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הקופהשלכללייםמאפיינים.1

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוידיעלמנוהלת,("והקופהלהלן)ס"עוגמלקופת* להלן)
.("החברה"

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההחברה* .לפנסיהרכיבים

.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתהקופה*

.1437-מניותללאמסלולושל,159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר* .2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה* ואילך
בשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוכקופת,
לקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמסשנות

2008-2012בשנים,לתגמוליםמקבילההפקדהללא,לפיצוייםאישיתלקופההפקדות
.עצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.13/5/5עדוכן

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופהי
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

עלהשכרמןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך

שהצטרפושכיריםעובדיםגםהסעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידי
לפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופה
שאין,שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברת
11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשהבגינם
2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשהבמקום

:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו
.

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

במקום%6-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמוליםo/6e-העובדמשכרניכוי.פיצויים

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי*

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי*
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות
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קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחנקיםהקופהנכסי*

.מניותללאהשקעהמסלולועוד,כלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה*

.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקופחלניהולבנוגעמידע*
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הקופהעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםוסכומיםשהבשילוהחסכונותשיעור
%76.43,הכלליהמסלולנכסימכלל%51.26הוא2012בדצמבר31ליוםנכון,("המילות
.מניותללאמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינסאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

0.9,הכלליבמסלולשנים0.12הוא2012בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך

שכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מניותללאבמסלולשנים
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתים

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

42017,13א)988,12471שכירים
214(13)227עצמאים

1155231,13)215.13471כ"סה

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

317,1(193)370,1140האחרונהבשנהתנועה
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ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

המסלולשלההשתעהמדיניות

שלהמקצועידעתהלשיקולבהתאם,ההוןבשוקהתפתחויותפיעלמושקעיםהמסלולנכסי
.התחיקתיבהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוףהמנהלתהחברה

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

756,239לעומתח"שאלפי197,254-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן

בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%02.6שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.העמיתיםזכויותשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%24.1-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%33.2-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת6א.%67)שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%94.6-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%68.9-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%32.28)שלבשיעור
ולפיכך,סחיריםלאבנכסיםלהשקיעולאכמעטהיאהקופהשלהאסטרטגיה.הנכסים
.עולה-הנכסיםיתרשיעורואילויורדסחיריםהלאהנכסיםשלשיעורם

כלמסך%04.14-כשהוא,סלתעודותבאמצעותלמניותחשיפהכולללא)המניותשיעור
היהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%52.8)שלבשיעורירד,2012שנתלתוםהנכסים
.הנכסיםכלמסך%35.15-כשיעורם

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%25.16-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%45.11-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%94.41שלבשיעור
עלתההקופהשללמניותהחשיפהכללמתוךל"בחוהנסחרותלמניותהחשיפה.הנכסים
ישירהאחזקהבאמצעותהיאהחשיפה.ל"בחועודפתלתשואהוצפיסיכוניםפיזורלצורך
.האחרותההשקעותבמסגרתהמוצגות,סלתעודותובאמצעותבמניות
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקופהתשואתהשוואת

תשואת
תשואהמדד

משוקללתהייחוסמנכסיהאפיקשיעור
באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזיםהקופההשקעהאפיק

תסליעניית"4נ:
%60-נ10א"

נאמנו

"
%49.27%40(***)%64.2

5-2שקליממשלתיממשלתיח"אג

2-צמוד5'ממשלת%19.32

%82.5

קונצרניאגבח
,נאמנותקרנות)

60%51.8%15.3-תלבוד%98.36(*)סלתעודות
,ן"נדלקרנות)אחר

,סיכוןהוןקרנות
קרנות,PEקרנות
%90.7%02.0תשואתהמסלול%27.0(גידור

מ"פק,י"פר,ש"עו
%90.7%24.0.תשואתהמסלול%07.3(י.)

%00.100%92.7כ"סה

%90.7המסלולתשואת

%020הפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(.)
פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(..)

.מ"פק,י" מ
MSCIמדדתשואת.%21.7-100א"תמדדתשואת(*' WORLD-%18.13. (....)

