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מ"בעמפעליתגמלעופהלניהולחברה-שובל
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מ"בעמפעליתגמלתופתלניהולחברה*שובל
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

כללי

-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל*
הסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכר

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתים
.והביוכימאים

הינםהקופהשלהמניותבעלי.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה*
.הקופהעמיתי

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
החלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.ואילך2008.1.1-מה

.09/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*

מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום*
נמצאיםהנכסים.השקעותועדתלהוראותבכפוף,שיוחזקוהנכסיםאתלבחורשתפקידה
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרת



הדירקטוריוןדוח
2009ביוני30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הקופהשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א
09/6/3008/6/3008/12/31

713,117954,119272,106נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%04.3%09.2%79.9מזומניםושווימזומנים

%42.76%92.73%98.66סחיריםערךניירות

%47.9%16.12%13.11סחיריםשאינםערךניירות

%01.11%82.11%01.12והלוואותפקדונות

%06.0%01.0%09.0נטו,הנכסיםיתר

09/6-108/6-108/12-1

503,3744,3304,7הפקדות

(591,6)(352,2)(847,1)משיכות

(581.6)(138.4)(000.3)אחרותלקופותנטוזכויותהעברת

(868,5)(746,2)(344,1)נטוצבירהכ"סה

09/6-108/6-108/12-1

%62.10-%38.12%21.2מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה*שובל
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

2009שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

המשברוהתמתןהמשברעםולהתמודדלפעולהשונותבמדינותהממשלותהמשיכוהשניברבעון
.2009שלהשניברבעוןוהמשיכהמרץחודשבתחילתהשתנתההמניותבשווקיהמגמה.הפיננסי
.לגאותהמשיכוהמניותומדדיההוןבשוקמאודמוצלחהיההשניהרבעון

מאתרו

.הרבעוןבמשךהכלכליתבפעילותהתכווצותעללהעידממשיכיםבישראלהכלכלייםהאינדיקטורים
המדד.(בינואר%1.7)האזרחיהעבודהמכוח%8.7-למועסקיםהבלתישיעורהגיעהרבעוןבמהלך
הריאליתבפעילותההתכווצותהמשךעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנקשלהמשולב
-%3.0,-%7.0,-%1)הירידהקצבבהתמתנותלהבחיןניתןהרבעוןלאורך,זאתעם.הרבעוןבמהלך

.(בהתאמה-מאי,אפריל,מרץבחודשים
נמשכתמהמשתניםבחלקכאשר,הסחרבגירעוןצמצוםעלמצביעיםהשנילרבעוןהחוץסחרנתוני

ברבעוןצריכהמוצריבייבואהירידהשיעור:לדוגמא.לעברבהשוואהמתוןבאופןכיאם,הירידה
ייבואשלהמגמהנתוני.הראשוןברבעון%23שלירידהלעומתבלבד%8.0לכדיהתמתןהשני

.הראשוןברבעון%4.43שלירידהלעומתהשניברבעון%4.13שלירידהעלמצביעיםהסחורות
%9.23שלירידהלעומת%2.1שלעליהעלמצביעיםהסחורותייצואשלהמגמהנתוני,זאתלעומת
.הראשוןברבעון
ולעוררלמשקנזילותלספקמנתעלמוניטרייםכליםלהפעילישראלבנקהמשיךהמשברחומרתבשל
ח"המטורכישות(%5.0)היסטוריתנמוכהברמהנותרההמרכזיהבנקריבית.האשראישוקאת

.הרבעוןכללאורךנמשכוהממשלתיח"והאג

החובואגרותהמניותשוק

המשיכוהעולםבכלהמניותמדדי.הראשוןהרבעוןסוףשלישירהמשךהיווההשנהשלהשניהרבעון
עלובישראלהעיקרייםהמדדים.%20-%35ובאסיה%15-%20ביןעלוב"בארההמדדים.לגאות

גםפסחולאהחדותהעליות.%37-ל%20ביןעוליםוהשלישיתהשניההשורהמניותכאשר,%20-בכ
עלה40בונדתלומדד%7.5שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:הקונצרניותהחובאגרותמדדיעל

הנפקותשוקשללבמהלחזרתותרמההקונצרניבאפיקלפדיוןהתשואותירידת.%9.13שלבשיעור
.חובותיהןאתלמחזרהחברותיכולתלגביהמשקיעיםבחששותולהתמתנותהחוב

