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מ"בעגמלקופותלביחול
2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("ההברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.כללי
בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)

לעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי
.סוציאליםעובדים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

וקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
לכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמל

לכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועד
רשאית,שעהלהוראתבהתאםכי,יצוין.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועד
בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהחברה

2008-2010.

/2010ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*
12/31.

כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה*
.מניותללאומסלול

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברהי

החברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונותואתוהקופה

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

אתלנהלשתפקידהמ"בעערךניירותפסגותידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום*
ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיק

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות

בחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי*
.מ"בעסהרפועלים

.פניםומבקרמשפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה*



מ"בעגמלקופותלביהולחברה-י"עו

הדירקטוריוןזוח
2010במרץ31ליופ

(הדשיםשקליםואלפי

הקטהשלעיירייטכספייםגהתים

2010/03/31הדיווחתקופתליוףהננסיםהרבב.א

גללימסלי
הכלידמניאללאמשלק

019,232165184,232נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%61.9%10.6%61.9מזומניםושווימיומנים

1.75%90.93%32.75י32סחיריםערדמירות

%86.7-8654.7סחיריםשאינסערדניירות

7,י11"-1154,7פקדונות

%10.0-1054.0נטו,הנכסיםיתר

נ9%2/12/3

הכלידמניותללאמילתגללימשלח

753,224162915,224נטו,כהנכסים"סה

עיקרייםמרכיבים
6,9%11.8נ%11.8%מזומניםושווימזומנים

0554.757451.90%05.75סחיריםערדניירות

%15.9-%15.9סחיריםשאינםערךניירות

7,ל57(-5751.7פקדונות

%12-0-1,0י12נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלעופותלניהולחברה-ש"עו

הדיריטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

(חישימשקליםאלפי)

3-1/ח20א"הדמתקשתוהעברותהתפקדות,המשיכאפיחס.ב

הכיסדמניאמאמילחמלימילי

פק"
;וי,

משיכות

(אליהןנאואחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקופהאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

אליהחאו)אחרותמקופותנטויכויותהעברת
(אליובעופהואואחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

.ג/09/1-מהחל-כללימסלול(ל

ל

"
.9/3/4ס-מהחלמניותללאמסלול

104,32106,3

(728)-(728)

(872)-(872)

---

%5,12506,1

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

נ-2009/12

הגלמן('י)מניותללאמסלול(י)נקלימשלח

4166,11

ק,791)

(403.3)

=וע
162972.4

162,11

ק,791)

(403,3)

(158)

810,4

====



מ"בעגמלעופותלניהולחברה-ש"עו

הזירקסוריוןיוח
2010במרץ31ליום

הדווחהקופהיתקופתתשואות.ג

מצטברתברוטונומינליתתשואה

מצטברתברוטונומינליתתשואה

מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(י)

_09/3/4-מהחלמגיותללאמסלוללנן

2010/3-1-

מניווזללאמסלולכללימסלע

%68.2%32.0

2009/3-1

(*.)מניווזללאמסלול(י)כלליפשלך

%48.7%05.0

נ-2009ענ

(י')ללאמניהזמסלול(-)פילעכללי

%20.23%70.0



מ"בעגמליופותלניהולחברה-עורס
2010במרץ31הדיריסוייוןדוח

2010שנתשלהראשוןברבעוןההוושועסעירת

התבססותהמשךעלוהצביעו,חיובייםלהיותכלכלייםהמאקרוהנתוניםהמשיכוהראשוןברבעון
.הכלכליתהצמיחה
עודפתתשואההציגבישראלהמניותשוק.המניותבשוקיהמחיריםעלייתנמשכההראשוןברבעון

עדכוניגביעלנישאכשהואלעלותהמשיךהמניותשוק.בעולסהמרכזייםהמניותשוקיפניעל
.חיובייםכלכלייםואינדיקאטוריםהצמיחהתחזיות

מאהלו

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הייצורמדד:ועיניהם,השוניםהפעילותבמדדימתבטאתבישראלההתאוששות.הכלכלית
החברותוסקריהצרכניםאמוןמדדי,ושירותיםבמסחרהפדיוןמדד,התעשייתי

המשולבהמדד.

במהלךהריאליתבפעילותהתרחבותעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנקשל
ומרץפברואר,ינוארמחודשים%6.0-ו%3.0,%3.0שלבשיעוריםעולהכשהוא,הרבעון

.(בהתאמה
שלהראשוןברבעון%1.0שלירידהלעומת,%9.0-בהראשוןברבעוןירדלצרכןהמחיריםמדד
.2009שנת
המשךרקעעל,הרבעוןבמהלך%25.1שללשיעור,%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

ברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכה

החובואגרותהמניותשוע

שלבשיעוריםעלוואירופהב"בארההמדדים.בעולםהמניותמדדילעלותהמשיכוהראשוןברבעון
.%7-%8-כשלבשיעוריםהמניותמדדיעלוובישראל,%4-%6
תלומדד%89.3שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדיגם

אתלדחוףהמשיכו,החובבאפיקילפדיוןהנמוכותהתשואות.%62.5שלבשיעורעלה40בונד
תשואהאחרבחפשםסיכוןלהגדילממשיכיםכשמשקיעים,מעלהכלפיהמניותבשוקהמחירים
.ההשקעותלתיקי

:הםהמניותבשוקישעריסלעליותשהביאוהנוספיםהגורמים

הצמיחההתבססותהמשךעלשהצביעו,ל"ובחובארץ,כלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר
הצמיחהתחזיותהעלאת*
החברותשלהתחזיותושיפורהחברותשלטוביםדוחות*

ואטרקטיביותסיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר

:הכלכליתהצמיחההמשךעללהעיבממשיכיםשלהלןהעניינים,זאתעם

המפותחבעולםבעיקר,העולסמדינותשלבחובותעליה*
יווןשלהחובמשבר*
Dn>Wהמרחיבהמהמדיניותהמדינותשלנסיגהי



מ"בעגמליופותלניהולחברה.י,,עו
2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

(המשו)2010שנתשלהראשוןברבעוןההוושועסקירת

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/3-1

~

נ
86.0-לצרכןהמחיריםמדד
73.1מדדצמודממשלתיח"אג
29.5מדדצמודקונצרניח"אג
77.1צמודלאממשלתיח"אג
59.1-ח"מטצמודממשלתיח"אג

33.7ף"המעומניותמדד

2010שנתשלהראשוןברבעוןהכלליבפסלוןהפעילות

ח"אגחשבוןעלהנזילותולהגדלתהמנייתילאפיקהחשיפהלהגדלתפעלההקופההרבעוןבמהלך
.וממשלתיקונצרני
שלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותבארץסלותעודותמניותנרכשוזופעילותבמסגרת

מיליון2.4-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותבארץמניותונמכרומ)מיליון8.6-כ
."ע

ח"אגונרכשו"עמיליון2.3-כשלבהיקףקונצרניותח"אגנמכרוהצמודבאפיקהפעילותבמסגרת
.וממיליון1.2-כשלבהיקףקונצרניות
2.1-כשלבהיקףארוך-בינונימ"במחממשלתיותח"אגנמכרוהשקליבאפיקהפעילותבמסגרת
."עמיליון6.2-כשלבהיקףמקיימיםונרכשוושמיליון

2010שנתשלהראשוןברבעוומניותללאבמילולהפעילות

.קצרמ"במח(מים"מקכולל)ממשלתיותח"באגהושקעוהמסלולנכסיהרבעוןבמהלך

המאזןתאריךלאחרארועים

בעולםהפיננסייםבשווקיםהתנודתיותמשמעותיתגברההכספיח"הדומועדשלאחרבתקופה
שלהגדוליםמהחובותכתוצאה,נוסףופיננסיכלכלימשברלהתפתחותחששעקב,ובישראל
.יווךובראשך,באירופהמדינות

לגרוםמסוימיםבתנאיםשעשויים,היורוגוששלהמבנייםמהקשייםנובעהחששעיקר
אף

.הגושלהתפרקות

איזוןוביצירתנרחביםתקציבבקיצוציהצורך,מדינותמספרשלהפירעוןמחדלותהחשש
האירופיבמטבעפגעואלוצעדיםעקבהצפויהוההאטה,תקציבי

