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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה*שובל
2009בספטמבר30הדירקטוריוןדוח

כללי

-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל*
הסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכר

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתים
.והביוכימאים

הינםהקופהשלהמניותבעלי.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה6
.הקופהעמיתי

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
החלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.ואילך2008.1.1-מה

.09/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.זויןכללהוראות

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*

מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום*
כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה
ועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.השקעות



מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה=שובל

הדירלמוריוןדוח
2009בספטמבר30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הקופהשלעיקבייםכספייםנתונים

2009/09/3008/09/3008/12/31הדיווחתקופתלסוףהנכסיםהרכב.א

678,123963,111272,106נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%56.0%87.6%79.9מזומניםושווימזומנים

%80.79%48.66%98.66סחיריםערךניירות

%11.9%41.14%13.11סחיריםשאינסערךניירות

%43.10%21.12%01.12והלוואותפקדונות

%10.0%03.0%09.0נטו,הנכסיםיתר

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכוהפירוט.ב
09/14908/9-12008

369,5776,5304,7הפקדות

(61591)(641,3)(696,2).משיכות

(581.6)(103.6)(902.3)אחרותלקופותנטוזכויותהעברת

(868,5)(968,3)(229,1)נטוצבירהכ"סה

09/14908/9-12008הדווחבתקופתהקופהתשואות.ג

(%62.10)(%63.7)%55.18מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה*שובל
2009בספטמבר30הדירקטוריוןדוח

2009שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

צמיחהנתוניהתפרסמוהרבעוןובהמשך,הכלכליתבנסיגהההתמתנותהמשיכההרבעוןבתחילת
עדכוניגביעלנישאכשהואלגאותהמשיךהמניותשוק.לעתידאופטימיותותחזיותחיוביים
.משתפריםכלכלייםואינדיקטוריםהצמיחהתחזיות

מאתרו

מתאוששהמשקוכיבצמיחהתפניתחלהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
וכןהחוץבסחרהשיפורידיעלבעיקרמובלתבישראלההתאוששות.מהצפוימוקדםמהמשבר
הצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנקשלהמשולבהמדד.הפרטיתבצריכהמתוןשיפורבזכות

%3.1,%1.1שלבשיעוריםעולהכשהואהרבעוןבמהלךהריאליתבפעילותהתרחבותעלהואאף

.(בהתאמהוספטמבראוגוסט,יוליבחודשים)%2.1-ו
במחיריםלעליההביאו,בתקציבהצפויוהגירעוןמרחיבהמוניטאריתמדיניות,במיסיםעליה

באגרותבמסחרהמשתקפותהאינפלציהובציפיותהאינפלציהבתחזיותועליההרבעוןבמהלך
.השוניםהפדיוןבטווחיהממשלתיותהחוב
התמתנותאתהמשקףדבר,%75.0שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

ברמהעדייןהריבית,זאתעם.צמיחהשללתוואיוהחזרהבמשקהמצבמהידרדרותהחששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכה

ויחובוכגוווונותתיגיור

גם.%15-%20-בכעלוואירופהב"בארההמדדים.לגאותהמשיכוהעולםבכלהמניותמדדי
אגרותמדדיעלגםפסחולאהחדותהעליות.%15-כשלבשיעוריםהמניותמדדיעלובישראל
שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%7.5שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:הקונצרניותהחוב

החובהנפקותשוקשללבמהלחזרתותרמההקונצרנלבאפיקלפדיוןהתשואותירידת.%9.13
.חובותיהןאתלמחזרהחברותיכולתלגביהמשקיעיםחששותולהתמתנות
:הםהמניותבשווקיהחדותלעליותשהביאוהגורמים

חיוביתלצמיחהמעברעלשהצביעוכלכלייםאינדיקטוריםשלצבר*
סיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר*
הפיננסיהמשברלאחרהשוקהתייצבות*
בחסרמתומחרהמניותששוקהמשקיעיםשלתחושה*

