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ש"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהיקירת

הקופהשלכללייםמאפיינים.1

ילהלן)ס"עוגמלקופת*
עלמנוהלת,(הקופהיי,

להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוידי
.("החברה"

."התאגידפעילות"-1בפרקהחברהבדוחראההחברהעלנוסףמידע*

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההחברה*
.לפנסיהרכיבים

.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתהקופה*

.1437-מניותללאמסלולושל159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה*
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
ולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמס

.עצמאיים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותהודשמדימקבלתהקופה*
מתוךההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

ידיעלהשכרמןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכר
לקופהשהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובד

,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)
הפרשהבגינםשאין.שנקבעושכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק

ההפרשהבמקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיה
וניכוייםהפרשותיבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבון
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופח

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

.פיצוייםבמקוםo/6e-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי

והשיפויהביטוחסעיףאתלתקןהחברהשלהכלליתהאסיפההחליטה2013פברוארבחודש* בתקנות
כןכמו.מינהליתאכיפהבענייןהדיןלהוראות,היתרבין,ולהתאימוההתאגדות

ביוםאישרההוןשוקאגף.המשרהלנושאיהשיפויכתבנוסחעדכוןעלהחליטההאסיפה
.החברותברשםהתיקוןנרשם2013ובאוגוסט,ההתאגדותבתקנותהשינוייםאת2013.5.9
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי,לעילהאמורלמעט

.היסודובמסמכיהחברהבתקנוןשינוייםבוצעולאהדיווחשנתבמהלך*
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או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי*
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

כמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כן

שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות
שירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכי,יהבבנקהודיע,2013מאיחודשבמהלך.אחרים
החליטההחברה.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדייםהגופיםלכללהתפעול
תפעולשירותיכוללתפעולשירותילמתןבהסכםמ"בעהבינלאומיהבנקעםלהתקשר
.2014.1.1מיוםהחלוזאת,אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימים

.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
ההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
ידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימה
.ל"הבינמהבנקהחברה

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי*
.מניותללאהשקעהמסלולועודכלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתההברה*
.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקופהלניהולבנוגעמידע*
הקופהעמיתיזכויותניתוח.2
נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור הנזילות
%76.56-והכלליהמסלולנכסימכלל%84.28הוא2013בדצמבר31ליוםנכון,("

.מניותללאמסלולנכסימכלל
למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתnDlp<כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןוכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותו

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב
שנים6.10-והכלליבמסלולשנים1.12הוא2013בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך

העמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהומןאתמבטאיםאלונתונים.מניותללאבמסלול
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהם

החשבונותבמספרשינוי.ג
החשבונותמספרהעמיתיםסוג

השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת
947,12(571)017,13501שכירים

201(16)2143עצמאים

148,13(587)231,13504כ"סה

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

190,1(217)317,190האחרונהבשנהתנועה
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ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

שלהמקצועידעתהלשיקולבהתאם,ההוןבשוקהתפתחויותפיעלמושקעיםהמסלולנכסי
.התחיקתיבהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוףהמנהלתהחברה

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי197,254לעומתח"שאלפי053,267-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאון
באפיקימהרווחיותנבעהמסלולבנכסיהגידול.%06.5שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםזכויותשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעה

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%56.3-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%24.1-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%83.186שלבשיעור
.מהנכסיםבחלקרווחיםלממשהוחלט,האפיקיםבכלשהיוהשעריםעליותלאור.הנכסים

בשיעורירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%16.53-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
בגלל.הנכסיסכלמסך%45.61-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%50.13)של

חשבוןעלהמניותבאפיקההשקעהאתלתגדילהוחלטהכמותיתוההרחבההנמוכההריבית
.החובנכסי

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%35.5-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%94.6-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%83.22)שלבשיעור
,לפיכך.סחיריםלאבנכסיםלהשקיעולאכמעטהיאהקופהשלהאסטרטגיה.הנכסים
.שוויםאתמקטיניםאלונכסיםשלהשוטפיםהפדיונות

סתעודותבאמצעותלמניותחשיפהכולללא)המניותשיעור

"
כלמסך%54.18-כשהוא,

היהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%99.31שלבשיעורעלה,2013שנתלתוםהנכסים
.סחיריםחובנכסילגבילעילהסברראה.הנכסיםכלמסך%04.14-כשיעורם

בשיעורעלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%32.19-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
.הנכסיםכלמסך%25.16-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%93.18של

וצפיסיכוניםפטורלצורךבארץההשקעותחשבוןעלל"בחוהשקעותיהאתהגדילההקופה
.ל"בחועודפתלתשואה
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקופהתשואתהשוואת

תשאההאפיקשיעור
משוקללתמדדתשואתהקופהתנכסי

באחוזיםבאחוזיםהייחוס(2)ייחוסמדד(1)באחוזיםתשקעהאפיק
%50-100א"ת

MSCI--,סלתעודות)מניות WORLD

%46.6(**")%97.32%50%61.19(נאמנותקרנות,אופציות
5-2שקליממשלתי %50-שניס

)%71.3טיפש%99.28ממשלתיח"אג
.."")%08.1

אג
קרנות)קונצרניח"

סתעודות,נאמנות

"
60%35.6%27.2-תלמה%67.35(.)

,ן"נדלקרנות)אחר
קרנות,סיכוןהוןקרנות
%19.8%02.0המסלולתשואת%23.0(גידורקרנות,8ע

%19.8%18.0המסלולתשואת%15.2(..)מ"פק,פראי,ש"עו

%00.100%01.10כ"סה

%19.8המסלולתשואת

%82.1הפרש

.השנהמחודשיחודשכללסוףהאפיקשיעורשלתצפיות12עלהמבוססשנתיכממוצעמחושבזהשיעור(1)
בתחילתהחברההצהירהעליהההשקעהמדיניותבמסגרתהמנהלתהחברהשבחרההייחוסמדדיאומדד(2)

.השנה
.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(ל

.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(..)
.%12.15-100א"תמדדתשואת(י..)

.%09.24-45ג[WORLD1מדדתשואת
.5411.4-שנים5-2שקליממשלתימדדתשואת(..יי)

.%87.2-שנים5-2צמודממשלתימדדתשואת

מניותללאמסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

בהתייחס,השקעותועדתוהחלטותהדירקטוריוןלמדיניותבהתאםמושקעיםהמסלולנכסי
או/ואופציותאו/ובמניותהשקעהתהיהלאזחשבמסלולובלבד,ההוןבשוקלהתפתחויות

להנחיותובכפוף,כאמורבהשקעותהמתמחותנאמנותבקרנותאו/והמיריםערךניירות
.התחיקתיבהסדרהרלבנטיות
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

31ביוםח"שאלפי539לעומתח"שאלפי698-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן

נטוהחיוביתמהצבירהבעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%50.29שלעלייה,2012בדצמבר
.העמיתיםשל

בשיעורירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%11.87-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
.הנכסיםכלמסך%09.91-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%38.4)של

.העמיתיםמפעילותומושפעיםתנודתייםהםובמזומניםסחיריםחובבנכסיההשקעהשיעורי
.%5-%10עלהשנהבמהלךעומדתהקופהנזילות

שלבשיעורעלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%02.7-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
.הנכסיםכלמסך%90.3-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%18.80

.התשואהאתלהגדילכדיקונצרניח"אגעלסלבתעודתהשקיעההקופה

תשואת
תשואהמזז

משוקללתהייחוסמנכסיהאפיקשיעור
באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזיםהקופההשקעהאפיק

שקליממשלתיממשלתיח"אג
%50-שנים2-0

%18.2צמודממשלתי
%91.1(ל%50-שנים%882-0

60%35.6%35.0בונדתלo/6eקונצרניח"אג

מ"פק,י"פר,ש"עו
%9.2%19.0המסלולתשואתo/6e(*מ

%100%45.2כ"סה

%90.2המסלולתשואת

תשואה)הפרש
(%45.0)(עודפת

.%24.2-שניס2-0שקליממשלתימדדתשואת(ל
.%11.2-שנים2-0צמודממשלתימדדתשואת

באפיקכללים)חודשים3מעלפיקדונות.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(..)
.הקונצרני

-6-



ש"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהסקירת

הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתהחברה

הקופהנזילותניתוח1.4

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

נזיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהטיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
מספקזהשיחססבורההחברה.מניותללאבמסלול76.1,הכלליבמסלול27.3הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענה

(ח"שובאלפינכסים(ובשנים
כללימסלול

מסי
ללא

680,251696וסחיריסנזיליםכסים

D"nU360,2שנהעדשל-

-407,12שנהמעלמ"גח

6062נחרים

053.267698הכלוי

מניותללאובמסלולשניס130.0הואהכלליבמסלולהקופהנכסישלממוצעהחייםמשך
תקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שניס0-

החישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרם
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינו

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקופהעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
."הקופה

שוקסיכוני2.4
דירקטוריון.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות
מדיניותאתמתרגםהואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברה
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהול



ס"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

,אפיקבכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,לשבועייםאחתהמתכנסת,ההשקעותועדת
ולהתפתחויותהשוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה
.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

.לפיופועלתוהיאהאוצרבחווריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
ועדת,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה

נוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעות
.התיקמנהלהמלצותועלשלההפעילות

מטבעוסיכוומדדסיכון1.2.4

2013בדצמבר31ליום

במטבע
אוחוץ

בהצמדהלמדדבהצמדה
הכלסךאליולצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

204,156958,79891,30053,267המסלולנכסיסד

בסיסלנכסיחשיפה
מכשיריםבאמצעות

(984,27)(984,27)דלתאבמונחינגזרים

מניותללאמסלול

458240-698המסלולנכסיסך



ש"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ריביתסינון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2013בדצמבר31ליום

%1+%1-

אחווים
:ההשקעותתיקתשואת

%16.2-%01.2כללימסלול

%32.0-%32.0מניותללאמסלול



ש"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהסקירת

הונייםבמכשיריםהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2013בדצמבר31ליום

נסחרות
מסךשיעורבמדדנסחרותא"תבמדד

הנכסיםהכלסדהיתרמניות100

%ח"שאלפי
משקענף

438,9-438,9%19בנקים

330,3-330,3%7ביטוח

676-676%1ביומך

102,5165267,5%11טכנולוגיה

489,422511,4%9ושירותיםמסחר

914,7408322,8%17ובינוין"נדל

628,9149777,9%20תעשיה

605,3-605,3%7ואחזקותהשקעה

PQ/576,4-576,40וגזנפטחיפושי

----

758,48744502,49%100הכלסך



ס"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשלליסבאלפי1

אשראיסיכוני3.4

אתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחות

עלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימיבדרוגאו
.תנאיהועלההשקעהסכום
השקעהכללי)גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחלים

.האשראי

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2013בדצמבר31ליום

כ"יהסחיריםשאינםסחירים

ח"שאלפי

כללימילול
972,135294,14266,150בארץ

985,5-985,5ל"בהו

957,141294,14251,156חובנכסיהכלסך

מניותללאמילול
608-608בארץ

608-608חובנכסיהכלסך



ש"עוגמלקופת
2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטבאלפי)

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(י)מקומידירוג,2013בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

בארץסחיריםחובנכסי
ממשלתיותחובאגרות
:אהריסחובונכסיקונצרניותחובאגרות

בדירוג

:

AAומעלה

עדםBBBבדירוג
בארץסהיריםחובנכסיהכלסך

בארץסחיריםשאינםהגבנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותהובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

בדירוג

:

AAומעלה

בדירוג

.

BBBעדם
מדורגולא888-מנמוך

בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

בארץחובנכסיהכלסך

מניותללאמסלולכללימסלול

376,71608

847,39-

749,24-

2

"
,135608

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

987,12-

-ג,244
63-

294,14

50608נ,266

.+A'ועד-ע(כולל14דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(י)



ס)עהגמלקופת

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטגאלפי)

(המשד)לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.;בינלאומידירוג,2013בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

!כללמסלול

ל"בחוסחיריםחובנכסי
802,2ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

83,3נומעלהAA:בדירוג

985,5ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

.+/[ועד-/[כולל7[דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(')



עורסגמלקופת

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

2013בדצמבר31ליום

מניותללאמסלולכללימילול

%יטם%סטם

כ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפי

משקענף

%0-726,34%22בנקים

גיס
"273,9o/6e-oQ/a

%0-47%0ביוסד

%0-313,1%1טכנולוגיה

%0-737,15%10ושירותיםמסחר

1So/o-%0נ,977וגינוין"נדל

%0-861%1תעשיה

256,5So/a-%0ואחזקותהשקעה

882,2o/2e-%0אחר

179,74%47608%100ממשלתי

251,156%100608%100הכלסך



ש"עוגמלקופת

2013לשנתההנהלהסקירת

ההוגוהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

המזומניםתזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
והמרווחיםממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפויים

נקבעיםלהיווןששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשל
.השוניםהנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעל

:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים,2013בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
56.0ומעלה44

454.1

BBB52.21

76.76מדורגולאBBB-מנמוך

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכוניט4.4

שיטות,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
וכןנאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומות

עבודהנוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועים
.נאותים

הסכםשלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
הנגזרות,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראו

.העמיתיםידיעל,תוגשאס,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכם
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיתביועצתנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםלגבייתדין-עורכיובמשרדשלההדירקטוריון

-15-



ש"עוגמלעופה

-ל"מנכהצהרת

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

:להלן)3%20לשנת("הגמלנקופת:להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.%

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובחןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמתותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכמפייסשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופחלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשביעשצפויסביראו,מתותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

,מחותי עלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
-וכן,הגמללקופתהנוגעכספידיווח

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
מידעעלולדווחלמכס,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

הנוגעכספי -וכן,הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

על,אחרכגסמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

ל:(.לך.111
תמירד"עותאריך

~

מנכלל,א,ע

ע -16
-



עולסגמלקופת

כשפיםמנהלהצהרת

וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
של" וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)2013לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמפיסכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,ממיסאותם

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

.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

י דיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי

הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונתולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

,מהותי עלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
-וכן;הנמללקופתהנוגעכספידיווח

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבהברהואחריסאני.!
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרה
:הגמללקופתהנוגעכספי

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפייל'

.ן,יו

" דורח"רותאריך

~
כספיםמנהל,ראהעב



ס"עגמלקופת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיחחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםתפיםלחוזרבהתאם
וחסכוןביטוח,ההזןשוקאגף

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורסשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,(החברתיי,י
.כספי הבקרהמערכת

לספקכדיתוכננה("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהפנימית
שלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלתלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידה
הממונחוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחות

ישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמוזבטיבתלותללא.ההוןשוקעל
לספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלות
.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידה

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנחלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטוביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

0SponsoringשTreadway-השלהפנימיתהבקרה Organizations of01Cornmittee

coso) Commission(.מאמינהההנהלהווהערכהעלבהתבסס)believes(31ליוםכי
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2013בדצמבר

442
ל"מנכ,ועע/תמירד"עו

מ/

_ח
אדורוןרוייח

"
כספיםמנהל,]

/%81יג
,//תאריך

1.ק/
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ונמועלם,מץץפ

NIAPTC

לעמיתיםהמבקריםדוח

של

ש"עוגמלקופתעמיתי

עוגמלקופתשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
31לימים("הקופה":להלן)ס" והוצאותהכנסותדוחותואת2012-ו2013בדצמבר

בזכויותהשינוייםעלוהדוחות
הינםאלהכספייםדוחות,תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתים
הדוחותעלדיעתלחוותהיאאחריותם,הקופהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתנועלבהתבססחכספייס

תקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעו

י"עפ.1973-ג" להשיגבמטרהולבצעההבקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלתתקניט
מידה סבירה

כוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשל
,חכספייסשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמידגמיתבדיקה

האומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגטכוללתביקורת
נאותותהערכתוכןהקופהשלוההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותיים

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגה
.דעתנולחוות

החשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
הבתעותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגביהמקובלים
ואת2012-ו2013בדצמבר31לימיםהקופהשלהכספימצבהאוו,המהותיות
שנסתיימומחשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאות
.תאריכיםבאותם

בהתאם,מדווחיםבסכומיםמוצגיםהכספייםהדוחות1בביאורכמוסבר
לתקני המוסדשלחשבונאות

שוקאגףהאוצרוהנחיותבחשבונאותלתקינההישראלי ,וחסכוןביטוח,ההון

עלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה0408קלתקניבהתאם,גםביקרנו דיווח
הפנימיתהבקרהאת,בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספי

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםהקרןשלכספידיווחעל
עשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

27מיוםשלנווהדוח0080י" דעתחוותכלל2014,במרץ
דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתי

.החברהשלכספי

יעלטץ%ל'

*
,געעמע

חשבוןרואי

.2014במרץ27,גן-רמת

72-ו-5450ן7":טיםז1ן
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מ"בעגמלקופותלניחולחברהס,עףגמלקומתשללעמיתיטהמבקרתחשבוןרואידוח
כספידיץחעלפנימיתבקרה-

גמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

:

v , , ly2013בדצמבר31ליוםק'הקופה"-1להלן,
Commi-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס

~
ee

Taadway

Commission:0וןof

Sponsoring

~

:

Organiza

~
ions, oft(להלן-

~

coso.

ולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהollp<אחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

נדברותהנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרחעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשל

1-חלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
~

80(PCAOB) Public Company Accounting Ovelsight

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתנקרהשלביקורתבדברב"בארה
אםביטחוןשלמבירחמידהלתשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

הבנחהשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיניתפנימיתבקרה,תמחותיותהבחינותמכל,קויימה

שלוהערכהבחינתוכן,מהותיתחולשהשקיימתחסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגבי
ביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבחתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכמןאפקטיביות

לחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשתואחריםנהלים

.דעתנו

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינהבקופחכספידיווחעלפנימיתבקרה

ביטוה,החוןplwאגףלהנחיותבחתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל

שלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליצר)חאבמשרדוחיסכון

מדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהולמתייתמים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחברה

שלסבירהמידהמספקים(121מרשותההוצאתם)החברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,אאות

חחוןשוקאזףלהוראותבהתאםהכספייםהדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

n>Jpwl(בינלאומייםכספידיווחלתקני ( IFRSלהרשאותבהתאםרקנעשים,חחברחשלכספיםוחיצאת
שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3;-11התברחשלהמתמכיםהגורמים

להםלהיותשיכולת,החברתנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושגמוש,רכישה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

,כןכמו.מוטעיתהצגתלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
תהפוכנהשבקרותלסיכוןהשופהכלשהישכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת

.לרעהתשתנתהנהליםאוהמדיניותשלחקיוסשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתי

":1,טים1
766460-3-971:Tel1ו252י;ו)-רמח1,ההייי'רחMOUALEMש

~
MOUALE muallem@ muallem -cpa. co. il1972-!-6137655טקס;Fax152622,
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הקופהשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו

שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולכתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2013בדצמבר31ליום

.(כ()8()ידיעל

ג3לימיםהקופחשלהכספיהמצבעלתדוחאת,גישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

31בימיםשנסתיימוהשגיסמשניאחתלכלהחברהשלוהפסדהרווחעלהדוחואת201312012בדצמבר

.חסתייגותללאהינו2014במרץ27מיוםלגביהםשלנווהדוח2013,2012בדצמבר
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.2013במרץ27,גןרמת
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מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2013.2012ביאור

שוטףרכוש
540,9180,3מזומניםושווימזומנים

3199198חובהויתרותחייבים

739,9378,3

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

פיננסיותהשקעות
4565,142707,156סחיריםחובנכסי

5294,14631,17סחיריםשאינסחובנכסי
6502,49699,35מניות

7651.51321.41אחרותהשקעות

012,25858הפיננסיותההשקעותכלסך

~

251
------------------------

751,267736,254הנכסיםכלסד

=====-==

81057זכותויתרותזכאים

741.267679.254העמיתיםזכויות

36ק751,267254העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

===ך=ג

.הכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויטהמצורפיםהביאורים

תד"עו'1--דוויךצפראתארידאישור

*
וורווארגוב,רוייסלע

כספים,מגמנכיקהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות



מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
2נ201320ביאור

שוטףרכוש
501,9153,3מזומניםושווימזומנים

3197198חובהויתרותחייבים

698,9351,3

--------------------
פיננסיותהשקעות

4957,141216,156פתיריםחובנכסי
5294,14631,17סחיריםשאינסחובנכסי
6502,49699,35מניות

7602.51300.41אחרותהשקעות
355,257846,250הפיננסיותההשקעותכלסך

053,267197,254הנכסיםכלסד
=;-;==

81057זכותויתרותזכאים

043.26740העמיתיםזכויות

053,26797העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

=;;=

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש

3927מזומניםושווימזומנים

:32חובהויתרותחייבים

4127

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

פיננסיותהשקעות

4608491סחיריםחובנכסי

74921אחרותהשקעות

657512הפיננסיותההשקעותכלסן

698539הנכסיםכלמן

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

698539העמיתיםזכויות

698539העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסד
==========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320121%20ביאור