25א"תמדד:ההוןבשוקיוגם

מולהתחזקוהדולר%9.2-בכירד500S&pמדד,%10-בכירדיורוסטוקסמדד,%6-בכירד
.(10/5/14ליוםועד10/3/31מיום).%7-כהיורו

,%58.3-כהיאהכלליבמסלול2010/5/20ליוםעד2010/1/1מיוםברוטוהנומינליתהתשואה
.%59.0-כהיאח"אגובמסלול



הדירסטוריוודוח
(חישיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהעופההשסעות

נכתיםלמטבעבהצמדהלפרדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימילול-2010במרץ31ליום
940,20-359,1-299,22מזומניםושווימזומנים

17723,174,!010,90516,67-97סחיריםערךניירות

1,1793748242,18!2874סחיריםשאינםערךניירות

493,16--493,16-והלוואותפיקדונות

136-__ב_-!36השקעותבגיןלקבלוסכומיםריביה

2צ422222צ1222222224122222221ההשקשתכלסך

%48%44%8%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלף-2010במרץג3ליום

10---10מזומניםושווימזומנים

224-----__1_121סחיריםערךניירות

2:__254ההשקעותכלסך

164-ע:---ב---
%100%100המסלולמהשקעותבאחתים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

ן,ס,ענו,נג
ליוםליוםליום

2010/3/312009/3/312009/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

276.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
295340

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקהמנשל
כיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

הבקרותזותקופהלתום

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל



erמהצלימישעיט

יעיי
עריסגמל-לגיחיחברה

המפיהןלבעליהפבעריםדוח

של

מ"בעגמלקושתלניהםחברהס"עו

לניהולחברהס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתשקתו,לקשתנם
:להלןמ"בעגמלקופת

"ההברה"
הדוחותואת2020במרץנ3ליוםהתמציתיהמאזןאתהמלל,(

רווחעלהתמציתיים

שהסתיימוחודשיםnwl>wtחודשיםשלישהשללתקופהוהפסד
הדירקטוריון-תאריךבאותו

בינייםלתקופתכספיסייעשלולהצגהשריכהאחראיםוההנהלה
14חשבונאוהלתקןבהתאםזו

כספידיווח"בהשתנאותלתקינההישראליתמוסדשל
אחראיסהםוכן,"בינייםלתקופות

האוצרמשרדהנחיותלפיזובינייםלתקיפתכספימידעלעריכת
.וחיסכוןביטוח,ההעשוקאגף-

זובינייםלתקרתכספימשעשמסקנהלהביעהיאאחריותנו
.סקירהגועלבהתבסס

רואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מידעשלסקירה"בישראלחשבון

רואהידיעלהנערכתבינייטלתקופותכספי
'כספמטעשלסקירה."הירשותשלהמבקרהחשבון

אנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקוטת
הכספייםלענייניםהאחראים

הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאיים
במידהבהיקפהמצומצמת

ביקורתלתקניבהתססהנערכתביקורתמאשרניכרת
מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובלים

שהיוהמשמעותייםהעניעיםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלע
.נניקזרהמזוהיםלהיותיכולים

.ביקולהשלnwyחויתמחוויםאעאין,לכךבהתאם

לעבורלנוהגורםדברליננולתשומתבאלא,יקירתנועלבההגסס
איעל"חזהכספישהמידע

14חשטנאותלתקזבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך
להקיעההישראליהמוסדשל

.בחשבונאות

באלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף
לנוהגורסדברליבעלתשומת

הבחינותמכל,ממלאאינול'הגהכספישהמיועלסבור
-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיות

ץ.וחיסכוךnluu,ההוןשוקאגף

2010במאי24,ע-רמת

52521ן;-ותת1ן,יז'הח'רחTel:7554500-3-972טיפהן

1די-ר-ןופיי555דרריmuallem@muallem1-11.00.098ן
'11י:
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עשנים
ממינלייטסכומים

(חדשיםשקליםצעיפי)

ליוםליוםליום

10/3/3209/3/3109/12/31באור

(מבוקר)מבוקהלא),מבוקרלא)

