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ענפיתגמלקופת"שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלכללייםמאפיינים

החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
-שובלבניהולעוסקת,(" להלן)ענפיתגמלקופת

.("הקופה"

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה
מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישור.130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
לקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

כספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעל
לעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדו
.עצמאייםולעמיתיםשכירים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

עלהשכרמןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך
שכיריםעובדיםגםהםעצמאייםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידי

מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפו
שכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציבית
.(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעו

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותיי
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל*
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"שלמגן

,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים
ידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות
באותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנק

בהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכת
,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הנדרשות
עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעאמורלאהשינוי
.הכספיהדיווח



ענפיתגמלעופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה*
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשל

זכויות)נטוהקופהנכסיסך.כלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה*
.ח"שאלפי507,136עלעמדהמאזןליום(עמיתים

המניותבעליעלמידע

נחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי
.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניותכבעלי

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקופהושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

שאלפי583,136הואהמאוןלתאריךהקופהנכסיסך
.ח" המנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

.047,5הואהמאוןבתאריךהקופהידיעל

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרק,החברהבדוחתאגידעסקיעלבדוחראה



ענפיתגמלוגופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתובמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
לעומת .(2009דצמברבגיןהמדד

יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

העלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
האינפלציהציפיות,הדירותבמחירי שוקושלהחזאיםשלהגבוהות

שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההון
בשל,זאתעם.2010בסוף%2שללרמה2009בדצמבר%1

הריביתביןגבוהיםריביתפערי הדולריתלריביתהשקלית
זמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאית

.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגידנמנע,ממושך

חוךמטבע

התחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
הדולרמול ומול,%99.5שלבשיעור

:הםהשקללהתחזקותהסובות.%93.12שלחדבשיעורהאירו

החובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרןנתוניהמשך
והמשךבאירופה בארההגירעוןהגדלת

אתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב" התחזקות
.המטבעותסלמולהשקל

המדינהתקציב

,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
-כשהם מהתמ%7.3

,המקורימהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג" הגורםהיו
.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקרי

הלאומיהתשלומיםמאזן

מיליארד7.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף
%2.3-כ)דולר מהתמ

55.1-ו(ג"מהתמ%9.3-כ)2009בשנתדולרמיליארד1.7שלעודףלאחר(ג"
מהתמ%8.0-כ)2008בשנתדולרמיליארד

.(ג"



ענפיתגמלקופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

-%20

%93.14%15

%70.19,.."
,,,,,,,י:"",,..,,,1,,.,,

%03.51,4"

"4,",.*
%5ן,,

1%0,"י[-ד .
4

-0ד%ך

-%15-

(*)MSCI WORLD,100חת,ל

-עמודלאחאג1,מדדצמודחאג

MSCIמדד(ת WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף



ענפיתגמלקופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגןחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

תהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*
.אלהכלכלותשלההתעצמות

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

74.י%84.15861ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-

-%71.0-%99.5ולר
2.לו12-73.ש931ורו.

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודגיח"

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"ג"

%03.5zצמודותלאח"ג" . szQ/o

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנת,בהתאמה,ח"ש
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

5.0-כ,האמורהסכוםרוב.בלבדשקלמיליארדrrlnJ>6.0גייסוהבורסאיותהחברות

.ל"בחווגםבארץגםנסחרותשמניותיהן,חברותידיעלגויס,ח"שמיליארד
הנפיקהאוצר.המיסיםבגבייתהעלייהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
30-כלעומת,(פדיונותפחותהנפקות)נטוח"שמיליארד5.9שלבסךח"אג2010בשנת

.2009בשנתח"שמיליארד

-6-



ענפיתגמלקופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

2010בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

בשיעורעלה2010שנתבסוףלפיצוייםואישיתלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%6.7שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2009שנתסוףלעומת%86.6של

.%98.9שלבשיעורתשואההייתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
.%88.7שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2010בשנתהשיגההקופה

.%95.0היה2010בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.הכספייםבדוחותניהולדמיבאורראה,%84.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוזר)

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
1שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

~

המחיריםומדד60.0
הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע)לצרכן

.%50.2-לוהגיעההאחוו0נקודות.50-בעלתהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה

:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

השנהבסוף.%23-כשלמנייתיתחשיפהעםהשנהאתהתחילההקופה-המניותאפיק

ושיעורההשקעותמדיניותהשתנתההשנהבמהלך.o/Z7e-לכהחשיפהאתהקופההגדילה

ההשקעותמדיניותפיעלהחשיפהשיעור.%21ובין%9שביןלתחוםנקבעבאפיקהחשיפה

.%28ובין%16ביןבתחוםהוא2010שנתבסוף

להאריךאולקצרמנתעלח"אגומכרהקנתההקופההשנהבמהלך-צמודממשלתיאפיק

השנהובסוף%5.11הייתההשנהבתחילתזהלאפיקהחשיפהכ"סה.התיקשלמ"המחאת

.%2.10היאהחשיפה

עםח"שאגומכרה,הזדמנויותלניצולפעלההקופההשנהבמהלך-צמודקונצרניאפיק

ח"אגמעלאטרקטיבימרווחעםח"אגורכשה,דומותממשלתיותח"אגמעלנמוךמרווח

שנהובסוף%7.19הייתההשנהבתחילתזהלאפיקהחשיפהכ"סה.דומותממשלתיות

.%0.17היאהחשיפה

באפיקאחזקותיהאתהקופההגדילההאחרונההשנהבמהלך-שקליממשלתיאפיק

כ"סה.מהשוקהנגזרותגבוהותאינפלציהציפיותניצולכדיתוך,השקליהממשלתי
.%8.23היאהחשיפההשנהובסוף19.שו7הייתההשנהבתחילתזהלאפיקהחשיפה

קונצרניממשלתיקונצרניצמודצמורמניות

שקלישקליממשלתי-

-

.ח"ש'מ8.0.ח"ש'מ3.14.ח"ש'מ2.8ח"ש'מ7.6ח"ש'מ7.16נייה

.ח"ש'מ5.1.ח"ש'מ7.ח"ש'מ7.10.ח"ש'מ5.6ח"ש'מ5.12וכירה

-8-
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקופהשלהנספימצבה

ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2009שנת-2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי) (%77.1)957,6082,7פקדות,

(%25.14)(901,3)(345,3)ושיכות

(%43.40)(018,5)(989,2)(1)מהקופהועברות

(%03.82)55306הקופהאלועברות

ודמיסיכון,תשואהשלהאטרקטיבילשילובאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(1)
.מציעהשהקופהניהול

שלתשואהלעומת%88.7היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
חובואגרותממניותבעיקרנבעו,2010בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקד%22.22

לשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחירותקונצרניות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמת
.הקופהשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

בשיעורהןהנכתיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
לקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)%9.48של

המשיכותאתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרת
צריךואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברות
.בבורסהממכירות

מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך
אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות

היכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני
משיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודד
מהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספים

הניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעות
>wlnluסחיריםבנכסיםמנכסיה%1.86מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאם,

.מזומניםובשוויבמזומנים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

903,126לעומתח"שאלפי583,136-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4

.%6.7שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי
וגםההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

.העמיתיםזכויותשלנטוהחיוביתמהצבירה



ענפיתגמלסופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול

כללי

במסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
קבלתתהליכי .בקופהההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שועסיכוניניהולעלאחראי

.הקופהשלהסיכוניםלמנהלזיויונתןח"רואתהחברהמינתה2010.10.31בתאריך
שוקסיכוניתיאור

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה

שוקתיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

.ההנהלהבסקירת"

עלנקבעהחשיפההיקף.הקופהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקופהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שועיינוניניהולמדיניותעלהפיקוח

בפרקלעילעודראה.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
סיכוניניהולעלאחראי" שוק

".



ענפיתגמלקופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הצמדהבסיסידוח

.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע

מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1
הכספייםבדוחות17בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה

.המבוקרים
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.4
עלדגשעםהקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

מקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)סחירהלאבאפיקההשקעות
מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקופהלתשואתהתרומה

.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופהשלהאסטרטגית

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

סיכוניםניהולמדד.6

מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל
Riskמדדאת,2009 - HS-STD1נHistorical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
היסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטוריתסימולציהבסיס

נחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאתהמחשבת
.בעברבשוקשהתרחשולאירועים

ביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופהלכל



ענפיתגמלקופת-שובל
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

התקופהלתוםהעריכוהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,החברההנהלת
על.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסה
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהל"מנכ,זוהערכהבסיס

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
הדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבע

כלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
בבקרהשינוי דיווחעלהחברהשלהפנימית

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספי באופן
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםבאלפי1

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

20102009200820072006

נכסים

השקשת

:מזומניםושתימזומניים

464,2270199,61961בבנקיםמזומנים

826143209.4664,6560,3מועדקצריפיקדונות

-
290,3413408,10683,6621,3

:סחיריםערךניירות

395,47780,40492,46764,22215,19ממשלתיותחובאיגרות

4נ,629,28196.33089.22767,32557קונצרניותחובאיגרות

001,38009,29589,2175,32190,11אחריםערךוניירותמניות

025,114985,102170,71706,87972.4(

:סחיריםשאינםערךניירות

4ן,441,8990,10828,11791.16043קונצרניותחובאיגרות

2122---אחריםערךניירות

11812,16065,14,י441,8990,1082

556,01359.12768.12451,14704,17בבנקיםפיקדונות

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

25683765645השקעותבגיןלקבלסכומים

568,136830.126250,106708,125407,30ההשקעותכליך

223872דד15חשהויתרותחייבים

583,136903,126272,106746,125479,30הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
507.136903,126135,106654,125403,30העמיתיםזכויות

76-1379276זכותויתרותזכאים

583,136903,126272,106746,125479,30וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
ן=====================================



באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
2010200911)

נכורים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

%80.1%21.0%1.757בבנקיםמזומנים

%60.0%11.0%5.445מועדקצריפיקדונות

%40.2%32.0%0.650

------------------
:סחיריםערךניירות

%71.34%13.32%0.8ממשלתיותחובאיגרות

(%9.19)%96.20%16.26קונצרניותחובאיגרות

%82.27%86.22%7.21אחריםערךוניירותמניות

%49.83%15.81%9.2

------------------
:יחיריטשאינםערךניירות

(%6.28)%18.6%66.8קונצרניותחובאיגרות

------------------
(%6.20)%73.7%74.9בבנקיםפיקדונות

------------------
%19.0%07.0%4.171השקעותבגיןלקבלסכומים

"ההשקעותכלסו
99.ל99

99.ל94"

------------------
חובהויתרותחייביט

0.ל01"

(%3.83)0.ל06"

------------------
הנכסיטכלסך

"
100.ל00

100.ל00"

===========

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
(%1.0)%94.99%00.100העמיתיםזכויות

-%06.0%00.0זכותויתרותזכאים

1.100ל00וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

100.ל00"

==-===-

האפיקאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוושלהשינוישיעור(1)

.2009בדצמבר31ביוםהקופה



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבטופי

--.----..-----------.---,%60

%50ן

%40ן
02010,1

2009ש

%20

ושווימזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפקדונות
מזומניםסחירותסחירים

השקעהאפיק

-15-



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

ח"שאלפי903,126לעומתח"שאלפי583,136-ב2010שנתבסוףהסתכםהקופהמאזן
מהרווחיותבעיקרנבעהשנההקופהשלבמאזנההגידול.%6.7שלעליה,2009שנתבסוף

.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקי

לתוםהנכתיםכלמסך%6.0-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
%1.0-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%5.445שלבשיעורעלה,2010שנת

.הנכסיםכלמסך

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכייאפיק
,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%0.8-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%1.32לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%7.34-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%2.10היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקופהמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%7.25-בהסתכמה,אהריטן

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקופהאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית

.הקופהנכסימסך%9.13-ב

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%8.27היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנתבתום%9.22-ו2010
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

.ל"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח"המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך
.(אשתקד%1.7-כ)הקופהנכסימסך%5.7היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף

-16-



ענפיתגמלקופת-שובל

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009200820072006

(הפסדים)הבנסות

206425250170(53)נטומגטזתצתיממזומנים

------------------------------------------------------------
:סחיריםערךמניירות

235,2418,2742,3064,2745,1ממשלתיותחובאיגרות

(259)152,1(881,3)692,2072,8קונצרניותחובאיגרות

519,4181,3(722,13)792.3107.8אחריםערךטיירותמניות

719,8181597(861(13)735;7667,4

------------------------------------------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

981737(186)722476,2קונצרניותחובאיגרות

20(1)3--אחריםערךניירות

722476,2(183)980757

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

687057,2808169,1888בבנקיםפיקדונות

134,10482,6(811,12)075,10336,23(ההפסדים)ההכנויותכלסך

--------------------------------------
הוצאות

080,1962719626636ניהולדמי

4445693844ערךניירותעמלות

2530522335מיסיםהוצאות

149,1037,1840687715ההוצאותכלסך

447,9767,5(651,13)926,8299,22הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכגסות
========================================



ענפיתגמליופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטבאלפי1

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןתית)השההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכניהשיעורישנתיתהכנסה(לממוצעתשנתיתיתרה
201020092010200920102009

(אחוזים)(ח"שבאלפי,(ח"שבאלפי)

)206(53)822,3487,1מזומניםישייימזומנים

8554.13(1.ל39"

:סחיריםערךניירות

723,44358,42235,2418,2%00.5%71.5ממשלתיותחובאיגרות
773,31822,32692,2072,8%47.8%59.24קונצרניותחובאיגרות
522.30011.18792.3107.8%42.12%01.45אחריםערךוניירותמניות

018,107191,93719,8597,18%15.89651.19

:סחיריםשאינםערךניירות

%73.21ך.496,9396,11722476,2%60קונצרניותחובאיגרות

057,2%00.6%92.15י455,11917,1268בבנקיםפיקדונות

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

-98132נטו,אחריםנכסים

1311889123,119101075231336%64.7%59.19

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(י)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.ש"העובחשבונותשלילייםשערמהפרשיכובעמזומניםושווימזומניםבסעיףההפסד
.2009בשנתמאשרקטןבשיעוראך,2010במהלךעלוהסחיריםהערךניירותשערי

לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי
.מ"בעריביתשעריחברתשיערוךפיעל,במשקהחובאגרותבשוק



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

הסופההיצאותניתוח.(3)ב

ננב

ZOIO

Z009הששיעיי.
'

ה

"ט ניהולדמי

9624,2ו.080המנהלתלחברהניהולדמי

23.1!%81.04ן0"

