
קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

תשלומיםתקבוליםנכסיםסעיף

ח נכסים ותזרים מנכסים''דו

א. מזומנים ושווי מזומנים

בישראל

109,283,10500יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים

1,767,27300יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח

0163,2790פח"ק/פר"י

000פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים

000פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים

000פקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלשה חודשים- פצ"מ

000פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים

בחו"ל

000יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל

000פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים

ב. ניירות ערך

אגרות חוב ממשלתיות

בישראל

א.סחיר

447,619,82400אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד

643,202,21800אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה- שחר

000אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה- גילון

000אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח

297,414,50700מק"מ

ב.לא סחיר

000אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל

1עמוד:
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000פיקדונות חשכ"ל

בחו"ל

א. סחיר

000אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

000אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל

ב. לא סחיר

000אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל

תעודות חוב מסחריות

בישראל

א. סחיר

000תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה

000תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה

000תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה

(-BBB: +A) 000תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג

(-BBB: +A) 000תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג

(-BBB: +A) 000תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג

000תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

ב. לא סחיר

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה

2עמוד:
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000תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה

(-BBB: +A) 000תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג

(-BBB: +A) 000תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג

(-BBB: +A) 000תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג

תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג  (BBB-) או לא מדורגות
הנמוך מ

000

תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג  (BBB-) או לא מדורגות
הנמוך מ

000

תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג  (BBB-) או לא מדורגות
הנמוך מ

000

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

בחו"ל

א. סחיר

000תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-)  ומעלה - חברות ישראליות

000תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(BBB: +BBB-)  חברות ישראליות

000תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות

000תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות

000תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB: +BBB-) - חברות זרות

000תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות

ב. לא סחיר

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB: +BBB-) - חברות ישראליות

תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל שעומדת כנגדן בטוחה  (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות
מספקת בדירוג הנמוך מ

000

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות

3עמוד:
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000תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB: +BBB-) - חברות זרות

תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל  (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת- חברות זרות
בדירוג הנמוך מ

000

000תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות

אגרות חוב קונצרניות

בישראל

א. סחיר

323,298,6635,924,1620אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה

35,074,83030,7340אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה

000אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה

000אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-)  ומעלה

(-BBB: +A) 161,435,7543,268,6600אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג

(-BBB: +A) 9,310,348242,9020אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג

(-BBB: +A) 000אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג

(-BBB: +A) 3,131,3036,8590אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג

3,156,172226,6510אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

1,639,538268,4890אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

ב. לא סחיר

161,230,0936,531,3060אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה

000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה

5,203,62400אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה

4עמוד:
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000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (AA-) ומעלה

(-BBB: +A) 148,014,4266,568,0980אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג

(-BBB: +A) 000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג

(-BBB: +A) 785,39266,6550אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג

(-BBB: +A) 000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג

אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג  (BBB-) או לא מדורגות
הנמוך מ

000

אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג  (BBB-) או לא מדורגות
הנמוך מ

000

אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדת כנגדן בטוחה מספקת בדירוג  (BBB-) או לא מדורגות
הנמוך מ

000

000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת

1,080,20000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

17,042,00000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

ב. בחו"ל

א. סחיר

000אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה

(-BBB: +BBB) 37,297,41700אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג

000אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

40,404,846132,0950אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה

(-BBB: +BBB) 000אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג

000אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

ב. לא סחיר

000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה

5עמוד:
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(-BBB: +BBB) 000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג

אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) או לא מדורגות
 בדירוג הנמוך מ

000

000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה

(-BBB: +BBB) 000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג

אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  (BBB-) או לא מדורגות
בדירוג הנמוך מ

000

000אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

מניות

בישראל

א. סחיר

450,100,90410,484,64618,003,767מניות השייכות למדד ת"א 25

166,383,3631,560,32813,748,542מניות השייכות למדד ת"א 75

7,651,5831,887,3505,165,743מניות היתר

000מניות זרות הנסחרות בארץ

(long) call 001 000אופציות

(short) call 001 000אופציות

ב. לא סחיר

000מניות לא סחירות

בחו"ל

א. סחיר

056,0050מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל

0270מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל

000מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל

6עמוד:
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ב. לא סחיר

000מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל

3,808,92500מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל

השקעה בתעודות סל

נסחרות בישראל

75,084,0715,250,0270השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ

000השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל

000השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בארץ

000השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בחו"ל

000השקעה בתעודות סל אחרות בארץ

000השקעה בתעודות סל בחסר בארץ

נסחרות בחו"ל

162,600,970948,4548,031,413השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות

2,104,1405,7382,005,404השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדים אחרים

000השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל

000השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל

תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

בישראל

000תעודות השתתפות בקרן נאמנות

בחו"ל

16,999,449014,052,366תעודות השתתפות בקרנות נאמנות זרות בחו"ל

השקעה בקרנות

בישראל

7עמוד:
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000קרנות הון סיכון

000קרנות גידור

000קרנות נדל"ן

000קרנות השקעה אחרות

בחו"ל

000קרנות הון סיכון בחו"ל

17,243,74300קרנות גידור בחו"ל

000קרנות נדל"ן בחו"ל

000קרנות השקעה אחרות בחו"ל

(WARRANTS) כתבי אופציה

בישראל

א. סחיר

212,920627,8990כתבי אופציה סחירים

ב. לא סחיר

322,27900כתבי אופציה לא סחירים

בחו"ל

א. סחיר

000כתבי אופציות סחירים בחו"ל

ב. לא סחיר

000כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל

חוזים עתידיים

בישראל

א. סחיר

8עמוד:
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FUTURES 000חוזים עתידים סחירים

ב. לא סחיר

000חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים

000חוזים עתידיים על שקל/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים

000חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים

000חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים

000חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים

בחו"ל

א. סחיר

000חוזים עתידים סחירים FUTURES בחו"ל

ב. לא סחיר

000חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים

000חוזים עתידיים על מט"ח (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים

000חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים

000חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים

אופציות

בישראל

א. סחיר

000אופציות על מדדים כולל מניות (long) סחירות

90,00000אופציות על שקל/מט"ח (long) סחירות

000אופציות על ריבית long) סחירות

000אופציות על מדדים/נכסים אחרים (long) סחירות

000אופציות על מדדים כולל מניות (short) סחירות

9עמוד:
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778,80000-אופציות על שקל/מט"ח (short) סחירות

000אופציות על ריבית (short) סחירות

000אופציות על מדדים/נכסים אחרים (short) סחירות

ב. לא סחיר

000אופציות OTC על מדדים כולל מניות (long) לא סחירות

000אופציות OTC שקל/מטח (long) לא סחירות

000אופציות מט"ח/מט"ח (long) לא סחירות

000אופציות על ריבית (long) לא סחירות

000אופציות OTC אחרות long) לא סחירות

000אופציות OTC על מדדים כולל מניות (short) לא סחירות

000אופציות OTC  שקל/מט"ח (short) לא סחירות

000אופציות מט"ח/מט"ח (short) לא סחירות

000אופציות על ריבית (short) לא סחירות

000אופציות OTC אחרות (short) לא סחירות

בחו"ל

א. סחיר

000אופציות על מדדים כולל מניות (long) בחו"ל סחירות

000אופציות על מטבע (long) בחו"ל סחירות

000אופציות על ריבית (long) בחו"ל סחירות

000אופציות על סחורות (long) בחו"ל סחירות

000אופציות על מדדים/נכסים אחרים (long) בחו"ל סחירות

000אופציות על מדדים כולל מניות (short) בחו"ל סחירות

000אופציות על מטבע (short) בחו"ל סחירות

10עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

תשלומיםתקבוליםנכסיםסעיף

ח נכסים ותזרים מנכסים''דו

000אופציות על ריבית  (short) בחו"ל סחירות

000אופציות על סחורות (short) בחו"ל סחירות

000אופציות על מדדים/נכסים אחרים (short) בחו"ל סחירות

ב. לא סחיר

000אופציות על מדדים כולל מניות (long)  בחו"ל לא סחירות

000אופציות על מטבע  (long) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על ריבית  (long) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על סחורות (long) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על מדדים/נכסים אחרים (long) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על מדדים כולל מניות (short) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על מטבע  (short) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על ריבית (short) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על סחורות (short) בחו"ל לא סחירות

