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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח

2009במרץ31ליום

(חדשיםשקליטאלפי)

כללי
להלן)ענפיתגמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

.("הקופה"

הסתדרותהיםשלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהגמלקופת
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםהתפעולשירותי
.מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהליםהקופהנכסי

הקופהשלעיקרייםכספייםנתונים

הדווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א

09;3,3108,3,3108;12,31
452,112342,118272,106נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%51.1%72.7%79.9מזומניםושווימזומנים

%5376%05.67%98.66סחיריםערךניירות

13%13.11ן0%2ן%36סחיריםשאינםערךניירות

%1199%01.12ן%581והלוואותפקדונות

%020%03.0%09.0אחריםנכסים

09,3-108,3-12008

881,1304,7ן821הפקדות
(591,6)(615,1)(ן846)משיכות

(581.6)(2,ו260(1ו033נטוזכויותהעברת סה
(868,5)(994,1)(0581)נטוצבירהכ"

========
-

בתקשרותהקופהתשרת.ג
09,3-108,3הדווח

-12008

%62.10-%976%26.4ברוטונומינליתתשואה
- (.)המחיריםמדדעלייתשיעור

5.4ל0:1.ן%720,39

.לתקופההידועהמדדלפי(.)



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2009במרץ31הדירקטוריוןדוח

2009שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

התוכניותוהמשךהכלכלהעלהעולמיהמשברמהשלכותכבדיםחששותבצלנפתחה2009שנת
אחדזההיה,החובובאגרותבמניות,ההוןבשוק.במשברלטיפול,השונותבמדינות,הממשלתיות

.האחרונותבשניםהטוביםהרבעונים

מאתרו

כיאם,הכלכליתבפעילותהתכווצותעללהצביעהמשיכובישראלהכלכלייםהאינדיקאטורים
במדינותפוגעתהעולמיהסחרבהיקףהחדההירידה.בעולםאחרותלמדינותיחסיתמתוןבאופן
(דולרייםבמונחים)%18שלבשיעורירדישראלשלהתעשייתיהייצוא.ישראלכמו,ייצואמוטות

.שעברהשנהלעומתהשנהשלהראשוניםבחודשיים
עם.הפעילותבהיקףהחדהלירידהממתןגורםוהיווהטובבמצבהיההמיתוןערבהעבודהשוק
.העבודהבשוקגםהמשברהשפעותהורגשוהאחרוניםבחודשים,זאת
לצורךהפיסקאלייםבכליםמועטהגמישותקיימת,וגדלההולךהתקציביהגירעוןבגלל

להקטיןמנתעלאגרסיביתמוניטאריתבמדיניותישראלבנקנקטולפיכךהמשברעםהתמודדות
<המוניטאריתהריביתשיעוראתהורידהבנק,לדוגמא.המשברשלהשלכותיואת

~
DWהיסטורי.

מטרכישת:אחריםבכליםגםלהשתמשהחלהבנק,בנוסף
,ליוםדולרמיליון100שלבקצבח" אגרכישת

.ועודליוםשומיליון200שלבקצבממשלתיח"
המניותשוק

מהשווקיםמסויםבניתוקבישראלהמניותבשוקהתאפיינוהרבעוןשלהראשוניםהחודשיים
המדדיםעלו,%10-%20שלבשיעוריםהמוביליםהמדדיםירדוובאסיהב"בארהבעוד.ליםמעבר

הגזבקידוחהמוצלחתלתגליתהקשורותהמניות.%2-%7שלבשיעוריםאביבבתלהעיקריים

בכיווןלשינוישהביאו,הגורמיםאחדוהיו,השנהמתחילת%100%-מהגבוהבשיעורעלו"תמר"
.המסחר
בחובשווקיםגםהתאוששותחלההרבעוןבהמשך

בין.המקומיהשוקעלגםשהקרינה,ל" :אתלמנותניתןלהתאוששותהגורמים

רעיליםנכסיםלרכישתהתכניתובעיקר,הכלכלהלחילוץהאמריקאיהממשלתכניות*
.דולרטריליוןשלבהיקף

,הקונצרניותהחובבאגרותלפדיוןהתשואותוירידתממשלתיח"אגעלהנמוכותהתשואות*
.במניותההשקעהשלהאטרקטיביותאתהעלו,במניותלהשקעהחלופותהמהוות הידרדרותבקצבהתמתנותעלשהצביעוכלכלייםאינדיקטוריםמספרפורסמו.

