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התאגידפעילות.1

קופת-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה.בנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמל

פעלההקופה2008במאי31ליוםעד.1996בפברואר11ביום,לפנסיהרכיביםלהכללת
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

כבעלינחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי
המיקרוביולוגיםהסתדרות,בנוסף.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניות

.להלן2בפרקבתרשיםכמתואר,בחברהמניותבעלתהיאוהביוכימאים

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

%25(כאלהשקיימותככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון
.ומעלה%25שלבשיעורידהעלהמוחזקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת-

.הקופהשלההשקעותתיקאתהמנהלת,מ"בעערךניירותפסגותשל(1964-ד"תשכ,גמל
.הקופה-
.מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-
.ומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןמ.ס.ק-

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

הכלליתהעובדיםהסתדרות
הסתדרות-החדשה

והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

ןההצבעהמזכויות%26ןמיצימזכויות%33.33
ן(.)הכלליתבאסיפהןיצירלרבות,הדירקטורים

ן(')הדירקטוריון

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

.בקופההעמיתיםשלהןהזכויותיתר(י)
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(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3
201120102009

944082,1962(1)השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

092,123583,136903,126(2)ברוטו,השנהלסוףהקופהנכסיסך

נטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

(531,1)678(314,8)(3)(שלילית)חיובית

%88.7%22.22(%10.3)(שלילית)חיובית-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

.הביטוחוהוצאותהפנימיתמהביקורתבעיקרנובעבהוצאותהקיטון(1)
וגםהעמיתיםזכויותשלנטוהשליליתמהצבירהבעיקרנובע2011בשנתהקיטון(2)

.השקעותיהעלהקופהמהפסדי
וגם,העמיתיםבמשיכותמגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2011שנתביןהשינוי(3)

.אחרותלקופותמהקופהבהעברותמגידול

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

ההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן15בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוח

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה
כספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
השקעותבתיקמנוהליםהקופהנכסיכל.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתים

בתוספת(אחרתלקופהמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקופה.מסלוליםללא,אחד
.הדיןלהוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחים

הקופהלפיובתקנוןהשינויאתההוןשוקעלהממונהאישר2011באוגוסט21בתאריך
6מיוםהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןלהחלטתבהתאםוזאתפיצוייםכספילקבלרשאית

.2011ביולי
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(המשך)הפעילותתחוםעלכללימידע.5

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה
כספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

בשלשהופקדוכיפיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנתבשלבהשהופקדו
ולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנות

.עצמאים

%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךההפרשותשיעורי
עובדיםגםכולליםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמן

מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכירים
שכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציבית
הציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשהבגינםושאיןשנקבעו
משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשהבמקום11.1.12מיום
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו2011

במקוםQ/6o-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

.פיצוייםבמקוםo/6e-ולתגמוליםo/7eמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקופהתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

ביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוגוחסכון
.מנהלתחברהשלמרצוןלפירוק

הפעילותתחוםלמוצריתחליפים

.גמללקופותאפשרייםתחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

שלהמכסימליהשיעור,הקופהתקנוןפיעל.%80.0הוא2011בשנת(4-2-2009גמלחוזר)

.לשנה%0.2הואניהולדמי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי938היו2011בשנתמהקופהניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות9-ו8מספרבביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה
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לענףהשוואה

ואישיתלתגמוליםגמלוקופותלקצבהמשלמותשאינןהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
בשיעורירדהקופהנכסיהיקף.%39.6שלבשיעור2011בשנתירד("הענף":להלן)לפיצויים

.תקופהבאותה%9.9של
שלשליליבשיעורהייתה2011בשנתהקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

לרבות,בענףההשקעהמסלולימגווןשלהתשואותאתמשקפתהממוצעתהתשואה.(%95.2)
בשנתהשיגההקופה.(מניותללא:לדוגמא)מאודסולידיתהשקעהמדיניותעםמסלולים

השקעהמסלולמנהלתהקופה.(%10.3)שלשליליבשיעורברוטונומינליותתשואות2011
.במניותגםהמשקיעוכללייחיד

הניהולדמישיעור.%90.0היה2011בשנתהגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבו

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,ניהולדמי15באורראה.%80.0הוא,2011בשנת

ההשקעותתיקמבנה

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגות
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיע,אפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

הקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעל
תיקיניהולמבטחיםמנורה,זהלתאריךעד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשל

.מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעות

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

הספציפיתההשקעהמדיניות.ח"שאלפי092,123עלעמדהמאזןליוםנטוהקופהנכסיסך
.תחיקתילהסדרובכפוףהחברהשלההשקעותוועדתפיעלנקבעתהקופהשל

מדיניותאתהמנהלתהחברהשינתה,הדוחתקופתבמהלךההוןבשוקההתפתחויותבעקבות
חובלאגרותהחשיפהרמתאתהגדילההחברה.השנהלהמשךשלההצפויהההשקעות
החשיפהלהורדתבמקבילוזאת,מזומניםושוויומזומניםקונצרניותחובאגרות,ממשלתיות