000אופציות על מדדים/נכסים אחרים (short) בחו"ל לא סחירות

מוצרים מובנים

בישראל

א. קרן מובטחת

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות

10,092,60000מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית

2,301,05100מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

11עמוד:
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ב. קרן לא מובטחת

24,375,28500מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד

000מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

ג. פיקדונות מובנים

000פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אשראי

000פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מניות

000פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס ריבית

000פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מטבע

000פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מדד

000פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אחר

ד. מוצרים מאוגחים

000שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל

000שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- עד A+ ומעלה בישראל

000שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה בישראל

000שכבת הון (Equity Tranch) בישראל

בחו"ל

א. קרן מובטחת

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
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000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

ב. קרן לא מובטחת

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד

000מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

ג. פיקדונות מובנים

000פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אשראי

000פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מניות

000פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס ריבית

000פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מטבע

000פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מדד

000פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אחר

ד. מוצרים מאוגחים

000שכבת חוב  (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל

000שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- עד A+ ומעלה בחו"ל

000שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה בחו"ל

000שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל
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ג. הלוואות

בישראל

6,483,600248,083495,100הלוואות לעמיתים

(-BBB) תיקי משכנתאות בדירוג
מעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום  

משכנתא שנרשם עליה משכון כדין

000

(-BBB) תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא  

שנרשם עליה משכון כדין

000

000הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה

000הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (BBB: +A-) ומעלה

(-BBB) 000הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ

7,808,790540,1010הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה

376,55800הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (BBB: +A-) ומעלה

000הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג הנמוך מ  (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת

(-BBB) 000הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ

000הלוואות לא מובטחות

בחו"ל

תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או 
התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין

000

000הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית

000הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים

000הלוואות בחו"ל לא מובטחות

ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים

בישראל

000פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

14עמוד:
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000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

117,497,3254,739,3910פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה

000פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB: +A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB: +A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB: +A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB: +A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

7,243,093166,8260פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB: +A-)  לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB: +A-)  לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB: +A-)  לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB: +A-)  לתקופה של מעל שנה

(-BBB: +A) 000פיקדונות אחרים בדירוג

000פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

000פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה

15עמוד:
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000פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה

000פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים

בחו"ל

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (A-)  ומעלה

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB: +BBB-) בחו"ל

000פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגים בחו"ל

ז. זכויות במקרקעין

בישראל

000זכויות במקרקעין מניבים

000זכויות במקרקעין לא מניבים

בחו"ל

000זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל

000זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל

ח. השקעות אחרות

בישראל

000תחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים

בחו"ל

000ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל

000ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל

000התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל

ט. רכוש קבוע

000בנייני משרדים שבשימוש הקופה

000רכוש קבוע שאינו בניני משרדים, בניכוי פחת נצבר

16עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

תשלומיםתקבוליםנכסיםסעיף

ח נכסים ותזרים מנכסים''דו

י. חייבים וזכאים שונים

1,398,27300חייבים שונים

57,72100-זכאים

000זכאים מס הכנסה

000עמיתים זכאים בגין החזרי מס

000עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר

יא. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים

045,6300הפרשי שער

052,7120דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך

000ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים

000ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים

00295,484מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה

000מס שבח

3,526,733,93500סה"כ נכסי הקופה

050,043,1080סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים

0061,797,819סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים

17עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

ח תקבולים מחיצוניים''דו

תקבולים סעיף

הפקדות

א. עמיתים שכירים

0.00

הפקדות מעביד - רכיב פיצויים

2,868,591.00

הפקדות בגין עמית שכיר - חלק המעביד

2,868,591.00

הפקדות בגין עמית שכיר - חלק העובד

0.00

ב. עמיתים עצמאיים

0.00

ג. העברות חריגות של מעביד לקופת גמל

העברות

א. העברות בין קופות

0.00

העברה מקופת גמל - במזומן

0.00

העברה מקופת גמל - בנכסים אחרים

0.00

העברות ממסלולים אחרים

0.00

ב. העברות מחברות ביטוח

0.00

ג. תקבולים שטרם זוהו

תקבולים אחרים

0.00

תקבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים

0.00

תקבולים ממבטח בגין ביטוח חיים

0.00

תקבולים בגין תביעות משפטיות

0.00

תקבולים אחרים

הכנסות ניהול

0.00

החזר דמי ניהול

0.00

החזר עמלות בגין החזקת נכסי הקופה

18עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

ח תקבולים מחיצוניים''דו

תקבולים סעיף

5,737,181.00

סה"כ תקבולים מחיצוניים

19עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

ח תשלומים מחיצוניים''דו

תשלומיםסעיף

תשלומים

א. לעמיתים שכירים

משיכת רכיב הפיצויים

0.00

משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות

1,885,119.00

תשלומים מקופות למטרה אחרת

0.00

העברות סוציאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת

0.00

ב. לעמיתים עצמאיים

0.00

ג. החזרות למעבידים

החזרות למעבידים - רכיב פיצויים

0.00

החזרות למעבידים - רכיב תגמולי מעביד

0.00

העברות

א. העברות בין קופות

העברה לקופת גמל - במזומן

1,264,305.00

העברה לקופת גמל - בנכסים אחרים

0.00

העברה למסלולים אחרים

0.00

ב. העברות לקרנות פנסיה

העברה לקרן פנסיה חדשה

0.00

העברה לקרן פנסיה כללית

0.00

ג. העברות לחברות ביטוח

העברה לביטוח חיים -פוליסה הונית

0.00

העברה לביטח חיים- פוליסה קצבתית

0.00

תשלומים אחרים

20עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

ח תשלומים מחיצוניים''דו

תשלומיםסעיף

תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי

0.00

תשלומים למבטח עבור ביטוח חיים קבוצתי

0.00

תשלומים בגין תביעות משפטיות

0.00

תשלומים אחרים

0.00

הוצאות ניהול

דמי ניהול

0.00

עמלות בגין החזקת נכסי קופה

8,493.00

סה"כ תשלומים מחיצוניים
3,157,917.00

21עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

כללי': נספח א

סכוםסעיף

מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו

0.00

מספר חשבונות עמיתים עצמאיים

11,543.00

מספר חשבונות עמיתים שכירים

1,842,730,563.25

סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד

1,684,003,372.06

סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד

0.00

סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים

0.00

סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים

0.00

מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצויי פיטורין

0.00

סה"כ חשבונות של "עמית קבוץ"

0.00

סה"כ כספים של "עמית קבוץ"

0.00

סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"

0.00

סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי"

2,240.00

סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות

1,041,480,846.24

סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות

0.00

סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאים שהגיעו לבשלות

0.00

סה"כ כספים של עמיתים עצמאים שהגיעו לבשלות

1.00

מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת

0.00

מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת לקופה

0.00

כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו

כספים שנזקפו או שולמו לעמיתים

22עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

כללי': נספח א

סכוםסעיף

0.00

ריבית פיגורים עודפת

יחס נזילות

29.53

יחס  הנזילות (בשלות)