.הכלכלה הורדות.
מנתעלהיסטוריותשפללרמותהעולםברחביהמרכזייםהבנקיםידיעלריבית

.האשראימחנקאתלהקל
לחברותגםובהמשךהחזקהלחברותתחילה,ברבעוןמחדשנפתחההנפקותשוק

השקעהבדירוגי מקדןהנמוךההוןמחירכאשר,יותרנמוכים
.הסיכוןבפרמייתהעלייהאתחלקית

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

09/3-108/3-12008

%%%
48.533.355.9מדדצמודממשלתיח"אג אג
-82.1427.164.16מדדצמודקונצרניח"
71.223.266.9צמודלאממשלתיח"אג
01.1068.7-41.3ח"מטצמודממשלתיח"אג

-22.1106.18-19.46ף"המעומניותמדד



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2009במרץ31הדירקטוריוןדוח

המאזןתאריולאחרהשוקסקירת

:שוניםמגורמיםכתוצאה,בשווקיםהשעריםעליותהמשךבסימןהואגםהתנהלאפרילחודש

התמתנותעלהצביעוב"בארהשפורסמומאקרונתונימספר*
שלההידרדרותבקצב

.הכלכלה .הפיננסייםבשווקיםמסוימתהתייצבותשלהתחושההתחזקה. .גדוליםבבנקיםיתמוךכיהאמריקאיהממשלהודעת. עםלהתמודדותממשלותביןתיאוםתוך,והפיסקליותהמוניטאריותהתוכניותשללהמשך.
.המשבר

חיוביתלצמיחהכיווןותשנהתתייצבהעולמיתוהכלכלהיתכןכיתחושהיצרולעילהגורמים
.לכןקודםשהעריכוממהמוקדם

2009שנתשלהראשוןברבעוןהקופהפעילות

,נסמיליון2.5-כבסך100א"ות25א"תשלסלתעודותהקופהרכשה2009שלהראשוןברבעון
א"תעלסלמתעודתנםמיליון1.1-כהקופהמכרה,מנגד.זובתקופההחדותהשעריםעליותלאור

-מל"ובחובארץ)המנייתיבאפיקאחזקתהשיעוראתהגדילההקופה.רווחיםמימושלמען25
.הרבעוןבסוף,%19.6-ל%43.2

על,ש)מיליון2.7-כבסךונמכרו,גשמיליון6-כבסךערךניירותנרכשוהשקליהסולידיבאפיק
.בתיקשנים4שלמ"למחלהגיעמנת

מנתעל,עומיליון6.5שלבשווי(40בונדתל)סלחותעודות"אגרכשההקופה-הקונצרניבאפיק
.צמודהממשלתיהאפיקלבין40בונדבתלהנכללותהאגרותתשואותביןשנוצרהמרווחאתלנצל
עאלף150שלבשווי,שהחזיקהחובאגרותמשתירווחיםהקופהמימשהמנגד

~
.

.יורואלפי250-ודולראלפי950-כשלבסךנכסיםנרכשוח"המטבאפיק

-4-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקופהנכסי

נכסיטלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(.)ל"בחו(.)חודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2009במרץ31ליום

646,1-47-693,1מזומניםושווימזומנים

396,31120,45235311,9062,86סחיריםערךניירות

567,1179-646,11-סחיריםשאינםערךניירות

026,13--026,13-והלוואותפיקדונות

25---25(..;נטו,הנכסיםיתר

הנכסיםכלסך

~~

sua ua2בבuaa sau
%29%62%1%8%100הקשהמנבעיבאחוזיט

2008במרץ32ליוח

128,9-13-141,9מזומניםושווימזומנים

683,26774,40892,11-349,79סחיריםערךניירות

1554,1573-628,15סחיריםשאינםערךניירות

186,14--186,14-והשואותפיקדונות

38---38(י.)נטו,הנכסיםיתר

ltadםהנכסיכלסך uaa22422218242_4__ב

%30%60%10%100הקעהמנכייבאחוזים

2008בדצמבר31ליום

214,4-194,6-408,10מזומניםושווימזומנים

353,28287,38216314,4170,71סחיריםערךניירות

761,1167-828,11-סחיריםשאינםערךניירות

768,12.-768,12-והלוואותפיקדונות

98--2276(")נטו,הנכסיםיתר

saa42122422,4214,4222,286םהנכסיכלסך

.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלוליםבמרץ31ליוםלקבלסכומים(י.)
.ל"בחונכסיםגםכוללים2008במרץ31ליום"חוץלמטבעבהצמדה"בטורהנכסיםיתרות(י;



