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ענפיתגמלקופת"שובל

2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלכללייםמאפיינים

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

במאי31ליוםעד.1996בפברואר11ביום,לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטור
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2008

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה*

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישור,130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

הקופהלפיובתקנוןהשינויאתההוןשוקעלהממונהאישר2011באוגוסט21בתאריך6
הכלליתוהאסיפההדירקטוריוןלהחלטתבהתאםוזאתפיצוייםכספילקבלרשאית
.2011ביולי6מיום

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה*
המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
,לפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008
חשבונותמתנהליםבקופה.2008-2012בשנים,לתגמוליםמקבילההפקדהללא

.עצמאיםולעמיתיםשכיריםלעמיתים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

עלהשכרמן%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך

שהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידי
לפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלקr00Z(Zבשנתלראשונה)לקופה
שאין,שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברת
11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשהבגינם

2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשהבמקום

:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו

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

במקוםo/6e-ולתגמוליםQ/7oמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי.פיצויים

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות



ענפיתגמלקופת-שובל
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

שלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערדניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל6
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופה

מבטחיםמנורה,זהלתאריךעד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעות
.מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעותתיקיניהול

לניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון* קרן
קופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמות

.הגמל

אתהמנהלתהחברהשינתה,הדוחתקופתבמהלךההוןבשוקההתפתחויותבעקבות*
החשיפהרמתאתהגדילההחברה.השנהלהמשךשלההצפויהההשקעותמדיניות
במקבילוזאת,מזומניםושוויומזומניםקונצרניותחובאגרות,ממשלתיותחובלאגרות
.במדיניותהייחוסמדדאתהחברהשינתה,כןכמו.למניותהחשיפהלהורדת

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

המניותבעליעלמידע

כבעלינחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהסהקופהעמיתי
.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניות

היסודמסמכי

נועדהמסמכיםשינוי.הקופהושלהחברהשלהיסודמסמכישונו2011יוליחודשבמהלך
בענייןבמשקהשכרהסכמייישוםתוך,פיצוייםכספישלהפקדותלקלוטלקופהלאפשר

,זהממועד.2011לאוגוסט21ביוםוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלאושרהשינוי.זה
.פיצוייםרכיבעבורכספיםבקליטתהקופההחלה,לכךבסמוךאו

הסופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

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

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרק,המנהלתהחברהבדוחתאגידעסקיעלבדוחראה
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011דצמברבגיןהמדד)%17.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמה%2שלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת
שביקשההחברתיתהמחאה,הדירותבמחיריעליההמשך,טוביםצמיחהנתוני.%25.3של

ותחזיות,ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,הדיורמחיריבתחוםפתרון
רקעעל,השנהשלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהותאינפלציה
,האינפלציהבתחזיותוירידההעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטוריםהתמתנות

.%75.2שללרמהישראלבנקריביתירדה

חוץמטבע

האירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
ישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות.%23.4שלבשיעור
תחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונהמהבעקבות
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראלהצמיחה

המדינהתקציב

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

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

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

1/י=.%523

%,*
::שקהג44ץ,=קן -

-
--

-
----%5-

%10-י.ש4יג,ש/ששיי-מ-%2%7

---%15 יי,".
%06.20-*-%20

-%26

(1)eh - MSCI

WORLD

---100א"ת-

-צמודלאח"אג--ום-מדדצמודח"אג

MSCIמדד(*) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.

המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדזובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

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

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*
.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*

.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*

.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*



ענפיתגמלקופת-שובל
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

החובאגרותשוק

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

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15-%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%62.7-%55.9

-%66.7%99.5דולר

-%23.4%93.12יורו

%34.4%03.8ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13-%77.1קונצרנימדדצמודח"אג

%23.5%03.5צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

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

.הקודמתהשנהלעומת5.2פי,ח"שמיליארדrrlnJ>5.1גייסוהבורסאיותהחברות
מיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף

.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומתח"ש

הגמלקופותענף.3

ואישיתלתגמוליםגמלוקופותלקצבהמשלמותשאינןהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
31-בח"שמיליארד%39.6-7.159שלבשיעור2011בשנתירד("הענף":להלן)לפיצויים

ירדהקופהנכסיהיקף.2010בדצמבר31-בח"שמיליארד6.170לעומת2011בדצמבר
.תקופהבאותה%9.9שלבשיעור

שליליבשיעורהייתה2011בשנתהקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
,בענףההשקעהמסלוליולגווןשלהתשואותאתמשקפתהממוצעתהתשואה.(%95.2)של

השיגההקופה.(מניותללא:לדוגמא)מאודסולידיתהשקעהמדיניותעםמסלוליםלרבות
מסלולמנהלתהקופה.(%10.3)שלשליליבשיעורברוטונומינליותתשואות2011בשנת

.במניותגםהמשקיעוכללייחידהשקעה

ניהולדמיבאורראה.%90.0היה2011בשנתבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.המבוקריםהכספייםבדוחות

-6-



ענפיתגמלקופת-שובל
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדיחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתקתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.הנזילותסיכוןכולל,הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

השינוייםפירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקופה,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

החלקאתוהגדילה,המניותרכיבאתהקטינההקופההמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת
6.16-כשלבהיקףבארץמניותנרכשו:בארץהמושקעהחלקחשבוןעלל"בחוהמושקע
מדדיעלסלתעודותנרכשו.ח"שמיליון0.29-כשלבהיקףבארץמניותנמכרו.ח"שמיליון
מניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"שמיליון2.8-כשלבהיקףל"בחומניות
.ח"שמיליון5.2-כשלבהיקףל"בחו

ח"אגומכרהח"שמיליון8.5-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגרכשההקופה
ח"אגנרכשוהשקליבאפיק,בנוסף.ח"שמיליון4.2-כשלבהיקףצמודותקונצרניות
.ח"שמיליון8.2-כשלבהיקףשקליותקונצרניות

באפיק.ח"שמיליון9.1-כשלבהיקףח"אגהקופהמכרההצמודהממשלתיבאפיק

בהיקףח"אגומכרהח"שמיליון9.7-כשלבהיקףח"אגהקופהרכשההשקליהממשלתי
.ח"שמיליון9.4-כשל



ענפיתגמלקופת-שובל
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה

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

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

(%11.1)880,6957,6(*)הפקדות

%83.205(345,3)(230,10)משיכות

%08.66(989,2)(964,4)מהקופההעברות

(%00.100)55-הקופהאלהעברות

"הקופהשלכללייםמאפיינים"פרקראה.ח"שאלפי290בסךלפיצוייםהפקדותכולל(ל
.הדירקטוריוןדוחבתחילת

(%10.3)בגובהשליליתהיאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

נבעו,2011בשנתהקופהשצברהההפסדים.אשתקד,%88.7שלחיוביתתשואהלעומת
וכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אתריססחיריםערךוניירותממניותבעיקר