מעבידים

0.00

חובות מעבידים

0.00

מעבידים זכאים

0.00

העברות מעביד לקופת גמל

תשואת הקופה

0.50

תשואה חודשית נומינלית ברוטו

25.06

תשואה מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה

17,406,288.33

רווח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח

702,842,256.24

רווח מצטבר ברוטו מההשקעות בש"ח מתחילת השנה

0.42

תשואה נומינלית ברוטו שבוע 1

-0.22

תשואה נומינלית ברוטו שבוע 2

-0.28

תשואה נומינלית ברוטו שבוע 3

0.42

תשואה נומינלית ברוטו שבוע 4

-0.07

תשואה נומינלית ברוטו שבוע 5

השאלת ניירות ערך ועסקאות לרכישה מחדש

5,100,000.00

סה"כ שווי מניות שהושאלו

161,700,000.00

סה"כ שווי אג"ח קונצרניות שהושאלו

23עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

כללי': נספח א

סכוםסעיף

0.00

סה"כ שווי ני"ע אחרים שהושאלו

0.00

סה"כ שווי אג"ח ממשלתיות שהושאלו

0.00

(Short) סה"כ שווי ני"ע שנשאלו

0.00

סה"כ שווי הסכמים לרכישה מחדש בהם התקשרה הקופה

עסקאות מחוץ לבורסה

0.00

רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים

0.00

מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים

עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים

0.00

סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים

0.00

סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור

דמי ניהול , עמלות, ריבית פיגורים וכספים שהועברו למנהלי תיקים

0.00

דמי ניהול שגבתה הקופה בגין חודש הדיווח

0.00

שיעור דמי ניהול חודשי

0.00

שיעור דמי ניהול מצטבר

0.00

שיעור דמי ניהול חודשיים מינימליים

0.00

שיעור דמי ניהול חודשיים מקסימליים

0.09

שיעור עמלות חודשי

0.11

שיעור עמלות מצטבר

0.00

סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים

0.00

דמי ניהול ששולמו בשל השקעות בקרנות נאמנות

24עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

כללי': נספח א

סכוםסעיף

0.00

עמלות ניהול חיצוני ששולמו בגין חודש הדיווח

מס הכנסה

0.00

משיכות שחויבו במס בגין משיכות שלא כדין

0.00

מס שנוכה מתשלומים בגין משיכות שלא כדין

0.00

מס שנוכה על רווחי הון מחשבונו של העמית

השקעות מחוץ לישראל

0.00

(castodian) סה"כ נכסים זרים המופקדים אצל מתווך פיננסי בחו"ל

0.00

הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ

0.00

סך הנכסים שהונפקו על ידי זרים ונקובים בש"ח

בטוחות

27,000,000.00

שווי בטוחות בשל עסקאות

חשיפה

-22,650,000.00

חשיפה למט"ח באמצעות אופציה שח/מט"ח לפי מודל Black & Scholes  במונחי דלתא

0.00

חשיפה באמצעות אופציות בישראל, שאינן מטבע, לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא

0.00

חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתידיים שקל /מט"ח

0.00

חשיפה בגין חוזים עתידיים שאינם שקל/מט"ח

0.00

חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל  Black & Scholes במונחי דלתא

0.00

חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים

0.00

חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים

-22,739,739.00

חשיפה ממוצעת באמצעות אופציות במהלך החודש

25עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

כללי': נספח א

סכוםסעיף

0.00

חשיפה ממוצעת באמצעות חוזים עתידיים במהלך החודש

השקעה באג"ח להמרה

4,944,461.79

יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ

0.00

יתרת  ההשקעה באג"ח להמרה בחו"ל

התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה

0.00

סך יתרת ההתחיבות להשקעה בקרנות השקעה

HS-STD מדד

7.77

סטיית תקן שבוע 1

אישור רו"ח מבקר

0.00

אישור רו"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם

ביטוח חיים קבוצתי': נספח ב

סכום סעיף

ביטוח חיים קבוצתי

0.00

האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי בשנת ה

0.00

מספר עמיתים מבוטחים

0.00

סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום)

0.00

סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח

26עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

תשואה יומיתדמי ניהולסה"כ הפקדותסה"כ נכסים בסוף היוםיום בחודש סה"כ משיכות

נספח תשואה יומית

13,527,805,366.455,737,181.240.000.44 0.00

23,532,783,202.290.000.000.14 0.00

33,539,908,859.800.000.000.20 0.00

40.000.000.000.00 0.00

50.000.000.000.00 0.00

63,545,242,980.550.00564,475.380.17 0.00

73,538,204,096.280.00785,134.25-0.18 0.00

83,525,276,029.310.000.00-0.37 0.00

93,523,663,159.930.000.00-0.05 0.00

103,531,906,761.130.000.000.23 0.00

110.000.000.000.00 0.00

120.000.000.000.00 0.00

133,524,902,243.500.001,260,762.22-0.16 0.00

143,526,290,625.850.000.000.04 0.00

153,506,445,661.230.000.00-0.56 0.00

163,512,148,913.690.00415,951.830.17 0.00

173,505,134,892.500.000.00-0.20 0.00

180.000.000.000.00 0.00

190.000.000.000.00 0.00

203,513,990,240.230.0023,101.080.25 0.00

213,515,925,664.400.000.000.06 0.00

27עמוד:



קופג עובדי בלל14 שם הקופה:

12/2009 תאריך דיווח:
229מספר אישור:

לשכיריםסוג קופה:

20/01/2010

10:11:54 שעה:

תאריך: בס"ד

תשואה יומיתדמי ניהולסה"כ הפקדותסה"כ נכסים בסוף היוםיום בחודש סה"כ משיכות

נספח תשואה יומית

223,522,507,036.880.000.000.19 0.00

233,526,778,941.160.000.000.12 0.00

243,535,811,919.110.000.000.26 0.00

250.000.000.000.00 0.00

260.000.000.000.00 0.00

273,526,728,960.550.000.00-0.26 0.00

283,529,420,905.510.000.000.08 0.00

293,522,118,775.750.000.00-0.21 0.00

303,524,176,959.240.000.000.06 0.00

313,526,733,935.323,068.03100,000.000.08 0.00

28עמוד:


