות

היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים
לתקופותכספימידעשלסקירה."

מיישום),וחחשטנאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייס

תנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינתולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאסאין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיטלחיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.שלביקורת

מסקנה

שהמידעלסבורלנוהגורסדברליבתלתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,ערוךאינול"הנהכספי מכל

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבחתאס,המהותיותהבחינות

לנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבתתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבמטף
לסבור

שוקאגף-האוצרמשרדחנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"חנהכספישהמידע

.וחיסכוןביטוח,ההון

%מגי

~
'ושותשפלר"שרוני
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,גןרמת
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בעגמלסופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ"

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשוליםבאלפי)

ליוםליום
10/6/3009/12/31באור

(מבוקר,(מבוקריא

נכווינו

שוטפיםנציים

390בבנקיםמזומנים

471ההשתלמותקרן-חייבים
312

441הנכסיםכלסך
312

מניותוהוןהתחייבויות

שוטפותש?התחייבו

461שרותיםלנותנילשלםהוצאות
312

461שוטפותהתחייבויותהכלסך
123

מניותהוו

441המניותוהוןהתחייבויותיך
ב1נ

-----
הכיפמהדוחותיפרדחלשבלתנהוויט%[ע(המצורפהגאוחס

.ט"

יתל
.ו

4,4ג
,.14 יו

הדירר"
,

4עוריוי
מנכ'

תפעולשירותינותן/ל"



בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ"

הכוללהרווחעלדוחתמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששת

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו
ביוםביום

10/06/3010/06/30באור

מבוסרלאמבוקרלא

הכנסות

5669,1842ההשתלמותקרןניהולדמי

----------
6הוצאות

3918ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

767385יהבבנקניהולעמלת

443222השקעותתיקניהולדמי

119השקעותייעוץ
66

146חשבוניתביקורת

46משפטייעוץ
23

152מקצועיםשרותים

5317פנימימבקר

41אגרות

74ושיתקפרסום

5738לעמיתיםדיוור

10560י"הרבאמצעותותקורהשכירות

669,1הוצאותסך
842

--------------------
כוללר11ח

.הכספייםמהדוחותנפרדגלתיחלקמהסיסהמצורפיםהבאורים



בעגמלחופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ"

בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

כללי-1באור

בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב.א
קרן-רופאיםאתמנהלת("החברה"להלן)מ" להלן)השתלמות

.("הקרן" קופתהינההקרן
תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמל

-ה" .שכיריםלרופאיםומיועדת2005
הליךאתהשלימההחברה2009/12/31ביום

הפרדהנוצרההשינויבמסגרת.המבניהשינוי גמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב,המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטית,חשבונאית
.השתלמותקרן-רופאיםלביןמ"בע

ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
2010/12/31.

אגומסלולכללימסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
.מניותללאמדינהח"

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
חשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

תקנישל1534תבינלאומי דיווח
ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)IFRSבינלאומייםכספי

.האוצרשבאגףוחסכון
בהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמי הוצגולא
התרחשבחברההמבנישהשינוימכיוון,אשתקדהמקביללרבעוןהשוואהמספרי

.09/12/31ביום
דעתושיקולבאומדניםשימוש.2

להשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכשפייסהדוחותבעריכת
דעתבשיקול והנחותאומדנים,בהערכות

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
שלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

נדרשה,החברה להניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחות

,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
גורמים סבירותהנחותועלחיצוניים

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאם
חשבונאייסבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים

מוכרים האומדניםתוקנושבהבתקופה
.מושפעתעתידיתתקופהובכל

-13-



בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמן
כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהליםמ" ההוראותכלליישוםופועל,מכךהמשתמע

,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.והדירקטוריוןהשקעותועדתלהוראותבכפוף

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

בעהמדינהלעובדייהבבנק
להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ" ,החברההוראות,דיןכל

ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון
עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים

הוראותפי תשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקים

.אחריםשלישיים

ההשתלמותקרןיתרת-4באור
,החברההוצאותבגובה,הקרןמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקרןיתרת

דמיבניכוי העברהובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול
לתשלוםשנועדה,לחברהמהקרןכספית הוצאות

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברה

ניהולמדמיהכנסות-5באור

קופתהיאהקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
פיעלענפיתגמל החברהולפיכךהאוצראישור

לשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובה
עלהמירבי .דיןכלהוראותפי

מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל
להיותהצפויותהחברההוצאותפיעלניהולדמי )הגביהחודשבגיןמשולמות

.("מצטברבסיס"
הוצאות-6באור

ההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורך הואעיסוקהשכלהחברה

.הקרןהפעלת



בעגמלקופותלניהולחברה-רופאיםיהב
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

ותקינהחמישהתהליכי-7באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחווריםטיוטות,הוראותלתלו
שמיועדים במהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

:האחרוןהרבעון

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראותמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
10/7מיום3-9-2010מחייבכחוזראושר.2010.4.14מיוםשניהטיוטה-ממשלתיות

/14.
.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכמפיסהעברתמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
קופותביןכספיסהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

.2010.4.14מיום2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאהבהרותמסמך*
גמלמקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתי

.2010.4.27מיוס2010-ע"התש,(אחת

מנהלתחברהאותהידיעלבנאמנותהמנוהלתאחרתגמלקופתעםגמלקופתמיזוגנוהל*
.10.4.27מיום

הנחיה,המשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטברשות,המידעמאגרירשםהנחיית*
מידענושאשלזהותאימותלתהליכימינימוםדרישת2010-1מספר

גישהמתןלצורך במאגרשעליולמידע
.2010.5.20מיוםמידע

מיוסוגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2010.5.24.

מקרןחלקיתכספיסמשיכת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010.6.1מיוס2010-ע"התש,(השתלמות

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
-הכנסיוני .2010.6.15מיוםראשונהטיוטה

שלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראות8
מיוסמ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקה 2010.

6.27.

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
r'מסתיקון) (Z2010.6.30מיום2010-ע"התש.

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*

"
מסתיקון)(אישיבניהולגמלקופת)

'2), 0-יני'יו,הת

~
0י20106מיום20


