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בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ימ' 2010בדצמבר31ליוםהתאגידעתקיעלדוח

התאגידפעילות.1

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
קופת-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"

במסגרתהוקמההקופה.כנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמל
הציבוריבסקטורשכרהסכמי

31ליוםעד.1996בפברואר11ביום,לפנסיהרכיביםלהכללת
פעלההקופה2008במאי

.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

נחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי
כבעלי

המיקרוביולוגיםהסתדרות,בנוסף.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניות

.להלן2בפרקבתרשיםכמתואר,בחברהמניותבעלתהיאוהביוכימאים

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

מחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-
שקיימותככל)מהדירקטוריםמי

.יותראוהמניותמהון%25(כאלה

.ומעלהo/Z5eשלבשיעורידהעלהמוחנקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-

כללים)הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת-
לאישור

ניהולמבטחיםמנורהשל(1964-ד"תשכ,גמלקופותולניהול
,מ"בעהשקעותתיקי

.הקופהשלההשקעותתיקאתהמנהלת

החברהידיוילהמנוהלתהקופה



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ" עלדוח

2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

הכלליתהעובדיםהסתדרות
הסתדרות-החדשה

והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

מוכ%26.מינוכזכויות%33.33ן

~

ההצבעות..
יר'ו.לרבת,ם.ר.רקט.הד

~

ו.הכללקיפה ר.הד
~

ון.סור

ןמ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלן

חךהזכויותיתר(י)
בנקופה(ירניכ)גכ'(רל~'



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ" עלדוח

2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

הפעילותתחומילגביכספימידע.3
(ח"שובאלפי

201020092008-כסנתץ

082,1962719-(1)וויכנסותיההחברההוצאות

583,136903,126272,106(2)ברוטו,הקופהנכסיסך

(868,5)(531,1)-678נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפקדותסך

(3)(שלילית)חיובית

(%62.10)2.22ן%88.7%ברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

בסעיפיםמגידולוגםהפנימיתמהביקורתבעיקרנובעבהוצאותהגידול(1)
.אחרים

נובע2010בשנתהגידול.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(2)
מרווחיבעיקר הקופה

.העמיתיםוכויותשלנטוהחיוביתמהצבירהוגםמהשקעותיה
מהירידהבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2010שנתביןהשינוי(3)

עלזכויותבהעברת
.אחרותלקופותמהקופההעמיתיםידי

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

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

ובחובארץההוןשוקימצב:שונותלהשפעותחשופההחברה
דומיםגופיםביןתחרות,ל" מצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשק

.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתי

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

פנסיוניתומסלקהפידיוניייעוץ

בייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקתיקוןמקדםההוןשוקעלהממונה
רישוילמתןלמפקחסמכויותמתןשעניינו,2005-ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוני

בתחוםהשוניםהגורמיםביןמידעלהעביריהיוהעיקרייםשתפקידיה,פנסיוניתלמסלקה
הסוכנים,הפנסיונייםהיועצים,המוסדייםהגופיםזהובכלל)הפנסיוניהחיסכון

בועדתנדונההחוקהצעת.הפנסיוניהחיסכוןכספיוסליקת(והמעסיקיםהכנסיוניים
.הכנסתשלוהבריאותהרווחה,העבודה

הממונהפרסםכךלצורך.פנסיוניתמסלקההקמתההוןשוקעלהממונהמקדםבמקביל
לחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותמסמך2010יוניבחודש

לטווח בעארוך
.המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראותמפורטתבו,מ"



בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
מ" עלדוח

2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

העמיתלמאפייניהמנסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת

השקעותמבנהשיכלולבאופןהגמלקופותמבנהאתלשנותהממונהשלכוונתובמסגרת
המכונההמודלבמסגרתהעמיתשלגילואתהתואם

מודל"האו"החכםהמודל" הצ
שמטרתו,בענייןחוורשלשנייהטיוטא2010ביולי6ביוםהממונהפרסם,"יליאני'

המאפייניםעלבהתבססהשוניםהחיסכוןלמוצריעמיתיםהצטרפותאופןאתלקבוע
אתלהתאיםמנתעללנהוגצריכיםמוסדייםגופיםשבוהאופןואת,להםהייחודיים
החיסכוןתקופתכלבמשך,החדשיםוהןהקיימיםהן,העמיתיםלצרכיהחיסכוןמאפייני
מדיניותמבחינתהתואםהשקעהלמסלולהצטרפותעלמבוססההתאמהעיקרון.שלהם

ואף,פרישהלגילהעמיתשלהגיעוועדההצטרפותממועד,העמיתשלגילואתההשקעות
.מכןלאחר

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותשנייהטיוטאפורסמהזולטיוטאבמקביל
מחדברירתמסלוליהקמת)גמל

"
מאפייניםכלליםנקבעובמסגרתה2010-ע"התש,

.בקופותשיוקמוהמחדלברירתלמסלולי
.2012.1.31מיוםהחלבשלביםלתוקףייכנסהמודל,הטיוטאפיעל

שונות

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה
נגזריםההפקדותסכומי עלהעמיתשלממשכורתו

אתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפי
כל.הדירקטוריוןולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף,אותםומשקיעההעמיתיםכספי

נכסי .מסלוליםללא,אחדהשקעותבתיקמנוהליםהקופה
או)כספואתלעמיתמחוירההקופה

להוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקופהמעבירה
.הדין

הינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה
הסתדרות .והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

כספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה
בשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנתבשלבהשהופקדו

שכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנות
.עצמאייםולעמיתים

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

גםכוללים שכיריםעובדים
המעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפו

)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיה
מרכובי%7עד(בחירתםלפי הפרשהבגינםשאין)שנקבעושכר

.(לפנסיה

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

ותשואתההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
,הקופה שירותמתן

.הפיננסייםהסיכוניםניהולואיכותהניהולדמיגובה,ללקוחאיכותי



בעמפעליתגמלסופתלניהולחברה-שובל
מ" עלדוח

2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסימי

היקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהליםנכסים

ניהוללהעברתהמפקחאישורקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהיציאהחסמי
הפסקת,פיצול,למיזוגהמפקחאישורוקבלתאחרותמנהלותחברותלניהולהגמלקופות
.מנהלתחברהשלמרצוןפירוקאוניהול

הפעילותתחוםלמוצריתחליפים

אפשרייםתחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח,חייםביטוחמוצרי
.לתגמוליםגמללקופות

ניהולדמי

.בפועלההוצאותסכוםפיעלניהולדמימעמיתיהגובההחברה
חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

'גמלקופותשלחודשידוח' )%84.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוזר)
ניהולדמיבאורראה,(%83.0אשתקד

.הכספייםבדוחות
.לשנה%0.2הואניהולדמישלהמכסימליהשיעור,הקופהתקנוןפיעל

080,1שלבסךהס2010בשנתניהולדמיבגיןמהקופההחברההכנסות
.ח"שאלפי מיועדותההכנסות

.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

בהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות9-ו8מספרבביאוריםראהנוסףמידע
החברה .ובהכנסותיה

לענףהשוואה

היקף.6.יו86שלבשיעור2010בשנתעלהלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
נכסי .תקופהבאותה7.יו6שלבשיעורעלההקופה

.%98.9שלבשיעורהייתההגמלקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
.%88.7שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2010בשנתהשיגההקופה

בפרקראה.%95.0היה2010בשנתהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקופהשלהניהולדמישיעורלגבי"ניהולדמי"הקודם

ההשקעותתיקמבנה

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה



מ"בעמפעליתגמלשופתלניהולחברה-שובל 2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

ההשקעותניהולמבנה

מביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאתבחשבון

להשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות
במסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת.אפיקבכל

השוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
להשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתנים
.ספציפיות

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקמנהל
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

שאלפי507,136עלעמדהמאזןליוםנטוהקופהנכסיסך
הספציפיתההשקעהמדיניות.ח" עלנקבעתהקופהשל

.תחיקתילהסדרובכפוףהחברהשלההשקעותוועדתפי

הקופהעמיתי.7

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתהקופה

.והביוכימאים

נכויותהעברתסכוםסכוםמספרמספרסוג'

מהקופהנטומשיכותהפקדותחשבונותעמיתיםעמיתים

2010בשנת2010בשנת2010בשנתליוםליום

(ח"באלפיש)(ח"באלפיש)(ח"באלפיש)10/12/3110/12/31

(904,2)(180,3)307,4731,4230,6שכירים

30431672711651131עצמאים

(934,2)(345,3)047,5957,6(י)353,4כ"סה

עצמאיםוגםשכיריםגםשהםעמיתיםישנם



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרהקופהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
הקופהמעמדבשמירתלהלסייעמנתעלושיווקתקשורתיועץמעסיקההחברה.לעמיתים

.הקופהעמיתיציבורקרי,הפרטניבמישורוהןהלאומיבמישורהן

תחרות.9

.גמלקופותמאותפועלותבשוק
עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהחופשעקב

גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקופהמקופה
אואחרותלקופותמהקופהכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
.ההפוךבכיוון

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע מנכ
.והמיקרוביולוגיםהביוכימאיםהסתדרותר"יוהואהחברהל"

.מזכירהמעסיקההחברה

שירותיםונותניספקים.11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

פועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניק("יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק ,דיןכללהוראותובכפוףבהתאם
והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנוןלפי

חשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלו
למשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתים
שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלהעברות,עמיתים
.אחרים

מגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםת"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל משלימיםשירותיםלהעניק(שלש
השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי

העברות,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימים
רוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםבין

מגןעובדי אותןאתשבצעועובדיםהםשלש
כיהודיעהשלשומגן,מערכתבאותהבבנקמשימות

הרלבנטייםבנושאים,הנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיא
עלמהותיבאופןלהשפיעאמורלאהשינוי,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותים
.הכספיהדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי
.סהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקופה

,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
.נכסיםלשערוךוחברהאינטרנטספקי,פניםמבקר
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:השנהבמהלךהקופהשלערוניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

(ויהתעריףהעמלהסוג

-%075.0-%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0-מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

(**)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

ששולמו,ביותרוהנמוךביותרהגבוההתעריףאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(.)
.השנהבמשך

.זרסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(..)

.משמרתדמימשלמתלאהקופה

השקעות.12

.פיקדונותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.וותשואה
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

מימון.13
פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל .דין

מיפוי.14
אתהמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-ה"ההשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

-התשיטה,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
2005.