23.1'81.0%'%,כ.ן1962%82,י08(1)ניהולדמיכ"יה

05.0,001.0(%,05.0'%,4445(*י*)ערךניירותשלומכירהקויהעמלות

(33.33';4)33.0'%,0,י2530%02מיסיטהוצאות

ו1491032ההוצאותכלסד

962%2ו.080(2)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

"
.0%81.0%23.1

.שלהלןההערותלמעט,הודשיססופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגידההוצאהו')

.2009בדצמבר31-בהאחוזלעומת0וס2בדצמבר31ביוםהקופהנכלנימכללההוצאהאחוזשלהשינוישיעור(י'1
.העמלותשולמןשבעדן(מוחלטיםבערכים)והמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכובזשלשנתיסיכונולפימחושבהשיעור(.י.1

:המהותייםהשיניישיעוריניתוח

ר,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע[1)
המנהלתהחברהשלהכיללהרוזתעלובדוההמבוקריםהכמפייסבדוחדתניהולדמיבבאורה"

.המבוקריםהכספייםבדוחותענתןייבעלי"11בבאורפירוטראה121



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהספירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות,(1)ג

20102009200820072006

135654,125403,130411,125ו903,126106השנהשלבינוארוליוטהעמיתיםזכויות

:הפרשות

105,3132,3162,3505,3792,3מעתידהפרשות-שכירים
3142,3222,3125,3794,3,]25עובדהפרשות-

ן,2]727761866054,14עצמאיםעמיתים

---47-אישייםבחשבונותפיצויים

957,6082,7304,7071,881800ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

(633,2)(175,2)(233,5)(347.3)(3,]22)שכיריםעמיתים

(393)(],495)(358,1)(554)(]65)עצמאיםעמיתים

----(58)בטעותשהדפקדופיצוייםכספי-למעסיקהחור

(026.3)(012,4)(591ו6)(901,3)(345,3)התשלומיםכליך

:זכויותהעברת

553062378543הקופהאלזכויותהעברה

(592.6)(340,81)(8.6]8)(0.5]8)(9891.2מהקופהזכויותהעברת

(549,6)(255,81)(581,6)(712,4)(934,2)נטוזכויותהעברתסי

(775)(1961י4)(868,5)(531.1)678נטוצבירה

447,9767,5(651,13)926,8299,22נטו(הפסדים)הכנסות

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

507,136903,12610611351251654403,130השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיסזכויות
========================================



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג

,----------10

-,ן2006ש

-15ן

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

------------------,20-

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת

-21-



ענפיתגמלסופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

(.)השינוישיעור2009שנת2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%77.1)957,6082,7הפקדות

(%25.14)(901,3)(345,3)משיכות

(%43.40)(018,5)(989,2)מהקופהזכויותהעברת

(%03.82)55306הקופהאלזכויותהעברת

הקופהשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשירילשיעורהסבר(')
.פעילותהותוצאות

להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

-09/12/31)הקופהנכסימכלל%9.48הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס"
%7.45).

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

בקופהשנים2.7הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשד.(ד)(2)ג
העמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים,(שנים09/12/31-3.7)

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהם

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה
לבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעות
,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם
העברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופהזובדרך
עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספים
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

גילאים
30לגילעד

39-30

49-40

59-50

66-60

ומעלה67

כ"סה

עצמאים

עמיתיםמספר
(2)הפקדות(1)

225147

742445

[87036,1

201,1369,2

047,1167,2

297118

383.44282

זכויותסך
העמיתים

השנהלסוף(3)משיכות

-393

80843,2

341270,4[

889023,48

105,4371,49

721946.13

Cafi846128

(4)בקופהותק

כולל)שנים5עד

שנים9-5

ויותרשנים15

(5)ומעלה961נילידי

כ"סה

מספר
(3)משיכות(2)הפקדות(1)חשבונות

7611314

246540184

[--

ןן

323231118

זכויותסך
העמיתים

השנהלסוף

307

735,6

226

393

661,7

העמיתיס/החשבונותמספראתכוללהמספר(1)

.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאתמשכו,היינו)

.הקופהאלוכויותהעברתכולל(2)

.מהקופהזכויותהעברתכולל(3)

כלאתשמשכועמיתיםלגבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(4)

.מביניהםהמוקדם,(השנהבמהלךיתרתם

.2006/1/1-מהחללתנועותמתייחסיםהעמיתיםוכויותסך(5)

.2010שנתבמהלךלקופהשהועברו2006/1/1לפניהפקדותכוללותההפקדות



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

2010בשקהעמיתיםתשבחותבמספרשינה.(1)(2)ג

החשבונותמספר
10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2009/12/31העמיתיםסוג

731,4(137)631,4237שכירים

316(7)3176עצמאים

2שנ144,5)948.4243הכלטד

ביתרההשבוננתמתוכם
וללאח"ש500עדשל

542(27)50465האחרונהבשנהתנועה

בטעותשהופקדופיצוייםכספיהחזר.(ז)(2)ג

.2009שנתבמהלךהקופהלזכותמסוייםמעסיקי"עבטעותשהופקדופיצוייםכספיהוחזרו,2010שנתבמהלך

,כספיםהחזרתלגביהמעסיקעםממושךדיוןוהתקיים,כפיצוייםולאקצבהככספיכתקבלומלכתחילההכספים
.פיצוייםכספילביןשהופקדוקצבהכספיביןהחלוקהלגבילרבות

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

בריטינומינליתשנתיתתשואה

התשואה
2%88.7
2%22.22

2(%62.10)
2%93_7
2%13,5

2%55.9

2%62.7

2%88.12

2%33.3

2%82.9

תקןסטייתממוצעתתשואהתקופה
2010-2007%20,6%66.11

2010-2001%28_7%21.8

-24-



ענפיתגמליופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדוח.ד

:שניםלפי,ברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

--,----,---------;,.,1,
ן

שנה



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

ההשיעיתניתוחדוח.ה

.סמןתיקשלתשואהוביןהקופהשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.(1)ה
,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

,מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכייהאפיקאחוז.א

.חודשבסוכי,הקופהנכסי

.כדלהלןהםהשוקתשואות.ב
.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

MSCIהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי.סחיריםנכסים World.

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי:(והלוואותפקדונות,ח"אג)סחיריםלאנכסים

.השוקבתשואתהקופהמנכסיהאפיקאחוושלכמכפלהככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

,שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל

,מראשלפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדינוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
הוראותאתמבצעתהחברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,7010משנתהחל



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשו)השקעותניתוחדוח.(3).ה

תשואתהאפיקאחוז
השוקהעופהמנכסיהשקעהאפיק

2%91.1.ל90:מזומניםושתימזומנים
-----------

ממעלתיח"אג

%61.10%45.5קבועהבריביתמדדצמודאגייח

%07.20%21.5(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%55.2%18.1(וגילוןמשתנהבריביתצמודלאח"אג

