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כללי
-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א

הסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכר

.ועצמאים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
לקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמס

.2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישית

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ו
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.ז
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים
.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
יועץ,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,%50-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל,פנים

.נכסיםלשערוךוחברהאינטרנטספקי,ביטוחי

קרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון.י
.הננופהניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמות
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הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

מספרמספרסוג, עמיתים,

יצליוקליום1"
762,4738,4*שכירים

269278עצמאים

031.5016,5הכלסך

.פיצוייםחשבונותכולל,

נטו,הקופהנכסיסך

האחרוןגמלהעסקיםליוםנטוהקופהנכסיסך.כללימסלולבמסגרתמנוהליםהקופהנכסי
.ח"שאלפי696,119עלעמד(בחודש28-השהוא)2012יוניבחודש

הדוחבתקופתהקופהתשואות

.%78.1שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2012/6-1בתקופההשיגההקופה

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי484-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת

קופות":להלן)לפיצוייםואישיתלתגמוליםגמלוקופותלקצבהמשלמותשאינןהגמלקופותנכסי
ביוםח"שמיליארד3.166לעומת,ח"שמיליארד4.160שללסךהסתכמו2012/6/30ליום("הגמל
.%55.3שלקיטון,2011/6/30

.%35.0הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד3.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד7.9-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות
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2012שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הרבעוןבמהלך.%3-כשלשנתיבשיעורהשניברבעוןעלההתמזג-קודמותלתקופותיחסית
-בכיסתכםהממשלתיהגירעוךכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתוניהרעהנרשמה

שללרמה2013לשנתהגירעוןיעדבהעלאתהממשלהדנה,בנוסף.2012בשנתמהתוצר%7.3
יוליבחודשירדהוהיא,%5.2שלשנתיבשיעורהייתההרבעוןבמשךישראלבנקריבית.%5.2-%3

,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם.%25.2שלשנתילשיעור
לשיעור2008מאזהראשונהבפעםהריביתאתהורידסיןשלהמרכניהבנק.ובמזרחב"בארה
.%25.3שלשנתי

החובואגרותהמניותשווקי

החובאגרותמדד-הרבעוןבמהלךחיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
-בעלההשקליותהממשלתיותהחובאגרותומדד%34.1-בעלהלמדדהצמודותהממשלתיות

%28.2.
.שליליותתשואותהניבוהאפיקיםיתר,זאתלעומת
.בהתאמה%16.1-וב%86.0-בירדו40בונדוהתל20בונדהתלמדדי
בשיעורירדבנקיםא"תמדד.%6-כשלבשיעוריםברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.לתחרותהסלולרשוקפתיחתבעקבות%39-כשלבשיעורירדתקשורתא"תמדד.%9.15של

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
עדשלבשיעוריםירדובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.o/5e-%5.2שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%8.8שלממוצעבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםהמדדים.%11

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחלשיםמאקרונתוני.א
.במזרחהצמיחהשלהיחלשות.ב
.וספרדאיטליהשלהחובאגרותשללפדיוןבתשואותעליה.ג
.האירופיהאיחודבעיותעםלהתמודדבבואםבאירופהההחלטותמקבלישלהחלטיותחוסר.ד

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/6-112/6-42011

%%%

91.057.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

58.234.134.4מדדצמודממשלתיח"אג

-13.167.2-77.1מדדצמודקונצרניח"אג

91.228.223.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLU47.154.8-62.7-

-2558.2-98.5-16.18תנאמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

ן,..כספיריווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

הכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלפנימיתבקרה

אתהעריכההחברהכיוחיסכוןביטוח,ההוןשוקלאגףהחברהדיווחה2012ביוני14ביום
ליוםהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

עלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורט,בהיקפהבהתחשבזאת,2011בדצמבר31
31ליוםכימאמינההחברההנהלת,זוהערכהעלבהתבסס.וגילוייםדוחותהצהרות-כספידיווח

הכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהחברהשלהפנימיתהבקרה,2011בדצמבר
.אפקטיביתהינה
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ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

"הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
).