:הםהמניותבשווקיהחדותלעליותשהביאוהגורמים

.הכלכליתההידרדרותבקצבבלימהעלשהצביעוכלכלייםנתוניםמספר
סיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר

לפדיוןהתשואותירידתבעקבותהפיננסיהמשברהתייצבות
לקרוסנוסףגדוללבנקייתןלאהאמריקאיהממשלכיתחושה
המשברעםלהתמודדותמדינותביןתיאום
בחסרמתומחרהמניותששוקהמשקיעיםשלתחושה

היתרבין,הםהקונצרניותהחובאגרותשללפדיוןהתשואותלירידתשהביאוהגורמים

העולםבכלהמוניטריותההרחבותהמשך*
ממשלתיח"באגכדאיתאלטרנטיבההיעדר*
סיכוןלהגדלתהמשקיעיםשלהנכונותהגדלת*
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מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברהששובל
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

09/6-109/6-42008
%%%

15.189.15.4לצרכןהמחיריםמדד

45.692.055.9מדדצמודממשלתיח"אג

-10.3030.1364.16מדדצמודקונצרניח"אג

94.073.1-66.9צמודלאממשלתיח"אג

64.270.6-42.3ח"מטצמודממשלתיח"אג

-70.3141.1819.46ף"המעומניותמדד

2009שנתשלהשניברבעוןהקופהפעילות

נמיליון1.9בסךהמניותבאפיקרכישותהקופהבצעה2009שלהשניברבעון
~

מניותמתוכם,
מיליון75.1בסך25א"תמדדעלסלתעודות,"עמיליון7.3שלבשווי25במדדהכלולותספציפיות

ע
.ח"שמיליון65.3בסך100א"תמדדעלסלותעודות,"

.עהמיליון5.1שלבשווי25א"תמדדעלסלבתעודותאחזקותיהאתהקופהמכרהמנגד
.%44.7-כשלגידול,טשמיליון5.7בכנטוגדלהזהבאפיקההשקעה

.%64.13הינההמנייתילאפיקהחשיפה2009.06.30-הלתאריךנכון
,עהמיליון3.2-בכהבינוניבטווחהצמודבאפיקאחזקותיהאתהקופההגדילההסולידיבאפיק
מהותישינויהיהלא.עהמיליון5.0שלבשוויקצרלטווחלמדדצמודותח"אגהקופהמכרהומנגד

.%17-כעלהעומדתזהלאפיקבחשיפה
קונצרניםניירותומכרההבעייתייםלחובותשלההחשיפהאתהקופההקטינההקונצרניבאפיק
והאפיקעהמיליון4.1-כשלבשווימכירותנעשוח"המטבאפיק.עאאלף700שלבשוויסחירים

.%8.1-בכקטן



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקופההשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(*)ל"בחו(*)חודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2009ביוני30ליום

549,3-25-574,3מזומניםושווימזומנים

868,34847,46219833,7767,89סחיריםערךניירות

052,1170-122,11-סחיריםשאינםערךניירות

939,12--939,12-והלוואותפיקדונות

97---ר9השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

laaaaעותשקההכלסך aaai21412112222בצ

%33%60p/pהמסלולמנכסיבאחוזים

'%200

2008ביוני30ליום

492,2-13-505,2מזומניםושווימזומנים

258,30356,47051,11-665,88('*)סחיריםערךניירות

521,1467-588,14-סחיריםשאינםערךניירות

181.14--181.14-והלוואותפיקדונות

2Udalב*252שקעותההכלסך aaa__112222__נ

%27%63%20%100המסלולמנכסיבאהוזים

2008בדצמבר31ליום

214,4-194,6-408,10מזומניםושווימזומנים

353,28287,38216314,4170,71סחיריםערךניירות

761,1167-828,11-סחיריםשאינםערךניירות

768,12--768,12-והלוואותפיקדונות

76--76-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

262222h22d1111252*121ב*12בשקעותההכלסך
%31%59696P/4P%100הקופהמנכסיבאחוזים

.ל"בחונכסיםגםכוללים2008ביוני30ליום"חוץלמטבעבהצמדה"בטורהנכסיםיתרות(*)
השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים2008ביוני30ליוםלקבלסכומים(**)



לניהולחברה-שובל
"

מ"בעמפעליתגמלופת
2009ביוני30הדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2009/6/302008/6/302008/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

324230התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותוותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל

-7-
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"'תשנון-גואי
15)CtA

לנבוך

שלהדירקטוריוןהכרי
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברהשובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלגמלקופתשל

(החברה-כהלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
המדיניותעיקריעלהביאורואתוהוצאותהכנסותדוחותואת2009יוני30ליוםהמאזןאתהכולל

.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםששהשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית

תכלליבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלנאותהולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
לחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותבישראלמקובליםחשבונאות

.מקירתניעלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהול

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
להקופותכספימידעשרסקירה."היישותשךהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום.והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקררתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

משקףאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלכהתבסס
כטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופן
ליוםהחברהשלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,והסכון

.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםששהשללתקופההחברהשלהפעולותתוצאותואת2009ביוני30

ה
,לןנעווד

(גוג477 עצמוןציון

חשבוןרואה

31(הןז1.(י4נאביבתל

.מ.שיי.=-,:
8

03-5653243סקס.736ח560-(13.טל.א"ח61(1()(1אביב-תל.75.ד.ת.14651מיקוד(.בקומה)א"תאישראלטקוהרחוב

5663243-3-972rtx5608736-3-972:TEL4:7צ-9.1.().610,75.8(1א,AIKVEQSRdtb8,114$66171יזי.!.
געםא0אן%%4,ץ1114.דעע'.ח..

/מם00ן80/1191:18xwsש0ס8

00י



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

מאזנים
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

09/6/3008/6/3008/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

נכסיה

שוטףרכוש

--102בבנקיםמזומנים

412116137הגמלקופת-חייבים

22316137הנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

21516137שרותיםלנותנילשלםהוצאות

21516137שוטפותהתחייבויותהכלסך

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

--8מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

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

22316137ההתחייבויותכלסך

/-ו/הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

1תפעולשירותינותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה4שובל

והפסדרווחדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששת

לתקופההחודשיםהחודשים

08/6/1מיוםשנסתיימושנסתיימו

ועדביוםביום

09/06/3009/06/3008/12/31באור

(*)מבוסרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

5459283523הגמלמקופתניהולדמי

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

6ניהולדמיהוצאות

402843ונלוותשכרהוצאות

341750ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

743885יהבבנקניהולעמלת

462252השקעותתיקניהולדמי

201029השקעותייעוץ

171029חשבונותביקורת

221130משפטייעוץ

2125מקצועיםשרותים

452481פנימימבקר

989833ביטוחים

1-25והשתלמויותעיוןימי

(4)--מחשובשירותי

--3אגרות

5-2משרדואחזקתדירהשכר

311433ושיווקפרסום

ב2ב212אחרותהוצאות
459283523הוצאותסך

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

ב4_4"ב4_4_ב4_4נקירווח

_

.מחדשסווג(ל

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

כללי-1באור

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

גמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
שלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהם.עצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינו

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.ואילך2008.1.1
.2009.12.31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

חשבונאיתמדיניות-2באור

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

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו
ביוםהתרחשבחברההמבנישהשינוימכיוון,אשתקדהמקביללרבעוןהשוואהמספריהוצגולא

.אשתקדהמקבילותלתקופותדוחותפורסמולאולפיכך2008/6/1

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

שתפקידהמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום
בחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעותועדתלהוראותבכפוף,שיוחזקוהנכסיםאתלבחור
.מ"בעסהרפועלים

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

.המקצועיים
בכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגע

הגמלקופתחייבים-4באור

שולמווטרםשנצברוהוצאותבגין,הקופהמןלקבלמהכנסותנובעתהקופהשלהחובהיתרת
הואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותתשלוםלצורך,הקופהמןכספיתהעברהובקיזוז
.עצמהמשלמקורותאיןולחברה
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מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה*שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

ניהולמדמיהכנסות-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
עלהמירבילשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

נוסףמידע-7באור

.הדירקטוריוןבדוחראה,הקופהלגבינוסףמידע

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

:האחרוןהרבעוןבמהלךשהתפרסמו,חקיקההוראותלהלן

2009.6.2ביוםפורסמו-2009-ט"התשס,(תיקון)לפועלההוצאהתקנות*
לתקנות:

ישירותימציאלפועלההוצאהלשכתמנהללפיהתקנה,היתרביןנוספהלפועלההוצאה
שהחברהובלבד,השלישיהצדהינההמנהלתכשהחברה,עיקולצוהמתפעללגורם

