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גמלקופותלניהולחברה-י'עף
בע

מ"
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

שי
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עולס. להלן)

בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28גיוסהוקמההקופה.("הקופה"
.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

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

2010-2008.

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקףי

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי*

מנהל,משפטייועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעורתהחברהש
ומבקרהשקעותסיכוני .פנים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הקופהשלעיקרייפכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות
נטו,הנכסיםיתר

2010/06/30

הכלסךמייותללאמסלולכללימסלול
785,228122907,228

%71.9%48.11%71.9

%70.75%52.88%71.75

%43.7-%43.7

%04.7-%04.7

%12.0-%11.0

2009/06/30

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלת

231,206160391,106נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות
והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות
נטו,הנכסיםיתר

%49.11%88.16%50.11

%35.69%12.83%35.69

%43,10-%42.10

%67-8-%66.8

%06.0-%07-0

2009/12/31

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלי

753.224162915,224

%11.8%26.9%11.8

%05.75%74.90%05.75

%15.9-%15.9

%57.7-%57.7

%12.0-%12.0



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.נ

הפקדות
משיכות
(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקופהאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקופהאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

2010/6-1

הכלסךמכיותללאמסלילכללימסלול

756,54760,5

(644,1)-(644,1)

(123,2)-(123,2)

46(46)-

993י1(42)2)035

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

2009/6*1

(*)כללימסלול

598,5

(249,1)

(088,2)

(ו158

103,2

(..)מניותללאמסטל

2

158

160

הכלסך

600,5

(249,1)

(088,2)

263,2

2009/12-1

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

אליואו)בקופהאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(י

.09/3/4-מהחל-מגיותללאמסלול("1

הכליך(..)מניותללאמילול(.)כללימעלול

162,114

(791,2)-

(403,3)-

158(ו158

810,4162

166,11

(791,2)

(403,3)

972,4



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ש"עו

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשיליםהשלפי

הדווחבתקופתהקופהתשואות.ג

2010/6-1

מניותללאמסלולכללימסטל

%15.1%68.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2009/6
(..)מניותללאמילול(*)כללימילול

%07.14%35.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2009/12
(.*)מניותללאמסלול(*)כללימפשל

%20.23%70.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

.09/1/1-מהחל-כללימסלול(')

4'3'09-מהחל-מניותללאמסלול(יי)



מ"בעגמלקופותלביהולחברה-ש"עו
הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקופההשקעות

למטבחבהצמדהלמדדבהצמדה
חוצלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

943,20-277,1מזומניםושווימזומנים

-874,83150,70סחיריםערךניירות

098,1695-סחיריםשאינםערךניירות

-117,16-והלוואותפיקדונות

-690השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

137?8.104111455?3ההשקעותכליך

%46%45המסלולמהשקעותבאחוזים

מויויללאמילול
-14מזומניםושווימזומנים

-108סחיריםערךניירות

-1??ההשקעותכלסך

%100המסללמהשקעותבאחוזים



מ"בעגמלשופותלניהולחברה-ש"עו
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

כלשלהשיאנקודתסביבנסחריםבישראלהמוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
.%13-%14-כשלבירידותהרבעוןאתמסיימיםכשהםלרדתהמדדיםהחלוזומנקודה.הומנים

גברוזהברבעון.%10מעלשלבשיעוריםהמניותמדדינפלובעולםהמרכויותבבורסותגם
הגעתןבעקבותהעולמיתבצמיחהומהאטהאירופהממדינותבחלקחובותמשברימפניהחששות
.המשברבתקופתשיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום

מאתרו

הכלכליתוההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
ההתאוששותבקצבההאטה.האחרוניםברבעוניםאותןשאפייןמהקצביותראיטיבקצבכיאם

עלברוטומ"המעובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטיתהצריכהנתוניכוללהשוניםבנתוניםניכרת הייצור
בקצבהתמתנותעלמעידיםוהתעשייההשירותיםבענפילייצואההזמנותנתוניגס.המקומי
.ההתאוששות