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם
.הקופהשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחלהלןראהנוסףמידע

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
יכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)%0.45שלבשיעורהואהנכסים
הקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגס,אחרתלקופהכספםאתלהעביר
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגת

.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעות
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
היכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני

עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודד
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

%1.88מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים

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

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

583,136לעומתח"שאלפי092,123-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4

.%9.9שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי
זכויותשלנטוהשליליתמהצבירהבעיקרנבע2011בשנתהמאזןבהיקףהקיטון

.הקופההשקעותעלמההפסדיםוגם,העמיתים
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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

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקלהלןראה

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהנכסיםהקצאתמדיניות
,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעותועדת.החברה
.הדירקטוריוןשלהכוללתהנכסיםהקצאתלמדיניותבכפוף

אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעל

ובעולסבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםומןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך
באפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.שונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

הצמדהבסיסידוח

.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה



ענפיתגמלקופת-שובל
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סיכוניםעלנוסףמידע

החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1
.המבוקריםהכספייםבדוחות18בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2

הכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםלהלןראה.3
.המבוקרים

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
המידעכןכמו.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקופהפעילותסקירת,השוק
הרכבשלוהשוואההקופהלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצג

.האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבפועלהקופהנכסי

חריגהישנהאסהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשל

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת
לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
כיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוי
מנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
בהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

בבקרהשינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

-10-



2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

20112010200920082007

נכריים

השקעות

:מזומניטושווימזומנים

908,1464,2270199,619בבנקיםמזומנים

263.4826143209,4664.6מועדקצריפיקדונות

171,6290,3413408.10683.6
------------------------------------------------------------

:סחיריםערךניירות

320,48395,47780,40492,46764,22ממשלתיותחובאיגרות

345,30629,28196,33089,22767,32קונצרניותחובאיגרות

162.23001.38009.29589.2175.32אחריםערךוניירותמניות

827,101025,114985,102170,71706.87
------------------------------------------------------------

חוריי:
-----------
:סחיריםשאינםערךיירות:

201,6441,8990,10828,11791,16קונצרניותחוביגרות"

21---51אחריםערדיירות)1

-
252,6441,8990,10828.11812,16

402,8556,10359,12768,12451,14בבנקיםפיקדונות
------------------------------------------------------------ן

401256837656השקעותבגיןלקבליכומיט

------------------------------------------------------------ן

-

053,123568,136830,126250,106708,125ההשקעותכלד

------------------------------------------------------------ן

"
3915732238חובהויתרותייביט

"
092,123583,136903,126272,106746,125הנכסיםכלך

=================================;==

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
092,123507,136903.126135,106654,125העמיתיםזיויות

76-13792-זכותויתרותאים,ז

092,123583,136903,126272,106746,125וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסל



2011לשנתההנהלהסקירת

השינוישיעורבדצמבר31ליום
2011201011)

(%9.13)

%7.476

%8.108

%55.1%80.1בבנקיםמזומנים

%46.3%60.0מועדקצריפיקדונות

%01.5%40.2

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

;סחיריםערךניירות

%1.13

%6.17

(%4.32)

(%9.0)

%25.39%71.34ממשלתיותחובאיגרות

%65.24%96.20קונצרניותחובאיגרות

%82.27נ%82.8אחריםערךוניירותמניות

%72.82%49.83

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

:סחיריםשאינםערךניירות
(%4.18)

%00.0

(%8.17)

%04.5%18.6קונצרניותחובאיגרות

%04.0%00.0אחריםערךניירות

%08.5%18.6

------------------
(%6.11) %83.6%73.7בבנקיםפיקדונות

------------------
%7.73 %33.0%19.0השקעותבגיןלקבלסכומיט

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

99.יל9754.9999ההשקעותכלסך

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

%0.200 0354.00151.0חובהויתרותחייבים

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

0051.1000051.100הנכסיםכלסך

-=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%1.0

(%0.100
%00.100%94.99העמיתיםזכויות

%00.0%06.0וכותויתרותזכאים

0051.1000054.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

=========

האפיקאחוזלעומת2011בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוושלהשינוישיעור(11
2010בדצמבר31ביוםקופה;



ענפיתגמלקופת-שובל

2021לשנתההנהלהרירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

%70

מזומניםאיגרותמניותניירותפיקדונות
ושוויחוב.ע'וניילאערך

מזומניםסחירותסחיריםסחירים

השקעהאפיק



ענפיתגמלקופת"שובל

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי583,136לעומתח"שאלפי092,123-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
בעיקרנבעהשנההקופהשלבמאזנההקיטון.%9.9שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"ש

.מההשקעותההפסדיםבתוספת,העמיתיםשלנטוהשליליתמהצבירה

:השינוייםלהלן,הקופהנכסילכללבהתייחס

לתוםהנכסיםכלמסך%5.3-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
%6.0-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%7.476שלבשיעורעלה,2011שנת

.הנכסיםכלמסך

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%1.13-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%7.34לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%3.39-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

מנכסי%8.9היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה
.הקופה

ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%7.35-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
למודלבהתאםמשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

בסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקופהאחזקת.וחסכוןביטוחההוןשוקאגףידיעלשאושר
.הקופהנכסימסך%8.11-ב2011שנת

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%8.18היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2010שנתבתום%8.27-ו2011
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

ובנכסיםח"למטצמודיםבנכסיםלרבות)ח"המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך
"בחו

"
%5.7-כ)הקופהנכסימסך%8.10היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף.

.(אשתקד

-14-
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2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

2011201020092008007!

(הפסדים)הכנסות

206425250(53)385מזומניםושוויממזומנים

-..-.--..-------------------..-.-.-.--...--
:מחיריםערךמניירות

906,1235,2418,2742.3064,2ממשלתיותחובאיגרות

152,1(881,3)692,2072,8(238)קונצרניותחובאיגרות

519.4(722.13)792.3107.8(323,6)אחריםערךוניירותמניות

(655,4)719,8597,18(861,13)735,7
---------........-----------------..--...-

:סחיריםשאינםערדמניירות

981(186)722476,2(160)קונצרניותחובאיגרות

(1)3--2ניירותערךאחרים

(158)722476,2(183)980

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

367687057,2808169,1בבנקיםמפיקדונות

134,10(811,12)075,10336,23(061,4)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

--------........---------..........--------
השאות

938080,1962719626ניהולדמי

6244456938ערךניירותעמלות

4025305223מיסיםהוצאות

040,1149,1037,1840687ההוצאותכלסך

447,9(651,13)926,8299,22(101,5)הדוחלשנת(הפסדים)נטוהכנסות

----ה=====-=
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(חדשיםשקליםבאלפי1

הכנסהשיעורידוח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(')ממוצעתשנתיתיתרה
201120102011201020112010

(אחוויס)(ת"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(3954.1)9154.5(53)518,6822,3385מזומניםושווימזומנים
....................................

