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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

שכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמל
.ועצמאיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטור

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג

המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
.2008המסלשנתשקדמו

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

תפעולשירותילחברהשמספקהגוףהינו("יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.ה
.הקופהעמיתיעבור

לגופיםתפעולשירותימתןוהפסקתהפעילותסגירתעליהבבנקשלהודעתובעקבות
.לחברהתפעולשירותיייתןמ"בעהראשוןהבינלאומיהבנק2014בינואר1-מהחל,מוסדיים

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלםמגןחברתעםהתקשרההחברה.ו
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

ופועלים,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.ז
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלההלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניתם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעירתהחברה.ט
לשערוךוחברהאינטרנטספקי,ביטוחייועץ,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,סיכוניםמנהל
.נכסים



מ"בעמפעליתגמלולופתלניהולחברה-שובל
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

חשבונותמספריחשבונהתספר.,

%/3צן9ליום'עמיתיםזוג
,'

12/12/31ליום

709,4741,4(.)שכירים

246260עצמאים

955,4001,5הכלסך

.פיצוייםחשבונותכולל(*)

נטו,הקופהנכסיסך

ליום)nrrwבאלפי)לטונכסיםעד

2013/9/302012/9/302012/12/31

614,123767,122620,123

ברוטונומינליתתשואת
לתקופהמצקברת

12012/9-12012/2

%17.5%99.5%89.7

2013/9-1ן,.,;,.י
(ח"שבאלפי)

985,4הפקדות

(163,4)משיכות

(382,6)(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(560,5)נטוצבירההכלסך



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי687-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהלפיכך),ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כספידייוחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

-4-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצחרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניחולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.ג

.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשחמתייםלרבעון("החברה"

מצגבו.חסרולאמהותיתעובדהשלכון)לאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנתוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבחחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםחדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםיוהצחרתהמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןיתחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתהמובא,לחברתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
;הדוחשלההכנחתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרחקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ע
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספין

להוראות))ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוחות
ןההוןשוקעלהממתה

אתוחצגנוהחברהשלהגילוילגביוחנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםחבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסח

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלחשפיעשצפוישיראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבון.לרואתגילינוזוהצהרתהמצהיריםבהברהאחרים)אני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהYIJD<שצפוייםסביראשרכספיןדיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבון,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריתילגרועכדילעילבאמוראין

-זןנפ/1//נ
ע'-

ל"מנכ,סוויריראובןח"רותאריך
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בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שוגל
מ"

כספיםשנתלהצהרת
7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצחרות-כספידיוחעלפנימיתכקרה" ן1'.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ציןרותםח"רו,אני

לניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.!
:לחלן)מ"בעמפעליתגמלקופת

.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשחסתייסלרבעון("החברה"
שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

מצגבוחסרולאמהותיתעובדה

:ל
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללוטהמצגץ

י.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי את,חמהותיותהבחינותמכל,גאותבאופן

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצב
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

לקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
ונהליםבקחתשלולקיומם

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
תחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונחליםבקרותקבענו(א)

ונהליםבקרותשלפיקוחנו המיועדים,כאלק
עללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח

ידי ןתדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתכקרהקבענו(ב)
דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כטפי

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקתמיועדת,כספי
1(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםחכספייםשהדוחות

~

ולהוראות1

הממי
ןההוןשוקעל

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה כלבדוחגילינו(ד)

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינוי שהשפיע
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופן

הפנימיתהבקרהעל,מתותי דיווחעלהחברהשל
-וכן.כספי

החשבוןלרואהגילינוזוהצחרתהמצהיריםבחברתואחריםאני.5
לדירקטוריון,המבקר שלהביקורתולוועדת

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריון
לגבי :כספידיווחעלהפנימיתחבקרה

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתה חפנימ1תהבקרה

חחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעל
כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

-וכןי מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(כ)
מעורביםאוההנהלחמעורבתבה,

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתריסעובדים
.כספי

על,אחראדוףכלמאחריותאו?מאחריותלגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

//
715/

"/1)
" כספיםמנהל,עיןרותסח"רותאריך
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חשבון-ווי
(151)C.PA

לכבוס
שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
עלהחמצתייםדוחותואת2013ספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל
ושלשהתשעהשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאיתהמדיניותעיקריעלהביאורואתהכוללהרווח

.תאריךבאותושהסתיימוהחורשים

בהתאםאלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
ההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאותלתקן
לתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוח
.סקירתנועלבהתבססאלהביניים

סקירההיקף
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
'נהלומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניכלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה
,ערוךאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

,"בינייםלתקופתכספידיווח"34IAS,בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות

ל"נל%ל
'ושותעצמון.1

חשבוןרואי

25'ו''לתאריך
7

,ע,"י]"י=

5663243-03פקס,5608736-03.לל,א-ת61000אבינ-חל,7.75.ת,65114ק71'מ('בקומה)א"ת8שראל'מקוהרחב
5663243-3-972!FAJf5608736-3-972

~

TEL-ק.0וב.161000,75וז-

-

.