.%53.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
המשךרקעעל,511.1שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתישראלבנקהעלההרבעוןבתחילת

נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוק

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

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

:הסהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים ובחובארךכלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר.
.ההתאוששותבקצבהיחלשותעלשהצביעול"

.בעולםהמרחיבותמהתכניותחלקמיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליה*
.הגבוהיםהחובותבעקבותבאירופהבעיקרחובמשברישלמהתפתחותםחששי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10-110/6-42009ע

%%%

67.053.18.3לצרכןהמחיריםמדד

14.633.433.10מדדצמודממשלתיח"ג"

06.767.121.40מדדצמודקונצרניח"וג

59.1017.0-ח"מטצמודממשלתיח"וג

99.318.251.2צמודלאח"ג"

21.7-55.1385.74-ף"המעומניותתדד



מ"בעגמלצופותלניהולחברה-ש"עו 2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןהקופהפעילות

כללימסלול

בארץמניותנרכשו,זופעילותבמסגרת.בארץהמניותתיקשלהשבחהבוצעההרבעוןבמהלך
שמיליון5-כשלבהיקףבארץמניותנמכרוומנגדח"שמיליון8.3-כשלבהיקף

.בארץמניותח"
מדדיעלסלתעודותנרכשוזופעילותבמסגרת.ל"בחומניותלאפיקהחשיפההוטלה,כןכמו

בחומניותמדדיעלסלתעודותנמכרו,ומנגדח"שמיליון3.5-כשלבהיקף<rrlnJמניות
בהיקףל" שמיליון6.0-כשל

.ח"
אגנרכשוזופעילותבמסגרת.קונצרניותח"לאגהחשיפההוגדלההקונצרניבאפיק

קונצרניותח" שמיליון3.2-כשלבהיקףצמודות
מיליון2-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשווכןח" ש

.ח"
מיליון3.2-כשלבהיקףארוך-בינונימ"במחשקליותממשלתיותח"אגנרכשו,הממשלתיבאפיק ש

ונמכרוח"שמיליון2.1-כשלבהיקףמים"מקנרכשוהנזילותניהולבמסגרת,כןכמו.ח" מק
.ח"שמיליון40-כשלבהיקףמים"

שמיליון1-כשלבהיקףמכירהבוצעהל"בחוח"אגבאפיק
.ח"

מניותללאמסלול

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי



מ"בעגמלקופותלניהולהברה-ש"עו
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

נוסףמידע
ליוםליוםליום

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

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

209319340.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריותבדבר10-9-2009חוזרפ"עהמתחייבליישוםפועלתהחברה

מתאיםמקצועיגורםעםהתקשרותשלבדרךלרבות,הנלוויםהדיווחיםלעניןכספידיווחעל

חודשלסוףעדיבוצעהתהליכיםותיעוד,הסתייםהפרוייקטתיחוטקביעתשלב.הפרויקטלליווי
.2011מרץ

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל
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(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
ג0/6/3009/6/3009/12/3גבאור

(מביקר(מבוקרולא(מבוקרלא)

נכסים

שוטפיםנכייס

14452148בבנקיםמזומנים

2943ןן11מראשהוצאות

255181191הנכסיםכלסך

מניותוהוןהתחייבויות

שוטפותהתחיימיות
968092שרותיםלנותנילשלםהוצאות

415910199הגמלקופת-וכאים

255181191שוטפותהתחייבויותהכליך

-הוומניות

255181191המניותוהוןהתחייבויותסך

.הליפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
ן

"
/v,/י1נ,1.(0 v01.ה

תמעד"עיעלייצחקהכספייםהדוחותאישורתאריך
יהבענקסלע/,

מ"בעהמדינהבדי*
תפעולשירותינותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

והפידרווחדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גיוסביוםביוםביום
10/06/3009/06/3010/06/3009/06/30באור

מנוקרלאמבוקרלאמבוסרלאמבוקרלא

הכנסות

5589549292הגמלמקופתניהולדמי

הוצאות

מנכיילשכר

הוצאותוהחזרגמוליםדמי
יהבבנקניהולעמלת

השקעותתיקניהולדמי
סיכוניםמנהל

חשבונותביקורת

משפטייעוץ

מקצועיםשרותיכ

פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי
אגרות

72713636144ועדותותברילדירקטורים

1501277666270

80654034144

12-9.

