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הקופהשלכללייםמאפיינים

,(המנהלתיהחברה"אוהחברהיי"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל להלן)ענפיתגמלקופת-שובלבניהולעוסקת
בנאמנות(הגמלייקופת"אוהקופהיי" .(להלןכמפורט)

פעלההקופה08/5/31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה
.כתאגיד
,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(ו)86לסעיףבהתאם נקבע
בנאמנותתנוהל,לתוקףהאמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכי

.תאגידעודתהיהולאמנהלתחברהבידי

.החוקבהוראותעמידהשמטרתומבנישינוילצורךהנדרשהפעולהמתווהבוצעזאתלאור
.2008/6/1היההשינוימועד

המנהלתלחברהנוצרוולא,הגמלבקופתהעמיתיםבזכויותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
הנובעהשינויהואשחלהיחידהשינוי.המבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחים
,מ"בעכחברהמאוגדתשאינהגמלולקופתמ"בעלחברההתאגידיתהקופהפיצולמעצם

המנוהלתהגמלוקופתהחברהבשםשינויחללא.מנהלתחברהבידיבנאמנותוהמוחזקת
.ענפיתגמלקופת-שובלנקראתידהעל

.עצמיהוןאיןהמנהלתלחברה

.הגמלקופתניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

המנהלתהחברהשלהכספייםהדוחות,האחרונותמהשניםובשונה,המבניהשינויעקב
.ההוןשוקאגףחוזריהנחיותפיעל,הגמלקופתשלהכספייםמהדוחותהופרדו

.1996בפברואר11ביוםהוקמההחברה*

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתהקופה*
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

.2009בדצמבר31עדתקףהאישור.130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

.לעצמאיםתגמוליםאולשכיריםתגמוליםלמטרתכספיםמופרשיםלקופה*

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקופהשקיבלהההפרשותסכומיי
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמןo/7eעדהםההפרשותשיעורי*



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהדירקטוריוןדוח

בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכיריםעובדיםכללבדרךהםעצמאיםעמיתים*
ושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002

.(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעושכרמרכיביo/7e(בחירתםלפי)עבורםמפקיד

בהשקעותהטיפולהועבר2008בינואר28מיוםהחל,החברהלהחלטתבהתאם*
בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה-ידהעלשנבחרתיקיםלמנהלהקופה

.מ"
המניותבעליעלמידע

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

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונוהמנהלתהחברהושלהקופהשלהיסודמסמכי
:השינוייםתמציתלהלן

ההוןשוקעלהממונהלדרישותבהתאםשובלהגמלבקופתמבנישינויבוצע
.החוקפיעלוהדרישה
קופת,התאגידיתהקופהשלאורגניזציה-רההתבצעההמבנימהשינויכתוצאה

המנוהלתגמלולקופתגמלקופתשלמנהלתלחברהפוצלהאשר,שובלהגמל
,חשבונאיתהפרדהנעשתההמבניהשינויובעקבותהמנהלתהחברהבידיבנאמנות
,הגמלקופתלביןוהתחייבויותיהנכסיה,המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטית
שלההתאגדותבתקנותוהתאמותשינוייםבוצעווכן,והתחייבויותיהנכסיה
.התאגידיתהקופה

נכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.שואלפי272,106הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך
.784,4הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
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2008לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד
בשמונתעלההמדד.2008בשנת%7.3שלבשיעורעלה("ובגיןהמדד)לצרכןהמחיריםמדד

עדהאינפלציההתמתנההשנהובהמשך,במצטבר%3.4-בהשנהשלהראשוניםהחודשים
לכדי .השנהשלהאחרוניםבחודשייםדפלציה

הציבישראלשבנקמהיעדגבוההשנתיהשיעור
הושפעה2008בשנתהאינפלציהבשיעורהעלייה.%1-%3בתחוםשהיה,2008בשנתלאינפלציה

הירידה.וההלבשההמזון,הסחורותמחירישלמעלייהוכן,בעולםהאנרגיהבמחירימעלייה
.כלכלילמיתוןומהצפיחדותשירדווהאנרגיההסחורותבמחירימירידהנבעההשנהסוףלקראת

השקליתהריבית
שללשיעור%25.4שלמשיעורהריביתאתישראלבנקהוריד2008שנתשלהראשוניםבחודשים

המשברעםלהתמודדלמשקלעזורנועדו2008שנתתחילתאתשאפיינוהריביתהורדות.%25.3

במצטבר%1-בהריביתאתהנגידהעלהספטמברעדיוליבחודשים.2007-בשפרץהעולמי
מחיריעלייתבעקבותל"מחוברובםיובאוואשר)במשקששררואינפלציונייםלחציםבעקבות
,שלילייםמאקרונתוני,בשווקיםהמשברהחרפתבעקבותמאוקטוברהחלאולם,(הסחורות
החודשיםשבארבעתכךריביתהורדתשלמהירבתהליךהנגידהחל,ליםמעברעמיתיוובעקבות
.(09/1/1בלתוקףנכנס)בסופה%75.1שללרמה%5.2-בהריביתירדההשנהשלהאחרונים

חוץמטבע
המשיך,%97.8-בכהשקלמולנחלשהואבה2007בשנתהדולראתשאפיינהלמגמהבהמשך
.לדולרשקל23.3שלבתחתיתהדולרנגעשביוליעד2008שלהראשונהבמחציתלהיחלשהדולר
בנדלהמשברוהמשךהכלכליתההאטהלהמשךצפי,ב"בארהגדולתקציביגירעון

ב"בארהן" משברוכן,2008בשנת
אתלהורידב"ארהשלהמרכזיהבנקאתהביאאשרב"בארההאשראי

.בפרטהשקלומול,בעולםהמטבעותרובמולהדולרשללחולשהגרמואלוכל-ריביתשיעור
,מישראלגםזהובכללב"לארההעולםמשווקיכסףחזרתשלתהליךבעקבותהשנהבהמשך השיעור.בישראלוגםבעולםהדולרהתחזק

.%1.1היההדולרמולהשקלבשערהייסוףשלהשנתי

המדינהתקציב
%1.2-כשהם,שקליםמיליארד2.15שלבסך2008בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון

5.11שהם,תוצר%6.1:המדינהתקציבשלהמקוריהתכנוןלעומת%5.0שלחריגה.מהתמת

ובשנת.גשמיליון127שהםתוצר%02.0עלעמדהגירעוןשיעור2007בשנת.שקליםמיליארד
.הגולמיהלאומיהתוצרמן%88.0היההגרעוןשיעור2006

ממשלהמשרדימצדשונותהשקעותוהאצתהוצאותמהקדמתנובעת2008לשנתבגרעוןהעליה
.הגלובאליהמשברלאור

הלאומיהתשלומיםמאזן
מיליארד2.4שלעודףלעומת,דולרמיליארד6.1-בהשוטףבחשבוןהעודףהסתכם2008בשנת
שהחלהירידהלאחר,תוצראחוזי8.0-ל2008בשנתהגיעהשוטףבחשבוןהעודף.2007בשנת
תוצראחוזי0.5שלבעודף"שיא"ולאחר,תוצראחוזי6.2-בזהעודףהסתכםבה,הקודמתבשנה
גידולמבטאת,הקודמתהשנהלעומת,2008בשנתהשוטףהחשבוןשלבעודףהירידה.2006בשנת

ההעברותבחשבוןהשיפורידיעלחלקיתשקוון,ההכנסותובחשבוןהסחורותבחשבוןבגירעון
,דולרמיליארד8.3-להגיעוהשירותיםהסחורותבחשבוןהגירעון.השירותיםובחשבוןהשוטפות
-בהסתכמובישראלל"חותושבישלישירותהשקעות.הקודמתבשנהדולרמיליארד6.2לעומת

.2007-בלהשקעותבדומה,דולרמיליארד5.10
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2008לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתשליליותבתשואותהתאפיינה2008שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2008בשנתעיקריים

--%20
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המניותשוק

שלהשניהבמחציתשהחלההשליליתהמגמהאתף"המעומדדהמשיך2008שנתבמהלך
בארההאשראימשברעקבמבעבריותרגדולהבתנודתיותאך,2007שנת

שהתרחשב" בשנתשפורסמושלילייםכלכלייםמקרונתונים.השנהבמהלך
תרמוובעולםבארץ2008

.בישראלהמניותבשוקלירידותהםגם
%14.51-ו%19.46שלבשיעוריםירדו100א"תומדדף"המעומדדשנתיבסיכום

.%8.54שלבשיעורירד120היתרמניותמדד.בהתאמה

החובאגרותשוק

אגרותבמדד.%55.9שלעליהנרשמההמדדצמודותהממשלתיותהחובאגרותבמדד
שלבשיעור2008בשנתירידהנרשמהלצרכןהמחיריםלמדדהצמודותהקונצרניותהחוב

%64.16.

בשנת(בהתאמה)%47.5-ו%5.12,%75.3שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר,הגילוןמדדי
2008.

במדדיםשינוי
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילחלו

%39.31-%1.46ף"המעומדד

-%97.8-%1.1דולר

%71.1-%4.6יורו

%55.9%69.6ממשלתימדדצמודח"אג

%48.5-%6.16קונצרנימדדצמודח"אג
%7.3%54.4גילון

%5.12%41.2שחר

%47.5%48.4מ"מק

במשקהוןגיוס

(בעיקר,מדדצמודות)חובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2008בשנת

עהמיליארד21-ו42שלסךלעומת.בהתאמהח"שמיליארד1.3-ו5.16שלסךומניות
.2007בשנת,בהתאמה
בשנתהמימוןאתלהקלכדיגשמיליארד9.5שלגיוסעודףהאוצרביצע2008שנתבסיכום

2009.
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

2008בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2007בדצמבר31-בשקלמיליארד277לעומת,שקלמיליארד218-ב
,השליליתבתשואהבחלקהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהירידה
השקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,(%36.16)שלממוצעבשיעור
.העולמיהמשברעקבהעמיתיםובמשיכות,החולפתהשנהבמהלך

לעומת%93.22שלבשיעורירד2008שנתבסוףלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%5.15שלבשיעורירדהקופהנכסיהיקף.2007שנתסוף

שלבשיעורשליליתתשואההיתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
שלשליליתברוטונומינליתתשואה2008בשנתהשיגהענפיתגמלקופת-שובל.%37.16

(%62.10).