MIKVE

-

,-ISRAEL: ST'8,61414TELA

YIV

52ם-5ד45ס25
ץ4ע4בפ41תסאסא42.זםאן[



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ"

הכספיהמצבעלדושתתממת

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוטעיום
2/12/31נ9/50,גג(15,9/501

ןמבוקר)מבוקהלא)מבוקהלא)במאוך

עניים
44313147תובהויתרותתייגיס

(**)888בבנקפקדון-פיננסיתהשקעה

~
O )JDllף22099207מוומטםושתי.)

271238262הנכסיםכלסך

-===--

1

התחייבויות

51244נטו,לעובדיםהטבותכשלהתחייבויות

2234)69כות(ויתרותוכאים

"25

271238262תהתחייבויותכלשך

==--=

.א.2ביאורראה,מחדשסוס(.1
מחדשסווג(-.)

.הכספייםמהדוחותפרד)בלמיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

כספיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

והפסדרתחדוחותתמצית

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גיוםגיוסביוםביוטביום
12/09/3012/12/31(.)12/09/3013/9/30(.)3/9/30נביאור

(שבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)מבוקהלא)(מבוקר1לא

685703230222928סו),הגמלמקופתיחול)מדמיהכסות

25126מימוןהכנסות

687708231224934ההכנסותכלסך

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

7687708231224934וכלליותהנהלההוצאות

687708231224934ההוצאותכלסך

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

----לתקופהרווח
==-----

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.הכטפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

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

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1]15"להלן)1]18בינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

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

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/9/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

סווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/9/30ליוםההשוואהמספרי
מחדש

שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

pבאומדניםשימוש.ב 'WI1>דעת
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייסבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קשוריםצדדים-3באור
חולקות(מ.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה
בחברההדירקטוריוןר"יו,הכספייםהדוחותאישורלמועדנכון,בנוסף.מזכירותושירותימשרד
החברות.ם.ס.קבקרןהכספיםכמנהלגםמשמשבחברהל"והמנכ.ס.ס.קבקרןל"כמנכגםמשמש

בסעיףנכללותהחברותביןזכותאוחובהיתרות.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפות

."קשוריםצדדים"



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום

12/12/31

(מבוקר)

ליוםליום

13/9/30(.)12/9/30

(מבוקרלא,(קר)מבולאחובהויתרותתייביט-4ביאור

43131קשוריםצדדים

--

43131חובהויתרותחייביםכ"סה --

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)
ליום

12/12/31

(שבוקר

ליוםליום
13/9/30(")12/9/30

(מבוקריא(קר)מבולאנטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-5ביאור

-5חופשהבגיןהתחייבות

74פיטוריןבגיןהתחייבויות

--

124נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בספטמבר30 ועדהשנהמתחילתבתקופהח"שאלפי6לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012בשנתח"שאלפי7וסך,2013

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
ליום

2/31נ/12

(שבוקר

220(**)

38(**)

258

ליוםליום

12/9/30(")3/9/30נ

(מבוקרלא)(מבוקרלא)זכותויתרותזכאים-6ביאור

2)2099לשלםהוצאות

)505קשוריםצדדים

--

252234זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג('י)



הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחמשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/09/3012/12/31(מ12/9/3013/9/30(.)13/9/30

(מבוקר,(מביקרלא,(מבוקרנלא(מביקרלא,מבוקרילא,וכלליותהנהלההוצאות-7ביאור

6451221970שכרעבודהונלוות

98763221101לדירקטוריםתשלומים

59(4146134ביטוחים

14163520ותקשורתמשרדיםאחזקת

24238934ופרסוםשיווק

1291284243172מתפעליםלגורמיםתשלוט

3765122173השקעותתיקניהולדמי

2432529077352(יי)מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

18273926והשתלמויותעיוןימי

19246627תרוחא

2וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

~

6aa221Zai224

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.;
:מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץסעיףהרכב(.י)

2911939נ5כלכליייעוץ
5657172076מנהלכספים

2531121041ח"רוביקורת

11044!3333ייעוץמשפטי
10000עמיתיםפרטיושימוראימנת
(.)416!28132מקצועישרות

(4)4040000קםסי 26סיכוניםניהול
(.ן205146

01!10הוגןרווחמ
נ9נ2נו4261פניםביקורת

222%2%go22222ב"יה

מחדשסווג(.)



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

המאזןתאריךלאחראירועים-8ביאור

1מיוםהחלגמללקופותתפעולשירותילספקיפסיקכייהבבנקשלהודעתובעקבות.א

הראשוןהבינלאומיבבנקבאוקטובר29ביוםהחברהדירקטוריוןבחר,2014בינואר
.2014בינואר1מתאריךהחלהקופהאתשיתפעלכגורםמ"בעלישראל

גולדשלאגראשרמרשלמינוייםאתהחברהדירקטוריוןאישר2013לספטמבר17ביום.ב
.הכספיםלמנהלציןרותםח"ורוהחברהל"למנכסוויריראובןח"רו,הדירקטוריוןר"ליו

.2013באוקטובר9ביוםההוןשוקעלהממונהידיעלאושרואלומינויים

-13-


