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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

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

הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה"
.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללת

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג
המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
אישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמו

.2013/5/5-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצויים

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה.ה

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.1
העמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי

בעמוסדייםלגופיםשירותיםott>wמגןחברתעםהתקשרההחברה.ן
שירותיםקבלתלצורך,מ" משלימים

.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ח
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.והדירקטוריוןהשקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט

,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:וביניתםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
טכנולוגייותעלממונהוכןנכסיםלשערוךחברהtSOX-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל
ממונהבשירותיגםהחברהנעזרת2013לשנתהשנימהרבעוןהחלמידעאבטחתומנהלמידע
.אכיפה

והשיפויהביטוחסעיףאתלתקןהחברהשלהכלליתהאסיפההחליטה2013פברוארבחודש.יא
כןכמו.מינהליתאכיפהבענייןהדיןלהוראותהיתרביןולהתאימוההתאגדותבתקנות
ביוםאישרההוןשוקאגף.המשרהלנושאיהשיפויכתבנוסחעדכוןעלהחליטההאסיפה

.החברותברשםהתיקוןלרישוםפועלתוהחברהההתאגדותבתקנותהשינוייםאת2013.5:9

שלהליךלבצעעקרוניתהחלטההחברהדירקטוריוןקיבל2013שנתשלהראשוןברבעון.יב
העובדיםשלההשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשללניהולהמרצוןהקופהניהולהעברת

.מ"בעהסוציאלים
מספריזםההוןשוקאגףכי,החברהלהנהלתהכלליתההסתדרותהודיעה,2013מאיבחודש
מפעליותגמלקופותלהתנהלותבנוגע,הכלליתוההסתדרותהחברותרשותעםפגישות

,פעולהמכללהימנעהחברהנתבקשהולפיכךוהמדינהההסתדרותשלמשותפתשבבעלות
.מערכתיתיטופלוהנושאמאחר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

חשבונותמספרעמיתיםסוג
,

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

061,1327088,13ישכירים

212-212עצמאים
273,1327300,13הכלסך

.פיצוייםחשבונותכוללי
נטו,הקופהנכסיסך

2013/3/31(*)
-

2012/3/31(**)2012/12/31

706,257171,246140,254כללימסלול

665274539מניותללאמסלול

371,258445.246679,254הכלסך

.בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקופהנכסישיערוך(*)
.בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקופהנכסישיערוך(.ל

הדוחקופת
לתקופה'מצטבהתברוטו.תשואהוומינלית

2013/3-1-2012/3-12012/12-1

%89.1%86.2%9.7כללימסלול

%53.0%59.0%6.2ללאמסלול

מניות

הדיווחבתקופתוהעברותהמסיכות,ההפקדותירוט,
2013/173

שייחבאלפי
הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

006,35011,3הפקדות

(323,1)-(323,1)משיכות

(475,2)(1)(471,2נטוזכויותהעברת
אחרותמקופות

(אליהןאו)

-120(120)נטוזכויותהעברת

אחרממסלול
(אליואו)בקופה

(787)124(911)צבירההכלסך

נטו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי368-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכ,עםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס'עף
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":לחלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(נב
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות1,4(8)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(1
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברתשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(%
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדקכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-ע"

14.ץ,1)
ל"מנכ,לע,תמירקד"עותאריך



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
נספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתיבקרה,9-2010-ומוסדייםגופיםלחיזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוךח"רו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוהות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענונט
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,התברחשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרח

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.היוי
"
ן

מנהיכספים,אעלובדורוןח"רותאריך
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לכבוד

"לניחברה
ש"עוגמל-יל

המניותלבעליולנבעריםדווו

של

מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עו

:לתלן)מ"בעגמלקופתלניהולחברהס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו,לבקשתכם

רווחעלהתמציתייםהדוחותואת2013במרץ31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםולשלושהחודשיםשלושהשללתקופהוהפסד

14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

אחראיםהםוכן,י'בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמשדשל

.וחיסיתןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפי11בינייםnDlpn<כספימידעלעריכת
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלווקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."חיישותשל'וומבקוהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם.בנלקה,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקוהה..ם!אנליחגינ11אחריקירים)נהליומיישום,והחשבונאיים
מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםת:ו,כיגן'לתקנבההליםנעיכת;1ביקורתמאשריכרת)

.כביקירתמזוהיםלחיותיכוליםשהיוהמשתעותייםהעגייניטלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו
.ביקורתשלדעתהוותמחוויםאנואין,לנךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבוולתשומתבאלא,טקירתגועלבהתבסס

לתקינתהישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך

.בחשבונאות

לנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבחתגסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותתכל,ממלאאייוהנילהכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף
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מ"בעגמלקופותלביהולחברה-ס,עה

הכשפיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוטליוםליוט

13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקריא(מבוקריאביאור

נכוצים

3622488חובהויתרותחייבים

211197146מזומניםושווימזומנים
---

273221234הנכסיםכלסי

=========

11ע

--מניותהון

התחייבויות

4273221234זכותויתרותזכאים
---

273221234ההתחייבויותכלסך

--==

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

המצורפיטהבאורים

"
.הליפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמיוים

ה/%,יי,י
יצחקוהכספייםהדוחותאישורתאריך

"
ארגובוקרוןרובהסלעתלהקעוייד

"הדירקלר"יו
,מקפיםמנהל(ל"מנכייון

ל



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

והפסדרווחדוחותתמצית

(תדשיאשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/3/3112/12/31(*)13/3/31ביאור

(מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא,

367367536,1'נטו,גמלמקופתניהולמדמיהכנסות

3ו1מימוןהכנסות

368368539,1ההכנסותכלסך

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

5368368539,1וכלליותהנהלההתאוהה

ההוצאותכלסך
.

368368539,1

.--'ל'לתקופה(הפסד)רווח
.

=נ-

.א.2ביאורראה,מחדשסוור(י)
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

כללי-1ביאור
"V.א lY-להלן)ס"עוגמלקופתאתמנחלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה

.("הקופה"

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ב
המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
אישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמו

.2013/5/5-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצויים

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה.ג

חשבונאיתמדיניות-2ביאור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכמפייסהדוחות-
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן להלן)IFRSבינלאומיים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1118" שבמשרד
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצר

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/3/31ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מהדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייסבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנח"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

.2012ביולי30מיום"aFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

-לבהתאםהכספייסהדוחותבעריכת

IFRS

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלההברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

-10-



הבשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוטליוםליום
13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר.(מבוקרלא)(מבוקרלא)חובהויתרותחייביט-3ביאור

9-4מראשהוצאות

522484קשוריםצדדים

-1אחריםחייבים

622488חובהויתרותחייביםכ"סת
=--

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')

ליוטליוםליום

13/3/31(")12/3/3112/12/31

(מבוקר)מבוקהלא)(מבוקרלא)זכותויתרותזכאים-4ביאור

185188161לשלטהוצאות

883373קשוריםצדדים

221234נ27זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים
שנסחשנסתיימושנסתיימו..

ביוםביוםביום
13/3/31(*)12/3/3112/12

ומבוקר(מבוקרלא)(מבקרהאוכלליותהנהלההוצאות-5ביאור

5049199ונלוותעבודהשכר

5546192לדירקטוריםתשלומים

2731115ביטוחים

1-1ותקשורתמשרדיםאחזקת

13.16117ופרסוםעהווק

94.85348מתפעליםלמרמיםתשלום

ל8.י2.,.3גדמיניהולתיקהשקעות

100משפטיושירותיםמקצועייםעוץ"
~

11464

5716אחרות

--
נ39ג15365בוכללעתהנהלההוצאותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסוט(ה
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