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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדות

התאגידפעילות

קופת-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה.בנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמל

.1996בפברואר11ביום,לפנסיהרכיביםלהכללת

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

כבעלינחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי
המיקרוביולוגיםהסתדרות,בנוסף.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניות

.להלן2בפרקבתרשיםכמתואר,בחברההצבעהזכויותבעלתהיאוהביוכימאים

:1968-ח"תשכ,ערךניירותלחוקבהתאםלחברההקשוריםהצדדיםלהלן

%20(כאלהשקיימותככל)מהדירקטוריםמימהזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמחון
.ומעלה%20שלבשיעור.ידהעלהמוחזקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-
קופותולניהוללאישורכלליס)הכנסחמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת-

תיקאתהמנהלת,("פסגות":להלן)מ"בעערךניירותפסגותשל(1964-ד"תשכ,גמל
.הקופהשלההשקעות

.הקופה-
.מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-
אחדידי-עלשנשלטמיאובפסגותהשליטהמאמצעיומעלה%20שמחזיקמיאופסגות-

.מהם

העיקריותאחזקותמצנהתרשים.2

הכלליתהעובדיםהסתדרות
הסתדרות-החדשה

והביוכימאיםהמיירוביולוגים

ז
- ההצבעהמזכויות%26ן,הדירקטוריםמירימזכויות%33.33ן

(')הכלליתבאסיפהן(.,הדירקטוריתר"יולרבותן

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
.בקופההעמיתיםשלהןהזכויותיתר(י)



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013.בדצמבר31ליוםהתאגידעיליעלדוח(..:

(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגבי,כספימידע.3

201320122011

908934944השנהבמעדוהכנסותיההחברההוצאות

831,124620,123092,123(לברוטו,השנהלסוףהקופהנכסיסד

(311,8(859,7)(866,7)שליליתנטוצבירה-השנהבמשךיהעברותמשיכות,הפקדותסך.

(%10.3)%36.8%89.7השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

.חעמיתיסשלנטושליליתצבירהבקיצוהשוניםההשקעהבאפיקיההשקעותמרווחיותובע)הגידול(.)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

,הכנסהמסלתקנות,פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
ראה.דיןכלולהוראות("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוחההוןשגקעלהממונהלהוראות
.להלן15בסעיףפירוט

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניחןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגסהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות

הפעילותתחוםעלפללימידע.5

בדוחוכן,לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.חקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה
"החברהשלכלליםמאפיינים".בפרקהדירקטוריון

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקופהתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסקמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

ביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוגוחסכון
.מנהלתחברהשלמרצוןלפירוק

הפעילותהחום?למוצרתחליפים

.גמללקופותאפשרייםתחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

.(המשך)הפעילותתחום.על.כללישידע.:5

.,,ז

ניהולדמי
(

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקופהתקנוןפיעל.%73.0הוא2013בשנתמהעמיתיםשסבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי905היו2013בשנתמהקופהניהולמדמי,החברתהכנטות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות13-ו11בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה

הגמלקופותלענףהשוואה

עלההקופהנכסיהיקף.ש.%83שלבשיעור2013בשנתעלההגמלשלקופותהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%98.0שלבשיעור

הייתה2013בשנתהגמלקופותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה
שלבשיעורברוטונומינליותשנתיותתשואות2013בשנתהשיגההקופה.%00.9שלבשיעור

%36.8.
הניהולדמישיעור.%70.0היה2013בשנתהגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקופהשלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,8ביאורראה.%73.0הואבקופהמהעמיתיםשנגבו

"
...ן,,:..,.(.....

...ההשקעותניהולמבנה
אתמשקפתזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובע.תחברהדירקטוריון

התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגות
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

כלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתפסגות
ועדתלהוראותבכפוף,חקופהשלההשקעותניהולעלהחלות.הרגולטוריותההוראות
.השקעות

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
ולהחלטותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

..י.האמורות



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולתברהנשובל:
2013בדצמבר31לייםהתאגידעסקיעלדוח

הבנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

2.'"")"
הל(ח'י%גשקשי%%

831,124,620,123905928

להסדרובכפוףהחברהשלההשקעותוועדתפיעלנקבעההקופהשלההשקעהמדיניות
]'.התחיקתי

הקופהעמיתי.7

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתהקופח
%,והניוכימאים

'1גק411
י

ויית%.1יסעבןעין'ן:ריסע"
,.5י%י*"ןה

ן

'"
"
כות(זקץן

הלשה"זנטה40"
ג"פ%41'

-
.'
יי
,

י""
.,א4'

"ה-"'ש5"ש!י:'
(יני,נן

,;4
'

;,ן
)

ikyi

~

:j?
:S)%%1"המ%ל"

""אפ"1
,(ייח

-
61585(51319)81511)

(424)(196)2062182.-ן'.עצמאים
)140,4').כ"סה

.)829,4587,6(515,5)(938,8)

(198,8)(551,5)248,4741,4708,6שכירים2012

(462)(357)2442601עצמאים

(660,8)(908,5)001,5709,6(ף290,4כ"סה-
(469,4)(854,8)285,4738,4574,6שכירים2011

(495)(376,1)265278306עצמאים
סה.ל.

016,5880,6(")13.328,4!1כ"
~

23,10)(964,4)

.עצמאיםוגםשכיריםגםשחםעמיתיםישנס(י)

והפצהשיווק.8

.שיווקאוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה*
מידעהמספקאינטרנטאתר'החברהןמפעילה":(*

.
להוראותבהתאםהקופהעל'כללי

.חשבונותיהםאודותאישילמידעגישהלעמיתיםמאפשר:וכן,הרגולטוךךות4



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל..
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח:(-.

תחרות.9

.שונותגמלקופותבמסגרתומגווניםרביםהשקעהמסלוליפועליםבשוק

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקופההעמיתשלהבחירהחופשעקב
ומאמציהביטוחסוכניפעילות,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותי,לחברתח.אחת.מקופח
מהקופהכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגוייסשלהשיווק
.ההפוךבכיווןאואחרותלקופות

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
.חוץמיקורבמסגרתבחברהמועסקיםהשירותיםנותנישאר.מזכירהמעסיקההחברה

.ביטוחהויועץסיכוניםמנהל,כלכלייועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ)

שירותיםונותניספקים..11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנח"בפרק,לעילראה
או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי

ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד("הבנק"
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגע.בכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל.,כןכמו..דןהכללהוהאות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות.,העמיתיםשלומשיכות
שירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
יהבבנק,משלימיםתפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעול
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיך
קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה

ההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
ידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.4/12/31ן;ביוקהסתיימה
.ל"הבינמהבנק'חחברה
ניהולעמלות"-10בביאור,הקופהידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"השקעות
.מ"בעסהרפועליסבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי

.מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסוחרתהקופה

השקעות.12
,..,...,ן.....;
והוזיםפיקדונותלרבות.סחיריםושאינםסחיריםערךבניירותקויקעים:תעמיתיסכספי

':'::,..עתידנים
.הגיאוגרפיתפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוחןמההשקעותהלק.בארץחןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

'.ץ'1:ל:מימין13.1 .
ו..:
פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
.דין



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

זמיסוי:,.14

~

,,,:.
אתחמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירוותכוונתללאמוסדהינההחברה
.רגילהכחברהוממוסה,הכספייםדוחותיה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות..15

ההסדר.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהידיעלמפוקחתהמנחלתחברה
עלהחליםהממשלתייםוהצוויםההוראות,התקנות,החוקיםהואהחברההחלחלהתחיקתי

לגרועמבלי,זהובכלל,לעתמעתבתוקףשהןכפיגמלקופותהמנהלותברות"ועלגמלקופות
:לעילהאחורמכלליות

.ותקנותיו2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.1964-ד"תשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
,(פנסיונייססליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקותחוק*

.ותקנותיו2005"ה"התשס

בישראלההוןבשוקהעניניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםחתחרות;להגקףתחוק* (
.2005-ה"התשס,(חקיקהתיקוני

גופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2012-ב"התשע,(מוסדיים

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.ותקנותיו1999-ט"התשנ.,החקרותחוקן* '

.שהוחלוככל,ותקנותיו1981א"התשמ(שיטוחפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
,....ן,

בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2013בשנתשפורסמו,דיןהוראותלגבימידע
.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"-19

מהותייםהיבמים.16
לתפעולמ"בעלישראלהראודורהבינלאומיהבנקלביןהמנהלתהחברהביההסכםקיים

.יהבבנקעםהיהההסכם2013בשנת.2014בשנתהעמיתיםחשבונות
הקופההשקעותלניהולמ"בעערךניירותפסגותלביןהמנהלתהחברה!ביןהסכםקיים

.החברהשבניהול

משפטייםהליכים.17
והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-16בביאור,מעסיקיםבפיגוריתטיפולעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוקות',"מיוחדות

החברהבעסקיחריגשינויבדבלמידע.18

.התברהבעסקיחריגשינויעלידועולאהחברהבעסקישינויחללאהדוחלמועד



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

סיכוןבגורמידיון:.19
.......,
בפרקלעיל'ראה

~

.התחרותל
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)יחשופההקופה,כןכמו

כמו.בעברמשהיונמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
חובאגרותאשרחברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופהמבעבריותרכיוםהקופה,כן

והןהקופהתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעלמוחזקותשלהן
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעל

ניהול-'ופרק,הקופהשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
..בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףמובניםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופהעלהעתידית

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

משרהנושאישלתגמולמדיניות"שעניינו("החוזר":להלן)24-9-2009מוסדייםגופיםחוזר
פנימיבהליךיגובשמוסדייםבגועיםמשרהנושאיתגמולמבנהכיקןבע.,'מוסדייקןבגופים
עלמשרהנושאי.לתגמלההפוגביןראויאיזוןשיאפשרועקהונות.ל,.ויושתתמסודר

ועםהחוסכיםטובתעםאחדבקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיח:הצורך:לביןהצלחותיהם
.זמןלאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיה

שללרבותמשרהנושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשת,ההוזרלהוראותבהתאם

וזאת,בחוזרהמפורטיםלעקרונותבהתאם,השקעותבניהולבפועלהעוסקיםמשרהנושאי
.החברהברווחיאובביצועים,בהצלחותתלויאוכפוףלהםהניתןשהתגמולככל

הסיכוןלמדיניותמעברסיכוניםלנטילתתמריציםתיצורשלאכדתגובש.חתגמול:מדיניות
.,~.ו,המוסדן4ןהגוףשל

:בחברהמשרהנושאיתגמולמדיניות

מבנהכיקובעת,בחוזרכהגדרתו,המשרהנושאילתגמולבנוגעהחברהדירקטוריוןמדיניות
לא,ההשקעותבניהולהעוסקיםהמשרהלנושאיאובחברההמשרהלנושאישיינתן,התגמול
.החברהברווחיאובפועלבביצועיהםאובהצלחותיהםתלויאוכפוףיהיה

ל,בחבהמתיושםלא

~

בחברהמשרהלנושאיהתגמול.משרהלנושאימשתנהתגמולייניות
משתנהרכיב)בונוסרכיבללא('וכדבישיבהלהשתתפות).בלבדקבועתגמולבסיסעליהיה

וכן(24-9-2009תממונהבחוזרכהגדרתו,משרהנושאשלהאישייםמביצועיוהנגזר,בתגמול
.(1994-ד"התשנ,בנאמנותמשותפותהשקעותלחוק(ב)64בסעיףכהגדרתה)אופציהללא

אולצרכןהמחיריםלמדדשכרהצמדת,הדירקטוריוןלאישורבהתאם,תאפשרהחברה
,ההוןשוקאגףבהוראותלנדרשבהתאםאוהשכרערךשמירתלצורךכלשהואחליפיןלשער
.:;1:חןסכוהה).ביטוח

..
,ן],.

,ן:

....:.,,.;ילן.ן:,ייייי



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שיבל...
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

-שובלבניהולעוסקת,(החברהיי"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל*
.("הקופה":להלן)ענקתגמלקופת

ביום:הוקמההחברה*
.

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11
:.לפנסיהרכיבים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,להברה*

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

ומתחדש2014בדצמבר31עדתקףהאישור130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*
',,,לעתמעת

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה* ,ואילך
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת

.2008המסלשנתשקדמוהמס

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

ידיעלהשכרמןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך
שהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העוקד
לפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002'לראטנהרבשנת)לקופה
בגינםשאין,שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברת
במקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשה

יבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשה
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשות

במקום%6-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

6במקוס%-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת::013.1.1ק.1יום,החל.
..פיצויים

:(%7עדלהגדילזניתןלתגמולים%6-קעובדמשכר;ניכון

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה*

או"יהבבנק"-לחלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי*
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד("הבנק"

שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
לתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכל.להוראותובכפוף

,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתןםשלןות!ומשהפקדות. ..
שירותלנותני

~

:י.אחריםשלישייםק14לצדדים

חחל.*
.

הבינלאומימהבנקהתפעולשירותימכלולאתמקבלתההברה.1.1.מלםן2014
משלימיםתפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשון

.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיאלבדוחלעילראה

:;ן:

'היצודמטעי
;.

':

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

-9-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שפל: .
''

:"'ז:"
,]2013לשנתהדירקטוריוןדוח.

הקופהשלשייםחשבתותזהיקףמספרי

אלפי620,123לעומתח"שאלפי831,124-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
.%98.0שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

הצבירהבקיזוז,ההשקעהבאפיקימהרווחיםנבע2013בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםשלרכויותנטוהשלילית

.829,4הואהמאזןבתאריךבקופההמנוהליםהעמיתים.חשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי161-בהסתכם2013בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי908-בהסתכמו2013בשנתההברההוצאות

הכספייםבדוחותוכלליותהנהלההוצאותכביאורראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמי
.המבוקרים

.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןהללפליותצמשק.ההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2013דצמברבגיןהמדד)%82.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2013בשנת
יציבותיעדבתוךהינו013ןבשנתלצרכןהמחיריםמדדעליית1ייעור,.012ןןצמברבגין

.(%3-ל%1וביןישראל.בנקש5המחירים

השקליתהריבית

לרמהבינואר%75.1שלמרמהישראלבנקשלהמוצהרתהריביתירדה2013שנתבמהלך
בייצואירידה,השקלהתחזקות,האינפלציהבתחזיותירידהרקעעלואת.בדצמבר%1של

2014שנתבתחילתאישיתיגיעהעלמסשיעורילהעלאת(התממששלא)והצפי

."י.'מטביחה
..

התחזקלדתמאכך.הסחרמטבעתמרבית%ממשמעותיבאושהשקלתוסף2013בשנת
-בהשקלתוסףט"הלישומול%82.2-בהשקלהתחזקהיורומול.%02.7-בהדולרמולהשקל

היואןמול:המתעורריםהשווקיםעםהמדינותשלהמטבעותכנגדגםהתחזקהשקל.%88.4

-בהברזילאיהריאלומול%15.7-בקונגיההונגהדולרמול,%40.4-בהשקלהתהזקהסיני
%47.19.

....,.:

"
י-.ן ...,..ן.



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחצרה4שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

)4ן(המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.33-כשלבסך2013בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדנמוךהיהבפועלהגירעון.2012בשנת%2.4שלגירעוןלעומת,ג"מהתמ%15.3

.תוצר%65.4שלבשיעורהמקורי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%5.2)דולרמיליארד2.7-ל2013בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד3.3ושל(ג"מהתמ%3.0)2012בשנתדולרמיליארד8.0שלעודף,לעומת(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%1.3)2011בשנתדולר

בעודףמעלייהבעיקרנובעת(2012שנתלעומת)2013בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהעלייה
2013-בדולרמיליארד4.3-ל2012-בדולרמיליארד5.0-מוהשירותיםהסחורותבחשבון

5.5-ל2012בשנתדולרמיליארד8-מהראשוניותההכנסותבחשבוןבגירעוןומירידה
.2013-בדולרמיליארד

....."ההוןלשוקתתפתחויות.2

שיגוייסהמציגתרשיםלהלן,חאפיקיסבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2013שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2013בשנתעיקרייםבמדדים

פרק:
,.

,
1542%15

ן

MSCIמדד(י) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםחמניותמדדיאתמשקף



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

העיקרייםהמניותמדדי.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפקנה2013שנת
שלחדבשיעורהבנקיםמדדעלהזובשנה.%16-לכ%12ביןשלבשיעוריםעלובישראל

edSCI[)העולמיהמניותמדד.%33.16 AC WORLDלעומת.%25.20שלבשיעורעלה
.%76.5-כשלבשיעורירדהמתעורריםהשווקיםמדד,זאת
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןהמפותחיםבשווקיםלעליותהטיבותבין

.השנהבמהלךהצמיחהלהאצתוהצפיב"בארההכלכלייםבנתוניםשיפור*
.האמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייסבכליםהשימושהמשך*
.האירופיתהכלכלהליציבותבנוגעהחששותהתמתנות*
.בעולםהמשקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*

.ביפןהמשקבמבנהמשמעותיותרפורמותוביצועכמותיתהרהבהתכניתהשקת*

החובאגרותשוק

ומדד%99.2שלבשיעור2013.בשנתעלהלמדדהצמודות.הממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%47.9שלבשיעורעלהלמדדהצמודותחקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%69.1-ו%35.4,%31.2שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן
-י-ן

)
לזזי

88ששששאש88'''-

- "
%12.12%21,9ף"המעוכדד':

500S&P%60.29%41,13

MSCI AC WORLD%25.20%43.13

-%30.2-%02.7דולר

-%35.0-%82.2יורו

%99.2%35.9ממשלתימדדצמודח"אג

אג"'יר
%47.9%26.10'קונצרנימדדצמודח" :

%04.4%02.7צמודותלאח"אג.

במשקהוןגיוס

מיליארד4.3-כלעומתח"שמיליארד6.6-כעלעמד2013בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
הנפקותארבעבוצעוהשנהבמהלך.2011בשנתח"שמיליארד9.5-וכ2012בשנתח"ש

.ח"שמיליון320-כשלכוללגסךראשןנעה
ח"שמיליארדnDW22<ח"שמיליארד20-בכהשנההסתכם,נטו,האוצרהנפקותהיקף
.י,.2012.בשנת
3.25לעומת,שקלמיליארד4.28-לכחברותי"עלציבורח"אגהנפקותהיקףעלה2013בשנת

.2011-2010בשניםשהיהמזהנמוךההיקףעדייןאך,הקודמתבשנהשקלמיליארד
באמצעותשגויסמהסכום%84-לכ2013בשנתירדגבוהבדירוגח"אגשלההנפקותשיעור

.בהתאמה201112012בשנים%95-ו%92-כלעומת,לציבורח"אגשלהנפקות



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל..,
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הגמלעיפותענת.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוסעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.::.:הגמל.קופות

המאזןתאריךלאחראירוחים.4

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

.ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופח

ונמכרוח"שמיליון08.10-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמניותבאפיקהפעילותבמסגרת
ל"בהומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,בנוסף.ח"שמיליון23.9-כשלבהיקףבארץמניות
שלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"שמיליון12.16-כשלבהיקף

.ח"שמיליון66.10
מיליון95.5-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרת

השקליבאפיק,בנוסף.ח"שמיליון01.7-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגונמכרוח"ש
קונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון50.3-כשלבהיקףשקליותקגנצרניותח"אג.נרכשו

..ח"שמיליון03.1בהיקהשלשקליות
ונמכרוח"שמיליון50.3שלבהיקףצמודותח"אגנרכשוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

חובאגרותנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק.ח"שמיליון40.3שלבהיקףצמודותח"אג
.nrrwמיליון34.13-כשלבהיקףונמכרוח"שמיליון10.6-כשלבהיקף
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבת
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2012שנת2013שנת
(ח"שושאלפי(ח"שבאלפי)

(%82.1)587,6709,6!:..הפקדות
(%65.6)(908,5)(515,5)!:משיכות
%15.4(660,8)(019,9)מהקופההעברות

--81הקופהאלהעברות

שלתשואהלעומת%36.8היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
,סחיריםחובמנכסיבעיקרנבעו,2013בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקד%89.7

,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סל.ותעודותממניות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאוןליוםהשיעור.3
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)%58.50הואהנכסים
להעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה
.%100-להאפקטיביתהמילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויות
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה

מהשקעו
~

.בבורסהממכירותצריךואסהקופהל'
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

מעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
עלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחר

ההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודדהיכולת
קצרישקלייםופיקדונותשוטפותנזילותבהשקעותהכספיםרובהשקעתעלמבוססת

מחזיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח
במזומנים,סתיריסבנכסים.

(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשווי
.%57.91:בשיעור
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיההחובנכסישלהחייםמשךאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

.(,,,,.....י.
עסקי.על:.בדוחלעילראה

.
עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגיד

פעילות
החברהיעי
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שוקיישוניניהול

כללי
החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

.בקופהההשקעה

ידיעלשמפורסמיםהגמלחוזרילדרישותבהתאםההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתרבין,נועדואלוכללים.האוצרבמשרדההוןשוקאגף

שוקסיכוניניהולעלאחראי
קופותחוק"להלן)2005-ה"תשסגמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
.החוזרלפיסיכוניםמנהלמינתההחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמל

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים

שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהנכסיםהקצאתמדיניות
,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעותועדת.החברה
.הדירקטוריוןשלהכוללתהנכסיםהקצאתלמדיניותבכפוף

עלאפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיס

ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך

.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
,היעדשווקי,המטבע,הגיאוגרפיהאזורמרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות

בטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמתועדהענףרמתדרך
.שוניםפדיון
ניהולאופן"פרקוכן,ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

.הדירקטוריוןבדוח"החברה

עלנקבעההשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמזדסיכון

שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקופה
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סיכוניםעלנוסףמיזע

,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
.הקופהשלהמבוקריםחכספייס

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות7-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםראה.3
.הקופה

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
המידעכןכמו.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקופהפעילותסקירת,השוק
הרכבשלוהשוואההקופהלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצג
.האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבפועלהקופהנכסי

חריגהישנהאםהמתריעמהשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשל

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלבדרךנבדקות,שירותלשכותי"עהחברהעבורהנעשותפעולותעלהבקרותאפקטיביות
34012SAEאו16SSAEמסוגדעתחוותקבלת

[

,המתפעלמהבנקהתקבלוכאמורדעתחוות.
שערוךשירותילחברהמספקתאשר,הוגןמרווחומחברתהמשמורתמנהל,ההשקעותמנהל
הינןהבקרותכיההברההסיקהשהתקבלולדוחותבהתאם,סחיריםלאערךניירות

.אפקטיביות
,2013לדצמבר31ליוםעדמשלימיםתפעולשירותילחברהסיפקהאשר,שלםמגןחברת
כי,יודגש.(בעברשעשתהכפי)כאמורדעתחוותלחברהשהעבירהמבליוזאתלפעולחדלה

.הבינלאומיהבנקי"ע2014בינואר1מיוםהחללחברהניתניםהאמוריםהשירותים
נקבעבמסגרתה,(שלםמגןמחברתדעתחוותקבלתבהיעדר)מפצהבקרהביצעההחברה
מנתעלאלופעולותעבורהתיעודונבדק,שלםמגןחברתידיעלטופלואשרפעולותשלמדגם
משיכות,עמיתיםהצטרפותכלולותאלהבפעולות.אפקטיביותהינןתבקרותכילוודא
.ומהקופההקופהאלכספיםוהעברתכספים

הרישומיםכי,כנדרשלמערכתהוקלדולגביהןהנתוניםכינמצא,במדגםשנבדקומהפעולות
ולא,שנבדקוהבקשותאתתואמים,החשבונותהנהלתעםהמסונכרנים,המידעבמערכות
.כנדרשבוצעולאשנבדקושפעולותלכךראיותנמצאו
הינהשלסמגןידיעלשבוצעולפעולותבנוגעהפנימיתהבקרהכיהחברההסיקה,לפיכך

.אפקטיבית

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת
הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו

לתוםכיהסיקוהכספיםומנחלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשל
,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופה
להוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד
בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין
.אלו

בבקרהשינויכלאירעלא2013בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופן
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הדירקטוריוןחבריעלפרטים

שנהמספרומשפחהשט
מעי

-'השכלה.ותינותי.
"

אחרינובהםתאגידיטבחמץתעסקות
כדירקטורמשמשהאחרתותהשניםילידהתעודת
,ע.זהות יו,גולדשלגרשר,

קרןלניהולהחברההסתדרותר"ייהחברהבמדעיחע(ישראליתאביבתל3נטע516725251952ר"
לביוכימאיםהשתלמותהביוכימאיםבמשפטיםראשוןתואר

-LLB
מ"בעומיקרוביולוגיםומיקריבייליגיס

היהלומיםמכוןמשרדבעלח"ורוד"עולכלכלההפקולטהבוגרישראליתנס34גוריוןבן554539481958חסוןזרי:

עצמאיד"ועוח"רו,וחשבונאותציונה-
השקעותבוועדתצ"נחלשיווקבחברהשותרוניהולתעשייהמהנדסישראליתהוד14המלךשאול566291321960סולניקוסי

ר.ה.קרפואיים-פראמוצרים.ראשוןתוארהשרון

שניתוארעסקיםמינהל- ישראליתהעמקיםשושנת270670731942פוקסירט
קרןלניהולהחברהגמלאי

לביוכימאיםהשתלמותהעמקמגדל115

מ"בעומיקרוביולוגים- :
המעבדהמנהלאימונולוגיהPHDישראליתרחובות2החלוץ122788181947לרנרבי

במעבדההביוכימית
ח"קופשלהמרכזית

כללית- מוסמכתמעבדהעובדתמוסמכתמעבדהעובדתישראליתשורש127.ד.ת949נ26818575פישראולה!

.העבריתבאוניברסיטה90860
מחודשהחלגמלאית

.2013פברואר-
קרןלניהולהחברהגמלאיישראלית38אס"רמב424020731940חאיקצי

לביוכימאיסהשתלמותרחובות

מ"בעומיקרוביולוגים- ישראליתפתח31בקפלן940נ8501082(.)ארלנגריכאל%
M .Scלמדעיבפקולטהעובדבביוכימיה

אוניברסיטתהחייםתקווה

גמלאיכיום.א"ת- נ.ישראלית3/8וולנברגראול149855921933(.לקוןזר,
~

יחידהמנהלהבמיקחביולוגיה
קליניתבבקטריולוגיהחיפה

כיום.ם"רמבח"בבי
גמלאי

.2013/11/25ביוםכהונתוסיים('.)2014/1/1ביוםכהונתנוסיים(.)
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטיט

נציגשעדותחברות'ומשפחהשט.
גבעל'שלמשפחהבןחברה,התאגיד'עובדעיקריתהתעטקותהתחלתשארוד'חיצתי .

כדירק.כהונההדירקקוריון

~

בתאגידענייואחראוקשורהחברך,בת,נאפת,טור
ענייןבעלשל...

-הביוכימאיםהסתדרותר"יוהביוכימאיםהמהדרותר"ו'2013השקעותעדת,חברגולדשלגראשר ,
המיקרוביולוגים,המיקרוביולוגים

--עצמאימשרדבעלח"רו2006כןהבר,השקעותועדתר"יחסוןצורי
ביקורתועדת

--,בתחוםחברות2-בשותף2011כןחבר,ביקורהועדתר"יו7זןלניקין17י
pTIהשקעותועדת 'Wכלכליויעוץ

--גמלאי1996ביקורתועדתחברפוק17פרלו

--רפואיתמעבדהמנהל2006ביקורתועדתחברלרנרצבי
--ת.גמלא2004פישרפאולה

--'גמלא2004ביקורתועדתחברחאיקדני
--'גמלא2004(.)ארלנגרמיכאל
--גמלאי1996(..)קוןלזר

.2013/11/25ביוםכהונתוסיים(הי2014/1/1ביוםכהונתנוסיים(י)
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ימ'בעמפעליתגמלקופתלביהולחברה"שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשד)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

חסוןורי:

סולניקוסי

פוקסורלו

לרנרבי:

פישראולח

חאיקגי.

(ארלנגרףיכאל,

(י.)קוןזר!
שהתקיימוישיבותספר,

24

25

23

(טלפוניותישיבות2מתוכן)25

עןיטיניקור?י%(%
~

,,ינ

5

4

.2013,11/25ביוםכהונתוסיים(.י)2014/1,1ביוםכהונתםסיים(.)
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

התחלתתאריךעסקיניסיון'השכלהנושאשלמשפחהגו.גחבההתפקידתפקידלידהשנת'תעודתמספרמשפקהש0
י.?זיהויהשניםבחמש."אואחרבכירהמשרהקשורהנחברהזהות

י,אחרונותענייןבעלשלעניין.גבעלאו
2013הסתדרוהר"ו'החברהבמדעיBAלאהסתדרותר"ז'ר"ו'51672521953(*)טלןשלגראשר

הביוכימאיםראשוןתוארהמיקרוביולוגים
והמיקרוביולוגיםLLBבמשפטיםובימאים'והכ

20113,9רואימשרדבעלBA,חשבוןרואהלאלאל"מנכ583517501966(*")סוויריראובן

פרטיחשבוןוחשבונאותבכלכלה
2013,4-הסם-MBA11/3לאלאפניםמבקר287952841971גלינסקימיכאל

BA
"שותי

בקרהאודיט
"קורת.ובעסקיםבמנהל

-11,3-06,12ן[8
ביקורתצוותראש
ר"-פנים

~
ונבלום

רואי-הולצמן
חשבון

,חשבוןרואהלאלאכספיםמנהל0119191311983ציןרותם

.

BA2013,10במשרדחשבוןרואה

סוויריבכלכלה
~

'שות

~
CISA,השבונית

2010,10,החברהמזכירתמתמטיקהBSCלאלאמזכירת535200031956גפןיעל

החברהמזכירת.וסטטיכטיקההקופה
קרןועיהול

השתלמות
לביוכימאים

ומיקרוביולוגים
ת.דירקסור,מ"בע -
אליאנכהכפרת.בב

אביבברמה

,ל"כמנכשימשהדירקטוריוןר"כיוהמינויטרם(.נ

מש201החלכספיםכמנהלשימשל"כמנכהמינויטרם(*י)



מ"בעמפעליתגמלעופהלניהולתברה-שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול

ר"ליוהתשלום.בישיבותהשתתפותעבורגמולמקבליםהחברהשלהדירקטורים ש810הואדירקטוריון
אחרולדירקטורלישיבהח"ש060,1חיצונילדירקטור,לישיבהח" ש725

אינםוהםהשנתיהגמולעללוותרביקשוהחיצונייםהדירקטורים.לישיבהח"
.המאוןלתאריךונכוניםמ"מעכולליםהנקוביםהסכומים.כאמורגמולמקבלים

.ח"שאלפי131-נ2013בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר

שכרתנאי

ההתחייבויותפירוט'התשלומיםפירוט'תפקידובחברה.מקבלשם

שקיבלהלתשלומים2013ששוימוצשנת'"התשלום

''

שתאלפי
,

חז'
החברהעצמהעל

80ל"מנכסויריראובן

61החברהמזכירתגפןיעל

31ההברהמזכירת(.)נתנזוןשלומית

2013.10.31ליוםעד(.)

-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם,2013דצמבר
.כאלההיואס,מעביד

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
התאגידההתחייבויותלפרוטפירוע..תפקענהמקבלשם

המשלם.'שקיבלהלתשלומיםהתשלומילי;"".בקעקעיי.התשלום1'
ששול'ן,'"""'

החברהעלעצמס",4'ו"

ההסתדרות--ר"יוגולדשלגראשר

החדשההכלליתהדירקטוריון

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

.פעילותובגיןמההברהשכרמקבלאינו
המבקרהחשבוןרואה
'ושותעצמון.צ-משרד
א"ת8ישראלמקוה'רח-מען
עצמוןאליהו-האחראיהשותףשם



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-ששל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן

ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20137שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
מוסדייםגופיםחוורדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.ביקורתוועדתהשקעות

ועדתמכהנת,"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"-10-9-2009
הבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברהשלהגילויכועדתהביקורת
.הכספייםבדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימית

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקר-מינתההחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורתועדת

וביןבחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומחלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
:,ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלוהחהשקעות
ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה

עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות
בנוגעהןהתיקיםמנהלאתוהנחההתיקיםמנהלועםהקופההנהלתעםמתמידקשר

נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
ההשקעותועדתמחבריחלקועםחהשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרהתיקיםמנהל

,להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםוכדיילהתייעץלעדכנםכדי

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולבפרקהמבנה,לעילראה
ערךניירותומכרקנההתיקמנהל,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל

.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים
פיעלמתבצעהתיקיםמנהלידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי

ואתוהקופה.החברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד..12/31/גגליוםעד.("הבנק"
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,התבההתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכות
מכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים

תפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעולשירותי
,משלימים

.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתת.ממשיךיהבבנק
בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחבהתעם.התקשהה.החברה

"
קבלתלצורך,מ

.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
תפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימהההתקשרות
,הבישלמהבנקהחברהידיעלמשלימים

בישיבותלהשתתףמוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמיםהתיקיםמנהלנציגי
.(הצורךלפי)מהישיבותבחלקאוהחברהדירקטוריון



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

מצק
הפנים"

שלההפנימיתהביקורתמערךאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,נדרשההחברה
ביסוס,הקופהפעילותתחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעות-הוספתידיעל

.ועודכתוביםעבודהבנהליהפנימיתהביקורתמערךהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכנית

.ההוןשוקאגףלהוראותבהתאםפועלתהחברה

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

פעליותבאסיפותהצבעהנוהל

מדיניותאתמסדיר,החברהי"עאושראשר,הקופהשלכלליותבאסיפותהצבעהנוהל
להוראתכפוףהנוהל.באסיפותההצבעהלאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופח
:הבאיםהפרסומיםלרבות,הדיןולהוראותהכנסהמסלתקנות1ה41תקנה

באסיפהמנהלתחברתהשתתפות)(גמלקופותס"פענסשירותיםעלהפיקוחתקעת.1
2009-ט"התשס,(הכללית
מחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטותאשר,התקנותלתוקפןנכנסו09.10.8ביום

גיבושאופןאת,בוהצבעהזכותבעלתשהיאתאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתף
.ההצבעהלחובתהסייגיםואת,הצבעהבדברהמדיניות

-מהתחילה)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר11-9-2009חוזר.2
10.1.1)

חובתאתהמסדירזהחוזרפורסם,1בסעיףכמפורט,בענייןתקנותלפרסוםבחמשך
הואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוף
.הצבעהוכותבעל
הנוהל.ההצבעהאופןולגביבאסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל

נושאיהעסקת,ענייןובעלישליטהבעליעםעסקאות:הבאיםלנושאים,היתרביו,מתייחס
סעיפיםלענייןתקנוןתיקון,משרהלנושאיוביטוחשיפוימתן,שכרסוהסכמימשרה

.וכדומההעסקתםותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטוריםמינוי,דיבידנדחלוקת,מסוימים
ועדתלהכרעתיובאובהההצבעהוהחלטתבאסיפההשתתפותמקריםבאילוקובע.הנוהל

באילווכן.פסגות-התיקים'למנהלקשורבצד.מדוברכאשרואת,העונהשלההשקעות
כאשרזאת,ההשקעותועדתשלהחיצונייםחנציגיסלהכרעת.תובא"ההחלטמקרים
הדורשהצבעהנושאעולהבהםשבמקרים,הנוהלקובעעוד.לקופהקשורבצדמדובר
באופןההשקעותלוועדתתובאההחלטה,במדיניותמעוגןשאינואודעתשיקולהפעלת
.פרטני

,.?ח:..'.-'..:
'

.-...
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2013לשנתהדירקטוריוןדוח')

(המשך)כלליותבאסיפותהצבעהנוהל

.השונותבאסיפותהקופהאתשייצגהגוףתהיהאנטרופישחברתאישרהההשקעותועדת
המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבל.לחודשייםאחתכףקובע'הנוהל
..:.להלן

ואופןהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות.1
האסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווח.אסיפותבאותןהקופהשלההצבעה

ועדתלהכרעתהובאההשתתפותחובתאו/ובהןהצבעהאופןלענייןשההחלטה
בניגודהצבעהשלובמקריס,הנסקרתבתקופה(לעילבסעיףכאמור)ההשקעות
.הסיבותיפורטו,הענייןלפי,ההצבעהלמדיניות

והנימוקיםהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהן.אסיפות...2
.בחןהשתתפותלאי

.

ועדתתקייםלשנהאחתכי,קובעהנוהל-ועדכונםהנהליםבנושאלדיוןהתייחסות
.הצורךבמידתותעדכנםלנהליםבנוגעדיוןההשקעות

.שלהההצבעהמדיניותבצירוף,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה
לשנותניתןבאמצעותואשרעליונהחשיבותבעלנושאהכלליותבאסיפותרואההקופה

וביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוקועיוותיםמוסכמות
.ציבוריותבחברותתאגידיממשלשלולקידומוהמיעוטאחזקות

אתלהעבירלקופחמאפשרתכלליותבאסיפות,בהשתתפות.הקופת.האקטיביותןענלו
התנהלותעלולהשפיעציבוריותבחברותתאגידיממשלשלהרבותהסוגיותלגביתפישותיה
.הקופחעמיתיטובתעללשמורזוובדרךהציבוריותהחברות

שלרבבמספרההצבעהמדיניותלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהל,כאמור
.הציבוריותהחברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר,נושאים
בהתאםהקופהשאימצהתאגידיממשלאיכותמדיניותאתכאמורתואםההצבעהאופן
.לחוזר
.כלליותאספות153-ב2013השתתפהצשנתהקופה

..,,1..
משפטייםהלינים

-13בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

...!..מיסוי

."מיסוי"-14פרקהתאגידללעשקידוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים
ע,דו-,לעילראה

~

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקי

-24-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצחיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלתשנתיתדוחאתסקרתי.נ ן
ייהדוח:להלן)2013לשנת(החברהיי"

.(י,
בוחסרולאמהותיתעובדאשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוחדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכשובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוהות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלמפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,אות)

.בדוחחמכוסי0ולתקופותלמועדיםן
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוחצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4

-ונןןהחברםשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלחונחלים
;הדותשלהסכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחעאו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.בן
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידרלספקהמיועדונ,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוחותולכךהכספי

)ERS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתויוצגנו
-וכןןהערכתנועלבתתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלההברהשלמפנימיתבבקרםשעויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מחותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואתגילינוזוהצחרההמצהיריסבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלתדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרחלגבי

אובקביעתחהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםחליקוייסכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלשנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםחחברהשלביכולתה

אוחהנחלחמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלחפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספי;דיווועלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מנכ,סוויריראובןח"רותאריך
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניתוץחברה"שובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ציןרותםח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("יחדוח':להלן)2013לשנת("החברה"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוההמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלתבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהונקופתבמהלךבפרט,בחברוןאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרחקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)aFRSההוןשוקעלהממונהולהוראות,
החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגגיוחנחליםחבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופחלתום

שאירעכספידיווחעלחחברחשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלחפנימיתהבקרחעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואתגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרחעדכניתהערכתנועלבחתבסס,ההברחשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלחפנימיתהבקרתשלבתפעלתח
-וכן1כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהתברחשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

רותםח"רו.תאריך

"
כספיםמנהל,ון
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שעל
כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-ולהלןמ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,ייהחברהיק

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

FRS(בינלאומייםכספידיווהלתקניבהתאם

"
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוחוראות

אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותחינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

,פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-חשלהפנימית Of Sponsoring Organizations of the Treadg
~

y Commission
)coso(.מאמינהההנהלהווהערכהעלבהתבסס)

~

elieves2013בדצמבר31ליוסכי,
.אפקטיביתהינהכספיריווהעלהחברהשלהפנימיתהבקרה

----
-

--
----

- הדירקטוריוןר"יו,גולדשלגראשר

--מ-7)
ל"מנכ,סוויריראובןח"רו

כספיםמנהל,ציןרותםח"רו

יז)/'ע'4
ריךתא
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עצמוי

co1Z-./ישוה .

AZflION

חשבון-יופי
.

44ינע4(151()

,אה,י"זי

"rlaenלעמישמהעלעל
גר"-שיכלשל

מ"בעמפעליתגמלקופתל!"עט"

כטפידייתעלפנימיתבירה

-להלן)ימ'בעמפעליתגמל!קופולניהולחברה-שובלשלכספידיווחעלהפנימיתהכקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעקריטריוניםעלבהתבסס2012-.20)3בדצמבר3:לימים("החברה"
Organizations-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה of

I

the Treadway501ח0ק5!5ת

:

Commi (tee of

Commission(לחלן-COSO;.פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהוצרהשלהצהלה.הדירקנירין
בדוההנכללת.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתם!.ךהערכ'.כספה,ו.דל!!אפקטיבית

עלדעהלחזותהיאאחריותנו.המצירך'כספידיווהעלהפנימיתהכקרהכדבריההנהלההדירקטוריון
.רתני'ביקועלבהתבססההברהשלכספיזיייהעלהפנימיתהבקרה

מו.-ה'לתקנבמתאםביקירתניאתערכנו
"

Public!30ן

.

.

Accoun

( ing OvelsighY1CAOB(ב"בארה

פיעל,בישראלהשבוןריאילשכתידיעלאומצואשר.כספידיווהעלשימיתבקרךשךביקורהבדבר
.קוימהאםביטחוןשלמבירקמידהלהשיגבמטרהולבצעהביקורת-וrKלתכי.קצ,מרש-נאלהתקנים
לגביהבנההשגתכללה'כיקירתנ.כספידיווזןעלאפקטיביתבימיתה.,;כ.יק"קמהיקהבחינותמכל

אפקטיביוקשלהערכה.בחינהוכן,;מהותיו;הולשושקיימתהמיכיןהעיסה.כספי,דיויועיפנימיתבקרה
אחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהמיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשליהתפעולהתכנין
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיכותבהתאםכנחוציםשחשבנו

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועזתהליךהינהחברהשל.כספירה-עדפנימיהבקרה
בינלאומיכספידוהלתקניבהתאםצוניות.!,למטרות!כספיינות,דוזשלוההכנהכספיויה'דשלהמהימנות

IFRSחברותלנבינקבעואשרהאוצרבמשרד,והסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעל2ית'הנדר!תאמוי;;ב
.גמלקופותניהול
לניהולמתייהסים(ן!:אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחביהקלככפידיונהעלפנימיתבקרה

החברהוכמישל!וההעברווהעכקאותאתנאותובאופןבמדויקמשעפות.סביךבפירוט.אשררשומות
לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשל;פבירומידהמספקים2ן:(מרשותההוצאותלרבות)

שוךאגףיזיעלהנדרשותבהתאמותIFRSבינלאימיכספידייוהלתקניבהתאםכספייםדוחיתרכנת
הוצאת.כספיםישקבלת.גמלקופותהול,!ווברוהלגבינקבעואשרהאנצרי-כמש:וחיסכוביטוח,ההון

מידהמספקים-י(נ!,ה-החבושיההגדלה.הדירקטוריוןלהרשאותבקפאםק.נעשיםהחברךשלכספים
(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגיליי:אמזיעהלגבי)ביטחושלסבירה
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי

כמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המוכנותמגבלוהיהבשל
שבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכוויתאפקטיביותהערכתבסיסעד-,העתיולכימסקנותהסקת,כן

תשתנההנהליםאוהמדיניוהשלהדייםשמידתאית:בנכיבשינוייככגלל:מתאימיי.לבלםתהפוכנה
.לרעה



31לימיםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהיתייההבחינותמכל,יימה;החביה,כדעתנו
בדצמב

~
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטייוניםעלכהתבסס2012,-ו2013-

.cosoיויעלשפורסמה

ביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהנדרשותבהתאמותIFRSבינלאומי.כספדיווחיתקני)בהתרםגםביקרנו
TY:-אשוהאיצרבמשיךוחיסכון ?, p(2013בדצמבר31לימיםהחברהשלגמלקופותניפולהררות'לב

26מיוםשלנווהדוחתאריךכאותושהפחימוהשניםלשלושוהפכךהריוחעלהיו1,ראת2012-ו
.כטפייםדוחותאותת'עממסייגתבלתיזעהנוויי,זלל.2014מארס
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.

ע5)

"
CYA

~
?rrלעמיתיטהטנקרהמשמןיואה

מ"בעמפעליהגמלקופהלניהולהברח-שובלשל

להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולהברה-שובלשל'הכספהמצבעלהמצורפיםת,הדיהאתביקרנו
השניםמשלושתאחדלכלוהפסדהריוחעלודוחואת2012-י2013.בדצמבו31לימים("החברה"-

.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהנםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאיתםשהסתיימו
.ביקורתנועלבהחבססאלהכספייםת'דוהעדדעהלהיותהיאאחריותנו

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקנים,ליבוי,בישראלמקובליםויק;בי.לקקובהתאםביךוריגיאתערכנו

הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפי-על.1973-ג"התשי(השכוירואה:שןפעולתורך-0
ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחיןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה

בחינהגםכוללתביקורת.הכספתםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכות!ראיוושלמידגמיתבדיקהכוללת
שלוההנהלההדירקטוריוןדי'עלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםשל-שיושמוהחשבונאוקכללישל

נאותבסיסמספקתשביקורתנוכבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוהותההצגהנאותותהערכיווכןהחברה
.'נ!דעולחוות

שיהכספיהמצבאת,המהותיותבחינות;מכל.נאותפו.באמשךפיבל":7בספיים:יהריךיח,לרעתנו
מ"השנשת.משלאחדלכל.הפסד'ווה.הועלהדוחאת,2012-.20)3בדצמבי31לימיםהחברה

[בינלאומיכספידיזוהלתקניבהתאם,האייכיכבאיונםעוהסחיימו

~

IFRSידיעלהנדרשותבהתאמות

.גמלקופותניהולחברות'לגבינקבעואשרהאוצרבמשרד.הכרוז.ביביה,ההוןשוקאגף

כפי.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהץ[,4()11.:ו'לקקנבהתאם,גםביקרנו
31לימיםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיוןהבקרהאת.בישיאלחשבון'ייאלשכתדי'עלשאומצו
שפורסםפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבההבסס,2012-י2013בדצמבר

הבקרהאפקטיביותעלמטויגתכלתידעתחוותכלל2014במארס26וקיים-:שלוהדיחcosoידיעל
.ההברהשלהכספידיויהעלהפנימית
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליטבאלפי)

עייםליוט
ג2,12/3ג13/12/31גימר

נכסים
42747חובהונוזרותחייבים

(')588בבנקפקדון-פיננסיתהשקעה
(')6126207מוומניםושווימוומנים

161262הנכסיםכלסך

--
הון

--7מניותהוך

התחייבויוונ

9154נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

10146258זכותויתרותזכאים

--

161262ההתחייבויותכלסי

--

מחדשסדו(.1

.הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאוריט

/ן

ותאריך

ציןהותםח"רוסוויריראובןח"רוגולדשלגראשרהכספייםהדוחותאישור

כספיםמנחלל"מנכהדירקטוריוןר"יו
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימתלשנה

201320122011ביאור

11905928938נטו,הגמלמקופתניהולמדמיהכנסות

366מימוןהכנסות

908934944ההכנסותכלסן

13908934944וכלליותהנהלההוצאות

908934944ההוצאותכלסן

---ההשיהעלמסיםלפניר11ח

---8ההכנסהעלמסים

--לתקפהרמח

-===-=
,

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.
..'...

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים:ן:

כללי-1ביאור
קופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולתברה-שובל.א

1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.בנאמנות("הקופת"להלן)מ"בעענפיתגמל

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםמיועדתהקופה

..:והביוכימאוס
..::הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

גםקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים

"
,

.1964-ד"התשכ
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור
:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
ובהתאםaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתותחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתזריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
הרוות

הכולי
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאונם.

.הכספייס.לדוחוקצורפו
ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב

הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכשפייסהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.כבירחבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

יעתושיקולבאומדניםשימוש.ד
בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםחכסיייםהדוחותבעריכת

,דעת
.

הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בהערכות
להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימות.לנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים.גוהמיסשונווק
חשבונאייסבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקרים,שבבסיסםוההנחות.האומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידתתהליכי

פעילותמגזרי-3ביאור
,הקופהמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדגמלקופתמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפקדהרןוחעלבדוחראה

:...,.
.
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-4ביאור

בדצמבר31ליום

20132012

2647'קשוריםצדדים

-1אחריםחייבים

--
2747חובהויתרותחייביםכ"סה

--

פיננסיתהשקעה-5ביאור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך

nrrw,הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפקדוןזההסכוםהפקדתכנגד.

מזומניםושווימזומנים-6ביאור

בדצמבר31ליוט

20132012

126207מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

126207מזומניםושווימזומנים

י"פרעלרביתשיעוריעלהמבוססתריביתהמאזןליוםנושאיםהבנקאייסבתאגידיםהמזומנים
.%85.0-מ"בעסהרפועליםחברתשל
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים'.
ל;,

לצמיהון-7ביאור

גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח

"
-ה"התשס,

ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהיאמאחר,עצמיהוןמקיוםפטורההמנהלתהחברה,2005
.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעל.מיסים.-8ביאור

אתהמסיםלרשותמגישההחברה.מ"מעלצורכירווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.רגילהכחברהוממוסה,הכספייםדוחותיה
.להוצאותיהשוותהכנסותיהוכלמאחר,רווחמטרתללאכחברתהחברהפועלתבפועל

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
אחרותהטבות,העסקהפיוסלאחרהטבות,קצרלטווחהטבותכוללותלעובדיםהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוךלטווח

העססהסיוםלאחרהטבות
בעתלעובדפיצוייםלשלםהחברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני

14סעיףלפי,מוגדרת.הפקדהבתוכניתשוטפות,.הפקדותלבצעאושף"פףפיטורירנאו
.העסקה.סיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלהחברהאתחייבויול.להלןכמתואר
בתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבות'חישוב
.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעלומבוסס

המסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדהכתוכנית

..'.מוגדרתי'הפקדת.תוכניות

מתשלומיחלקלגבי
,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,הפיצויים.

התשכ.
,1963-ג" בחברותבפוליסותוראופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על

,ביטוח
.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות
בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
אלפי7וסךח"שאלפי9לסך2012-ו2013בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמהח"ש

:;
..

בדצמבר31
ן

'..יו:,..
20132012

ח"שאלפי
74פיטוריןבגיןהתחייבויות



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי))

זמההתרותזכאים-10ביאור
בדצמברי3ליום

2013(")2012

-2ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

123220לשלםהוצאות

-3ממשלתיותורשויותמוסדות

צדדיטג

~

38!8'.ן,.שורים

146218זכותויתרותזכאיםהכלסך

.מחדשסווג(י)

ניהלמדמיהכנסות-11ביאור

גמלקופתהיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההניהולדמישיעור
הניהולדמי.האמורלשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

201320122011

1בaa2ב22הגמלמקופתניהולדמי

%923%124%180הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

החברהשבניהםהגמלקמהאודותנתונים-12ביאור

ותשלומיםתקבולים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

המנוהלהנכסיםסך

-

.ח"שאלפי831,124:הינו20!3בדצמבר31ליוםם
.ח"שאלפי587,6:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמעמיתיםהתקבולים
.ח"שאלפי5,5!5:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהלעמיתיםהתשלומים

2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהכיפיםהעברות.ב

81גמלמקופותהעברות

81לחברההעברותכלסך

'-אחריםלגופיםמהחברההעברות

(20)בנטוחלחברותהעברות

(95)פנסיהלקרנותהעברות

(904.8)גמללקופותהעברות

(%01,9מהחברההעברותכליך

.נטו,העבשת

~

93%



מ"בעמפעליתגמלקאתלניהולחברה-שובל

2013לשנתהכשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

יכלליותהנחלההיצאית-13ליאור
גדצטגר31גיוסשהסתיימהלשנה

201320122011

957066ונלוותעבודהשכר

13110182לדירקטוריםתשלומים

545972ביטוחים

(*)(12)2020ותקשורתמשרדיםאחזקת

353467ופרסוםשיווק

174172177מתפעליםלגורמיםתשלום

507395השקעותתיקניהולדמי

300352337(**)מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

212632והשונלמויותעיורימי

282728אחרות

--- סה

204214244וכלליותהנהלההוצאותכ"

ליוםעד(ייהבנקייאו"יהבובנק-להלן)D3"Yהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבוניתואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31

הוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
תשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה
מכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםחתל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםmu1<,לספקים

WDשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעולשירותי

~

>wDn>t1CIIDחלקםאשר
.אחריםשירותיסספקיבאמצעותיינתנו

משלימיםשירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגוחברתעםהתקשרההחברה

ראה.13/12/31ביוםהסתיימהההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי
.ל"הבינמהבנקהחברהידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעיל

.שיחאלפי35שלבסךקודמותתקומתבגיןהפרשותתיקוניכולל(.)

ימצוץסעיףהרכב(")

'

~
DDW)20132012מקצועייסיושירותים

4239כלכליתעוץ

8076(.*ןכספיםמנהל,ל"מנכ

3541ח"רוביקורת

4244משפטיתעוץ

20עמיתיםפרטיושיפוראימות

(י)2916מקצועישרות

(4041סוקס

"
)

(ל3946סיכוניםניהול

01הוגןמרווח

3593פניםביקורת

18811כ"סה

.מחדשסווג(')

.בשכרל"מנכמונהכהונתםסיוםעם.יל'כמנככהונתואתגולדשלגראשרמרסיים2013ספטמברבחודש(-'1



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-14ביאור

(ס.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהול,והחברה'החברה
מספר,הכספייםהדוחותאישורלמועדנכון,בנוסף.מזכירותהשירוניי;משרדחולקות

גםמשמשבחברההדירקטוריוןר"יו,ם.ס.קבקרןוגסבחברהגםמכהניםדירקטורים
החברות.ס.ס.קבקרןהכספיםכמנהלגםמשמשבחברהל"והמנכ,ם.ס.קבקרןל"כמנכ

נכללותהחברותביןזכותאוחובהיתרות.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפות
."קשוריםצדדים"בסעיף

(*)קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:2013בדצמבר31לנוסההרכב

20132012

"עאלפי 47-חייבים

1881זכותויתרותזכאים

.,ל;.צמודותואינןנושאותריניתהיתרותאינן(.).י_.
ב)היתקף(*י)

"
של(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלט.רך

.ח"שאלפי25עלעמדההקופה.-'

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

20132012.,,י;.,

ח"שאלפי
905928ניהולמדמיהכנסות
185259אחרותהוצאות

ניהולייםמפתחלאנשיהטבות.ג

בדצמבר31ביוטשהסתיימהלשנה
201320122011,ן(..

מס'ן.'
סכום'מססכום'מססכום'

)יאלףאנשיםבאלפיאנשיםבאלפיאנשים

שייחשייחשייח
22061018611186לדירקטוריםוהטבותתשלומים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל).,.
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים:':)'..

סיכוניםניהול-15ביאור

כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכונךהטיפול
'.בקופהההשקעההחלטות

ידיעלשמפורסמיםהגמלחוזרילדרישותבהתאםההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתרבין,נועדואלוכללים.האוצרבמשרדההוןשוקאגף

שוקסיכוניניהולעלאחראי

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקותלחוק(א)10סעיף

"
חוק"להלן)2005-ה"תשס

לפיסיכוניםמנהלמינתההחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
,!;.החוזר

שוקסיכוניתיאור

.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות

הקטנתביןהתברחלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדה'העיכוניםניהולמדינית
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,חנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתחנכסיםהקצאתמדיניות
,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעותועדת.החברה
.הדירקטוריוןשלהנכסיםהקצאתלמדיניותבכפוף

אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעל

ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותהתיחסותגמתפתחוןותתוך
לזיהויתשתיתהקימההחברה.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנח)חקופחנכסיערך

הסיכוניםבין.סיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסייםהסיכוניםאחרומעקב
חשיפה:הבאיםהסיכוניםאתלמנותניתןהחברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסיים
תנודתיותסיכון,למנפיקחשיפה,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית,גיאוגרפית

.ועודנזילותסיכוני,ריביתסיכוני,ההשקעהנכסי
,ובעולםבארץ,ההוןבשוקישעריסלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה
הקופה,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשחס,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון
ידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולת:לקשייםחשופה
העמיתיםפעילותעלוהןהקופהתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםסיכוניכנאלו.הקופח
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכל
ההשקעותבוועדתמציגהואאותומקיףרבעוניניתוחמבצעהסיכוניםמנהל

הקופהשלההשקעותתיקמפורטהסיכוניםניהולח"בדו.לרבעוןאחת,ובדירקטוריון
,גיאוגרפיאזור,ענפי,נכסים,חובדרוג,מנפיק,לווה:לפישוניםוחיתוכיםבניתוחים

5שארפ:כגון,הקופהעבורהנמדדיםוסיכויסיכוןמדדימוצגיםבנוסף.ומטבענזילות
~-HS,סיכוןחסרתלרובותביחס..שנים STD ,VAR,הסברניתןלכךבנוסף.קיצוןומבחני

.ובדירקטוריוןבוועדותההצגהבמעמדכלטבלאותח"לדומפורט
..,1....-38-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013לשנתהנספייםלדוחותביאורים.ןן.:.

(המשך)סיכוניםניחול-15ביאור

(המשו)שוקסיכוניניהולמדיניות

השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידית
הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתחיאהקופהמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן:הנזילותסיכוןכולל,הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכל..חהשקעה.היקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות
ניהולאופן"פרקוכן,ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

.הדירקטוריוןבדוח"החברה
עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי
.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיכון

הכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקופהשל

,.,.,..

המאזןתאריךלאחראירועים"17ביאור

או"יהבובנק-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד(הבנקיי"

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלההברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתים.שלומשיכות
מכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים
התפעולשירותי

מחבנק.
תפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומי

.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק,משלימים
קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןהברתעםהתקשרההחברה

.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
תפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימהההתקשרות
.ל"הבינמתבנקהחברהידיעלמשלימים

נוסףמידע-18ביאור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,ענפיתגמלקופתשובללגבינוסףמידע



מ"בעמפעליתגמליופתלנימולחברה"שובל
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

:תקנותטיוטות.א

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות,7372-2013.יםתקנותטיוטת.!
-(2013.10.1מיום)2013-ג"התשע,תיקוח)(ומוטביםעמיתיםאיתור)(גמל

גופיםשלמנהלותחברותהמחייבותמההוראותחלקלשנותמציעההטיוטה
עמיתמותבעקבותמוטביםאיתור,קשרמנותקיעמיתיםלאיתורבנוגעמוסדיים

.האוכלוסיןמינהלמולחדשיםעמיתיםלויתויוכן

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות,60593-2013.יםתקנותטיוטת'.2
מיום)2013-ד"התשע,(2מסיתיקון)עסקאתטביצאבשל.ישירות:הוצאות)

ותאפשרתמשיךאשרחדשהשעההוראתלקבועמציעההטיוטה-(19.ג13.1
הנכלליםההוצאותוסוגיהנכסיםסוגיעבורישירותהוצאותלגבותמוסדייםלגופים
.שניםשלוששללתקופהתקבעהשעההוראת.השעהבהוראתכיוס

גמלקופותחתרי.ב

העברתאומיזוגאגבמידעהעברת)2-2013?2,גמלחוזר

~

-(13.11.25מנום)יחול

שלמתפעליםגורמיםביןמיזוגשלבתהליכיםהמידעהעברתאופןאתמסדירהחוזר
זכויותשיישמרוכך,מידעמערכותשדרוגאומנהלותחברותמיזוג,גמלקופות

.העמיתים

מוסדייםגופיםחוזרי.ג

מרכזיתמנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת,18-9-2013מוסדייםגופיםחוזר.1
המחויביםהגופיםשלבעניינםנוספותהוראותקובעהחוזר,-(י.13:10מיום).-

נקבעוזאתבכלל.בישראלהמרכזיתהפנסיוניתהסליקה:'ןלמערכת'להתחבר.
להההתחברותעלויות,המרכזיתהסליקהמערכתבאמצעותשיבוצעו!הפעולות

..ב"וכיו

שלהטלפוניםלמוקדיםהפוניםלעמיתיםמענה,19-9-2013מוסדייםגופיםחוזר.2
הזיהוילהליךבנוגעספציפיותהוראותקובעהחוזר-(13.11.25מיום)מוסדיגוף

שלחשבונותיתרתאודותמידעלקבלתבקשותבמסגרתלהפעילרשאימוסדישגוף
.עמיתים

ציותטיעוניניהל,20-9-2013מוסדיים'גופיםחוזר.3
,

מיום)מוסדייםבגופים
פנימיתואכיפהציותממונהשלמינוילהסדירבמטרהפורסםזהחוזר-(13.12.18.

מגדיר,הציותהממונהמינויחובתאתקובעהחוור.בישראלהמוסדייםהגופיסבכל
פנימיתואכיפהציותתכניתשלביצועחובתקובעוכןעבודתוודרכיתפקידיואת
.מוסדיגוףבכל

4..
.

שלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות,2013"22-9מוסדייםגופיםחוזר
נכסיםשלהוגןשווילחישובעקרונותקובעהחוזר-(2013.12.30מיום).מוסדוגוף

בדוחותהצגתםלצורךהן,בישראלמוסדייםגופיםידיעלהמנוהליםסחותןתלא:ז.
.תשואהזקיפתלצורכייחןהכספיים

-40-



שובל:
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

5.
"

תכניתשלאפקטיביותלהערכתקריטריונים:(57738-2013.שה)תמהונהעמרת
קובעזהמסמך-(13.12.18ומיוםליישומתהממונהומדיניותפנימיתואכיפתציות

,בעמדתו.מוסדיבגוףציותסיכונילניהולבנוגעהממונהשלמשלימותהוראות
מדיניותוואתפנימיתאכיפהתכניתלהערכתהקריטריוניםאתהממונהמפרט
.השלמתהבטרםעוד,אפקטיביתכתכנית,כאמורבתכניתלהכרה

עסקיתהמשכיותבנושארוחבביקורתממצאי:(46637-2013.שה)ממונהעמדת.6
הממונהאגףשלמרכזייםממצאיםמפורסמיםזהבמסמך-(13.11.24מיום)

מוסדייםגופיםשלהעסקיתהמשכיותםניהוללבחינתשנערכו.תרגוליםבעקבות
.חירוםבמצבי

בעתמוסדיגוףהתנהלותלגביהבהרה:(58698-2013.שה)ממונהעמדת.7
שלציפיותיואתמפרטזהמסמך-(13.12.22מיום)משמעותיתבעסקההתקשרות
בעסקההתקשרותעלהחלטהקבלתטרםמוסדיגוףהתנהלותלגביהממונה

להיערכותאפריורייםצעדיםשלשורהמפרטהממונה.בפעילותומשמעותית
.לגביהןהסיכוניםולניהולזהמסוגבעסקאותולטיפול

מוסדייםגופיםחוזריםטיוטותה
מיום)מוסדייםבגופיםתגמולמדיניות,142-2013.חשהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת

הנוהגתתגמוללמדיניותבנוגענוספותהוראותלקבועמציעההטיוטה-(13.12.25
ועובדיםמרכזייםתפקידבעלילגביואםמשרהנושאילגביאס,מוסדייםבגופים
עובדיםשלהתגמולמנגנוןלגביגםחדשותהוראותנקבעובטיוטה.בהםאחרים

.חוץבמיקור,מוסדייםלגופיםשירותיםנותניידיעלהמועסקים
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