:סחיריםערךניירות

478,45723,44906,1235,2%19.4OOממשלתיותחובאיגרות

~

e

.

5

%47.8(%76.0)692,2(238)615,31773,31קונצרניותחובאיגרות

%42.12(%61.20)792.3(323.6)682.30522.30אחריםערךוניירותמניות

676,107018,107(655,4)719,8("
8,נל15(4.ל32

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

:סחיריםשאינםערךניירות

1.7ל60(2.של27)722(160)058,7496,9קונצרניותחובאיגרות

-53-2-7751,3אחריםערךניירות

6051.7(2.נל22)722(158)111,7496,9
....................................

54בבנקיםפיקדונות

~

9455,113676879251.30054.6
............................-.......

--298נטו,אחריםנכסים

6454.7(3.נ%1)101075(41061)13016611311889
=-=================

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(*)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל-
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור-

.חודשלנזוףביתרותאקראייםומשינויים
,2011במהלךירדוהסחירותהמניותשערי-

לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי-
.מ"בעהוגןמרווחחברתמודלפיעל,בפושקהחובאגרותבשוק
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המופההוצאותיתוח).(3,
Zell201020112010שיעזי

(..)השיבי(-)שיתיבסיסעלהננסיםמיבאחוזים(ח"שבאלפי)

(2054.12)938080,17251.08254.0(1)ניהולי

.............-------------
00,40'%,6244%07.00551,0;(2)(**לערךניירותשלופכירהקניהלות

02.00051.50'03,04'4015%מיסיםאות!

ךך

שנ2נםההוצאותכל

[%1222נ4.0ב082*1ב228LUa22(ן3קשוריםלצדדיםהרגעותאות:

.שלהלןההערותלמעט,(2)בבסעיףלעיללמוגדרהממוקעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה

.2010בדצמבר31-בהאחזןלעומת2011בדצמבר31ביוםהנכסיםמןההוצאהאחוזשלהשינוישיעור

,העמלותשולמושבעדן(מוחלטיםבערכים)והמכירההקניהעסקאותשלשנתיסיכוםמתוךהעמלותסכוכשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור('

:המהותרםהשינוישיעוריזח

הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמיבבאורראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע

,20-2-2005חוזרלפיהניהולדמילהגדרתמתאימיםזובשורההמופיעיםהאחוזים.המנהלתהחברהשלהכוללהרווהעלובדוח

,שיקוליולסיהתיקהרכבאתהתאיםהחדשהתיקמנהל.הקופהשלהתיקאתהמנהלההשקעותביתהוחלף2011בשנת

עקבהעמלותבסכוםלתנודתיותבטסףזאת.לססאותבאמצעות,ההשקעותוועדתהדירקטוריתהחלטותבמסגרת

.המשתניםהשוקתנאילפיהכל-התיקמנהליולהחלטתהקופהשלההשקעותלמדיניותבהתאם,העסקאותשלובתמהילבהיקףשיעי
.המבוקריםהכספייםבדוחות"ענייןבעלי"12בבאורפירוטראה



העמיתיםבזכייותהשינוייםעלדוחות.(1

השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםויות

:רשות:

מעבידהפרשות-כירים
עובדהפרשות-

עצמאיםזיתים
אישייםבחשבונותצוייר

ההפרשותכליך

:לעמיתיםשלומים

שכיריםצמיתים

עצמאיםעמיתים
בטעותשהופקדופיצוייםכספי-למעסיקקחזר

התשלומיםכלזך

:זכויותבדת:

הקופהאלזכויותברת;

מהקופהזכויותברת:

נטוזכויותהעברת-

נטוירה:

נטו(הפסדים)נסות:

השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםיות.

ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתההנהלהשקיות

(חדשיםשקליםבאלפי)

120102009נ20

507,136903,126135,106
..-..--..-..--------------------...--..-.--.-

154,3105,3132,3
130,3125.3142,3

306727761

290-47

880,6957,6082,7

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

(854,8)(122,3)(347,3)

(376.1)(165)(554)

-(58)-

(230,10)(345,3)(901,3)

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

-55306

(964.4)(989.2)(018.5)

(964,4)(934,2)(712,4)

(314,8)678(531,1)

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

(101,5)926,8299,22

092,123507,136903,126

20082007

654,125403,130

216,3505,3
222,3512.3

856054.1

304.7071,8
.-............................

(233,5)(517,2)

(358,1)(495.1)

(591,6)(012.4)

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

23785

(881.6)(340.18)

(581.6)(255.18)

(868.5)(196.14)

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

(651.13)447,9

135,106654,125
==========
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העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

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

88,ששררן

אז-
-

118-

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

(.)השינוישיעור2010שנת2011שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(י)הפקדות
,'

880,6957,6(%11.1)

%83.205(345,3)(230,10)משיכות

%08.66(989,2)(964,4)מהקופהזכויותהעברת

(%00.100)55-הקופהאלזכויותהעברת

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

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

-10/12/31)הקופהנכסימכלל%0.45הוא2011בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס"
%9.48).

עדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביררשאיםוהעמיתיםהואיל
.מלאהלמעשההיאהעמיתיםשלהנזילות,כדיןאותםלמשוך

שנים9.7הוא2011בדצמבר31ליום,להלןכמוסבר,בחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
החסכונותשכלכדי,הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים10/12/31-2.7)

.יבשילו-השנהבסוףהבשילושטרם

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

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

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים

-20-



2011לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

%%20לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותיך
העמיתים

השנהלסוף

410

828,2

871,12

903,42

427,45

846.12

281%11

עמיתיםמספר
(3)משיכות(2)הפקדות(1)גילאים

302221477לגילעד

39-3078251816

49-40859079,1499

59-50146,1370,2135,1

66-60084,14)3,2373,8

328146293.3ומעלה67

בנ.ג2ב421.4574.6כ"יה

עצמאים

זכויותסך
העמיתים

השנהלסוף

218

201,5

מספר
(נ)משיכות(2)הפקדות(ו)חשבונות(ן4בקופהותק

494891(כולל)שנים5עד

267224555,1שנים9-5

1-225ויותרשנים15

ב 34(5)ומעלה1961ילידי

2114871ב212כ"סה

שפרעמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבונותמספראתכוללהמספר(ו)

.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאתמשכו,היינו)

.הקופהאלוכויותהעברתכולל(21

.מהקופהזכויותהעברתכולל(3)

כלאתשמשכועמיתיםלזבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(4)

.מבינהםהמוקדם,(השנהבמהלךיתרתם
.2006/1/1-מהחללתנועותמתייחסיםהעמיתיםוכויותסך(51
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2011בשנתהעמיתיםחשב1נ1תבמספרשינה.(1)(ע2

2011/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2010/12/31העמיתיםסוג

738,4(233)731,4240שכירים

74ן139)3161עצמאים

צhQdlהכלסך
~

u
~
uןי

עדשלביתרהחשבונותמתוכם
בשנהתנועהוללאח"ש500

22בב54280123האחרונה

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי
.השנתיתהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה
,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור
.ומשיכותהפקדותכגון

ברוטונומינליתשנתיתתשואה

תשואהשנה

2011(%10.3)

2010%88.7

2009%22.22

2008(%62.10)

2007%93.7

2006%13.5

2005%55.9

2004%62.7

2003%88.12

2002%33.3

שנתיתתשואה
תקןסטייתממתעתתקופה

2011-2008%37.3%36.12

2011-2002%95.5%17.8
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(המשך)תשואותדוח.ד

:ברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

-%24
%22

%20

%18

%16

%14

%12

%10

%8

%6

%4

%2

%0

%2-

%4-

%6-

%8-

%10-

-%12ו1:,וו1ןוו

גחאאחאחאפפ8
22
הה

שנה
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ההשקעותיתוח)דוח.