%72.0ל"חוח"אג

33.ל95:ממשלתיח"אגכ"יה

-----------

סחירקתצרניח"אג
%30.19%03.13מדדצמודח"אג

-%08.0%86.0ח"מטצמודח"אג

%87.2%23.6צמודלאח"אג

ן.%99ל"חוח"אג

25.ל24:סחירקונצרניח"אגכ"סה

-----------

אחריםערךתיירותמניות

%02.18%93.14בארץאחריםערךוניירותמניות

%00.4%55.9ל"בחואחריםערךוניירותמניות

22.י02:אחריםערךוניירותמניותכ"סה

-----------

והלוואותפקדתות

%69.8%03.13מדדצמודותוהלוואותפקדונות

8.ל69:והלוואותפקדונותכ"סה
-----------

סחירלאקונצרניח"אג

%15.7%03.13מדדצמודח"אג

%05.0%03.13ח"מטצמודח"אג

7.ל20:סחירלאקונצרניח"אגכ"סה

100.ל00:כ"סה

ברוטונומינלית,בפועלהקשהתשואת

הפרש



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניטניהול.ו

.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

.המאזןליוםנכוןהקופהנכסימכלל%9.48שלבשיעורהינן
.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגסנובעיםהנזילותצרכי

ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
נזיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי

משיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%1.86שלבהיקףוסחירים
.מהצפויגדולות
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
העמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה.76.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוך

הקופהנזילותניתוח

10/12/3109/12/3108/12/31נזילות
באלפי)באלפי)באלפי)(בשנים)

נזיליםנכסים
571,117481,103654,81וסחירים

עדשלמ"מח
428,2217,2625,1שנה

מעלמ"מח
569,16132,21971,22שנה

(115)73(61)אחרים

507,136903,126135,106הכליך

הממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים43.0הואהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
השקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקלל

ומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשה
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסים



ענפיתגמליופת-שובל

2010לשנתההנהלהיקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

הקופהההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקופה-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקופה,כןכמו

.האשראי
סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

החוזרים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
בהתאםהקופהאתהמשרתהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני

בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהשלמערךהואהאמוריםלחוזרים
:מ"

לעמיתיהאשראינותנתלאהקופה

-10/12/31:ההשקעהמוג

מילשיעורח"שבאלפי-חובבנפייהשקעות
הנכסים

סחיריםנכסים

696,8%38.6(כולל)לפחותAA-בדירוג

286,21%58.15-/(4עדבדירוג

183%13.0מספקתבטוחהללאמדורגותלא

165,30%09.22כ"סה

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

סחיריםבלתינכסים

863,148911.10כולל)לפחות-AAבדירוג

4.4-059,4%97.2עדבדירוג

75%05.0בטוחותללאמדורגותלא

997,18%91.13כ"סה

16249%00.36חובבנכסיהשפעהכלסך



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותייכוניםניהול.1

-09/12/31:ההשקעהסוג

מסושיעורח"שבאלפיחובבנכסיהשקעות
הנכסים

סחיריםנכסים

66911%19.9(כולל)לפחותAA-בדירוג

!ןAA-570,2~עדבדירוג

~
00.17

מספקתבטוחהללאמדורגותלא

"14-%03.0

196,33%16.26סהייכ

-.-----------
סחיריםבלתינסיים

579,18%64.14(כולל)לפחות-/11בדירוג

AA-380,4%45.3~עדבדירוג

390%31.0בטוחותללאמדורגותלא

349,23%40.18סהייכ

545,56%56.44חובבנכסיהשקעהכלין



ענפיתגמלקופת"שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

08/12/31-

מסךשיעורח"שבאלפי
הנכסים

סחיריםנכסים
072,17%06.16(כולל)לפחותAA-בדירוג

AA-862,4~עדבדירוג

SS

~

o_4
155%15.0מספקתבטוחהללאמדורגותלא

089,22%79.20כ"סה

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

-סחיריםבלתינכסים
158,23%79.21(גולללפחות-AA~בדירוג

AA-380,1%30.1~עדבדירוג

58%05.0בטוחותללאמדורגותלא

596,24%14.23כ"סה

685,46%93.43חובבנכסיהשקעהכלסך

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהקופהדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
.השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

.לפיהםפועלתוהיאהאוצרבחווריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללקופה
מקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשלבמקרה
שלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטה

.ההשקעותמנהליוהמלצות



ענפיתגמלסופת-שובל

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים4.4)שניס1.5על10/12/31ליוםעומד
הממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%9.2)%3.2היא,תאריךלאותו,לפדיון
האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוך

בשיעורריביתהנושאות,ח" נתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבוע
בשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעור

.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האג
למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
.(קודמתשנהבסוףשנים2.3)שנים3.3עלעומדת
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

גוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
בשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנת
.הריבית

עליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,הקופהמנכסי%3,41,2010בדצמבר31ליוםנכון
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתלצרכןהמחיריםמדד

מסך%5.7שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםלקופה
.קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%1.7לעומתהנכסים

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב

.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

ולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
נוהלי .נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפסיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקופה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקופה



המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%60.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

ההוןשוקאגףמהוראותחריגות.ט

ישיבותשלמינימלימספרקיוםאיבגין,ההוןשוקבאגףהממונהידיעלכספיעיצוםהוטל
.2008בשנתביקורתועדת

-33-
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הביקודתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפי-על,1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעוךתודרך)

ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה
בחינהגםכוללתביקורת_הכסמיימשבדוחותובמידעבסכומיםהתזמנותשלרדיאןהרומיתבדיקהמוללת
שלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלהיושמוהחשבונאותגללישל

nשביקורתנוסבוריםאנו_בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקפה
~

Dooנאותבסיס

_דעתנולחוות

את.המהותיותהבחינותמכל,גאותבאופןמשקפים7'הניהכספייםהדוהות.לרפתני
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שלההעמיתיםגזכויותוהשינוייםפעוליתיהתוצאותואת2009-ו2010בדשמבר13לימיםהקופה

גמלקופותלגבימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,תאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתלכל

.יחככוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות
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ענפיתגמלקופת-שובל

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
2010לשנת("הגמלקופת" :להלן)

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

הגמלןלקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
-וכן

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרה
:הגמללקופתהנוגעכספי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מנכול,גולדשלגראשריתאריך



ענפיתגמלסופת-שובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובן,אני

:להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

2010לשנת("הגמלקופת" :להלן)
.("הדוח"

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
-וכן

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכןןהגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ס1?/ל/וי
,/

/

כספיםמנהל,סוויריראובןתאריך
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ענפיתגמלצופת-שובל

דיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
כספי

הגמלקופת,י:להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
"), דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית

.כספי שלהפנימיתהבקרהמערכת
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההגמלקופת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

להבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
כי ,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות

החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים
להבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

המידעשערוצי ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת
monitorl(פנומיתבקרהנהליביצועלדבות,ביצוע.

