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בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
מ" 30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010ביוני

גמלקופתלניהולחברה-שובל.
-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעלית בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הגמלקופת"או"הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת במסגרת1996

מיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמי
הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדים

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

לכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופהי
ליוםעדהינוהפקדתםשמועד לאגמלוכקופת,2007.12.31

הינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמת
החל .ואילך2008.1.1-מה

ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.
2010/12/31.

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ" אתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

חשבונותואתוהקופההחברהחשבונות העמיתים
שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי

ובכפוף .דיןכללהוראות

ניהולמבטחיםמנורה.
כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקי המשתמע

הרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכך
שלההשקעותניהולעלהחלות ועדתלהוראותבכפוף,הקופה

.השקעות

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*
.מ"

יועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*
.פניםומבקרמשפטי



לניהולחברה-שוצל

_

J1WDnמ'בלמפעליתגמל
הדירקטוריעדוח

(הדשיםשקליםואלפי

השפהשלעיערייסכיפייםנתונים

;ינ20הדיווחתשפתלטשוטובסיט)ההרכבש

31,!2,2"3001;06,או2נ";6י

,346,129713נטו,סהייכהנכסיס
117903,126

עיקרייםמרכיבים
%532%4מזומניםושווימזומנים

%301סחיריםעררניירות

"% סחיריםשאינםערךניירות
%247%47.9%66.

" "%94והלוואותפקדונות (%010)נטו,הנכסיםיתר

הדווחבתקופתוהעביותדות?גההפהמשיכותפירוט.ב

'2010,6-1'09

"2,6-1'2009,12-1 הכקדות

ןמשיכות

(אליהואו)אחרותמקופותסו)זכויותהעברת

~

151)(00

~

4ן712)(3 צבירהכ,,סה
(1,ן53)(ן,344)4,8נטי

היזוחבתקופתהקופהתשואות.ג

10,6-19

"
,6-109,12-1

%64.1%מצטברתברוטונומינליתתשואה
38.12%22.22



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ"

הדירוטוריטדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהעופההשעעות

2010ביוני30ליום

נכהיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצפדה! המחיריםהצמדהבלא
יהל"בחוחודלצרכנ

כ"
.950מזומניםושווימזומנים

319,2.2693 ערךניירות
784,55400,41סחירים

-810,7994,04 ערךניירות
2739-סחיריםשאינם

71.3449 פיקדונות
.548,11והלוואות

548,11 השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית
1185.

186 ההשקעותכליך
561735426,62222,2

La1%222 %הקופהמהשקעותבאחוזים
44%48%2%6

%100

2009בדצתבר31ליום

231מזומניםושווימזומנים
182413 סחיריםערךניירות

006,54252,40478
249,8985,102 .סחיריםשאינםערךניירות

9201070.990
10 359והלוואותפיקדונות

,12.359,12 ריבית
.182השקעותבגיןלקבלוסכומים

83

""מואבי
שנאש



בעמפעליתגמליופתלניהולחברה"שובל
מ" 30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010ביוני

2010שנתשלהראשוןברבעוןההוושועסקירת

בישראלהמוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
כלשלהשיאנקודתסבובנסחרים זומנקודה.הזמנים

בירידותהרבעוןאתמסיימיםכשהםלרדתהמדדיםהחלו
.%13-%14-כשל נפלובעולםהמרכויותבבורסותגם

גברוזהברבעון.%10מעלשלבשיעוריםהמניותמדדי החששות
בעקבותהעולמיתבצמיחהומהאטהאירופהממדינותבחלקחובותמשברימפני

הגעתן שיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום
.המשברבתקופת

מאסרו

עולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הכלכליתוההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכי בקצבכיאם

בקצבההאטה.האחרוניםברבעוניםאותןשאפייןמהקצביותראיטי
ההתאוששות כוללהשוניםבנתוניםניכרת

המעובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטיתהצריכהנתוני
עלברוטומ" מעידיםוהתעשייההשירותיםבענפילייצואההנמנותנתוניגם.המקומיהייצור
בקצבהתמתנותעל ו.ההתאוששות

.%53.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
%-בבמשקהריביתאתישראלבנקהעלההרבעוןבתחילת

המשךרקעעל,%5.1שללרמה25.0 ,הכלכליתההתאוששות
הריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל

נמוכהברמהעדיין .הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל
''"

.

החובואגרותהמניותשות

.כיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדיהשניברבעון
בארההעיקרייםהמדדים

ירדוובאירופהב" .דומיםבשיעוריםהמניותמדדיירדובישראלגס.%10-%14שלבשיעורים
,המניותלמדדיבניגוד 40בונדתלומדד%23.3שלבשיעורעלה20בונדתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי עלה

.%34.0שלבשיעור
:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים כלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר.

.ההתאוששותבקצבהיחלשותעלשהצביעול"ובחובארד
.בעולסהמרחיבותמהתכניותחלקמיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליה* שלמהתפתחותםחשש.

.הגבוהיםהחובותבעקבותבאירופהבעיקרחובמשברי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

2009ן10/6-110/6-4ן

---י-1-- לצרכןהמחיריםמדד
67.053.1,8.3

.14.633מדדצמודממשלתיאריח
33.10ן4

י-----1--- 21.40ן06.767.1מדדצמודקונצרניוגיח

59.10,17.0_ח"מטצמודממשלתיח"וג

51.2ן99.318.2צמודלאח"ג)
---4--ן--- .21755-ף"המעומניותדד,

85.74ן13



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ" 2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

.גשמיליון6.3-כ-כשלבסך.והבנקיםהפיננסיםמגורעלסלתעודותרכשההקופה
הקופהמנגד המחקותסלתעודותמכרה

המנייתילאפיקהחשיפה,.11מיליון10-כבסךבארץמניותמדדי .%9.16הינה

אגהקופהרכשה-ממשלתיהצמודבאפיק
4.2שלבשוויח"אגומכרהauמיליון3-כשלבשוויח" raUמיליון

.%25.11הינהזהלאפיקהקופהשלהחשיפה.בתיקמ"המחאתלהאריךכדי

אגורכשהאחזקותיהאתהקופההגדילה-שקליהממשלתיבאפיק
מיליון3.14-כשלבסכוםח" .%26-כהינהלאפיקהחשיפהכ"סה.שומיליון5-כשלבשוויח"אגומכרה,שו

אגהקופהרכשה-הצמודהקונצרניבאפיק
2-כשלבהיקףומכרה"עמיליון7.1שלבשוויח" האחוקהשיעור.שומיליון

.%2.22הינההסחירהצמודהקונצרניח"באג

650-כהקופהמכרה-שקליהקונצרניבאפיק
.%6.1-כהינההרבעוןלסוףהאחוקה.שואלפי



ט"בעמפעליתגמלשופתלניהולחברה"שובל 30ליוםהדירקטוריוןדוח
2010ביוני

(ח"שובאלפי

ליוםליוטליום
zoG/6/so2009/6/302009/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

,התשלומיםהעברתברצף
3632.לפרעוןהמחאותבניכוי

הגילוילגביונהליםבנרותהערכת המנכ
שלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"

והנהליםהבקרות המנכ,ווהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל" מנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום בדוחלגלותנדרשתשהחברה
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני ביטוחההוןשוק

ו.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכון

ליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
מתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערך

בדוחגילוי ן.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבערה
30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010ביוני

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעפו'כספידיווחעלהחברהשל
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AZMONנ
C.P.A('חשבון-דויו (fSR

2010באוגוסט29,אביבתל

ע"תשבאלולס"י

לכבוד
שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלגמלקופתשל

(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
המדיניותעיקריעלהביאורואתוהוצאותהכנסותדוחותואת2010ביוני30ליוםהמאזןאתהכולל

.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםששהשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית

לכללבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלנאותהולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
' האוצרמשרדוהנחיותבישראלמקובליםחשבונאות

לחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההוןשוקאגף-
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהול

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאגואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

משקףאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותבישראלמקובליםחשבונאות'לכללבהתאםנאותבאופן
ליוםהחברהשלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון

.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםששהשללתקופההחברהשלהפעולותתוצאותואת2010ביוני30

,ו,--אניע,3
עצמוןציון
חשבוןרואה

%,,ומ!,י,;

9

5663243-03פקס.5608736-03.סל,א"ת61000אביב-תל,1.75.ת,65114מיקרו('בקומה)א-ה8ישראלמקשרחוב

5663243-3-972

1FAX

5608736-3-972

~

TE-4,:747999;73.,1.1)27'.-י]:,ISRAEL-]1',%1,83,65114,1,4,-.TEI

AZMONCPA@ZAHAV.:.11ן[11.1.