.%86.0היה2008בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
מסבתקנותהמופיעההנוסחהלפי,2008בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
.%49.0הוא,הכנסה

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%74.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2009/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%97.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%71.9שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%63.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות75.1-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

.%91.3שלברוטונומינליתתשואההקופההשיגה2009פברואר-ינוארבחודשים



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרעעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.ש
הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.להלןכמפורט,השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

והמטהכספים,ההוןבשווקיהתרחשו,קיצונייםחלקם,רביםשינויים
ובעולםבארץח" הירידותאתלצייןניתןהיתרבין.2008בשנת

,בארץהקונצרניח"והאגהמניותבשערי
בהמשךוהמפנההשנהבתחילתהדולרמולהשקלשלהחליפיןבשערהייסוף
תופעותשלמרכיביםהכוללעולמילמשברפרייםהסאבמשברהתפתחות,השנה

בשיעור,למיתוןובמעברהצמיחהבשיעור,הבנקאותבמערכת,ההוןבשוקישליליות
.ועודהתעסוקה

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

מסךהאחריםהסחיריםהערךוניירותהמניותשיעור-סחיריםאחריםערךוניירותמניות
לאורזאת,השנהבסוף%4.2שללשיעורהשנהבתחילת%6.25-מירד,הקופהנכסי

בחשיפההקיטון.סופהועד2008שנתמאמצעההוןשוקאתשפקדהחריףהכלכליהמשבר
,זהמאפיקבעיקרשמושפע,בקופהקייםשהיההסיכוןלהקטנתמהרצוןנבעבאפיק
.אחריםמאפיקיםיותרלמסוכןהנחשב

בשנתעלההקופהמנכסיהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלשיעורן-סחירותח"אג
במגזרהיההגידולעיקר.בסופה%7.43שללשיעורהשנהבתחילת%1.18שלמשיעור2008
וירידתהפיננסיהמשברעקב,השנהשלהשניבחציהאינפלציהירידתלאור,צמודהלא

.לאטרקטיביהפךהשקליהאפיק,הסחורותמחירי

שלמשיעור2008בשנתירדהקופהמנכסיהסחירותהקונצרניותהחובאגרותשלשיעורן
ח"האגשלהערךמירידתנובעתהירידה.בסופה%8.20שללשיעורהשנהבתחילת%1.26

אגרותאחרשוטףבאופןעוקבתהקופה.החובותפירעוןמאיוהחששהאשראימחנקעקב
לעמודהמלוותהחברותיכולותאתבקפידהובודקתידהעלהמוחזקותהקונצרניותהחוב

.בהתחייבויותיהן

בשנתירדהקופהמנכסיח"למטהצמודיםהנכסיםשלשיעורם-ח"למטהצמודהאפיק
בשיעורהירידה.בסופה%2.10שללשיעורהשנהבתחילת%0.19שלמשיעור2008

.2008ינוארבחודשכברהתרחשה

נכסיםשלשיעורם-והלוואות(חודששמעללתקופה)פיקדונות,סחיריםלאערךניירות
111.23שללשיעורהשנהבתחילת911.24שלמשיעור2008בשנתירדהקופהמנכסיאלו

.נזילותומשיקוליאטרקטיביותהנפקותומההיעדרמפדיונותנובעתהירידה.בסופה
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה

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

השינוישיעור2007שנת2008שנת
(%50.9)304,7071,8(1)הפקדות

%28.64(012,4)(591,6)(2)משיכות

(%82.62)(340,18)(818,6)(3)מהקופההעברות

23785%82.178(3)הקופהאלהעברות

עלשהשפיע,אשתקדאחרותלקופותעמיתיםשללמעברבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)
.בחלקהרק2007שנתועל,בשלמותה2008שנת

השרוי,ההוןמשוקכספםאתלהוציאהעמיתיםשללרצוןבמשיכותהגידולאתלייחסיתן)(2)
.במשבר

הקופהאלבהעברותוהעליהאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(3)
.אחרותלקופותביחסהקופהשלהטובהולתשואההקופהשלהשימורלפעולות

לעומת,(%62.10)היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהשליליתהתשואה.2
בעיקרנבעו,2008בשנתהקופהשצברהההפסדים.אשתקד%93.7שלחיוביתתשואה
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרנייםחובואגרותמניירות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

נכסימכלל%7.41שלבשיעורהינן,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.3
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)המאזןליוםהקופה
אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה

ואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות
.בבורסהממכירותצריך
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקופהוובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעם
שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם

לצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%8.76מחזיקההקופה.הנזילות
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

746,125לעומתח"שאלפי272,106-ב2008בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4

.%5.15שלירידה,2007בדצמבר31ביוםח"שאלפי
החובואגרותבמניותמההפסדיםבעיקרנבע2008בשנתהמאזןבהיקףהקיטון

.העמיתיםזכויותשלנטוהשליליתומהצבירההקונצרניות
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שוקסיכוניניהול

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

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
,2005בדצמבר21מיוםגמלבחוזר.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות

,סיכוניםמנהלמינוילעניןתקנותלהתקיןהאגףבכוונתכיהובהר,ההוןשוקאגףשפירסם
כיהובהר,ואתלאור.פעילותואופןלגביוהנחיותסיכוניםממנהלשיידרשוכשירותתנאי
.סיכוניםמנהל,זהבשלב,למנותחובהאין

.סיכוניםמנהלמונהלאלקופה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפידיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקופהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
אם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשירשבין(קיים

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

-10-



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהדירקטוריוןדוח

סיכוניםעלנוסףמידע
הקופהמעקב,התלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעלהלןראה.1

.המבוקריםהכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללקופההנוגעוהסיכון,עליהם

בסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,מנפיקסיכוןעלמידעלהלןראה.2 .ההנהלה

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4

.השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

עלדגשעםהקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל,סחירהלאבאפיקההשקעות

וביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת
,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקופהלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצוע

בקרהככלי.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופהשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן
שלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעת
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
הבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

כיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהלים
,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתום
להוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד
שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

.אלובהוראות
המחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספיבדוחגילוימתן

כספידיווחעלפנימיתבקרה.8
הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2008בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך

באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
בענייןחוזר2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

הוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"
מכח.("404סעיף"-להלן)soxו0ג-השל404סעיףדרישותאתליישםשמיועדות

הבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיף
הפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימית

אחריותהעללהצהירהחברההנהלתתידרש,החוורהוראותלפי.כספידיווחעל
הפיננסילדיווחבנוגענאותיםונהליםנאותותפנימיותבקרותשלולשמירתםלקיומם

.אלוונהליםבקרותשלהאפקטיביותלגביהערכתהאתלמסורוכן
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הכספייםמהדוחותהחליהיההחוזרהוראתיישוםלפיהםזמניםלוחותנקבעובחוזר
גופיםחוזרטיוטתהוןשוקעלממונהפרסם2008דצמברבחודש.2009לשנת

עיקר.2007-9-9מוסדייםגופיםחוזראתלהחליףבאאשר2008-119מוסדיים

.2010לשנתהכספייםלדוחותלהוראההיישוםמועדבדחייתהינוהשינוי

,יסייע,שייעץמנתעלחיצוניחשבוןרואימשרדובחרההחוזרליישוםנערכההחברה
.הפרויקטלביצועבהערכותהחברהאתוילווהידריך

,70המכונה,הבנקעלדעתלחוותתזדקקהחברה404rSOXיישוםלצורך SAS
המשרד.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכותהואיל
בהליךמצוי,בנדוןהדעתחוותמתןעלואחראיהבנקעבורהפרוייקטאתהמבצע
יהבבבנקלקוחותנכסיבאגףהקיימיםוהבקרותהבקרהמטרות,התהליכיםתיעוד

.הגמלקופותלשירותומיועדים
סיכוניםניהולמדד.10

מדדאתחודשמדיולדווחלחשבנדרשתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל
Risk - HS-STD1"Historical Simulation based Value(סימולציהבסיסעלבסיכוןערך

שלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטורית
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעותתיק

.2009מרץלחודשנדחתההחוזריישוםתחילת

ביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופהלכל
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2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

20082007200620052004

נכסים

השקעות

:מזומנים1שו1ימזומנים

199,619611242בבנקיםמזומנים

209.4664.6560.3913.1608.14מועדקצריפיקדונות

-
408.10683,6621.3925,1650,14

:סחיריםערךניירות

492,46764,22215,39143,60422,41ממשלתיותחובאיגרות

089,22767,32567,24135,17251,12קונצרניותחובאיגרות

175,32190,31000,01ג,589אחריםערךוניירותמניות

"
72.9

-
170.71706,87972,94656,87401,63

:סחיריםשאינםערךניירות

828,11791,16043,14160,14269,13קונצרניותחובאיגרות

212227.ניירותערדאחרים

-
828,11812,16065.14162,14276,13

:פיקדונות

768,12451,14704,17515.21828,17בבנקיםפיקדונות

208--..לאחריםהלוואות

768,12451,14704,17515.21036,18
--.........--.-.........------------------------............

7656451088השקעותבגיןלקבלסכומים

250,106ההשקעותכלסך

"70,125407,130366,125371,109

----------------.......-.............-..........-..........-
22387214239חובההתרותחייבים

272,106746,125479,130508,125410,109הנכסיםכלסך

================--=-=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
135,106654,125403,130411,125287,109העמיתיםוכויות

137927697123זכותויתרותזכאים

272,106746,125479,130508,125410,109וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
=================================



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
2008200711)

נכריים
השקעות

:מזומנים1ש11ימזומניט

%83.5%02.0%0.29050בבנקיםמזומנים

(%3.25)%96.3%30.5מועדקצריפיקדונות

%79.9%32.5%0.84

-----------ץ---

:סחיריםערךניירות

%75.43%10.18%8.141ממשלתיותחובאיגרות

(%2.20)%79.20%06.26קונצרניותחובאיגרות

(%5.90)%44.2%59.25אחריםערדוניירותמניות

%98.66%75.69(%0.4)
.-.--------.--

:סחיריטשאינסערדניירות

(%6.16)%13.11%35.13קונצרניותחובאיגרות

(%0.100)%00.0%02.0אחריםערךניירות

%13.11%37.13(%8.16)

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

%01.12%49.11%5.4בבנקיםפיקדונות

..-------ץ--
%07.0%04.0%7.60השקשתבגיןלקבלסכומים

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

9851.999754.99ההשקטתכלסך

--.------ץ---
(%3.33)0254.00354.0חלהויתרותחייבים

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

0054.1000054.100הנכסיםכלסד
============

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
(0.ול1)99.ול87.9993?4העמיתיםזכויות