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה Of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססelievesl)31ליוםכי קופתשלהפנימיתהבקרה,2010בדצמבר
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמל

דירקטוריון,(ר"יו,ך,קרישפמשה

/ה,
זאירעזלדש

~
ל"מנכ,גר

כספיםמנהל,סוויריראובן

3/וו
ע,
תאריך

-37-



.'ושותעצמון.ע
CO

2

~

AZMOI.1

C.I'.A(א18)-תשנון-רואי

לעמיתיםהמבקרטבון.דהורואהדוח

ענפיתגמלקופת-שובלשל
כספידיווחעלפנימיתבקרה

"הקפה"כהלן1ענפיהגמלקופת-שובלשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
ר1ליום(

שלהמשולבהבמסגרתשנקבעקריטריוניםעלבהתבסס0201בדצמבר
די.עלשפורסמהפנימיהבקרך

rhe-ה Treadshray,0Sp ( lns( )ring (Jrganizations
,1)misfiil ) ll Cktmlnil.let%)('((להלן-

(5ל(ר

-

החברה"ההלו)מ"בעמפעליהגמלקופהלניהורהברהשובלשלוההנהלההדירקטוריון-((

אתולהערכתםמספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים("המנהלת
בקרהשלהאפקטיביות

בקרה;ברבר;ומהנהלהדירקטוריוןברוחהנכללה.השפהשלכטפידיווחעלמנימית
דיווחצלפנימיה;

דיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו_מצורף;כטפי
עלבהתבטםתקופךשךכספי

.ביקורתנו

111פ13(י;היי-ך-לתקנבהתאםביקורתנואתערכנו
IYllllllC()1טע-%, Accounling(8()1/י)(!)ב"בארך

לשכתדי'עדאומצואשר.כספידיוחעלמית.פנבקרךשיביקורתבדבר
פיעל.כישראלהשבוןרואי

סכירהמיידלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקנים
אםו.שאביטחוןשל

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה.ות.המהותהבחינותמכל.קוימה
הבנההשגהכללתביקורתנו.כספי

.מהותיתהולשהשקיימההסיכ11הערכת.כטפידיווחעלפנימיהבקרהלגבי
שלוהערכהבחינהוכן

ביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבטםפנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביוה
ביצועגםכללה

שביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכגהוציםשחשבנואהביםנדלים
הוות?נאותבסיםמספקת

_יעתדו

סבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהקופהשל'כספדיווחעלפנימיתבקרה
מגית'המה'הגבן,בטהשר

.2010ליוםלמאזניםבהתאטהיצוניוהלמטרותכמשיםדוהותשלוההבנה'בספדיווחשך
ואה1,13]

שהסתתםלתקופההעמיתיםהזכויותמ"שינועלוהדוהnlxslnlהכנסותרוח
בקרה.תקופהבאותה

אשרונהליםמדיניותאותםאתמולדתקופהשלכספידיווחעלנימית:
.אשררשומוהלניהולמהייחטימ

נכסישלוההעברותהעסקאוהאתנאותובאופןבמדויקמשקפות.סבירבפירוט
היצאתםלרבות)הקופה

כנדרשנרשמותשעמקאוהביטחוןשלסבירהמידהממפקים(מהשוהה
כספייםדוהותהכנהלאפשרכדי

שוקאגף-האוצרמשרדוהנהיותגמלקופותלגבימקובליםחשבונאותכללי
לשנה.וחסכוןביטוח.ההון

רווחודוח31.,.201.2()ליוםהמאזן2()1(ו
באותושהסתייםהעמיתיםות-בזכושינוייםוהדוההפסו,

הרשאוה?בהתאמרקנעשיםהקופהשלכספיםיהוצאתכספיםושקבלת.תקופה
וההנהלההדירקטוריון

גילויאומניעה'לגבביטחוןשלסבירהמידהומספקיםהמנהלת.החברה?ש
שימוש,רכישהשלממועד

יהיותשיכולה.הקפהנכסישלמורשים'בךת(מרשותהוצאהלרכות)העברהאו
מהותיתהשפעהלהק

.ם.-הכספהדוהוהעל



במו_מוטעיתהצגהרגומתאולמנועשדאעשויהכספיווה,דעלמיה-פגבקרה.המובנותה-מגברותבאך

שבקרותרסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתם,בםעלהעתידלגבימסקנותהסקה.כן

תשתנהם-הנהלאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימוהובכהיתהפוכנה

_לרעה

שלכספידיויחעיאפקסיביחפנימיתבקרה.המהותיותהבחינותמכר.קיימההמנהלתההברה.לדעתנו
פנימיתבקרהשלהמשולכתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס?(,1()בדצמברגןום-להקופה

_('()5()ידיעלשפורסמה

.ההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותגמדקופותלנבי.מקובליםביקורתלהקנירהתאםגםביקרנו
משרושאחתולכל2(,09-ו201()בדצמברג1ים,כ'להקפהשיהכספייםהדוהותאת.והמכוןבישוח
דעתחוותכלל.2,)1ומארס28מיוםשלנווהדוה0201בדצמבר31ום.בשהסתיימהבתקוכהם.השנ

דאותםעדמסויגתביתי

-

.כסכייםחות

,עצמוןציון

השבוןרואה

.אביבתל
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ענפיתגמלקופת-שובל

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20102009ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

464,2270בבנקיםמזומנים

826143מועדקצריפיקדונות

-290,3413
:סחיריםערךניירות

4395,47780,40ממשלתיותחובאיגרות

4629,28196,33קונצרניותחובאיגרות

7,6001.38009.29אחריםערךוניירותמניות

-
025,114985,102

:סחיריםשאינםערךניירות

5441,8990.10קונצרניותחובאיגרות

441,8990,10
------------------------

8556,10359,12פיקדונותבבנקים

------------------------
925683השקעותבגיןלקבלסכומים

568,136830,126ההשקעותכלסד

101573חובהויתרותחייביט

583,136903,126הנכסיטכליד
============= =============

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
12507,136903,126העמיתיםוכויות

-1376זכותויתרותזכאים

583,136903,126וההתחייבויותהעמיתיטזכויותכלסך

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבחתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

'ו
,

d-Yיי,)

~

itV
---

יע
כספיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות



ענפיתגמלקופת-שובל

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20102009ביאור

(הפסדים)האיות

206(53)מזומניםושוויממזומנים

------------------------
:סחיריםערדמניירות

235,2418,2ממשלתיותחובאיגרות

692,2072,8קונצרניותחובאיגרות

792.3107.8אחריםערךוניירותמניות

719,8597,18
------------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

722476.2קונצרניותחובאיגרות

722476,2
------------------------

687057,2בבנקיםפיקדונות

075,10336,23ההכנסותכלסך

------------------------
הוצאות

14080,1962ניהולדמי
154445ערךניירותעמלות

162530מיסיםהוצאות

149,1037,1ההוצאותכלסך

926,8299,22הדוחלשנתנטוהכנסות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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ענפיתגמלקופת-שובל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

903,126135,106השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

105.3132,3מעבידהפרשות-שכירים

125,3142,3עובדהפרשות-

727761עצמאיםעמיתים

47-אישייםבחשבונותפיצויים

957.6082,7ההפרשותכלסך

:לעמיתיםמששמים

(347,3)(122,3)שכיריםעמיתים

(554)(165)עצמאיםעמיתים

(58)בטעותשהופקדופיצוייםכספי-למעסיקהחזר

(901,3)(345,3)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

55306הקופהאלזכויותהעברת

(018.5)(989,2)מהקופהזכויותהעברת

(712,4)(934,2)נטוזכויותהעברתסך

-------ב

(531,1)678נטוצבירה

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

926,8299,22הדוחלשנתנטוהכנסות

---------

507,136903,126השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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כללי-1ביאור

הקופה.א

-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.1 להלן)ענפיתגמלקופת
.("הקופה"

הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה
החל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללת
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריך

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברהתפעולשרותי.2
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהב

והוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקופהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוףשלו

שלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה.3
החלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמעכלעלהקופה

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם

וחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמסתקנות"-להלן)1964
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחרשנוספו
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועדלאחרהסכומים

.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
2003.
.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים
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ענפיתגמלעופה-שובל

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשד)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

בחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
דצמבר 30-בשהיה2010

הקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר
,ואתעםיחד.2011לשנתהכספייםבדוחותייכללו10.12.31ביוםשבוצעו
.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31ביוםשנעשוהפקדות

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

הפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
לא מחודשיותרהייתה

.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיטלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-

במאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפי לשקלביחסמטבע

.המאזןלתאריך
ממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

ושווי .מזומנים

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

מוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפי לניירשנקבעהסגירה

.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערך

בחוסחיריםערךניירות-
שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל" שנקבעהסגירה

אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלנייר
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
המזומנים (וסכומיםמועדים)

לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי
ציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה

פיעל,זאתכל.פרטני אגףעלהממונההורהעליוהמודל
והציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוק

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברההמתקבלים,הפרטניים
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ענפיתגמלשופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

והלוואותפיקדונות.4

הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
המבוססהוגןשווילפיהכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

הפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומניםתוריםהיווןעל
עלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאם

אגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההוןשוקאגף .ההוןשוק

במטבעחודעסקאות.5
ההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

בשקליםהראשוני החליפיןלשערבהתאם
.העסקהבמועדהחוץמטבעשל

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
-היום

EX

.