171981035

4040202008

6424-

2821181045

79463636132

-11-11

~

ן

13--4

-2--2

45612473

15.5-72

31116

--ש-ש

הוצאותסך

נקירווח

85,1ן589549292293

---_נ-ן-

.הכשפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוססהמצורפיםהבאריס



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עריס
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום
כללי-1באור

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
.סוציאלייםעובדיםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

שמועדלכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
שמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתם
לקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאםכי,יצוין.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתם
אישורתוקף.2010-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדות
.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2009
בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידה.2

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(החברהשלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר, וכן
.הממונהלהנחיותבהתאם

דעתושיקולבאומדניםשימוש.3
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
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מ"בעגמליופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעערךניירותפסגות
ועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

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

פיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים ,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראות
,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע

.אחריםשלישייםולצדדים

הגמלקופתיתרת-4באור

בניכוי,החברההוצאותבגובה,הקופהמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקופהיתרת
דמי ובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול

שנועדה,לחברהמהקופהכספיתהעברה
.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותלתשלום

ניהולמדמיהכנסות-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
פיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית .דיןכלהוראות

הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל
.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותעינהחקיקהתהליכי-7באור

ענףעלהחליםשוניםופרסומיםחוזרים,תקנות,חוקיםמספרפורסמו2010שנתשלהשניברבעון
:שעיקרם,לקצבהמשלמותהלאהגמלקופות

(ערךניירותשלומכירהרכישה)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות* (
.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2'מסתיקון

'מסתיקון)אישהבניהולגמלקופת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2

Long(מפורטשנתידוחהגשתמועדדחיית* Fonn Report(החשבוןרואהידיעל
.(2010.5.12מיום,16025-2010.שה)המבקר
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בעגמלקופותלניהולחברה.י'עף
מ"

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-7באור

,35475-2009.שה)גמלקופותביןכספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאהבהרותמסמך*
.(2010.4.14מיום

מנהלתחברהאותהבידיבנאמנותהמנוהלתאחרתגמלקופתעםגמלקופתמיזוגנוהל*
התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק37לסעיףבהתאם

.2005-ה"
לצורךמידענושאשלזהותאימותלתהליכימינימוםדרישת-מידעמאגרירשםהנחית*

מסמידעמאגרירשםהנחית)מידעבמאגרשעליולמידעגישהמתן
מיום,2010-1' 2010.5.20).

-מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותמסמך* (
.(2010.6.27מיום,10076-2010.שה

,תקנותוטיוטותחוזריםטיוטותמספרפורסמו2010שנתשלהשניהרבעוןבמהלך,כן-כמו
:שעיקרן

ממשלתיותלאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות-חוזרטיוטת* (
.(2010.4.14מיוםשניהטיוטה,33-2010מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

מיום,3-2010מוסדייםגופיםחוורטיוטת)גמלקופותביןכספיםהעברת-חוזרטיוטת*
2010.4.14).

חוזרטיוטת)וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה-חוזרטיוטת*
.(2010.5.24מיום,28-2010מוסדייםגופים

חוזרטיוטת)הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה-חוזרטיוטת*
.(2010.6.15מיוס,36-2010מוסדייםגופים

קופותביןכספיםהעברת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010-ע"התש(תיקון)גמל

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
מקופתיותרלנהלהרשאה)

.2010-ע"התש,(אחתגמל

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)גמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010-ע"התש,(השתלמות
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