.%71.4-שניםן-5צמודממשלתימדדתשואת.%93.6-שנים5-2שקליממשלתימדדתשואת

מניותללאמסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

,השקעותועדתוהחלטותהדירקטוריוןלמדיניותבהתאםמושקעיםהמסלולנכסי
או/ובמניותהשקעהתהיהלאזהשבמסלולובלבד,ההוןבשוקלהתפתחויותבהתייחס
,כאמורבהשקעותהמתמחותנאמנותבקרנותאו/והמיריםערךניירותוראואופציות
.התחיקתיבהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוף
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

ביוםח"שאלפי262לעומתח"שאלפי539-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
מהצבירהבעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%73.105שלעלייה,2011בדצמבר31

.העמיתיםשלנטוהחיובית

השנהבתום.2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%90.3-כהינוהאחרותההשקעותשיעור
.במסלולאחרותהשקעותהיולא,הקודמת

תשואת
תשואהמדד

משוקללתהייחוסמנכסיהאפיקשיעור
באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזיםהקופההשקעהאפיק

שקליממשלתיממשלתיח"וג
%50-שנים2-0

%05.3צמודממשלתי
%75.2(**)%50-שנים%902-0

60%51.8%13.0בונדתל%2קונצרניח"וג
מ"פק,י"פר,ש"ו) %6.2%21.0המסלולתשואת%8(.

%100%09.3כ"בה

%6.2.המסלולושואת

%49.0ופרש

באפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(.)
.הקונצרני

.%56.2-שנים2-0צמודממשלתימדדתשואת.%54.3-שנים2-0שקליממשלתימדדתשואת(.י)
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הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתההברה

הקופהנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

לקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
הוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות.אחרת
נכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכיביחס
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחיריםנזילים
הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס

סבורההחברה.מניותללאבמסלול45.2-ו,הכלליבמסלול87.3הואלמשוךרשאים
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

(ח"שובאלפינכסיט'(ובשנעם
'

ללאמסלולכללימסלול

929,235539וסחיריםנזיליםכסים

9120שנהעדשל,כ"יו%

719,160שנהכנעלכו"[%1

5800חרית?

140.254539הכלזן

ללאובמסלולשניס190.0הואהכלליבמסלולהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
למועדועדהמאוןמתאריךהמשוקללהממוצעחומןאתמשקףזהנתון,שנים0-מניות

כלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכל
מ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבול

.שניםאפסשל

עמיתיזכויותניתוה"-2בפרקלעילראההקופהעמיתישלהמילותסיכוןעלמידע
."הקופה

שוקשיכוני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם
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(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות4

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

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאושבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת .התיקמנהלהמלצותועלשלההפעילותנוהל

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2012בדצמבר31ליום

בהצמדהלמדדבהצמדה
הכלסךח"למטלצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

164,132916,82117,39197,254המסלולנכסיסך

מניותללאמסלול

2712680539המסלולנכסיסך
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.

(המשו)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2012בדצמבר31ליום

-ו%+%1
אחוזים

:ההשקעותתיקתשואת

02.2-13.2כללימסלול

11.2-2.2מניותללאמסלול



ש"עוגמלקופת
2012לשנתההנהלהסקירת

הונייםבמכשיריםהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2012בדצמבר31ליום

מסךשיעורבמדדנסחרותבמדזנשחרות
הנצייםהכלסךהיתרמניות100א"ת

%ח"שאלפי
משקענף

656,8-656%%24בנקים

%3ג,132,1-132ביטוח

139-139%0ביוסד

5%14,נ942,46901טכנולוגיה

217,2704287%6ושירותיםמסתר

867,2185052%%9ובינוין"נדל

681%31וטנ-681,10תעשיה

187,2-4187%6ואחזקותהשקעה

554,2-4554%7וגזנפטחיפושי

375,35324699,35%100הכלסי



ש"עוגמלקופת
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטבאלפי)

אשראיסיכוני3.4

הדוחותאתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
בדרוגאו(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספיים

ועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימי
.תנאיה
החליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו
.האשראיסיכון'עםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעל

מיקומםפיעלתוב_?נכסחלוקת1.3.4

2012בדצמבר31ליום

כ"סהסחיריםשאינםסחירים

ח"שאלפי

כללימסלול

732,148631,17363,166בארץ

484,7-484,7ל"בחו

216,156631,17847,173חובנכסיהכלסך

מגיותללאמסלול

491-491בארץ

491-491חובנכסיהכלסך



ש"עוגמלקופת
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפינ

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(י)מקומידירוג,2012בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

בארדסחיריםחובנכסי
ממשלתיותחובאגרות
אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות
ומעלהAAבדירוג

עדףBBBבדירוג

מדורגלא

בארץסחיריםחובנכסיהכלסך

בארדסחיריםשאינסחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

בדירוג

~

AAומעלה

עדףBBBבדירוג
13813-מנמוך

בארץסחיריםשאינסחובנכסיהכלסך

בארץחובנכסיהכלסך

מניותללאמסלולכללימסלול

162,81491

198,39-

796,27-

576-

732,148491

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

664,15-

784,1-

183-

631,17-

164363491

.+Aועד-ע(כוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(ל

-13-



ש"עוגמלקופת
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלמי)

(המשך)לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(*)בינלאומידירוג,2012בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

כללימסלול

ל"בחוסחיריםחובנכסי
229,3ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

255,4ומעלהAA:בדירוג

484,7ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

.+Aועד-ע(כוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)



ש"עוגמלקופת
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

2012בדצמבר31ליום

מניותללאמסליכללימסלול

a/Qשכוט%שכוט

כ"מסהח"שאלפיכ"מיהח"שאלפי

משקענף

%0-792,41%24בנקים

%0-484,6%4ביטוח

%0-77%0ביוסד

%0-520%0שכנחתיה

286,15go/o-%0ושיסתיטמסחר

o/eובינתן"נדל ll
~
O$6P-%0

%0-257,1%1תעשיה

201,10o/6e-%0ואחזקותהשקעה

786,2o/2e-%0אחר

395,84%48491%100ממשלתי

847,173%100491%100הכלסך

15-



ד"עוגמלקופת

2012לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתתברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים.2012בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
1

~
94.0ומעלה

178.2

BBB15.21

12.84מדורגולאBBB-מנמוך

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיייכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםלגביתדין-עורכימשרדובשירותישלההדירקטוריון

-16-



ש"עוגמלקופת

ל"מנכהצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרכהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

:להלן)2012לשנת("הגמלקופת":להלן)ש"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקתנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן-,הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחרכלשלדםמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

14ן((ל
ל"מנכ,תמירקעד"עותאריך



עורגמלקופת

כספיםמנהלהצהרת

של,יגישייפדיחית,הצהלית-כספידיויחעלפנימיתבקיה"7-9-2010מיסדייםגיפיםלחיירכהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)2012לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח"
בוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
;ההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן,הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשקעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-(-

~

-הסהס-ערג
=- רותאריך

כספיםמנהלארועעדורוןח"



ש"עוגמלקופת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

שלוגיטיימיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתכבקרהZOIO-9-דמוסדייםגופיםלחוזרכהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה

.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה"
לספקכדיתוכננה("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהפנימיתהבקרהמערכת
שלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידה
הממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחות

ישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעל
לספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלות
.כספידותשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידה

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקותההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתתבקרה of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס
~

elievesl31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2012בדצמבר

//ו

הדירקטוריוןיוער,פרייצחק

.ז
קבקבו

ל"שנכתמירד"עו

ף
דורוןח"רו

"
כספיםמנהל,

(לו

"
(

תאריך

-19-



ועופועלםמועלפ
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em

-
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-

לעמיתיםהמבקריםדוח

של

ס"שגמלקופת

בדצמבר31לימים("הקופה":להלן)ס"עוגמלקופתשלהמצורפיםהמאזניםאתפביקרנו
לכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2011-ו2012
באחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחת

הכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,הקופהשלוההנהלההדירקטוריון
.ביקורתנועלבהתבסס

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

כללישלבהינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכות
וההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאות

סבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוהותההצגהנאותותהערכתוכןהקופהשל
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

החשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
את,המהותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגביהמקובלים

פעולותיהתוצאותואת2011-ו2012בדצמבר31לימיםהקופהשלהכספימצבה
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינויים

לתקניבהתאם,מדווחיםבסכומיםמוצגיםהכספייםהדוחות1בביאורכמוסבר
,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשלחשבונאות

.וחסכוןביטוח

דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה0408קלתקניבהתאם,גםביקרנו
דיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספי
במסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםהקרןשלכספי

כלל2013,במרץ20מיוםשלנווהדוח0080י"עשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבת
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוות

ף

ומועלםמועלם
חשבוןרואי

.2013במרץ21,גן-רמת

MOUALEMן1152522-רמת1יז11.הח'רחןו9ד:7554500-3-972טיפש[ % MOUALEM

muallem@muallem-cpa.co. il16137655-3-972:פקס:Fax152522,
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ישפק"-8עא4מש,הופ?מ
מ"בעגמלקופותלניהולחברהש"עוגמלקופתשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואיפדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה-

,2012בדצמבר3!ליום("הקופה"-להלן)ס"עוגמלקופתש5כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרם

Committee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס

of

Sponsoring

Organizations ofl' the Treadway Commission(0()8()-להלן).

ולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

בדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,תקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעתלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשל

(PCAOB)4זא80-הלתקניבהתאםביקורתטאתערכנו Public Company Accounting Oversight

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה
אםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

הבנההשגתכללהביקורתט.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קויימה

שלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגבי

ביצועגםכללהביקורתט.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביות

לחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהלים

.דעתנו

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהבקופהכספידיווחעלפנימיתבקרה

ההון4יטוחשוקאגףלהנחיותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל

שלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכון

מדויקבאופןהמשקפותרשומותשיחולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחברה

שלסבירהמידהמספקים(2)ןמרשותהוהוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאות

ההוןשוקאגףלהוראותבהתאסהכספייםהשחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

להרשאותבהתאםרקנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושקבלת)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקני
שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהחברהשלהמוסמכיםהגורמים

להםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

,כןכמו.מוטעיתהצגתלגשתאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידשבימסקסתהסקת

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתי

MOUAן152522)-ימתילז11.הח'החTel1:7554550-3-972יפיר"ן

~
EW81MOUALEB muallem@mua)lem

-cpa. co. il16137655-3-972:פקם:Fax152522,5881ה4-ח"Chilazon

st

,I10.ק.4ן



ועומועלםמעוצם
MA

emberO

f

הקופהשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבתימתמכל,קיימההחברה,לדעתה

שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבססZelzבדצמבר31ליום

ידיעל

-

coso.

31לימיםהקופהשלהכספיהמצבעלהדוחאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרם,כןכמו

31בימיםשנסתיימוהשניםמשניאחתלכלהחגרתשלוהפסדהרווחעלהדוחואת2011ו2012בדצמבר

.תסתייגותללאהינו2013במרץ21מיוםלגביהםשלנווהדוח2012,2011בדצמבר

,רבבכבוד .
,.י(ועויףמועלם
חשבוןרואי

.2013במרץ21,גןרמת

MOUAIEM8WOUALEBן52522גו-רמת1החייזו1'רחןושז:7554500-3-972מיפיהן

פ

,Fax152522:6137655-3-972:פקסmuallem@muallem1-8ק00.0.::
ן:5ח810("8ח8"08"
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מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
180,3589,5מזומניםושווימזומנים

3198427חובהויתרותחייבים

378,3016,6

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

פיננסיותהשקעות

4707,156554,146סחיריםחובנכסי

5631,17198,23סחיריםשאינםחובנכסי
6699,35807,36מניות

7321.41443.27אחרותהשקעות
358,251002,234הפיננסיותההשקעותכלסך

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

736,254018,240הנכסיםכלסך

=-======

857זכותויתרותזכאים

679,254018,240העמיתיםזכויות

736,254018,240העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסד

י-
.מחדשסווג('1

המצורפיק3הביאורים

~

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקהווים

1"
,
,י

,

/ff

111
כסממנהללן"מנכהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות

-ק"
-22-
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ד"עוגמלת"ק

מאזנים
כללימטלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
153,3576,5מזומניםושווימזומנים

