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ענפיתגמלקופת-שובל
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלצללייםמאפיינים

גמלקופתלניהולהברה-שובלידיעלמנוהלת,("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת-שובל
.("החברה"להלן)מ"בעמפעלית

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה
.לפנסיהרכיבים

ידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד
.החברה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתהקופה* .והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

האישור.130הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
בדצמבר31עדבתוקף

2010.

.לעצמאיםתגמוליםאולשכיריםתגמוליםלמטרתכספיםמופרשיםלקופה*

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקופהשקיבלהההפרשותסכומי* .המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

על%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמן%7עדהסשכיריםלחשבונותההפרשותשיעורי*

.המעבידידי
בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכיריםעובדיםכללבדרךהםעצמאיםעמיתים*

ושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002
הפרשהבגינםשאין)שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקיד
.(לפנסיה

שתפקידה,מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלההשקעותתחום*
כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתלנהל

ועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים*

המניותבעליעלמיזע

נחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי
.מוגבלאינוהחבריםמטפר.נקובערךללאמניותכבעלי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונוהקופהשלהיסודמסמכי



ענפיתגמלקופת-שובל
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הקופהשלכללייםמאפיינים

נכסיםוהיקףחשבונותמיתרי

.שואלפי903,126הואהמאיןלתאריךהקופהנכסיסך
948,4הואהמאוןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה



הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמתיריםמדד
המדדלעומת2009דצמברבגיןהמדד)%9.3שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2009בשנת
יציבותמיעדחורג2009בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2008דצמברבגין

מעליית,ממשלהמהחלטות(היתרוביןונובע,(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים
.הדירותבמחיריועליה,הכלכליתההתאוששותבעקבותהסחורותמחירי

השקליתהריבית
%75.1-מ)בריביתהירידהמגמתנמשכה2009שנתשלהראשוניםהחודשיםבארבעת
הקיפאוןעםמתמודדבעודונזילותלמשקלספקנועדהווהורדה.באפריל%5.0-לבינואר

שלורימההמשךועם,ספטמברמחודשהחל.2008-בשפרץהעולמיהמשברעקבבאשראי
שלמהלךהחל,אינפלציונייםלחציםוהיווצרותהריאליתהכלכלהלגביחיובייםנתונים
.(2009בסוף%1-לעד)ריביתהעלאת

חיץמטבע
הראשונהבמחצית%16-כשלירידה)השקללעומתהדולרבתנודתיותהתאפיינה2008שנת

(שינויללאכמעטהדולרשעראתשהותירותנודות-השנייהבמחצית%6.17-כשלותיקון

2009מאיעד2008שלהשנייהבמחציתהדולראתשאפיינהההתחזקותלמגמתבהמשך
-הותופעתמרץעדבעולםההוןבשוקיהשליליתהמגמההמשך.%5.9-בכהדולרהתחנק

FLIGHT TO QUALITY-(גבוהביטחוןבעלישנחשביםנכסים-איכותלנכסיבריחה
בעקבות,ממאיהחל.וובתקופההדולרלהתחזקותתרמה(ב"ארהממשלתשלח"אגכגון

גבוהסיכוןפרופילבעלינכסיםאחרהמשקיעיםחיפוש,בעולםהמניותשוקיהתאוששות
בשיעורהשנהלסוףעדנחלשוהדולרהמגמהשונתה-,האמריקניהגירעוןותפיחת,יותר
במהלך.(%71.0שלהיחלשות)משמעותישינויללאהדולרנותרשנתיבסיכום.%3.9-כשל

אתולשפרבישראלבמשקלתמוךמנתעל,גבוהיםבסכומיםדולריםישראלבנקרכשהשנה
.בעולםהתחרותימצבו

המדינהתקציב
-כשהם,שקליםמיליארד3.39-כשלבסך2009בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון

מנתעלתוצר%6-להגרעוןמסגרתהוגדלה2009לשנתהמדינהבתקציב.ג"מהתמ%1.5
נמוךהיהבפועל2009לשנתהגרעון.העולמיהמשברהשלכותעםלהתמודדלמשקלסייע

לציפיותמעבר,ממסיםהמדינהבהכנסותוהעליה,המשקבמצבהשיפורבגללמהתקציב
.בעקבותיושבאה,התקציבנסמךעליהן

הלאומיהתשלומיםמאזן
%7.3)דולרמיליארד2.7-ל2009בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

בשנתדולרמיליארד4.ו6(תוצר%1)2008בשנתדולרמיליארד1.2שלעודףלאחר(תוצר
.(תוצר%8.2)2007

בגרעוןירידהבעיקרמבטא(2008שנתלעומת)2009בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהגידול
גידולי"עחלקיתשקותו,השירותיםבחשבוןבעודףעליהעםיחדהסחורותבחשבון
.ל"מחונטוהשוטפותבהעברותוירידהההכנסותחשבוןשלהגירעון
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםם שינוייהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2009שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2009בשנתעיקריים
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2009לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

לעלותהחלב"בארההמניותושוקהשנהמתחילתכברלעלותהחלבישראלהמניותשוק
.הראשוןהרבעוןסוףלקראת
מהירידותמשמעותיחלקעלמפצהזועליה.אחוזיםלעשרותהגיעבשווקיםהעלייהשיעור
.2008בשנתשהיו'החדות

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלהתאוששותהסיבותבין

,המשברלבלימתהעולםבכלהמרכזייםוהבנקיםהממשלותשלמשולבתפעילות*
שפללרמותהעולםברחביהמרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדותלרבות

.הבעייתיהאשראישוקאתלהפשירכדיהיסטוריות

.ממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

החובאגרותשוק

,%33.10שלבשיעור2009בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
,הגילוןמדדי.%2.40שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחיבאגרותומדד
z,%6.2שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר .

~

Q/O(בהתאמה)%3.1-ו.

במעדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

-%9.74%2.46ף"המעומדד

-%1.1-%7.0דולר

-%7.2%4.6יורו

%3.10%5.9ממשלתימדדצמודח"אג

-%2.40%6.16קונצרנימדדצמודח"אג
2%7.3.י69גילון

%4.2%5.12שחר

%3.1%57.5מ"מק

במשקהוןגיוס

גייסויותרהחוקותהחברותתחילה.השנהבמהלךבאווירהמהשיפורנהנההראשוניהשוק
הנפקתשלבדרךהןנעשההגיוס.יותרנמוכיםהשקעהבדירוגיחברותגםובהמשך,הון

קימההממשלתיותח"באגהנמוכההתשואה.מניותהנפקתשלבדרךוהןחובאגרות
.החברותשלהסיכוןבפרמייתהעלייהאתחלקית
5.35-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2009בשנת

בשנת,בהתאמהעומיליארד3-ו6.23-כשלסךלעומת.בהתאמהח"שמיליארד2.2-ו
2008.

."עמיליארד5.68סךברוטוגייסהאוצר



ענפיתגמלקופת-שובל
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
2009בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2008בדצמבר31-בשקלמיליארד218לעומת,שקלמיליארד280-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעליה
השקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%6.28שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנהבמהלך

לעומת%42.31שלבשיעורעלה2009שנתבסוףלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%4.19שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2008שנתסוף

.%31.29שלבשיעורתשואההיתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%22.22שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגהענפיתגמלקופת-שובל

.הכלליבמסלול

.%98.0היה2009בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
הוא2009בשנתענפיתגמלקופת-שובלמעמיתישנגבוהניהולדמישלהשנתיהשיעור

.(הכספייםבדוחותניהולדמי14ביאורראה)%81.0

המאוןתאריךלאחראירועים.4
מדד,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה10/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות
הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.%25.1עלועומדתשינויללאנותרהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמייניות.5

.המנייתיבאפיקוהןהקונצרניבאפיקהןההוןבשוקמאודטובהשנההייתה2009שנת
והשווקיםרעבכיהיההרוחמצבהעתידלנוצופןמהלדעתמאודקשההיההשנהבתחילת

אומנםרווחהאנחתלתתיכוליםאנו2009שנתבסוףמסתכליםכשאנוכיום.בעצבנותנעו
שלנמוכהמחשיפהבעיקהנבעהלהתאוששותהסיבהאךמיתוןשלרבעוניםמספרפההיו

הגבוההחיסכוןשיעורבנוסףנית"נדלבועהובלירעליםלנכסיםהמקומייםהבנקים
וחזרהמהמיתוןמהירהויציאהבמשקאשראימחנקמנעלצריכהביטחוןכריתשהיווה
אלטרנטיבהבהיעדראךזולהאינההסביבהכיום.העולםלשארביחסיפיםצמיחהלקצבי

.הפיננסילשוקולזרוםלהמשיךצפויהכסףנמוכהריביתשל



הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הקופהפעילותסיכום
שמניותכךמתפלגותהקניות.נסמיליון4.22המניותבאפיקהקופהרכשה2009בשנת

,מיליון5נקנה25א"תעלסלבתעודות,עומיליון6.11שלבשווינקנו25במדדספציפיות
שומיליון1005.5א"תמדדעלסלתעודות,עואלף75600א"תמדדעלסלתעודות
סלבתעודותאחזקותהקופהמכרהמנגד.גימיליון3.כ25הפיננסיםמדדעלסלותעודות

הגדילהלמעשה.עומיליון19בזהבאפיקההשקעהגדלהכ"סהגשמיליון6.3שלבשווי25
-הלתאריךנכון,וארץל"בחומניותהכולל%5.20-בכזהבאפיקאחזקותיהאת

האפיקאתהגדלנוהסולידיבאפיק,%9.22הינההמנייתילאפיקהחשיפה2009.12.31
קצריםצמודיםהקופהמכרהומנגד,שומיליון2.3-בכהבינוניבטווחממשלתיהצמוד
ח"באגמהתיק%5.11-בכמחזיקההקופה2009שנתלסוףנכוןעומיליון1.5שלבשווי
הממשלתיבאפיקכחמיליון17החברהשחלפהשקליהממשלתיבאפיק.ממשלתיצמוד
שקליהקונצרניבאפיק.שקלימהממשלתי%20-לכחשופההקופה2009שנתלסוףונכון

.מהתיק%5.2ל%1-בכהאחזקהאתהגדילהובכךמכרהולאוםמיליון1כרכשההקופה
מולעחמיליון8שלבשוויגבוהיםבדירוגםחים"אגרכשההקופההצמודהקונצרניבאפיק
באפיק.הקונצרנילאפיק%23-3כהחברהחשופהשנהלסוףגשמיליון6שלמכירה

עומיליון5.1-כשלבשוויומכירותח"שמיליון5.5שלבשוויקניותנעשוהמטייחי
.%3.7הינה2009שנתלסוףלאפיקוהחשיפה

ל"חוח"אגח"אגח"אגח"אגח"אגמניותסוג
קונצרניותממשלתיותקונצרניותממשלתיותח"ואגהפעולה

צמודותצמודותשקלישקלילהמרה

000,500,501"ע8;3,000,075,סט000,3,,,,,,נש,ט000,90,ו00.050,17שוקניות

וש1060.500,1מ6;050;100,5000;000מה000,150,170עחמכירות
ע5גי000,680,3

פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(שושאלפיהקודמתהשנהלעומתוובשנה

השינוישיעור2008שנת2009שנת
(55שלאלפי(גשואלפי

(%04.3)082,7304,7(1)הפקדות

0א.%81)(591,6)(901,3)(2)משיכות
(%40.26)(818,6)(018,5)(3)מהקופההעברות

306237%11.29הקופהאלהעברות

מעברבעקבות,העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)
.2008במהלךאחרותקופותעמיתים

,הכלכלימהמשברוליציאהההוןבשוקלהתייצבותבמשיכותהקיטוןאתלייחסניתן(2)
.2008בשנתמהרגילגבוהותלמשיכותגרסאשר

אלבהעברותוהעליהאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(3)
.אחרותלקרנותביחסהקרןשלהטובהולתשואההקרןשלהשימורלפעולות,הקופה
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,הכלליבמסלול%22.22היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
הקופהשצברההרווחים.אשתקדהכלליבמסלול(%62.10)שלשליליתתשואהלעומת
מדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקרנבעו,2009בשנת
בשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשונים
."ההון
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
אתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)הכלליבמסלול%7.45של

אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספם
ואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות

.בבורסהממכירותצריך
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרעוקבתוכן,המילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעם
מילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם

בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפות
ובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%5.81מחזיקההקופה.המילותלצרכי

.מזומנים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבמילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים
.במזומןשלאעמיתיםזכויותלהעברתנוהלאישרההקופה

272,106לעומתח"שאלפי903,126-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4

.%4.19שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2009בשנתהמאזןבהיקףהגידול

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות

שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעההחלטות
בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר



ענפיתגמלקופת-שובל
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
סיכוניםובקרתניהולמערך"3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009.8.9ביום

."גמלקופותשלמנהלותבחברות
ובקרתניהוליחידתהקמתובאמצעות,מנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאהחוזרימטרת

לועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים
לחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראילוועדת,ההשקעות
המוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהלים

שוקסיכונילזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליסשלקיומם(2),העמיתיםחסכונותכנגד
,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומיםואשראי

.בהםולשליטהאחריהםלמעקב,למדידתם
פיעל,2010אפרילחודשלקראתסיכוניםמנהלולמינויהחוזרליישוםנערכתהחברה
.ההוןשוקאגףאישור

שוקסיכוניתיאור
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק

תוךובעולסבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

עלנקבעהחשיפההיקף.הקופהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקופהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמייניותעלהפיקוח
סיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

."שוק

הצמדהבסיסידוח
.הקופהשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,התלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעלהלןראה.1

.המבוקריםהכספייםבדוחות17בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2

-10-
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בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4

.השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

בנושאיסחירפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
ביןהשוואהמקבלתההשקעותועדת.ל"ובחובארץסחירולאסחיראשראי,מניות

לתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטות
שלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפוקיפיעלהקופה
.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופה

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

ר"יו,יוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילות
לגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכהדירקטוריון

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהעהחברהשלהגילוי
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברה
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

בקרותיישוםעםבקשרהממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק
לדוןהאחראיתהחברהשלהגילויכועדתמכהנתהביקורתועדת,הגילוילגביונהלים

למועד.הכספייםבדוחותגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקויים
גילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסום
.הכספיבדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה.8
שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברה

.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
בענייןחוור2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

הוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"
שמיועדות

sox-השל404סעיףדרישותאתליישם Act(404יסעיף-להלן").פורסמו404סעיףמכח
שלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצות
הוראותלפי.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואה
בקרותשלולשמירתםלקיומםאחריותהעללהצהירהחברההנהלתתידרש,החוור

לגביהערכתהאתלמסורוכןהפיננסילדיווחבנוגענאותיםונהליםנאותותפנימיות
הוראתיישוםלפיהםזמניםלוחותנקבעובחוזר.אלוונהליםבקרותשלהאפקטיביות

.2009לשנתהכספייםמהדוחותהחליהיההחוזר
באאשר2009-10-9מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש
היישוםמועדבדחייתהינוהשינויעיקר.2007-9-9מוסדייםגופיםחוזראתלהחליף
.2010לשנתהכספייםלדוחותלהוראה

-1ן-
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הואיל,70SASהמכונה,יהבבנקעלדעתלחוותתזדקקהחברה404rSOXיישוםלצורד
תידרשהחברה.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכות
.ההשקעותתיקומנהלימ"בעסהרפועלים:כגוןנוספיםשירותיםמנותניגסדעתלחוות

סיכוניםניהולמדד.10
,2009מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל
Historical-סז5מדדאת Simulation based Value " Risk - HS(סימולציהבסיסעלבסיכוןערך

תיקשלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטורית
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעות

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופה

-12-
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2009לשנתההנהלהיקירת

מרחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20092008200720062005

מאזנים.(1)א

נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמוומנים
מועדקצריפיקדונות

:סחיריםערוניירות

ממשלתיותחובאיגרות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךוניירותמניות

:יחיריסשאינםערךניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות

בבנקיםפיקדונות

השועותבגיןלקבלסכומים

ההשועותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
העמיתיםזכויות

זכותויתרותוכאים

יההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

270199,619

143209.4664.6

413408,10683,6
-----------------------------------

401780461492764,22

י331196089,2232176

009.29589-2175.32

-
985,102170,71706,87

990,10118281161791

--21

990,10111828812,16
------------------------------------

35912176814451י12
------------------------------------

837656

126183010612501251708

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

32238ד

126190310612721251746

==-=;=-=

1261903135,106654,125

-13792

126190310612721251746
======-======

6112

560,3913,1

3162111925
------------------------

215,39143,60

567,24513,17

190.31000.10

941972656;87

043.14160,14

222

-
065,14162,14

171704211515
------------------------

45108
------------------------

13014071251366

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

72142
------------------------

13014791251508

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

403,1301251411

11
4791251508י130

===;=====



(%4.96)

(%2.97)

%21.0%83.5מזומניסבבנקים

%110%96.3מועדקצריפיקדונות

%32.0%79.9

--ך-----------
:סחיריםערךניירות
%13.32%75.43ממשלתיותחובאיגרות

%16.26%79.20קונצרניותחובאיגרות

%86.22%44.2אחריםערךוניירותמניות

%15.81%98.66

-----------------
:סחיריםשאינםערךניירות

%66.8%13.11קונצרניותחובאיגרות

----------------
7451.90151.12בבנקיטפיקדונות

-----------------
%07.0%07.0השקעותבגיןלקבלסכומים

------------------
9454.999854.99ההשקעותכליד

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

%0.200 0654.00254.0חובהויתרותחייבים

0051.1000054.100הנצייםכלסך

===========

%1.0

(%0.100)

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%00.100%87.99העמיתיםזכויות

%00.0%13.0זכותויתרותזכאיט

0054.1000054.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

===========

האפיקאחוזלעומת2009בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(1)

.2008בדצמבר31ביוםהקופהמנכסי



ענפיתגמלעופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

אתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעורי

--%70

--%60
ו
-.ן ---
"

-%50

ל,,

1-%401
---

"
-%30

" 5ןדיך

%20-י-יי

8

8יי
י*
ן

תדו

,
-

~

'-ושש_-
"

04ח1-,,

-ב_7_י1%88113
O

~

o מניותלאערךניירות
ושווימזומניםאיגרותהובסחירות

מזומניםסחירותסחירים

השקעהאפיק

-15-



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת
המאזניםניתוח.איא

אלפי272,106לעומתח"שאלפי903,126-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
נבעהשנההקופהשלבמאזנההגידול.%4.19שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"ש

.השוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

לתוםהנכסיםכלמסך%1.0-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
מסך%0.4-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%2.97שלבשיעורירד,2009שנת
.הנכסיםכל

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%5.26-בהקודמתהשנהלעומתירד,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%7.43לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%1.32-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%5.11היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקופהמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%0.23-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

-ב2009שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקופהאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
.הקופהנכסימסך%3.18

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%9.22היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2008שנתבתום%4.2-ו2009
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף,ח"המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך
.(אשתקד%2.10-כ)הקופהנכסימסך%1.7

-16-



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(הדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20092008200720062005

(הפסדים)הכנסות

206425250170312מזומניםושוהממזומנים

------------------------..--------
:מחיריםערומניירות

418,2742,3064,2745,1400,2ממשלתיותחובאיגרות

138,1(259)152,1(881,3)072,8קונצרניותחובאיגרות

519.4181.3870.2(722.13)107.8אחריםערךוניירותמניות

597,18(861,13)735,7667,4408,6
-----------------------------------

:מחיריםשאינםערךמניירות

981737749,1(186)476,2קונצרניותחובאיגרות

(3)20(1)3-אחריםערךניירות

476,2(183)980757.746,1

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

057,2808169,1888238,2בבנקיםפיקדונות

134,10482,6704,10(811,12)336,23(ההפסדים)ההכנסותכלסך

---.--------------------------------
הוצאות

962719626636509ניהולדמי

4569384439ערךניירותעמלות

-30522335מיסיםהוצאות

037,1840687715548ההוצאותכלסך

447,9767,5156,10(651,13)299,22הדוחלשנתנטו(הפידים)הכנסות

-7!-



ענפיתגמלסופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הכניהשיעיידוח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנטהשיעורישנתיתהכנסה(*)ממוצעתשנתיתיתרה
200920082009200820092008

~
(אחוזים)(ח"שמאלפי(ח"שאלפי

487,1296,7206425%85.13%83.5מזומניםושויוימזומנים

-.---.....-..----..........---------
:סחיריםערךניירות
358,42691,33418,2742,3%71.5%11.11ממשלתיותחובאיגרות

(881,3)822,32857,27072,8קונצרניותחובאיגרות

~

(%93.13)24.ל59 ערךוניירותמניות
(%36.72)%01.45(722.13)ע,011.18964,18107אחרים

191,93512,80597,18(61

~

13)9654.19(2254.17) .
-...--.-.-.-.---.------------------

:שאיריסשאינםערדנייררת

(%30.1)%73.21(186)396,11259,14476,2קונצרניותחובאיגרות

19-3-אחריטערךניירות

396,11278,14476,2(183)

(2854.1)21.ל73"
--------------------..---......--.--

917,2,819,13057,28089251.15%85.5בבנקיםפיקדונות

------------.-.-..--..-.-.-.-.---.-.
-13224נטו,אחריטנכסים

(%05.11)19.ל59((811,12)123,119929,115336,23

באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותמכוס(י)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור.1

.האפיקיםברוב,2009בשנתעלוהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשערי,2
.בתיקהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלההכנסהבשיעורמשתקפתהמחיריםעליית

המחירמעלייתנובע2009בשנתהסחירותהקונצרניותהחובבאגרותהחיוביההכנסהשיעור.3
.הקופהשהחזיקהזהמסוגהחובאגרותרובשל

ובחובארץבאפיקחיוביותלתשואותגרמוהמניותבשערישחלוהעליות.4
ל" ,השנהבמהלך

מהשינוייםגםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי.5
בשיעורי על,במשקהחובאגרותבשוקהריבית

.ריביתשעריחברתשיערוךפי



ענפיתגמלת"ק-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטבאלפי)

הקופההוצאותניתוח.(3)ב
השתוישיעיר2012211221"20098

('ה(-)זןאלפי58אלפי

9627198151.06154,07954.32(1)ניהולדמי

(5754.28)245690554.80704.0,(ייי)ערךיירוח)שלומכירהקניתעמלות

(0054.25)30520354.00454.0מיסיםהוצאות

14032saההוצאותכליי

4מנג21212122112%1494ק)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(.)

