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הקופהשלכללייםמאפיינים

גמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו*
.("הקופה"להלן)ערס

,לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה6
החל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר28ביום

.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריך

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה*

.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*

.1437-מניותללאמסלולושל159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר* 31עדבתוקףהאישור
.2012בדצמבר

המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופהי
כספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008

רשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדו
,לתגמוליםמקבילההפקדהללא,לפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופה
ולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008-2012בשנים

.עצמאיים

ההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
שיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזרים

עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךההפרשות
גםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמן%7

הסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכיריםעובדים
(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעבר

הסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשהבגינםשאין,שנקבעושכרמרכיביo/7eעד

,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשהבמקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוצי
בגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם
:כדלקמןאלהעמיתים

-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
o/6e(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצוייםבמקום.

במקוםo/6e-ולתגמוליםQ/7oמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(711עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי.פיצויים

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי*
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב

שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוף
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לצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
ושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלת
.נוספים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

אלפי756,239עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך* ש
262עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומניותללאמסלולנכסיסך.ח"

.nrrwאלפי

המניותבעליעלמידע

,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,המנהלתבחברהחבריםהםהקופהעמיתי
.מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניותכבעלינחשביםהם

,החדשההכלליתהעובדיםבהסתדרותהמאוגד,הסוציאלייםהעובדיםאיגודבנוסף
.בחברהשליטהאמצעיובעלחברהוא

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי018,240הואהמאזןלתאריךהקופהמאזןסך
.215,13הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

תחוםעלכללימידע"-5פרק,המנהלתהחברהבדוחתאגידעסקיעלבדוחראה
."הפעילות
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

לעומת2011נובמברבגיןהמדד)%55.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010נובמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

%2שלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת

החברתיתהמחאה,הדירותבמחיריעליההמשך,טוביםצמיחהנתוני.%25.3שללרמה
,ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,הדיורמחיריבתחוםפתרוןשביקשה
שלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהותאינפלציהותחזיות
בציפיותהעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטוריםהתמתנותרקעעל,השנה

.%75.2שללרמהישראלבנקריביתירדה,האינפלציהותחזיות

חוץמטבע

האירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
ישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות.%23.4שלבשיעור
הורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונהמהבעקבות
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראלהצמיחהתחזיות

המדינהתקציב

שהם,שקליםמיליארד27-כשלבסך2011בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
.ג"מהתמ%1.3-כ

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

7ושל(ג"מהתמ%9.2)2010בשנתדולרמיליארד3.6שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.2009בשנת(ג"מהתמ%6.3)דולרמיליארד
קיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהירידה
.הסחורותבסעיף

-4-
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

תרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינוייםהמציג

-%10
/ייקע

54%5.ע%

%0_1.ש%

;;4.1;;ן;

יי4)4ל*
-45%5םטש*י-%62.7

-%10ך

י
-י*

%15-

%%.20---%20-

%25-

MSCIמדד(י) WORLD,שוקבשווימשוקלל),בעולםהמניותמדדיאתמשקף
.בשווקים

-5-
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המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדוובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

השווקיםמדד.%6.7שלבשיעורירדהעולמיהמניותמדד.%5.34שלחדבשיעור
.%4.20שלבשיעורירדהמתעוררים

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*
.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*

.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*
.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*

החובאגרותשוק

,%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרותומדד
.(בהתאמה)%95.2-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15-%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%62.7-%55.9

-

-%66.7%99.5ולר -%23.4%93.12ורו.

"nrrl%34.4%03.8ממשלתימדדצמוד

%03.13-%77.1קונצרנימדדצמודח"ג"

%23.5%03.5צמודותלאח"וג

במשקהוןגיוס

מיליארד5:4-כשלסךחובואגרותמניותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2011בשנת
ח"שמיליארד43-ומיליארד5.8לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד6.40-וח"ש

.2010בשנת
אופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד59.0-כ

.למניות
השנהלעומת5.2מפייותר.ח"שמיליארד5.1ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
.הקודמת

6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף

.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומתח"שמיליארד
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הגמלקופותענף.3

ואישיתלתגמוליםגמלוקופות,לקצבהמשלמותשאינןהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
2010,7.159שנתסוףלעומת%39.6שלבשיעורירד2011שנתבסוףלפיצויים

.2010בדצמבר31-בח"שמיליארד6.170לעומת2011בדצמבר31-בח"שמיליארד
.%2.2שלבשיעורירדהקופהנכסיהיקף

הייתה2011בשנתזהבענףהקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
ברוטונומינליותתשואות2011בשנתהשיגההקופה.(%95.2)שלשליליבשיעור
מניותללאובמסלול(%52.1)שלשליליבשיעורתשואההכלליבמסלול:כדלקמן
.%21.3שלחיוביבשיעורתשואה

באורראה.%90.0היה2011בשנתהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור

.המבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמי

המאזןתאריךלאחראירועים.4

שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד,%79.3

%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלאהידוש)לצרכןהמחיריםומדד
-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשערמול

%50.2.

ועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך,ההשקעות
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניית.5

הסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
בנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.הנזילותסיכוןכולל,הקופהבפניהניצבים
שלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף.מגווניםפיננסיים

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליותההתפתחויות

פירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקופה,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינויים

כללימסלול

ח"באגההשקעהוהוגדלההמניותבאפיקל"לחוהחשיפההוגדלה,השנהבמהלך
.סחירקונצרני

שלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת
7.2-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"שמיליון1.10-כ

מניותונמכרוח"שמיליון7.9-כשלבהיקףבארץמניותנרכשובנוסף.ח"שמיליון
.ח"שמיליון4.5-כשלבהיקףבארץ

ח"ואגמיליון8.6-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגרכשההקופההשנהבמהלך
מליון1.1שלבהיקףח"אגומכרהח"שמיליון8.2שלבהיקףלמדדצמודותקונצרניות

6.6שלבהיקףח"אגנקנוזופעילותבמסגרת.בחולח"אגרכיבהוגדל,בנוסף.ח"ש

.ח"שמיליון7.0שלבהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון
ממשלתיח"אגומכרהח"שמיליון9.5שלבהיקףצמודממשלתיח"אגקנתההקופה
בהיקףח"אגקנתההקופה,השקליהממשלתיבאפיק.ח"שמיליון3.6שלבהיקףצמוד
.ח"שמיליון2.11שלבהיקףומכרהח"שמיליון6.24של

מניותללאמסלול

(מ"מקלרבות)קצרמ"במחסחירח"באגמושקעיםהמסלולנכסי
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
)במשיכותיה,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנהובהעברותיהם

השינוישיעור2010שנת2011שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%64.1)127,11313,11הפקדות

%88.41(407,3)(834,4)משיכות

%32.54(295,4)(628,6)מהקופההעברות

(%93.44)163296הקופהאלהעברות

תשואההכלליבמסלול:היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
.%21.3שלחיוביבשיעורתשואהמניותללאובמסלול(%52.1)שלשליליבשיעור
%79.1שלחיוביובשיעורהכלליבמסלול%87.7שלחיוביתתשואהלעומת

,2011בשנתבקופההכלליהמסלולשצברההפסדים.אשתקדמניותללאבמסלול
מדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.אחריםסחיריםערךוניירותממניותבעיקרנבעו

ההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשונים
."ההוןבשוק
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

מתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
במסלול%0.36שלובשיעורהכלליבמסלול%5.22שלבשיעורהואהנכסיםכלל
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)מניותללא

אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה
מהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות
.בבורסהממכירותצריךואם,הקופה
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

מתבצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
הקופהזובדרך.בפועלהזכויותהעברת)המשיכות,ההפקדותנתוניאחרמעקב
מדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודדהיכולתעלשומרת

שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעות
בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)

ובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%0.90מחיקההקופה.הנזילותלצרכי
.(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולל)מזומנים
הקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת

להערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכוןתוך
.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינוייםלגבי

לעומתח"שאלפי018,240-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4
.%2.2שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי401,245



ש"עוגמלקופת
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעההחלטות
,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה

.השוקסיכוניאתלהפחית,היתרבין

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

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
ביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכוניםהקטנת
האינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות

וועדתהדירקטוריוןי"ענקבעתוהחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניות.החברהשל
בכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעות
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסיםהקצאתלמדיניות
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלאפיק

בישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולם
באפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
הענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.שונים
פדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמתועד

.שונים
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

נקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
הכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידיעל
.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקףעל

-10-



ש"עוגמלקופת
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

הכספייםבדוחות18בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה
המבוקרים

בסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
.ההנהלה

הכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםלהלןראה.3
.המבוקרים

שינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
.סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקופהפעילותוסקירתהשוקבמדדי
הקופהלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידעכןכמו

.בפועלהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתהקופהנכסיהרכבשלוהשוואה
אםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.5

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגהישנה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

העריכוהמוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,המוסדיהגוףהנהלת
לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתום
ומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוי

הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים
שהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהמוסדי
הדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדי
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבע

שינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
או,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
עלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביר
.כספידיווח



2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

%%202010200920082007

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

815764114,1943,4477בבנקיםמזומנים

1057,71691.13401.7י.774,4734מועדקצריפיקדונות

-
589,5498,12171,18634,18878,7

:סחיריםערךניירית

770,74821,72329,73145,59091,54ממשלתיותחובאיגרות

097,71300,65880,44945,13699,13קונצרניותחובאיגרות

487.63811,63577.50286.28253.53אחריםערךוניירותמניות

-
354,209932,201786,168745.119(04,139

:סחיריםשאינםערךניירות

369,11670,14284,18632,19239,27קונצרניותחובאיגרות

763769286.231260494.4אחריםערךניירות

-
132,12439,15570,20892,22733,31

829,11696,14021,17762,17671,20בבנקיםפיקדונות
-------------.........-------------------------------------

11173726818146ןסכופץנזלקבלבגעהעהועות

nwוזהכלסך

~

w15

"
240302,245816,224214,179371,199

........................------------....--..-----...---.-.-
וז:ייו:ויינ-,

רורנ'וזו'
-1!)!י5)!)]15:!:ננו, ............-------------...---.-..-..........---..---..י..--------------------------

244018401,245915,224215%1771הנכגהנזכלזך

"
199

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

זייבויות,וזונווזענגיועינזזכויות
"העמיתוכותת

)018,24001

"
245915,224215,17921

"
199

250----זכותויתרוונזכאים

018,240401,245915,224215,179371,199וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
====================================-

-12-



ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
20112010(1)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

%34.0%31.0%7.9בבנקיםמזומנים

(%4.58)%99.1%78.4מועדקצריפיקדונות

%33.2%09.5(%2.54)

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

:סחיריםערךניירות

%15.31%68.29%0.5ממשלתיותחובאיגרות

%62.29%61.26%3.11קונצרניותחובאיגרות

%45.26%00.26%7.1אחריםערךוניירותמניות

%22.87%29.82%0.6

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

(%7.20)%74.4%98.5קונצרניותחובאיגרות

%32.0%31.0%2.3אחריםערךניירות

%06.5%29.6(%6.19)

------------------
(%7.17)%93.4%99.5בבנקיםפיקדונות

------------------
%46.0%30.0%3.53השקעותבגיןלקבלסכומיםט

0054.1009651.99ההשקעותכלסך

------------------
loo(0051.00451.0חובהויתרותחייבים . oQ/o(

0051.1000051.100הנכסיטכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%00.100%00.100העמיתיםזכויות

0051.1000051.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

======--

האפיקאחוזלעומת2011בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(1)

2010בדצמבר31ביוםהקופהמנכסי



ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקים.ההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

.-%60

-%50

-%40

%30ן102011

20101שן
-%20

%10

%0
מזומניםאיגרותמניותניירותפיקדונות

ושוויחובע;"ונלאערך
מזומניםסחירותסחיריםסחירים

השקעהאפיק

-14-



ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.אנא

401,245לעומתח"שאלפי018,240-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן

מההפסדיםבעיקרנובעתהירידה.%2.2שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.מההשקעות

:השינוייםלהלן,מסלוליהכלעלהקופהנכסילכללבהתייחס

הנכסיםכלמסך%0.2-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%4.58שלבשיעורירד,2011שנתלתום

.הנכסיםכלמסך%8.4

,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
הממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכוןואשר

השנהלעומתעלה,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות,בקופההסחירות
השנהבסוףהנכסיםכלמסך%2.31-כהיהאלוחובאיגרותשיעור.%0.5-בהקודמת

הצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה%7.29לעומת)
.הקופהמנכסי%4.10היוולמדד

ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%5.29-בהסתכמה,(אחרים

(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
בהתאםמשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחובואגרות
אלובאפיקיםהקופהאחזקת.וחסכוןביטוחההוןשוקאגףידיעלשאושרלמודל

.הקופהנכסימסך%6.9-ב2011שנתבסוףהסתכמה

בתוםהנכסיםכלמסך%5.26היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
רבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2010שנתבתום%0.26-ו2011שנת

.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצוןביןלאיזון

.(ל"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח"המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך
.(אשתקד%2.8)הקופהנכסימסך%3.14היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף

-15-



2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010200920082007

(הפסדים)הכנסות

11576227528637מזומניםושוויממזומנים

-------------------------------------------------------
:סחיריםערךמניירות

093,4320,3570,3037,7518,3ממשלתיותחובאיגרות

693,1(968,1)318,1630,4019,8קונצרניותחובאיגרות

330,10(484.24)934,7480.23(834,9)אחריםערךוניירותמניות

(423,4)884,15069,35(415,19)541,15

--------------------------------------------------------
:יהיריםשאינםערךמניירות

116159,1647,3493383,1קונצרניותחובאיגרות

(589),710.1)6(155)77אחריםערךניירות

193004,1653,3(217,1)794

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

515990081,3411528,1בבנקיםפיקדונות
-----------------------------------------------------

940112258הכנסותאחרות

558,18(671,19)994,17041,42(591,3)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

---------------------------------------------------
הוצאות

447,1254,1185,1978050,1ניהולדמי

7195619178ערךניירותעמלות

1026667516מיסיםהוצאות

620,1415,1313,1120,1134,1ההוצאותכלסך

424,17(791,20)579,16728,40(211,5)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות
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ס"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הכנסהשיעורידוח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןתית)השההכוסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.,ממוצעתשנתיתיתרה
201120102011201020112010

(נאהוזים(ח"שבאלפיי)(ח"שבאלפי)

ל6ג0"של94ן942,5649,1611576מזומנטפמזומני11ושוה

------------
סחיריכהערךניירות
964,75499,7093,420ממשלתיותחובאיגרות

~

3"
"5.י39

י414
1.8י116,69650,55318,1630,4%91.132קונצרניותחובאיגרות

%83.13(%08.15)934,7(834,9)225.65379.57אחריםערךוניירותמניות

6151.8(1051.2)884,15(4,נ305.210528,184423
....................................

:סחיריםשאינםערךניירות

751,12309,16116591,1%91.0%11.7קונצרניותחובאיגרות

(נ%24.7)%23.10(753899775511אחריםערךניירות

5.י83"504,13208,17193004,14354.1

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

"3,ל93"119,13902,15515990בבנקיםפיקדונות
6.י23

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

--94158נטו,אחריםנכסים
....................................

940--('*)אחרותהכנסות

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

964,242445,234(591,3)994,17(0/480.1)6804.7

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

,באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(*)

.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(**)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל-
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור-

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.2011במהלךירדו,ככלל,המניותשערי-
לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי-

.מ"בעהוגןמרווחחברתמודלפיעל,במשקהחובאגרותבשוק



ס"עיומלקפת

2011לשנתההיהלחסקירת

הקופההוצאותניתוח.(3)ב
2נ2ב020112010ג201120

('י,השפוי(.)'שותבסיסקלהנכסיםסוגנחנים(ח"ש,נבאלפ

121ו%53.01%,447,1254,1%60.0(גיהולנ1דמי

9ב%04)ם,07!0644.04זד57ק)(...,ערךנמרותשלומכירהקניהעמלות

11%101%01.0%00.0[11חיצוניניהולעמלות

_7195עמלותנ"סה

--------- הוצאות
33.33!04.ולש0,א10266%מיסים

-ן

622.1LiUההוצאותכלסך

21נ02מ1:1פ,21פ447.11:14226(ן3קשוריםלצדדיביהנוגעותהוצאות

.שלהטההערותימעטב21גבסעיףלעילכמוגדרהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאת(י)
.2010כדצמבר31-בהאחוולעומת2011בדצמבר31ביוםהנכמשמןההיצאהארוושלהשיניישיעיר(-.)
העמלותשילמושבעדן(מיחלטיםבערכים)והמכירההקניהעסקאותשלשנתיסיכוםמתוךהעמלותסכיםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(-..)

:המהותייםהשינהשיעוריניתוח

הקופהשלהמבוקריםהכסכייםבדוחותניהולדמיבבאורראה,הקופהניהולהוצאותעלניסףמידע(11

.המנהלתהצברהשלהכוללהרווחעלובדוח
הקופהשלההשקעותלמדינעתיתאם,העסקאותשלובתמהילבהיקףמהשיניישבעבעמלותהשעיי2ן)

.המשתניםהשוקתנאילפיהכל-התיקמנהליולהפלטת
.המבוקריםהכספייםבדוחות"עניךבעלי"12בבאורפירוטראה(3)



גמלקופת

~

V "W

2011לשנתההנהלתסקירת

(חדשיםשקייםבאיפי)

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות.(1)ג .י
20112010200920082007

401,245915,224215,179121,199187,188השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

-..--.-..-.-.-............................................--............... :הפרשות

426,5468,5398,5263,5790,5מעבידהפרשות-שכירים .