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

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

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים (ב)
דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספיריווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ך

ל"מנכ,3לגר/גוללאשרתאריך
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כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
.("הדוח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

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

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

1/6/3011/12/31ג12/6/30באור

(למבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)

נכווינו

שוטפיםנכסיט

272391246בבנקיםמזומנים

7513771מ,ס.ק-חייבים

--311קופתהגמל-חייבים

232נמראשהוצאות

336430349השוטפיםהנכסיםכלסך

-.-..................

שוטפיםבלתינכסים

4888פיקדון

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

12נ211aaהנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחייבויית

8ונ87נו4נשרותיםלנותנילשלםהוצאות

3-4539הגמלקופת-זכאים

341432357השוטפותההתחייבויותכלסו

ץ----.-ץ-
שוטפותבלתיחייבהותה

-36נטו,מעבידעובדיחסיגדדםבנעהתחייבויות

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

Tv1212ם211ההתחייבויותכל

.בינייםהכספייפהדוחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבשרים
-2ך

(זן/?ן(1
/

--

--

-------1----'

"
/יסף

". הכספייםהדוחותאישורתאריך
סווירראובןח"רוגולדשלגראשרן,1נ,ס011י

כספיםמנהלל"מנכ'דירקטור



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ישלושתישישתלששתלששת
לשנההחודשיטהחוישיםהחדישיםחחישיס

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

נ2/3נ,1נ6,30/ננ6/3012/6,30/ננ12/6/30באור

שניקחטמקחלא;מבוקסעא(טנוקרהאטניקחהא

הכנסות

5481469246221938הגמלמקופתניהולרמי
1ב211מרומניםושוויממיומניםהכנסות

"4ההכנסותכלסך
4470247221944

..................................................

6הוצאות

3228191366הוצאותשכרונלוות

5530351082ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

61683034131(יהבובנקתפעולשירותי

2424121246(ם"שלימגןמשלימיםתפעולשירותי

4450212495השקעותתיקניהולדמי

2019101038ייעורהשקעות

3728211456מנהלכספים

2125111739חשבונותביקורת

2322121145ייעורמשפטי

שרותיסמקצועיים
"251133891

232468ר464פנימימבקר

3236151472ביטוחים

181691032ימיעיוןוהשתלמויות

9-2-4מחשובשירותי

3--11אגרות

(")(12)(")(33)4(.)(23)11משרדואחזקתדירהשכר

42521245פרסיסושיווק

5522(100דיוורלעמיתים

121ב813אחרותהוצאות

484470247221944ההוצאותכלסל

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

.כוללרווח

.כ"שאלפינ!שלבסךקודמותתקופותבגיןהברשיתי)תיקוכולל(.1

בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדביתיחלקווים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכמפייטהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

כללי-1באור

גמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
.("הקופה"להלן)ענפית

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספיודיווח,34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1[1(5"להלן)IFRSמייס)בינלא

.האוצרשבמשרד

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותהכלולהמידעעל
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראסאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

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

הגמלקופתזכאים/חייבים-3באור

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

פיקדון-4באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך
.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

הגמלמקופתניהולדמי-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופהניהולהואעיסוקהשכלהחברה

קשוריםצדדים-7באור

חולקות(מ.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה
במקבילמכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותימשרד

.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברותבשתי

נוסףמידע-8באור

מונהטרם.2012.3.25ביוםמהדירקטוריוןפרשקרישפיןמשהמרהחברהדירקטוריוןר"יו.א
.ראשיושבמתמנהדירקטוריוןישיבתלכל.חדשדירקטוריוןר"יו

ידיעלהחברהשלההשקעותועדתלחברסולניקיוסימרשלמינויואושר2012.5.23ביום.ב
.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף
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