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאוןלתאריך

העמיתיםזכויות.7

בחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתםעם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהפניות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכתפייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
להםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

בדוחותגילוי עלוכןהכספיים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוני

מכנרת"
לך)'רמדניכז)(
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ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"שמטבמדדהשינהושיעורהקפהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי
.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

(םיו1חאב1 הקופהתשפות.א

%8ברוטוהנומינליתהתשואה

".7%22.22%62.10-%93.7

ך.%40-%94.6%21.21%06.11נטוהנומינליתהתשואה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישישר.ב

2010200920082007

(םיז1חאבן

%25.2%9לפיהמדדהידוש)לצרכןהמחיריםמדד

".3%51.4%79.2

.%97-%14.1-%71.0-1.99.5ב"ארהשלהדולרשלהחליפיןשער

"
-

.%15.10%04-%12.10לירהשטרלינג

"
2-%97.6-

%71.1-%73.2%39.6-%1293אירו

ושערילצרכןהמחיריםמדד.ג
חליפיי

בדצמבר31ליוםעיקרייםממבעותשל

2010200920082007

4.117(בנקודות)הידועלצרכןהמחיריםמדד

".1145.110

".105
549.3775.3802.3846.3דולרשלארהייב

493.5111.6שטרלינגלירה

"54.5711.7
אירו

"473442.5297.5659.5



ענפיתגמלעופת-שובל

2010לשנתהכספייםלרוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיטלפינכסים-3ביאור

2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכעיסחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

935.355,2-290,3מזומניםושווימזומניפ

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

:סחיריםערךניירות

544,32954,13-897395,47ממשלתיותחובאיגרות

644,1251,23-734,3629,28קונצרניותחובאיגרות

199.3001.38--341802אחריםערךוניירותמניות

990,68205,37-830,7025,114טחיריסערךניירותכ"סה

:סחיריםשאינםערךניירות

374,867-441,8-קונצרניותחובאיגרות

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

556,10--556,10-בבנויםפיקדונותת

256--24232השקעותבגיןלקבלשבומים

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

15---15חובהויתרותחייביםס

964,6967הנכסיםכלסל

~

56422,2830,7583,136

====================-==========



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
ל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

231-182-413מזומניםושווימזומנים

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

008,25602,14202968780ממשלתיותחובאיגרות
;40

31865990,24276065,4331196קונצרנירתחובאיגררת

251133660-216.3009.29אחריםערךוניירותמניות

,006,54252,40478249,8985סחיריםערךניירותכ"סה
102

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

990י10-סד10)920-קונצרנירתחובאיגרות

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

359--359,12-בבנקיםפיקדונות
,12

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

83--182השקעותבגיןלקבלסכומים

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

73---73חובהויתרותחייבים

311,54613,63730249,8הנכסיםכלסך
903,126

==================================,

-47-



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי1

ג,ו,",סלחוב,ו,איג-4,"*בי

בדצמבר31

20122009

:ההרכב.א

:וחירות'חו,1גמגצלחחובאיגרות

"98גארדסחירותצלתטת'ממחרבאיגרותכ"יה
4612

~

39

897968ל"בחיסחירותממשלתיותחיאימות

395,47780,40:סחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:סחירותקוגצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

895.24131.29אינ1ניתנותלהמרה

895,24131,29בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות
734.3065.4להמרהניתנותאינן

734,3065,4ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

ש
629,28196,33סחירותקונצרניותחובאיגרותב"ב"

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

"024יחירותחובאיגרותכ"סה
7976.73

20102009/12/31בדצמבר31

קונצרניותח"אג

הכלסדהכליךלהמרהלאממשלתייתח"אג

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

358.386.3_60.316צמודותבלתי

408.539,4_3ב49.6למדדצמודות

448.292,255.3~73ח"למטצמודות

413.4.ד47.494.32ממוצעימ'מח

לפרייןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

3%43.4%43,3%48.4_ל38~צמודותבלתי

4למדדצמודות
~

12.1%99~2%29_2%91.2

%02.3%95.1%15.2%05.3ח"למטצמודות

%71.24לפדיוןמשוקללתממוצעתתשיאה
~

1.3י253.ל80"94.2



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשגבהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאיננחובאיגרות-5ביאור

בדצמבר31
20102009:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץעונצרניותחובאיגרות

441.8990.10להמרהניתנותבלתי

ננע441811שחירותבלתיבארץקונצרגיותחובאיגרותכ"סה

2010/12/312009/12/31

עונצרניותחובאיגרות

הכלסולהמרהלא

:(נשנים)מ"מח.נ

:סחירותשאינןחובאיגרות

60.3למדדצמודות

63.0ח"למטצמודות

57.3ממוצעמ"מח

:(באחוזיט)לפדיוןמשוקללתממפעתתשואה.ג

חובאיגרות
שאיני

:סחירות

o/62o_3למדדצמודות

3נ%2ח"למטצמודות

3ל67,לפדיוןמשגיללתממיצעדותששה



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמגיות-6ביאור

בדצמבר31

20102009

ך;6,7563ך6בארץמניות

661724(1)ל"בחומכיות

87ניא8337מניותהכלסך

.ל"בהווהןבארץהןהסחירותמניותכולל(1)

מחיריםאחריםערךניירות-7ביאור

בדצמבר31

20102009

:בארץסחיריםאחריתערדניירות

126,27229.18סלתעודות

1אופציותכתבי
126,27230,18גארץסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

:ל"בחוסחיריםאחריםערךניירות

538.2492.2סלתעודות

538,2492,2ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

ך- סה
66422נטסחיריםאחריםערדניירותכ"

"
2



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי1

פיקדונות-8ביאור

כדצמבר31

20102009

:ההרכב.א

15610359.12בבנקיםפיקדונות

2010/12/312009/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

פיקדונות

73.202.3למדדצמודים

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:פיקדונות

1למדדצמודים

~
59.[,1,12.2



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

הגויעותבגיןליבלסכומים-9ביאור

בדצמבר31ליום

20102009
154לקבלEXריבית

56
41לקבלדיבידנד

לקבלקרןפדיון

5ן9"
ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"יה

25483

חובהויתרותחייבים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

-מנהלתחברה-חייבים

"5 ס.קשלחוב
1515ומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןמ.