.במדיניותהייחוסמדדאתהחברהשינתה,כןכמו.למניות
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הקופהעמיתי.7

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתהקופה
.והביוכימאים

וכויותהעברת.סכוםסכוםמספרמספרעמיתיםזוג

מהקופהנטו,משיכותהפקדותחשבונותעמיתים

2011בשנת2011בשנת2011בשנתליוםליום

(ח"באלפיש)(ח"שבאלפי)(ח"שהאלפי11/12/3111/12/31

(469,4)(854,8)285,4738,4574,6שכירים

(495)(376,1)265278306עצמאים

(964,4)(230,10)016,5880,6(י)328,4כ"סה

.עצמאיםוגםשכיריםגםשהםעמיתיםישנם(.)

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרהקופהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.2011לאוקטוברעדושיווקתקשורתיועץהעסיקההחברה.לעמיתים

תחרות.9

.גמלקופותמאותפועלותבשוק
עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהחופשעקב

גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,לחברתהאחתמקופה
אואחרותלקופותמהקופהכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
.ההפוךבכיוון

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
.והמיקרוביולוגיםהביוכימאיםהסתדרותר"יוהואהחברהל"מנכ

חוץמיקורבמסגרתבחברהמועסקיםהשירותיםנותנישאר.מזכירותשתימעסיקההחברה
ויועץסוקסיועץ,סיכוניםמנהל,כלכלייועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל)

(.ביטוחי
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שירותיםונותניספקים.11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון

פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשו

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי

.סהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקופה

:השנהבמהלךהקופהשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

התעריףהעמלהסוג

%075.0-%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

ועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה
.זרסוכן

.משמרתדמימשלמתלאהקופה

השקעות.12

.פיקדונותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
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מיסוי.14
אתהמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.רגילהכחברהוממוסה,הכספייםדוחותיה

החברהפעילותעלופיקוחכנגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-התששה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
-התששה,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

2005.

.1964-ד"התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

מהותייםהסכמים.16

(".מ.ס.ק"להלן)ומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןמ.ס.קעםהתקשרההחברה
נושאת,החברהמזכירותאתמעסיקההחברה.החברהמזכירותשלמשותפתהעסקהלצורך
.מ.ס.מקהיתרעלהחזרומקבלת,ההעסקהעלותשלבשליש

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

ליוני19מיוםהחללשנהחודשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרהח"ש000,000,10עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2011

.1996/02/11הינובפוליסההרטרואקטיביהתאריך

גבול.2011ליוני19מיוםהחללשנהחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
התאריך.שנתיתביטוחולתקופתלמקרהח"ש000,000,10עלעומדבפוליסההאחריות

.2005/04/01הינובפוליסההרטרואקטיבי

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17
תלויותהתחייבויות"-18בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקופה
.שכרהסכמיבמסגרתלקופהשהצטרף,(והביוכימאיםהמיקרוביולוגים
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סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,כןכמו

כמו.בעברמשהיונמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
חובאגרותאשרחברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופהמבעבריותרכיוסהקופה,כן

והןהקופהתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעלמוחזקותשלהן
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעל

ניהול-')פרק,הקופהשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףמובניםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופהעלהעתידית

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

משרהנושאישלתגמולמדיניות"שעניינו("החוזר":להלן)24-9-2009מוסדייםגופיםחוזר
פנימיבהליךיגובשמוסדייםבגופיםמשרהנושאיתגמולמבנהכיקובע,"מוסדייםבגופים
עלמשרהנושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתמסודר

ועםהחוסכיםטובתעםאחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלביןהצלחותיהם
.זמןלאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיה

שללרבותמשרהנושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשת,החוזרלהוראותבהתאם

וזאת,בחוזרהמפורטיםלעקרונותבהתאס,השקעותבניהולבפועלהעוסקיםמשרהנושאי
.החברהברווחיאובביצועים,בהצלחותתלויאוכפוףלהםהניתןשהתגמולככל

הסיכוןלמדיניותמעברסיכוניםלנטילתתמריציםתיצורשלאכךתגובשהתגמולמדיניות
.המוסדיהגוףשל

:בחברהמשרהנושאיתגמולמדיניות

מבנהכיקובעת,בחוזרכהגדרתו,המשרהנושאילתגמולבנוגעהחברהדירקטוריוןמדיניות
לא,ההשקעותבניהולהעוסקיםהמשרהלנושאיאובחברההמשרהלנושאישיינתן,התגמול

.החברהברווחיאובפועלבביצועיהםאובהצלחותיהםתלויאוכפוףיהיה

בחברהמשרהלנושאיהתגמול.משרהלנושאימשתנהתגמולמדיניותבחברהתיושםלא
משתנהרכיב)בונוסרכיבללא('וכדבישיבהלהשתתפות)בלבדקבועתגמולבסיסעליהיה