שוטףרכוש

193115148בבנקיםמזומנים

-4-27הגמלקופת-חייבים

4-44מראשהוצאות

222aa222השוטףהרטשכלסו

מניותוהווהתחייבויות

שחשתהתחייבויות

9614292שרותיםלנותנילשלםהוצאות

41הגמלקופת-זכאים
~

1-99

197ההתחייבהוהכליד
142191

--מנייההון

222242221חמניותוהוןהתחייבויותסד

.הליפייםמהאחוהנפרדצלחיחלקמהוויםהמטרפתןהבאורים

תפעולשירותינותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו



והפסדרווחדוהות
נומינלייםישומים

(חדשיםשיליםבאלפי

לשלושתלשלושת

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו
ביוםביום

0/03/3109/03/31גבאור

מבוקרלאמבוקרלא

י4~כנס"

5297256185,1הגמלמקפתניהולדמי

--------------ץ-

6הוצאות

4242167ל"מנכשכר

3635144ועדותחברי)לדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

7461270יהבבנקניהלעמלת

4031144השקעותתיקניהולדמי

--3סיכוניםמנהל

9935חשבונותביקורת

202080משפטייעוץ

--4מקצועיםשרותים

101145פנימימבקר

4310132ביטוחים

11--והשתלמויותעיזןימי

134אגרות

22-משרדאחזקת

32173ושיווקפרסום

10-72לעמיתיםדיוור

2114אחרתהוצאות

297256185,1הוצאותסך

------------------------------
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.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמההםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010במרץ31

כללי-1באור

"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס'עף.א
להלן)ס

.("הקופה" "גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה .סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
ביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב

שמועדלכספים

שמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתם
לקבלהחברהרשאית,שעהלהוראתבהתאםכי,יצוין.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתם
.2008-2010בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדות

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

עריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייסהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
דוחות

הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

בעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחות

נאמראסאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
יש.אחרת

2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
ולביאורים

.אליהםשנלוו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

אתלנהלשתפקידהמ"בעערךניירותפסגותידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום
תיק

הרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות
החלות

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל

ויועציה

.המקצועיים
החברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

בכל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגע

הגמלקופתיתרת-4באור

דמיבניכוי,החברההוצאותבגובה,הקופהמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקופהיתרת
שנועדה,לחברהמהקופהכספיתהעברהובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותלתשלום
-13-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
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ניהולמדמיהכנמות-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
פיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-1באור

קופותענףעלהחליםוחוזרים,תקנות,חוקיםמספרהתפרסמו2010שנתשלהראשוןברבעון
:שעיקרם,לקצבהמשלמותהלאהגמל

פקודתלתיקוןחוק*
2009.12.31ביוםפורסם-2009-ע"התש,(173'מס)הכנסהמס

.(294'בע,2009.12.31,ע"התשבטבתד"י,2220-החוקיםוספר

עלהפיקוחתקנות*
,(תיקון)(אישיבניהולגמלקופת)גמלקופות)פיננסייםשירותים

,ע"התשבשבט'ה,6859התקנותקובץ-2010.1.20ביוםפורסמו)2010-ע"התש
.(642'בע,2010.1.20

שירותיםעלהפיקוחתקנות*
(ערךניירותשלומכירהרכישה)גמלקופת)פיננסיים

בשבט'ה,6859התקנותקובץ-2010.1.20ביוםפורסמו)2010-ע"התש,תיקוח)
.(642'בע,2010.1.20,ע"התש

בוכדירקטורמוסדיגוףעובדכהונתחוזר*
,1-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)הבהרה-

.(2010.1.25מיום

נושאישלתגמולמדיניותחוזר*
מוסדייםגופיםחוזר)הבהרה-מוסדייםבגופיםמשרה

.4ט.2010.3מיום,2-9-2010

הכרעהשנייהחוזרטיוטת*
איחורבשלאוכמפיסשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילעניין

הכרעותחוזרוטיוטתהשקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברה
(2010.2.16מיום,39-2010.חשהעקרוניות

להתייחסותפרמטריםלקביעתהוועדהדוח*
אשראיהמעמידיםמוסדייםגופים

כי,יצוין)2010פברואר-(חודקועדת)ממשלתיותלאחובאיגרותרכישתבאמצעות
לענייןהוראותבנושא-שנייהחוזרטיוטתההוןשוקאגףפרסם2010.4.14ביום

.(הוועדההמלצותאתהמיישמת-ממשלתיותלאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעת