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2009במרץ31הדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2009/3/312008/3/312008/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

312730התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל
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ט"תשסר"אד"כ,אביבתל
09ט2מאיא1

לכבוד
שלהדירקטוריון'חכר
מ"בעמפעליהומלקופתלניהולחברה-שובך

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוה:הנדון

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובךגמלקופתשל

(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולהברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
המדיניותעיקריעלהביאורואתוהוצאותהתסותזוחותואתל0ט2מרץ13ים'להמאזןאתהכופל

.תאריךכאותושהסתיימהחודשיםשלושהשלךתקופהאחרשוביאוריםהחשבונאית

'יכלןבההאם11בינייםלתקופתכספימידעשלנאותהולהצנהלעריכהאחראיםוההנהלהין-הדירקטור

לחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותבישראלמקובךיםחשבונאות
.סקירתנועלבהתבססוובינייםלתקיפת'כספמידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גסךקופותהול-נ

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבון.רואלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםרתנו-כקאחערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישיתשלהמבקרהחשבוןרואהידיעיהנערכתבינתםלתקופות

נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריכמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניצרתכמידהכהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםם"אנייטרה.סק

הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובךיםביקורת'לתקנ
,ביקורתשלדעתחוותמחויםאנואין,יכךכהתאם.כביקירתמגיהיםיהיותיכוויםשהיוים,המשמעית

משקףאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא.סקירתנועיבהתבסס
בטוחההוןשוקאגף-האנצרמשרדוהנחיותבישראלמקובליםחשבונאות'לכללבהתאםנאותבאופן
ליוםהחברהשלהכספימצבהאת,המהיהיותנות.הבחמכל,גמלקופותניהוללהברות.שנקבע.והסכון

באותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופךהחברהשלהפעולותתוצאותואת2009במרץ3ן
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

מאזנים
מזווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

12/31;09/3/3108באור

(מבוקרלא)

~

(מבוקר

נכווינו

שוטףרכוש

4144137הגמלקופת-חייבים

2נ144הנכסיםכלסך

עצמיוהוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
144137שרותיםלנותנילשלםהוצאות

37ג144שוטפותהתחייבויותהכלסך

.הכספייםמהדוחותנפדדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

4%לע,

קן" תפעולשירותינותןל"ומנכדירקטורהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

והפסדרתחדוחות
מדויחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושת

לתקופההחודשים

08/6/1מייםשנסתיימו

ועדביום

009באיר

~

03/312008,12,31

מבוקרמבוקרלא

5הכנסות

176523הגמלמקופתניהולדמי
.........-..........

6הוצאות

1243ונלוותשכרהוצאות

1750ועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

3685יהבבנקניהולעמלת

2428השקעותתיקניהולדמי

24-חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

:מקצועית

1029השקשתייעץ

729חשבונותביקורת

1130משפטייעץ

125מקצועיםשרותים

2181מבקרפנימי

9-33ביטוחים

125והשתלמויותעיוןימי

(4)-מחשובשירותי

-3אגרות

52משרדואחזקתדירהשכר

1733ושיווקפרסום

0ן11וכיבודעיתונות

176523הוצאותסך

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

.הוצאותבניכויהכנסית

.הכספייםמהדיחותנפרדבלתיחלקמהוויטהמצורפיםהבאורים
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כללי-1באור

הינההקופה.ענפיתגמלקופת-שובלאתמנהלתמ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופת

"
2005-ה"תשס

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדת

לאקופההינההקופה.אישייםבחשבונותופיצוייםלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
.09/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לקצבהמשלמת

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
עלדוחנכלללאהכספייםבדוחות.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינויים

ביוםהתרחשבחברההמבנישהשינוימכיוון,אשתקדהמקביללרבעוןהשוואהמספריהוצגולא
08/6/1.