.2008בדצמבר31-בהאחוזלעומת2009בדצמבר31ביוםהאחוזיםשלהשינוישיעור(י')

,מנהלתהברהתחתהקופהלניהולמעברעקבלסעיפיםהשינוישיעורתוצגלא

העמלותשולמושבעדן(וחלטים)בבערכים)והמכירותהקניותסךבותוךהעמלותטכוסשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(ייי)

:המהותייםהשינוישיעוריניתוח

.השוניםהשירותיםלנותנימשלמתוהיאהמנהלתלחברההניהולומימשולמים08/6/1מיוםהחל(1)

.המנהלתהחברהשלוהפסדרווחבדוחראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע
הקופהשלההשקעותלמדיביותבהתאםהעסקאותבהיקףמהשונינובעבעמלותהשינוי(2)

.המשתניםהשוקתנאילפי,התיקמנהליולהחלטת

הכספייםבדוחות"ענייןבעלי"11בבאורפירוטראה(י
.המבוקרים



ענפיתגמלעופש-שויל

2009לשנהההנהלהסקירת

מינוחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

20092008200720062005

135,106654,125403,130השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות
411,125287,109

-.--....--...--..--..--.-.--.-------------------------------------------
-ח

::דשות

132,3216,3505,3792הפרשותמעביד-שכירים
,3919,3

142,3222,3512,3794,3עובדהפרשות-
922,3

761866054,1214עצמאיםעמיתים
,1262.1

-------_ב__47אישייםבחשבונותייס,פיצ
-ן

082,7304ההפושותכלסד
,7071,8800,8103,9

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

:לעמיתיםתשלומים

)(633,2)(517,2)(233,5)(347,3)עמיתיםשכירים
541,2)

393)(495.1)(358.1),554)עמיתיסעצמאים
78ן)(

591)(901,3)התשלומיםכלסד
,6)(012,4)(026,3)(619,2)

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

:זכויךהעברת

3062378543הקופהאלזכויותהעברת
36

(818.6)(0181.5מהקופהזכויותהעברת
(340.18)(592,6)(552)

)(712,4)נטוזכייותהעברתסד
581,6)(255,18)(549,6)(516)

(775)(196,14)(868,5)(531,1)נטועבירה
968,5

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

VQ1299,22(651,13)447,9767(הפסדיט)הכנסות
,5156,10

903,126135,106654,125השנהשלבדצמבר31ליוםהעטיתיםזכויות
403,130411,125

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



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

---10

שן

20ן

הפקדותמשיכותנטרזכויותהעברת

-21-



2009לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

,,,(,,,,,,,

"
נאש1,160ש,

"'',)1מעש119,.1י"
,,(

אייעוז*)'
,

(%0.3)082,7304,7,,,,,הפקדות

(%8.40)901,3591,6,ל,,,,,,,,השיכוה

(%40.26)(818,6)(018,5)מהמוקהלווז,?יכוהעברת אלזכויותהעבית,

"
ו'ק

~

ק

"
(,,306237%11.29

הקופהשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינוילשיעורהסבר(')
.פעילותהותוצאות

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

בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס"
-08/12/31)הקופהנכסימכלל%7.45הוא2009

%7.41).
למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

,הכלליבמסלולשנים3.7הוא2009בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
העמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים08/12/31-3.7)

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהם

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה
הקופהשליכולתהעלשמירהלצורך).בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעות

רווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצע
הזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכון
עם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופהוובדרךבפועל
ההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכמפיסהעברת

קצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת
.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח

-22-



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

2009לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותיך
העמיתיםמספר

השנהלסוף(3)משיכות(2)הפקדות(ו)עמיתיםגילאים

222158-379לגיל30עד

39-3070237569672,2

49-40868179,1938372,15

59-50226,1465,2786,1752,46

66-60917191,2609,4971,43

6725269963117.11ומעלה

נ2365,812126ב4נ187.44כ"יה

עצמאים

זכויותין
העמיתיםמספר

השנהלסוף(ג)משייות(2)הפקדות(1)חשנועת(4)ותקבקופה

981052190(כולל)שנים5עד

255588552938,5שנים9-5

1181-211ויותרשנים15

77321(5)ומעלה1961ילידי
51554441,6ע54בכ"סה

שפרעמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבונותמספראתכוללהמספר(1)

.(השנהבמחלדבחשבוןהיתרהכלאתמשכו,היינו)

.הקופהאלוכויותהעברתכולל(2)

.מהקופהזכויותהעברתכולל(נ)

(

"
כלאתשמשכועמיתיםלגבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק

.מבינהםהמוקדם,(השנהבמהלךיתרתם
.2006/1/1-מהחללתנועותמתייחסיםהעמיתיםזכויותסך(5)



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

2009בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.0)(2)ג

תהשבוטתמספר

09/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו08/12/31העמיתיםסוג

631,4(140)460,4311שכירים

317(ו3243037עצמאים

שש4ב"בנ"(עזל""י

ביתרהחשבועתמתוכם
וללאח"ש500עדשל

504(277"493האחרתהבשנהתטעה

.ההנהלהלסקירת(גמעבפרקלעילראה,העמיתיםבתנועותלשעהיםאפשרתםהסברים

תשיאותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהונשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

,הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמהושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ששיחתשואהשנתיתתשואה
(נקטנומינליתשנהברוטונומינלית

%22.222004-%62.7
(%62.10)2003%88.12

%93.72002%33.3

%13.52001%82.9

%55.92000%19.4

שנתיתתששה
נומינליתממצעת

תקוסטייתברוטו
%51,5%66.11

%91.6%85,7



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסעירת

(המשו)תשואותדוח.ד

:שניםלפי,ברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן
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ההשקטתניתוחדוח.ה

הקופהשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניחוחדוח.(1)ה
.סמןתיקשלתשואהובין

,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתוהשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

מחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקטהמנכסיהאפיקאחוז.א
בממוצע

.חודשבסופי,הקופהנכסי
"תשש.ב

:כדלהלןהםהשוק

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי:סחיריםנכסים
.כלליק

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

.ממשלתיח"אגמדדלפי:והלוואותפקדונות

הקופהמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתהשואה.ג
.השוקבתשואת

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל

לפעולהחלשהמסלולבגללמניותללאלמסלולהשקעותניתוחדוחלהציגשאיןסבורההחברההנהלת
.השנהבמהלךרק

שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
,מראשלפרסםהחברהעל,(

.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל

בשנת.הסמןלתיקיחסיתתנודתייםפחותבנכסיםלאחזקתםהשליליההפרשאתמייחסתהחברה
חיוביהפרשהיה2008

D/5O-שלכ



ענפיתגמליופת-שובל
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשן)השיעותניתוחדוח.(3).ה

תשאה

משוקללתתשואתהאפיקאחת
הסמןבתיקהשוקהקופהמנכסיהשקעהאפיק

395.1%30.10254.0(מזומניםושווימזומנים

ממשלתיח"אג

%23.16%34,10%68.1קבועהבריביתמדדצמודח"אג

51(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג
~

184551.24.ך

~
46.0

0%63.2%01.0.יי27גילוח)משתנהבריביתצמודלאח"אג

%18.0%17.0%00.0ח"מטצמודח"אג

%84.0%05.0ל"חוח"אג

205.2(3154.36ממשלתיח"אגכ"יה
---------------

סחירקתצרניח"אג
%27.22%51.30%79.6מדדצמודח"אג

1.0%75.6%01.0י10ח"מטצמודח"אג

%68.1%52.2%04.0צמודלאח"אג

%95.3%29.0ל"חוח"אג

005.281354.7(סחירקונצרניח"אגכ"סה

אחריםערךתיירותמניות

%06.11%86.74%28.8בארץאחריםערךוניירותמניות

%33.2%89.43%02.1ל"בחואחריםערךוניירותמניות

395.133054.9(אחריםערותיירותמניותכ"סה
-----------.-

1הל11אותפקדתות

%12.113351.10%15.1מדדצמודותוהלוואותפקדונות

155.1(1254.11והרואותפקדתוהכ"סה

סחירלאקתצרניח"אג

%73.9%51.30%97.2מדדצמודח"אג

%06.0%75.6%00.0ח"מטצמודח"אג

795.99754.2(יחירלאקתצרניח"אגכ"יה

0054.1007751.22כ"יה

225.22(ברוטונומינלית,בפועלהקופהתשואה

aaasהפרש



2009לשנתההנהלהיקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.1

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

.המאזןליום,הכלליהמסלולנכסימכלל%7.45שלבשיעורהינן
.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
טיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי

משיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%5.81שלבהיקףוסחירים
.מהצפויגדולות
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
העמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה.78.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוך

הקופהנזילותניתוח

כללימסלול
2009/12/312008/12/312007/12/31

481,103654,81391,94נזיליםנכסיט

וסחירים
217,2625,1601,1עדשלמ"מח

שנה
32,21971,22659,29נמעלמ"מח

שנה
3(115)2[אחרים

125~903,124$13,106654הכליד

משקףזהחישוב,שנים59.0הואהכלליבמסלולהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
קרן)המזומניםבורםתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהומןאת

נכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.וריביתן
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחרים

הקופהההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקופה-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל
סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקופה,כןכמו

.האשראי

-28-
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחווריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף
החוזרים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי

לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
החברהדירקטוריוןי"עשאומץהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני
תיקיניהולמבטחיםמנורהשלמערךהואהאמוריםלחוזריםבהתאםאותהומשרת
.הויימןחייםמרהינוסחירהלאהאשראימנהל.השקעות

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקופה

,,,
,,,

,,,,,
.

,,,,,,,,,,,,,,,,,
-
יי

-"
,,

מי4לושי תנכטים,,,,;),,),,,,,;,)),,,,,,,,,,,,,,,,,))ן,,,

השקעי
יגלליל,

ריג?ייוהבי
-

AA

%'ן'%4,,''
',,,..,,מן, ,,

218,30%04.24י',.

השקעוה
'-AAעה,וחהוגחיבנכסי

-
'ן

518,2%00.2,לל)ל,,,,,,,,

ינלסלהשקעות
"

ממושוהלא'וב

nI

PDou31%02'0

",לי,''',,,;.)כ"סה
,,,

'767,32%06.26

';,,),,שחיייט,ציתינכמיש

השקעותגנכלי
ליחית,.עג(וילגדירון,

"1קוי
641,29%58.23',,,,ן,'

,ל-י"4.רוגעך)קובנדהיקעותבנכטי
'

,(

"
,1

''65
%05.0

4ק)ללא,היויגיעלאחולנרכשיהשקעות

,',,,לממל"
536,1%22.1;ל,,1

242,31%85.24'),,,);),,',1)','מהיק

--------------,,,,,,,,,,,י,,,,,,,)
,,,.,ן,,,,,,,,,,,),,1,,,)
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;,
,
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,,ש,

"
1.ש,,

י,4" ,,,,(

"
,,,ן-"י,.,1י,,,.,,1,,11,,
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"72,,),,,',י,,ךיש""ו"11ל4,יוג?לך%"'
17%06.16
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'
,,
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,
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'"''
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"
%00.0-ן,,)',קמ

155%15.0)לת"ללאלטוהולהויו'יורגרה"לאהובבנכסיהשקעות
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,(','

,',089,22%79.20

,,,,,,,,,,(,,,,,,,,,,(,,,,;(--------
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-------
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,יה"ל1444ריג,
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(להמעןבהשעותסיכוניםניהול.ו

שויתיכווי
לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-

לגבימגבלותקובעהקופהדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המירבי
היקף

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

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

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים2.4)שנים4.4על09/12/31ליוםעומד
הממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%0.6)%9.2היא,תאריךלאותו,לפדיון
ריביתהנושאות,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוך

גדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעור
.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשווי

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
31ליוםנכוןלפדיוןהממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים3.3)שנים2.3עלעומדת

.(קודמתשנהבסוף%8.6)%0.3היא2009בדצמבר
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

גוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
ירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנת
.הריביתבשיעור

.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,הכלליהמסלולמנכסי%1.50,2009בדצמבר31ליוםנכון
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתלצרכןהמחיריםמדדעליית

.נכסיהמסך%1.7שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקופה,הכלליבמסלול
.(יהיואס)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוסוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהקופה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה
שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקופה

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

מדד,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה10/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות
הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.%25.1-עלועומדתשינויללאנותרהישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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ענפיתגמלקופת-שובל
השנתילדוחאחריותהעלההנהלהדוח

לנאותותאחראיתוהיא,מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלהנהלתידיעלהוכן,השנתיהדוח
.הדוח
שנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאיםלעקרונותבהתאםהערוכיםכספייםדוחות,כוללזהדוח

מידעוכןלהםבהתאמההערוךנוסףמידע,ובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהבהוראות
ן.אחר

באותוידועלואושרוק(14%1ןמיוםהדירקטוריוןבישיבתנידונו,ל"הנהכספייםהדוחות
.תאריך

בקרהמערכתהחברההנהלתמקיימת,הגמלקופתשלהכספיהדיווחנאותותאתלהבטיחכדי
פנימית

נכסיוכינאותותהרשאותפיעלנערכותהחברהידיעלהתשותהעסקותכלכילהבטיחשמטרתהמקיפה
הדוחותלעריכתמהימןבסיסמהוותהחשבונאיותוהרשומותמובטחתשלמותם,מוגניםהקופה

בטחוןאלאמוחלטביטחוןמעניקההיאשאין,בכךמטבעהמוגבלתהפנימיתהבקרהמערכת.הכספיים
עלמבוססהסבירהביטחוןשלהעיקרון.חריגותופעולותטעויותולמנועלגלותיכולתהלגביבלבדסביר

הדבריטמטבעחייבתהבקרהאמצעישלבהפעלתםשתושקעהמשאביםכמותלגביההחלטהכי,ההכרה
.אלהאמצעיםשלמהפעלתםשתצמחהתועלתאתבחשבוןלקחת

החשבונאיתהמדיניותאתקובע,ולאישורםהכספייםהדוחותלעריכתאחראישהינו,החברהדירקטוריון
אחראיהכלליהמנהל.תפקודהעלומפקחהפנימיתהבקרהמערכתמבנהאתקובעוכןיישומהעלומפקח
,ועדותיובאמצעותהדירקטוריון.הדירקטוריוןי"עשנקבעההמדיניותבמסגרתהקופהשלהשוטףלניהול
המבקרעם,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקנציגיעםוכןהחברההנהלתעםשוטפיםמפגשיםמקיים
.תוצאותיהואתעבודתםהיקףאתלסקרבמטרההקופהשלהחשבוןרואיועםהפנימי

קופתשלהשנתייםהכספייםהדוחותשלביקורתערך,הקופהשלהמבקרהחשבוןרואה,עצמון.צה"ה
מידהבאיזודעתםאתלחוותלולאפשרהביקורתמטרת.מקובליםביקורתלתקניבהתאם,הגמל

עלהממונהבהוראותשנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,אלהדוחותמשקפים
ואתפעולותיהתוצאותאת,הגמלקופתשלהכספימצבהאתובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוק

.השנתייםהכספייםלדוחותמצורפתהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות.העמיתיםבזכויותהשינויים
רואהשללעיונונמסר("הנלווההמידע"-להלן)ההנהלהובסקירתהדירקטוריוןבדוחהמידע,כןכמו

לביןהכספייםבדוחותהמידעביןמהותיתהתאמהאיקיימתאםלהודיעשיוכלמנתעלהמבקרהחשבון
שהגיעואחרמידעאוראיותתואםאינומהותישבאופןמידעכוללהנלווההמידעאסאו,הנלווההמידע
.המבקרהחשבוןמרואהכאמורהודעהנתקבלהלא.הביקורתבמהלךהמבקרהחשבוןרואהלידיעת
ביקורתלצורךלנקוטחייבשהיהאלהעלנוספיםביקורתנהליזהלצורךנקטלאהמבקרהחשבוןרואה