3198427חובהויתרותחייבים

351,3003,6

-----------------------
פיננסיותהשקעות

4216,156305,146סחיריםחובנכסי

5631,17198,23סחיריםשאינסחובנכסי
6699,35807,36מניות

7300.41443.27אחרותהשקעות
846,250753,233הפיננסיותההשקעותכלסך

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

197,254756,239הנכסיםכלסך

-857זכותויתרותזכאים

140,254756.239העמיתיםזכויות

197,254756,239העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסו
ק=;=

.מחדשסווג(-)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-23-



ד"עוגמלקופת

מאזנים

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2012(*)2011 ביאור

שוטףרכוש

צכ מזומניםושווימזומנים

פיננסיותהשקעות

491249

21-

512249

4סחיריםחובנכסי

7אחרותהשקעות

הפיננסיותההשקעותכלסו

539262

=-==;;

הנכסיםכלמן

539262

539262

העמיתיםזכויות

העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסי

.מעשסווג(.1

הכספייםמהדוחות נפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-24-



והוצאותהככסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

(הפסדים)הכנסות

150115מזומניםושוויממזומניט

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

:מהשקעות

082,11411,5סחיריםחובמנכסי

942,1631סחיריםשאינסחובמנכסי
(870,9)267,2ממניות

678,3113אחרותמהשקעות

969,18(715,3)

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

129אחרותהכנסות

------------------------
(591,3)131,19(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9536,1447,1ניהולדמי
1016071ההשקעותניהולעמלות

13157102מסים

853,1620,1ההוצאותכלסו

------------------------
(211,5)278,17לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

.מחדשסווג(י)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהפצורפיםהביאורים



והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2011(.)2012ביאור

(הפסדים)הכנסות

150115מוומניסושוויממזומניט

-------------------
:מהשקעות

072,11406,5סחיריםחובמנכסי

942,1631סחיריםשאינסחובמנכסי
(870,9)267,2ממניות

677,3113אחרותמהשקעות
--

958,18(720,3)

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

129אחרותהכנסות

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

ק,596)120,19(התסריט)ההכנסותכלסד
------------------

הוצאות

9534,1446,1ניהולדמי
1016071ההשקעותניהולעמלות

13156102מסים

850,1619,1ההוצאותכלסך

------------------------
,215)270,17לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

" ;י

.מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-26-



והוצאותהכנסותדוחות
מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצפבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

הכנסות

:מהשקעות

105סחיריםחובמנכסי
-1אחרותמהשקעות

115ההכנסותכלסך

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

הוצאות

921ניהולדמי
-131מסים

31ההוצאותכלסך

------------------------
84לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

.מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאוריט

-27-



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012(*)2011

018,240401,245השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

713,11127,11גמוליםמדמיתקבולים

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

(834,4)(979,4)לעמיתיםתשלומים

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

לקופהצבירההעברות

-34חדשותפנסיהמקרנותהעברות

163-גמלמקופותהעברות

מהקופהצבירההעברות

(192)(279)ביטוחלחברותהעברות

(172)(170)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

(264.6)(936.8)גמללקופותהעברות

(465,6)(351,9)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(211,5)278,17והוצאותהכנסותמדוחמועבר

679,254018,240השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

==;=-=====

.מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-28-



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(הדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2012(*)2011

756,239225,245השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

---------------
696,11123,11גמוליםמדמיתקבולים

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

(834,4)א,ר97לעמיתיםתשלומים

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

לעופהצבירההעברות

-34חדשותפנסיהמקרנותהעברות

163.-גמלמקופותהעברות

54-מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

(192)(279)ביטוחלחברותהעברות

(172)(170)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

(264,6)(927,8)גמללקופותהעברות

(132)(263)מסלוליםביןהעברות

(543,6)(605,9)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(215,5)270,17והוצאותהכנסותמדוחמועבר
------------------------------

140,254756,239השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

;===,==;==

.מחדשסיג(.)

.הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםתביאורים
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ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(*)2011

262176השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

174גמוליםמדמיתקבולים

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

-(2)לעמיתיםתשלומים

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

לקופהצבירההעברות

263132מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

-(9)גמללקופותהעברות

(541-מסלוליםביןהעברות

25478נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

84והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

539262השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

;י

~

.מחדשסווג(י

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-30-



עורגמלקופת.