(הפסדיה)הטיות

4150115מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

565,6082,11411,5סחיריםחובמנכסי

923942,1631סחיריםשאינסחובמנכסי
(870,9)135,5267,2ממניות

436,8678,3113אחרותמהשקעות

059,21969,18(715,3)

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

7129אחרותהכנסות

ק,591)070,21131,19(הפסדים)ההכנסותכלסך
---------------------------------

הוצאות

9570,1536,1447,1ניהולדמי
1030316071ההשקעותניהולעמלות
13181157102מסים

054,2853,1620,1ההוצאותכלסך

ק,211)016,19278,17לתקופההוצאותעל(הפסדיט)הכנסותעודף

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאוריט



והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשעליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

4150115מיומניםושוויממזומנים

-----------------------------------
:מהשקעות

547,6072,11406,5סחיריםחובמנכסי

923942,1631סחיריםשאינסחובמנכסי
(870,9)135,5267,2ממניות

434,8677,3113אחרותמהשקעות

039,21958,18(720,3)

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

7129אחרותהכנסות

(596,3)050,21120,19(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9566,1534,1446,1ניהולדמי
1030316071ההשקעותניחולעמלות
13181156102מסים

050,2850,1619,1ההוצאותכלסך

(215,5)000,19270,17לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

הכנסות

:מהשקעות

18105סחיריםחובמנכסי
-21אחרותמהשקעות

20115ההכנסותכלין

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

הוצאות

9421ניהולדמי
-13-1מסים

431ההוצאותכלסן

1684לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



עורגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

679,254018,240401,245השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

376,11713,11127,11גמוליםמדמיקבוליםים

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

(834,4)(979,4)(4,ה53לעמיתיםתשלומיט

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

לקופהצבירההעברות

--1ביטוחמחברותהעברות

-334חדשותפנסיהמקרנותהעברות

77-163גמלמקופותהעברות

מהקופהצבירההעברות

(192)(279)(197)ביטוחלחברותהעברות

(172)(170)(401)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

(264,6)(936,8)(276,12)גמללקופותהעברות

(465,6)(351,9)(793,12)נטו,צבירההעברות
..........------------.......-

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(211,5)016,19278,17והוצאותהכנסותמדוחמועבר

14741,267679,254018,240השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011

140,254756,239225,245השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

349,11696,11123,11גמוליםמדמיתקבולים

----........-.........-............
(834,4)א,ה97א,531)לעמיתיםתשלומים

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

לקופהצבירההעברות

--1ביטוחמחברותהעברות

-334חדשותפנסיהמקרנותהעברות

77-163גמלמקופותהעברות

2-54מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

(192)(279)(197)ביטוחלחברותהעברות

(172)(170)(400)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

(264,6)(927,8)(276,12)גמללקופותהעברות

(132)(263)(125)מסלוליםביןהעברות

(543,6)(605,9)(915,12)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(215,5)000,19270,17והוצאותהכנסותמדוחמועבר

043,267140,254756,239השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

=============;

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



עורגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

539262176השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

27174גמוליםמדמיתקבולים

-(2)(6)לעמיתיםתשלומים

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

לקופהצבירההעברות

125263132מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

--(1)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

-(9)-גמללקופותהעברות

(54)-(2)מסלוליםביןהעברות

12225478נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

1684והוצאותהכנסותמדוחמועבר

698539262השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

--==;;===

הכספייםמהיוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ש"עוגמלקופת
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

להלן)עורסגמלקופתבניהולעוסקת,(החברהיי"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
.בנאמנות(ייהקופהוי

28ביוםלפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה
.1996בינואר

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאם,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוהות.1
הפיקוחלתקנות,2005-ה"התשס,גמלקופות)פיעסייסשירותיםעלהפיקוחלחוק
תקנות"להלן)2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב))<UAקופות)פיננסייםשירותיםעל

אגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישוב
.("ההוןשוק

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

וההתחייבוייתהנכסיםהצגת.ב

בתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישוב

מזומניםושווימזומנים.1

יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאוןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחס
.מוומניםושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

סחירותפיננסיותהשקעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבע

-30-



ס'עףגמלקופת
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

,וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב
המשי

)

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות.2

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-
בשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

.המאוןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפי,בונסחרותשההשקעותמוסדראחר
.פדיוןערכיבסיסעלמוצגותנאמנותבקרנותהשתתפותתעודות-