453.5543,5470,5323,5827,5עובדהפרשות
112267291306325עצמאיםעמיתים

--136357אישייםבחשבונותפיצויים

127,11313,11166,11892,10942,11סדכלההפישות
,,-..,ן,-----,.,...,.ן...------------------

:יעמיתיםהשיעמים

(817,2)(982,3)(697,2)(385,3)(543,4)עמיתיסשכירים

(248)(256)(94)(22)(284)עצמאיםעמיתיס

אישייםבחשבונותפיצויים

~

2),----

(065,3)(238,4)(791,2)(407,3)(834,4)התשיומיםכיסו
..............................................-.-..........................

:זכויותהעברת

163296193581180הקופהאלזכויותהעברת

(547.15)(350,6)(596,3)(295,4)(628,6)מהקופהזכויותהעברת

(367,15)(769,5)(403,3)(999,3)(465,6)נטוזכויותהעברתלך

(490,6)907,3972,4885(172)נטוצויירה

..................--.--..---...-----..---.....---..-----....--.-...........
424,17(791,20)579,14728,40(211,5)נטו(הפסיים)הכנסות

4,245915,224215,179121,199"241","18השנהשלבדצמברנ3ליוםהעמיתיםזכויות



ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

ש-
הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת

-20-



ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

השינוישיעור2010שנת2011שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%64.1)127,11313,11ופקדות
%88.41(407,3)(834,4)שיכות)

%32.54(295,4)(628,6).ימהקופהזכויותועברת

(%93.44)163296הקופהאלוכויותועברת

,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג
המסלולנכסימכלל%5.22הוא2011בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס"להלן

.(%5.31-10/12/31)מניותללאמסלולנכסימכלל%0.36-ו(%2.22-10/12/31)הכללי

עדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביררשאיםוהעמיתיםהואיל
.מלאהלמעשההיאהעמיתיםשלהנזילות,כדיןאותםלמשוך

9.11הוא2011בדצמבר31ליום,להלןכמוסבר,בחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג

10/12/31)מניותללאבמסלולשניס3.7-ו(שנים10/12/31-4.11)הכלליבמסלולשנים

שטרםהחסכונותשכלכדי,הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים9.1-
.יבשילו-השנהבסוףהבשילו

מתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה
שליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפים
עםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופה
בהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופהזובדרך,וסיכוןרווחשיקולי

.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתים
שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות

לצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)
.הנזילות

-21-



ס"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

Zellלשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותסך
העמיתיםעמיתיםמספר

השנהלסוף(3)משיכות(2)הפקדות(1)גילאים

3059239018070,1לגילעד

39-30394,3505,2398879,25

49-40898,2017,3383,1790,66

59-50129,2333,3204,2128,85

66-60067,1839,1579,5898,47

26085461.1497,10ומעלה67

11uada222212*ש341.101כ"הס

עצמאים

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנהלסוף(3)משיכות(2)הפקדות(1)חשבונות(4)ותקבקופה

36171782כולל)שנים5עד

21095402546,2שנים9-5

12--2שנים10-!4

13--1ויותרשנים15

9-103-(5)ומעלה!961ילידי

419256.2נ2ג212כ"סה

שפרשוחשבונות/עמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבונותמספראתכוללהמספר(1)
.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאתמשכו,היינו)

.הקופהאלזכויותהעברתכולל(2)

.מהקופהזכויותהעברתכולל(3)

כלאתשמשכועמיתיםלגבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(4)

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



י"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

2011בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ע(2)ג

החשבונותמספר
11/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2010/12/31העמיתיםסוג

988,12(258)678,12568שכירים

227(22)2436עצמאים

24uauב221,12הכלסד uae

ביתרהחשבונותמשכס
וללאח"ש500עדשל

נאםבב11,ב22האחרונהבשחתבעה
~

La

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי
.השנתיתהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה
,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשכתיהתשואהשיעור
.ומשיכותהפקדותכגון

מסלכללימסלילשנה
-
(")מניחללאל

%21.3(1.י201152

2010%87.7%79.1

2009%20,23%70.0

2008(%87.9)

2007%82,9

2006%74,5

2005%30,10

2004%66,7

2003%80.13

2002%79.3

כללימסלול

שנתיתתשואה
תקןסטייתממשעתתקופה

4.4%28.12לבב2011-2008

2011-20024

~

75,6%27.8

~

2009/3/4-מהרלפעילהמסלול(.



2011לשנתההנהלהטקיות

(המשך)תשואותדוח.ד

:הכלליהמסלולשלברוטוהשנתיתהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

%22-(נ11 %20-ולקן

%18-ויןן

%16--ןי,',ן

4ן%---יוןן

"2י%--וו,ו

""
ן'עשאן-

-%10ן,ן,ן.ןןןןן

ש8111111יעש ההההההההההם
ח=

ח8י
שגווותהה



1y"Vגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

ההשקעותניתיחריח.ה

וביןהקופהשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועד,(ה31בסעיףלהלןהמוצג,השקעותניתוהדוח.(1)ה

,הקופהשלההשקעותבתיקבפועלשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק_סמןתיקשלתשואה

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסכריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופתמנכסיהאפיקאחוז.א

.השנהבמהלךחודשכלבסוףהיתרותלפיחושבוהממוצעים.הקופהנכלי

:כדלהלןהןהשוקתשואות.ב

.המקייםמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

הואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפוקומתאיםשמתפרעיםמדדלפי,סחיריםנכסים

)

MSCT World,ח"שבמונחי).

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי:(והלוואותפקדונות,אגייח)מהיריםלאכסים)

.השוקבתשואתהקופהמננסיהאפילאחוזשלכמכפלה(וככללחושבה-תימןבתיקמשוקללתתשואה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,נדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל

שלהההשקעהמדיניותאתמראשלפרסםהחברהעל,,שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
.לעיללאמורבכפוף,השוקתשואתלמדידת"זבדוהשמשואלותחוסמדדי.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולציין



ס"עוגמלקופת
2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

כללימסלול

תשיאה
שוקללתמ

הסמןנתיק

%07.0

תשואתהאפיקאחוז
השוקהקופהמנכסיהשקעהאפיק

%44.2%95.2מזומניםושווימזומנים .
-.........

ממשלתיח"אג

%32.0

%96.0

%01.0

%08.0

%00.0

%37.1

%32,10%10.3קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%09.17%59,5קבועהבריביתצמודלאח"אג

%41,0%01,2משתנהבריביתצמודלאח"אג

%76.2%95,2מועדקצרמלווה

0.ול65ל"חוח"אג

31.ש23"ממשלתיח"אגנ"סה

יתירקונצרניח"אג
%06.0-

%37.0

%27.0

%58.0

204.של33מדדצמודיה'אג

~

30,0-

%16.7%23.5צמודלאח,אגי

%99.0ל,חויאגיוח

4854.28סחירקונצרניח"אגנ"סה ...
-.----.-

אחריםערךוניירותמניות

%50.3-

%72.0-

%422-

%46.17%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-%41.9%62.7ל"בחואחריםערךוניירותמניות

%87.26אחריםערךוניירותמניותכ"סה

והלוואותפקדונות

%02.0-

%2

~

0-

-%41.5%30.0מדדצמודותוהלוואותפקדונות

1.5י41והלוואותפקדונותכ"סה
-..........

סחירלאקונצרניח"אג

%02.0-

%00.0

%02.0-

-%22.5%30.0מדדצמודח"אג

1.0%22.8י04מטייחצמודח"אג

1.5י26סחירלאקונצרניח"אגנ"סה

אחריםנכסים

%03.0

%03.0

-----------

%21.2-

%132-

ב8נפ

%31.0השקעהקרנות

אחריםנכסיםכ"סה
~
31.0ל

כ"יה
בפנפני תשמת

(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסמל

הפרש



ס"עוגמלקופת
2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)השקעותניתוחזוח.(3).ה

מניותללאמטלול

אחוז
תשואה

בתיקמשוקללת
הסמן

האפיק

תשואתמנכסי ---
השוקהקופההשקעהאפיק

%24.0 2251.8%95.2מזומניםושחימזומניםש

-----------

ממשלתיח"אג
%71.2

%71.2

-----------

%95.2

%21.3

%26.0

%78.91%95.2מועדקצרמלווה

1.91ל78ממשלתיח"אגכ"סה

Qflaכ"סה

~

h

(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת

הפרש
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ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.1

.הדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםאפיקבכלההשקעהשלוהעיתויההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

הצפויהתזריםפיעלהקופהשלהנכסיםנזילותאתמנהלתהחברה-נזילותסיכון
יתרות.המאזןליוםמההשקעותבמזומןהצפויותוההכנסותהעמיתיםמפעילות
נכסימכלל%5.22שלבשיעורהינן,כדיןכספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתים
.המאזןליוםנכון,מניותללאמסלולנכסימכלל%0.36-והכלליהמסלול

לקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
הוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות.אחרת
נכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכיביחס
אםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%0.90שלבהיקףוסחיריםנזילים
.מהצפויגדולהכספיםיציאתתהיה
בקופהשהעמיתיםהכוללהסכוםלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםסכוםביןהיחס
החברה.מניותללאבמסלול76.2-והכלליבמסלול00.4הואכדיןלמשוךרשאים
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורה

הנכסיםנזילותניתוח
(ח"שבאלפי)

11/12/3110/12/3109/12/31נכלים

792,215991,214063,187סחיריםאווילים ח,
647,3028,3884,2שנהעדשלמ" ,
551,19338,26421,32שנהמעלמ"ח

766868385,2נחרים

756,239225.245753.224הכלוך

ןמניותללאמסלול
11/12/3110/12/3109/12/31נכסים

262176162סחיריםאונזילים
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ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

-מניותללאובמסלולשנים26.0הואהכלליבמסלולהנכסיםשלהממוצעהחייםמשד
כללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים0

כלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.וריביתןקרן)המזומניםבזרםתקבול
מ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבול

.שניםאפסשל

לפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה-אשראיסיכון
דירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקתהחברה,ההשקעה

אלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךנייר
.תנאיהועלההשקעהסכוםעלמשפיעות

עםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו
.האשראיסיכון
.אשראיממנהמקבליםלאהקופהעמיתי

.בלבדממשלתייםהםהמאזןביוםמניותללאבמסלולהמוחזקיםהחובנכסי

:הדירוג_פיעל,הכלליבמסלולחובבנכסינשקעות

..;%וו,,,,,,ס,,:"
"

;,,%,.,,
:וי

ששי31%ו/12/שש%11ן,,,,,

,,,,,,,י,,.,,.,,,,,ן,,,,,,,,,,ל:
,

ממ1"'קירו"'(לל,"'ן,,,
סיים'

יחיהיש
,'

ש-'ג קיןש
528,401,91.16שאה%"1ש8%%"%%י"יווש"ש,א(

"
'1'ן"1

'?'יגע'%ףש11'יל"1הוי
056,31%95.12יץ'ז%1%"1""'''. ,

%00.0-מספקת11,ללאשטוחהמיורגים.לא

1584,71%86.29ע%[%88י:88שו%יש'2"%%%ין:וסה

%ושושוושששש
.וששיקז,,1ו

""
--------------%ש

'%סחירים,נכס

ולהיי
ךיג%ג",

,

260,20%46.8וש"%%8זלעיש8"

המ511%
"

.ש4לן,י1ן
ין,.,1"

"
ן

"
%862,2(4ש.,ויץ,יין

1

~

19.1

76%03.0,,מספקתניחה'ו'4'בללאמדוהריםלא

"גששא%ו%1ו%'.1.ו%ל:;ןסה
%"

:

%%8198,23%68.9וש"

ל*ד*
'"

,פשלת%,.ש.,1%
י"

9.%%%,א%7,
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1
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ש"עוגמלקופת

!011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

י1,2:,ג:':.,'8,.,.1,,,2.,,,.
~"

שוםן,פןנן%./עצ4%1,2:,%,,,,י%,

יל,.
(12,.,,,,י..,י,.י,,,11,..,ילל,,,,,ל,,,, ןו

.%,.,ששמשצם1241
2"

41י
,,":2

2נן,,,שנ:"
'וגןשי'ן1515 4ג,.

,כול5),תטליתן-(

303,28%60.12שש"ן.,.וש"

2,545,16%36.7ן,נג.א.ך%וג5%

32%01.0מספקתגן,בטוחהמדוהגוועללא1א

4ע..נויששם
.

8
,

%ו
,,י

!51880,44%97.19 ,.
%,,,

""
%"".%ן1%4,ש

"
נקן

4'ו'
י;

ן"'1"
'"יי"זי')צלוניוקוחירים'נכסיכ4

'י.ך
"'

שןשש.:כוש45)גיעחות%ג%זד
782,30%70.13

55%;1י""ע'שץ1'1ד

357,4%94.1'5%"יי%,שי%%%קה"8"

166%07.0ן8י%שש%"ה,ש'ג5קדל'%'ה1ה15ה,יעי

";1לי"6
'8

8"8%1"שש"'ן.%1ו"88':"
-

305,35%71.15יש

"ש48שייינן,"ש!
*"י%י%ש,שן%

,%
8--------.------

%"'י%"דן18,ץ1מ,קמ,השק4מ,פפ22
185

'
80%68.35

אתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקייכוני
וכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.הסיכונים

.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגםהוא

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

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

שלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
בוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעותועדת

.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעות

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
הסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
ח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתהשקעותועדת,חוב

.התיקמנהליוהמלצותשלההפעילותנוהלעלבהתבסס
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ש"עוגמלקופת

2011לשנתההנהלהיקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

השקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
4.0,(קודמתשנהבסוףשנים0.4)הכלליבמסלולשנים6.3על11/12/31ביוםעומדבהן

.(קודמתשנהבסוףשנים4.0)מניותללאבמסלולשנים
שנהבסוף%9.1)הכלליבמסלול%0.3היא,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתהתשואה
.(קודמתשנהבסוף%2.2)מניותללאבמסלול%5.2.(קודמת
מחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל
נתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל,היינוקבועבשיעורריביתהנושאות,ח"האג

משפיעההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעור
.התיקערךעללרעה

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה.(קודמתשנהבסוףשנים0.3)הכלליבמסלולשנים7.2עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%2.2)הכלליבמסלול%5.3היא2011בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
באופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון
הוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותהשוטף
בעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנתגורר
.הריביתבשיעורירידה

ללאמסלולמנכסי%0.0-והכלליהמסלולמנכסי%5.40,2011בדצמבר31ליוםנכון
שלהריאליתהרווחיותאתחושפתאינפלציה.לצרכןהמחיריםלמדדצמודיםמניות
.לירידההנכסיםיתר

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
.קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%2.8לעומתהנכסיםמסך%3.14

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

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
פנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות
,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכןנאותים

.נאותיםעבודהנוהליולשמירת

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
זכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמתכדי,הנדרשמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות,פיננסיות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיבייעוץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
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2011לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

אתמבטחתואינה,אחרתבדרךאוהקופהמאמצעיהקופהלעמיתימלווהאינההחברה
.חייםבביטוחהעמיתים

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד,%79.3

%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכןהמחיריםומדד
-לוהגיעההאחוונקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשערמול

%50.2.
ועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים

.התשואהעלולפיכך,ההשקעות
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ש"עוגמלקופת

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

2011לשנת("הגמלנקופת:להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.(הדוחי":להלן)

חסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
בהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבו

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללו
משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

הפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
המכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויותוהשינויים

.בדוח
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
שלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרות
במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,הגמללקופת
ןהדוחשלההכנהתקופת

פנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
מהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווחעל

לכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווח
ןההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובליםחשבונאות

קופתשלהגילוילגניוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהגמל
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום,הגילוילגבי

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

לקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
-וכןןהגמל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
שצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגוע
-וכן;הגמללקופתהנוגע

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
הפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים

.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

מאחראומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-
.דיןכלפיעל,אחראדםכלשמ

16,ב,,י.

,,תמד"עותאריך
ל"מנכ,ךלע"
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עורגמלקופת

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,גי!

2011לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.נ
.("הדוח":להלן)

חסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
בהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבו

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללו
משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.נ

הפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
המכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויותוהשינויים

.בדוח
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.(

-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
שלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרות
במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,הגמללקופת
ןהדוחשלההכנהתקופת

פנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
מהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווחעל

לכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווח
;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובליםחשבונאות

קופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהגמל
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום,הגילוילגבי

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

לקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
-וכן;הגמל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.!
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
שצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגוע
-וכןןהגמללקופתהנוגע

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
הפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתריסעובדיםמעורבים

.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

_"_0]611

כספיםמנהל,אןגובדורוןח"רותאריך
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ש"עוגמלקופת

כטפידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

אחראית,("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתה
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההגמלקופתשלהפנימיתהבקרהמערכת

כספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
שוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמים

מגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההון
מידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנות
.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירה

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
והרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות

כדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימניםהחשבונאיים
ביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורתהמידעשערוצילהבטיח

.פנימיתבקרהנהלי

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמלקופת
Committee-השלהפנימיתהבקרהבמודל of

Sponsoring

Organizations of

the

Treadway

COSO) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)kelieves31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2011בדצמבר

רו

-
י( הקרקטוריוןר"יו,רי,יצוזקו

ן עו
ל"מנכלמלקתמירד"

4.לך

כספיםמנהל,ארתוקדורוןח"רו

141/16
תאריך
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לעמיתיםהמבקריםדוח

של

ש"עוגמלקופת

בדצמבר31לימים("הקופה":להלן)ס"עוגמלקופתשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
לכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2010-ו2011
באחריותהינםאלהכמפייסדוחות.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחת

הכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,הקופהשלוההנהלההדירקטוריון
.ביקורתנועלבהתבסס

שנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
נדרשאלהתקניםי"עפ.1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנות
שאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההבקורתאתלתכנןמאיתנו
ראיותשלמידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכספייםבדוחות

כללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכות
וההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאות

סבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקופהשל
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

החשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
את,המהותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגביהמקובלים

פעולותיהתוצאותואת2010-ו2011בדצמבר31לימיםהקופהשלהכספימצבה
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינויים

לתקניבהתאם,מדווחיםבסכומיםמוצגיםהכספייםהדוחות1בביאורכמוסבר
,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשלחשבונאות

.וחסכוןביטוח

,
עלם,ומשלעיט'

4ש'רואי

~

ןנ

.2012במרץ26,גן-רמת
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כספידיווחעלפנימיתבקרה-ס'עףגמללקופההחשבוןרואידוח

31ליום("הקשה"-להלן)מ"בעס"עוגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבסקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר

iont3he-הידיעל Treadway Commis,0Committee of

Sponsoring

Organizations(להלן-

coso(.פנימיתבקרהלקיוםאחראיםמ"בעס"עוגמלקופתשלוההנהלההדירקטוריון

,הקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיבית
.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבדוחהנכללת

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

(PCAOB)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Oversight

Boardרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.בישראלחשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידה

הערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.הקופהשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאם

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

אגףלהנחיותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשלהמהימנות

בקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוק

לניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימית

והוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומות

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ןמרשותה

חשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהכספייםהדוחות

lsraeli(בישראלמקובלים GMP(בהתאםרקנעשים,הקופהשלכספיםוהוצאתושתקבולים

ביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו;המנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאות

מורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגבי
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,הקופהנכסישל

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו.מוטעית

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

MOUALEMשMOUALEMן52522נו-ומת11ן(י.הח'רחוTel:7554500-3-972:טיפיןן cpa. co. il-6137655-3-972:פקסןח8116טחו)הו6ן81טחוןש:Fax152522,65ח-Chil~zon
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דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2011בדצמבר31ליוםהקופהשלכספי

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

הקופהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

שלנווהדוחתאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתולכל201112010בדצמבר31לימים

.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2011במרץ26מיום

3

שנקי'
,
JLr1 חשבעקרואי

.2012במרץ26,גןרמת
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מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20112010ביאור

נכסים

3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

815764בבנקיםמזומנים

774.4734,11מועדקצריפיקדונות

-
589,5498,12

:סחיריםערךניירות

4770,74821,72ממשלתיותחובאיגרות

4097,71300,65קונצרניותחובאיגרות

7,6487.63811.63אחריםערךוניירותמניות

-
354,209932,201

:סחיריםשאינםערוניירות

5369,11670,14קונצרניותחובאיגרות

8763769אחריםערךניירות

132,12439,15
------------------------

9829,11696,14פיקדונותבבנקים

10111,1737השקעותבגיןלקבלסכומים
------------------------

015,240302,245ההשקעותכלסך
------------------------

11399חובהויתרותחייביט

018,240401,245הנכסיםכלסד ==

-========

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

13018.240401.245העמיתיםזכויות

018,240401,245וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
=-=========

חלמהוויםהמצורפיםהביאורים

~

.הכספייםמהדוחותנפרדהןלתי

/ץ-(כסמנןמנהלל"מנקהדירעריוןירירהכספייםהדוחות



מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותללאמסלולכללימסלול

בדצמבר31ליוםבדצמבר31ליום

2011201020112010,נכתיב

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

81475915בבנקיםמזומנים

762724,111210י4מועדקצריפיקדונות

576,5483,121315

................................................
:סחיריםערךניירות

521,74660,72249161ממשלתיותחובאיגרות

--097,71300,65קונצרניותחובאיגרות

--487.63811.63אחריםערךוניירותמניות

105,209771,201249161

:סחיריםשאינםערדניירות

--369.11670,14קונצרניותחובאיגרות

--763769אחריםערךניירות

132,12439,15--

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

--829.11696.14בבנקיםפיקדונות

829,11696,14--

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

--111,1737השקעותבגיןלקבלסכומים

753,239126,245262176ההשקעותכלסך

.....-----.-...........-........................
--99יחוגהויתרותחייבים

........................--..........------------
756,239225,245262176הנכייסכלסך

-====---

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

756,239225,245262176העמיתיםזכויות

---זכותויתרותזכאים

756,239225,245262176זהץנחייבהותוהעמיתיםוכהותללסך



ש"עוגמלקופת

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20112010ביאור

(הפסדים)הכנסות

11576מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערדמניירות
093,4320,3ממשלתיותחובאיגרות

318,1630,4קונצרניותחובאיגרות

934.7(834.9)אחריםערךוניירותמניות

(423,4)884,15

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

:סחיריםשאינםערךמניירות
116159,1קונצרניותחובאיגרות

(1551רראחריםערךניירות

193004,1

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

515990בבנקיםפיקדונות

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

940אחרותהכנסות

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

994,17(591,3)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

15447,1254,1ניהולדמי
167195ערךניירותעמלות

1710266מיסיםהוצאות

620,1415,1ההוצאותכלסך

579,16(211,5)הזוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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ש"עוגמלקופת

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותללאמסלולכללימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31בדצמבר31

0ב20112010201120

(הפסדים,הכנסות

--11576מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

088,4173,353ממשלתיותחובאיגרות

--8630,4וכ1קונצרניותחובאיגרות

_ב____נ934,7(834.9)אחריםערךוניירותמניות
(428,4)881,1553

........-.--............------------.....----ן--
:סחיריםשאינםערךמניירות

--116159,1קונצרניותרובאיגרות

--(551)77אחריםערךניירות

193004,1--

..................------............------------
-515990בבנקיםפיקדונות

515990--

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

--940אחרותהכגתות

1753;991(596,3)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

446,1253,111ניהולדמי

-.7195ערךניירותעמלות

-0266ןמיסיםהוצאות

619,1414,11.1ההוצאותכלסך

577,1642(215,5)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010

401,245915,224השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

426,5468,5מעבידהפרשות-שכירים

453,5543,5עובדהפרשות-

112267עצמאיםעמיתים

13635אישייםבחשבונותפיצויים

127,11313,11כלההפרשותיך

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

:לעמיתיםתשלומים

(385,3)(543,4)שכיריםעמיתים

(22)(284)עצמאיםעמיתים

-[7)אישייםבחשבונותפיצויים

(407,3)(834,4)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

163296הקופהאלזכויותהעברת

(295.4)(628.6)מהקופהזכויותהעברת

(999,3)(465,6)נטוזכויותהעברתסך

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

907,3(172)נטוצבירה

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

579,16(211,5)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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

018,240401,245השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ס"עוגמלקופת

מסלוליםלפיהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוח

(חדשיםשקליםבאלמי)

מניותללאמללולכללימסלול

עייםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהעשנה
בדצמבר31נדצמבד31

2010םשש

225,245753,224176162השנהשלבינוארוללסהעמיתיםזכויות

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

שכיריםהפושרותי
424,5465,523מעבידהפרשות-

451,5540.523עובדהפרשות-

-112267עצמאיםעמיתים

--ינ111אישייםבחשבוניתפיצויים
123,11307,1146ההפרשותילסד

-.-.-..-........-...........-............
:לעמיתיםתשלימים

43)שכיריםעמיתים

~

4)(85

~

3)--

-(22)(284)עצמאיםעמיתים

---ט)אישייםבחשבונותפיצויים

-נן""ן7(4,!)ן4התשיומיםסדני -----------------------------.--.-

:זכויותהעברת

--163296.המסלולאלאחרתמקופהזכויותהעברת

--.(295,4)(628,6)אחרתלקופהמהמסלוליכויותהעברת

544613252בקופהאחדממסלוללמסלילוכויותהעברת

11א41טנ2ט(132)בקופהאחרלמסלולמהמסלולוכווזתהעברת

786(4005)(6.נ54)נטווכויותהעברתסך

895,38212(254)נטולירה

---------........................---------
,577(115,5)וטו(הפסדים)ת,הגןס

"141 _
..._;_;_--_נ____---_____.

756,239225,245262176,_השנהשלבדצמברג3ליוםהעמיתיםזכויות



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקופה.א
קופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.1

.("הקופה"להלן)ס"עוגמל

רכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה
.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר28ביום-לפנסיה
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברהתפעולשרותי.2

והקופההמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהבבנק"
,המנהלתהחברההוראות,הקופהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואת

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.3
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם
וחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמסתקנות"-להלן)1964

.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד

:הגדרות.2

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

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
הקופהובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2011בדצמבר29שהיה2011

,זאתעםיחד.2012לשנתהכספייםבדוחותייכללו11.12.30ביוםשבוצעו
.2011לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו11.12.30ביוםשנעשוהפקדות
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עורגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

בויות!?נממפםהנכסךהצגת.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

לאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודשיותרארוכההייתה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
שלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאוןלתאריךלשקלביחסמטבעאותו
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

לפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירהשער

המוכפלבבורסהשוטףשווילפי-בארץבבורסהלמסחרחסוםערךנייר-
בבורסההניירבשערומחולקהחסוםהניירשלהקופהידיעלקניהבשער
.הקניהערב

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

ידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
מערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשם.שנקבעהחברה

:להלןכמפורט,חברהאותהשספקה

שלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאם.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירתהנכס

8[0-נתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

Ask8[7-0(51לתנאיבהתאםהמסחרבזירת.
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ש"עוגמלקופת
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

(המשך)סחיריםשאינםערךניירות.3

הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.ג
מהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס
הואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטיתבריבית
הריבית.הקופהאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשוםהתורים
,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריביתמעקוםנגזרת

.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכללשלהמסחרפיעל
שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-

האחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה
.המאזןאישורליוםעדההשקעהמקרןשהתקבל

מובניםמוצרים.4
הערךניירותבסעיפיממנוהנגזריםובדיווחיםבמאזןמוצגיםמובניםמוצרים
בסעיפיההשוואהבמספרימוצגיםהמובניםהמוצרים,זאתלמרות.האחרים

.הקונצרניח"האג

פיקדונות.5
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.ימיםמחודשארוכה

השווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות
.לעיל.ג.3.ג.1בביאורכמפורטההוגן

חודבמטבעעסקאות.6

בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלשבלסכומים.7
(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
.EX-היום

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך
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ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)בללי-1ביאור

(המשד)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

העמיתיםזכויות.8

עםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

המדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
להםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסיםבדבר
.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספייםבדוחותגילוי

.אלומאומדניםשונותלהיותעשויותהתוצאות
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ס'עויגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"עמטבמדדהשינהושיעורהקפהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות
.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםהתשואהשיעורי

,הספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור
.ומשיכותהפקדותכגון

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה(.)באחהיסהקופהתשואות.א

2011201020092008

ברוטוהנומינליתהתשואה

-%87.7%20.23%87.9-%52.1מסלולכללי

-%21.3%79.1%70.0מניותללאמסלול

נטוהנומינליתהתשואה

-%30.7%47.22%30.10-%11.2מסלולכללי

-%60.2%18.1%21.0מניותללאמסלול

.המאוחרלפי-השנהמתחילתאוהמסלילפעילותמתחילתמחושבותהתשואות(.)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

2011201020092008

(םיז1חאבן

%17.2%66.2%91.3%80.3(לפיהמדדבגין)לצרכןהמחיריםמדד

-%14.1-%71.0-%66.7%99.5ב"ארהשלהדולרשלהחליפיןשער

-%73.2%39.6-%23.4%93.12שלהאירוהחליפיןשער

שנהלסוףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

344.1100.1082.1052.101(בגיןהמדדלפי)בנקודות,לצרכןהמחיריםמדד

82.355.378.380.3ב"ארהשלדולר

94.474.444.530.5אירו



ש"עוגמלקופת

נ201לשנתהכספייםלדוחיתביאורים

(חדשיםשקליםבאנפי)

הצמדהבסיילפינכסים-3ביאור

כללימסלול =

-
-רע

1011בדצמבר31ליים

בהצמדה
-למדד

בהצמדההמחידים
כ"סהל"בחונסים)חוץימטבע,יצרבהצמדהילא

576י767,4-809-5מזומניםושווימזומנים

------------------י------------------

:סחיריםערךניירות

298,46984,24-239,3521,74ממשלתיותחובאיגרות

464,19422,47-211,4097,71קווצרניותחובאיגרות

795,37487-205,25487,63אתריםערךוניירותמניות

557,103893,72-655,32105,209סחיריםערךניירותכ"סה

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

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

:סחיריםשאינסערדניירותת

276,1193-369,11-תובקונצרניותאיגרות

763נ76-,-.',__באחריםערךניירות

276,1193763132,12-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

.......--.........----------,-,-,י;..........
:פיקדונות

829,11829.11נ'קים)בבפיקדונות

829,11--829,11-:פיקדונותכ"סה

..........--.-..-.---------.........;...-..--
111,1--1,(52159השקעותבזיןלקבלסנומיס

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

3---3חובהויתרותחייבים

---------=ב:נבננ2:---------------------------
379,108057,97902418,33756,239הננסיםבלסך

44;4--11,=,k===411===_;



ש"עוגמלקופת
זטיוטהז

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותללאמסלול
2011בדצמבר31ליום

ללא
הצמדה

13מזומניםושווימזומנים

--------
:סחיריםערוניירות

249ממשלתיותחובאיגרות

249סחיריםערךניירותכ"סה

262הנכסיםכלסך

-51-



ס"עוגמלקופת

2011לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

847,11-636-483,12מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערדניירות

660,72--325,47335,25ממשלתיותחובאיגרות

870,13644,50-786300,65קונצרניותחובאיגרות

886.17811.63--925,45אחריםערךוניירותמניות

120,107979,75-672,18771,201סחיריםערדניילותכ"סה

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

581,1489-670,14-קונצרניותחובאיגרות

769769---אחריםערךניירות

581,1489769439,15-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

696,14--696,14-בבנקיםפיקדונות

ץץ--...-..-.----..-.-........----------

737--83654השקעותבגיןלקבלסכומים

-.-...----.-..-..---------ך--.-ץ----.--
99---99חובהויתרותחייבים

149,119910,105725441,19225,245הנכסיםכלסד
==============================
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ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותללאמסלול
2010בדצמבר31ליום

הצמדהללא

15מזומניםושווימזומנים

:סחיריםערךניירות

161ממשלתיותחובאיגרות

161סחיריםעלךניירותכ"סה

176הנכסיםכלסך

-53



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדיחוקוביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

כללימסלול
בדצמבר31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

080,3363,10(מ"ומקמועדקצרמלווה

202.68297,62סחירותממשלתיותחובאיגרות

282,71660,72בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

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

-239,3ל"בחוולחירותממשלתיותחוגאיגרות

בב

521,74660,72:סחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

.-.-.-..................
:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

886,66514,64להמרהניתנותאינן

886,66514,64בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

............----........
:ל"נחוסחירותקונצרניותחובאיגרות
211.4786להמרהניתנותאינן

211,4786ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

ב--------

097,71300,65טהירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

ב------------

uסחירותחובאיגרותכ"סה
~
aa asaa

20112010/12/31בדצמבר31

הכלסךהכלסךקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג

להמרהלא

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

35.305,456,340.3צמודותבלתי

71.359.361.396.3למדדצמודות

2_23.489,247.349למטיוחצמודות

51.368.358.370,3ממטעב"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%21.3%512%89.3%66,3צמודותבלתי

:.%15.1%92.3%97,2%86למדדצמודות

%24.1%44.5%61.3%79.1ח"למטצמודות

%44,24451,44254.36551.2לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



ס'עףגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)שאירותחובאיגרות-4ביאור

מניותללאמסלול

בדצמבר31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחעאיגרות

:בארץיחירותממשלתיותחעאיגרות

ן6ן249(מ"מק)מועדקצרמלווה

112111בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

2011/12/312010/12/31

:(בשניהן)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

0.ננ7.0נצמודותבלתי

:'(באחוזים)לפדיוןמשוקללהממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרית

%52.2%22.2צמודותבלתי



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

20112010:ההרכב.א

:סחירותבלקיבארץקונצרניותחעאיגרות

369.11670,14להמרהניתנותבלתי

11,נ262,1242סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

2011/12/312010/12/31

:(בשנים)מ"מה.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

80.209.3למדדצמודות

32.163.0ח"למטצמודות

79.207.3ממסעמ"מס

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינןחובאיגרות

%09.5%79.2למדדצמודות

%43.4%20.3ח"למטצמודות

%09.51לבדיוןמשוקללת"ממוצעתשואה

~

80.2



ס",עגמיקלפת

1נס2לשנתהכמפייטלדוחותביאורים

(תושיטשקלים'באלפ1

סחירותמניות-6ביאור
'כללמסלול

2/312010/12/31ג/?911

ההזגגי

807,3677מניזתבארץ
~

44

2-(1)ל-,בתמרזת

22.44ב26222מנייתתכליד

סחיריםאחריםערדניירות-7ביאיר
'כללמסלול

312010/12/31/ג;,2011

:בארךיחיויטאחריטערךירתצ,נ

ענ:נגך
י'"י:ן:~

י,ייין
1.ע!1,(ך!נאווסיףטאאישי%"

יז""
,4.7רן11גנ3תסי,
בסחיויםאתייםערךנחרותכ"סה

05,25884,17גל"1"

-- 222ע21[%1ייס'יחאתייםעידויירחצכ"סה



ס"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31סוסכללימסלול

ס1ס20112

:ההרכב.א

:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערךניירות
763769השקעהקרנות
242242:ל"בחוסחיריםשאיוםאחריםערךניירותכ"יה