15חתהויתרותחייביםכ"יה
73



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ענייובעלי-11ביאור

ויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל

.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעם

(.)במאזןיתרות.1
20102009

58[נ76מנהלתחברה(זכאים)חייבים

%פס

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(ל

הוצאות.2

080.1962המנהלתלחברהניהולדמי
080.1962



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

עמיתיםזכויות-12ביאור

בדצמבר31ליום
20102009,העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

581,136(')בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

"00,127

(105),74)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

12(134507903בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

-כו.%10-%07.0בנכויותהשינויבעקבותהקופהלתשואתהגריעה

לשינויפירוט

(105)(74)החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

04(105)

lwהפקדותכולללא('1
~

]wח"שאלפי5בסך10.12.31ביום.

זכותויתרותזכאים-13ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

-76מנהלתחברה-וכאים

=.ב__16זכותהתרותזכאיםכ"סה



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-14ביאור

ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20102009

1080962המנהלתלחברהניהולדמי

1581162ניהולדמיכ"יה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה

.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלמעמיתיהלגבותרשאיתהקופה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח' .%84.0הוא

בחוזרשהוגדרכפיהקופהשלהניהולדמישלהשיעור
שלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים' גמלקופות

,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב.%82.0הוא(2005-ן-20גמלחוזר)'
.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-15ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009

ששולמוהעמלותסכומי
4445ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

4445עמלותכ"סה

(י)העופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

"0.0-%075.0%

"0.0
%04.0%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

*)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
")(**) ומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0%05.0ל"בחוח"אגשל

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(י)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(*י)

זרסוכןוינמלת



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכניהעלמס-16ביאור

,גמלקופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתהגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקופההכנסות,ככלל.ב
.הפקודההוראותליתרובכפוף

כמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערדבניירותמשקיעההקופה
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקים

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20102009

ח"שאלפיח"שאלפי
התקופהבשלח"מאגריביתבגין

אחרשלבבעלותוהיושהאגרות
08(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)

2522זריםערךבניירותמהשקעות

2530הכלסך

======

סופיותשומותנתקבלולא.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה.ד
.הכנסהממס

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

העובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים
שינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעביד

.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלק

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

"
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשס

לעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

-57-



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
האומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי34-כ)ח"שאלפי36-כהואהתשלומיםהעברת
שנתבסוףח"שאלפי24-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי27-כשלסךכוללהאמור

2009).

,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםשלושתעלמידעלהלן.ב
:(ח"שבאלפי)2010בדצמבר31ליוםנכון

החובכלסדשנצברהריביתהערכתהחובקרןהערכתהמעבידשם

81927לדךמשגבחוליםבית
משפחהחוליםבית

66-קדושה

חוליםביקורחוליםבית

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק
לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופה
.הפיגורבדבר
צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

יתקבלח"שאלפי8בסךהמעסיקחובכימעריכההקופה,שלעיללחובותבהתייחס
החליטההקופה,הפיגוריםמריביתהנובעיםחובותלגבי.לאומילביטוחמהמוסד

זניחיםבסכומיםומדוברהיות,החובותלתביעתמשפטייםבהליכיםלפתוחשלא
.החובותהחזריסכוםעלתעלההגבייהועלותבלבד



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

וכן,שוניםפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2010שנתבמהלך
משלמותלאגמלקופותלענףהנוגעים,חוקוהצעותתקנותטיוטות,חוזריםטיוטות
:שבהםהעיקרייםלהלן-לקצבה

וחוזריםתקנות,חוקים

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת
מוסדימשקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט"תשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)

למשקיעהמתירההוראהבאהובמקומה,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש
לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה

-א"התשע,(שעהוהוראת5'מסתיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
.2010.10.18ביוםפורסם-2010

:הבאיםהדברים,היתרבין,נקבעוהתיקוןבמסגרת

אחרבעיסוקגם,גמלקופותלניהולבנוסף,לעסוקתוכלגמלקופותשלמנהלתחברה-
.הממונהובאישורמסוימיםבתנאיםפנסיונילמוצרהנוגע

כלבומתקיימיםאם,לקצבהמשלמתלאגמלמקופתישירותכספיםלמשוךיוכלעמית-
:הבאיםהתנאים

;2004-ד"התשס,פרישהגילבחוקכמשמעותוחובהפרישתלגילהגיעהוא(1)

גמלבקופת,הכספיםנמשכיםשממנההגמלבקופתבחשבונותיוהכספיםסך(2)
עלעולהאינו,ותיקהקרןשאינהמשלמתגמלובקופתאחרתמשלמתלא

ןהמזעריהצבירהסכום

משולמתואם,ותיקהקרןשאינהמשלמתגמלמקופתקצבהלומשולמתלא(3)
ומקופות,האמורהמהקופהלוהמשולמותהקצבאותסךכאמורקצבהלו

.המזעריהקצבהסכוםעלעולה,תקציביתפנסיהבתוספתאחרותמשלמות
למשוךלבקשלהלןהמפורטיםהעמיתיםזכאים2011.12.31ליוםעדלפיה,שעההוראת-

הוניכסכוםולקבלם,לקצבהמשלמתלאגמלבקופת2008.1.1לאחרשהופקדו,כספים

:הרווחיםעלמס%15בניכוי
לשלםהמשיך,2007.12.31ביוםלתגמוליםגמלבקופתעצמאי-עמיתשהיהמי(1)

ביוםשנים60לוומלאו,לקצבהמשלמתלאגמלבקופתלחשבונותשלומים
2007.12.31.

,2010.11.18ביוםלקצבהמשלמתלאגמלבקופתעצמאי-עמיתשהיהמי(2)
.2007.12.31ביוםשנים60לוומלאו

העמיתשלבחשבונוהצבוריםוהכספים,שנפטרעמיתשלמוטבשהיהמי(3)
.לקצבהמשלמתלאגמלבקופתהמוטבשללחשבונוהועברושנפטר

מהקופהכספיםלמשוךזכאיהיה,לפיצוייםאישיתגמלבקופתעמיתשהיהמי(4)
העמיתשלבחשבונוהתגמוליםלמרכיבהועברוכאמורוכספים,האמורה
.לקצבהמשלמתלאגמלבקופת



ענפיתגמלקופת-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

-2010-א"התשע,(שעההוראת)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות

.2010.12.30ביוםפורסמו
הפיצוייםלמרכיב,2012-ו2011המסבשנות,להפקידלהמשיךמאפשרתהשעההוראת
בעבר).התגמוליםלמרכיבמקבילתשלוםאיןאםגם,לקצבהמשלמתלאגמלבקופת
.(2010-ו2008,2009לשניםהנוגעות,זהבענייןשעההוראותהוצאו

-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק

.2011.1.6ביוםפורסם
לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק'טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת
מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידיעיקולצושעניינה,(גבייה)המסים
בקופותהנמצאיםסרבניםנכסיעלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיערשאית
.המתפעללגוףשבניהולההגמל

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.7.14מיום,"ממשלתיות

;ההנפקהבטרםההנפקהמסמכיקבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר

אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאים;חובאיגרתשלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת
התנאיםןהרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות

ןמדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחובאיגרתלרכושניתןבהתקיימם

.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

מיום,"מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול"4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
2010.8.22.

.המידעטכנולוגיותתחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוזרמטרת
ניהולןציותהבטחתןמידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר
;שינוייםניהולןופרויקטיםרכשןנתוניםוניהולמידעבקרות,המידעטכנולוגיותסיכוני

.)Outsourcinglחוץמיקור

עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר
", .2010.8.22מיום

ומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות"שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון
ממוחשבבאופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על."ללקוח
.2011.1.1מיוםהחליחולו

מבנה"5-9-2010מוסזייםגופיםחוזר
החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחיי הפנסיוני

.2010.10.19מיום,"
בתחוםשוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
-ייעוץמרוםממשק-'בנספחטיוטת(2010.10.19-עפורסמההחוזרלפרסוםבמקביל
במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטיאתהמפרטממשקשהינו
אופנסיוניייעוץמתןלפני,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג
.פנסיונישיווק
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-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"תיקון
אחריות"שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה

דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"וגילויים
אתלקבועוכן,הכספייםבדוחותהגילויומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוזר
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקרהחשבוןרואהדעתחוותנוסח
.כספידיווח

.2010.12.29מיום,"גמלקופותקידוד"9-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
לכלערכי-חד-חדזיהויהמאפשרתאחידהקידודשיטתהטמעתהינההחוזרשלמטרתו

.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,הגמלקופותזהובכללהפנסיוניהחיסכוןמוצרי

חוזריםוטיוטותתקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
מיום,"גמלקופותביןכיפיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

2010.4.14.

שירותיםעלהפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת
ביטול:וביניהם,2008-ח"תשס,גמלקופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסיים
שנים5בחלוףאלאייעשהלאלתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי
ןהוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברהממועד

ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכיקביעה
.חשבונותופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינוי;המנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים
9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוזרבנוסחשינוייםלהכניסמבקשתהחוורטיוטת

העברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת:וביניהם,(11
הוספתןעמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקוניםןהעוברהעמיתשל.ן.תצילום

גוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליךהנוגעותהוראות
שלהמנהללגוףלהעביר,באיחורכספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףחיוב;מנהל
בתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתוניםהמקבלתהקופה
מחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףהמחייבתהוראההוספת;האיחור
העברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצוייםמרכיבהכוללשכיר-עמית

.הכספים
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מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"ההש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

-ט" גמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
לאגמלקופת:הבאיםמהסוגיםאחת

,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמת
כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות

.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים
קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם

בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםזוהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('וכו

הכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010-ו2009לשנים

2011.7.1.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנותוטיוטת2010-ע"התש,(השתלמות

.2010.5.31מיום,2010-ע"התש,(תיקון)(גמל
שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנסהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטלמוצע
שלהמשיכהסדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק

סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפיסכומים
למשוךלבקשרשאייהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
.מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

מילוליהקמת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותשלשנייהטיוטה
הפנייוניהחיסכוןמסלולהתאמת"שנייהחוזרוטיוטת2010-ע"התש,(מחדלברירת

.2010.7.6מיום,"העמיתלמאפייני
יהוואשר,השקעהמסלולילהקיםמוסדיגוףעלכי,היתרבין,נקבעהתקנותבטיוטת
השקעהמסלולי2לפחותוביניהם,שבניהולוהגמלבקופתהעמיתיםשלהמחדלברירת

שטרםומעלה55בנילעמיתיםאחדהשקעהמסלול,שנים55להםמלאושטרםלעמיתים
מסלולי.קצבהמקבליםשאינםומעלה60בנילעמיתיםאחדהשקעהומסלול60להםמלאו
בהתאםהמוסדיהגוףשבניהולהגמלבקופותהכלליהמסלולאתיחליפוהמחדלברירת

.הממונהלהוראות

.2010.8.4מיום,זוגבניביןפנסיוניחיסכוןחלוקתחוקתזכיר
מעבידאומבטח,מנהלתחברה)o>wnגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי,תקציביתבפנסיה
.החוקבתזכירכהגדרתו
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התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת
,2010-א" .2010.10.18מיום

אתבחקיקהלהסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראותלקבוע,הממונהסמכויות
.פנסיוניתסליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית

,העבודהבועדתנפרדתחוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק
הוראותמסמךההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסתוהבריאותהרווחה
בעארוולטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

מפורטותבו,מ" הנוגעותשונותהוראות
ניהולההבטחתלצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכי

.התקין

התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
מיום,2010-א" 2010.10.18.

היתרביןלוויוענקוההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על
.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהליבירורסמכויות

-הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזרסיוטה
.2010.1.14מיום,"תיקון
,15-9-2008מוסדייםגופיםחוזרשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוזרטיוטת

הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"שכותרתו
".

רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםתוכניםחוזרטיוטת
מיוםשנייהטיוטה," 2010.1.14.

14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההמטרה
עםמבטחהתקשרות" ביטוחסוכן

הסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"
.מוסדיוגוףרישיוןבעלביןהתקשרות

שלבהעברהאיחורבשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהטיוטת
.2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספים
שלבמקרהלשלםמנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעהבטיוטת
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאולקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
עמיתיםבקשותלגביליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספים

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספיםמשיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו
שוקשבאגףהציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלוליםבין

.באיחורובוצעו,ההוןן

הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיתור"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
מיום," 2010.8.15.

גוףעלהחליםהאיסוריםמהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוורבטיוטת
בקשרמוסדי יועץועל,הטבהלמתן

.הטבהלקבלתבקשרפנסיוני
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עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
.2010.8.15מיום," )בינייםתקופתנקבעהלחוזרהעדכוןבטיוטת

חברהתורשהבמהלכה(2011.12.31ליוםעד
באמצעותגם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים)מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת
.המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלקפנסיונייועץשהואבנקאיתאגיד

מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.11.2מיום," רמתאתשיבטיחונהליםלקבועהינההמטרה

הן,ללקוחותיומוסדיגוףשמספק,השירות
עלכי,השארבין,נקבעהחוורטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקיםבמהלך
.שירותבקבלתהלקוחותזכויותאתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדיגוףהנהלת

:שוניםפרסומים

.2010.8.2מיום,בישראלהקסטודישוקלבחינתמשרדית-הביןהוועדהח"דו
מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותיאתבחנההוועדה
לגביהמלצותנותנתשהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה
.הנדרשתההסדרהעקרונות

.2010.11.30מיום,הפנסיוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
בנושאיםהסדרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההוןשוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם
אפשרותמתןןפנסיוניחיסכוןבמוצריניהולדמיתקרתשלאחידמודלהחלת:הבאים
בעתהשקיפותהגברתןפנסיונילחיסכוןנלוויםביטוחמוצרילשווקמנהלתלחברה

שינוי
זכותמתןןלפחותשנתייםלמשךלקוחעםשסוכמוניהולדמיהעלאתאיסורןניהולדמי

ללקוחנאותוגילויהמחשה,הנמקהשלמשולבמסמךיצירת;ללקוחסוכןבחירת
מיכוןי

לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלוםןפנסיוניושיווקייעוץבתהליכיטפסיםשלוהאחדה
אחידההפצהעמלתןביטוחלסוכניהיקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיציםבין

הסדרהטיוטות,לתוכניתבהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצריכללעבורפנסיוניליועץ
.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשוניםבנושאים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
מוצגתבמסמך.הבנקיםעלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך
ונושאישליטהאמצעימחניקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסתתבחיניםרשימת
סיבהמהווהברשימההמפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאם)במהימנותפגיעהשלקיומהלבחון

המאזןתאריךלאחראירועים-19ביאור

תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,%32.5שלבשיעור100א" אביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

המחיריםומדד0.לן60שלבשיעורירד
הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאתוןנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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