.1964-התשכחי,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

-9-
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מהותייםהסכמים.16

להלן)ומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןמ.ס.קעםהתקשרההחברה
(".מ.ס.ק" אתמעסיקההחברה.החברהמזכירתשלמשותפתהעסקהלצורך

נושאת,החברהמזכירת
.מ.ס.מקהיתרעלהחזרומקבלת,ההעסקהעלותשלבשליש

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

19בלשנהחודשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
.2010למאי עלעומדבפוליסההאחריותגבול

.שנתיתביטוחולתקופתלמקרה000,000,3%
.1996/02/11הינובפוליסההרטרואקטיביהתאריך

גבול.2010למאי19מיוםהחללשנהחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
התאריך.שנתיתביטוחולתקופתלמקרה000,000,53עלעומדבפוליסההאחריות

.2005/04/01הינובפוליסההרטרואקטיבי

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילגםראה

משפטייםהליכים.17

-17בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה
תלויותהתחייבויות" מיוחדותוהתקשרויות

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד

.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל
הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקופה

.שכרהסכמיבמסגרתלקופהשהצטרף,(והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

סינוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה

(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו

עליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולםבארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות
,הריביתבשיעורי חשופההקופה,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם

אשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשיים
תשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעלמוחזקותשלהןחובאגרות
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקופה

-10-
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החברהשלכללייםמאפיינים

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

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה
מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישור.130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
עללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

כספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספים
לעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדו
.עצמאייםולעמיתיםשכירים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

עלהשכרמןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך

שהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאייםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידי
לפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופה
בגינםשאין)שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברת
.(לפנסיההפרשה

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל*
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"שלמגן

,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים
ידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות
~oמגןעובדירוב,ככלל.הבנק r >wבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהם

בהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהת"שלומגן,מערכת
השינוי,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הנדרשות

הדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעאמורלא
.הכספי

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה*
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה

סך.כלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה8
וכויות)נטוהקופהנכסי ליום(עמיתים

.ח"שאלפי507,136עלעמדהמאזן
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המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקופהושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלנכתיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי583,136הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך
.047,5הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי266-בכהסתכם2010בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
ניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי082,1-בכהסתכמוהחברההוצאות
.המבוקריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופה
.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמזז

לעומת2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2009דצמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

הגבוהותהאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
בדצמבר%1שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהתאיםשל

השקליתהריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוףo/2eשללרמה2009
נמנע,ממושךזמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריבית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגיד

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

הגדלתוהמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעון

השקלהתחוקותאתלרסןמנתעלח" .המטבעותסלמול

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

היו,המקורי הגורם
.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקרי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3-כ)דולרמיליארד7.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

מהתמ%9.3-כ)2009בשנתדולרמיליארד1.7שלעודףלאחר(מהתמת
מיליארד55.1-ו(ג" .(מהתמת%8.0-כ)2008בשנתדולר
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

--%20

%93.14

41

%55.9
4יי,=

י4ן*

:1
-""-

----
-

ז-

)

*

(MSCI

WORLD

-4א100"ת

'י"מדדצמודח"אג
-

-צמודלאח"אגיי"11

MSCIמדד(י) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.
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המניותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*
ההתעצמותתהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*

.אלהכלכלותשל

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,1.יו18שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-%71.0-5.לן99דולר

4יורו

~
93.12-1

~

73.2

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"אג

5%52.2.לו03צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנת,בהתאמה,ח"ש
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

5.0-כ,האמורהסכוםרוב.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות

בחווגםבארץגםנסחרותשמניותיהן,חברותידיעלגויס,ח"שמיליארד
.ל" העלייהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף

הנפיקהאוצר.המיסיםבגביית
30-כלעומת,(פדיונותפחותהנפקות)נטוח"שמיליארד5.9שלבסךח"אג2010בשנת

,ביצחמיליארד
~

2009נת
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

2010בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

שלבשיעורעלה2010שנתבסוףלפיצוייםואישיתלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%6.7שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2009שנתסוףלעומת%86.6

.9.לו98שלבשיעורתשואההייתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
.%88.7שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2010בשנתהשיגההקופה

שיעור.%95.0היה2010בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמי

.הקופהשלהכספייםבדוחותניהולדמיבאורראה.%84.0הוא2010בשנת(4-2-2009

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%60.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלההידוש)
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

-16-
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויות

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה

:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

השנהבסוף.%23-כשלמנייתיתחשיפהעםהשנהאתהתחילההקופה-המניותאפיק

ושיעורההשקעותמדיניותהשתנתההשנהבמהלך.%27-לכהחשיפהאתהקופההגדילה

ההשקעותמדיניותפיעלהחשיפהשיעור.%21ובין%9שביןלתחוםנקבעבאפיקהחשיפה

.%28ובין%16ביןבתחוםהוא2010שנתבסוף

להאריךאולקצרמנתעלח"אגומכרהקנתההקופההשנהבמהלך-צמודממשלתיאפיק
השנהובסוף%5.11הייתההשנהבתחילתזהלאפיקהחשיפהכ"סה.התיקשלמ"המחאת

.%2.10היאהחשיפה

שאגומכרה,הזדמנויותלניצולפעלההקופההשנהבמהלך-צמודקונצרניאפיק
עםח"

אגמעלאטרקטיבימרווחעםח"אגורכשה,דומותממשלתיותח"אגמעלנמוךמרווח
ח"

שנהובסוף%7.19הייתההשנהבתחילתזהלאפיקהחשיפהכ"סה.דומותממשלתיות

.%0.17היאהחשיפה

באפיקאחזקותיהאתהקופההגדילההאחרונההשנהבמהלך-שקליממשלתיאפיק

החשיפהכ"סה.מהשוקהנגזרותגבוהותאינפלציהציפיותניצולכדיתוך,השקליהממשלתי

.%8.23היאהחשיפההשנהובסוף%7.19הייתההשנהבתחילתזהלאפיק

קונצרניממשלתיקונצרניצמודצמודמניות

שקלישקליממשלתי
ש'מ3.14.ח"ש'מ2.8ח"ש'מ7.6ח"ש'מ7.16קנייה

.nrrw'מ8.0.ח"
.ח"ש'מ5.1.ח"ש'מ7.ח"ש'מnrrw.7.10'מ5.6ח"ש'מ5.12מכירה

-17-
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה

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

2010שנת
-

השינוישיעור2009שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%77.1)957,6082,7הפקדות