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
.בנאמנות("הקופה"להלן)

28ביום-לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה

.1996בינואר

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
,גמלבקופותהמקובלים.החשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

,2005-התשסינה,גמשקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות

"
,(נכסיםשוויחישוב)

ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

בהתאםמחדשסווגו,להםחנלוויסובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי.3
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזר

.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב
שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי

:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1
יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-

.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחירותפיננסיותהשתעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה



ש"עוגמלקופת
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ר

(המשו)וההתחייבויותהנכסיםהצגת

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות

בשערהמוכפלבבורסהשוטףשווילפי-בארץבבורסהלמסחרחסוםערךנייר-
ביצועערבבבורסההניירבשערומחולקהקופהידיעלהחסוםהניירשלקניה

.העסקה
שערלפי,המאוןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-

בשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפי,בונסחרתשהיאמוסדראחר

.פדיוןערכיבסיסעלמוצגותנאמנותבקרנותהשתתפותתעודות-

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאם.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

לתנאיבהתאםהמסהרבזירת

'
Ask-4]8.

הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.:
בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס

התזריםהואהמזומניםתורים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית
מעקוםנגזרתהריבית.הקופהאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

משלושהארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,בבנקיםפיקדונות-
ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוהלוואות,חודשים
.לעיל.גקטןבסעיףכמפורט

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
האחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה
.המאזןאישורליוסעדההשקעהמקרןשהתקבל



עורגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים
(המשו)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשו)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

חוץבמטבעעסקאות.4

בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתתוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהתולמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לקבלודיבידנדריבית.5

לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשיקרבותריבית-לקבלריבית-
.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישחוכרןדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.6
בחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים

בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתםעם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנת
201220112010

(באחוזים)
%44.1%55.2%28.2ידושמדד)לצרכןתמחיריםמדד
(%99.5)%66.7(%30.2)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער
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ש"עוגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
2012(*)2011

194424לקבלודיבידנדריבית

3-המנהלתהחברה

-4אחרים

8חובהויתרותחייביםהכלסך

~
1427

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

194424לקבלודיבידנדריבית

3-המנהלתהחברה

-4אחרים

128427חובהויתרותחייביםהכלסך

.מחדשסווג(.1



ש"עוגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר31ליוטמצרפי
2012(.)2011

883,84770,74ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

824,71784,71להמרהניתנותשאינו

6ע.707.156554סחיריםתוהנעיהכלסי

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2011(מ2012

392,84521,74ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

824,71784,71להמרהניתנותשאינן

14(385י216.156סחיריםחובנצייהכלסך

בדצמבר31ליוטמניותללאמסלול

2012(.)2011

491249ממשלתיותחובאגרות

411242סחיריםחובנכסיהכלסך

.מחדשש11ג(.)



ש"עוגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשיליםבאלפי)

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
2012(*)2011

:קונצרניותחובאגרות

204,8369,11להמרהניתנותשאינן

9829.11.ן42בבנקיםפיקדונות

631.12118,23סחיריםשאינםחובנכסיהכלסד

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

:קונצרניותחובאגרות

204,8369,11להמרהניתנותשאינן

9829.11.ן42בבנקיםפיקדונות

1128.23ננ12סחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

.סחיריםלאחובבנכסיהשקעהאיןמניותללאבמסלול

.מחדשסווג(י)



2012לשנתהכשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
2012(*)2011

699.35807.36סחירותמניות

FSQIJ6מ.פע6מניותהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימעלול

2012(*)2011

699.35807.36סחירותמניות

ifisQIעע116מניותהכלסך

.מחדשסווג(.)



ש"עוגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מצרפי

בדצמבר31ליום:הרכב.א
גג20(*)2012

סחירותאחרותהשקעות

765,35193,26סלתעודות

-923,4נאמנותקרנות

487-מובניםמוצרים

--

688,40.680,26

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

סחירותשאינןאחרותהשקעות

633763השקעהקרנות

--
.633763

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

321,41443,27אחרותהשקעותהכלסו

כללימסלול

בדצמברג3ליום:הרכב.א
גג20(*)2012

סחירותאחרותהשקעות
744,35.193,26תעודותסל

-923,4נאמנותקרנות

487-מובניםמוצרים

667,40680,26

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

החירותשאינןאחרותהשקעות
633763השקעהקרנות

633763

-----------------------
300,41443,27אחרותהשקעותהכלסך

.מחדשסווג.