וכן(24-9-2009הממונהבחוזרכהגדרתו,משרהנושאשלהאישייםמביצועיוהנגזר,בתגמול
.(1994-ד"התשנ,בנאמנותמשותפותהשקעותלחוק(ב)64בסעיףכהגדרתה)אופציהללא

אולצרכןהמחיריםלמדדשכרהצמדת,הדירקטוריוןלאישורבהתאם,תאפשרהחברה
,ההוןשוקאגףבהוראותלנדרשבהתאםאוהשכרערךשמירתלצורךכלשהואחליפיןלשער
.וחיסכוןביטוח
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החברהשלכללייםמאפיינים

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

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה*
מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה*

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישור.130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

הקופהלפיובתקנוןהשינויאתההוןשוקעלהממונהאישר2011באוגוסט21בתאריך*
מיוםהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןלהחלטתבהתאםוזאתפיצוייםכספילקבלרשאית

.2011ביולי6

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה*
המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
ללא,לפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008

לעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008-2012בשנים,לתגמוליםמקבילההפקדה
.עצמאיםולעמיתיםשכירים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

ידיעלהשכרמן%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך
שהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובד
לפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופה
בגינםשאין,שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברת
במקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשה

יבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשה
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשות

במקום%6-ולתגמוליםsQ/o.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

.פיצוייםבמקום%6-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמוליםיו6-העובדמשכרניכוי

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי*
העמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי
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הקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערדניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל*
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעל

מבטחיםמנורה,זהלתאריךעד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעות
.מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעותתיקיניהול

לניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון* קרן
קופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמות

.הגמל

אתהמנהלתהחברהשינתה,הדוחתקופתבמהלךההוןבשוקההתפתחויותבעקבות*
לאגרותהחשיפהרמתאתהגדילההחברה.השנהלהמשךשלההצפויהההשקעותמדיניות

להורדתבמקבילוזאת,מזומניםושוויומזומניםקונצרניותחובאגרות,ממשלתיותחוב
.במדיניותהייחוסמדדאתהחברהשינתה,כןכמו.למניותהחשיפה

זכויות)נטוהקופהנכסיסך,כלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה*
.ח"שאלפי092,123עלעמדהמאזןליום(עמיתים

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

נועדהמסמכיםשינוי.הקופהושלהחברהשלהיסודמסמכישונו2011יוליחודשבמהלך
.זהבענייןבמשקהשכרהסכמייישוםתוך,פיצוייםכספישלהפקדותלקלוטלקופהלאפשר
או,זהממועד.2011לאוגוסט21ביוםוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלאושרהשינוי
.פיצוייםרכיבעבורכספיםבקליטתהקופההחלה,לכךבסמוך

הקופהשלוהיקהכסיםחשבונותמספרי

.ח"שאלפי092,123הואהמאזןלתאריךהקופהמאזןסך
.016,5הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי357-בהסתכם2011בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
ניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי944-בהסתכמוהחברההוצאות
.המבוקריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופה
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה,לעיתים
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011דצמברבגיןהמדד)%17.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

.%25.3שללרמה%2שלמרמהישראלבנקריביתעלתההרביעילרבעוןועדהשנהבתחילת
פתרוןשביקשההחברתיתוהמחאהמחדהדירותבמחיריעליההמשך,חזקיםצמיחהנתוני

לצנןבמטרההריביתאתלהעלותישראלבנקעלללחץהביאו,מאידךהדיורמחיריבתחום
אינפלציהותחזיות,ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,בנוסף.המחיריםאת

התמתנותרקעעלהשנהשלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהות
ירדה,האינפלציהותחזיותבציפיותוירידההעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטורים

.%75.2שללרמההמרכזיהבנקריבית

חוץמטבע

בשיעורהאירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
מהבעקבותישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות.%23.4של

הצמיחהתחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונה
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראל

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד27-כשלבסך2011בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
.ג"מהתמ%1.3

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד7ושל(ג"מהתמ%9.2)2010בשנתדולרמיליארד3.6שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.2009בשנת(ג"מהתמ%6.3)דולר

בסעיףקיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהירידה
.הסחורות
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

המציגתרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

-%10 .4.

נ:

-

א;:11=ל:
:ב_4י,_

*
*%15-

*
י**

%6

~

20--.----%20-

-%26-

(*)

SM

CIW

ORLD

---א100"ת--1-

--צמודלאח"אג-h?--מדדצמודח"אג

MSCIמדד(*) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.

המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדזובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

השווקיםמדד.%6.7שלבשיעורירדהעולמיהמניותמדד.%5.34שלחדבשיעור
.%4.20שלבשיעורירדהמתעוררים

:הבאישהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*
.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*
.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*
.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*

החובאגרותשוק

ומדד,%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%95.2-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"והמק

-13-
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במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

MSCI WORLD%62.7-%55.9
-%66.7%99.5ולר.

-%23.4%93.12ורו

%34.4%03.8ממשלתימדדצמודגייח!

%03.13-%77.1קונצרנימדדצמודח"ג!

%23.5%03.5צמודותלאח"ג!