(%25.14)(901,3)(345,3)משיכות

(40.ין43)(018,5)(989,2)(1)מהקופההעברות

(%03.82)55306הקופהאלהעברות

ודמיסיכון,תשואהשלהאטרקטיבילשילובאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(1)
.מציעהשהקופהניהול

שלתשואהלעומת%88.7היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
חובואגרותממניותבעיקרנבעו,2010בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקד%22.22

,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחירותקונצרניות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח
.הקופהשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
לקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)%9.48של

המשיכותאתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרת
צריךואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברות
.בבורסהממכירות

מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך
אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות

היכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני
משיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודד
מהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספים

הניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעות
1מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימוש

~

,סחיריםבנכסיםמנכסיה1.86
.מזומניםובשוויבמזומנים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

אלפי903,126לעומתח"שאלפי583,136-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4
.%6.7שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"ש

מהצבירהוגםההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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שוקסיכוניניהול

כללי

במסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
קבלתתהליכי .בקופהההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהולעלאחראי

רואתהחברהמינתה2010.10.31בתאריך
.הקופהשלהסיכוניםלמנהלזיויונתןח"

שוקסיכוניתיאור

.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
מרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקי פיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכונים

פרקוכן,הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,עודראה
אופן" .החברהשלהדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

עלנקבעהחשיפההיקף.הקופהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקופהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

בפרקלעילעודראה.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
סיכוניניהולעלאחראי" ."שוק
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הצמדהבסיסידוח

.הקופהשלהכספייםבדוחות3ביאורראה

סיכוניםעלנוסףמידע

החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
שלהמבוקריםהכספייםבדוחות17בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקופה

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
.הקופהשל

8-4בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעראה.3

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.4
עלדגשעםהקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

השוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)סחירהלאבאפיקההשקעות
התרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותבין

האסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקופהלתשואת
.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופהשל

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

סיכוניםניהולמדד.6

מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל
Riskמדדאת,2009 - HS- STD1ןHistorical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
לאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוקשהתרחשו

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופה
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הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
2ומיום2006-2-2גמלבחוור2006בינואר23מיוםהממונהלהוראותבהתאם

באוגוסט גופיםבחוזר2006
2006לשנתהשנתייםמהדוחותהחלכינקבע,2-9-2006מוסדיים

הכספיםבתחוםביותרהבכירהמשרהונושאהמנהלתהחברהל"מנכ
החברהשל כליחתמוהמנהלת

ונהליםבקרותהערכת"בנושאהצהרהעלבנפרדאחד
"גילוילגבי בשםהידועלחוק302סעיףלהוראותבהתאם

שנחקק"SARBANES-OXLEYחוק" עלהצהרה:להלן)הבריתבארצות
.(גילוי

ונהליםלבקרותמתייחסת,כאמורגילויעלהצהרה
,להבטיחנקבעואשרגילוילגבי המנהלתהחברהאשרשמידע

בדוחותלגלותנדרשותידהעלהמנוהלותהגמלוקופות
.הממונהשלהדיווחלהוראותבהתאםומדווחמסוכם,מעובד,נרשםהכספיים

בקרות" נצבר,זהשמידעלהבטיחהשארבין,נועדו:גילוילגביונהלים
החברהלהנהלתומועבר הולםבאופן

לדרישותבהתייחס,המתאיםבמועדהחלטותקבלתלאפשרמנתעל,
".הגילוי
404סוקסוהנהליםהבקרותיעילותבדברהגילוימתכונת-9-9-2007חוזרישום

מתכונתקבע2007משנת9-9-2007מוסדייםגופיםשלההוןשוקאגףחוזר
גילוי

ובדברבדוחותהגילוילגביוהנהליםהבקרותיעילותבדבר
עלהפנימיתבבקרהשינוי גוףשלכספידיווח

.מוסדי
עלההנהלהאחריותבדברהוראות,%50-404יישוםבדברהוראותפורטובחוזר

המבקרהחשבוןרואהדעתוחוותכספידיווחעלהפנימיתהבקרה
עלהביקורתלגבי

.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרה

הגוףעל,האוצרמשרדדרישותיישוםלצורך
עלהכספייםבדוחותגילוילתתהמוסדי ליישוםשננקטוהצעדים

:כדלקמן,%50-404

.מהותייםעסקייםותהליכיםחשבונותזיהוי0

-קיימותובקרותסיכוניםהערכת,תהליכיםתיעוד0
והבקרותהסיכוניםמיפוי התהליכיםברמתהקיימותהפנימיות

.והעסקאות

וביצוע,הבקרותאפקטיביותשלבדיקותתיעודתוך,הבקרותיעילותמידתהערכת0 WALKTHROUGH
.שתועדהתהליךאימותלצורך

.הפנימיתהבקרהמודלמולאלקיימיםפעריםניתוח0

.כאמורהפעריםלסגירתמומלצותבקרותוכןליקוייםתיקון0

09-09-2007-חוזראתלמעשהעדכןאשר10-09-2009חוזרפורסם2009בשנת
כיוקבע הדוחפרסוםבמועד

שלבאתמוסדיגוףיסיים2009בדצמבר31ליוםהשנתיהכספי
פסקהבהוראותעמידתועלהדירקטוריוןבדוחגילויוייתן,התיעודאימותוכןהתיעוד

.זו אתגםיכלולהתיעודאימות
.שתועדוהבקרותאימות

יעילותהערכתהתיעודבעבודתלסייעחיצונייועץשלשירותיואתשכרההחברה
.הקריטיותהבקרותותיקוףפעריםניתוחהבקרות

:המנהלתהחברהידיעלכהעדשבוצעוהפעילויותלהלן

.מהותייםעסקייםותהליכיםחשבונותזיהוי.א

קיימותונקרותסיכוניםוהורכתתהליכים3וד'תיב
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(המשך)הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

.הבקרותיעילותמידתהערכת.ג

.בבקרותקיימיםפעריםניתוח.ד

.קריטיותלבקרותתיקוףעריכת.ה

וכןהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק
בשלבי בתיעודהחברהציינההסיכוניםוהערכתהתיעוד

(יהבבנק)המתפעללגוףכישערכה
אתלמעשההמבצעים(סהרפועלים)המשמורתולמנהל(מנורה)ההשקעותולמנהל
לביצועהמתייחסיםגופיםמאותםנוחותמכתבילקבלישכיהקופהשלהעבודהליבת
המורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרסוקס

וניתוחהבקרותיעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעים
.ומהימןיעילבאופןהקיימיםהפערים

7-9-2010מוסדייםגופיםחוורההוןשוקעלהממונהפרסם2010בנובמבר25בתאריך

שישההצהרותפורטזהבחוזר.וגילוייםדוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה
.הכספייםבדוחותלשלב

כספיםמנהלמינוי,כספיםמנהללמנותלדצמבר30בהחליטהחברהדירקטוריון
הבקרותמערכתאתלחוקכוונהומתוךהבקרהבפערילטפלמנתעלהיתרביןהתבצע
.יהבבנקידעלשהוצגוהרלוונטייםהבקרהיעדיליישוםולפעולבחברה

היועץידיעלשצוינוהליקוייםלתיקוןהחברהפעלההדוחפרסוםלמועדעד
החיצוני ההשלמותכוללהבקרהבתחוםפעריםוהשלמת

הרלוונטייםהבקרהמיעדיהנדרשות
.88570לקבלתהיערכותבמסגרתיהבבנקידיעלשצוינו

והערכתגמלקופותבתפעולהבקרותישוםעלדוחהתקבל2011במרץ2בתאריך

שלדעתחוותכללהדוח,סהרומפועליםיהבמבנק(58570)הבקרותאפקטיביות
,הבקרהליעדישהתייחסה(בהתאמה)חייקיןוסומךאלמגורבריטמןרוחמשרד

בחינתכיצויןעוד.2010/12/31ליוםהבקרותאפקטיביותוהערכתהמיוחסותהבקרות
.2010/12/31לועד2010/7/1שביןבתקופההייתההבקרותאפקטיביות

המתייחסותמנהליםהצהרותבמרץ27בתאריךהעביר,ההשקעותמנהל,מנורה
.אצלוהמתקיימיםולבקרותלתהליכים

ליקוייםשלרשימההסוקסמיועץהחברהקיבלה,הבקרותאפקטיביותהערכתלצורך
עלשהוגדרורלוונטייםבקרהיעדיכולל(ממשמעותייםמוגדריםבחלקם)

הגופיםידי צייןהיועץ,המתפעלים
גדולבחלקמלאותבקרותהשנהבמהלךנערכולאכי

סמוךבמועדאוהשנהתוםלקראתמפצותבקרותערכההחברהאולם,מהתהליכים
מהותיתכחולשהידועלהוגדרהלאהסוקסמיועץשהתקבלההליקוייםרשימה.לכך

מגיעיםאינםידועלצוינושנתגלוהמשמעותייםהליקוייםכיונראה
חולשהלכדי .מהותית

אלופעילויותולגביחוץבסיקורמתבצעתהחברהשלהפעילותוליבתמאחרלדעתנו
ועלומאחררוחשלחיצוניותדעתחוותכוללהבקרותישוםעלדוחותהתקבלו

פי חולשותנתגלולאהסוקסיועץהמלצות
ניתןבחברההמתקייםבתהליךמהותיות

.אפקטיבית,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה,הדיווחלמועדכילהסיק

יישוםכוללהבקרהתהליכיאתולקייםהבקרהתהליכיאתלהשליםהחברהבכוונת
שלקיומםאתימנעואשרבקרותוליישםהטיפולאתלהמשיךמנתעלנוספותבקרות
.בעתידגםמהותייםליקוייםולמנועליקויים

-'א21-
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(המשד)הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

התקופהלתוםהעריכוהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,החברההנהלת אתזהבדוחהמכוסה
על.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

הסיקוהכספיםומנהלהחברהל"מנכ,ווהערכהבסיס
הבקרותזותקופהלתוםכי והנהלים

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגבי
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידע

הדיווח ההוןשוקעלהממונהשקבע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח

כלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
בבקרהשינוי דיווחעלהחברהשלהפנימית

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספי באופן
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

-בי21-
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
ליוהתשלום.בישיבותהשתתפותעבורגמולמקבליםהחברהשלהדירקטורים

דירקטוריוןר" ש770הוא
.לישיבהח"ש690אחרולדירקטור,לישיבהח"

שאלפי96-ב2010בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר
.ח"

דירקטוריםשיפוי
עלאחראדםלטובתעליושתוטלכספיתחבותעלמשרהנושאלשפותרשאיתהחברה

פסקפי נושאהיותובתוקףשעשהפעולהבשלדין
.בחברהמשרה

שכרתנאי
-

ההתחייבויותפירוטהתשלומיםפירוטבחברהתפקידוהתשלוםמקבלשם

)עשקיבלהלתשלומים2010בשנתששולמו

החברהעצמה
(ח"שבאלפי)

----22מיום)מזכירתהקופהי'שירופרג1

(2.31נ.10ליוםעד10.2.1

---10-ליוםעד)הקופהמזכירתגריוהדר2

10.6.10)

--6מיום)הקופהמזכירתגפןיעל3

10.10.24)

-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2010דצמבר
.כאלההיואם,מעביד

.(לחגרהקשורמתאגידתשלוטלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
המשלםהתאגידההתחייבויותפירוטפירוטתפקידומקבלשם

שקיבלהלתשלימיםהתשלומיםבחברה(י)התשלום

החביהעצמהעלששולמו

הכלליתההסתדרות---(י)ל"מנכגולדשלגראשר

החדשה

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

המבקרהחשבוןרואה
'ושותעצמון.צ-משרד

א"ת8ישראלמקוה'רח-מען

עצמוןציון-האחראיהשותףשם

-26-
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החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשמונה2010שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

הממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.ביקורתוועדתהשקעותועדת
שלהגילויכועדתהביקורתועדתמכהנת,הגילוילגביונהליםבקרותיישוםעםבקשר
גילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראיתהחברה
.הכספייםבדוחות

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
תפקידיםבעליגםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוןבישיבות.פעילותןעללדירקטוריון

.בחברהאחרים

ועדת.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
.המבקרשל)ובהמלצותיבמסקנותיו,בממצאיודנההביקורת

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

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה

והשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתיישםהתיקיםמנהל
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות
פיעלמתבצעהתיקיםמנהלידיעלהמנוהלותהקופותכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

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

פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
לביצוע,עמיתיםלהעברת,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלנציגי
ועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף
כינוסמאזשבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריוןשלאוההשקעות
שוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטותיישוםעלדיווחכולל,הקודמתהישיבה
.בפרטהקופהשלההשקעותתיקמצבועלבכללההון
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הפניםמבקר

מערדאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,החברהנדרשה,2008משנתהחל
תחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימיתהביקורת
הפנימיתהביקורתמערדפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס,הקופהפעילות
.ועודכתוביםעבודהבנהלי
:הבאיםבנושאיםהביקורתבועדתנדונואשרדוחותהפניםמבקרהגיש,2010שנתבמהלך

הגופיםנכסירשימת-הקופותלהשקעותבקשרדיווחיםןוועדותיוהדירקטוריוןעבודת
קופותשלחודשידוח-הקופותלהשקעותבקשרדיווחיםןהבודדהנכסברמתהמוסדיים

השקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה-הקופותלהשקעותבקשרדיווחיםןגמל
;דירקטוריםגמולתשלומיןאשראיסיכוניניהול-הקופותלהשקעותבקשרדיווחים;שלו

אופןןוועדותיוהדירקטוריוןהחלטותיישוםמעקבההשקעהןמנהלשלפעילותבחינת
הצטרפות;נפטריםעמיתיםוחשבונותקשרמנותקיעמיתיםאחרוהמעקבהטיפול
ןהקופהשלההשקעותבתיקומכירהקניהפעילותבחינתןלעמיתיםדיווחיםןעמיתים

כספיםהעברות,משיכותבנושא2010לשנתשייךואשרהביקורתבועדתנדוןשטרםודוח
.לקופות

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

י"עאושראשרגמלקופתי"עהמוחזקיםבתאגידיםהצבעהבזכויותשימושנוהל
ההצבעהלאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאתמסדירהקופה

,הדיןולהוראותהכנסהמסלתקנות1-ה41תקנהלהוראתכפוףהנוהל.באסיפות
:הדוחבשנתשיצאו,הבאיםהפרסומיםלרבות

מנהלתחברההשתתפות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.1
אשרהתקנותלתוקפןנכנסו09.10.8ביום-2009-ט"התשס,(הכלליתבאסיפה
תאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתףמחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטות
הסייגיםואת,הצבעהבדברהמדיניותגיבושאופןאת,בוהצבעהזכותבעלתשהיא
.ההצבעהלחובת

-מהתחילה)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר11-9-2009חוזר.2
המסדירזהחוזרפורסם,1בסעיףכמפורט,בענייןתקנותלפרסוםבהמשך-(10.1.1
בפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוףחובתאת

.הצבעהזכותבעלהואבהםבתאגידים
הנוהל.ההצבעהאופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל

נושאיהעסקת,וענייןשליטהבעליעםעסקאות:הבאיםלנושאים,היתרביו,מתייחס
,מסוימיםסעיפיםלענייןתקנוןתיקון,משרהלנושאיוביטוחשיפויומתןמשרה

מינוי,דיבידנדחלוקת,משרהנושאיואינםענייןבעלישאינםלעובדיםאופציותהקצאת
מקריםבאילוקובעגםהנוהל.העסקתםותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטורים
,ההשקעותועדתשלהחיצונייםהנציגיםלהכרעתתובאבהוהצבעהבאסיפההשתתפות
.קשוריםצדדים:לדוגמא

הקופהאתשייצגהגוףיהיה'ושותארן,נפתלי-בןשמשרדאישרהההשקעותועדת
.השונותבאסיפות
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(המשך)ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל
:להלן

ודרךהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות.1
האסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווח.אסיפותבאותןהקופהשלההצבעה

ועדתלהכרעתהובאההשתתפותחובתוראובהןהצבעהדרךלענייןשההחלטה
בניגודהצבעהשלובמקרים,הנסקרתבתקופה(לעילבסעיףכאמור)ההשקעות
.הסיבותיפורטו,הענייןלפי,המקצועיהגורםלהמלצתאוההצבעהלמדיניות

האסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאשראסיפות.2
.בהןהשתתפותלאיוהנימוקים

ההצבעהמדיניותבצירוף,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה
מוסכמותלשנותניתןשבאמצעותוחשובתחוםהכלליותבאסיפותרואההקופה.שלה

וביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותים
.המיעוטאחזקות

,נושאיםשלרבבמספרהצבעהלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהל,כאמור
.הציבוריותהחברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר
בהתאםהקופהשאימצהתאגידיממשלאיכותמדיניותאתגםתואםההצבעהאופן
.לחוזר

לגביתפישותיהאתלהעבירלקופהמאפשרתשנהמדירבותבאסיפותההשתתפות
סעיפיניסוחאופןעלהן,ולהשפיעהציבוריותהחברותבקרבהשוניםהנושאים
.האסיפותתוצאותעלוהןלהצבעההמובאיםהאסיפות

עהמנוהלתהקופההשתתפהבהןהכלליותהאסיפות'מסאתהמציגהטבלהלהלן
י" :החברה

בהןהאסיפות'מסהאסיפות'מסהקופהשם
בשנתהשתתפהבשנתשהתקיימו
20102010

6262שובל

משפטייםהליכים

17בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסיניתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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לעמיתיםהשבקרהחשבוןרואהדוח
ס"בעמפעליתגמלקויהלניהולחברה-שובלשל

להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהכספיהמצבעלהמצורפיםהדיחותאתביקרנו
נודישנייםאחתלכלהנגללהרווחעלהדוחואת2009-ו2010בדצמבר31לימים("החברה"

כספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהידיירי
.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהגםאלה

.ביקורתםעלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחרייתנו

חשבוןרואיבתקרתשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפי-על.1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)

ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמסרהולבצעה
גםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםמכוח,התראיותשלמידגמיתבדיקהכוללת
וההנהלההדירקטוריון'ידעלWUIW1המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינה
בכיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשל

.דעתנולחוותנאות

שלהכספיהמצבאתהמהותיותןהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספדםהדוחות,לגעתנו
באותםשהסתיימומהשנייםאחתלכל.פעולותיהתוצאותואת20()1-9ן10,2בדצמברןןלימיםהחברה

lF(בינלאומיכספידיווחלתקניבהתאם,תאריכים

~

S(ביטוח.ההוןשוקאגףידיילהנדרשותבהתאמות

.גמלקופיתניהולחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרד,וחסכון

כפי.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאם,גםביקרנו
3ןליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת.בישראלהשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
'ידעלשפורכםפנימיתבקרהשלהמשוחלתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בזצמבר

cosoהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחיותכלל1201במארס25מיוםשלנווהדוח
.החברהשלהכספידיווחעל

ןציוןעצמון

חשבוןרואה

,אביבתל

ן2,ן41""

1"!שינלי"יע"יי"

ישראלמקוהרתוך

,ofv%566324-3."%-6%7%569.מל,61k"fi"99אביי-תל.75.ד.ה.65114כזווד(ביןוימהא-ת"
ג566-3-97)24)
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ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2010לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

),/
~
צון
ל"מנכ,גולדשלגראשרתאריך
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כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובן,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2010לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהל,סוויריראובןתאריך



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה

.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,החברהש"
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

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

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות

המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים.
.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(2010בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

הדירקטוריוןר"יו,ין/"קקישמשה

-
--

--------
ל"מנכ,גולדשלגראשר

--ך--ך==4"
כספיםמנהל,סוויריראובן
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לעפיתיסהמבקרדהזשבוןרואהדוח
מ"געמפעליתגמלחוכתלניהולחברה-גלשוטול

כטפידיווחעלמנימיתבקרה

-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלכספידיויהעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

כקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעקריטריוניםעלבהתבסר2010בדצמכי31ליום("החברה"
Spellsoring-הידיעלשפורסמהפנימית Orgnnizaliolls oe (hc Trcadway'0ןL:olulnil (tc
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עלדעהלהוותהיאאחריותנו.המצורףכמפידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

_ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיההבקרה

(Pulהךתקגיבהתאםביקורתנואתערכנו

il

c Act'ourll.ing Oversig

~

lt Board(13()4,ן)ב"בארה(9
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שלוהערמהנה.בהוכן.מהותיתהולשהשקיימתהסיכוןהערכת.כמפידיווחעלמית'פניבקרהלנבי
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להוותנאותס.בסמספקתשביקורהנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריפנהלים
.7עתגו

לגבין.בטהשלסבירהמידהלמפקועו'המתהליךגה-החברהשלכספיריווחעלפנימיתבקרה
'בינלאומבספידוהלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכםפיימיוחוחשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

IFRSחברותלגבינקבעואשרהאוצרבמשרד.וחסכוןביטוח.ההוןשוקאגףודיערהנדדשוהבההאמות
.גסךקופוהניהול
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דוהותהכנהולנכשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(מרשותההוצאות

ושקבלת.תקופהבאותושהסתייםהכופלהרווחעלוהדוח2010,12.31ליוםהמאזן0201לישנתכספיים
-ו.ההברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבההאמרקנעשיםההברהשלהספיםוהוצאהם.כספ

לרבות)העברהאושימוש.רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביטחון.בשלסבירהמידהמספקים
הדוחוהעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה.ההברהנכסישלמורשיםבלחי(מרשותהוצאה

.הכמפייס

כמו.מוטעיתהצגהלויותאולמנועשלאעשויהכסכידיווחעלת'פניםבקרה.המובנותמנבלותיהכשל
שבקרותכון'לםחשופהמלשהינוכריתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידכגביממקנותהסקת.כן

תשתנההנהליםאוהמדמיותשךהקיומשמידתאוכנסיבותמ..שינובגללמתאימותלבלתיתהפוכנה
.לרעה
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםלייט

10/12/3109/12/31באור

(מבוקר)(מבוקר)

םנכסי

שוטפיםנכסים

153191בבנקיםמזוממם

-476הגמלקופת-חייבים

2979מראשהוצאות

258270השוטפיםהנבטיםכלסך

שוטפיםראינם,נכסים

-68פיקדע

-8חוטפים'שאינםהנכסיםכלסו

נת2עש!הנכסיםבלסך

התהייבחות

שוטפותותהתחייבו

246212שרותיםלנותנילשלםהוצאות

4-58הגמלקופת-זכאים

-16שוניםזכאים

262270שוטפותהתחייבויותהכלסך

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

-4מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

-----------

216ZJQההתחייבייותכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

/ענר-ו/)/,י

יג/
~ץ5/"

'-
ק/ין

.סכיראובן/גולדשלגראשרןרישפיף,משההכספייםהדוחותאישורתאריך
כספקמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכוללהרתחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

להעיפהלשנהלשנה
08/6/1מיוםשנסתיימהשנסתיימה

ועדביוםביום

10/12/3109/12/3108/12/31באור

(מבוקר)(מבוקר)(מבודר)

הכנסות

1962523;8080הגמלמקופתכיחולדמי

-2מזומניםושוויממזומניםהכנסות

082,1962523ההכנסותכלסך

9הוצאות

385243ונלשתשכרהוצאות

969750וחבריועדותלדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

16115485(בנעןיהב)תפעול"שירוח

נמעליכשירותיונפעול
"

-10(ם"על)כען)נ1

1069128העחעעותעחיניהולדמי

394029השקעותעוץ"
332929חשבתותביקורת

454530משפטיעוץ" שירותים
356525מקצועיים

1699581פעמימבקר

13811033ביטוחים

212425והשתלמועתעטוימי

-33אגרות

38562משרדואחזקתדירהשכר

505433ושיתקפרסום

-2422לעמיתיםדעור

762510אחרותהוצאות

082962523ןהוצאותסך

רתוזכולל

הכספימהדיסותנפרדבלתיחלקמהשיםהמציפיםהבאיים



בעייםמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א להלן)ענפיתגמלקופת
.("הקופה" קופתהינההקופה
עובדיםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמל

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגון

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

-גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
.1964-ד"תשכ

הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3

.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף.4
התשס-(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5

,ה" 2005.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתוריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה
צורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינם

.הכספייםלדוחות
בקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקופההמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים
.2010בדצמבר30-בשהיה2010דצמברבחודשהגמל

הכספייםהדוחותהצגתבסיס.ב
.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

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

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

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(שלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר
IFRS)(בינלאומייםכספידיווחתקניאימוץ'בחוורהממונהלהנחיותבהתאם,החברה
.(7-9-2007מוסדייםגופיםחוזר)'מוסדייםבגופים
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(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ו
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת
שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים

.אלומאומדנים
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהלW>r1והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

ולצדדיםשירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישיים

מגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל
השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"של

,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימים
רוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות
ומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדי
בנושאים,הנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהת"של

להשפיעאמורלאהשינוי,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטיים
.הכספיהדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופן

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

הגמלקופתזכאים/חייבים-4באור

,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

בהםבמקרים.הקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
מעבירההקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברה
אם,כאמורמקדמה.מהעמיתיםשייגבוהעתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברה
.החברהבספריהקופהשלביתרהכלולה,קיימת
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ענייןבעלי-5באור

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

לאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.זהבביאורהוצג

שאלפי76הינההחברהבספריהקופהיתרת2010בדצמבר31ליוםנכון.ב
.בחובהח" החברההכנסות

.2010בשנתח"שאלפי080,1בסךהיומהקופהניהולמדמי

:ענייןבעליבגיןהחברההוצאותעיקרפירוטלהלן.ג

31ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר

20102009

ח"שאלפיח"שאלפי

9697דירקטוריםגמול

138110ביטוחפרמיות

2124והשתלמויותעיוןימי

255231כ"סה

:ענייןבעליבגיןהחברהיתרותפירוטלהלן.ד

בדצמבר31ליום

20102009

ח"שאלפיח"שאלפי

(39)(28)לשלםדירקטוריםגמול

2979מראשביטוחפרמיות
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פיקדון-6באור

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

.הערבותלהבטחת

עצמיהון-7באור

גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח

"
-ה"התשס,

מפעליתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,2005
.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ניהולמדמיהכנסות-8באור

גמלקופתהיאהקופה.מהקופהגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי
פיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל

אםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיסעל,היינו.מצטברבסיסעלהחברההוצאות
.בפועלאותןשילמהטרם

הוצאות-9באור

לצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-10באור

אתהמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיה

נושףמידע-11באור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,הקופהלגבינוסףמידע
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