ט'עףגמלקופת

2012לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מניותללאמסלול

בדצמבר31ליום:הרכב.א
2012(*)2011

-21סלתעודות

21אחרותהשקעותהכלטד

-39-



עורגמלקופת

2012לשבתהכספייםלדוחותביאורים

(חישיםשקליםבאלפי)

זכותויתרותזכאים-8ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20122011

-57מנהלתחברה

-2םזכותויתרותזכאיםהכלסן

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20122011

-57מנהלתחברה

-52זכותויתרותזכאיטהכלסד

ניהולדמי-9ביאוו

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדצמבר31

20122011

לגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2הדיןהוראותפיעל

%62.0%60.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור

-40-



עריסגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

השקעותניהולעמלות-10ביאור

בדצמבר31

20122011

שיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

20122011

ח"שאלפי
מצרפי

%065.0%059.0 8957(.)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

%005.0%006.0

%023.0-

1214(..)השקעהבקרנותהשקעותמין

-59('..)(..)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

11221עמלותכ"סה

כללימילול

%066.0%060.0 8957(.)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

%005.0%006.0

%024.0-

1214(..)השקעהבקרנותהשקעותבגין

-59(.י.)(.י)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

16221עמלותכ"סה

.העסקאותמחזורמתוךמחושבהשיעור(.)
.המסלולשלהנכסיםסךמתוךמחושבהשיעור(..)

לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(.-.)
.מחדשסווגולאההשוואהמספרי.2012.7.1-מהחל

השקעהמסליליתשיאית-11ביאור

ממוצעתתשואה
לשניםברוטופמינלית

שהוצגוהמלאות

%94.4

%53.2

20122011201020092008

באחוזים

%87.7%20.23%87.9-%90.7%52.1כללומסלול

-%60.2%21.3%79.1%70.0(1)מנייתללאמסלול

.09/3/4ביוםלפעולהחלהמסלול(11

-41-



ש"עוגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

אםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימת

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

20122011

(3)57מנהלתחברהזכאים(חייבים)

373.12(')סלתעושת

בםRdJQהכלסך

אלפי57עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטשערךהיתרה
.ח"ש

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(*)

"
-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

הקשוריםבצדדיםאוהתיקמנהלשלסלבתעודותההשקעהיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012
.2012משנתהחלזהבסעיףנכללת,אליו

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר31
ג2012201

536,1447,1המנהלתלחברהניהולדמי

17השקעותניהולעמלות

מסיס-13ביאור

הקופה.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקופההכנסות,ככלל
בחובנייחתאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמעכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה

.ל"
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עורגמלקופת

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות.14ביאור
עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א

,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובהוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
לגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיו
,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעבידהעובד

לקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינויעל
.אחרת

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמתקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
-כהוא(ח"שאלפי1-כבסךעתידילפירעוןהמחאותובניכויהתשלומיםהעברת

-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2011שנתבסוףח"שאלפי363-כ)ח"שאלפי396
.(2011שנתבסוףח"שאלפי75-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי84

שלושהשלתקופהבמשךלקופההתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
הנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים,ויותרחודשים
.בדבר

החברהמטעםמשפטיויועץהתראהמכתביהחייביםלמעסיקיםשולחהמתפעל
.לעבודההדין-לבתיחייביםמעסיקיםכנגדתביעות,שנדרשככל,מגיש

.השקעהבקרנותהקופהמכספיח"שאלפי136-כעודלהשקיעהתחייבההקופה.ב

המאזןתאריךלאחראירועים-15ביאור
,%64.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/02/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך

המחיריםומדד%85.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
הדולרשערמול%31.1שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלה(הידוע)לצרכך
,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריביתשיעור
.פברוארבחודששינויללאונשאר

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
.המנהלתההברהבדוחהמאוןתאריךלאחראירועיםעודראה