הצו.המתפעללגורםהצולהמציאניתןכילפועלההוצאהמערכתלמנהלהודיעההמנהלת
הצוהמצאתמיוםעסקיםימי3בתוםאוהמתפעללגורסעליוהודעההגעתבמועדיחול
.המוקדםלפי,המתפעללגוף

התמחות,הכשרה,לרישיוןבקשה)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
ובחינות

-2009-ט"התשס,(תיקון)(פנסיונישיווקוסוכניפנסיונייםיועצים,ביטוחסוכנישל

הזמניהרשיוןשתוקףלאדםלהעניקלממונהמאפשרותהתקנות:2009.6.22ביוםפורסמו
להתקיימותבכפוף,חודשים12עלתעלהשלאלתקופהנוסףומנירשיון,פגלושניתן
.מסויימיםתנאים

גמעקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
-2009-ט"התשס,(3'מסתיקון)

השתתפותבעניין41ה1תקנהבוטלהזהתיקוןבמסגרת:2009.6.28ביוםפורסמו
"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותבמסגרתהוסדרזהנושא)כלליותבאסיפות .(2009-ט"תשס,(כלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)

באסיפהמנהלתחברההשתתפות)גמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
חובתאת,היתרבין,מסדירות,אלותקנות:2009.7.7ביוםפורסמו-2009-ט"תשס,(כללית

.בוהצבעהזכותבעלשהואתאגידשלכלליתבאסיפהמוסדימשקיעשלוההצבעהההשתתפות
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מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה*שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

(גהמשךותקינהחקיקהתהליכי-8באור

במהלךשהתפרסמו,המוסדייםלגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףחוזרילהלן
:האחרוןהרבעון

2009-מוסדייםגופיםחוזר)חובלגבייתמוסדייםגופיםופעולותבעייתייםבחובותטיפול*
לגבייתאקטיביבאופךיפעלומוסדייםגופיםכילהבטיחהינהזהחוזרמטרת:(2009.4.6מיום7-9

.בנקאייםותאגידיםאחריםמוסדייםגופיםלרבות,אחריםמלוויםעםבמשותףאועצמאיבאופך,חובות

שבניהולוחובאחרשוטפיםובקרהמעקבלצורךמוסדיגוףלהיערכותמסגרתלהגדירזהחוזרנועד,כךכמו
גיבושולצורךבעייתיבחובטיפוללצורך,שבניהולוההשקעהנכסיבתיקהחובמצבובחינתהערכהלצורך
אתלקבועוכן,חובהסדרבתהליךהשתתפותוובדברהחובלגבייתשינקוטאמצעיםבדברהחלטה
.אלהפעולותלביצועהאחראיםהגורמים

:(2009.5.7מיום8-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)במזומןשלאעמיתיםזכויותהעברת* .במזומךשלאעמיתיםזכויותלהעברתהתנאיםאתלהסדירהינהזהחוזרמטרת

חוזר)הציבורתלונותבירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת*
שלההתנהלותאופןאתלקבועהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.3מיום9-9-2009מוסדייםגופים

.סמכותומכוחמבררשהממונההציבורבפניותבטפלםהמפוקחים

10-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות*
sox-השל404סעיףדרישותליישוםהמיועדותהוראותלפרטהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.21מיום

Act,הידיעלשנקבעו-SECהידיועל-PCAOB,דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשר
.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהדעתוחוותכספי

מיום11-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברת*
לבחינתהוועדהדוחבהמלצותהכלוליםנושאיםמספרלהסדירהינהזהחוזרמטרת:(2009.6.21

במסגרתהוסדרולאואשרבישראלההוךבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותלהגברתהדרושיםהצעדים
-ט"התשס,(הכלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)גמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

.(ההצבעהואופןפרסומה,ההצבעהמדיניות:כגון)2009

לגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהוראותטיוטותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךשהתפרסמו,המוסדיים

החוזרטיוטתמטרת:(2009.4.5מיוםחוזרטיוטת)תביעותיישובאגבסטטיסטימידעאיסוף* והצגת,וחיסכוןביטוחההוןשוקעללממונההדיווחאופן,נתוניםושמירתאיסוףאופךאתלהסדירהינה

.האינטרנטבאתרהנתונים

2009.5.12מיוםויועציםסוכניםחוזרטיוטת)רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות*
מטרת:(

סוכןעםמבטחהתקשרות"14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההחוזרטיוטת
בעלביןהתקשרותהסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוח
.מוסדיוגוףרישיון