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

במכרזהזוכהההברהידיעלשנקבעלשערוךבהתאם-סחיריםשאינםחובנכסי-
.זהלנכסשערוךשניתןככל,מחיריםלציטוט

העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוסחהפיעל-)FORWARD()עתידייםחווים-
סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאזןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונוקףמהחווההנובעהפסדאורווח.החוזה
,הכספיהמצבעלבדוח"זכותויתרותוכאים"סעיףאו"אחרותהשקעות"סעיף
.הענייןלפי

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
מקרןהאחרוןשהתקבלהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהןהשותפיםשלהאחוקה
.המאזןאישורליוםעדההשקעה

-31-



ס"עוגמלקופת
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשו)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

חוץבמטבעעסקאות.4
בהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לשבלודיבידנדריבית.5
לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-

.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן
לתאריךעדהתקבלוטרם,%8-היוםאתעבראשרדיבידנד-לקבלדיבידנד-

.המאון

העמיתיםזכויות.6
עםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
העמיתיםבנכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינם

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכשפייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
שונותלהיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדנים

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201320122011

(באחוזים)

%91.1%44.1%55.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד
%66.7(%30.2)(%02.7)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער



ש"עוגמלקופת

2013לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(חזשיטשקליםבאלפי1

חובהויתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

159194לקבלודיבידנדריבית

-22סלתעודותבגיןחייבים

-18עמלותהחזרבגיןחייבים

4-אחרים

199128חובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

159194לקבלודיבידנדריבית

-22סלתעודותבגיןחייבים

-16עמלותהחזרבגיןחייבים

4-אחרים

7חובהויתרותחייביםהכלסך

~

18

~

1

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

20132012

-2עמלותהחזרבגיןחייבים

_בבחובהויתרותחייביםהכלסו



ש"עוגמלקופת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריטחובנכשי-4ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

786,74883,84ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

779,67824,17להמרהניתנותשאינן

565,112707.156סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

178,74392,84ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

779,67824,17להמרהניתנותשאינן

957.14114מחיריםחובנכסיהכלסך

~

11

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

20132012

608491ממשלתיותחובאגרות

698421סחיריםחובנכסיהכלסך



עורגמלקופת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריטשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

:קונצרניותחובאגרות

980,6204,8להמרהניתנותשאינן

314,7427.9בבנקיםפיקדונות

294.14631%1סחיריםשאינםחובנכסיהכל9ך



ש"עוגמליופת

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

502,49699,35סחירותמניות

35.עעםפ102.4מניותהכלסך

-36-



ס"עוגמלקופת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מצרפי

בדצמבר31ייזם:הרכב
20132012

סחירותאחרותהשקשת

907.45765,35סלתעודות

703,4923,4נאמנותקרנות

10

~

50688,40

סחירותשאינןאתרוההשקעות

568633השקעהקרנות

-473נגזריםמכשירים

041,1633

בב

41,נ651,5132אחרותהשקעותחבלסך

:נגזריםמכשירים

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,ההשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליום
20132012

-(984,27)זרמטבע

כללימסלול

בדצמבר31ליום,הרכב

20132012

סחירותאחרותהשקעות
858,45744,35סלתעודות
703,4923,4נאמנותקרנות

561,50667,40
........................

מנחיריתשאינןאחדותהשקעות
568633השקעהקרנות

-473נגזריםמכשירים

041,1633

ב ען

602.51300,41אחרותהשקעותהכי

:נגזריםמכשירים

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוהלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמברנ3ליום
20132012

-(984,27)זרמטבע



ס"עוגמלקופת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשן)אחרותהשקעות-7ביאור

מניותללאמסלול

בדצמבר31ליום:הרכב

20132012

סחירותאחרותהשקעות
2[ע4סלתעודות



2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

זכותויתרותזכאיט-8ביאור

בדצמבו31ליוםכללימסלול

20132012

1057מנהלתחברה

1157זכותויתרותזכאיםהכלסך

ניהולדמי-9ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב

בזצמבר31

201320122011

עללגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2zQ/oהדיןהוראותפי

%62.0%62.0%60.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור



ק
ס"שגמלת"

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקייםבאלפינ

השקעותגיהקעמלות-10ביאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011201320122011

שיעזרשייחאלפי

מצרפי
1788957%056.0%065,0%059.0(ףערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

