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מ"בעמפעליתגמלצפתלניהולחברה-שצל 2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

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

בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הגמלקופת"או"הקופה" במסגרת1996
מיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמי

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתים
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה
החלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.ואילך2008.1.1-מה

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"

חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום תיקאתלנהלשתפקידו
כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות

ועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה



קלניהםחברה-שובל
מ"בעמפעליתגמלת"

הדירעטוריוןדוח
2010במרו31ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הקופהשלעיקרייםכתפייםנשתים

010הדיווחתלופתלתוףהנכסיתהרכב.א

"03,312009/2

ן3"

13903,126],744נטוהנכסימןכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים

0_%33ל141" סחיריםניירותערך
%7181% סחיריםשאינםערךניירות
66ש%80.7% והלתאותפקדתות
%049%74.9 נטו,הנכסיםיתר
20ן%040%

הדחתבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

788082,7י1הפקדית

ן(335)משיכות

(7124)(472)אליהודאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(531,1)981נטוצבירהכ"סה

=..----=

הדווחבתקופתהקופההשואות.ג

10,3_109,3-109,12-1

3%97.6%22.22.]%9מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2010במרץ31הדירעטוריוןדוח

2010שנתשלהראשוןברבעוןההוושוקסקירת

התבססותהמשךעלוהצביעו,חיובייםלהיותכלכלייםהמאקרוהנתוניםהמשיכוהראשוןברבעון
.הכלכליתהצמיחה
עודפתתשואההציגבישראלהמניותשוק.המניותבשוקיהמחיריםעלייתנמשכההראשוןברבעון

עלנישאכשהואלעלותהמשיךהמניותשוק.בעולםהמרכזייםהמניותשוקיפניעל
עדכוניגבי כלכלייםואינדיקאטוריםהצמיחהתחזיות

.חיוביים

מאשרו

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הייצורמדד:וביניהם,השוניםהפעילותבמדדימתבטאתבישראלההתאוששות.הכלכלית
שלהמשולבהמדד.החברותוסקריהצרכניםאמוןמדדי,ושירותיםבמסחרהפדיוןמדד,התעשייתי

,הרבעוןבמהלךהריאליתבפעילותהתרחבותעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנק
%6.0-ו%3.0,%3.0שלבשיעוריםעולהכשהוא

~

.(בהתאמהומרץפברואר,ינוארחודשים
שנתשלהראשוןברבעון%1.0שלירידהלעומת,%9.0-בהראשוןברבעוןירדלצרכןהמחיריםמדד

2009.
המשךרקעעל,הרבעוןבמהלך%25.1שללשיעור,%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוק

בארההמדדים.בעולםהמניותמדדילעלותהמשיכוהראשוןברבעון
שלבשיעוריםעלוואירופהב" עלוובישראל,%4-%6

.%7-%8-כשלבשיעוריםהמניותמדדי
בונדתלומדד%89.3שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדיגם
המחיריםאתלדחוףהמשיכו,החובבאפיקילפדיוןהנמוכותהתשואות.%62.5שלבשיעורעלה40

תשואהאחרבחפשםסיכוןלהגדילממשיכיםכשמשקיעים,מעלהכלפיהמניותבשוק
לתיקי .ההשקעות

:הםהמניותבשוקישעריםלעליותשהביאוהנוספיםהגורמים ובחובארץ,כלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר.
הצמיחההתבססותהמשךעלשהצביעו,ל" הצמיחהתחזיותהעלאת.

החברותשלהתחזיותושיפורהחברותשלטוביםדוחותי
ואטרקטיביותסיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר*

:הכלכליתהצמיחההמשךעללהעיבממשיכיםשלהלןהעניינים,זאתעם

המפותחבעולםבעיקר,העולםמדינותשלבחובותעליה*
יווןשלהחובמשברי

המרחיבהמהמדיניותתמדינותול"נסיגה
כלהם'



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2010במרץ31הדירעטוריוודוח

(המשך)2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/3-109/3-12009
%%%

86.0-14.08.3-לצרכןהמחיריםמדד
73.148.533.10מדדצמודממשלתיח"אג

29.582.1421.40מדדצמודקונצרניח"אג
77.171.251.2צמודלאממשלתיח"אג

59.101.1017.0-ח"מטצמודממשלתיח"אג
33.722.1185.74ף"המעומניותמדד

המאזןתאריךלאחרהתפתחות
בתהליך,ובישראלבעולםהפיננסייםבשווקיםהתנודתיותגברהח"הדותאריךשלאחרבתקופה
ונמשךהפיננסיותבהתחייבויותיהלעמודיווןשליכולתהלגביהחששמהתגברותכתוצאהשהחל

והשווקיםהכלכלותשארעלוהשפעתו,בכללהאירוגוששלהכלכלילעתידיותררחבחששעם
.בעולם

מדד,%10-בכ2010/5/26-הועד2010/4/1מיוםבתקופהירד25א"תמדדדוגמאלשםכך 50יורוסטוקס
נחלשגםתקופהאותהבמהלך.%8-בכירדונס'גדאומדד,%13-בכירדהאירופאי

.pe/o.-בכהדולרמולהיורו

2010שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

המניותאפיק

עמיליון8.1-כבסךוהבנקיםהפיננסיםמגזרעלסלתעודותהקופהרכשה2010שלהראשוןברבעון

~
.

.%25-כהיתההרבעוןבסוףהמניותלאפיקהחשיפה

ממשלתיח"אג

.%11-כהייתההרבעוןבסוףוהחשיפה,צמודותח"באגפעלהלאהקופה
אגומכרה,שומיליון8.0-כבסךבינונילטווחשקליותח"אגרכשההקופה

ארוךלטווחשקליותח" .%18-כהייתההרבעוןבסוףהחשיפהשיעור.מיליון4.0-כשלבשווי

קונצרניח"אג

אגומכרהעהמיליון6.2-כשלבשוויוצמודותסחירותח"אגרכשההקופה
8.0-כשלבהיקףח" .%22-כהייתההרבעוןבסוףהחשיפה.5אמיליון

עמיליון8.0-כשלבשווישקליותסחירותח"אגרכשההקופה

מיליון4.0-כשלבהיקףח"אגומכרה"
%2-כהייתההרבלוןבסוףהחיייפהומ



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבפיסלפיהקופההשקעות

נכסיםלמטבעבהצמיחלמדדבהצמדה
בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כ"יהל" 2010במרץ31ליום

620,1.240.860,1מזומניםושווימזומנים

247,57928,41259079,8513,107סחיריםערךניירות

188,1070.258,10-סחיריםשאינםערךניירות

896,11.-896,11-והלוואותפיקדונות

42-.141השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

868%553ההשקעותכליך

~

721314561פש64561

%45%49%6%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2010במרץ31הדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

ליוםליוםליום
2010/3/312009/3/312009/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

343134.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח י,

כספידיווחיל,החברהל"



ישורעצעיע*צ

*

co4AZMONו
552CPA).חשנק-דןא

תזיעסיון'ית,תלהבו
31מאי2010

לכבוד
שלקטוריון-הפהחברי
מ"בעמהעליתגמלקופתלניראלחררה-שובל

רשבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעלתוגמלקופתבניהולחברה-עינבלגמלקופתשל

בעמפעורתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמזעאתסקרנו
(החברה-להלן)מ" דוחותואת2010מרץ31ליוםהמאזןאתהכולל

המדיניותעיקריעלהבהזורואתוהוצאותהכנסות החשבוניית
.תאריךבאותושהסתייעהתהומיםש41יהשלואקופהאחריםובקמורים

לתקופתכספימידעשלטוותהולהצגהלעריכהאחראיתוההנהלההדירקטוריון
לכלליברהטםזוביניים והנחיותבישראלמקובליםחשבונאות

להכרותשנקבעו,וחסכוןבטוחההוןשוקאקד-ושוצרמשרד ניהול
זובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו.גמלקופות

.סקירתםעלבהתבסס

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשליקולת הישותשלהמבקרהוהמבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
להקופותכספימידעשלסקירה." עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייפ

,נהוומיישום,והחשבונאישרבספיימלצנייניםהאחראיםאנשים סקירה
בירברתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטיים

בהתאםהנערכת אינהולפיכךבישראלמקובליםבנקורתלתקני
השייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגולומאפשרת שהיומשמעותיים,ר

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,ולךברופאם.בביקורתמזוהיםלרכותיכולם

שהמירעלסבורלנודיורםדברליבבלתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
משקףאיעול"ושהכספי בישראלמקובלטחשבונאותלכלליבההאםנאותבאופן

בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרןוהנחיות לחברותשנקבעווחסכונן
החברהשלהכמפימצבהאת,המהותיותהבחינותמכלגמתקופותנזלול

ליום ההכרהשלהפעולותתוצאותואת2010במרץ31
באותושהסתיימהחוישיםשקישהשללתקופה .תאריך

ודיןב
עצמוןציוןש

חשבוןרואה

דה41ש1,

8

שנעשפהשכב



ימ/בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

מאזנים
עמינלייםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
10/3/3109/3/3109/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקהלא)

נכסים

שוטףרכוש

259-191בבנקיםמזומנים

-835אחריםחייבים

4-144הגמלקופת-חייבים

52-79מראשהוצאות

Ha111222הנצייםכלסך

מניותוהוןהתחייבהות

שוטפותהתחייבויות

230144212שרותיםלנותנילשלםהוצאות

ב-(416הגמלקופת-זכאים
-58 כלסך

346144270ההתחיעהוה

מניאח11

16111222נהמניותוהוןהתחיימיוהסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמחחיםהמשרפיםהבאורים
,ן

תפעולשירותינותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו



לניהולחברה-שובל

_

NIWמ"בעמפעליתגמל

והפידרווחדוחות
נומינלייםיטעים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלישתלשלושת

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו

ביוםגיוס

10/03/3109/03/31בשר

מבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

5252176962ההשתלמותמקרןניהולדמי

----------.........-........
6הוצאות

151252ונלוותשכךהוצאות

261797ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

4236154יהבבנקניחולעמלת

262491תשקעותתיקניהולדמי

91040השקעותייעוץ

7729חשבונותביקורת

111145משפטייעוץ

65ן1מקצועיםשרווניס

352195פנימימבקר

27-110ביטוחים

1124והשתלמויותעיורימי

14556משרדואחזקתדירהשכר

161754ושיווקפרסום

5-22לעמיתיםדיוור

25ן141אחרותהוצאות

252176962הוצאותסך

---------------.-----
נקיחוח

.הציפייהמהחשתנפרדבלתיחלקמהחיתהמשרפיםהבאורים
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בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
גמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ" להלן)

.("הקופה"
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה

גמל תשס
שלהםהיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינו

שמועדלכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
שמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתם
.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתם

.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
המוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים

הישראלי ועל,בחשבונאותלתקינה
.2-2-2007מספרגמלחוזרפי

הוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
.עצמי בעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחות
יש.אחרתנאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

ניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום
שתפקידומ"בעהשקעותתיקי שלההשקעותתיקאתלנהל

ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברה
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל
.המקצועיים

עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיסחשבונותאתמנהלהבנק
בכלהחברההוראותפי ,עמיתיםלמשיכותהנוגע

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע
הגמלקופתיתרת-*באור

,החברההוצאותבגובה,הקופהמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקופהיתרת
דמיבניכוי ובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשעבוניהול

שנועדה,לחברהמהקופהכספיתהעברה
.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותלתשלום



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010במרץ31

ניהולמדמיהכנסות-5באור
גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
לשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

פיעלהמירבי .דיןכלהוראות
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל בגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

.("מצטברבסיס")הגביהחודש

הוצאות-6באור
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-7באור
שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלן,

:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

מיוםהבהרה-בוכדירקטורמוסדיגוףעובדכהונת:1-9-2010מוסדייםגופיםחוזר*
2010.1.25.

-המוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניות:2-9-2010מוסדייםגופיםחוור*
.2010.3.24מיוםהבהרה

בשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה:מוסדייםגופיםחוורטיוטת*
מיוםשנייהטיוטה-השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחור

2010.2.16.

.2010.1.25מיום'שנייהטיוטה-מידעטכנולוגיותניהול'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת* -הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוחמוסדייםגופיםחוזרטיוטת.
.2010.1.14מיוםתיקון

אשראיהמעמידיםמוסדייםגופיםלהתייחסותפרמטריםלקביעתהועדהשלסופידוח*
חוזרוטיוטת(תודקועדת)2010.2.24מיוםממשלתיותלאחובאגרותרכישתבאמצעות

.הוועדההמלצותליישום2010.4.14מיום

מיוםשנייהטיוטה-רשיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרותויועציםסוכניםחוזרטיוטת*
2010.1.14.

מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותטיוטת*
.2010.3.24מיוםהמסלקההתאגדותומסמכי

אבטחתתקנותבנושאעמדהניירפרסמההמשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטהרשות
.2010.1.10מיוםמידעבמאגריפרטיותלהגנתמידע

אחריםחייבים-8באור
35בסךההוןשוקלאגףששולםהקנסבגין,המחוזיהמשפטלביתערעורהגישההחברה

."עאלפי

-12-