1.הכספייםהדוחות

~ =יי'אשרגולדשלגרמשהקרישפיו
.,

ע
יע'4"החברהמנכלולהחברהדירקטוריוןר"יו

מ"בעהמדיגהלעובדייהבבנק
,ךתפעולשרותינותן

מ.ק

ין

תאריי
ק1ך1,(ן:הדוחאישור



ענפיתגמלשובל4קופת
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,אשרגולדשלגר,אני

2009לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים
,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןגמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורך

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
,הדוח

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו.ב
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ג

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלך
הנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע
-וכן,הגמללקופת

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכןןהגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י
,

~
ל1פ

,-----יג;=-
ל"מנכ,7144גולדשלגרתאריך
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קופ4גמלשעיה-שלשובל

בדצמרר31לימים('הקוכהי"-לקת)ענפיתנמלקופת-שוכלשלריצורפיםהמתניםאתביקרות
אחתלכלכשמיחוםכזכויותהשישייםעלהדוהh1Sהתוצאותההכנעותדוחותאת.2008-ו2009

.הקופהשלודוצהלהת'קטור'הדקבאחריותהנסזלהכממיםרוחוה.האהביםכאותםשהסתיימומהשרם
.ביקורתנועלבהתבססאלהם-במפרוחות)עוזהלהוותהיאותנו-אחו

במקובליםביקורתלתקניבהתאם.ביקורחנאתערמנו

-
השבוןרואיבתהלותשנקבעוהקניםלרבות,קראל

אותקנים'פ-על.1973-ג"התשל(חשםוןרואהשלסעולהודרך)

נדרש"
"

הביקורתאת14כנןאתנו
ביקורת.מהעויתבומעיתהצגהועורפייםבדוחחזשאיןביטהוןשלסכירהמידהלהשיגבמסרהולבצעה
כהעהגםגוללתביקורת.הכתפייםשבדיווחוכמידעבסכומיםהתומכותראיוהשלפדגמיחבייקהסולת
שלוההנהלההדירקסוייוןנזיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשגונאוהכלםשל

סגותכמיסrfinCDשביקורתנומכורשאנו.בכללותההכספייהבדוחותהועגהנאוהותהערבתוכןוקופה

.דשעולוזות

שלהכספימצבהאת,שמותזתהמזיעתמכל,נאותכאשןמשקפיםל-הנהכ0סישהרוחותלרשעה
שלההעמיתיםבוכנתהוהשינךיםפשלותיהתוצאותואת2008-ו2009כדצמבר31לימימהקופה

ברר,חאריישבאותםשתסתימורמ(מזשאחתלכל
~

בישראלגלימ,מקריווחלהקניאמ

'

)(Isrneli CAAY
.נמללקופותשבקבעו,וחסכה;טח.ב,ההוןשוק'אג-האוצרמשרדוהגחמות

להמתקציוו

תשכוןרואה

,אכיכהל
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ענפיתגמלקופת-שובל

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

2009לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקר
.("הדוח":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתועלבהתבסס
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתועלבהתבסס

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק

-וכן,גמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
יהדוח (ננ)

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכןיהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ג)

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלך
הנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע
-וכןןהגמללקופת

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכןןהגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ןב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמל/,לקו4הנוגעכספידיווחעלהחברה

מא,אוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיןכלפיעלאחהאדםכלריות

שיהע24תפעולנותן
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ענפיתגמלקופת-שובל

מאזנים

מדווחיםסכומים
(חזשיםשקליםבאלפי)

בזצמבר31ליום
20092008ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

270בבנקיםמזומנים

נ14מועדקצריפיקדונות
413

:סחיריםערךניירות

4780,40ממשלתיותחובאיגרות

4196,33קונצרניותחובאיגרות

7,6009.29אחריםערךוניירותמניות

-
985,102

:סחיריםשאינםערךויירוה

5990,10קונצרניותחובאיגרות

8359,12בבנקיםפיקדונות

983השקעותבגיןלקבלסכומים

830,126ההשקעותכלסך

1073חובהויתרותחייבים
--------------------------

903,126272,106הנכעיסכלסך =======
=======

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
12903,126135,106העמיתיםזכויות

13-137זכותויתרותזכאיט

903,126272,106וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
================

.*הכיעיימהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים ן

(/'/_ץ,אשרגולדשלגרמשהקראביןאישורתאריך

לעוידיהבבנקל"מנכהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות
~

בליסהמדינה



ענפיתגמלקופת-שובל

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכניף

מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערומניירות

ממשלתיותחובאיגרות
קונצרניותחובאיגרות
אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינסערךמניירות
קונצרניותחובאיגרות
אחריםערךניירות

בבנקיםפיקדונות

(ההפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
ערךניירותעמלות
מיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הזוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20092008ביאור

206425

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

418,2742,3

072,8(881,3)
107,8(722.13)

597,18(861,13)

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

476,2(186)

476,2(183)

----------------------
057,2808

------------------------
336,23(811,12)

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

14962719

154569

163052

037,1840

------------------------
299,22(651,13)

=;=;;=

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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ענפיתגמלקופת-שובל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםשבומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

20092008

135,106654,125השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

132,3216,3מעבידהפרשות-שכירים

142,3222,3עובדהפרשות-

761866עצמאיםעמיתים

-47אישייםבחשבונותפיצויים

082,7304,7ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

(233,5)(347,3)שכיריםעמיתים

(358.1)(554)עצמאיםעמיתים

(591,6)(901,3)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

306237הקופהאלזכויותהעברת

(818.6)(018.5)מהקופהזכויותהעברת

(581,6)(712,4)נטוזכויותהעברתסד

(868,5)(531,1)נטוצבירה

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

(651,13)299,22הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

903,126135,106השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ענפיתגמלקופת-שובל
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקופה.א

גמלקופתלניהולחברה-שובלידיעלמנוהלת,("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת-שובל
.("החברה"להלן)מ"בעמפעלית

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה
מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתהקופה
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברההתפעולשרותי
ואתוהקופההחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"

תקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופה

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמע

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשל
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

בהתאם,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
תקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות

שוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמס
.("ההון

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
שנוספו,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום
לאחרהסכומיםגריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחר
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועד
.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
.2003בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד

.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייובעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

.הנומינלייםלערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים
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ענפיתגמלשופת-שוסל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

בתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמס

מזומניםושווימזומנים.1

יותרהיתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודש

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאוןלתאריךלשקלביחס
.מזומניםושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

מועדים)המזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
שלוההצמדהלבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומים
הורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועד
המתקבלים,הפרטנייםוהציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונה
.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברה

BLACK(סחירותבלתיאופציותלהערכתמודלפיעל-אופציותכתבי-

&

SCHOLES(.



2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשן)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

פיקדונות.5

ארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפיהכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות.ימיםמחודש

כלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומנים
הריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבול

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבלים

חודבמטבעעסקאות.5

לשערבהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העיסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפין

.המאוןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

שטרם(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-
.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאיןלתאריךעדהתקבלו

.המאוןלתאריךעדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-

העמיתיםזכויות.7

אוגבייתםעםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
כולליםאינםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

שונותלהיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדנים

-42-



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינהושיטרהקשהתשואות-2ביאור
ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות
.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשישרי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבקנה
2009200820012006

ה"תשאותהי.א
(םיזיחאב)

%93.7%13.5-%2222%62.10התשואההנומינליתברוטו

1התשואההנומינליתנטו
,21.21%06.11-%40.7%60.4

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינהשיטו.ב

2009200820072006

(םיז1חאב1

-%82.3%51.4%79.2%29.0המדדהידושלפי)לצרכןהמחיריםמדד

-%21.8-%97.8-1.ל14(-%71.0ב"שלארההחליפיןשלהדולרשער

%38.4-6.ל97"-28.ל10.04.ל15.לירהשטרלינג

2.ול%71.116-7354.23954.6אירו

שנהלסוףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

8.1145.1108.1059.102(בנקודות)הידועלצרכןהמחיריםמדד

775.3802.3846.3225.4ב"דולרשלארה

111.6548.5711.7288.8לירהשטרלינג

442.5297.5659.5564.5אירו
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ענפיתגמלקשת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותבשורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיילפינכסים-3ביאור

2009בדצמבר31ליוט

בהצמדה

למדי בהצמדההמחיריםללא

נ"סהל"בחונבעיטחוץלמטבעלצרכןהצמדה

231-182.413מזומגיסושוהמזומנים

:סחיריםערךניירות

008,25602,14202968780,40ממשלתיותחובאיגרות

865,3990,24276065,4196,33קונצרניותחובאיגרות

133.25660-216.3009.29אחריםערךוניירותמניות

06סחיריםערןניירותכ"סה

~

54252,40478249,8985,102

------------------...--.----------........
:סחיריםשאינסערךניירחז

920.1070-990,10-קונצרניותחובאיגרות

920,1070-990,10-יחיריסשאינפערךניירותכ"סה

------------------.........------------------
:פיקדונות

359,12--359.12-בבנקיםפיקדוטה

59-:פיקדונותכ"סה

~

12--359,12

83--182השקעותבגיןלקבלהכימים

3ד---73חובהויתרותחייבים

311,54613,63730249,8903,126הנכפיםכלמן



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנההכספייםליוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכתים-3ביאור

2008בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"יהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

214,4-194,6-408,10מזומניםושרוימזייפנים

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

:סחיריםערךניירות

41045,19206-492,46ג27מתשלתיותחובאיגרות

010,1242,1910757.1089,22קרנצרניותחובאיגרות

557.2589,2--32אחריםערךוניירותמניות

353,28381287216314,4170,71סחיריםערדניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערדניירות

761.1167-828.11-קונצרניותחובאיגרות

761,1167-828,11-סחיריםשאינסערךניירותכ"סה

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

768,12--768,12-בבנליםפיקדונות
..--.--.----------------------------..---.-..

76--76-השקעותבגיןלקבליכומימ
.-...---..--.-.--.--------------------..--..-

22---22חובהויתרותחייבים

589,32892,62477,614הנכסיםכלסך
~

4272,106

==================
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ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

בדצמבר31
20092008

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

048,3-(מ"מק)מועדקצרמלווה

812.39444.43סחירותממשלתיותחובאיגרות

812,39492,46בארץסטירותממשלתייתחובאיגרותכ"סה

..................
-968בחרולסתירותממשלתיותחובאיגרות

:;==------
780,40492,46:סחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:סחירותקינצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

131,29332.20להמרהניתנותאינן

131,29332,20בארץסחירותקונצרניותחוגאיגרותכ"סה

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

:ל"בחוסחירותקונצרניזתחובאיגרות

065.4757.1להמרהניתנותאינן

065,4757,1ל"בחוסהירותקונצרניותחובאיגרותכ"שה

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

196,33089,22שחירותעונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

1224סחירותחובאיגרותנ"סה

~

2581!6

200908/12/31בדצמבר31
קונצרנייתח"אג

הכיסדהכלסולתמרהלאממשלתיאח"אג
:(בשנים)מ"מ.ב

:סחירותחובאיגרות

339.4_90.345.386צמודותבלתי

99.363.439.419.4למדדצמודות

318.1_55.426.355ח"למטצמודות

95.336.413.418.4ממוצעס"מת

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%89.37651.10%48.4%07.4צמודותבלתי

%19,1%91.3%91.2%01,6למדדצמודות

2054.4%72.2%05.3ח"למטצמודות

5.י04"

9651.22954.44-לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

~
53.31854.5



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

נ,ןספישאינןב,,,ינ,גר,א-5ב141יו

בדצמבר31

20092008:ההעב.א

:סחירותבלתיבארץקתצרניותחובאיגרות

990.10להמרהניתנותבלתי
828.11

990.1011821יחירותבלתיבארץקתצרניותחובאיגרותכ"יה

2009בדצמבר31

:(ובשניםמחץ.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

41.320.3למדדצמודות

82.098,0ח"למטצמודות

39.319.3ממוצעמחהמ

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינןחובאיגרות

1.98.3%46.8למדדצמודות

%35.4%95.7ח"למטצמודות

9854.34651.8לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה
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2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6גיאור

בדצמברוי 20092008

:ההרכב

563,730בארץמניות

724577(1)ל"בחומניות

8282122מניותהכלסי

.ל'בהףוהןבארץהןהסחירותתנחתכולל(1)

סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור
בדצמבר31

20092008

:בארץסחיריםאחריםערךניירות

-229,18סלתעודות

12אופציותכתבי
230,182בארץסחיריסאחריםערךניירדתכ"סה

:ל"גחוסחיריסאחריםערךניירות

492.2980.1סלתעודות

492,2980,1ל"גחומחיריםאחריםערךניידותכ"שה

-........
ניירותב"יה

ערי
ן,251221981סחיריםאחרים



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

בדצמבר31

20092008

:ההרכב.א

12~76"359.12בבנקיםפיקדונות

2ן/200908בדצמבר31

הכלסך

(כבשניםמ"מט.ב

פיקדונות

.02.330למדדצמודים

משממוצעתתשואה.ג
:(ובאחוזים

לפדיוןוקללת

:פיקדונות

%12.2%22.5למדדצמודים
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ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותשיןלקבלסכומים-9ביאים

בדצמברנ3ליום

20092008

5651לקבלEXריבית

-1לקבלדיבידנד

2175לקבלקרןפדיון

224מההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

tata110-11"בדצמבר31ליום,ובו~וותויוםס,ב

29992008

58מנהלתחברה-חייבים

1122אחרותחובהויתרותחייבים

22נ2חובהויתרותחייביםסהעכ
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ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(1)ענייןבעלי-11ביאר

:ענייןבעליבגיןוהוצאותיההקופההתחייבויותעלמידעלהלן

ינימאי'"י'ב
,1'4

20092008

24137מנהלתחברה(זכאים)חייבים

שע

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיהרית(*)

הוצאא.2
20092008

962523המנהלתלחברהניהולדמי

28-וועדותוהברילדירקטוריםגמוליםדמי

8-עיוןימי
17-ביטוחים

162571

החדשההכלליונההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםהחוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(11
.בקופהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופים
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ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכיפייפןלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

ונים,ומיוונעמ12ביאוו
ביצמבר31ליום

20092008:העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

206,106]008,27(")בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(71)(]05)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

שנ,5טג8לנ126בדותהעמיתיםזכויותכ"סה

-0_6כ%-0.י10"בזכועתהשינויבעקבותהקופהלתשואתהזריעה

לשישיפירוט
-66

--המאוןתאריךלאחרשבוצעהקופחנכסיבשערוךשינדי
(137)(]05)המאזןתאריךאחרישנרשמולהוצאותהפרשות

(נ1125121

,(ח"שאלפי2אשתקז)ח"שאלפיבסךהמאזןליוםמעברבחשבוןהפקדותכולל(וי

זכותייתמתזעים-13ביהד
בדצמביג3עיים

9"
202098

137:מנהלתחברה-זכאים

137-זהיתויתרותזכאיםכ"יה



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאפים

(חפשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשוה11)ניהולזמי-14ביאור

בדצמבר31

20092008

5-ונלוותמשכורות

28-וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי
68-יהבלבנקניהולעמלת

23-ההשקעותתיקשלהידוניניהולבגיןניהולדמי
15-משפטיות

8.השקעותייעוץ

16-אחרמליצועיייעוץ

3-משרדואחזקתדירהשכר

12-ביטוחים

8-עיוןימי

967523(2)המנהלתלחברהניהולדמי

10-אחרותהוצאות

241212ניהולדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקופהמעמיתיגובההמנהלתהתברה
.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלמעמיתיהלגבותרשאיתהקופה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותועביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