121214%005.0%005.0%006.0(*.)השקעהבקרנותהשקעותבגין

11359%043,0%023.0(י'")(יי)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

---
216921פ2עמלותב"עה

כללימסלע

1788957%056.0%066.0%060,0(לערךיירוח)שלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

121214%005.0%005.0%006.0(י.)השקעהבקרנותהשקעותבגין

11359%043,0%024.0(.*')(**)סלובתעודותלישראלתתוץבנכסיםהשקעהבגין

---
24221נפנת)כעמי"סה

מניותללאמסלול

)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

"---%021.0--

,העסקאותמחזורמתוךמחושבהשיעור(י)

.(חודשיםסופילפי)המסלול/הקופהשלממוצעתנכסיםיתרתסךמתוךמחושבהשיעור('.)
לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותיהוצאות'4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(..י)

.2012.7.1-מהחל

השקקהמסלוליתשואות-11ביאור

ממוצעתיאה)ברפטמיחלות))שרתיתתשואה

לשניםברוטונומינלית

י)תשהוצ)המלא10101110102001)1נ101
באחוזים

%19,8%90,7%52.1-8754.7%20.23%85.8כללימסלול

%90.2%60.2%21.3%79.1%70.0%62,2(ן1מניותללאמסלול

.09/3/4ביוםלפעולהחלהמסלול(1)



ש"עוגמלקופת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםגאלפי)

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות-2%ביאור

אםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימת

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

גדצמגר31ליום

3%202012

נ2ט(נב1מנהלתחברה(זכאים)חייבים
111.22371.12סלתעודות

703.4נאמיתקרנות

22סלתעודותבגיןחייבים

אלפי52עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"ש

קשוריםשדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר31
201320122011

2447.1*1116חדףהמנהלתלחברהניהולדמי

12נ2השקעותניהולעמלת

מסים-13ביאור

הקופה.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקופההכנסות,ככלל
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה



ש"עוגמלקופת
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

נוסףמידע-14ביאור
הערכת"פרקאתלראותיש,העמיתיםזכויותרישוםעםבקשרהבקרהלהליכיביחסנוסףלמידע
.המנהלתהחברהח"בדו"הגילוילגביונהליםבקרות
מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-15ביאור

בנסיבות,החברהעלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטו

באמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעות
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגביית
,ל"הנהחוקמכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
שכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת
המעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודה
העובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווח
.אחרתלקופה
.מהםהנדרשהמידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף
תשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמל

הגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעסיקותשלומי
אלא,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברהבידיואיןהשכר
.בלבדאומדן
התשלומיםהעברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

אלפי82-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2012שנתבסוףח"שאלפי396-כ)ח"שאלפי385-כהוא
.(2012שנתבסוףח"שאלפי84-כ)פיגוריםריביתבגיןח"ש

נשלחים,ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופההתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהם
.לצורךבהתאם,לעבודההדיןלבתיתביעותמגישמעסיקיםחובותבגבייתהמטפלהמשפטיהיועז

.השקעהבקרנותהקופהמכספיח"שאלפי89-כעודלהשקיעהתחייבההקופה.ב
המאזןתאריךלאחראירועים"16ביאור
.("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד
הוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
ולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה

בנקהודיע,2013מאיחודשבמהלך.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיסלנותני,לספקיםתשלומים
החל,ידועלהמתופעליםהמוסדייםהגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכי,יהב
תפעולשירותילמתןבהסכםמ"בעהבינלאומיהבנקעםלהתקשרהחליטההחברה.2014.1.1מיום
מיוםהחלונאת,אחריםשירותיםספקיבאמצעותיינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותיכולל
2014.1.1.
.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתימשיךיהבבנק

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
ביוםהסתיימהההתקשרות.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

.ל"הבינמהבנקהחברהידיעלמשלימיםתפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31
וביום2013שנתלסוףוהנתוניםהשוטפיםהמידעמאגרישלההסבההליךהחל2014.1.1ביום
החברה.המתוכנןהזמניםללוחבהתאם,השוטפיםהמידעמאגריהסבתהליךהסתיים2014.1.16
מידעבקבצילהעבירםהיהניתןשלאוהמסמכיםהמידעהעברתאופןלהסדרתיהבבנקמולפועלת

.החדשהמתפעלשלהמידעבמערכתלקלטםאו/ו
-42-


