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התאגידפעילות.1

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

.1996בפברואר11ביום,לפנסיהרכיביםלהכללת

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

כבעלינחשביםהם,1999-ט"התשנההברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהסהקופהעמיתי
המיקרוביולוגיםהסתדרות,בנוסף.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניות

.להלן2בפרקבתרשיםכמתואר,בהברההצבעהזכויותבעלתהיאוהביוכימאים

:1968-ח"תשכ,ערךניירותלחוקבהתאםלחברההקשוריםהצדדיםלהלן

%20(כאלהשקיימותונוכלמהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון
.ומעלה%20שלבשיעורידהעלהמוחזקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת-

.הקופהשלההשקעותתיקאתהמנהלת,מ"בעערךניירותפסגותשל(1964-ד"תשכ,גמל
.הקופה-
.מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-
ערךניירותבפסגותהשליטהמאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאומ"בעערךניירותפסגות-

.מהםאחדידי-עלשנשלטמיאומ"בע
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים

הכלליתהעובדיםהסתדרות
הסתדרות-החדשה

והביוכימאיםהמיטרוביולוגים

-ן

ההצבעהשכויות%26,הדירקטוריםמידימזכויות%33.33
(.)הכלליתבאסיפה(.)הדירקטוריתירירלרבות

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
.בקופההעמיתיםשלהןהזכויותיתר(.)

(ח"שובאלפיהפעילותתחומילגביכספיניידע.3

201220112010

934944082,1השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

620,123092,123583,136ברוטו,השנהלסוףהקופהנכסיסך

חיוביתנטוצבירה-השנתבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

678(314,8)(859,7)(שלילית)

%88.7(%10.3)%89.7השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתנלליתסביבה.4

מסלתקנות,פיננסיםשירותיםעלהפיקותלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.דיןכלולהוראות("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהוראות,הכנסה
.להלן15בסעיףפירוטראה

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
לקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבחתאס.2008המסלשנתשקדמוהמס

.13/5/5עדוכן,2008-2012בשנים,לתגמוליםמקבילההפקדהללא,לפיצוייםאישית
.עצמאיםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה

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

מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכירים
שכרמרכיבי%7עד(בתירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציבית
הציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשהבגינםושאיןשנקבעו
משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשהבמקום11.1.12מיום
:כדלקמןאלחעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפקדותיבוצעו2011

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

.פיצוייםבמקום%6-ולתגמוליםo/7eמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל

.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים641-העובדמשכרניכוי

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

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

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניטהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

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

הפעילותתחוםלמוצריתחליפים

.גמללקופותאפשרייםהחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקופהתקנוןפיעל.%74.0הוא2012בשנתמהעמיתיםשעבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי
מיועדותההכנסות.ח"שאלפי928היו2012בשנתמהקופהניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי
החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות12-ו,10בביאוריםראהנוסףמידע

.ובהכנסותיה
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הגמלקופותלענףהשוואה

עלההקופהנכסיהיקף.%17.4שלבשיעור2012בשנתעלההגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%43.0שלבשיעור

הייתה2012בשנתהגמלקופותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
שלבשיעורברוטונומינליתשנתיתתשואה2012בשנתהשיגההקופה.%01.10שלבשיעור

%89.7.
הניהולדמישיעור.%87,0היה2012בשנתהגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקופהשלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,8ביאורראה.%74.0הואבקופהמהעמיתיםשנגבו

ההשקעותניהולמבנה

אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגות
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיע,אפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתחשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

הקופהשלההשקעהמדיניות.ח"שאלפי620,123עלעמדהמאזןליוםנטוהקופהנכסיסך עלנקבעה
.תחיקתילהסדרובכפוףהחברהשלההשקעותוועדתפי

אתהמנהלתהחברהשינתה,הדיווחתקופתבמהלךההוןבשוקההתפתחויותבעקבות
למניותהחשיפהרמתאתהגדילההחברה.2012מאיבחודששלההצפויהההשקעותמדיניות
מדדאתהחברהשינתה,כןכמו.קונצרניותחובלאגרותההשיפהלהורדתבמקבילוזאת

במדיניותהייחוס
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הקופהעמיתי.7

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתהקופה
.והביוכימאים

'זוגעמיתום4ן
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(198,8)(551,5)248,4741,4708,6שכירים

62א)(357)2442601עצמאים
(661,8(908,5)290,4001,5709,6(*)סהיינ

.עצמאיםוגסשכיריםגםשהםעמיתיםימם(.)

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרהקופהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים

תחרות.9

.גמלקופותשלהשקעהמסלולימאותפועליםבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהחופשעקב
ומאמציהביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לחברתהאחתמקופה
מהקופהכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגופיםשלהשיווק
.ההפוךבכיווןאואחרותלקופות

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
.והמיקרוביולוגיםהביוכימאיםהסתדרותר"יוהואהחברהל"מנכ

.חוץמיקורבמסגרתבחברהמועסקיםהשירותיםנותנישאר.מזכירותשתימעסיקההחברה
.(ביטוחיויועץסיכוניםמנהל,כלכלייועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיסמנהל)
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שירותיםונותניספקים.11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,ההשקעותייניהולמבנה"בפרק,לעילראה

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

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

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשו

ניהולעמלות"-10בביאור,הקופהידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה
.הקופהשלהכספייםבדוחות,"השקעות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופחנכסי

.מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקופה

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
להוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

השקעות.12

.פיקדונותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
.דין

מיסוי.14
אתהמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.רגילהכחברהוממוסה,הכספייםדוחותיה
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החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

.2005-ה"התשס,גמתקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

,(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.2005-ה"התשס

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות*

בישראלההוןבשוקהעניניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוק* (
.2005-ה"התשס,(חקיקהתיקוני

גופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2012-ב"התשע,(מוסדיים

.1967-ד"תשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

ושלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלגבימידע
-17בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2012בשנתשפורסמו,המיסיםרשות

.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקתתהליכי"