במשקהוןגיוס

-וח"שמיליארד5.4-כשלסךחובואגרותמניותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2011בשנת
.2010בשנתח"שמיליארד43-ומיליארד5.8לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד6.40
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד59.0-כ

.הקודמתהשנהלעומת5.2פי,ח"שמיליארד5.1ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
ח"שמיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף
.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומת

הגמלקופותענף.3

.לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

בנקוריביתהדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)
.%50.2-לוהגיעההאחוונקודות25.0-בירדהישראל

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.הנזילותסיכוןכולל,הקופהבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקופה,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

החלקאתוהגדילה,המניותרכיבאתהקטינההקופההמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת
6.16-כשלבהיקףבארץמניותנרכשו:בארץהמושקעהחלקחשבוןעלל"בחוהמושקע

מדדיעלסלתעודותנרכשו.ח"שמיליון0.29-כשלבהיקףבארץמניותנמכרו.ח"שמיליון
ל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"שמיליון2.8-כשלבהיקףל"בחומניות
.ח"שמיליון5.2-כשלבהיקף
קונצרניותח"אגומכרהח"שמיליון8.5-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגרכשההקופה
שקליותקונצרניותח"אגנרכשוהשקליבאפיק,בנוסף.ח"שמיליון4.2-כשלבהיקףצמודות
.ח"שמיליון8.2-כשלבהיקף
באפיק.ח"שמיליון9.1-כשלבהיקףח"אגהקופהמכרההצמודהממשלתיבאפיק

שלבהיקףח"אגומכרהח"שמיליון9.7-כשלבהיקףח"אגהקופהרכשההשקליהממשלתי
.ח"שמיליון9.4-כ
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתוובשנה

השינוישיעור2010שנת-2011שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%11.1)880,6957,6(ףהפקדות
%83.205(345,3)(230,10)משיכות

%08.66(989,2)(964,4)מהקופההעברות

(%00.100)55-הקופהאלהעברות

"הקופהשלכללייםמאפיינים"פרקראה.ח"שאלפי290בסךלפיצוייםהפקדותכולל(*)
.הדירקטוריוןדוחבתחילת

(%10.3)בגובהשליליתהיאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
נבעו,2011בשנתהקופהשצברהההפסדים.אשתקד,%88.7שלחיוביתתשואהלעומת
וכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אחריםסחיריםערךוניירותממניותבעיקר

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם בדוחראהנוסףמידע
.הקופהשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעורי

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
להעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)%0.45שלבשיעורהואהנכסים

נוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאת
מהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממן
.בבורסהממכירותצריךואם,הקופה
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגס,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
היכולתעלשומרתהקופהוובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני

עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודד
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

%1.88מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים

.(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולל)מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

אלפי583,136לעומתשייחאלפי092,123-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4
.%9.9שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"ש

זכויותשלנטוהשליליתמהצבירהבעיקרנבע2011בשנתהמאזןבהיקףהקיטון
.הקופההשקעותעלמההפסדיםוגם,העמיתים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה החברהפעילות
".
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שוקסיכוניניהול

כללי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעההחלטות
בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
לפיסיכוניםמנהלמינתההחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
.החוזר

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים

שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהנכסיםהקצאתמדיניות
,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעותועדת.החברה
.הדירקטוריוןשלהכוללתהנכסיםהקצאתלמדיניותבכפוף

עלאפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיס

ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיק

ניהולאופן"פרקכן),ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה
.הדירקטוריוןבדוח"החברה

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

הצמדהבסיסידוח

.הקופהשלהכספייםבדוחות3ביאורראה
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סיכוניםעלנוסףמידע

,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות18בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
.הקופהשלהמבוקריםהכספיים

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםראה.3
.הקופה

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
המידעכןכמו.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקופהפעילותסקירת,השוק
הרכבשלוהשוואההקופהלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצג
.האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבפועלהקופהנכסי

חריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשל

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת
הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו

לתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשל
,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופה
להוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד
בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין
.אלו

בבקרהשינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופן
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זדירטטנריונחבריעלפרטים
בהפאחריפתאגידיםהאחרונותהשניםבחמש"התעסקהשגלהנתינותמען'ישנתתעודתמספרומשפחהשפ

"יתו'""י"1נש144
Mר . Sc.