%13.0%07.0%7.85וכותויתרותזכאים

0054.1000054.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד

-=======

האפיקאחוזלעומת2008בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(11

2007בדצמבר31ביוםהקופהמנכסי



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:[הגרניטבנפופי

ושווימזומניסחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפיקדונות
מזומניםסחירותסחירים

השקעהאפיק



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי746,125לעומתח"שאלפי272,106-ב2008בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
בעיקרנבעהשנההקופהשלבמאזנההשינוי.%5.15שלירידה,2007בדצמבר31ביוםח"ש

.הקופהעמיתיזכויותשלנטוהשליליתומהצבירהשוניםהשקעהבאפיקימהפסדים

עלה,2008שנתלתוםהנכסיםכלמסך%8.9-כשהואהמזומניםושוויהמזומניםשיעור
.הנכסיםכלמסך%3.5-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%0.84שלבשיעור

.גבוההלנזילותיתרוןהיההוודאותואיהעולמיהמשברעקב

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%8.141-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%1.18לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%7.43-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%9.17היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקופהמנכסי

ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבתחילת%3.8לעומת.השנהבסוףהנכסיםמתיק%6.30-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

-ב2008שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקופהאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
עקבזאתבפיקדונותמלהשקיעהקופהנמנעה2008שנתבמהלך.הקופהנכסימסך%1.23

.שהוצעואטרקטיביותלאריביות

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%4.2היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2007שנתבתום%6.25-ו2008
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

%0.19-כ)הקופהנכסימסך%2.10היההשנהבסוףח"המטבאפיקההשקעההיקף

.(אשתקד



ענפיתגמלקופת-שוכל

2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20082007200620052004

(הפסדים)הכנסות

425250170312383מזומנים1ש1ויממזומניט

---------.-.-.--.--------------------.-.-.-.
:סחיריםערךמניירות

742,3064,2745,1400,2398.2ממשלתיותחובאיגרות

138,1407(259)152,1(881,3)קונצרניותחובאיגרות

519.4181,3870.2377.2(722.13)אחריםערךוניירותמניות

(861,13)735,7667,4408,6182,5
--------.-.-.-.---------------------.-.-.-..

:סחיריםשאינםערךמניירות

981737749,1866(186)קונצרניותחובאיגרות

4(בLh203[3אחריםערךניירות

(183)980757746,1870

--------.-.-.-.-------------------.........
:מפיקדתות

808169,1888238,2126,1בבנקיםפיקדונות

14-..-הלוואיתלאחרים

808169,1888238,2140,1

134,10482,6704,10575,7(811,12)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

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

719626636509413ניהולדמי

6938443935ערךניירותעמלות

522335-20מיסיםהוצאות

840687715548468ההוצאותכלסד

447,9767,5156,10107,7(651,13)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנשות
=========================-



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת
מדווחיםיבומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הכנסהשיעורידוח.(2)ב

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.)ממוצעתשנתיתיתרה
200820072008200720082007

(אתוזום)(שייחבאלפי)(ח"שבאלפי)

296,7892,74252508351.51754.3מזומניםושווימזומנים
...........................---------

:סחיריםערךניירות

691,33706,26742,3064,21151.117351.7ממשלתיותחובאיגרות

7951,3(9394.13)152,1(881,3)857,27416,30קונצרניותחובאיגרות

%71.13(%36,72)519.4(722.13)964.18964,32אחריםערךוניירותמניות

512,80086,99(861,13)735,7(%22.17)%59.8

-..-.....---................
:סחיריםשאינםערךניירות

%23.5(%30.1)198(186)8נ,259,14765קונצרניותחובאיגרות

(")(.*)(נו19253אחרייםערךמירות
278.14790,18(183)980(28511)2251,

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

819,13394,15808169,18551,55951.7בבנקיםפיקדתות

----..--.-------
--2437נטו,אחריםנכסים

929,115199,132(811,12)134,10(0554.11)6754.7

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

.באפיקהפעירתחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסמרהיתרותסכום(ל
"ל

,הבסיסבנכסמהשעוניםעזרתאלומעסקאותההכנסה.החלפהעסקאותגםמוצמתזהבסלף
.ההכנסהשישרהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנמרתהמאומתוהיתרה

ההכנסתשיעייעלהמשפיעיםהמרמים

סבשעורריביתבנקישראל"מהשעושישרההכנסהשלמחממםושתימזוממםמושפע.י .חודשלסוףביתרותאקראייםומשעוצם
.האפיקיםברוב,2008בשנתעלוהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשערי.2

.בתיקהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלההכנסהבשיעורמשתקפתהמחיריםעליית
המחירמירידתנובע2008בשנתהסחירותהקונצרניותהחובבאגרותהשליליההכנסהשיעור.3

.הקופהשהחזיקהזהמסוגהחובאגרותרובשל
ל"ובחובארץבאפיקשליליותלתשואותגרמוהמניותבשערישחלוהירידות.4

.השנהבמהלך
בשיעורימהשינוייםגםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי.5

.במשקהחובאגרותבשוקהריבית



ענפיתגמלקופת-שיבל

2008לשנתההנהלהבת'סק

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

הקופההוצאותניווןח.(3)ב

200807
השיטישיענד7נ2200820"

.1(21נךאלפי(האלפי
" ניהולרבוי

526%00.0%02.0ונלפתמשכורות

2882%02.0%07.0וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

68206%06,0%16.0יהבלבנקניהולעמלת

%02.0%00.0-23(1)ההשקעותתיקשלחיצוניניהולבגיןניהולדמי

%00.0ןמקצוענית

1545%01.0%03.0משפטיזת

ם.8410151.0%03השקעותייעוץ

26%00.0%02.0-חשבוןרואהביקורת

27%00.0%02.0-פניםמבקר

6%00.0%00.0.מחשובשירותי

162%01.0%00.0אחרמקצועיייעוץ

35%00.0%00.0משרדואחזקתדירהשכר

00.0%06,0!621-ושיווקפרסוכ

1254%01.0%05.0ביטוחים

826%01.00254,0עיוןימי

45.0%00,0!523-1(2)המנהלתלחברתניהולדמי

1018%01,0%01,0אחרותהוצאות

7196266151.04951.0%49,24ניהולדמיכ"סה

69380751,0%05.00051.40(*.י)ערךניירותשלומכורהקניהעמלות

30451,00251.00051.100נ52מיסיםהוצאות

sa182ההוצאותכלסך

21162tLiSנ(3)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות a

~
s21בבבבפ

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(י)

.2007בדצמבר31לעומת2008בדצמבר31ביוםהקובהנכסימכללההוצאה.אחושלהשינוישיעור(..)

(מוחלטבערך)העמלותשולמושבעדןוהמכירותהקניותסךמתוךהעמלותמכוסשלשנתיטיכוסלפימחושבהשיעור(...)

:המהיתייםהשינוישיעורייתיח)

.מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםלמנורה8כ20בשנתשלהההשקעותתיקניהולאתמסרההקופה(1)
.יהבבנקידיעלנתנוההשקעותשרותי2007בשנת

.השוניםהשירותיםלנותנימשלמתוהיאהמנהלתלחברההניהולדמימשולמים08.6.1מיוםהחל(2)

."ענייןבעלי"-12ביאורראה(3)



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדטיםטקליםבאלפי)

העמיתיםבזכויותהשיגוייםעלדוחות.(1)ג

20082007200620052004

654,125403,130411,125287,109841,95וםנבעוארגצלהשנה*העמיתיםזכהות

--...........................-..........----.-----------------..........
:עיירי.ו,נ:ר

216,3505,3792,3919,3941,3הפרשותמעביד-שכירים

222,3512,3794,3922,3941,3הפרשותעובד-

866054.1214.1262.1272.1עמיתימעצמאים

304,7071,8800,8103,954כלההפרשותסך

~

9
-....-.-.----...-.........----------------------------------...--.-.---.

:ירנינז,בלעייכז,ולוכ,;,רנ

(401,2)(541,2)(633,2)(517,2)(233,5)עמיתימשכירים
(י14(78)(393)(495.1)(358.1)עצמאיםעמיתימ

(415,2)(619,2)(026,3)(012,4)(591,6)התגצלומיםכלסך

------------------------------...........----.....-.-------..-....--.---
:ויורנ:זנרנ'ו:גננ:ר

-237854336הקופהאלזכהותהעברת

(400)(552)(592.6)(340.18)(818.6)העברתזכףותמהקופה

(400)(516)(549,6)(255,18)(6,ן58)העברתזכויתננטוסך

968,5339,6(775)(196,14)(868,5)נטוצבירה

----.-.............----..............................------..-..........
447,9767,5156,10107,7(651,13)נטו(הפסדים)הכנסות

35שלהשנה31בדצמברלעםזכהותהעמיתים

~

106654,12503

"
13011

"
125109487

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



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

ן2008שן
2007ש

"
חחררק

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת



ענפיתגמלסופת-שובל
2008לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

השינוישיעור2007שנת2008,שנת
'השני6צין(ח"שבאלפי)(ח"שלקלפי)

(%5.9)304,7071,8(1)הפקדות

591,6012,4%3.64(2)משיכות

(%82.62)(340,18)(818,6)(3)מהקופהזכויותהעברת

23785%82.178(3)הקופהאלזכויותהעברת

עלשהשפיע,אשתקדאחרותלקופותעמיתיםשללמעברבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(נ)
.בחלקהרק2007שנתועל,בשלמותה2008שנת

השרוי,ההוןמשוקכספםאתלהוציאהעמיתיםשללרצוןבמשיכותהגידולאתלייחסניתן(2)
.במשבר

הקופהאלבהעברותוהעליהאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(3)
.אחרותלקופותביחסהקופהשלהטובהולתשואההקופהשלהשימורלפעולות

מכלל(הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

.(%2.39-07/12/31)2008בדצמבר31ליוםנכון,%7.41הואהקופהנכסי

-להאפקטיביתהנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות
%100.