ההשקעותתיקאת,תשביןאה,יהשוכלילתתועד),(3)הבסעיףלהלןהמיש,השקעותיתיח)דוח.(1)
יביןהקופהשי

תיקשלתשואה
סמי

הקושלההשקעותבתיקבפועלשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

,מהדוחחיס)מועלהסבריםהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכסיהאפיקאחוז.א

.השנהבמהלךחודשכלבסוףהיתרותלפיחושבוהממוצעים,הקופהנכסי

,כדלהלןהןהשוקתשואות.ב

.מ'המקימדדלפי:מזומניםושווימזומנים

MSCIהואל"בחואחריםערךוניירותמניותבאפוקהשוקמדד.לאפוקומתאיםשמתפרסםמדדלפי:סחיריםנכסים

'

INol ' ld(ח"שבמונחי),

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

כנל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

"
,השוקבתשואתהקופהמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלהן

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

,"הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותימדיניות'5בסעיף,"הקופהשל

אתולצייןשלהההשקעהמדיניותאתמראשלפרסםהחברהעל,שלןהשקעהמדיניותעלמיסדיוד)שלמראשהצהרה,1-9-2009)מוסתיםיפים)חוזרפי,

.לעיללאמורבכפוף,השוקתשואתלמדידתיהבדוחlw~w,אלייחוסמדדי.אפיקלכלטיים)ו,הרלהייחוסדדי
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

תשואה

משוקללתתשואתהאפיקאחוז
הסמןבתיקהשוקהקעהמנכסיהשקעהאפיק

9951.4%95.21554.0מזומניםושווימזומנים

ממשלתיח"אג

9%10.3%30.0.ל67:קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%05.19%59.5%06.1קבועהבריביתצמודלאח"אג

%37.5%01.2%11.0משתנהבריביתצמודלאח"אג

%71.0%07.0ל"חוח"אג

8054.345454.1ממשלתיח"אגכ"סה

-.-..--..-------------
סחירקוצרניח"אג

-%32.0-%47.19%62.1מדדצמודח"אג

%26.2%23.5%12.0צמודלאח"אג

%39.2%28.0ל"חוח"אג

1254.240854.0סחירשנצרניח"אגכ"סה

אחריטערךוניירותמניות

-%18.3-%84.15%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-0.ל59:-%69.7%62.7ל"בחואחריםערךוניירותמניות

-5351.237754.3אחריםערךוניירותמניותכ"סה
----------------------

והלקאותפקדונות

-%12.0-16.7%62.1?4מדדצמודותוהלוואותפקדונות

-1654.71254.0והלוואותפקדונותכ"סה

סחירלאקונצרניח"אג

-%09.0-ו.5%62.ל35:מדדצמודח"אג

%05.0%22.8%00.0ח"מטצמודח"אג

-4054.50954.0סחירלאקתצרניח"אגכ"סה

-2021,1022154.2כ"סה

-1051.3(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת

aalsשהפר
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ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

:הדירוגפיעל,(")קונצרנייםחובבנכסיההשקעותפילוחלהלן

11/12/31":ההשקעהסוג,

הנכסים:מסךשיעורח"שבאלפי,,חובבנכסיהשקעות
סחיריםנכסים
375,9%62.7ומעלהAA-בדירוג

AA'667,21%60.17-מנמוך'בדירוג

161%13.0מספקתבטוחהללאמדורגיםלא_

203,31%35.25כ"סה

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

'-סחיריםבלתינכייס

282,11%16.9ומעלהAA-בדירוג

316,3%69.2-/(ג-מנמוךבדירוג

56%05.0מספקתבטוחהללאמדורגיםלא

654,14%90.11"כ"סה

857,45%25.37חוב'בנכסיהשקעה,כלסך

10/12/31:ההשקעהסוג

הנכסיםמסךשיעור'ח"שבאלפיחובבנכסיהשקעות
סחיריםנכסים

696,8%38.6(כולל)לפחותAA-בדירוג

,'ל,"גגיעדבדירוג
286,21%58.15 ,,..,,,,,,,,,

183%13.0מספקתבטוחהללאמדורגותלא

165,30%09.22כ"סה ,,

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

סחיריםבלתינכשיף"
863,14%89.10(כולל)לפחות-AA~בדירוג

AA-059,4%97.2עדבדירוג

75%05.0בטוחותללאת"מדורגלא

997,18%91.13כ"סה

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

%162,49%00.36חבנכסיהשקעהכל'סך

ערךניירות)מניותבסעיףהכספייםבדוחותוהוצגו,בטבלאותנכללוח"אגמדדיעלהסלתעודות(י)
.אחרים

-27-



09/12/31:ההשקעהסוג

הנכסיםמסךשיעורח"שבאלפיחובבנכסיהשועות

סחיריםנכסים

669,11%19.9,,כולל)לפחותAA-בדילוג

570,21%00.17-/(4עדבדירוג

מספ,בטוחהללאמדורגותלא

"
-431%03.0ןת

196,33%16.26כ"סה

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

'סחיריםבלתינשיטט

579,18%64.14(כולל)לפחות-1.2ובדירוג

AA-380,44511.3עדדירוג

390%31.0בטוחותללאמדורגותלא

349,23%40.18"כ"סה

----נ=--------
545,56%56.11חובבנכסיהשקעהכלסך

אתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
וכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.הסיכונים

.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגםהוא

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

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
הסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיהם
עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתהשקעותועדת,חוב
.התיקמנהליוהמלצותשלההפעילותנוהל

-28-



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.1

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים1.5)שנים3.4על11/12/31ביוםעומד
הממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%3.2)%9.3היא,תאריךלאותו,לפדיון
בשיעורריביתהנושאות,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוך
בשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל,היינוקבוע
.התיקערךעללרעהמשפיעההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האג

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
31ליוםנכוןלפדיוןהממוצעתוהתשואה.(קודמתשנהבסוףשנים3.3)שנים9.2עלעומדת

.(קודמתשנהבסוף%5.2)%0.4היא2011בדצמבר
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

גוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
בשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנת
.הריבית

.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,הקופהמנכסי%1.41,2011בדצמבר31ליוםנכון
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתאינפלציה

מסך%8.10שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםלקופה
.קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%5.7לעומתהנכסים

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמתכדי,הנדרשמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיבייעוץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון



ענפיתגמליופת-שובל

2011לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

אתמבטחתואינה,אחרתבדרךאוהקופהמאמצעיהקופהלעמיתימלווהאינההחברה
.חייםבביטוחהעמיתים

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

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

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

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך



ענפיתגמלקופת-שובל

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

2011לשנת(הגמלייקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.(הדוחיי":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדי~הנחודמהותיתעובדהשלמצג

.בדוח'המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהנהלים)בקרותקבענו.א
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
ןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

-וכן
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהאחרים)אני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-כן)ןהגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעבדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

זי
,
,,י

-31-קב1



ענפיתגמלקופת-שובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ואוויריראובןח"רו,אני

2011לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.(ייהדוחיי:להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננכהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדי

.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

הגמלקופתשלשגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.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
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

היתי1,/ן1ן[

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך



ענפיתגמלקופת-שובל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

,("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההגמלקופתשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת"
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2011בדצמבר

הדירקטוריוןיריר,קרישפיןמשה

/
,-י מממילתן,דשלגר)ג4אשר
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"-רואי
C,PA(שנון (ISR

לעמיתיםהמנקרהחשבוןרואהדוח
ענפיתגמלקופה-שוגלשל

כספידיווחעלפנימיתבקרה

31לימים("הקופה"-להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
פנימיתבקרהשלהמשולכתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010-ו1201בדצמבר

Committee-הידיעלשפורסמה Of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission(להלן-coso(.מפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלוההנהלההדירקטוריון
ולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים("המנהלתהחברה"-להלן)מ"בע

בדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאת
כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשל

(PCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Accounting Oversight Board(ב"בארה
פיעל,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדבר
.קוימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקנים
לגביהבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל

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

המהימנותלגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
לרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשל

שוקאגףוהנחיות1973-התשליג(חשבוןרואהשלפעילותודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקנום
מדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח.ההון

אתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוטאשררשומותלניהולמתייחסים((1:אשרונהלים
ביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)(מרשותההוצאתםלרבות)הקופהנכסישלוההעברותהעסקאות
חשבוןרואיבתקנותשנקבעולתקניםבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאות

,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףוהנחיות1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעילותודרך)
שלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת
אושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהומספקים(ווהמנהלתהחברה
עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,הקופהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברה
.הכספייםהדוחות



כמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
שבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כן

תשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוקשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנה
.לרעה

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010-ו2011בדצמבר31לימיםהקופה
.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותגמלקופותלגבי,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםליקרנו
דוחותואת2010-ג2011בדצמבר31לימיםהקופהשלהכספייםהזוחותאת.וחסכוןביטוח,ההון

באותםשהסתיימוהשניםאותללכלהקופהשלהעמיתיםבזכויותשינוייםעלוהדוחותוההוצאותהכנסות
.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2012מארס25מיוםשלנווהזוח,תאריכים

עצמוןציון
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חשבון-רואי
.

(.ץנ((151()

לעשויםהמבקרהחשבוןרואהדוח
ענפיתגמליופת-שובלשל

בדצמבר13לימים("הקופה"-להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהמצורפיםהמאוניםאתביקרנו

אחתלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוהואתוההוצאותההכנסותדוהותואת2010-ו1201

-שובלשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהנםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימומהשנים
דוהותעלדעהלהוותהיאאחריותנו.(המנהלתההברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולהברה
.ביקורתנועלבהתבססאלהכספיים

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפי-על,1973-ג"התשל(השבוןרואהשלפעולהודרך)

ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה

בחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבכוהותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללת

שןוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישל

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוהותההצגהנאותותהערכתוכןהקופה
.דעתנולהוות

שלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל.נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוהות.לדעתנו
שלההעמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולוהיהתוצאותואת2010-ו201ןבדצמבר31לימיםהקופה

גמלקופותלגבימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם.תאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתלכל
.והסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנהיות

כפי.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאם,גםביקרנו

13לימיםהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכת'ידעלשאומצו

שפורסםפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס.2010-ו1201בדצמבר
הבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2ן20במארס25מיוםשלנווהדוחcosoידיעל

.הקופהשלהכספידיווחעלהפנימית
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ענפיתגמלקופת-שובל

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20112010ביאור

נכורים

3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

908,1464,2בבנקיםמוומנימ

263.4826מועדקצריפיקדונות

-
171,6290,3

:סחיריםערךניירות

4320,48395,47ממשלתיותחובאיגרות

4345,30629,28קונצרניותחובאיגרות

7,6162,23001.38אחריםערךוניירותמניות

-
827,101025,114

:סחיריםשאינםערךניירות

5201,6441,8קונצרניותחובאיגרות

-815אחריםערךניירות

252,6441,8
------------------------

402,8556,10בבנקיםפיקדונות
------------------------

10401256השקעותבגיןלקבלסכומיט

053,123568,136ההשקעותכלסך
-----------------------

113915חיבהויתרותחייבים

092,123583,136הנכסיםכלסד =;========

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
13092,123507,136העמיתיםזכויות

14-76זכותויתרותזכאים

092,123583,136וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
========;

.הכספייםמהדוחותנפרדבלקיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

ספיריראובןח"רוגולדשלגראשרקרישפיןהאישורתאריך
כספיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות



ענפיתגמלקופת-שובל

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20112010ביאור

(הפסדים)הכנסות

(53)385מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

906,1235,2ממשלתיותחובאיגרות

692,2(238)קונצרניותחובאיגרות

792.3(323.6)אחריםערךוניירותמניות

(655,4)719,8

:סחיריםשאינםערךמניירות

722(160)קונצרניותחובאיגרות

-2אחריםערךניירות

(158)722

367687בבנקיםמפיקדונות

075,10(061,4)(ההפסדים)ההכנסותכלסו

-----------------------
הוצאות

15938080,1ניהולדמי
166244ערךניירותעמלות

174025מיסיםהוצאות

040,1149,1ההוצאותכליך

926,8(101,5)הדוחלשנת(הפידים)נטוהכנסות

====---=

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ענפיתגמלקופת-שובל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010

507,136903,126השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

..............................

:הפרשות

154,3105,3מעבידהפרשות-שכירים

130,3125,3עובדהפרשות-

306727עצמאיםעמיתים

-290אישייםבחשבונותפיצויים

880.6957,6ההפרשותכלסד
..............................

:לעמיתיםתשלומים

(122,3)(854,8)שכיריםעמיתים

(165)(376,1)עצמאיםעמיתים

(58)-בטעותשהופקדופיצוייםכספי-למעסיקהחזר

(345,3)(230,10)התשלומיםכליד

..............................

:זכויותהעברת

55-הקופהאלזכויותהעברת

(989,2)(964,4)מהקופהזכויותהעברת

(934,2)(964,4)נטוזכויותהעברתסך

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

678(314,8)נטוצבירה

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

926,8(101,5)הדוחלשנת(הפסדים)נטוהכנסות

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

092,123507,136השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

--=-

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקופה.א

-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.1
.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה
החל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללת
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריך
.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

שירותינותן("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.2
חשבונותואתוהקופההמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.לחברהתפעול

והוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקופהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוףשלו

ההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל.3
הרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשל

עד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלות
ההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה,זהלתאריך

.מכךהמשתמעכלעלהקופהשל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

,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-ענייובעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים



ענפיתגמלקופת-שובל
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
שבוצעוהקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2011בדצמבר29שהיה2011
שנעשוהפקדות,זאתעםיחד.2012לשנתהכספייםבדוחותייכללו11.12.30ביום
.2011לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו11.12.30ביום

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1
לאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-

.משועבדיםושאינםבשילושמוגבליםשאינם,מחודשיותרארוכההייתה
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחיריםערךניירות.2
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
,אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

סחיריםשאינםערדניירות.3
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליססחיריםשאינםערךניירות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאם.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

.Ask-4]8לתנאיבהתאםהמסחרבזירת

הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.ג
בריביתמהווןתגריסכלכאשר,חווייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס

התזריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית
מעקוםנגזרתהריבית.הקופהאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

-40-



ענפיתגמלקופת-שובל
2011לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(המשך)בללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

מובניםמוצרים.4
הערךניירותבסעיפיממנוהנגזריםובדיווחיםבמאזןמוצגיםמובניםמוצרים
בסעיפיההשוואהבמספרימוצגיםהמובניםהמוצרים,זאתלמרות.האחרים

.הקונצרניח"האג

פיקדונות.5
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.ימיםמחודשארוכה

כמפורטההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות
.לעיל.ג.3.ג.1בביאור

חוץבמטבעעסקאות.6
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.7
(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
-היום

EX

.

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.8
עםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינסהעמיתים

והוצאותהכנסות.ד
.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקשהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות
.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבו31ביוםשניתיימהבשנהבאחחיםהקופהתשואות.א

2011201020092008

"התש
ההנ

,1.7%22.22%62.0ל%10.3-88ינליתברוטו"
,9.6%21.21%06.1,ן%-%87.3התששההנומינליתנטו

גדצמבו31ביוטשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישישר.ב

2011201020092008

(םיו1חאבן

3%80.3.ל2:91.ל%17.2:66(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

-%14.1-%71.0-%66.7%99.5ב'שערהחליפיןשלהדולרשלארהי

1שערהחליפיןשלהאירו

~

-1.6ל%73.239-23.4%93.12

שנהלסוףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

3.1100.1082.1052.101(בגיןהמדדולפיבנקודות,לצרכןהמחיריםמדד

82.355.378.380.3ב"ארהשלדולר

94.474.444.530.5אירו

42



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

275,4-896,1-171,6מזומנים1ש11ימזומנים

:סחיריםערךניירות

315,35058,12-947320,48ממשלתיותחובאיגרות

248,4401,23-696,2345,30קונצרניותחובאיגרות

360.15106-696.7162,23אחריםערךוניירותמניות

923,54565,35-339,11827,101סחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

131,670-201,6-קונצרניותחובאיגרות

51--51-אחריםערךניירות

182,670-252,6-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

402,8--402,8-בבנקיםפיקדונות

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

401--20381השקעותבגיןלקבלסכומים

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

39---39חובהויתרותחייבים

-----------.--------.------------
257,59530,50966,1339,11092,123הנכסיםכלסך

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



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיטבהצמדההמחירים
כ"סה ל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

290,3 -935-355,2מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

395,47

629,28

ע.001
025,114

544,32954,13-897ממשלתיותחובאיגרות

644,1251,23-734,3קונצרניותחובאיגרות

199,3--802.34אחריםערךוניירותמניות

990,68205,37-830,7סחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

441,8

---------

556,10

---------

256

---------

15

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

583,136

-374,867-קונצרניותחוביגרות,

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

--556,10-בבנקיםיקדונות!

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

-24232השקעותבגיןלקבלוכותים

-מ-----------------------------------

טייביל

--15חובהויתרות

964,69367,56422,2830,7הנכסיםכלוך



ענפיתגמלקופת-שובל

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

בדצמבה31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

'373.47498.16סחירותממשלתיותחובאיגרות

373,47498,46בארךסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה
........................

947897ל"בחוסחירותממשלתיותחובאיגרות
........................

4822242225:סחירותממשלתיותחובכאיגרות"סה

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

649,27895.24להמרהניתנותאינן

649,27895,24בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

........................

:ל"בחוסחירותקינצרניותחובאיגרות

696.2734.3להמרהניתנותאינן

696.2734,3ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

ada28422סחירותקונצרניותחובאיגלותכ"סה

2815526224סחירותחובאיגרותכ"סה

20112010/12/31בדצמבר31

הכלסךונכלסךקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג

להמרהלא

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

39,351,340.358.3צמודותבלתי

33.584.335.408.5למדדצמודות

292.2.ד92.363.29ח"למטצמודות

88.369.381,327.4ממוצעב"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%08.3%14.53051.3%43,3צמודותבלתי

1.1%28,5%94.3%29.2ל34למדדצמודות

7251.2%14.11ח"למטצמודות

~

55,1%15.2

80.2"/6451.28954.45154.31לפדיוןמשוקללתnysinnתשואה



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור

בדצמבר31

20112010:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

20,6441.8:להמרהניתנותבלתי

201.6SBJסחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

2011/12/312010/12/31

הכלסךהכלסך

:(בשנים)ב"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

43.360.3למדדצמודות

32.163.0ח"למטצמודות

40.357.3ממטעמ"מח

:(באחוזים)לפזיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינןחעאיגרות

%79.6%62.3למדדצמודות

%43.4%20.3ח"למטצמודות

64.ל77:לפדיוןמשוקללתממשעתתששה

~

62.3
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2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6ביאור
בדצמבר31

20112010

:ההרכב

165,13676,7בארץמניות

661-(1)ל"בחומניות

337.8נ1*ב14מניותהכלסך

.ל"בחווהןבארץהןהסחירותמניותכולל(1)

סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור
בדצמבר31

20112010

:בארץסחיריםאחריםערךניירות

195,2126,27תשדותסל
106מובניםמוצריט

301,2126,27בארץסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

........................
:ל"בחוסחיריםאחריםערךניירות
696.7538.2סלתעודות

696,7538,2ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

---------ב
997.9664.29סחיריםאחריםערךניירותכ"סה



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי1

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ליאור .,.,-.,

ליים31בדצמבר
20112010

:ההרכב

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

-51מובניםמוצרים

_ב___2ב:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה
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(חדשיהשקליםבאלפי)

בדצמבר31
--

=ן=לן
20112010

haa556.10

פיקדונות-9ביאור

:ההרכב.א

בבנקיםפיקדונות

2011/12/312010/12/31

הכלסךהכלסך

(בשנים)מ"מח.ב

פיקדונות

44.273.2למדדצמודים

משממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

לפדיוןוקללת

:פיקדונות

%95.1%59.1למדדצמודים



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליקבאלפי1

השקעותבגיןלקבלסכומים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

194154לקבלEXריבית

4-לקבלדיבידנד

98העבלקבלקרןפדיון

1ההשקעות.בגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

~~
255

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

-39מנהלתחברה-חייבים

15-ומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןמ.ס.קשלחוב

15ע3חובהויתרותחייביםכ"סה



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי),

ענייןבעלי-12ביאור

(י)במאזןיתרות.1

בדצמבר31ליום

20112010

נ39176מנהלתחברה(זכאים)חייבים

2aeב

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)

הוצאות.2

שנסתיימהלשנה

בדצמברג3ביום
---- 20112010

-.ך---
938080.1המנהלתלחברהניהולדמי

5Lnaב2

הכלליתההקתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל
.בקופהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשה



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-13ביאור
בדצמבי31ליום

20112010

051,1231(י)בחשבונותיהםשרשומותכפיהעמיתיםוכויות
~

5,136

(74)ז4(יי)העמיתיםזכויותפינוי

122222uaaJהכספייםבדוחותהעמיתיםזכויותזהייכ

-%02,0%07,0בזכויותהשינויבעקבותהקופהבתשואתהתאורטיושינה

Jlביום)ח"שאלפי10בסך2.30נ.11ביוםשגעשוהפקדותכולללא(' . lz . zOIO-5ח"שאלפי).

העמיתיםבזכויותלשינויפירוט(."
-3המאזןליוםחולקושטרםווחיס-

(74)38החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיקתאמת

,ו4ד21

זכותויתרותזכאים-14יאור:

בדצמבר31ליום

20112010

76-מנהלתחברה-כאים

26-זכותויתרותזכאיםכ"ח?



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאווים

(חדשיםשקליםבאלפי1

ניהולדמי-15ביאור
ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31
--

20112010

938080.1המנהלתלחברהניהולדמי

228ניהולדמיכ"סה

~

Lfl

בסיסעל,היית,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה

.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאות

.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמימעמיתיהלגבותרשאיתהקופה,תקנונהפיעל

הניהולדמישיעור.חודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.(%84.0אשתקד)%80.0הוא

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

עמל1ת:16ביאור
שגטתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20112010

6244ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

6144עמלותכ"סה

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%075.0-%075.0%08.0-%08.0בארץמניותשלמכירה)קניהבגיןעמלה

%04.0%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

זרסולןועמלתסליקהלעמלתבנוטףהעסקהמשווי%1.0היאבחויילבמניותעסקאותבגיןהעמלה



ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-17ביאור

,גמלקופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתהגמלקופתהיאהקופה
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא

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

המסהוצאות.זריםערךבניירותהשקעהבגיןהןהקופהשלהמסיםהוצאות
.ל"בחובניירותאחריםלמחניקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירותמהשקעות

סופיותשומותנתקבלולא.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה
.הכנסהממס

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

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

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

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

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגסהיתרביןהכוללים,עובדיו
על,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעבידהעובד

לקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינוי
.אחרת

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשס(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
האומדן.(2010שנתבסוףח"שאלפי36-כ)ח"שאלפי44-כהואהתשלומיםהעברת
שנתבסוףח"שאלפי27-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי31-כשלסךכוללהאמור

2010).
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ענפיתגמלקופת-שובל

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

נכון,החברההערכתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעסיקיםשניעלמידעלהלן.ב
:(ח"שבאלפי)2011בדצמבר31ליום

הערכו---המעבידשם
~

ייביתהערכת-החובקרן
,

החובכל.סדשנצביה

82230לדךמשגבחוליםבית
77-קדושהמשפחהחוליםבית

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעסיקיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופה
.הפיגורבדבר
.יוגשוהן,משפטיותתביעותלהגשתהצדקהאוצורךשיהיהככל

8בסך,לדךמשגבחוליםביתשלהחובכימעריכההקופה,שלעיללחובותבהתייחס.ד

,הפיגוריםמריביתהנובעיםחובותלגבי.לאומילביטוחמהמוסדיתקבל,ח"שאלפי
ומדוברהיות,החובותלתביעתמשפטייםבהליכיםלפתוחשלאהחליטההקופה

.החובותהחזריסכוםעלתעלההגבייהועלותבלבדזניחיםבסכומים

ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטיותוטיוטותהוראותלרבות)דיןהוראותלהלן
ונוגעות2011בשנתשפורסמו(המידעמאגריורשםהמיסיםרשות,האוצרבמשרדוחיסכון
:מוסדייםלגופים

.2011.12.6מיום2011-התשעייב,(חקיקהתיקוני)המסנטללשינויחוק*

במסגרת)2011-א"התשע,(7'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.2011.8.17מיום(2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוק

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק*
הכלכליתההתייעלותוחוק2011.7.11מיום,2011-א"התשע,(7'מסתיקון)(2010

,(6'מסתיקון)(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני) התשע
.2011.7.26מיום,2011-א" 'מסתיקון)(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק.

.2011.3.10מיום2010-א"התשע,(3

אשר2011-א"התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה

.2011.12.5מיום2011-ב"התשע,שנפרדוזוגבניביןפנסיוניחיסכוןלחלוקתחוקהצעת*
.2011.11.3מיוםב20114"התשע,('מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעתתזכיר*
סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכירטיוטת*

.2011.3.27מיום2011-א"התשע,(_'מסתיקון),(פנסיוניים
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

כספישלפעמית-חדמשיכהבגיןממספטורהכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
שולחןעלהונחהאשר,2011-א"התשע,(לפחותשניס10שללתקופהשהופקדותגמולים
.2011.8.3ביוםהכנסת

וחובתניהולמדמיהנחה-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.2011.7.27ביוםבכנסתטרומיתבקריאהאושרהאשר,2010-א"התשע,(גילוי

השקעותתיקיובניהולהשקעותבשיווקהשקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהצעת* (
טרומיתבקריאהאושרהאשר2011-א"התשע,(השקעותייעוץמתןפעילות-תיקון
.2011.7.6ביוםבכנסת

ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)הפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2011.12.29מיום2011-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

בנייןשהואציבורילמקוםנגישותהתאמות)מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןתקנות*
.2011.12.22מיום2011-ב"תשע,(קיים

.2011.8.3ביוםשנחתםחובהלפנסיה(משולבנוסח)הרחבהצו*

2010-א"התשע,(שעההוראת)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.2011.1.3מיוס

קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
ביןכספיםהעברת"81-2010מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-א"התשע,(תיקון)גמל

.2011.12.28מיוםשניהם,("גמלקופות

בקרןשוניםחשבונותשבהםלתנאיםכללים)הכנסהמסתקנותתקנותטיוטת*
.2011.12.28מיום2011-א"התשע,(תיקון)(אחדלחשבוןייחשבוהשתלמות

2011-ב"התשע,(עמילותדמי)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2011.10.25מיום(שנייהטיוטה)

(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2011.12.1מיום2011-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידעאבטחת)

בקופותביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
ביטוחייםכיסוייםרכישת"מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-א"התשעגמל

.2011.8.21מיוםשניהם,"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעות

עלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2011.8.14מיום2011-א"התשע,(ומבטחיםמנהלותחברות

רשימת)איראןעםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנותטיוטת*
.2011.8.14מיום2011-א"התשע,(היישוםוועדתעבודתוסדריתאגידים

גמלקופתלניהולכללים)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2011.8.4מיום2011-א"התשע,(לקצבהמרכזית

הנדרשמזעריעצמיהון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
7-2011חוזרוטיוטת2011-א"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברה

.2011.8.1מיוםשניהם,"מנהלותמחברותהוןדרישות"
חברות,מבטחיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצוטיוטתי

מיום2011-א"התשע,(טרורומימוןהוןהלבנתלמניעת,ויועציםסוכנים,מנהלות
2011.7.3.
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

.2011.12.29מיום"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"-ויועציםסוכניםחוזר*

2011.3.14מיום'עדכון-שירותיםלמתןהסכמים'3-10-2011ויועציםסוכניםחוזר* (
מיום"שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"-5-10-2011ויועציםסוכניםחוזר
2011.12.29.

.2011.12.22מיום"ארוךלטווחהחיסכוןנכסיסך"-11-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*

מיום"המוסדייםבגופיהעמיתיםוכויותנתוניטיוב"-10-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
2011.12.21.

מיום"והבהרותשינויים-גמלקופותשלחודשידוח"-2-2-2011גמלחוזר*
2011.12.21.

מיום"והבהרותשינויים-הפנסיהקרנותשלחודשידוח"-1-3-2011פנסיהחוזר*
2011.12.21. )outsourcing(חוץמיקורבשירותישימוש-2011/2'מסמידעמאגרירשםהנחיית.

.2011.11.28מיוםאישימידעלעיבוד

ממוצרכספואתלמשוךשמבקשללקוחמידעמתן-65-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.11.14מיוםפנסיוני

ברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת"-8-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.11.13מיום"הבודדהנכס

.2011.8.10מיום"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"1-2-2011גמלחוזר*
.2011.8.28מיום"מוסדילגוףשםשינוי"נוהל*
חוזרטיוטתוכן2011.8.10מיום"ממוחשבתגרפיתחתימה"ויועציםסוכניםחוזר*

.2011.12.7מיוםלעדכונו

.2011.8.8מיום"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזר*

חובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"4-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.3.23,מיום"הבהרה-ממשלתיותלא

טיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוף'6-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.3.28מיום'כספיםוהעברתלמשיכהבבקשות

מיום'ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור'5-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
2011.3.28.

מיום'סחירבלתיחובנכסשלהוגןשווילקביעתמודל'3-9-2011מוסדייסגופיםחוזר*
2011.3.16.

כספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה'1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר*
מיוס'השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשלאו

.2011.11.28-ו2011.8.30,2011.9.22מיוםלחוזרוהבהרותעדכוניםלרבות,2011.3.15

מיום'פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר*
2011.3.14.

.2011.3.16מיום'מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות'חוזר*
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה'1-9-2011מוסדייםגופיםחוזר.
ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"(27657-2011.שה)חוזר,2011.2.28מיום'הפנסיוני

.2011.8.18מיום"תיקון-הפנסיוניהחיסכוןבשוק

לאחרהמתקבליםמוות/פרישהמענקיאו/ומעבודההכנסות"2011/10הכנסהמסחוזר*
.2011.7.13מיום"ימיםאריכות

המתקבלותמוות/פרישהמענקיאו/ומעבודההכנסות"2011/10הכנסהמסחוזרי
.2011.7.13מיום"ימיםאריכותלאחר

עלהבעלותהעברתאו/ולמעסיקממעסיקעובדיםוהעברת2011/6הכנסהמסחוזר*
.2011.5.15מיום"גמלקופות

.2011.5.8מיום"הכנסהמסלפקודת173תיקון"2011/4הכנסהמסחוזר*

לפיקצבהמרצףבחרטההטיפולאופן:בנושאהמיסיםרשות-2011/3הכנסהמסחוזר*
.2011.5.1מיוםלפקודה(ז)(7א)9סעיף

מיום"שנייהטיוטה-רישיוןלבעלכוחייפוי"-41-2011ויועציםסוכניםחוזרטיוטת*
.2011.7.14מיום"רישיוןלבעלכוחייפוי"ו2011.12.7

חובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעותלענייןהוראות"-מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2011.11.15מיום"תיקון-ממשלתיותלא

לאישורהשקעהמסלולילמיזוגאוגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"נוהלטיוטת*
.2011.9.19מיום"הממונה

.2011.9.19מיום"גמלקופותמיזוגאודותעמיתיםיידוע"גמלקופותחוזרטיוטת*
"גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגתעלהודעהנוהל"מוסדייםגופיסחוזרטיוטת*

-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקלתיקוןמשליםותזכיר
.2011.9.6מיוםשניהם,2005

מיום"המוסדייםלגופיםהאחידהחוזר"מוסדייםגופיםחוזרשלחלקיתטיוטה*
2011.9.6.

גמלקופותשלהכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"חוזרטיוטת*
.2011.8.24מיום"פנסיהוקרנות

מיום"חדשותפנסיהלקרנותכספידיווחהוראות"פנסיהקרנותחוזרטיוטת*
2011.8.18.

חברותעלהחליםהשקעהכלליחוזר"25-2011מוסדייםגופיםחוזרשלשנייהטיוטה*
החליםהשקעהכללי'מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011.8.14מיום"ומבטחיםמנהלות

.2011.4.13מיום'טיוטה-ומבטחיםמנהלותחברותעל
מוכרזיםגורמיםעםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת8

"לההנלוותוהתוכניותאיראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיותברשימות
.2011.7.7מיום

מיום'הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי'19-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2011.3.27.

מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתלהקמתספקלבחירתמכרזפרסוםעלהודעה8
,מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתוהפעלתלהקמהמרכזייםעקרונותלרבות,והפעלתה
.2011.7.12ביוםשפורסמו
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המאזןתאריךלאחראירועים-20ביאור

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול0.לו97שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן .4%50.2לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדתישראלבנקוריבית,

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

מ-
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