--
--

44

-

4,.1
הביוכימאיםהסתדרותר"יוהחברהבמדעי8/(ישראליתא"ת3נטעסמטת51672521953,גולדשלגראשר

לביוכמאיםהשתלמות.והמיקרוביולוגיםמנכייל

באוניברסיטהמוסמכתמעבדהעובדתמוסמכתמעבדהעובדתישראליתציוןמבשרת1668.ד.ת268185751949פישרפאולה
.העברית90805

היהלומיםמכון.ח"רולכלכלההפקולטהבוגרישראליתציונהנס,34גוריוןבן554539481958-חסוןצורי האונ,וחשבונאות74036
טלקום-תדיראןחברת,העברית' עו.ירושלים

.ח"רו.ד"
קרןלניהולהחברה.כלליתבריאותשירותימוסמךרפואיתמעבדהעובדישראליתמגדל115העמקיםשושנתCplD270670731942פרלו העמק

לביוכמאיםהשתלמות.גמלאיהיום3346.ד.ת

קליניתבבקטריולוגיהיחידהמנהלביולוגיהבמיקרויא/(ישראליתחיפה3/8וולנברגראול149855921933קוןלזר

קרןלניהולהחברה.ויצמןבמכון(משנהדיקן)מנהלןמוסמךמעבדהעובדישראליתרחובותאי38ם"רמב424020731940חאיקדני לביוכמאיםהשתלמות.גמלאיכיום

Mישראליתתקווה-פתחבי31קפלן85010821940ארגנגרמיכאל . SCהחייםלמדעיבפקולטהעיבדבביוכימיה .אביבתלאוניברסיטת49451

.גמלאיכיום

-במעבדההביוכימיתהמעבדהמנהלאימונולוגיהPHDישראליתרחובות,2החלוץ122788181947לרנרהרניצבי .הכלליתשלהמרכזית

בסר-בניהחברתעובדגמאו,2007מרץעדקבעבשירותהמדינהמדעי[3/(ישראליתמנשהאלפי,32מנור546736601957(.)ברדוינסים
MBAפרויקטים.אלחוטבאירביטוביטחוןהמדינהמדעי

לאומי
MBAעסקיםומינהלכלכלה

-
(('pיוסי lD566291321960חברותבשתישותף,תפעולל"סמנכוניהולתעשייהבהנדסת50.8ישראליתהשרוןהוד,14המלךשאול-

MBAכלכליניהולוייעוץשיווקבתחומיעסקיםבמינהל. .2011דצמברחודשבמהלךכהונתוסיים(.
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משפחהבוחברה,התאגידעובדנוספתעיקריתהתעסקות'כתוגההתחלתתאריךחיצוני'נציגמעדותחברותומשפחהשט
'ענייובעלשלאוקשורהחברה,בת-כדירקטורהדירקטוריון

בתאגידאחרענייןבעלשל..,ן
-_--גמלאי1996משנתדירקטורקרישפיןמשה

2005משנתר"יו

-הסתדרותר"יוהביוכימאיםהסתדרותר"יו1996השקעותוועדתחברגולדשלגראשר
הביוכימאיםוהמיקרוביולוגים

והמיקרוביולוגים
--העבריתבאוניברסיטהמעבדהעובדת2004/1פישרפאולה

--עצמאימשרדבעל-ח"רו2006/9כןהשקעותוועדתר"יוחסוןצורי
ביקורתוועדתוחבר

---גמלאי1996ביקרותוועדתחברפוקספרלו

---גמלאי1996קוןלזר

-גמלאי2004/1ביקורתוועדתחברחיאקדני

---גמלאי2004/1מיכאלארלנגר

---רפואיתמעבדהמנהל2006/1ביקורתוועדתחברלרנרהרניצבי

---קומנהל,וארגוןאנושמשאביל"סמנכ2009/11כןהשקעותוועדתחבר(.)ברדהנסיפ
"טכנולוגיותאלחוטאורביט"בחברתעסקים

---וייעוץשיווקבתחומיחברותבשתישותף2011/08כןביקורת11עדתר"יוסולניקיוסי ניהול
.כלכלי

ודמך-ר,י.,=ויזיוווף'*._.ך~נ
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(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

ביקורתועדתישיבותהשקשתועדתישיבותדירקטוריוןישיבות-ומשפחהשט

-(טלפוניות11מתוכם)724גולדשלגראשר

--5פישרפאולה

--6קרישפיןמשה

7-6פוקספרלו

--6קוןלזר

7-5ק"חידני

--6ארלנגרמיכאל

4(טלפוניות2נמתוכם)525חסוןצורי

6-5לרנךהנריצבי

2-3,סולניקיוסי

-(טלפוניות12מתוכם)125(.)ברדהניסים

6(טלפוניות12מתעם)725שהתקיימוישיבותמספר

.2011דצמברחודשבמהלךכהונתוסיים(י)
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בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

תאריךשניםבחמשעסקיניסיון-להשכלה'משפחהבוקשורהבחברהתפקידתפקידלידהשנת.ז.תומשפחהשם
התחלת,אחרונותנושאשלענייןבבעלאובחברה

כהונהמשהה
אחרבכירה'

בעלשלאו

-
עניין

המכוןמנהלסגן

לאלאר"יו305023061939קרישפין
MScהמלכ

2005פתולוע

-
.גימלאיהיום.השומר

,,מ;<rrJJDיין1י,,212,גי

יקזי
מחייי"יןס;::

,
,ן'ין
ןי

י:יןיןג",
,,1

חשבוןבראייתעוסקחשבוןרואה
BAפרקטיקהובעל

.קורתלנעותלאלאפניםמבקר0726082351944עזראיהודה
2005

MBAבמנהל

-
עסקים

2010רואימשרדבעלחשבוןרואהמנהל

.פרטיחשבוןבכלכלהBAלאלאכספים583517501966סוויריראובן
וחשבונאות
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דירקטוריםגמול

