
לניהולחברה-0"עו
מ"בעגמלקופות

בשנייםכספייםדוחות
1201במרץ31ליום



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011במרץ31

ענייניםתוכן

ז"ע
5-2התאגידענינימצבעלהדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8חשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכוללהרווחעלדוחות

12-11בינייםהכספייםלדוחותבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עוייס.א

בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)

.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ב

שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
לקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמס

.2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישית

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה.ד

לצורך("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ה
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותיקבלת

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

שלאכןמגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ו
השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך

,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימים
הבכירהגורםעםהחברההתקשרות,כןכמו.(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות
.ת"שלמגןבאמצעותהיאהכספיםבתחום

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ז
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

כספיםמנהל,סיכוניםמנהל,משפטייועץ:וביניתםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
.פניםומבקר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2011במרד31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

11/3/31ליוםחשבונותמספרעמיתיםסוג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

779,124783,12"שכירים

242-242עצמאים

021,134025,13כ"סה

.פיצוייםחשבונותכולל*

נסו,הקומהנכסיסך

שבאלפי,
ח"

197,246כללימסלול

178מניותללאמסלול

375,246כ"סה

הדוחנ

ברוטונומינליתתשואה 2011/3-1לתקופהמצטברת,

%12.0כללימסלול

%40.0מניותללאמסלול

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות
מומנוההוצאות.ח"שאלפי300-בכהסתכמו2011שלהראשוןברבעוןהחברההוצאות

הכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמימהכנסות
.הסקורים

.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהיגוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת
מיליארד0.170שללסךהסתכמו2011/3/31ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי

.%35.0שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד6.170לעומת,ח"ש

.%29.6הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

בקופותהמשיכות.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד1.4היההגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד5.7-בהסתכמותקופהבאותההגמל



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו

הצמיחה.הכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בנקשלהמשולבהמדד.הייצואבנתוניושיפורהמקומייםבביקושיםהגידולבהמשךמתבטאת
ומרץפברואר,ינוארבחודשים0.לו5ו%5.0,%6.0שלבשיעוריםעלההמשקלמצבישראל

.בהתאמה
.%7.0-בעלההראשוןברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
העלייהרקעעל,%5.2שללרמה%2שלמרמה,במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,בפועלהאינפלציהבקצב

החובואגרותהמניותשוק

א"תומדד%4.0-בירד25א"תמדד:כדלקמןבשיעוריםבארץהמניותמדדיירדוהראשוןברבעון
התחזקזובתקופה.%1-ל%5.0ביןעלוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.%34.1-בירד100

החובאגרותשוק.%46.4שלבשיעורהאירומולונחלש%91.1שלבשיעורהדולרמולהשקל
.%32.1-בירדממשלתיותמדדצמודותח"אגמדד:הואאףשליליותתשואותהציגהממשלתיות

מדד:האחרוניםברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי
.%05.1שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%52.0שלבשיעורעלה20בונדהתל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהפוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעלייתי
.האינפלציהבקצבעלייהי

.הריביתהעלאתבקצבעלייה*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/3-110/3-12010

%%%

70.086.0-66.2לצרכןהמחיריםמדד

32.1-73.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

89.130.503.13מדדצמודקונצרניח"אג

00.1-78.103.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD64.474.255.9

2540.0-34.784.15א"תמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
לעילשתוארו



לניהולחברה-ש"עו
~

nlol_מ"בעגמל
2011במרץ31ליוםהדיריטוריוןדוח

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
לתוםהעריכוהכספיםומנהלהמנכול,עםבשיתוף,("המוסדיהגוף"-להלן)החברההנהלת

.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופה
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,ווהערכהבסיסעל

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן4.ו.מ
ל"מנכ,תמירקד"עותאריך



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
הכספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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ש"עוגמל-לניהולחברה

המניותלבעליהמבדוריסדית

של

מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עו

,להלן)מ"בעגמלקופתלניהולחברהס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו,שקשתכם

רווחעלהתמציתייםהדוחותואת2011במרץ31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה" הדירקטיריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםשלושהשללתקופההפסד.

14חשבונאותלתקןבהתאםוובינייםnDlpn<כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

אחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל

מידעלעריכת
~

EYD)אגף-האוצרמשרדהנחיותלפי11בינייםלתקופתplwוחיסכוןביטוח,ההון.

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחרייתנו

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכמפייסלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליU1)D1IW,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםחענייניסלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקינההישראליהמוסדשלאחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך

.בחשבונאות

לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

--האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הכיפיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםלייםליום
2/31ג/11/3/3110/3/3110באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

גפיים

שוטפיםנכסים

71193178בבנקיםמזומנים

--'351קופזהגמל-(חייבינ

436-מראשהוצאות

ל1שהנכסיםכלסד

כית"ההח

תטפשהתמיהות

12296115שרותיםלנותנילשלםהוצאות

3-10199קופתהגמל-זכאים

22197214ןשוטפותהתחייבויותהכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתימהוויכקמלקהמצורפיםהבאורים
/ע,ה

~

dl]ril.4גן
הדירר"יו

*
מנהעכספים15"מנכוריון



מ"בעגמלעופותלניהולחברה-יס'עו

הנזללהרווחעלדוחות

(תדשיסשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוטבייםביום

11/03/3110/03/3110/12/31באת

מבוקרמבוסרלאמבוקרלא

הכנסות

4300297254,1הגמלמקופתניהולדמי
1--מזומניםושוויממזומניםהכנסות

300297255,1ההכנסותכלסך

5הוצאות

42195ל4מנכוילשכר

4036160ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

4287ר11(יהבבנק)תפעולשירותי

מגן)משלימיםתפעולשירותי
~

rr>w(21-18

2240112השקעותתיקניהולדמי

9935חשבונותביקורת

4א2120משפטייעוץ

2.-אחרותמשפטיותהוצאות

756ןןמקצועיםשרותים

1045רי.פנימימבקר

3843151ביטוחים

ן--והשתלמויותעיוןימי

ן--מחשובשירותי

312אגרות

2356ושיווקפרסום

91046.לעמיתיםדיוור

24ןאחרותהוצאות

300297255,1ההוצאותכלסך

.....-----ך
;גייייייח

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכתפייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

להלן)ס"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עוייס
.("הקופה"

חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
בהתאםנערכוהחברהשל(" חשבונאותלתקן

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומי
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים

.האוצרשבאגף

הוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
.עצמי יושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכת
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
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מ"בעגמלסופותלניהולחברה-ס"עו
בינייםהבשפייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליוט

הגמלקופתיתרת-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיסשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

גמלמקופתניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
לשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

פיעלהמרבי .דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה