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

פיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20112010

:ההרכב.א

RJLQ11126בבנקיםפיקדונות

2011/12/312010/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

פיקדונות

56.284.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:פיקדונות

%05.2%67.1למדדצמודים



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלרוחותביאורים

(חדשכםשקליםבאלפין

השקעותבגיןלקבלסכומים-10ביאור

יך---בדצמבר31ליום

20112010

417336לקבלEXריעית

840לקבלדיבידנד

686361לקבלקרןפדיון,

2נLLU2ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20110%20

399מנהלתחברה-חייבים

22בחובהויתרותחייביםכ"סה

-
60-



ס"עוגמלקופת

2011לשנתהכיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(1)ענייןבעלי-12ביאור

(י)במאזןיתרות.1

בדצמבר31ליום

20112010 -

- 99ןמנהלתחברהחייבים

399

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(ל

הוצאות:ו
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

2011.2010

447,1254,1המנהלתלחברהניהולדמי

2212L

~

H

החדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6,4מיוםההוןשוקאוףעםדיוןסיכוםפיעל111
_בקופהשלהםאחוקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופים



ס"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםיכויות-13ביאור
בדצמבי31ליים

20142010

076,240458,245(*)בחשבונותיהםשרשומותכפיהעמיתיםזכויות

(57)(58).(**)העמיתיםזכויותשינוי

aaaהכספייםבדוחותהעמיתיםוכויותכ"סה aaa

-%03.0-%02.0בוכויותהשיעיבעקבותהקופהבתשואתהתאורטיהשינוי

העמיתיםבזכויותלשינויפירוט(*.נ
7ם](נ58החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

נ2םנפט

אלכי64בסך30_2נ.11ביוםשנעשוהפקדותכולללא).(ושאלפי9אשתקד)ח"שאלפי1בסךהמאזןליוםמעברבחשביןהפקדותכילל(-(
.((עאלפי59בסך2010.12.31וביוםסו



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-15ביאור
ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20112010

),254).447המנהלתלחברהניהולדמי

ניהולדמיכ"סה
~

La1421ב

בסיסעל,היית,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה
.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאות

.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמימעמיתיהלגבותרשאיתהקופה,תקנונהפיעל
הניהולדמישיעור.חודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד
הוא(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.(%52.0אשתקד)%60.0

קופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים'בחוזרשהוגדרכפיהקופהשלהניהולדמישלהשיעור
במהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב.(%53.0אשתקד)%60.0הוא(20-2-2005גמלחוזר;'גמל

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,השנה

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע



ש"עוגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

עמלות-16ביאור
שנסאיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20112010

5777ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

1418חיצוניניהולעמלות

2122עמלותכ"סה

.בהןהשקיעהשהקרן,ההשקעהבקרנותהתביםביהולדמיהןחיציייחול)עמלות(.1

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%04.0-%045.0%09.0-%075.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%028.0-%028.0%04.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%01.0-%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.אחרבורסהחברבאמצעות
.ירסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה

-64-



עורגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-17ביאור

קופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתהגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא,גמל

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקופההכנסות,ככלל.ב
.הפקודההוראותליתרובכפוף

המסהוצאות.זריםערךבניירותהשקעהבגיןהןהקופהשלהמסיםהוצאות.ג
בניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירותמהשקעות

.ל"בחו

שומותנתקבלולא.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה.ד
.הכנסהממססופיות

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

החברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעות
החברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיא
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינה

,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
פרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכחשנקבעו

סכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיולגבי
באופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעבידהעובדשלחלקם
מעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטף

.אחרתלקופההעובדים

כלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרשהמידע
מאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוק
ותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכללקבועלעובד

הנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעסיק
הועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברהבידיואיןהשכרהגנתבחוק
.בלבדאומדןאלא,המעסיקיםידיעלבמועדםאליה
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המשד-מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הוא(ח"שאלפי5-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

סךכוללהאמורהאומדן.(2010שנתבסוףח"שאלפי235-כ)ח"שאלפי363-כ
.(2010שנתבסוףח"שאלפי74-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי75-כשל

הערכתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעסיקיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:(ח"שבאלפי)2011בדצמבר31ליוםנכון,החברה

מ%5פו

'.ש8שש'
ק:לעי5ת

~

היבית'נוםקןםש1111ת
,יב"ה'ומעכל-_.,,,,.,,.,__.4,

"
955100יפואביבתלעיריית
57360ירושליםעיריית
173148סכניןעיריית

27229מגארמקומיתמועצה
18119חולוןעיריית

בהעברתהמפגריםלמעסיקיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
נשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופההתשלומים

.הפיגורבדברלעמיתיםהודעות
.שנדרשככל,לעבודההדיןלבתיתביעותמגישהחברהמטעםמשפטייועץ

'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד
:שלעיל

....המעייקים8ן4יס
"

T?,.בו'נקטה-שהחברה.4להטיפול,,

~
E f"ששף.,"'ל

.המעסיקמולבבירורהנושא.עבודהבסיוםמדוברהנראהככליפואביבתלעיריית
.המעסיקמולבבירורהנושא.עבודהבסיוםמדוברהנראהככלירושליםעיריית
נמצאהחוב.ד"פסניתן.06/11עדלתקופהמתייחסהחובעיקרסכניןעיריית

.פ"בהוצלגבייהבהליכי
משפטיתתביעההוגשהמגארמקומיתמועצה
.המעסיקמולבבירורהנושא.עבודהבסיוםמדוברהנראהככלחולוןעיריית

.השקעהבקרנותח"שאלפי142=כעודלהשקיעהתחייבההקופה.ה

-66-



ש"עוגמלקופת
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור
,תקנותטיוטות,חחריםטיוטות,ההוןשוקאגףחתרי,תקנות,חוקיםפורסמו,2011שנתבמהלך
העיקרייםלהלן-ההשתלמותוקרנותהגמלקופותלענףהנתעים,שוניםרשומים"חוקהצעות
:שבהם

:והבהרותנהלים,הנחיות,חוזרים,צוויט,תקנות,חוקיט

2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק-
.2011.1.6ביוםפורסם-

לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק-
.2011.1.26ביוםפורסם-2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010-ו2009

בשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"1-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.8.18מיום-לחוורעדכוןמכתבו2011.2.28מיום-"הפנסיוניהחיסכון

(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-

.2011.3.10ביוםפורסם-2011-א"התשע,(3'מסתיקון)
מקרןחלקיתכספיםמשיכת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-

קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסותקנות2011-א"התשע,(השתלמות
.2011.3.14ביוםפורסמו-2011-א"התשע,(תיקון)(גמל

-"פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור"2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
.2011.3.14מיום

מיום-"עדכון-שירותיםלמתןהסכמים"3-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
מיום-"עדכון-שירותיםלמתןהסכמיםלחוזרהבהרות"14ן.2011.3
2011.4.13.

שלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה"1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר-
מסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשלאוכספים
בנושאותשובותשאלותמסמךפורסםבמקביל)2011.3.15מיום-"השקעה
-ההכרעהיישוםלענייןהוראותניתנובהמשךו2011.3.16מיום,עמיתיםפיצוי
מועדיםדחייתו2011.9.22מיום2'מסועדכוןהבהרותו2011.8.30מיוםעדכון
.(2011.11.28מיום

בלתיחובנכסשלהוגןשווילקביעתמודל"3-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.3.16מיום-"סחיר

סחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות"2-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.3.16מיום-"מוסדיגוףשל

מוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"4-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.3.23מיום-"הבהרה-ממשלתיותלאחובבאיגרות

-"ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור"5-9-2011מוסדייםגופיםחוור-
.2011.3.28מיום

תביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוף"6-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.3.28מיום-"כספיםוהעברתלמשיכהבבקשותטיפולואופן

ביוםפורסם-2011-א"התשע,(לחוקהראשונההתוספתתיקון)ערךניירותצו-
2011.6.30.

לטווחחובובמכשיריחוץבמטבעבנגזרותעסקותבענייןמידע)ישראלבנקצו-
.2011.4.14ביוםפורסם-2011-א"תשע,(קצר
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בחרטההטיפולאופן"בנושא,המסיםרשות-2011/3'מסהכנסהמסחוזר
.2011.5.1מיום-"לפקודה(ז)(7א)9סעיףלפיקצבהמרצף
מסלפקודת173תיקון"בנושא,המסיםרשות-2011/4'מסהכנסהמסחוור

.2011.5.8מיום-"הכנסה
ממעסיקעובדיםוהעברתבנושא,המסיםרשות-2011/6'מסהכנסהמסחוזר

.2011.5.15מיום-"גמלקופתעלהבעלותהעברתתאולמעסיק
ונאומעבודההכנסות"בנושא,המסיםרשות-2011/10'מסהכנסהמסחוזר
.2011.7.13מיום-"ימיםאריכותלאחרהמתקבלותמוות/פרישהמענקי
לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק
הכלכליתההתייעלותחוקו2011-א"התשע,(7'מסתיקון)(2010-ו2009

,(8'מסתיקון)(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)
.2011.7.20ביוםפורסמו-2011-א"התשע
-2011-א"התשע,(תיקון)(אחידבחוזההאותיותגודל)הצרכןהגנתתקנות

.2011.8.4ביוםפורסמו
מיום-"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"7-9-2011מוסדייםגופיםחוזר
2011.8.8.
.2011.8.10מיום-"ממוחשבתגרפיתחתימה"4-10-2011ויועציםסוכניםחוזר
.2011.8.10מיום-"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"1-2-2011גמלחוזר
פורסם-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוק
.2011.8.17ביום

.2011.8.28מיום-"מוסדילגוףשםשינוינוהל"
עיקולהטלתבדברבמידעשימושאיסור"2011/1'מסמידעמאגרירשםהנחית
.2011.9.20ביוםפורסמה-"שלישיצדאצל
-ז"התשי,קיבוצייםהסכמיםחוקלפיחובהלפנסיה[משולבתוסחהרחבהצו

.2011.9.27ביוםפורסם-1957

המוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת"8-9-2011מוסדייםגופיםחוזר
.2011.11.13מיום-"הבודדהנכסברמת
כספואתלמשוךשמבקשללקוחמידעמתן"65-2011מוסדייםגופיםחוור

.2011.11.14מיום-"הבהרה-פנסיוניממוצר

חוץמיקורבשירותישימוש"2011/2'מסמידעמאגרירשםהנחית
outsourcingl(2011.11.21ביוםפורסמה-"אישימידעלעיבוד.

משרהנושאי,עניןבעלישלההצבעהאופןבדברגילוי"ערךניירותרשותהנחית
.2011.11.30מיום-"באסיפותמוסדייםוגופיםבכירים

ביוםפורסם-2011-ב"התשע,(חקיקהתיקוני)המסנטללשינויחוק
2011.12.6.
"מוסדייםבגופיםעמיתיםזכויותנתוניטיוב"10-9-2011מוסדייםגופיםחוור
.2011.12.21מיום
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מיום-"והבהרותשינויים-הגמלקופותשלחודשידוח"2-2-2011גמלחוזר-
2011.12.21.

מיום-"ארוךלטווחהחסכוןנכסיסך"11-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
2011.12.22.

מיום-"שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"5-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
2011.12.29.

מיום-"רשיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"6-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
2011.12.29.

:ודוחותחווריםטיוטות,צוויםטיוטות,תקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

-א"התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת-
.2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה-2011

"הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי"19-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-
.2011.3.27מיום-

סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר-
.2011.3.27מיום-2011-א"התשע,(_'מסתיקון)(פנסיוניים

(הפצהעמלות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-

.2011.3.27מיום-2011-א"התשע,(_תיקון)

,מבטחיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצוטיוטת-
-א"התשע(טרורומימוןהוןהלבנתלמניעת,ויועציםסוכנים,מנהלותחברות

.2011.7.3מיום-2011
עםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"38-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-

איראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיותברשימותמוכרזיםגורמים
.2011.7.7מיום-"לההנלוותוהתוכניות

-חדמשיכהבגיןממספטור)הכנסהמספקודתלתיקון(פרטית)חוקהצעת-
-א"התשע,(לפחותשנים10שללתקופהשהופקדותגמוליםכספישלפעמית

.2011.8.3ביוםהכנסתשולחןעלהונחה-2011
מנהלותחברותעלהחליםהשקעהכללי"25-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-

.2011.8.14מיוםשנייהטיוטה-"ומבטחים

איראןעםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנותטיוטת-
מיום-2011-א"התשע,(היישוםוועדתעבודתוסדריתאגידיםרשימת)

2011.8.14.
מדמיהנחה-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת-

.כהןאמנוןכ"חשלחוקהצעת-2010-א"התשע,(גילויוחובתניהול
,(...'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר-

.2011.9.5מיום-2011-א"התשע
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ותקנוןביטוחתכניתהנהגתעלהודעהנוהל"55-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקותזכירגמלייקופת

.2011.9.6מיוםשניהם-2011-א"התשע,(...

.2011.9.6מיום-רגולציהקודקסטיוטת-
ביוםפורסמה-החיתוםבתחוםחקיקהלתיקוניערךניירותרשותהצעת-

2011.9.25.

-ב"התשע,(עמילותדמי)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-
.2011.10.25מיוםשנייהטיוטה-2011

מיום-2011-ב"התשע,(_'מסתיקון)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקתזכיר-
2011.10.26.

מוסדייםגופיםהשקעותלענייןהוראות"64-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-
.2011.11.15מיום-"תיקון-ממשלתיותלאחובבאיגרות

סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-
-2011-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידעאבטחת)(פנסיוניים

.2011.12.1מיום

מסלוליהקמת)(גמלקופות(פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-
68-2011מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2012-ב"התשע,(מחדלברירת

.2011.12.1מיוםשתיהן-"העמיתלמאפייניההשקעהמסלולהתאמת"
,2011-ב"התשע,שנפרדוזוגבניביןפנסיוניחיסכוןלחלוקתחוקהצעת-

.2011.12.5ביוםפורסמה
שנייהטיוטה-"רישיוןלבעלכוחייפוי"41-2011ויועציםסוכניםחוזרטיוטת-

.2011.12.7מיום
מיום-"ממוחשבתגרפיתחתימה"71-2011ויועציםסוכניםחוזרטיוטת-

.(בנושאהקייםלחוזרתיקוןבטיוטתמדובר)2011.12.7
.(2.7.13:הוראהמספר)"גמללקופתהפקדות"הכלליהחשבחוזר-

וטיוטת"גמלקופותביןכספיםהעברת"81-2010מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-
קופותביןכספיםהעברת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
2011.12.28מיוםשתיהן,שניותטיוטות-2011-א"התשע,(תיקון)(גמל

פורסמהבמקבילן(בנושאהקיימיםולתקנותלחוזרתיקוןבטיוטותמדובר)
כספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאסוגיות"הבהרותמסמךשלשנייהטיוטה

."גמלקופותבין
בקרןשוניםחשבונותשבהםלתנאיםכללים)הכנסהמסתקנותטיוטת-

הבהרהמכתבוטיוטת2011-א"התשע,(תיקון)(אחדלחשבוןייחשבוהשתלמות
.2011.12.28מיוםשניהם-בנושא

ההוןבשוקקסטודישירותיהסדרתלבחינתמשרדית-הביןהוועדההועדהדוח-
(2011.12.29מיוםסופידוח)הישראלי
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טיוטותמספרוכןבענףחדשותרגולציההוראותמספרפורסמו2012שנתבתחילת
:ובכללם

ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
.2012.1.1ביוםפורסם-2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

.2012.1.17מיום-"ענפיותגמלקופותבמכירתתמורה"הבהרה-
,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-

.2012.1.30ביוםפורסמו-2012-ב"תשע

מיום-"ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל"1-9-2012מוסדייםגופיםחוזר-
2012.2.5.

השקעהמסלוליולמיזוגגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"1-2-2012גמלחוזר-
.2012.2.5מיום-"הממונהלאישור

הנדרשמזעריעצמיהון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
הכנסהמסותקנות2012-ב"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברה

פורסמו-2012-ב"התשע,(2'מסתיקון)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)
דרישות"2-9-2012מוסדייםגופיםחוזרלתוקףנכנסבמקביל,2012.2.29ביום
.2012.2.16מיום,"מנהלותמחברותהון

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"3-9-2012מוסדייםגופיםחוור-
.2012.2.21מיום-"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

ביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
פורסםבמקביל.2012.2.29ביוםפורסם-2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

מיום-"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
ו2012.2.28

.2012.1.31מיום,"מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול"5-2012חוזרטיוטת-
טיוטת,"ניודממשק-'גנספח"17-2011מוסדייםגופיםחוזרשלשנייהטיוטה-

וממשקהצטרפותממשק-היונספח'דנספח"75-2011מוסדייםגופיםחוזר
גבייהממשק-'ונספח"76-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטתן"אירועים
1-9-2011מוסדייםגופיםלחוזרבהמשך)2012.2.2מיום-"כמפיסוקליטת

.("הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"
ב"התשע,ניהולדמי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-

.2012.2.7מיום-2012-
החליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-

.2012.2.14מיום-2012-ב"התשע,(ומבטחיםמנהלותחברותעל
פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת"10-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-

.2012.2.14מיום-"מרכזית
"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעותביטוחייםכיסוייםרכישת"חוזרטיוטת-

ביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותוטיוטת
.2012.2.20מיוםשתיהן,שניותטיוטות-2012-ב"התשעגמלבקופות

-71-



עורגמלקופת

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזןתאריךלאחראירועים-20ביאור

שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד,%79.3

%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)'לצרכןהמחיריםומדד

-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשערמול
%50.2.

עדת)שלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך,ההשקעות
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