ר"ליוהתשלום.בישיבותהשתתפותעבורגמולמקבליםהחברהשלהדירקטורים
חיצוניולדירקטורלישיבהח"ש709אחרלדירקטור,לישיבהח"ש791הואדירקטוריון

אינםוהםהשנתיהגמולעללוותרביקשוהחיצונייםהדירקטורים.לישיבהח"ש060,1
.המאזןלתאריךונכוניםמ"מעכולליםהנקוביםהסכומים.כאמורגמולמקבלים

.ח"שאלפי82-ב2011בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר

שכרתנאי

פירוטהתשלומיםפירוטבחברהתפקידומקבלשם

ההתחייבויות2011בשנתששולמוהתשלום

לתשלומים(ח"שבאלפי),ן

עצמהעלשקיבלה"
החברה

-39הקופהמזכירתגפןיעל

-21מיום)מזכירהפאררקפת
11.6.5)

ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2011דצמבר
.כאלההיואם,מעביד

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
התאגיזפירוטפירוטתפקידומקבלשם

ol>wnnהמשלבההתחייבויותהתשלומיםבחברה
לתשלומיםששולמו

,
עלשקיבלה'

החברהעצמה,,

ההסתדרו(.)ל"מנכגולדשלגראשר

הכללית

החדשה

כמקובלוהלוואותנלוות,משכורתמקבל,החדשההכלליתבהסתדרותתפקידובתוקף(")
.בקופהפעילותובגיןמההסתדרותנוסףתשלוםמקבללא.החדשההכלליתבהסתדרות

המבקרהחשבוןרואה
'ושותעצמון.צ-משרד
א"ת8ישראלמקוה'רח-מען
עצמוןציון-האחראיהשותףשם
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החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשבע2011שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

גופיםחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.ביקורתוועדתהשקעותועדת
מכהנת,"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"-10-9-2009מוסדיים

הבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברהשלהגילויכועדתהביקורתועדת
.הכספייםבדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימית

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורתועדת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגסלעיתיםמתקבלותההשקעות

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

בנוגעהןהתיקיםמנהלאתוהנחההתיקיםמנהלועםהקופההנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
ההשקעותועדתמחבריחלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרהתיקיםמנהל
.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנםכדי

.החברהשלכלליםמאפייניםבסעיףלעילראה-הקופהשלהתיקמנהלעלמידע

ערךניירותומכרקנההתיקמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

פיעלמתבצעהתיקיסמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון

פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצועוכן,עמיתיםשביקשו
.אחרים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלנציגי
.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
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הפניםמבקר

שלההפנימיתהביקורתמערדאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,נדרשההחברה
ביסוס,הקופהפעילותתחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעל

.ועודכתוביםעבודהבנהליהפנימיתהביקורתמערדהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכנית

:הבאיםבנושאיםדוחותהפניםמבקרהגיש,2011שנתבמהלך

.הפעילהוההנהלההדירקטוריוןביןוממשקהאדםכחמערד-
.עמיתיםחשבונותזיכוי,גביה-עמיתיםתפעול-
.המנהלתבחברהכספיותבקרות-
.סחיריםלאבנכסיםהטיפולבדיקת-
.הביטוחיםמערךבדיקת-

.2012-2015לשניםשנתיתארבעתוכניתהביקורתועדתאישרהכן-כמו

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

ידיעלאושראשרהקופהידיעלהמוחנקיםבתאגידיםהצבעהבזכויותשימושנוהל
ההצבעהלאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאתמסדיר,החברה

לרבות,הדיןולהוראותהכנסהמסלתקנות1-ה41תקנהלהוראתכפוףהנוהל.באסיפות
:הבאיםהפרסומים

באסיפהמנהלתחברההשתתפות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.1
מחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטותהתקנות-2009-ט"התשס,(הכללית
גיבושאופןאת,בוהצבעהזכותבעלתשהיאתאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתף
.ההצבעהלחובתהסייגיםואת,הצבעהבדברהמדיניות

בהמשך-ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר11-9-2009חוור.2
אתלפרסםהמוסדיהגוףחובתאתהמסדירזהחוזרפורסם,האמורותלתקנות
.הצבעהזכותבעלהואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותו

הנוהל.ההצבעהאופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל
נושאיהעסקת,וענייןשליטהבעליעםעסקאות:הבאיםלנושאים,היתרביו,מתייחס
הקצאת,מסוימיםסעיפיםלענייןתקנוןתיקון,משרהלנושאיוביטוחשיפויומתןמשרה

מינוי,דיבידנדחלוקת,משרהנושאיואינסענייןבעלישאינםלעובדיםאופציות
השתתפותמקריםבאילוקובעגםהנוהל.העסקתםותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטורים

:לדוגמא,ההשקעותועדתשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאבהוהצבעהבאסיפה

.קשוריםצדדים
.השונותבאסיפותהקופהאתמייצגת"מ"בעכלכלייםמחקרשירותיאנטרופי"חברת
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל
:להלן

דרך)האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות.1
האסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווח.אסיפותבאותןהקופהשלההצבעה

עדת)להכרעתהובאהבהןההשתתפותאו/)בהןהצבעהדרךלענייןשההחלטה
בניגודהצבעהשלובמקרים,הנסקרתבתקופה(לעילכאמור)ההשקעות
.הסיבותיפורטו,המקצועיהגורםלהמלצתאוההצבעהלמדיניות

האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאשראסיפות.2
.בהןהשתתפותלאיוהנימוקים

ההצבעהמדיניותבצירוף,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהחברה
מוסכמותלשנותניתןשבאמצעותוחשובתחוםהכלליותבאסיפותרואההחברה.שלה

וביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותים
.המיעוטאחזקות
,נושאיםשלרבבמספרהצבעהלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהל,כאמור

.הציבוריותהחברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר
בהתאםהחברהשאימצה,התאגידיהממשלמדיניותאתגםתואםההצבעהאופן
.לחוזר

לגביתפישותיהאתלהעבירלחברהמאפשרתשנהמדירבותבאסיפותההשתתפות
סעיפיניסוחאופןעלהן,ולהשפיעהציבוריותהחברותבקרבהשוניםהנושאים
.האסיפותתוצאותעלוהןלהצבעההמובאיםהאסיפות
.כלליותאסיפות51-ב2011בשנתהשתתפההקופה

משפטייםהליכים
-18בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

-26-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.(ייהדוחיי:להלן)2011לשנת(ייהחברהיי
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות,

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעלולדווחלמכס,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כשפים-מנהל-,ףווירי,ראובןח"רותאריך
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,(ייהחברהוי
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגסלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Sponsoring-השלהפנימית Organizations of the Treadway Commission]0Committee

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(2011בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

.ע-
גיל,נ

1
הדירקטוריוןר"יו,קרישפיןמשה

-

-

-
----- מנכ,גולדשלגראשר

ל"

כספיםמנהל,סוויריראו14ח"רו

תאריך
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CfhA,ע75)

לעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

כספיייווחעלפנימיתבקרה

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעקריטריוניםעלבהתבסס2010-ו1201בדצמבר31לימים("החברה"

Committee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה of

;

Sponsoring Organizations of the Treadway
Commi ?ission(כ-להלן)5cos(.תיפניםבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלהוריוןטקהדיר

בדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיבית
עלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

.ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

(PCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Accounting Oversight Board(ב"בארה
פיעל,כישראלהשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדבר

,קוימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהוכקצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקנים
לגביהכנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל

אפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרה
אחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנון
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנו

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
בינלאומיכפפידוחלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

IFRSחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרד,וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהנדרשותבהתאמות
.גמלקופותניהול
לניהולמתייחסים(11:אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

החברהנכסישלוההעכרותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומות
לאפשרכויכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(21(מרשותההוצאותלרבות)

שוקאגףידיעלהנדרשותבהתאמותIFRSבינלאומיכספידיווחלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנת
והוצאתכספיםושקבלת,גמלקופותניהולחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההון

מידהמספקים-ו(1נ,החברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספים
(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירה
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי

כמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
שבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כן

תשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנה
.לרעה



31לימיםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת.שנקבעו.קריטריוניםעלבהתבסס2010-ו1201בדצמבר
.cosoנדיעלשפורסמה

ביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהנורשותבהתאמות,IFRSבינלאומיכספיליווחלתקניבהתאםגםביקרנו
1201בדצמבר31לימיםהחברהשל,גמלקופותניהולחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרדוחיסכון

25ליוםשלנווהדוחתאריךבאותושהסתימוהשניםלשלושהכוללהרווהעלדוחותאת1-2010

.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2012מארס
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"AZMON.2

C(%15)חשבון-רואי .PA

לעמידיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולתברה-שובלשל

להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהכספיהמצבעלהמצורפיםהדוהותאתביקרנו
השניםמשלושתאחדלכלהכוללהרווחעלהדוהואת2010-ו1201בדצמבר31לימים("ההברה"-

.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהנםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו
.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוהותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

חשבוןרואיבתקנותשנקבעוהקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפי-על.9731-ג"התשל(השבוןרואהשלפעולתודרך)

ביקורת.מהוהיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה
גםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכוללת

וההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינה
בסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוהותההצגהנאותותהערכתוכןההברהשל

.דעתנולחוותנאות

שלהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

השנייםמשלושתאחדלכל,הכוללהרווחעלהדוהואת2010-ו2011בדצמבר31לימיםהחברה

ידיעלהנדרשותבהתאמות)IFRS(בינלאומיכספידיווחלתקניבהתאם.תאריכיםבאותםשהסתיימו
.גמלקופותניהולהברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרד.וחסכוןביטוח.ההוןשוקאגף

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבזברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאם,גםביקרנו
31לימיםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת.בישראלהשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
שפורסםפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010-ו1201בדצמבר

הבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2012במארס25מיוםשלנווהדוחcosoדי'על
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניקולחביה-שובל ..