:היתרבין,הםהקונצרניותהחובאגרותשללפדיוןהתשואותלירידתשהביאוהגורמים

העולםבכלהמוניטריותההרחבותהמשך
ממשלתיח"באגכדאיתאלטרנטיבההיעדר
סיכוןלהגדלתהמשקיעיםשלהנכונותהגדלת
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מ"בעמפעליתגמלוגופתלניהולחברהששובל
2009בספטמבר30הדירקטוריוןדוח

(הפשו)2009שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלך

2008י-109/9"09/9
%%%

42.325.18.3לצרכןהמחיריםמדד
08.1040.355.9מדדצמודממשלתיח"אג
-85.3542.464.16מדדצמודקונצרניח"אג
47.252,166.9צמודלאממשלתיח"אג
42.3.-40.1-93.3ח"מטצמודממשלתיח"אג

-98.514.1519.46ף"המעומניותמדד

2009שנתשלהשלישיברבעוןהקופהפעילות

נמיליון3-כבסךמניותרכשההקופה
~

,"ממיליון2-כשלבשווי25במדדהכלולותמניותנקנו:
%81.17שלבשיעורהינההמניתילאפיקהחשיפה2009.09.30ליוםנכון,מיליון1-בסלותעודות

.הקופהמנכסי

ומנגד,"עמיליון1-בכהבינונילטווחהצמודהממשלתיבאפיקההשקעההוגדלה,הסולידיבאפיק
נמיליון4.3שלבשוויהקצרלטווחצמודותח"אגהקופהמכרה

~
-לכהחשיפהירדה,הכלבסך.

הבינונילטווחח"אגורכשהאחזקותיהאתהקופההגדילההשקליהממשלתיבאפיק.%92.12
נמיליון6.6-כשלבסכום

~
הוגדלהכ"סה."האלף300שלבשוויגילוןמסוגח"אגמכרהומנגד

.%5.20-לזהלאפיקהחשיפה

3.1שלבהיקףקניותמול"המיליון6.2שלבשוויח"אגהקופהמכרההצמודהקונצרניבאפיק
הקופההגדילההשקליהקונצרניבאפיק.%72.22הינהצמודקונצרניח"באגהאחזקה.נחמיליון
.עהאלף400-באחזקותיהאת



הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהעופההשקעות

בפסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(')ל"בחו(')חודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2009בספטמבר30ליום

73-696-.623מזומניםושווימזומנים

'684,47827,41014,1103,8628,8סחיריםערךניירות
.183,1172-255,1-סחיריםשאינסערךניירות

.894,2--894,12-והלוואותפיקדונות

36--2016השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

asשזועותההכלסך
~

ihazl152*1iaae hl

~

a
%39%53%1%7%100הקופהמהשקעותבאחוזיט

2008בספטמבר30ליום

033,3-656,4-689,7מזומניםושווימזומנים

'434,4-'740,29485,41209,3סחיריםערךניירות

393,13744,2-137,6-סחיריםשאינםערךניירות

31668--668.13-והלוואותפיקדונות

773.32fihHE(**)ההשקעותכלסי

2iftwQ

_בבי_
~

U2d

%29%61%10%100הקופהמהשקעותבאחיזים

2008בדצמבר31ליוט

214,4-194,6-408,0מזומניםושווימזומנים

353,28287,38216314,4170,1סחיריםערךניירות

761,1167-828,1-סחיריםשאינםערךניירות

768,2--768,12-והלוואותפיקדונות

76--76-השקעותבגץלקבלוסכומיםריבית

22a22ziaנ2262*562שקעותההיליך taa hd
%31%59%6%4%100הקופהמהשקעותבאחוזים

.ל"בחונכסיםגםכוללים2008בספטמבר30ליום"חוץלמטבעבהצמדה"בטורהנכסיםיתרות(י)
.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,יתקבלובגינןבהשקעותכלולים2008בספטמבר30ליוםלקבלסכומים(*')

-6-



מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה8שובל
2009בספטמבר30הדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי

נוסףמידע
ליוםליוטליום

2009/9/302008/9/302008/12

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

327830התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרויוזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה

החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית
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מבוא
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

מאזנים
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
09/9/3008/9/3008/12/31באור-

(קר)מב)(מבוקרלא)(קר)מבלא)

נכויינו

שוטףרכוש

--160בבנקיםמזומנים

4-100137.הגמלקופת-חייבים

-10120מראשהוצאות

211120137הנכסיםכלסד

מניותוהוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
192120137שרותיםלנותנילשלםהוצאות

--466הגמלקופת-זכאים

258120.137שוטפייהונחיינויחנהכלזד

--3מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

261120137ההתחייבויותכלסך

---5מניותהון

211122.137המניותוהוןהתחייבויותיך

/.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

ג2.ע4",יסוגו
תפעולשירותינותן,ל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה4שובל

והפסדרווחדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לתשעת

החודשים

שנסתיימו

ביום

09/09/30באור

מבוקרלא

לשלושת

החודשים

שנסתיימו

ביום

לשלושת

החודשים

שנסתיימו
ביום

9"9"3008/09/30

מבוקרלאמבוקרלא

הננסות

6738279167523הגכלמקופתניהולדמי

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

7וונ?התמ

1443

1250

3985

2052

1029

729

1230

425

4181

333

225

-(4)

,הוצאות
~

477ונלועגכר

5622ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

11339יהבבנקניהולעמלת

6418השקעותתיקניהולדמי

3010השקעותייעוץ

269חשבונותביקורת

3311משפטייעוץ

5452("')מקצועיםשרותים

7025פנימימבקר

(21)('*)77ביטוחים

2120והשתלמויותעיוןימי

--מחשובשירותי
-3אגרות

6055משרדואחזקתדירהשכר

2

ב- 6130ושיווקפרסום

232אחרותהוצאות

167523

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

738279הוצאותסך

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

אא

מחדשסווג(*)

.מקצועיתאחריותבביטוח מבוטחתהיתהלאהקופהבהם2009מאיעד2008אפרילהחודשיםבגיןעהאלפי66-כבסךהפרשהסגירתכולל(יי)
.ההוןשוקאגףבקורתבגיןח"שאלפי52שלסךכולל(***)

הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

-10-



מ"בעמפעליתגמלסופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009בספטמבר30

כללי-1באור

גמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
.("הקופה"להלן)ענפית
גמהקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקווזבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
שלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינו

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.ואילך2008.1.1
.2009.12.31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

המבנישהשינוימכיוון,2008שנתשלהראשוניםהחודשיםלתשעתהשוואהמספריהוצגולא
.2008.6.1ביוםהתרחשבחברה
לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2008בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

שתפקידהמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום
ההוראותכלליישוםלפעולוכך,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהל

הנכסים.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאים

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריוך,החברההוראות,דיךכל

.המקצועיים
בכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
.אחריטשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגע

הגמלקופתחייבים/זכאים-4באור

לקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקופהשל(נטוחובהיתרת-קודמתשנה)נטוהזכותיתרת
העברהובקיזוז,מראשששולמוהוצאותבניכוי,שולמווטרםשנצברוהוצאותבגין,הקופהמן

מקורותאיןולחברההואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותתשלוםלצורך,הקופהמןכספית
.עצמהמשל



מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה*שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009בספטמבר30
המניותהון*5באור

מניותכבעלינחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי
.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללא

ניהולמדמיהכנסות-6באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
עלהמירבילשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי

הוצאות-7באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהתעייהתהליכי-8באור

:האחרוןהרבעוןבמהלךשהתפרסמו,חקיקההוראותלהלן

,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק*
2לסעיף(הוספהדרךעל)תיקון,היתרבין,קובעזהחוק:2009.7.23ביוםפורסם-2009-ט"התשס
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק

"
כי,היתרבין,נקבעהתיקוןבמסגרת,2005-ה"תשס,

קופתלמעט)סעיףבאותותמנוייםהסוגיםמביןסוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברה
גמלקופתאולקצבהמרכזיתגמלקופת,מזעריתאוקבועהתשואההמבטיחהגמלקופת,אישיבניהולגמל

ועדתבאישור,האוצרשרכינקבע,כןכמו.(בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשהתצטרפות
מנהלתחברהעלתחוללאהאמורהההגבלהכילקבועמוסמך,הכנסתשלוהבריאותהרווחההעבודה

-הביוםלנוקףייכנסהאמורהתיקון.שקבעבשינוייםשתחולאושקבעתנאיםלגביהשמתקיימים
.החברהעלהשפעהאעזהלחוק.1.[2011

711טעכחנ*

~

DD'3גכחתטנילעןקופחו'ולמהוללאישורכללצם)הכנסהנגזעת

"
כף"הומעס

הכנסהמסתקפתאתלהתאים,היתרבע,היתהתיקוןמטרת:(2009.8.11(ביתבכנסזנלדיק)2009
גמקופותולניהוללאישורכללים)

"
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק1964-ד"התשכ,

גמ

"
.2008-ח"התשס,(3'מסתיקון)

,(ומוטביםעמיתיםאיתור)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
עמיתיסיאותרושבוהמנגנוךקביעתהינההתקנותטיוטתמטרת:2009.9.8מיום2009-ט"התשס
עדכוןרבעוןמידילבצעמוסדיגוףעלחובהמחילההתקנותטיוטת,למשלכך.בכספיהםוטיפולומוטבים

לאיתורפעולותלביצועוהאופןהבסיסאתוקובעתשבניהולוהגמלקופותעמיתיאודותזיהויפרטי
.הכללילאפוטרופוסעמיתיםכספייועברולפיהםהכלליםאתמסדירה,ומוטביםעמיתיס

,(מחדלברירתמסלוליהקמת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
מסלולייקיםמוסדיגוףכי,היתרבין,קובעתאלותקנותטיוטת:2009.7.8מיום2009-ט"התשס
.שלהםהגילאיםלטווחבהתאםלעמיתיםמחדלברירתכמסלולישישמשוהשקעה

-1י-



מ"בעמפעליתגמלצופתלניהולחברה*שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009בספטמבר30

(המשו)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

במהלךשהתפרסמו,המוסדייםלגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףחוזרילהלן
:האחרוןהרבעון

מיוםהציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור18-9-2009מוסדייםגופיםחוזר*
,גמלקופותכספיהמנהלותחברותשל,היתרבין,ההתנהלותאופןאתלקבוענועדזהחוזר:2009.8.31

1ביוםלתוקףנכנסזהחוור.תחוקיתסמכותומכוחמבררשהממונהציבורבפניותטיפולןבמסגרת

.2009בספטמבר

לבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה17-9-2009מוסדייםגופיםחוזר*
לבעלמוסדיגוףביןהמידעהעברתתהליכיאתלהסדירהינה,זהחוזרמטרת:2009.8.18מיוםרישיון
ביוםזהחוורתחילת.מתמשךפנסיוניייעוץולצורך,פנסיונישיווקאופנסיוניייעוץביצועלצורך,רישיון

2010.2.1.

גוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות16-9-2009מוסדייםגופיםחוזר*
בדברהוראות20-9-2009מוסדייםגופיםוחוזר("החוזר":להלן)2009.8.16מיוםמוסדי
עדכון":להלן)2009.11.9מיוםעדכון-מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישוב
ולתהליכימוסדייםבגופיםנכסיםשוויחישובלאופןעקרונותקביעתהינהזהחוזרמטרת:("החוזר
החוזרובעדכוןבחוזרהקבועיםמסוימיםבענייניםלמעט,פרסומומיוםזהחוזרתחילת.עליהםהבקרה

לעניין2009-3מספרפומביבמכרזהזוכהשלפעילותהתחילתעםאו2010.7.1מיוםתחילהמועדשלגביהם
.המאוחרלפי,מוסדייםגופיםעבורריביתושעריפרטנייםמחיריםציטוטימאגרשלותפעולהקמה

מוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך15-9-2009מוסדייםגופיםחוזר*
שלההשקעהנכסילתפעולארגוניתתשתיתשלקיומההבטחתהיאזהחוזרמטרת:2009.8.9מיום
המערךיחידתשלאחריותותחומיהחובהפעילויותמוגדרותזהבחוזר.ניהולםעלובקרהמוסדייםגופיס

שלתחילתו.ענייניםניגודימניעתשעניינהמבניתהפרדהחוד,המוסדיבגוףהשקעותבקרתויחידתהעורפי
.2010.1.1ביוםזהחוור

מיוםגמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערך3-2-2009גמלחוזר*
:אלהלהבטחתמנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאזהחוזרמטרת:2009.8.9

החברהולהנהלתהאשראילוועדת,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(א)
,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלת
.העמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום

ההשקעהבנכסיהגלומיםואשראישוקסיכונילזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(ב)
.בהםולשליטהאחריהםלמעקב,למדידתם,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקים

מנהליעמודשבראשהסיכוניםובקרתלניהוליחידההקמתבאמצעותתיעשההחוזרמטרתהשגת
מועדשלהםבחוורהקבועיםמסוימיםבענייניםלמעט2010בינואר1בווטזהחוזרשלתחילתו.סיכונים
.לעילמהמצויןיותרמאוחרתחילה

ההצטרפותמסמךעלמעסיקחתימתלעניין5-2-2005גמלחוזרתיקון2-2-2009גמלחוזר.
הצטרפותטופסגביעלהמעסיקחתימתדרישתאתמבטלזהחוזר:2009.7.30מיוםגמללקופת
"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק20סעיףשלקביעתולאור5-2-2005גמלבחוזר

,
קופותשאינהלקצבהמשלמותלאגמלקופותעלגםהאמורהחוזרהוראותאתומחיל2005-ה"התשס
.פרסומוביוסזהחוזרשלתחילתו.השתלמותוקרנותביטוח

-13-



מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה*שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009בספטמבר30

(גהמשוותקינהחקיקהתהליכי-8באור

שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה13-9-2009מוסדייםגופיםחוזר*
מדעיותעליצהירמוסדיגוףשבהםוהתדירותהאופןאתלהסדירהינההחוזרמטרת:2009.7.26מיום

עבורשימושיעזרכלייהווההמוסדייםהגופיםידיעלמראשההשקעהמדיניותפרסום.מראשהשקעתו
כלשללטעמיוההשקעותתמהילשלובהתאמתוהמוסדיהגוףבחירתבתהליךבעיקרהחוסכיםציבור
מועדשלהםבחוורהקבועיםמסוימיםבענייניםלמעט2010.1.1ביוםזהחוזרשלתחילתו.ותוסדחוסך
.לעילמהמצויןיותרמאוחרתחילה

ללקוחומסירתוהנמקהמסמךשלתוכנולענייןהוראות2-10-2009ויועציםסוכניםחוזך*
10-2009-ויועציםסוכניםחוזהשלתחילתומועדתיקוןהינהזהחוזרמטרת:2009.7.8מיוםעדכון-

הואהתיקוןשלאחרהתחילהמועד.ללקוחומסירתוהנמקהמסמךשלתוכנולענייןהוראותשעניינו1
2010.1.1.

מיוםמוסדיגוףידיעלדירקטורמינוי-הבהרה12-9-2009מוסדייםגופיםחוזר*
ידיעלשימונהדירקטורזהותעללהמליץמוסדיגוףשלזכותכילהבהירהינהזהחוזרמטרת:2009.7.5
חדהצבעההסכםדהיינו,גרידאהמיעוטזכויותלהגנתהצבעההסכםמכוח,מסוימתבחברההשליטהבעל

ללאהמוסדיהגוףידיעלשיומלץלדירקטוריוןבמועמדלתמוךבלבדהשליטהבעלהתחייבשבוצדדי
תחשבלא,השליטהבעלידיעלשיומלצוהדירקטוריםבעדלהצביעהמוסדיהגוףמצדמקבילההתחייבות
.בתאגידהמוסדיהגוףשלשליטהכיוצרתכשלעצמה

לגופיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהוראותטיוטותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךשהתפרסמו,המוסדיים

מיוםממשלתיותלאח"באגמוסדייםגופיטהשקעתלענייןהוראותחוורטיוטת*
תהליךבעתהמוסדייםהגופיםעלשיחולוהוראותקביעתהינההחוורטיוטתמטרת:2009.9.30

הוראות.החובשלהסופילפירעונוועדההשקעהבחינתמשלבהחל,ממשלתיותלאחובבאיגרותההשקעה
לתמיכהתשתית-מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיהעמדת"חוורהוראותאתמשלימותזהחוזר

אגבאשראיסיכוניניהול"וחוזר2007.08.27מיום16-9-2007שמספרוותפעוליתמקצועית,ניהולית
.2007.08.27מיום15-9-2007שמספרו"השקעותפעילות

מיוםשנייהטיוטה-מוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניותחוזרטיוטת*
בגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניותגיבושלענייןמנחיםקוויםקביעתהינהזהחוזרמטרת:09.9.9

הצורךלביןהצלחותיהטעלמשרהנושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןלאפשרמנתעלוזאונמוסדיים
הגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהחוסכיםטובתעםאחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיח
.זמןלאורךהמוסדי

תינהזהחוזרמטרת:2009.9.8מיוםטיוטה-ומוטביםעמיתיםאיתורניהולחוורטלריות* מנגנוןיצירת
ולאיתורנותקעימםשהקשרעמיתיםלאיתור,המוסדייםהגופיםאצלוישיםאפקטיבי

.זכאיםהסלהםכספיםקיימיםכיהמוטביםאוהעמיתיםיידועוכן,עמיתשלמותולאחרמוטבים
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלטיוטתמשלימותהוראותהינןהחוזרהוראות

"
איתור)

.לעילהמפורטות2009-ט"התשס,(ומוטביםעמיתים

להסדירנועדוהחוזרטיוטתהוראות:2009.9.2מיוםהגמלקופותשלחדשידוחחוזרטיוטת* עללממונההנשלחיםהדיווחיםאיכותאתולקדםהגמלקופותשלהחודשיתהדיווחמתכונתאתולעדכן

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוק
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מ"בעמפעליתגמלעופהלניהולחברה*שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2009בספטמבר30

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

3לתיקוךולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניוהדיווחהשנתיהדיווחהתאמתחוזרטיוטת*
אתולעדכןלהתאיםהיאהחוזרטיוטתמטרת:2009.8.26מיוםטיוטה-הוןרווחמסולביטול
חוקבמסגרתשבוצעוחקיקהלתיקוניולמבוטחיםלעמיתיםהנשלחיםהרבעוניהדיווחואתהשנתיהדיווח
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

"
הכלכליתההתייעלותוחוק2008-ח"התשס,(3'מסתיקון)

רווחמסאתביטלאשר,2009-ט"התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)
.לתגמוליםביטוחבקופותלרבות,לתגמוליםגמלבקופותשנצברוורווחיםריביתבגיןהון

מיוםטיוטה-הטרמהומניעתמפצלחשבוןבאמצעותעבודהמוסדייםגופיםחוורטיוטת*
אשרמפצלחשבוןבאמצעותמוסדייםגופיםפעילותלאופןנהליםקביעתהינהזהחוורמטרת:2009.8.4

אפליהאיעללשמירהבמקבילהשוניםההשקעהבחשבונותההשקעותלניהולתפעולימענהמתןמאפשרים
Frontש155515הטרמהומניעתהשוניםהחשבונותבין

(

,

מיוםחוזרטיוטת-פנסיוניחיסכוןבמוצריהשקעהמסלולילאישורכלליםחוזרטיוטת*
,שמותיהםלקביעתוכלליסהשקעהמסלולילאישורכלליםלהסדירהינההחוזרטיוטתמטרת:2009.8.4
התפעוליותהבעיותאתלצמצם,ההשקעהבמסלוליההשקעותניהולאיכותלשיפורלתרוםמנתעלזאתכל
.הפנסיוניהמוצרבזיהויהחוסךעלולהקלהשקיפותאתלהגביר,להקלהמוסדייםהגופיםשל

מטרת:2009.7.18מיוםטיוטה-העמיתלמאפייניהחיסכוןמסלולהתאמתחוזרטיוטת* העמיתיםהצטרפותאופךאתלקבועהינההחוזרטיוטת
המאפייניםעלבהתבססהשוניסהחיסכוןלמוצרי

לצרכיהחיסכוןאתלהתאיםמנתעללנהוגצריכיםהמוסדייםהגופיםשבוהאופןואתלהםהייחודיים
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתלעילראה)החיסכוןתקופתכללאורךהעמיתים

גמ

"
מחדברירתמסלוליהקמת)

"
).

.בהםהנדרשיםבמועדיםהחוזריםליישוםונערכתנערכההחברה
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