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהםחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
10/6/3009/6/3009/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרנלא

נכסים

שוטפיםנכסים

175102191בבנקיםמזומנים

6121ן4הגמלקופת-חייבים

24.79מראשהוצאות

215223270שוטפיםנכסיםכ"סה

.....................
שוטפיםשאינםנכסים

.8שוטפיםשאינםגבסיםכ"סה

---------------
%22azi)22הנכסיטכלסד

מניותוהוןהתחייבויות

ששפותהתחייבויית

223215217שרותיםלנותנילשלםהוצאות

458הגמלקופת-זכאים

223215270שוטפותהתחייבויותהכלסו

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

---ב------
223223270ההתחייבויותכלסך

%22המניותיהוןהתחייבויותסו
4%22222 4.

המצהבאורים
,ן.הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיהלעמהוויטיפים'

נותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו
תכעולותישי



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ"

והפידרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנוהחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

10/06/3009/06,3010/06/3009/06/3009/2גאור

מבוקרלאמגוררלאמבוערלאמבוקרלא
מגי

הכנסות

5540459288283הגמלמקופתניהולדמי
962 ..........

................................-...
6הוצאות

32401728ונלוותשכרהוצאות
52 לדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

%534261797ועדותוחברי
877445יהבבנקניהולעמלת

38154
5246262291השקעותניהולתיקדמי

1920השקעותייעוץ
101040 חשבונותביקורת

151781029
222211משפטייעוץ

1145 מקצועיםשרותים
18217165

814546פממימבקר
2495 ביטוחים

55982898110

-11עיוןוהשתלמועתימי
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בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
מ"

בינייםהנגיפייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

כללי-1באור

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

.("הקופה" הינההקופה
גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופת

" הסתדרותהינושלחסהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס
המיקרוביולוגים .והביוכימאים

הפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
ליוםעדהינו לאגמלוכקופת,2007.12.31

-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמת
.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ואילך2008.1.1

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
חשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

תקנישל114534בינלאומי דיווח
ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)IFRSבינלאומייםכספי

.האוצרשבאגףוחסכון
בהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמי דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
דעתבשיקול והנחותאומדנים,בהערכות

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
שלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

נדרשה,החברה להניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחות

גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
חשבונאייסבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים

מוכרים האומדניםתוקנושבהבתקופה
.מושפעתעתידיתתקופהובכל
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עיקרייםשרותיםנותני-3באור

בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה
כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ" כלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות

.השקעותועדתלהוראותבכפוף

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק הוראות,דיןכל
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברה

עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיסחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים
פי תשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראות

,שירותיםלנותני,לספקים
.אחריםשלישייםולצדדים

הגמלקופתיתרת-4באור
,החברההוצאותבגובה,הקופהמךלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקופהיתרת

דמיבניכוי העברהובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול
שנועדה,לחברהמהקופהכספית

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקופהניהולבגיךהחברההוצאותלתשלום

ניהולמדמיהכנסות-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
לשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

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

.("מצטברבסיס")הגביה

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

פיידוו-7באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך
.הערבותלהבטחתלבנקהמשועבד,למדדצמודמועדקצרבפקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש
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ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראותמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2010.4.14מיוםשניהטיוטה-ממשלתיות

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

.2010.4.14מיום2010-התשייע,תיקוח)(גמל

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיסהעברתוחוזרתקנותבנושאהבהרותמסמך*

גמלמקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010.4.27מיום2010-ע"התש,(אחת

מנהלתחברהאותהידיעלבנאמנותהמנוהלתאחרתגמלקופתעםגמלקופתמיזוגנוהל*
.10.4.27מיום

הנחיה,המשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטברשות,המידעמאגרירשםהנחיית*
גישהמתןלצורךמידענושאשלזהותאימותלתהליכימינימוםדרישת2010-1מספר
.2010.5.20מיוםמידעבמאגרשעליולמידע

מיוםוגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2010.5.24.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010.6.1מיום2010-ע"התש,(השתלמות

-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהמוסדייםגופיםחוורטיוטת*
.2010.6.15מיוםראשונהטיוטה

מיוםמ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראות*
2010.6.27.

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2010.6.30מיום2010-ע"התש,(2'מסתיקון)

,(2'מסתיקון)(אישיבניהולגמלקופת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2010.6.30מיוס2010-ע"התש