מהותייםהסכמים.16

להלן)ומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןמ.ס.קעםסיכמההחברה*
אתמעסיקההחברה.החברהמזכירותשלמשותפתהעסקהלצורך(".מ.ס.ק"

.מ.ס.מקהיתרעלהחזרומקבלת,ההעסקהעלותשלבשלישנושאת,החברהמזכירות

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה,נוסףמידע*

משפטייםהליכים.ז1
-13בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה

תלויותהתחייבויות" והתקשרויות
.הקופהשלהכספייםבדוחות,"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

הסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל.שנבחרה
הסתדרותהינושלחסהיציגשהארגוןעובדים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקופה

.שכרהסכמיבמסגרתלקופהשהצטרף,(והביוכימאיםהמיקרוביולוגים
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סיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,כןכמו

.בעברמשהיונמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
אגרותאשרחברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופהמבעבריותרכיוםהקופה,כןכמו
תשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעלמוחזקותשלהןחוב

.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקופה
ופרק,הקופהשלהכספייםבדוחותההנחלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה

'- .בהשקעותסיכוניםניחול
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףמובניםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופהעלהעתידית

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

נושאישלתגמולמדיניות"שעניינו("החוזר":להלן)24-9-2009מוסדייםגופיםחוזר מוסדייםבגופיםמשרה
יגובשמוסדייםבגופיםמשרהנושאיתגמולמבנהכיקובע," בהליך

נושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתמסודרפנימי
טובתעםאחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלביןהצלחותיהםעלמשרה

.ומןלאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהחוסכים

לרבותמשרהנושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשת,החוורלהוראותבהתאם
,בחוזרהמפורטיםלעקרונותבהתאם,השקעותבניהולבפועלהעוסקיםמשרהנושאישל

.החברהברווחיאובביצועים,בהצלחותתלויאוכפוףלהםהניתןשהתגמולככלוזאת

למדיניותמעברסיכוניםלנטילתתמריציםתיצורשלאכךתגובשהתגמולמדיניות
.המוסדיהגוףשלהסיכון

:בהברהמשרהנושאיתגמולמדיניות

כיקובעת,בחוזרכהגדרתו,המשרהנושאילתגמולבנוגעהחברהדירקטוריוןמדיניות
בניהולהעוסקיםהמשרהלנושאיאובחברההמשרהלנושאישיינתן,התגמולמבנה

.החברהברווחיאובפועלבביצועיהםאובהצלחותיהםתלויאוכפוףיהיהלא,ההשקעות

בחברהמשרהלנושאיהתגמול.משרהלנושאימשתנהתגמולמדיניותבהברהתיושםלא
וכדבישיבהלהשתתפות)בלבדקבועתגמולבסיסעליהיה

רכיב)בונוסרכיבללא(' נושאשלהאישייטמביצועיוהנגזר,בתגמולמשתנה
הממונהבחוזרכהגדרתו,משרה

,בנאמנותמשותפותהשקעותלהוק(64שבסעיףכהגדרתה)אופציהללאוכן(24-9-2009
.(1994-ד"התשנ

אולצרכןהמחיריםלמדדשכרהצמדת,הדירקטוריוןלאישורבהתאם,תאפשרהחברה
שוקאגףבהוראותלנדרשבהתאםאוהשכרערךשמירתלצורךכלשהואחליפיןלשער
.וחיסכוןביטוח,ההון
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החברהשלכללייםמאפיינים

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

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה*
.לפנסיהרכיבים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה*
הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

.2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים,130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה*
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
הפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמס

עדוכן,2008-2012בשנים,לתגמוליםמקבילההפקדהללא,לפיצוייםאישיתלקופה
.עצמאיםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.13/5/5

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

ידיעלהשכרמן%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך
שהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובד
לפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופה
בגינםשאין,שנקבעושכרמרכיביo/7eעד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברת
במקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציתסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשה

יבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשה
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשות

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

במקום%6-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי.פיצויים

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

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי

השתלמותקרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתבוחנתהחברה*
.הגמלקופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאים

אתהמנהלתהתברהשינתה,הדיווחתקופתבמהלךההוןבשוקההתפתחויותבעקבות*
החשיפהרמתאתהגדילההחברה.2012מאיבחודששלההצפויהההשקעותמדיניות
אתההברהשינתה,כןכמו.קונצרניותחובלאגרותהחשיפהלהורדתבמקבילוזאתלמניות
.במדיניותהייחוסמדד

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
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היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

אלפי092,123לעומתח"שאלפי620,123-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאון ש
.%43.0שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"

הצבירהבקיזוז,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2012בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהשלילית

.001,5הואהמאזןבתאריךבקופההמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי262-בהסתכם2012בדצמבר31ליוםתחברהמאון 934-בהסתכמו2012בשנתהחברההוצאות
מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי

בדוחותוכלליותהנהלההוצאות13בביאורראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמי
.המבוקריםהכספיים
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהסחיריםמיד

בגיןהמדדלעומת2012דצמברבגיןהמדד)%6.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2012בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2012בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2011דצמבר

.(%3-ל%1וביןישראלבנקשלהמחירים

השקליתתריבית

שללרמהבינואר%75.2שלמרמה,פעמיםשלושישראלבנקריביתירדה2012שנתבמהלך
הששות,העולמיתבכלכלההאטה,במשקהצמיחהסימניהתמתנותרקעעל,בדצמבר%2

.האינפלציהותחזיותבציפיותוירידהבאירופההחובותמשברמהתפתחות

חוץמטבע

מולהשקלשלהחליפיןבשערימשמעותייםשינוייםנרשמולא2012שנתעלכוללבמבט
.%35.0שלבשיעורהאירוומול%3.2שלבשיעורהדולרמולהתחזקהשקל:והיורוהדולר

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד9.38-כשלבסך2012בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדכפולהיה2012-בהגירעון.2011בשנת%1.3שלגירעוןלעומתזאת.ג"מהתמ%2.4

%4.3)2012בינוארהאוצרמשרדשהציגהמעודכןמהיעדאףוגדולג"מהתמ%2המקורי
.(ג"מהתמ

-12-
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ההוןבשועהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2012שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2012בשנתעיקרייםבמדדים

י%1328
%14

-%12
%0.9/,/
,/*ו/.,$hfT___1ם%

%8

מ%4-

-6
4טי429

(*)MSCI WORID---100א"י--ל

-צמודלאח"ושTQ7.~wkצמדח"אג

MSCIמדד(ל WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולסהמניותמדדיאתמשקף

חמניותשוק

.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפיינה2012שנת
:הקיצוניתהדוגמא.%23-ל%5ביןשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייסהמניותמדדי

edSCI()העולמיהמניותמדד.%9.22שלחדבשיעורעלההבנקיםמדד WORLDעלה
.%9.16-כשלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםומדד%18.13שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

ח"באגלתמיכהתכניותבאמצעותהאירופיהמרכזיהבנקשלאגרסיביתהתערבות
.חדשהייצובקרןולהקמתהבנקאיתובמערכתהנפיקושמדינות
הבנקתמיכתבשלואיטליהספרדשלהחובאגרותשללפדיוןהתשואותהתייצבות
.האירופיהמרכיי
וזאתהאמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייסבכליםהשימושהמשך

.נוספותהרחבהתכניותהשקתבאמצעות

בעולסהשווקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולתברה"שובל
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

החתאגרותשוק

ומדד%35.9שלבשיעור2012בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%26.10שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%6.2-ו%7.7,%7.3שלבשיעוריםעלומ"והמק

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

-%21.9%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%18.13%62.7-
%66.7-%30.2דולר
%23.4-%35.0יורו

%35.9%34.4ממשלתימדדצמודח"אג

-%26.10%77.1קונצרנימדדצמודח"אג

%02.7%23.5צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

מיליארד1.5-כלעומתח"שמיליארד4.3-כעלעמד2012בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
שהונפקוחברותהיולאהשנהבמהלך.2010בשנתח"שמיליארד13-וכ2011בשנתח"ש

.לציבורלראשונה
2012בשנת.התקציביבגירעוןעלייהעקבחדבשיעורהשנהעלה,נטו,האוצרהנפקותהיקף

בשנהשקלמיליארד3-כלעומת,חובאיגרותבאמצעותנטושקלמיליארד22-כהאוצרגייס
.הקודמת

(פקדוןותעודותמובנותח"אג,קונצרניותח"ואגממשלתיותלאחובבאיגרותההוןגיוססך

.2011שנתלעומתבמעטנמוךסכום,שקלמיליארד7.39-בכהשנההסתכם
מיליארד3.31-כלעומתחברותחובאיגרותשלהנפקות63-בגויסושקלמיליארד3.25-כ

ממיליארדיותרשלבהיקףהנפקותבתשעגויסמהסכום%55-ככאשר,2011בשנתשקל
שקלמיליארד8.5-וכ,פרטיותבהקצאותגויסונוספיםשקלמיליארד8-כ.אחתכלשקל

המסחרבמערכתלמסחרשנרשמומדדצמודותחובאיגרותבאמצעותגויסונוספים
.בלבדמוסדייםלמשקיעים

באמצעותשקלמיליארד4.0-וכפיקדוןתעודותבהנפקתשקלמיליארד2.0-כגויסו,בנוסף
.אופציותמימוש

הגמלקופותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.הגמלקופות
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוהותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%49.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

ושיעורהדולרשערמול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)
ונשאר,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריבית
.פברוארבחודששינויללא

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופתשלתהשקעותמדיניות.5

.ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה
ונמכרועזמיליון8.7-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת
ל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,בנוסףגןמיליון05.5-כשלבהיקףבארץמניות
3.7-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוגשמיליון11-כשלבהיקף
.שומיליון

ח"אגונמכרונםמיליון7.7-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשוהפעילותבמסגרת
קונצרניותח"אגנרכשוהשקליבאפיק.שו3מיליון.75-כשלבהיקףצמודותקונצרניות
45.0-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגונמכרו.1ממיליון5.1-כשלבהיקףשקליות
1מיליון

עמיליון7.6שלבהיקףמכירותבוצעוהצמודהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת~

באפיק."
-כשלבהיקףומכירות"עמיליון8.15-כשלבהיקףח"אגשלקניותבוצעוהשקליהממשלתי

.גשמיליון14
.שומיליון6.1-כשלבהיקףח"אגשלקניותבוצעול"בחוח"אגבאפיקהפעילותבמסגרת

פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה

ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
:(ח"שובאלפיהקודמתהשנהלעומתוובשנה

2012שנת
-

השינוישיעור2011שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שושאלפי

(%49.2)709,6880,6הפקדות

(%25.42)(230,10)(908,5)משיכות

%46.74א,961(660,8)מהקופההעברות

תשואהלעומת%89.7היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה
ממניותבעיקרנבעו,2012בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקד(10.3"/()שלשלילית
לשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמת
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מ"בעמפעליתגמלשופתלניהולחברה-שובל
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המשך-פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)%40.49הואהנכסים
אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה

,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות
.בבורסהממכירותצריךואס

מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך
מעקבמבוצעוכן,הנזילותליתםגס,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות

עלשומרתהקופהוובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחר
ההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודדהיכולת
קצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספיםרובהשקעתעלמבוססת

מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח
(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסים

.%95.89:שלבשיעור
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-ששל
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסינוניניהול

כללי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופההתשקעההחלטות

ידיעלשמפורסמיםהגמלחוורילדרישותבהתאםההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתרבין,נועדואלוכללים.האוצרבמשרדההוןשוקאגף

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
.שוניםומןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך

.שוניםבאפיקיםההשקעותפיוורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
,היעדשווקי,המטבע,הגיאוגרפיהאזורמרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות

בטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמתועדהענףרמתדרך
.שוניםפדיון
ניהולאופן"פרקוכן,ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

.הדירקטוריוןבדוח"החברה

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהלמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

מטבעושיכוןמדדסיכון

שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקופה

סיכוניםעלנוסףמידע

,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות13בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניחול"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

בבקרהשינויכלאירעלא2012בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופן
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

הדירקטוריוןחבריעלפרטים
-תאגידינך4אטםגהם..ת%שליםהאחנו:זתעסנקותיבחמען(-)_-השכלה,'י.-נתישת.,=מע3,,שנת-מספהתעית-..רמין

זיהה'יעמשפחת
ילולי

,משמשנז...ן1.-'1,".-:!
לקטוי Mישראליתהשרוןרמת17ההגנה305023061939משה . Sc.קרןלניהולהחברהפתולוגיתלכימיההמכוןמנהלסגןבביוכימיה

לביוכמאיםהשתלמותהיום.השומרתלשיבאח"בביה47203,קרישפין
מ"בעומיקרוביולוגים.גמלאי(.)ר"יו

Bישראליתא"ת3נטעסמטת51672521953אשר .Aקרןלניהולהחברההביוכימאיםהסתדרותר"יוהחברהבמדעי
לביוכמאיםהשתלמות.והמיקרוביולוגים,גולדשלגר

מ"בעומיקרוביולוגיםל"מנכ
-באוניברסיטהמוסמכתמעבדהעובדתמוסמכתמעבדהעובדתישראליתציוןמבשרת1668.ד.ת268185751949פאולה
.העברית90805פישר
היהלומיםמכון.עצמאימשרדבעלד"עו,ח"רולכלכלההפקולטהבוגרישראליתציונהנס,34גוריוןבן554539481958חסוןצורי

,העבריתהאוני,וחשבונאות74036
.ח"רו.ד"עו.ירושלים

קרןלניהולהחברה.כלליתבריאותשירותימוסמךרפואיתמעבדהעובדישראליתמגדל115העמקים270670731942niwiwפוקספרלו
לביוכמאיםהשתלמות.גמלאיהיום3346.ד.תהעמק

מ"בעומיקרוביולוגים
Mישראליתחיפה3,8וולנברגראול149855921933קוןלזר .Aקליניתבבקטריולוגיהיחידהמנהלביולוגיהבמיקרו-

.גמלאיהיום.ם"רמבח"בביה34990- רמב424020731940חאיקדני
קרןלניהולהחברה.ויצקבמכון(משנהדיקן)מנהלןמוסמךמעבדהעובדישראליתרחובותאי38ם" כיום

לביוכמאיםהשתלמות.גמלאי
מ"בעומיקרוביולוגים

-החייםלמדעיבפקולטהעובדבביוכימיה5.54(ישראליתתקווה-פתח'ב31קפלן85010821940מיכאל
.אביבתלאוניברסיטת49451ארלער

.גמלאיכיוס
-במעבדההביוכימיתהמעבדהמנהלאימונולוגיהPFWישראליתרחובות,2החלוץ122788181947הרניצבי לרנר

.הכלליתשלהמרכזית
Bישראליתהוד,14המלךשאול566291321960יוסי . SCחברותבשתישותף,תפעולל"סמנכוניהולתעשייהבהנדסת- סולניק

.כלכליניהולוייעוץשיווקבתחימיעסקיםבמינהלMB/1השרון

.2012מרץחודשבמהלךכהונתוסיים(ל
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החברהניהולאופן
ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20126שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
מוסדייםגופיםחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.ביקורתוועדתהשקעות

ועדתמכהנת,"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"-10-9-2009
הבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברהשלהגילויכועדתהביקורת
.הכספייםבדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימית

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורתועדת

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

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

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

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

.החברהשלכלליםמאפייניםבסעיףלעילראה-הקופהשלהתיקמנהלעלמידע

ערךניירותומכרקנההתיקמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

פיעלמתבצעהתיקיםמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
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החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון

פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
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שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצועוכן,עמיתיםשביקשו
.אחרים
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.(הצורךלפי)מהישיבותבחלקאוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההתברה משלימיםשירותים
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

הפניםמבקר

שלההפנימיתהביקורתמערךאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,נדרשההחברה
ביסוס,הקופהפעילותתחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעל

.ועודכתוביםעבודהבנהליהפנימיתהביקורתמערךהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכנית

.ההוןשוקאגףלתוראותבהתאםפועלתהחברה

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

כלליותבאסיפותהצבעהנוהל

מדיניותאתמסדירהחברהי"עאושראשרהקופהשלכלליותבאסיפותהצבעהנוהל
להוראתכפוףהנוהל.באסיפותההצבעהלאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופה
:הבאיםהפרסומיםלרבות,הדיןולהוראותהכנסהמסלתקנות1ה41תקנה

הפיקוחתקנות.1

~

באסיפהמנהלתחברההשתתפות)גמקקופות)פיננסייםשירותיםל
2009-ט"התשס,(הכללית
מחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטותאשרהתקנותלתוקפןנכנסו09.10.8ביום

גיבושאופןאת,בוהצבעהוכותבעלתשהיאתאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתף
.ההצבעהלחובתהסייגיםואת,הצבעהבדברהמדיניות

-מהתחילה)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר11-9-2009חוזר.2
10.1.1)

חובתאתהמסדירזהחוזרפורסם,1בסעיףכמפורט,בענייןתקנותלפרסוםבהמשך
הואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוף
.הצבעהזכותבעל
הנוהל.ההצבעהאופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל

נושאיהעסקת,ענייןובעלישליטהבעליעםעסקאות:הבאיםלנושאים,היתרביו,מתייחס
סעיפיםלענייןתקנוןתיקון,משרהלנושאיוביטוחשיפוימתן,שכרםוהסכמימשרה

.וכדומההעסקתםותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטוריםמינוי,דיבידנדחלוקת,מסוימים

ועדתלהכרעתיובאובהההצבעהוהחלטתבאסיפההשתתפותמקריםבאילוקובעהנוהל
באילווכן.פסגות-התיקיםלמנהלקשורבצדמדוברכאשרזאת,הקופהשלההשקעות
כאשרזאת,ההשקעותועדתשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאההחלטהמקרים
הדורשהצבעהנושאעולהבהםשבמקריםהנוהלקובעעוד.לקופהקשורבצדמדובר
באופןההשקעותלוועדתתובאההחלטה,במדיניותמעוגןשאינואודעתשיקולהפעלת
.פרטני
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המשך-כלליותבאסיפותהצבעהנוהל

.השונותבאסיפותהקופהאתשייצגהגוףתהיהאנטרופישחברתאישרהההשקעותועדת
המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל
:להלן

ואופןהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבתןאשראסיפות.1
האסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווח.אסיפותבאותןהקופהשלההצבעה

ועדתלהכרעתהובאההשתתפותחובתאו/ובהןהצבעהאופןלענייןשההחלטה
בניגודהצבעהשלובמקרים,הנסקרתבתקופה(לעילבסעיףכאמור)ההשקעות
.הסיבותיפורטו,הענייןלפי,ההצבעהלמדיניות

והנימוקיםהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאסיפות.2
.בהןהשתתפותלאי
ועדתתקייםלשנהאחתכי,קובעהנוהל-ועדכונםהנהליםבנושאלדיוןהתייחסות
.הצורךבמידתותעדכנםלנהליםבנוגעדיוןההשקעות

.שלהההצבעהמדיניותבצירוף,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה
לשנותניתןבאמצעותואשרעליונההשיבותבעלנושאהכלליותבאסיפותרואההקופה

וביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותיםמוסכמות
.ציבוריותבחברותתאגידיממשלשלולקידומוהמיעוטאחזקות

אתלהעבירלקופהמאפשרתכלליותבאסיפותבהשתתפותהקופהשלהאקטיביות
התנהלותעלולהשפיעציבוריותבחברותתאגידיממשלשלהרבותהסוגיותלגביתפישותיה
.הקופהעמיתיטובתעללשמורזוובדרךהציבוריותהחברות

שלרבבמספרההצבעהמדיניותלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהל,כאמור
.הציבוריותהחברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר,נושאים
בהתאםהקופהשאימצהתאגידיממשלאיכותמדיניותאתכאמורתואםהתצבעהאופן
.לחוזר
כלליותאסיפות106ב2012בשנתהשתתפההקופה

משפטייםהליכים

-13בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

שיימי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלתפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
)aFRSןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערקתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריסעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מנכ,גולדשלגראשרתאריך



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה"
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

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוהותולכךהכספי
)aFRSןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,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
.כספידיווחעלהתברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(זלל4ג
,/

/

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה,י

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייסוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

ההברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס

~

elievesl2012בדצמבר31(ליונכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

ל"מנכ,גולדשלגראשר

4

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רו

,ע,%7קטק
תאריך
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מ"בעמפעליהגמלקופהלמול"חבר-שוכלשל
כספידיווחעלפנימיתבקרה

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלככפידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעקריטריוניםעלבהתבסס201ו20121בדצמבר31לימים("החברה"

Cornmittee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה Of

;

Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission(להלןן)פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.((]05
בדוחהנכללת,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיבית

עלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהכקרהבדברוההנהלההדירקטוריון
.ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

(4PCAOBז1308-הלחקניבהתאםביקורתנואתערכנו hblic Accounting Oversight(ב"בארה
פיעל,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדבר
,קוימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקנים
לגביהבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל
אפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרה
אחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנון
.דעתנולחוותנאותבסיסמבפקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנו

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
בינלאומיכספידוחלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

חברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרד,וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהנדרשותבהתאמות1171(5
.גמלקופותניהול
לניהולמתייחסים([):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

החברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןכמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומות
לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקיםק)(מרשותההוצאותלרבות)

שוקאגףידיעלהנדרשותבהתאמותERSבינלאומיכספידיווחלתקניבהתאםכספייםדוחותהכנת
והוצאתכספיםושקבלת,גמלקופותניהולחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההון

מידהומספקים(נ),החברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספים
(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהולביביטחוןשלסבירה
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי

כמו.מוטעיתהצגהלעלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
שבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כן

תשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנה
.לרעה



31לימיםכספידיוורעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס201;ו2012בדצמבר

.cosoידיעל

ביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהנדרשותבהתאמות5ווע1בינלאומיכספידיווחלתקניבהתאםגםביקרנו
2012בדצמבר31לימיםהחברהשל,גמלקופותניהולחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרדוחיסכון

מארס20מיוםשלנווהדוחתאריךבאותושהסתימוהשניםלשלושוהפסדהרווחעלדוחותאת201ע-1
.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2013
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חשבון-רואי
C(י151)'

~

A

7

לוגמיהםהמנקרהתשטן""יי"~
מ"בעמפעליתגמלקופהמ"לטחברה-שוגלשל

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהכספיהמצבעלהמצורפיםהדוחותאתביקרנו

השגיםמשלושתאחדלכלוהפסדהרווחעלהדוחואת1201-ו2012בדצמבר31לימים("החברה"
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השנייםמשלושתאחדלכל,והפסדהרווחעלהדוחואת1201-ו2012בדצמבר31לימיםהחברה
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום
(*)11/12/31

ליום

12/12/31ביאור

נכסים

1
447חובהויתרותחייבים

5215מזומניםושווימזומנים

262הנכסיםכלסך

פס
-6מניותהון

התחייבויות

84נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

9258זכותויתרותזכאים

262ההתחייבהותכלסך

.מחדשסויג(")

.הליפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהקםהמצורפיםהבאורים
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליטבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2010(*)גג20(*)2ג20ביאור

10928938080,1נטו,גמלמקופותניהולמדמיהכנסות

662מימוןהכנסות

934944082,1ההכנסותכלסך

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

12934944082,1וכלליותהנהלההוצאות

934944082,1ההוצאותכליך

--ההכנסהעלמסיםלפני(הפסד)רתח

--7ההכנסהעלמסיס

--לתקפה(הפסד)ר11ח

-============ .ממשמם(מ

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהמיםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

קופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.בנאמנות(הקופחיי"ולהלןמ"בעענפיתגמל

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
שהארגוןלעובדיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציג

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

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

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א

ובהתאםaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתזריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינםהכוללהרווח
.הכספייםלדוחותצורפו

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ד
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בהערכות,דעת
להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

דעתושיקחבאומדניםשימוש,ה
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת
שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים

.אלומאומדנים
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

השוואתמספרישלמחדשסיווג.ו

בהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי
בדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםבחוזרהנדרשההצגהלמבנה

ביולי30מיום"(5וש)הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהכספיים
2012.

פעילותמגזרי-3ביאור
,הקופהמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדגמלקופתמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוחראה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהושננתחייבים:4ביאור

בדצמבר31ליום

2012(*)2011

47103קשוריםצדעים

--
47103חובהויתרותחייביםכ"סה

--

.מחדשסווג(ל

מזומניםושווימזומנים-5ביאור
בדצמבר31ליום

2012(.)2011

207246מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

88(.)קצרלזמןפקדונות

--

215254מזומניםושווימזומנים

י"פרעלריביתשיעוריעלהמבוססתריביתהמאזןליוםנושאיםהבנקרנייםבתאגידיםהמזומנים בעסהרפועליםחברתשל
.(%57.1)מ"

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםמשכירגורםעםהתקשרותלצורך(.)

.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש

.מחשסגת(*)



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל הכספייםלדוחותביאורים
2012לשנת

עצמיהון-6ביאור
-ה"התשס,גמהקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהיאמאחר,עצמיהוןמקיוםפטורההמנהלתהחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעלמיסים-7ביאור

אתהמסיםלרשותמגישהההברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.רגילהכחברהוממוסה,הכספייםדוחותיה
.להוצאותיהשוותהכנסותיהוכלמאחר,רווחמטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-8ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
אחרותהטבות,העסקהסיוםלאחרהטבות,קצרלטווחהטבותכוללותלעובדיםהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוךלטווח

העסקהסיוםלאחרהטבות

בעתלעובדפיצוייםלשלםהחברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני
14סעיףלפי,מוגדרתהפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאופיטורין

.העסקהסיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלההברההתחייבויות.להלןכמתואר
בתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהתברההתחייבותחישוב
.הפיצוייםלקבלתהנכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעלומבוסס

המסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדהכתוכנית

מוגדרתהפקדהתוכניות
,1963-ג"התשכ,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,הפיצוייםמתשלומיחלקלגבי
,ביטוחבחברותבפוליסותונאופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על

.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות
בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
אלפי6וסךח"שאלפי7לסך2011-ו2012בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות ש

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמהח"

בדצמבר31
2012(.)2011

ח"שאלפי
-4פיטוריןבגיןהתחייבויות

.מחדשסווג(.)



ימ'בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיאשקליטבאלפי)

זכותויתרותזכאיט-9ביאור
בדצמבר31ליום

2012(.)2011

177295לשלםהוצאות

8162(*.)קשוריםצדדים

--
228252זכותויתרותזכאיםהכלסך

.מחדשסווג(.)
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(.י)

"
-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

.2012משנתהחלזהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012

ניהולמדמיהכנסות-10ביאור

גמלקופתהיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההניהולדמישיעור
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.העמיתיםחשבונותלכלאחידהניהולדמישיעור.דיןכלהוראות

201220112010

928938080,1הגמלמקופתניהולדמי

%74.0%80.0%80.0הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

החברהשבניהולהגמלקופתאודותנתוניט-11ביאור

ותשלומיטתקבולים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי620,123:הינו2012בדצמבר31ליוםהמנוהליםהנכסיםסך
.ח"שאלפי709,6:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתקבולים
.ח"שאלפי908,5:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתשלומים

2012בדצמבר31ביוטשהסתיימהלשנהכספיםהעברות.ב

אחריטלגופיםמהחברההעברות

(16)ביטוחלחברותהעברות

(31)פנסיהלקרנותהעברות

(6.8(3)גמללקופותהעברות

16681מנטו,מהחברההעברותבלסך

-38-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

וכלליותהנהלההוצאות-2%ביאור

ביצמבר%3ביוםשהסתיימהלשנה
2%20(.)%%20(.)0%20

706638ונלוותעבודהשכר

1018296לדירקטוריםתשלומים

5972138ביטוחים

38(*ף(12)20ותקשורתמשרדיםאחזקת

346774ופרסוםשיווק

172177171מתפעליםלגורמיםתשלום

7395106השקעותניהולתיקדמי

352337321(...)מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

263221והשתלמויותעיוןימי

272887אחרות

--- סה
4244iQaנצוכלליותהנהלההוצאותכ"

לגופיםשירותיםשלםין'ומגמ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי
וכןהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.מ"בעמוסדיים
כללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפינלוויםשירותים

לפינוספיםופרויקטיםהוראותיהםוביצועהעמיתיםעםקשרשירותילחברהנותנתשלחםמגן.דין
.דרישה

.חוששת(ך

.ח"ש'אלפ35שלבסךקדמותתקופות1')בהפרשות'קונ'תנצלל(*")

201220112010:ם.סקצועיפ'רות'ף2.בשפט,ףעוסעיףהרגב(..*)

393839כלכליייעוץ
765633כספיםמנהל

4139ח"רוביקורת
444545משפטיייעוץ
331833מקצועישרות
36(4)404סוקס
-2935מיכוניםניהול

22ןהוגןמרווח
2מן6(21פניםביקורת
נ21%ננasכ"סה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולתברה"שוגל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-13ביאור

(מ.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה
מהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותימשרדחולקות
.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברותבשתיבמקבילמכהנים

(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:2012,בדצמבר31ליוםההרכב

אחריםקשוריםוצדדים(**)ענייןבעל
(ח"שאלפי)

47חייבים
81(י.לוכותויתרותזכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(.)
של(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטמערדחיתרה(*")

.ח"שאלפי59עלעמדההקופה
השקעהכללי)גמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(ייי)

.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחלים
.זהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2012,בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

~nאלפי rw
928ניהולדמי

259(.)אחרותהוצאות

החליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(.)
.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהלי,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעל

.זהבסעיףנכללים2012מינוארהחלהתיקלמנהלהתשלומים

אחריםענייןולבעליקשוריםלצדדיםהטבות.ג

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201220112010

סכום'מססכום'מססכום'מס
באלפיאנשיםבאלפיאנשיםבאלפיאנשים

ח"שח"ש.ת"ש
101861118611255לדירקטוריםוהטבותתשלומים
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

סיכוניםניהול"14ביאור

כללי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעהההלטות
ידיעלשמפורסמיםהגמלחוזרילדרישותבהתאםההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה

.השוקסיכוניאתלהפחית,היתרבין,נועדואלוכללים.האוצרבמשרדההוןשוקאגף

שוקתיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף גמלקופות

לפיסיכוניםמנהלמינתההחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע(" .התוזר

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

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

אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעל

ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך
באפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותההשוביםהאלמנטיםאחד
שווקי,המטבע,הגיאוגרפיהאזורמרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.שונים
בהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעד

.שוניםפדיוןבטווחי
ניהולאופן"פרקוכן,ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניסניהול"פרק,להלןעודראה

.הדירקטוריוןבדוח"החברה
עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי
.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמייניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיבון
הכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקופהשל
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזןתאריךלאחראירועים-15ביאור

,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המהיריםומדד%49.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)לצרכך
,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריביתושיעור
.פברוארבחודששינויללאונשאר
.פניםמבקרלהחלפתהלידשלבעיצומונמצאתהחברה,כךכמו

נוסףמידע-16ביאור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,ענפיתגמלקופתשובללגבינוסףמידע

ותקינהחקיקהתהליכי-17ביאור

רשותושלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012בשנתשפורסמו,המיסים

כולליםבנושאשפורסמווחוזרתקנות-אינטרנטיוממשקומוטביםעמיתיםאיתור
מרשםמולוחדשיםקיימיםעמיתיםשלבסיסייםזיהויפרטיועדכוןאימותלענייןהוראות

לבצעמוסדיגוףשעלפעולותלגביוהוראותשנפטרועמיתיםפרטיקבלתולענייןהאוכלוסין
ממשקחוזרוכןאפשרייםומוטביםמוטביםולאיתורנותקעמםשהקשרעמיתיםלאיתור

בהיקפילגידוללהביאצפוי,חשבונותיולגבימידעלקבלהרחבלציבורשיאפשראינטרנטי
.הקרובותהשניםבמהלךהגמלמקופותמוטביםשימשכוהכספים

הרחבתלענייןהוראותכולל-גמלקופותבחוקותיקוןהכנסהמסלפקודת190תיקון
מתןוכן,לקצבההחיסכוןבאפיקכספיםמשיכתבמסגרתהניתנותהמסהטבותמסגרת
אולקצבהמשלמתלאגמלבקופתהפיצוייםממרכיבלכספיםהזכאילעמית-אפשרות
קופת,לקצבהמשלמתלאגמלמקופתלכספיםהזכאיולמוטבלפיצוייםאישיתגמלבקופת
לחשבוןהאמוריםהכספיםאתלהעביר-לפיצוייםאישיתגמלקופתאולתגמוליםגמל
בכל,האמוריםהכספיסאתלמשוךלושיאפשרבאופן,לקצבהמשלמתלאגמלבקופתחדש
.קצבהקבלתלשםלהשאירםאו(הוןרווחיבמסחיובתוך)הוניתמשיכה,עת

אגףשלחוזרוכןתקנותפורסמו2012בשנת-מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי
,המוסדייםהגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתנקבעהבהם,ההוןשוק

נוהליאתהתאימההחברה.השקעהמשיעוריבחריגותהטיפולולאופןהשקעהמגבלות
בכלבעיקר,הקופהשלההשקעותהרכבעלישפיעויישומםהחדשותלתקנותההשקעות

.בבנקיםלהשקעההנוגע



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולתברה-שובל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-ותקינהחקיקהתהליכי-17ביאור

המאפשרים,ניהולדמיבנושאוחוזרתקנותפורסמו2012שנתבמהלך-ניהולדמי
והןהשוטפותמההפקדותהןניהולדמילגבותפרטיותגמלקופותלניחוללחברות

לפגועצפויהשינויאולםהשתנהלאענפיותבקופותתניהולדמיגבייתאופן.מהצבירה
ועלולהשונותהגמלקופותבין(נטותשואותאו)ניהולדמילהשוותהציבורשלביכולת
.בענףובתחרותיותבשקיפותלפגוע

זכויותנתוניוטיובמיפוילביצועהוראותכוללהחוזר-עמיתיםזכויותנתוניטיוב
.כיאותחושבועמיתיםזכויותכילהבטיחמנתעל,ועיבודחישובתהליכילרבות,עמיתים
.2016שנתמחציתעדלהימשךצפויבנושאהטיפול

ניהולשעניינהחוזרטיוטתפורסמה2012שנתשלהשנייהבמחצית-ציותסיכוניניהול
פנימיתואכיפהציותתכניתוהכנתאכיפהממונהמינויהיתרביןהמחייבת,ציותסיכוני
2013שנתובמהלךהרגולציההוראותשלמיפוי2012שנתבמהלךערכההחברה.בחברה

.אכיפהממונהומינויהאכיפהתכניתהכנתאתלהשליםצפויה

חווריםמספרההוןשוקאגףהוציא2012שנתבמהלך-נלוויםודיווחיםכספייםמחות
כספייםדוחותדיווחאופן,כספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנהביחסהוראותהכוללים
שלהכספייםהדוחותשלהדיווחמתכונת.גמלוקופתמנהלתחברהשלהדיווחומתכונת
.החדשותלהוראותהותאמו2012לשנתוהקופההחברה

:הכספייםהדוחותבעניין2012לשנתחקיקההוראותפירוטלהלן

דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה-5-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
תיקונים-כספידיווחשלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריות,וגילויים

בשנהליוני15מיוםיאוחרלאדיווחמשלוחמבחינתקודמיםחוזריםתיקןזהמצומצםדוח
בנוגעהפנימיתהבקרהעלהנהלההצהרתלצרףמוסדייםגופיםשלחובהוכן,הקודמת

.למבוטחאולעמיתלדוח

חברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה-11-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
(IFRS)הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלות

כספידיווחתקנישמאמץ7-9-2007מוסדייםגופיםלחוזרבהמשךהינוזהחוזר
הגילוילמבנההנוגעותהוראותלקבועהחוזרמטרת.בינלאומיתתקינהקרי-בינלאומיים

החוור.מנהלותחברותשלשנתייםכספייסבדוחותבינלאומיתלתקינהבהתאםהנדרש
דוחקרי-המפורטהמבנהאתלפחותלכלולהנדרשהגילויעל.בינלאומיתתקינהמשקף
לאהדוחותבהיעדרםאשרהבהרהאומידעפרטכליפורטובנוסף.לחוזרהמצורףלדוגמא
ותזרימיביצועיהאת,החברהשלהכספימצבהאתנאמנהובצורהנאותבאופןיציגו

הגילויאתלעדכןאחריותמוטלתהחברהעל.הכספיבמצבההשינוייםואתשלההמזומנים
.נדרשותדיווחלתקופותבהשוואהצורךיש.בווהשינוייםהבינלאומיתלתקינהבהתאס
ידיעלאו,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןר"יוידיעלייחתמוהשנתייםהדוחות
.כספיםומנהל,ל"מנכ,הדירקטוריוןידיעלשהוסמךדירקטור
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-ותקינהחקיקהתהליכי-17ביאור

קופתשלנלוויםודיווחיםכשפייטדוחותדיווחבעניין14-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
פנסיהוקרנותגמל

פנסיהוקרנותגמלקופותשלכספייםדוחותדיווחאופןלגביהוראותקובעזהחוזר
פיבקובץכספייםדוחותלהגשתדרישהקובעהחוזר.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעללממונה

לשלוהומחייב,אקטלדיווחקובץבאמצעותוכן,טקסטואליחיפושבולערוךשניתןאףדי
.במיילשנשלחהדוחאתלערוךכיצדומציין,במיילגםהקובץאת

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנתבדברהנחיותבעניין17-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
.פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים
וקרנותהגמלקופותשלהשנתייםהכספייםהדיווחיםאתלעדכןהינההחוורשלמטרתו
מנתועלהפנסיוניהחיסכוןבשוקהאחרוןבעשורשחלוהרביםהשינוייםלאור,הפנסיה
לפי.פנסיהקרןאוגמלקופתבחירתבעתכליויהוולמשתמשיותרושקופיםברוריםשיהיו
בצורההגמלקופתשלהשנתייםהכספייםהדיווחיםאתלערוךהמנהלתהחברהעלהדוח
'בלנספחבהתאםכספייםודוחות,לחוזר'אנספחלהוראותבהתאםהנהלתסקירתשל

הדיווחבמבנההמפורטהמידעאתהפחותלכללכלולהכספייםהדיווחיםעל.לחוזר
אשרהבהרהאומידענתוןכלהדיווחיםיכללולאמורבנוסף,להודרלנספחיםבהתאם
שלהכספימצבהאתנאמנהובצורהנאותבאופןהכספייםהדיווחיםיציגולאבהעדרם
.הדיווחבשנותהעמיתיםובזכויותהכספיבמצבההשינוייםואתביצועיהאתהגמלקופת
חובהישכך,הביאוריםלגביגםכךהקודמתהדיווחלשנתהשוואהנתוניליתןהכרהיש

ובביאורים,העמיתיםבוכויותשינוייםלגבי,והוצאותהכנסותלגביגםהשוואהלבצע
בסיסעליערכוהכספייםהדוחות.קודמתדיווחשנתלגבילכךבהתאםהמתייחסים

ר"יובידיתהיההדוחותעלהחתימה.מזומןבסיסעלומשיכותהפקדותורישום,מצטבר
.הכספיםמנהלולענייננו,ל"מנכ,הסמיךשהדירקטוריוןדירקטוראוהדירקטוריון

שלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחבעניין19-9-2012מוסדייםגופיםתוזר
המנהלותהחברות

שוקעללממונהמנהלותחברותשלכספייםדוחותדיווחאופןלגביהוראותקובעהחוור-
לדוחותהנלוויםבדיווחיםהנדרשהדיווחומבנהאופןלגביוהוראותוחיסכוןביטוח,ההון

לערוךשניתןאחדאףדיפיבקובץיוגשהדוחכיקובעהחוור.מנהלותחברותשלהכספיים
בכריכהכרוכיםהעתקיםבשנייוגשושנתייםכספייסדוחותבנוסף,טקסטואליהיפושבו

אתלממונהתדווחמנהלתחברהכיהדוחקובעכן.מקוריתבחתימהוחתומיםאחת
החוזרקובעכן.לחוזרהמצורףהדיווחקובץבאמצעותאקסלבפורמטהכספייסדוחותיה

עללדווהחובהקיימת.106טופסבאמצעותנכסיההרכבאתתדווחמנהלתחברהכי
באופןאלקטרוניתחתימהבאמצעותאלקטרונידוארבאמצעותגםהכספייםהדוחות
.13.1.15בתאריךעודכןלדוגמאהדיווחקובץ.בחוזרהמוצג
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