-07/12/31)שנים3.7הוא2008בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג

שחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(2.7
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרם

נכסימכלל%7.41שלבשיעורהינן,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)המאוןליוםהקופה
אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותםלמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה

ואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות
עתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך).בבורסהממכירותצריך

,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסת
שומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן
ועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעל

חלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכות
,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספים
הנוילותלצרכיבהתאם~'למימוהניתנים



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

2008לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותסך
העמיתיםעמיתיםמספר

השנהלסוף(משיכותת(2)הפקדות(עגילאים

301821067228לגילעד

39-3063228453133,2

49-40887261,1315960,13

59-50317,1744,2696,2833,41

66-60928115,2991,6526,34

250132989,1325.8ומעלה67

4כ"סה
~

2I5נ,441442,651%

~
LQQ

עצמאים

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנהלסוף(3)משיכותק)הפקדות(1)חשבונות(4)ותקבקופה

80621695(כולל)שנים5עד

293749342.1853,4שנים9-5

75182(5)ומעלה1961ילידי
12214358131,5נ2נכ"סה

משכו,היינו)שפרשועמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבונותמספראתכוללהמספר(1)

.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאת
.הקופהאלוכויותהעברתכולל(2)

.מהקופהוכויותהעברתכולל(3)

במהלךיתרתםכלאתשמשכועמיתיםלגבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(4)
.מבינהםהמוקדם,(השנה

.2006/1/1-מהחלשנוצרולתנועותמתייחסהעמיתיםוכויותסך(5)



ענפיתגמלקופת-שוגל

2008לשנתההנהלהסקירת

2008בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותמספר
08/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2007/12/31העמיתיםעוג

460,4(254)403,4311שכירים

324(49)33934עצמאים

1211ננשםנ1242%הכלסך

חשבונותמתוכם
ח"ש500עדשלביתרה
בשנהתנועהוללא

122נבם22נ252(.1האחרתה

.ההנהלהלסקירת(ב)(2)גבפרקלעילראה,העמיתיםבתנועותלשינוייםאפשרייםהסברים

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמתושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

העוקבהיום)2005בדצמבר30מיוםהחלחושב2006בשנתהקופהשלהשנתיתהתשואהשיעור
האחרוןהעסקיםליום

'

lif1

~

lvלחשבונותשנזקףהתשואהשיעורכמו,(2005בשנתהגמל
.2006בשנתהעמיתים

,מחות)הממוציהירתיתיואה'הת
~

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצענת

שעתיתתשפהשעתיתתשואה

ביוטונומינליתשוהבווטוומיעלית)12פ

2008(%62.10)20038811.12

1.72002%33.3י200793
1.9י20061351.5200182
2005%55.92000%19.4
2004%62.71999%23.11

שעתיתתשואה
נומינליתממפעת

תקןn~ovברוטותקופה
2005-2008%67.2%02.8

95)ל"999-2008נ

"2996



ענפיתגמלעופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדוח.ד

:שניםלפיברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

פ
ה

אמאח%אאאאםם
שמ
הה

1% שה

שנה
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ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

ההשקעותניתוחדוח.ה

.סמןתיקעיןהקופהשלההשקעותתיקתשואותביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.(1)ה
,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכסיהאפיקאחוז.א

.חודשבסופיהקופהנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

כלליק"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקהמתאיםהמפורסםהמדדלפי:סחיריםנכסים

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

השוקבתשואתהקופהמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל)חושבה-הסמןבתיקמשיקללתתשואה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתההנהלהסקירת

(המשך)השקעותניתוחדוח.(ן3.ה

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשוקהקופהמנכסיהשקעהאפיק

3251.6%47.53551.0מזומניםושווימזומנים

ממשלתיח"אג

1351,16%55.9%54.1קבועהבריביתמדדצמודח"אג

120751.1.י%56,8505(שתר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%44.1%76,30551.0(גילון)משתנהבריביתצמודלאח"אג

1.0%42.3%01.0ל17ח"מטצמודח"אג

%61.2%47,5%14.0מועדקצרמלווה

9154.288154.2ממשלתיח"כאג"סה

......................
סחירקונצרניח"אג

-%22.3-3651.19%64.16מדדצמודאגיוח

-%01,05151.5מטייחצמודאלוח
~

o . oo

%10.1%67.91151.0צמודלאח"אג

-%53.3%56.0ל"חואנייח

-3.ל67(%00.24סחירקפצוניח"אגכ"סה

אחריםערךוניירותמניות

-%36,5-%49.10%14.51בארץאחריםערךוניירותמניות

%00.0-%01.0%61.37להמרהח"אג

-0_%01-74.ל%01.0"41(warrent)אופציהכתבי

-1.2ל%93.5%45.38-28ל"בחואחריםערךוניירותמניות

-4451.16%65.7אחייםעודוניירותמניותכ"סה

והלוואותפקדונות

-ו.%97.11%64.16-9951מדדצמודותוהלוואותפקדונות

-ל.9751.119951והליואותפקדונותכ"סה

סחירלאקונצרניח"אג

-1.2ל%29.12%64.16-05מדדצמודה"אג

-0651.0%15.5ח"מטצמודה"אג

~

o. oo
-3551.120551.2סחירלאקינצרניח"אגכ"סה

אחריםנכסים

0.י00"%01,0ההלפהעסקאות

1.00054.0ל01אחריםנכסיםכ"סה

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

-1.12ל10020.נל00כ"סה

_6251.10ברוטונומינלית,בפועלהקופהתשואת
iaasשהפר



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.1

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

אתלמשוךשיבקשועמיתים.המאוןליוםהקופהנכסימכלל%7.41שלבשיעורהינן
.גמלעסקיםימי4תוךיזוכו,כספם
.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
נזיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי

משיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%8.76שלבהיקףוסחירים
.מהצפויגדולות
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
העמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההקופה.84.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוך

הקופהנזילותניתוח

06/12/31נכסים07/12/31נכסים08/12/31נכסיםנזילות

(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)(בשנים)
654,81391,94634,98נזיליםנכסים

וסחירים
625,1601,1073,3שנהעדשלמ"מח

971,22659,29683,28שנהמעלמ"מח

313(115)אחרים

35,106654,125403,130נהכלסך

הממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים75.0הואהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
המהוון(וריביתקרן)המזומניםזרםשלתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקלל
כבעליונזיליםסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.מהנכסים

.שניםאפסשלמ"מח

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

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקופה,כןכמו
.האשראי

סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף
תחולת.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
.2008בשנתהחוזרים

מנורהשלמערךהואהאמוריםלחוזריםבהתאםהקופהאתהמשרתהאשראימערך
.מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחים
.לעמיתיהאשראינותנתלאהקופה
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ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

07/12/3106/12/31'08/12/31'ליום.51ין

מסךשיעורבאלפימסךשיעורבאלפישיעורבאלפי
שמסךח"ש

הנכסיםשדההנכסיםח"
הנעשים

סחיריםנכסים
072,17%06.16218,30%04.24167,22%99.16בנכסיהשקעות

AA-בדירוגחוב

(כולל)לפחות

862,4%58.4518.2%00.283%06.0בנכסיהשקעות

עדבדיהוגחוב
~AA-

השקעות-
155%15.031%02.0317,2%78.1בנכסי

מדורגותלאחוב
בטוחנןללא

מטרקת
089,22%79.20767,32%06.26567,2483.18כ"סה

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

בלתינכסים
סחירים
158,23%79.21641,29%58.23043,30%02.23בנכסיהשקעות

-המבדיהוגחוב
(כולל)לפחות

%30.165%05.072%06.0נ,380הנכסיהשקעות

עדבדירהחוב
~AA-

1%25.1;58%05.0536,1%221632בנכסיהשקעות

מדורגותלאקוב
בטוחותללא

596,24%1423242,31%85.24747,31%33.24-סהייב

%93.43009,64%91.50314,56%16.43ק685,1השקעהכלסד

חובבנכסי

כמהלהיחשףמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
ההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.ספציפייםנייראולמנפיקשפחות

וההוןהכספיםבשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכל
.ובעולםבישראל

-29-



ענפיתגמלסופת-שובל
2008לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

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

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
בוועדתוחבריםההשקעותיועץ,הבנקנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעות

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים9.3)07/12/31ליוםשניס2.4עלעומד
הממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%5.3)%0.6היאתאריךלאותולפדיון
ריביתהנושאים,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוך

גדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעור
.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשווי

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
%8.6היאלפדיוןהממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים2.3)שנים3.3עלעומדת

.(קודמתשנהבסוף%1.5)2008בדצמבר31ליוםנכון
שוטףבאופןמשתקף,סחיריםהלאח"והאגהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

גוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
ירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנת
.הריביתבשיעור

המחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודיםהשנהבסוףהקופהמנכסי%2.59
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתלצרכן

.נכסיהמסך%2.10שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקופה

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהקופה.חיצונייםמאירועיםוכן
הארגוןבתוךגורמיםמצדוהונאותמעילותעלסיכוניםסקרערכההקופה.נאותיםעבודה

.חיצונייםיועציםבעזרתנעשההתהליך.לארגוןמחוץוגורמים

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקופה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון



ענפיתגמלקופת"שובל
2008לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקופה

המאזןתאריךלאחראירועים.ח

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות(1)ח

,%74.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2009/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%97.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%63.6שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%63.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות75.1-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

ב21

.%91.3שלברוטונומינליתתשואההקופההשיגה2009פברואר-ינוארבחודשים



ענפיתגמלקופת-שובל
לדוחאחריותהעלנהלה

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלהנהלתידיעלהוכן,השנתיהדוח
לנאותותאחראיתוהיא,מ" .הדוח

מקובליםחשבונאיםלעקרונותבהתאםהערוכיםכספייםדוחות,כוללזהדוח
שנקבעוהדיווחוכללי וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהבהוראות

מידעוכןלהםבהתאמההערוךנוסףמידע,ובהנחיותיו
.אחר

באותוידועלואושרו-10.ן.601מיוםהדירקטוריוןבישיבתנידונו,ל"הנהכספייםהדוחות
.תאריך

פנימיתבקרהמערכתהחברההנהלתמקיימת,הגמלקופתשלהכספיהדיווחנאותותאתלהבטיחכדי
וכינאותותהרשאותפיעלנערכותהחברהידיעלהנעשותהעסקותכלכילהבטיחשמטרתהמקיפה

נכסי והרשומותמובטחתשלמותם,מוגניםהקופה
הדוחותלעריכתמהימןבסיסמהוותהחשבונאיות

בטחוןאלאמוחלטביטחוןמעניקההיאשאין,בכךמטבעהמוגבלתהפנימיתהבקרהמערכת.הכספיים
עלמבוססהסבירהביטחוןשלהעיקרון.חריגותופעולותטעויותולמנועלגלותיכולתהלגביבלבדסביר

הדבריםמטבעחייבתהבקרהאמצעישלבהפעלתםשתושקעהמשאביםכמותלגביההחלטהכי,ההכרה
.אלהאמצעיםשלמהפעלתםשתצמחהתועלתאתבחשבוןלקחת

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

המבקרעם,מ"
.תוצאותיהואתעבודתםהיקףאתלסקרבמטרההקופהשלהחשבוןרואיועםהפנימי

קופתשלהשנתייםהכספייםהדוחותשלביקורתערך,הקופהשלהמבקרהחשבוןרואה,עצמוןציוןה"ה
מידהבאיזודעתםאתלחוותלולאפשרהביקורתמטרת.מקובליםביקורתלתקניבהתאם,הגמל

עלהממונהבהוראותשנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,אלהדוהותמשקפים
ואתפעולותיהתוצאותאת,הגמלקופתשלהכספימצבהאתובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוק

.השנתייםהכספייםלדוחותמצורפתהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות.העמיתיםבזכויותהשינויים

רואהשללעיונונמסר("הנלווההמידע"-להלן)ההנהלהובסקירתהדירקטוריוןבדוחהמידע,כןכמו
לביןהכספייםבדוחותהמידעביןמהותיתהתאמהאיקיימתאםלהודיעשיוכלמנתעלהמבקרהחשבון
שהגיעואחרמידעאוראיותתואםאינומהותישבאופןמידעכוללהנלווההמידעאםאו,הנלווההמידע
.המבקרהחשבוןמרואהכאמורהודעהנתקבלהלא.הביקורתבמהלךהמבקרהחשבוןרואהלידיעת
ביקורתלצורךלנקוטחייבשהיהאלהעלנוספיםביקורתנהליזהלצורךנקטלאהמבקרהחשבוןרואה

.הכספייםהדוחות

אשרגולדשלגרמשהקרישפין
החברהל"מנכהחברהדירקטוריוןר"יו

(7-(חתימוי)נומעלש)(חתימה)

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
תפעולשרותינותן

,ו
י,,),,ג,/) בעעמ.המדינהלעובדיהבבנק

:הדוחאישורתאריך

~

eo,1,So
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לש4חיפששמךמששטןרושהדוא
של

-ש211י
~,ששח huקגפאנ

2008בדצמבר13לימים("הקופה"-להלן)ענפיתגמלעופת-עיבלשלהמהגרפיטהמשזמםאתביקרם
כססתםדוחות.תאריכיםnnwaשהסתיימומהעפךםאחתלכלוההוצאותההתנטיתריתותואת2057-ו

האלה
-

הדהבאחריתש
קטור-

-

האחריותם.הקופהשלוהוצללהן

-

אלהכספייםדחזותעלדיעהלחוותא
ביקדרתגעלבהתבסס

חשבתרואיבתקמתשהקבעותקניםלרבותבישראלמקוכלשביקורתלתקניבהתאםביקחקזמאתערכם
הביקורתאתלתכעמאתתנדרשאלהחאגיםפי-על,1973-התשלש(חשבתרואהשלפוסלתודרך)

בישרת.מהותיתמוטעיתהצנההכספיםבאחוהשאךביסחעשלסבירהמידהלהשיגבמתחהונבצעה
גםכוללתביקורת.הכספתםשיבדוחותובמידעבמרומיםהמומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכוללת
וההנהלההדירקטוריוןיריעלהמעשוהנהשבהמתיםהמשיביםועולוףדשמוהחשבונאותכללישלבחתה
בסיםמספקתשכיקורתממבודיםאס.בכללותההכספיםבדוחותההצגהטומעתהערכהוכןהקופהשל

.דעתנולחוותבאות

שלהכספימצבהאתהטהוההזעהבחעוהמכלטייץבערפומשקפיםל"זצהכספיםיצווות,לדעתם
לכלקללהעמיחילבזכרותם"והשףנ1שןלוהוהתתמיהואת2007-ו2008בוצמבר31לימיםהקופה

כ-תאומשזזםעיצאדימומהשמםאחת

-
lsiaeli)(בישראלמקובליםדיווחלתקמבועטיםש

~

AAP

.גמללקופותקשקבעו,וחסכעכיסוח,ההתענקאגף-האוצרמשרדוהמזיוח

ג
עצמתצית

חשבוןרואה

,אביבהל

16מ.%.ג114(דו

33

ש.
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ענפיתגמלקופת-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,אשרגולדשלגר,אני

2008לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי
.("הדוח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס
אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים
,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס

בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתים

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני
-וכןןגמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ההכנהתקופתבמהלךבפרט,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
;הדוחשל

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו.ב
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ג

סביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלךשאירע

עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי
-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווח

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
שצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגוע
-וכן,הגמללקופתהנוגעכספימידע

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
בבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

סו4ינק
ל"מנכ,אשרגולדשלגרתאריך



ענפיתגמלקופת-שובל
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

2008לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהשנתיהדוחאתסקר
.("הדוח":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתועלבהתבסס
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתועלבהתבסס

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתיםבזכויות
שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםהבנק
-וכןןגמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ההכנהתקופתבמהלךבפרט,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוחשל

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו(ב)
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ג)

סביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלךשאירע
עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי
-וכןןהגמללקופתהנוגעכספידיווח

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםהבנק
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתה

-וכןהגמלןלקופתהנוגע
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

0ח

~"./)ה0ו.=י
,,ין

לעוביהבבנקתאריך

מ"בעהמדינהי"
תפעולשירותינותן
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ענפיתגמלקופת-שובל

מאזנים

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמברנ3ליום
20082007ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

199,619בבנקיםמזומנים

209,4664.6מועדקצריפיקדונות

-
408,10683,6

:סחיריםערךניירות

4492,46764,22ממשלתיותחובאיגרות

4089,22767,32קונצרניותחובאיגרות

7,6589,2175.32אחריםערךוניירותמניות

-
170,71706,87

:סחיריםשאינםערךניירות

5828,11791.16קונצרניותחובאיגרות

8-21אחריםערךניירות

-
828,11812,16

768,12451,14בבנקיםפיקדונות

107656השקשתבגיןלקבלסכומים
------------------------

250,106708,125ההשקעותכלסך

112238חובהויתרותחייבים

--------------------------
272,106746,125הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
13135,106654,125העמיתיםזכויות

1413792וכותויתרותזכאים

272,106746,125וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
==============

,-ו.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
.נע,,[העל

"
הן,,)4,/,ל--

שפיןאישורתאריך

~

אשרגולדשלגרה

הדירקטור"יוהכספייםהדוחות

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקל"ומנכדירקטוריון"
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ענפיתגמלקופת-שובל

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובאיגרות
קונצרניותחובאיגרות
אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךמניירות

קונצרניותחובאיגרות
אחריםערךניירות

בבנקיםפיקדונות

(ההפידים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
ערךניירותעמלות
מיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20082007ביאור

425250

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

742,3064,2

(881,3)152,1

(722.13)519,4

(861,13)735,7

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

(186)981

[נב1
980(83ן)

------------------------
808169,1

------------------------
(811,12)134,10

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

15719626

166938

185223

840687

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

(651,13)91447

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורית



ענפיתגמלקופת-שובל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2007 2008

403,130 654,125השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

............

:הפרשות

505,3

512,3

054.1

071,8

216,3מעבידהפרשות-שכירים

222,3עובדהפרשות-

866עצמאיםעמיתים

304,7ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

(517,2)

(495.1)

(012,4)

(233,5)שכיריםעמיתים

(358.1)עצמאיםעמיתים

(591,6)התשלומיםכלסך

:זכויותהעברת

85

(340.18)

(255,18)

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

(196,14)

237הקופהאלזכויותהעברת

(818,6)מהקופהזכויותהעברת

(581,6)נטוזכויותהעברתסך

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

(868,5)נטוצבירה

..............

447,9

654,125

====

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

(651,13)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

-.........-

135,106השנהשלבדצמברג3ליוםהעמיתיםזכויות

========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור
הקופה.א

בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמה("הקופה"-להלן)ענפיתגמלקופת-שובל.1
מיוםהחל.כתאגידפעלההקופה2008.5.31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי

אתמנהלת,("החברה"-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל2008.6.1
.הקופה

,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(ו)86לסעיףבהתאם
בנאמנותתנוהל,לתוקףהאמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע

.תאגידעודתהיהולאמנהלתחברהבידי

-לנקבעשמועדול"הנהמבניהשינוילביצועהנדרשהפעולהמתווהבוצעזאתלאור
2008/6/1.

הואשחלהיחידהשינוי.בקופההעמיתיםזכויותברציפותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
מאוגדתשאינהגמללקופתמ"בעמחברההתאגידיתהקופהפיצולמעצםהנובעהשינוי
.מנהלתחברהבידיבנאמנותוהמוחזקתמ"בעכחברה

וזכויותהמבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחיםהמנהלתלחברהנוצרולא
.בעיקבותיושינויללאנותרוהעמיתים

מפעליתגמלקופתלניהולחברה-משובלהתפצלה2008יוני1ביום,האמורהשינויעקב
.ענפיתגמלקופת-לשובלמ"בע

בשונה,לפיכך.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןהמנהלתלחברה
פיעל,גמלקופתושלמנהלתחברהשלנפרדיםכספייםדוחותהוצגו,האחרונותמהשנים
.ההוןשוקאגףחווריהנחיות

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.2

לפיהעמיתיםחשבונותואתהקופהחשבונותאתמנהליהבבנק.לקופהתפעולשירותי
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון

הקרןבהשקעותהטיפולהועבר2008בינואר28מיוםהחל,החברהלהחלטתבהתאם.3
.מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה-ידהעלשנבחרתיקיםלמנהל

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

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

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

-39-



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
שנוספו,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום
לאחרהסכומיםגריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחר
.הסטורייסנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועד
.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
.2003בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

.הנומינלייםלערכיםהנהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

בתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמס

מזומניםושווימזומנים.1

יותרהיתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודש

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחס
.מזומניםושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שנקבעהסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות-
.אביב-תלבבורסתהאחרוןהמסחרביוםהערךלנייר

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

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

-40-



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שלהאחזקהשוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות
ליוםעדההשקעהמקרןשהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפים
.המאזן

פיקדונות.4

ארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.הכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות.ימיםמחודש

שלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי
עלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדון

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההוןשוקאגף

חוץבמטבעעסקאות.5

לשערבהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העיסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפין

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

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

.המאזןלתאריךעדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-

העמיתיםזכויות.7

אוגבייתםעםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
כולליםאינםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
שונותלהיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדנים
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2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"שמטבמדדהשינויושיעורהקופהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי
.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

העוקבהיום)2005בדצמבר30מיוםהחלחושב2006בשנתהקופהשלהשנתיתהתשואהשיעור
לחשבונותשנוקףהתשואהשיעורכמו,(2005בשנתהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליום

.2006בשנתהעמיתים

2008200120062005

בדצמבר31בעםשנסתיימהבשנההקשהתשואות.א
(פיז1חאב)

התש
ןי5נ9י3ה5"ול93ן-ל1012;ההטמעליתברוטו"

ןל1ה19י0ן74)ל0"-ל6נ11"התשואההטמעליתנטו

יטנהלסוףם"עיקרמטבעתשלחליפיןושערילצרכןהמחזרזטמדד.ב

5.110772.1059.1022.103(בנקודות)מדדהמחיריםלצרכןהידוע

802.3846.3225.4603.4ב"ארהל~,דולר

481לירהשטרלעג

~

57105.72884.873406

2973.56592.55643.54465.5אירו

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשיגףשיעור.ג
(טיו1חאב)

%9י-29נ1%ל9ג2"י1נ%4מדדהמחיריסלצרכןיפיהמדדהיוש

~

2

"-ץ4ה1,ב"שערהחליפעשלהדולרשלארה
1,635-,יי837-21,

-42.4,1,04.28-1,97.6-3854.4%רלינג,)לירהש

-4.24,32.7י1,39.6-1%71.116אירו
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2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיילפינכסים-3ביאור

2008בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

214,4-941,6-408,10מזומניםושווימזומנים

:סחיריםערךניירות

241,27045,19206-492,46ממשלתיותחובאיגרות

080,1242,1910757,1089,22קונצרניותחובאיגרות

557,2589,2--32אחריםערךות-ונייומניות

353,28287,38216314,4170,71סחיריםערךנייריתכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

761.1167-828,11-קונצרניותחובאיגרות

761,1167-828,11-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

768,12--768,12-בבנקיםפיקדונות

76--76-השקעותבגיןלקבלסכומים

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

22---22חובהויתרותחייבים

589,32892,62477,6314,4272,106הנכפיםכלסד



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2007בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחזחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

682,6-1-683,6מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

599,3960,18205-764,22ממשלתיותחובאיגרות

115120,2219513,10767,32קונצרניותחובאיגרות

095.13175.32--080.19אחריםערךוניירותמניות

ד06,8ד224608,23נ794,22080,4סחיריםערךניירותכ"סה

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

:וחיריקשאינםערךניירות

713,1678-791,16-קונצרניותחובאיגרות

21-(71)389אחריםערךת)ייר)

3802,167-812,16סחיויםשאינםערךניירותכ"סה

---------.----.............------------------
451,14--451,14-בבנקיםפיקדונות

......---.-.-..............-.----...---------
56--1937השקעותבגיןלקבלסכומים

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

38---38חובהויתרותחייבים

746י291536370,72232608,23125הנכסיםכלסך

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



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

בדצמבר31

20082007

!ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

%048,3673,2"מק)מועדקצרמלווה

444,43091.20סחירותממשלתיותחובאיגרות

492,46764,22בארץסחירותממשלתיותחיבאיגרותכ"סה

..................

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

332,20242,22להמרהניתנותאינן

12-להמרהגיתנדת

332221254י20בארץסחירותקונצרניותחוגאיגרותכ"סה

..................

:ל"בחוציריתקונצרניותחוגאיגוות

)757,1513.0להמרהניתנותאינן

757,1513,10ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

---------ב

089,22767,32סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

..................

שחירותחובאיגרותכ"יה

~

aha551531

2007גדצמגר200831בדצמבר31

קינצרניותח"אג

הכלסךהכלסךלהמרהלאממשלתיותח"אג

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

494.0_39.442.439צמודותבלתי

57.380.419.492,3למדדצמודות

04.120.118.139,1ח"למטצמודות

04.449.418.423.3ממוצעכ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%32.3%10.23%07,47451.4צמודותבלתי

%05,3%95.8%01.6%47.3למדדצמודות

%92.0%52.5%04,5%78.5ח"למטצמודות

91804.50051,4.יל2051.336לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואת



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור

בדצמבר31

20082007:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

828.11791.16להמרהניתנותבלתי

11224221,14סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

2007בדצמבר200831בדצמבר31

קונצרניותחובאיגרות

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

20.379.2למדדצמודות

98.018.1ח"למטצמודות

19.378.2ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותשאינןחובאיגרות

%46.8%92.4למדדצמודות

%95.7%64.6ח"למטצמודות

4654.89354.4לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

-46



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמברנבסחיריתמניות-6ביאור

20082007

:ההרכב

]30863,7בארץמנעת

577983(1)ל"בחומניות

69211246מגיותהכלסל

.בחלילוהןבארץהןהסחירותמנוזתכולל(1)

סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור
בדצמבר31
20082007

:בארץסחיריסאחריםערךניירית
1.1",-תע1דותסל

232אופציותכתבי סה

2217,1בארדסחיריםאתייםעדןניירותכ" .
-......-- בחוסחיריםאחריםערךניירות

:ל" 980,1סלתעודות

)?.12י 0ל"בחוסחיייטאתייםעיןיייות)כ"סה

"9,(112,12

2ו סה
2,222222נ2סחיריםאחדיםערוניירותנ"



ענפיתגמלקופת-שעל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31

20082007
:ההרכב

:בארץסחיריטשאינםאחריםערדניירות

3-אופציותכתבי
.החלפהעסקאות

"
ן

נ2-בארץסחיריםשאינםאחויםערדוניירותמניותכ"סה

-48-



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

נקים!

2008בדצמבר31

:ההרכב.א
l

~
da 121268בבנקיםפיקדינות

:(בשנים)מ"מר.ב

:פיקדונות

67.3 30,3למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:פיקדונות

%18.5

%18.5

%22.5למדדצמודים

2254.5לפדיוןהמשוקללתהממוצעתהתשואה



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

"ופדיוןדיבידנד,ריבית-סגביאיר
השקעותבגיןלקגלופה

בדצמבר31ליום

20082907

5137לקבלEXריבית

19-לקבלדיבידנד

-25לקבלקרןפדיון

%51ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאיר

גדצמבריןליום

"2002907

38-עניןבעלי

-22אחרותחובהויתרותחייבים

5ב22חובהויתרותחייביםכ"סה



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשפתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלמי)

(.)ענייןבעלי-12ביאור

מתייחסוהבביאורהמידע,ענייןבעליבגיןוהוצאותיההקופההתחייבויותעלמידעלהלן

:הקופהל"ולמנכהדירקטוריוןלחברי,המנהלתלחברה

(-)במאזןיתרות

20082007

-137מנהלתחברהזכאים

(15)-אדםכחבשירותיהשתתפותבניךם.ס,קהתחייבות

(13)-משרהונושאימקצועיתאחריותביטוח

81-וועדותותברילדירקטוריםגמוליםדמי

(10)-מראשעיתונותמנויי

222Qa

.ריביתמשאותואינןצמודותאיעהיתרות(י)

הוצאות

20082007

-523המנהלתלחברהניהולדמי

2882וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

826עיוןימי

1254ביטואים

221162

אליההקשוריםוהגופיםהכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעכזדיוןסיכוםפיעל(.1
.בקופהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זחבביאורהוצגלא



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-13ביאור
בזצמבר31לזום

20082007:העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

206,106668,125(י)בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםוכויות

(14)(71)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

lJiasבדוחהעמיתיםוכויותכ"סה IQ

~

ua

-%10.0-%06,0בוכויזתהשינויבעקבותהקופהלתשואתהגריעה

לשינויפירוט

(15)66המאזןליוםחולקושטרםרווחים

ן-המאזןתאריךלאחרשבוצעהקופהנכסיבשערוךשינוי

-(137)המאוןתאריךאחרישנרשמולהוצאותהפרשות

~

LIL12ש

.(יח'שאלפי1אשתקד)ח"שאלפי1בסךהמאזןליוםמעברבהשבוןהפקדותכולל(.1

זכותויתרותזכאים-14ביאור

בדצמבר31ליום

20087"20

13718עניןלבעליהתחייבויות

74-לשלםהוצאות

2פ132זכותויתרותזכאיםכ"בה 4Zk



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכמפייטלדוחותביאורים

(הדשיטשקליםבאלפי)

ניהולדמי-15ביאור
כיוסשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20082007

526ונלוותמשכורות

2882וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

68(1)יהבלבנקניהולעמלת

~

20

-23(2)ההשקעותתיקשלחיצוניניהולכגיןיהול)דמי

:מקצועיות

1545משפטיות
841השקעותייעוץ

26-חשבוןרואהביקורת

27-פניםמבקר

6-מחשובשירותי
162אחרמקצועיייעוץ

35משרדואחזקתדירהשכר

62-ושיווקפרסום

1254ביטוחים

826עיוןימי

-523(3)המנהלתלחברהניהולדמי

1018הוצאותאהרות

212111ניהולדמים"סת

,בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקופהמעמיתיגובההמנהלתהתברח

%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתהמנהלתהחברה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותועביםמחושביםהניהולדמי
.תעמיתיסחשבונותלכלאחיד
כלליס)הכנסהמסבתקנותהמופיעההנוסחהלפי,2008בשנתמעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.%49.0הנא('גחלק,שישיתתוספת)1964-התשכרגמלןקופותולניהוללאישור

הנכסיםליתרותביחס,הכספיבדוחשהוצגוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור

.(%49.0אשתקד)0_%61הוא,2008בשנתנטוהחודשיות

,לקופהתפעולשירותימתןלצורדיהבבנקענוהתקשרההחברה(1)

תיקיניהולמבטחיםלמנורה2008בשנתהקופהשלההשקעותתיקניהולאתמסרההחברה(2)
.יהבבנקידיעלנתנוההשקעותשרותי2007בשנת.מ"נעהשקעות

.הכספייםלדוחות1באורראה.2008.06.1ביוםמהחברההופרדההקופה(3)

.השוניםהשרותיםלנותנימשלמתוהיאלחברההניהולדמימשולמיםהשינוימיוםהחל



ענפיתגמלקופת-שובל

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-16ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20082007

ששולמוהעמלותסכומי
ננ11ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

20082007

(.)הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%08.0%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%024.0%05.0-%044.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

('*)%03.0(**)%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה
(***)(*'**)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0%04.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחוב,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(.1

.השנהבמשךששולמו,ביותר

0.וו25ס:במקורמ"מקקנית(..)

,נקובערך1-לסנט3אוהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(...)

.מביניהםהגבוהלפי
.הנרהסוכןלעמלתנוסף%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(....)



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-17ביאור

פועלתוהיא,הכנסהמסבפקודת47בסעיףכהגדרתה,מאושרתגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוף

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

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20082007

ח"שאלפיח"שאלפי
התקופהבשלח"מאגריביתבגין

01אחרשלבבעלותוהיושהאגרות

5222(.)זריםערךבניירותמהשקעות

5223הכלסך

======
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירותמהשקעותהמסהוצאות(')

ממססופיותשומותנתקבלולא.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה.ד
.הכנסה
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ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

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

לגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהקופהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההקופהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החוב

מכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
ביןהכוללים,עובדיולגביפרטיםלקופהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוק
בתשלוםוהמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתר
אלומפרטיםבחלקשינויעל,לקופהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקופה

.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחד

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

הגמלקופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסיים
מובנהקושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליה
הסכומיםעלמדויקמידעהקופהבידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוי
.בלבדאומדןאלא,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלא

העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
כוללהאמורהאומדן.(2007שנתבסוףח"שאלפי27-כ)ח"שאלפי30-כהואהתשלומים

.(2007שנתבסוףח"שאלפי18-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי21-כשלסך

ליוםנכון,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםשניעלמידעלהלן.ב
:)GHבאלפי)2008בדצמבר31

ן[
ו,ק-

~
ריצית-הערכך'הערכתקרןשהמעביד

-
החוב'כל,סך

,

1 -
שנצברההחובי

,

3..........................................................,_______
81523משגבחוליםבית
(.)לדך
55-חוליםבית

קדושהמשפחה

בפירוק(.)

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
בדברלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופה
.הפיגור



ענפיתגמלקופת-שובל
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףוהוראות(ומשניתראשית)חקיקהעלמידעלהלן
:גמלקופותפעילותעלבולטתהשפעהבעלות,האוצר

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

בענייןחוזר2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

שמיועדותהוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"
sox-השל404סעיףדרישותאתליישם Act(404סעיף"-להלן").פורסמו404סעיףמכח

שלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצות
הוראותיישום.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואה
שלהמלאיישומו.פנימיותבקרותשלתשתיתמערכותשלוהקמהפיתוחמחייבזהחוזר

טיוטת.2009בדצמבר31ביוםשתסתייםמהשנההחל,מוסדיגוףשלהשנתיבדוחהחוזר
יישומואתהשארביןדחתה,2008בדצמבר7ביוםשפורסמהההוןשוקאגףשלחוזר
.2010בדצמבר31ביוםשתסתייםלשנה,החוזרשלהמלא

תיקון"להלן)2008-ח"התשס,(3תיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
הפקדות2008משנתהחלכינקבע3לתיקוןבהתאם.08.01.28ביוםלתוקףנכנס:("3

שלסוגיםבשנילהתבצעתתאפשרנהלפיצוייםאישיתגמלולקופתלתגמוליםגמללקופות
:גמלקופות

כספיםממנהלמשוךניתןאשרלקצבהגמלקופת:"לקצבהמשלמתגמלקופת"(א)
.הזכאותמועדבהגיעפעמיחדלסכוםקצבהכהיווןאוכקצבהבמישרין

כספיםממנהלמשוךניתןשלאלקצבהגמלקופת:"לקצבהמשלמתלאגמלקופת"(ב)
אלא,(פטירתולאחרעמיתשללמוטביוהמגיעיםוכספיםפיצוייםכספי:למעט)במישרין

.לקצבהמשלמתגמללקופתהעברתםשלבדרך



ענפיתגמלקופת-שובל
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

גמלוקופותלתגמוליםגמלקופות,ואילך2008.1.1מיוםהינוהפקדתםשמועדכספיםלגבי
.לקצבהמשלמותלאגמלכקופותתשמשנה,2007.12.31ליוםעדשפעלולפיצוייםאישיות

גמלמקופותלמשיכהניתניםיהיו,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועדכספים
.3תיקוןשלתוקףשללכניסתועדשחלוהמסלכלליבהתאםהוניבמסלוללתגמולים

.לקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה

לקצבהמשלמתלאגמלבקופתעצמאיעמית,האמורלחוקביחסמעברלהוראתבהתאם
ליוםעדבעבורושבוצעוההפקדותלביטולהוראתו08/12/31ליוםעדלמסוררשאיהיה

מסבניכוילעמיתהוחזרו,כאמורהעמיתביקשהפקדתםביטולשאתהכספים.06/6/30
.ההחזרמועדועדההפקדהממועדהתקופהבשלהוןרווחי

הנובעתהיתרהביןההבחנהאתהממוחשבתבמערכתלראותניתן08/12/1-מהחל
לפנישבוצעומהפקדותהנובעתהיתרהלביןואילך2008שנתמתחילתשבוצעומהפקדות

אחתלכלביחס,משיכהלרבות,נפרדותהוראותבמערכתלהזיןהמאפשרבאופן,זושנה
.אלומיתרות

תקנות":להלן)1964-ד"התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות
המנהלותהחברותשלפעילותןהוסדרהגמלקופותחוקלחקיקתעד.("הגמלקופות

הפעילותמוסדרת,הגמלקופותחוקחקיקתלאחר.אלהתקנותהוראותפיעלוהקופות
הוראות,היתרבין,קובעותהגמלקופותתקנות.במקבילהחקיקההוראותשתיידיעל

נכסישערוך,לעמיתיםתשלומים,הקופותבכספישימוש,לקופותתשלומיםביצועבעניין
.ועודלעמיתיםדיווחים,חשבונותניהול,הניהולדמיקביעת,הקופות

אשר2009-ט"התשס,(תיקון)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות
גמלקופותבתקנותסעיפיםלביטולמביאאלולתקנותהתיקון.2009.2.25ביוםפורסמו

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותמוסדרזהנושא)נכסיםבשיערוךהעוסקים
.פירסומןמיוםיום30לתוקףתיכנסנההתקנות.(2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב)גמל

,(שעההוראת)(חייםולביטוחגמללקופתהתשלוםתקופתהארכת)הכנסהמסתקנות
הוארך,אלולתקנותבהתאם.2009.2.4ביוםהכנסתידיעלאושרואשר,2009-ט"התשס
לקצבהגמלקופותעבור2008המסשנתסוףבגיןעצמאייםעמיתיםלהפקדותהמועד
כהפקדותיוכרואלושהפקדות,תנאי.2009.02.28ליוםיאוחרלאעד,השתלמותוקרנות
2009.4.1ליוםעדבקשההמוסדילגוףיגיששהעמיתהוא,2008שלהמסשנתעבור

.2008לשנת2009.2.28ליוםעדשבוצעוההפקדותאתלשייךיבקששבמסגרתה

,(קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
קופותשביןהכספיםהעברותאתמסדירותהתקנות.2008.03.24מיום2008-ח"המשכ
התנאיםאתהגדירואשרהכנסהמסתקנותהוראותאתלהחליףובאותהשונותהגמל

.גמלקופותביןכספיםלהעברת
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

והסכוםלהעברהרלוונטייםמועדים(1):באלההיתרבין,עוסקותהתקנותהוראות
בתקנות)העברהלבצעניתןואליהןמהןהקופות(3);הכספיםהעברתאופן(2)ןהמועבר

ניתןלאבהםהמקרים(4),(השוניםהגמלקופותסוגיביןההעברהאפשרויותהורחבואלו
,ככלל-הכספיםהעברתלביצועמוגדריםזמןטווחיקביעת(5)ןכספיםהעברתלבצע

ההעברהבקשתשהוגשהמיוםעסקיםימי10בתוךתיעשההמקבלתלקופהכספיםהעברת
(7);ביטוחיתאחריותהעברת(6);בהעברהאיחורבגיןסנקציהוקביעת-המעבירהלקופה

כפוףלתגמוליםגמלובקופותהשתלמותבקרנותחשבונותאיחוד.חשבונותלאחדאפשרות
בקופתחשבונותאיחודואולם,המעבירהשבקופהמזהנמוךהמקבלתבקופהשהוותקלכך
(8)ןכאמורלוותקכפוףאינומחלהלדמיגמלובקופתלפיצוייםגמלקופת,לקצבהגמל

בקופות,השתלמותבקרנותהחשבונותלפיצולוהאופןעמיתשלחשבונותלפצלאפשרות
אלותקנות,כןכמו.מעבירהלקופהמעבידחוב(9)ןחדשותפנסיהובקרנותלתגמוליםגמל

קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותלתיקונים,לתוקףכניסתןעם,הביאו
.1964-ד"תשכ,גמל

מקופותכספיםהעברותלגבילמעט,2008.10.01מיוםהחללתוקףנכנסוהתקנותהוראות
הינוהמועד,לתוקףהתקנותלכניסתיותרמאוחרמועדנקבעזהלעניין-אליהןאוביטוח

פרסוםבמועדכברלתוקףנכנסואשרמסוימיםבענייניםתיקוניםלגביולמעט,2009.01.01
המגיעיםהכספיםאתלהעבירמוטבשלאפשרותוביטולכדוגמת,2008.3.24מיוםהתקנות

.שמועלגמלקופתלחשבוןשנפטרעמיתשלמחשבוןלו

מטרת.08.08.05מיום(11-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)גמלקופותביןכספיםהעברת
ביןהכספיםהעברתהליכיאתלהסדירהיא,הניודלתקנותובהתאםבהמשך,זהחוזר
ומועדיםבאופן,הכספיםלהעברתהזמניםבלוחות,היתרביןמטפלהחוזר.גמלקופות

שלתחילתן.המנהלותהחברותביןלהעבירשישובנתוניםהביטוחיהכיסוילהעברת
מועדשלהםבחוזרהקבועיםמסוימיםבענייניםלמעט,2008.10.01ביוםזהחוזרהוראות
.לעילמהמצויןיותרמאוחרתחילה

2009-ט"התשס,(נכסיםשחיחישוב)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות הוראותקובעותהתקנות.2009.2.25ביוםפורסמואשר
גוףשלנכסיםשוויחישובבדבר

כניסתעם.הנכסיםשוויחישובשיטת,הנכסיםשערוךתדירות:בעניין,היתרבין,מוסדי
בשיערוךהעוסקותגמלקופותבתקנותמסוימותתקנותתבוטלנה,לתוקףאלותקנות
,(תיקון)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכניהמסבתקנותהקבועבמסגרתנכסים
.2009-ט"התשס

,(עסקאותביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
שמותרההוצאותסוגיאתלהסדירהינההתקנותמטרת.08.2.28מיום2008-ח"התשס
במסגרתיכללולאאלוהוצאותכאשרשבניהולובנכסיםעסקאותבשללגבותמוסדילגוף

הכלליתהמגמהעםהתקנותמשתלבות,היתרבין.מהחוסכיםגובההואאותםהניהולדמי
מקומייםמוסדייםגופיםלעודדהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלשלהממונהשל

.ל"בחובנכסיםשלהםההשקעהשיעוראתלהגדיל
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

ומכירהקניהעמלות(1):היתרבין,כוללותהעמיתיםעללהשיתשניתןהישירותהוצאות
מישגובהעמלהוכלסחיריםערךניירותבשלשמירהדמי(2),סחיריםערךניירותשל

קופתשלמהשקעההנובעתהוצאה(3);(הקסטודיאן)הערךניירותמשמורתאתשמבצע
,קשורצדשאינולמיהלוואהממתןאוקשורצדשלשאינםסחיריםלאערךבניירותגמל
בזכויותגמלקופתשלמהשקעההנובעתהוצאה(4);קשורלצדמשולמתההוצאהאיןאם

ניהולעמלות(5);קשורלצדמשולמתההוצאהאיןאם,קשורצדשלשאינןבמקרקעין
שנעשועסקאותועלהכנסותיהעל,נכסיהעל,הגמלקופתעלהחליםמסים(6)חיצונין
,ביטוחקופתשאינהלקצבהמשלמתגמללקופתמשנהביטוחבעדביטוחדמי(7);בנכסיה

מעברהוראותקובעותאףהתקנות.הממונההורהשעליהםבתנאיםהמשולמים
,"ישירותהוצאות"הגדרתוהורחבה"חיצוניניהולעמלת"הגדרתהורחבהשבמסגרתן
.פרסומןמיוםימים30לתוקףנכנסוהתקנות.בתקנותכמפורט

עלהפיקוחלחוקבהתאם.2006בספטמבר10מיוםשירותיםלמתןהסכמיםחוזר
חוקלהלן)2005-ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותים
.מוסדיגוףעםזיקהביחסילהיותאוהנאהטובתלקבלפנסיונייועץעלנאסר,(הייעוץ
אוניהולבהסכםמוסדילגוףפנסיונייועץביןהתקשרותבכלכינקבע,זהלחוזרבהתאם
אםאלא,המוסדיהגוףלביןהפנסיוניהיועץביןאסורהזיקההיוצרכהסכםיראו,תפעול

מןתשלוםלגבותהפנסיוניהיועץעלהאיסורובכללם,בחוורהקבועיםהתנאיםהתקיימו
המנוהליםהנכסיםמסך%1.0עלהעולהבשיעורהתפעולשירותיבגיןהמוסדיהגוף

.הפנסיוניהייעוץלתחוםנכנסטרםיהבבנק.תפעולהסכםלאותובהתאם

(16-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)קונצרניותחובבאגרותהשקעהלענייןשעההוראת

שלשווייןאתלחשבמוסדייםלמשקיעיםלאפשרזהחוזרשלמטרתו.08.11.04מיום
למועדועדתחילתוממועדהחלשנרכשוישראליותחברותשלקונצרניותחובאיגרות
.זהבענייןוהכלליםהמסגרתאתולקבוע,המתואמתעלותןלפי,הממונהיודיעשעליו

מסגרתניהולבאופן,לרבעוןאחתלפחות,תדוןההשקעותועדת,החוזרלקביעתבהתאם
.ההשקעה

2009-מוסדייםגופיםחוזר)עידכון-הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופיםנכסירשימת
נכסירשימתשעניינו,2-9-2008חוזרהוראותאתמעדכןזהחוזר.2009.2.4מיום(1-9

קונצרניםחובנכסיעלדיווחהוספתלצורך,הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופים
חובבאגרותהשקעהלענייןשעהבהוראתכאמורהמתואמתעלותםלפיהמחושבים
.08.11.04מיום(16-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)קונצרניות

9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופיםנכסירשימתחוזר
אתשלהםהאינטרנטבאתרלפרסםהמוסדייםהגופיםעלכיקובע08.01.20מיום(2

חוזרלהוראותובהמשךזהבחוזרלאמורבהתאםהבודדהנכסברמתהנכסיםרשימת
מתכונת.מוסדיגוףשלאינטרנטבאתרנדרשמידעבעניין8-9-2007מוסדייםגופים

אופןבדברזמיןמידעהצגת(1):היגסהאמורלפרסוםהטעמים.רבעוןבכלהיאהפרסום
כיצדלדעתיוכלעמיתאומבוטחשכלכך,המוסדייםהגופיםידיעלהציבורכספיהשקעת
יצירת(2).והשקיפותהנאותהגילוילהגברתמהמדיניותכחלק,שלוהחיסכוןכספיהושקעו
שלההשקעותלכספיבנוגע,לציבורהמוסדייםהגופיםשמספקיםבמידעאחידות

.2008שנתשלהשניהרבעוןבגיןמהדיווחיםזהחוזרשלתחילתו.העמיתיםאוהמבוטחים
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בחוזרזהחוזרמהוראותלחלק(והבהרההוספהדרךעל)תיקוןפורסם08.08.25ביום

2008-מוסדייםגופיםחוזר)"תיקון-הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופיםנכסירשימת"
.פרסומומיוםהמתקןהחוזרשלתחילתו(12-9

(9-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)מוסדייםבגופיםהשקעהנכסישללראשונהחישוב

סחירלאונכססחירנכסשוויחישובאופןקביעתהינהזהחוזרמטרת.08.07.01מיום
שלההוגןהשוויאתלקבועשישהואהמנחההעיקרון.הנכסשלהראשוןההכרהבמועד
תחילתוממועדהחלכינקבע,כןכמו.עבורוששולםהסכוםלפיהראשוןההכרהביוםנכס
שנדרשהיכן,למסחררשוםשאינוסחירלאסטנדרטיחובנכסשלערכוחישוב,זהחוזרשל
להוראותבהתאםשנבחרהמצטטתחברהידי-עלויעודכןיפורסם,הממונההוראותלפי
שלתחילתן.הממונהידיעלשייקבעולתנאיםבהתאםהחברהעםיתקשרמוסדיגוף.הדין

חישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותכניסתמיוםזהחוזרהוראות
.לתוקף2009-ט"התשס,(נכסיםשווי

החיסכוןעלממשלתיתהגנה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

2009-ט"התשס,(שעההוראת)(הפנסיוני

כספיעללהגנההזכאי,עמיתיקבלשבוהאופןאתקובעותהתקנות.2009.2.25מיום
בדצמבר14)ט"התשסבכסלוז"ימיום4323'מסהממשלהלהחלטתבהתאםשלוהחיסכון

.הגנהאותהאת,("הממשלההחלטת":להלן)'פנסיונילחיסכוןממשלתיסיועבעניין(2008
הגנהלהעניקונועדההישראליההוןשוקאתשפקדואירועיםלאורגובשההממשלההחלטת

כמפורט,לקבלתהזכאותלתנאיבכפוףעמיתיםשלהפנסיוניהחיסכוןלכספיממשלתית
לממשהמבקשעמיתלגביכי,קובעותאלותקנות.בההמפורטובאופןהממשלהבהחלטת

כאילוהממשלההשתתפותסכוםאתיראו,הממשלההחלטתלפיזכאיהואלהההגנהאת
רשאייהיהזהעמיתוכי,(הממשלהבהחלטתכהגדרתו)ההסדרמימושבמועד,לזכותונצבר

אוכולס,הממשלההשתתפותסכוםואת(בתקנותכהגדרתו)המוגןהסכוםאתלמשוך
אתלמשוךגמלקופותלחוק23סעיףלפירשאיהואאםזולת,קצבהשלבדרךרק,חלקם

זאת.פעמיחדלסכוםקצבההיווןשלבדרךולמעטקצבהשלבדרךשלאהאמוריםהסכומים
ליוםעדהינואלותקנותשלתוקפן.נתוניםשמירתבדברהוראותהתקנותקובעות,ועוד

2018.12.31.

נוספותהוראות

הבאיםבענייניםוההוראותהתקנות,החוקיםגם,השארבין,לתוקףנכנסו2008בשנת
:(2008שנתלאחרליישוםחלקם)
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.המוסדייםהגופיםשלהתשואהמרכיביפרסום.

.הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח.

.תיקון-המוסדייםהגופיםשלחודשידוח.

.ליישומםהזמניםלוחותועדכוןאשראילחוזריוהבהרותתיקונים.

.תיקון-מוסדייםגופיםידיעלהמשולמותעמלותדיווח
.תביעהביישובבפוליגרףשימוש.
.ולעמיתיםלמבוטחיםוהטבותמתנות.
.הוןהלבנתאיסורצולפירגילהבלתיפעולהעלדיווחחובתלענייןהבהרה.

חלקשלהנושאיםלהלן.שוניםבנושאיםהעוסקותטיוטותמספרפרסםההוןשוקאגף
:המאזןלתאריךנכוןלתוקףנכנסוטרםאשרמהטיוטות

.הציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור
תלונוהבירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת
.הציבור

.מוסדיגוףשלהמבקרהחשבוןרואהלענייןהוראות.

.מוסדייםבגופייםמשרהנושאיעלדיווח
.המוסדייםבגופיםצפויההשקעהמדיניותעלהצהרה.

.מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישוב
.הפנסיוניהחיסכוןבתחוםמידעלהעברתאחידמבנה.
.מוסדילגוףעמיתיםצירוף.
.תביעותיישובאגבסטטיסטימידעאיסוף.
.מוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול.

.זמנייםתפעולשירותי
עמיתיםזכויותנתוניטיוב

המאזןתאריךלאחראירועים-20ביאור

,%74.7שלבשיעור100א"תמדדעלה2009/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך.א
4שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

~

המחיריםומדד97.1
הדולרשערמול%63.6שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%63.0-בירד(הידוע)לצרכן

.0.ל759-לוהגיעההאחוזנקודות75.1-בירדהישראלוריביתבנק

ועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהתהיהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך,ההשקעות

.%91.3שלברוטונומינליתתשואההקופההשיגה2009פברואר-ינוארבחודשים.ב