;כדלקמןההוןשוקאגףהוראותפיעלמחושביםלהלןהמצויניםהשוניםהניהולדמישיעורי

שלחודשידוחחוזרלפימחושבהשיעור.%83.0הואמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
תודעמידימהעמיתיםשנגבוהמהולדמיעלמתבססהחישוב.2009ן-4-2גמלחוזר)גמלקופות

חודשכל.סוףהיינו,ניהולבדמיהעמיתיםחשבונותחוייבובוביוםהנכסיםיתרתועל

עימחושבהשיעור(%61.0ואשתקד.%76.0הואהקופהשלהניהולדמישלהאפקטיביהשיעור
2005גמלחוזר)גמלקופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכלליםחוזרבסיס

,להוצאובהפרשותומתחשב,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססההישוב(20-2
_הכספייםבדוחותשנרשמו

.המנהלתהחברהשלוהפסדרווחבדוחראה,הקופהניהולהוצאותעלמסףמידע(1)

.הכספייםלדוחות1באורראה.08/6/1כיזםמבנישינויעברההמנהלתהחברה(2)
.השוניםהשרותיםלנותנימשלמתוהיאלחברההניהולדמימשולמיםיוםמאותוהחל



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנהעמלות-15ביאור

בדצמבר31ביום

20092008

ששולמוהעמלותסכומי
1112ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

20092008

ידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

nal

~

n_ל)

%08.0%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

.%024-%04.0%044.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

('*)(*')ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
%05.0%04.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשטניירותבסוגי(*)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהועמלתזרסוכןלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(**)



ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-16ביאור

פועלתוהיא,הכנסהמסבפקודת1בסעיףכהגדרתה,מאושרתגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוף

להוראותובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,ממספטורותהקופההכנסות.ב
.הפקודה

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20092008

ח"שאלפיח"שאלפי
התקופהבשלח"מאגריביתבגין

80אחרשלבבעלותוהיושהאגרות

2252ן*)זריםערךבניירותמהשקעות

3052הכלסך
======

.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורוכו)זריםערךבניירותמהשקעותהמסהוצאות(י)

.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה.ד

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

,בחוקשפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
העברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין

לגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החוב

מכחשנקבעו,1976-ו"התשלהודעותןומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
הכוללים,עובדיולגביפרטיסלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוק
והמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרבין

מפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקופהבתשלום
.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלו

הנדרשהמידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
שירותיםעלהפיקוחבחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהם

הגמלקופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"ההשסגמעקופות)פיננסיים
מובנהקושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליה

מידעהחברהבידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוי
הסכומיםעלמדויק

.בלבדאומדןאלא,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלא
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ענפיתגמלעופה-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
כוללהאמורהאומדן.(2008שנתבסוףח"שאלפי30-כ)ח"שאלפי34-כהואהתשלומים

.(2008שנתבסוףח"שאלפי21-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי24-כשלסך

31ליוםנכון,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםעלמידעלהלן.ב
:(שוובאלפי2009בדצמבר

,ןייןעליית,),,,,,,,,,המעבישט
%לל%6,,,,,ל

"ל%%ןהנ,)%1יב%4),,,,
%יזו

,,,,,,,,,,,
81725וישגב,חוליכבית
לדך
66-חוליםבית

קדושהמשפחה
1-1מחקריםקרן

רפואיים
11-בקורחוליםבית

חולים

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
בדברלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופה
.הפיגור
מגישצריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעות

'בבסעיףשצוינוהמהותייםהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד
:שלעיל

,

"
,ש%על%4%4%6ש%ה4יעו,',,י,,,,,,עביל%השם

,,,
',"ך'

,ן,,,,,,,,,,,,,
(פירוקצו,משפטיבטיפול)לדךמשגבחוליםבית

.משפטיותתביעותכלהוגשולאהקופהכנגד.ה
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ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ותקינהחקיקהתהליכי-18ביאור

לאגמלקופותענףעלהחליםוחוזריםתקנות,חוקיםמספרהתפרסמו2009בשנת
:שעיקרםלקצבהמשלמות

-חוזרים
גוףשלמבקרחשבוןרואהלענייןהוראות;מוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול

זכויותהעברת,חובלגבייתמוסדייםגופיםופעולותבעייתייםבחובותטיפולמוסדין
בירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת,במזומןשלאעמיתים
מעורבותהגברת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות,ציבורתלונות
,שלוההשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה,ההוןבשוקהמוסדייםהגופים
נכסיםשוויחישובבדברהוראות,מוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך
;רשיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנהןמוסדיגוףשלסחיריםלא

הרבעוניוהדיווחהשנתיהדיווחהתאמתןולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניבדיווחתיקונים
מדיניותןניהולדמיגבייתמנגנוןןהוןרווחמסולביטול3לתיקוןולמבוטחיםלעמיתים
נכסיסך,מוסדייםלגופיםתשואהפרסוםכלליןמוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמול
לעניין5-2-2005גמלחוזרתיקון;החודשיהדוחעלבקרות,הבהרה-ארוךלטווחהחסכון
שלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערךןהצטרפותמסמךעלמעסיקחתימת
הנאהטובתאותמורהקבלתןללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות,גמלקופות
.שירותמנותן

-משנהוחקיקתחקיקה
ן2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
(הפנסיוניהחיסכוןעלממשלתיתהגנה)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות;2009-ט"התשס,(שעההוראת)
פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותו2009-ט"התשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)
הפיקוחתקנותו2009-ט"התשס,(כלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)(גמלקופות)

"גםקופות)פיננסייםשירותיםעל
הפיקוחתקנותו2009-ע"תש,(אישיבניהולגמלקופת)

;2009-ע"תש,(תיקון)(ממבטחהנדרשמינימליעצמיהון)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעל

.2009-ע"התש,(שעההוראת)גמתקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות

,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק
:וביניהם,שוניםהחקיקהתיקוניהסדיר2009-ט"התשס

אחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברה2011.1.1מיוםהחללפיה,הוראההוספת
ןמקיפהחדשהקרןןכלליתחדשהקרן;ותיקהקרן:הבאיםהגמלקופותמסוגיסוגמכל

קרןןלפיצוייםאישיתגמלקופת;לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמתלאגמלקופת
בפנסיהלהשתתפותמרכזיתגמלקופת,מחלהלדמימרכזיתגמלקופתהשתלמותן
.השרשקבעגמלקופתשלאחרסוגןלפיצוייםמרכזיתגמלקופתןתקציבית

קופת,תשואהמבטיחתגמלקופת,אישיבניהולגמלקופתעלתחוללאהאמורהההגבלה)
.(מסויםלציבורהמוגבלתגמלוקופתלקצבהמרכזיתגמל

,לתגמוליםגמללקופתיחידבתשלומישמקורםורווחיםריביתעלשהוחלהמסביטול
המושךעמיתיידרשלא2009.7.1מיוםהחל,לפיכך.2003-2007השניםבמהלךשהופקדו
במסחייביםשאינםובסכומיםכדיןבמשיכהשמדוברובלבד,הוןרווחמסלשלםכספים

.[חדשונוסחהכנסהמסלפקודת87סעיףאו(ד)3סעיףלפי
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ענפיתגמלקופת-שובל

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזןתאריךלאחראירועים-19ביאור

מדד,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה10/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות
הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.%25.1-עלועומדתשינויללאנותרהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך