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

אתלבחורשתפקידם,מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלההשקעותתחום
.סהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעותועדתלהוראותבכפוף,שיוחזקוהנכסים

הוראות,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,הקופה
החברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכל

.אחרים

הגמלקופתחייבים-4באור

.שולמווטרםשנצברוהוצאותבגין,הקופהמןלקבלמהכנסותנובעתהקופהשלהחובהיתרת

ניהולמדמיהכנסות-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
עלהמירבילשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי

-10-
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2009במרץ31

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

.השירותיםלנותניישירותהקופהשלש"העומחשבוןמשולמותהניהולדמיהוצאות

נוסףמידע-7באור

.2בעמוד,הדירקטוריוןבדוחראה,הקופהשלעיקרייםכספייםנתוניםלגבימידע

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

במהלךשהתפרסמו,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףמהוראותחלקעלמידעלהלן
:האחרונההתקופה

מיום5-9-2009מוסדייםגופיםחיזר)מוסדיגוףשלמבקרחשבוןרואהלענייןהוראות
החשבוןרואהשלהתקינהפעילותולהבטחתכלליםקביעתהינהזהחוזרמטרת.(2009.3.9

עםבקשרהמוסדיהגוףשלחובותיווכן,עבודתוודרכיחובותיו,זהובכלל,מוסדיגוףשלהמבקר
החשבוןרואהשלכשירותווהבטחתמינוי:הבאיםבעניינים,היתרבין,החיצוניתהביקורת
עללממונהדיווח,המבקרהחשבוןרואהעםהמבוקרהמוסדיהגוףשלפעולהשיתוף,המבקר

להוראותביחסלמעט,פרסומומיוםזהחוורשלתחילתו.וחסכוןביטוחההוןשוקאגף
.בחוזרלקבועבהתאם,מסוימות

(2009.3.9מיום4-9-2009מוסדייםגופיםחוזר)מוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול

חיצונייםונציגיםחיצונייםדירקטוריםשלהגמולתנאישלהתאמהליצורהינההחוזרמטרת
בגופיםחיצונייםדירקטוריםשלהגמוללתנאיפרטיותכחברותהמאוגדיםמוסדייםבגופים

תקנותהחלתידיעלביטוילידיבאההאמורהההתאמה.ציבוריותכחברותהמאוגדיםמוסדיים
לשלםשישהגמוללעניין2000-ס"התש,(חיצונילדירקטורוהוצאותגמולבדברכללים)החברות

מיוםזהחוזרשלתחילתו.בחוזרהמפורטיםולשינוייםלתנאיםבכפוףוהכל,חיצונילדירקטור
תיכנסאשרמכהניםחיצונייםלדירקטוריםהמתייחסתהחוזרלהוראתביחסלמעט,פרסומו
.החוזרפרסוםמיוםימים30בתוךלתוקף
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מיום19-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)המוסדייםהגופיםשלהתשואהמרכיביפרסום
הגופיםשלהשונותהתשואותביןויעילהנכונההשוואהלחוסכיםלאפשרמנתעל.(08.12.10

נתוניאתלפרטהמוסדיהגוףעלכיקובעזהחוזר,ושקיפותגילוילעודדובכדי,המוסדיים
מרכיביאתלרבעוןאחתולפרסם,השוניםההשקעהלאפיקיבהתאםמרכיביהןעלהתשואות
אתתפרסםמנהלתחברה.החודשיתהתשואהלמרכיביבמקבילהמצטברתהרבעוניתהתשואה
הגמלקופותשללתשואההשקעהאפיקכלשלתרומתובציוןהחודשיתהתשואהמרכיבי

מרכיביעלידווחהמוסדיהגוף.מסלוליתבקופהמסלולכללרבותבנפרדקופהכלעבורשבניהולה
.האינטרנטבאתרהחדשיהדוחפרסוםלמועדבמקבילשלוהאינטרנטאתרבאמצעותהתשואה

שיוצגהראשוןהחודשכאשר,האחרוניםהחודשים12עבורהתשואהמרכיביאתיציגמוסדיגוף
יוצגו2009פברוארוחודש2009ינוארחודשנתוני,לעילהאמוראףעל.2009ינוארחודשהוא

.2009מרסחודשנתונילפרסוםבמקביל
(2009.2.9מיום1-10-2009ויועציםסוכניםחוזר)ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות

והמפרטללקוחלהעביררישיוןבעלמחויבאותו-ההנמקהמסמךעריכתאופןאתמפרטזהחוזר
את,המליץעליוהפנסיוניהמוצרבאמצעותהחיסכוןכדאיותבדברלהמלצתוהנימוקיםאת

ואתההנמקהממסמךהעתקלשמוררישיוןבעלעלשבוהזמןמשךאת,בושישהמינימליהמידע
למעט,2009.8.1ביוםזהחוזרשלתחילתו.פנסיונילמוצרלקוחצירוףבעתהמוסדיהגוףחובת
.2010.8.1תחילהמועדזהלעניין-ממוחשבבאופןהנמקהמסמךמילוילעניין

ביטוחים-9באור

.09/5/18עדשולמומשרהנושאיביטוחהוצאות