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
11/12/3110/12/31באור

חיים

שוטפיםנכשם

246153בבנקיםמזומנים

-571מ.ס.ק-חייבים

4-76הגמלקופת-חייבים

]322מראשהוצאות

Tv349-258השוטפיםהנכסיםכל

.........---
שוטפיםשאינםנכסים

688פיקדון

212%2הנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחייבהות
318246שירותיםלנותנילשלםהוצאות

-439הגמלקופת-זכאים

5:16מ.ס.ק-זכאים

357262השוטפותההתחייבויותכלסך

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

4-מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

..-.-.--;.ג,.
212211ההתחייבויותכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים 4ץ

משתהכספייםהדוחותאישורתאריך
קרישתי

סוויריראובןח"רוגולדשוךגראשר
כספיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמללופתלניקולחברה-שובל

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנהלשנהלשנה

שנסתיימהשנסתיימהשנסתיימה

ביוםביוםביום

11/12/3110/12/3109/12/31באור

הכנסות

8938080,1962הגמלמקופתניהולדמי

-62מזומניםושוויממזומניםהכנסות

944082,1962ההכנסותכלסך

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

9הוצאות

663852ונלוותשכרהוצאות

829697ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

131161154.(יהבבנק)תפעולשירותי

-4610(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

9510691השקעותתיקניהולדמי

383940השקעותייעוץ

--56כספיםמנהל

393329חשבונותביקורת

454545משפטיייעוץ

913565מקצועייםשרותים

6816995פנימימבקר

72138110ביטוחים

322124והשתלמויותעיוןימי

--4מחשובשירותי

333אגרות

(*)(12)משרדואחזקתדירהשכר

"356

455054ושיווקפרסום

222422לעמיתיםדיוור

217625אחרותהוצאות

944082,1962הוצאותסך

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

_ב__ב__נ_כוללרווח
.ח"שאלפי35שלבסךקודמותתקופותבגיןהפרשותתיקוניכולל(י)

.הכתפייםמהדוחותפרד)בלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
.בנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שהארגוןלעובדיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציג

:הגדרות.ב
:אלהכספייםבדוחות

,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים
.1964-ד"התשכ
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייסהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה
צורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינס

.הכספייםלדוחות
בקופתהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקופההמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים
.2011בדצמבר29-בשהיה2011דצמברבחודשהגמל

הכספייםהדוחותהצגתבסיס.ב
.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

ונכסיההקופהפעולות.ד
.ניהוללדמיבתמורה,הקופהעמיתילטובתהקופהנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקופהשלוהתחייבויותיהנכסיה
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקופהפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים
)IFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ה

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(בינלאומייםכספידיווחתקניאימוץ'בחוזרהממונהלהנחיותובהתאם
)IFRS((7-9-2007מוסדייםגופיםחוזר)'מוסדייםבגופים.
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

דעתושיקולבאומדניםשימוש.1

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת

שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים
.אלומאומדנים

,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה

עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות

חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

הקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעל

מבטחיםמנורה,זהלתאריךעד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעות
.מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעותתיקיניהול

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

הגמלקופתזכאים/חייבים-4באור

,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםצדדים-5באיר

הסתדרות-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרותידיעלמוחזקתהחברה.א
,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםבסיסעל.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

לאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.זהבביאורהוצג

סך.בזכותח"שאלפי39הינההחברהבספריהקופהיתרת2011בדצמבר31ליוםנכון.ב
.2011בשנתח"שאלפי938היומהקופהניהולמדמיהחברההכנסות

החברה)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה.ג
משרדחולקות(ומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןמ.ס.קאתהמנהלת

מכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותי
.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברותבשתיבמקביל

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברההוצאותפירוטלהלן.ד

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201120102009

ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפי

829697דירקטוריםגמול

72138110ביטוחפרמיות

3856(12)משרדואחזקתדירהשכר

322124והשתלמויותעיוןימי

186255231כ"סה

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברהיתרותפירוטלהלן.ה

בדצמבר31ליום

20112010

ח"שאלפיח"שאלפי
(28)(23)לשלםדירקטוריםגמול

3229מראשביטוחפרמיות

(16)71מ.ס.ק-(זכאים)חייבים
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

פיקדון-6באור

עלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורד
בבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש000,8סך

.הערבותלהבטחת

מניותהון-7ביאור

-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמנוח
ענפיתגמלקולתרקמנהלתוהיאמאחר,עצמיהוןמקיוםפטורההמנהלתהחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ניהולמדמיהכנסות-8באור

גמלקופתהיאהקופה.מהקופהגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי
על,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיס

הוצאות-9באור

לצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-10באור

אתהמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.רגילהכחברהוממוסה,הכספייםדוחותיה

נוסףמידע-11באור

שלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,ענפיתקופתלניהולחברה-שובללגבינוסףמידע
.הקופה