מיוםחוזרטיוטת)ולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניובדיווחהשנתיבדיווחתיקונים*
לגביהשנתיהדיווחבמסגרתלחוסכיםשניתןהפירוטאתלהרחיבהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.5.13

עלכאמורההנחהלביטולוהתנאיםניהולבדמיהנחהשיעורבדברלרבות,המוסדיהגוףשגובההניהולדמי
המידעאחזורובשירותהרבעוניבדיווחלחוסכיםהניתןהמידעהיקףאתלהרחיב,בנוסף.המוסדיהגוףידי

ולשפריותרמקיףבאופןשלהםהפנסיוניהחיסכוןתנאיאתלבחוןלהםלאפשרמנתעל,האינטרנטברשת
אתלהעבירניתןאליהםאחריםגופיםמולאוהחיסכוןאתהמנהלהגוףמולשלהםהמיקוחיכולתאת

.החיסכון
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009ביוני30

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

אתלהסדירהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.5.13מיוםחוזרטיוטת)ניהולדמיגבייתמנגנון.
.הניהולדמיוהחזריהניהולדמיגבייתתדירות

שנייהחוזרוטיוטת2009.6.2מיוםראשונהחוזרטיוטת)מנהלותמחברותהוןדרישות*
מספקמענהשיעניקבאופןההוןדרישותאתלעדכןהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.24מיום

.המנהלותהחברותחשופותלהםלסיכונים

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
מחברההנדרשמזעריעצמיהון)

ההוךמהוקובעתהתקנותטיוטת:(2009.6.2מיוםתקנותטיוטת)2009-ט"התשס,(מנהלת
קובעת,כןכמו.מנהלתמחברההנדרשהעצמיההוןמהולקבועהממונהאתומסמיכהההתחלתיהעצמי
.הוןהגדלתתבוצעאימתי

:(2009.6.3מיוםחוזרטיוטת)גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערך* (סיכוניםובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות)מנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאהחוזרטיוטתמטרת

האשראילוועדת,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת
החברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלת
משאביס,כליםשלקיומם(2);העמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלת
העמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומיםואשראישוקסיכונילזיהויראוייםובקרות
.בהםולשליטהאחריהםלמעקב,למדידתם,גמלבקופות

:(2009.6.3מיוםחוזרטיוטת)מוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך* לתפעולארגוניתתשתיתשלקיומההבטחתהינההחוזרטיוטתמטרת
מוסדייםגופיםשלההשקעהנכסי

מניעתשעניינהמבניתובהפרדהאחריותותחומיחובהפעילויותבהגדרתהמאופיינת,ניהולםעלובקרה
.ענייניםניגודי

ויועציםסוכניםחוזרטיוטת)רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה*
לבעלמוסדיגוףביךהמידעהעברתתהליכיאתלהסדירהינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.9מיום
.מתמשךפנסיוניייעוץולצורך,פנסיונישיווקאופנסיוניייעוץביצועלצורך,רשיון

הינההחוזרטיוטתמטרת:(2009.6.30מיוםחוזרטיוטת)מוסדייםבגופיםתגמולמדיניות8
משרהנושאיושלהמוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניותגיבושלענייןמנחיםקוויםקביעת
.המוסדיהגוףשלההשקעותבמערךהמועסקיםועובדים

עלמהמורההחוזרטיוטת:(2009.6.12מיוםחוזרטיוטת)מוסדייםבגופיםטכנולוגיותניהול* בגוףהשוניםהגורמים
,היתרבין,המידעטכנולוגייתתחוםאתלנהלמנתעלהמוסדילגוףלעשותהמוסדי

בניהולהנדרשיםולבקרותלתהליכים,לשיטותהתייחסותהכולליםנאותיםתאגידיממשלעקרונותפיעל
.מידעטכנולוגיותתחום

החוזרטיוטתמטרת:(2009.7.8מיוםחוזרטיוטת)העמיתלמאפייניהחיסכוןמסלולהתאמת* העמיתיםהצטרפותאופןאתלקבועהינה
הייחודייםהמאפייניםעלבהתבססהשוניםהחיסכוןלמוצרי

העמיתיםלצרכיהחיסכוןאתלהתאיםמנתעללנהוגצריכיםהמוסדייםהגופיםשבוהאופןואתלהם
.החיסכוןתקופתכללאורך
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