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הקופהשלכללייםמאפיינים

עוידיעלמנוהלת,('ייהקופהילהלן)עולסגמלקופת
מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס" להלן)

.("החברה"

.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההחברה

החל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר28ביוםהוקמההקופה
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריך
.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

הינההקופה.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה"*
2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופת
בשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
שכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנות

.עצמאייםולעמיתים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

השכרמןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך
עובדיםכללבדרךהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעל

המעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכירים
%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיה

".(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעושכרמרכיבי
בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי*

ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב
שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוף

המשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגותחברת*
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלתוכן,מכך

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה
בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

.מ" השקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה.
שנפתחהשקעהמסלולובנוסף,כללי .2009שנתבמהלך

.נסאלפי753,224עלעמדהמאוןליוםהכלליהמסלולנכסיסך
162עלעמדהמאוןליוםנכסיווסך,2009/03/04ביוםבפעילותהחלמניותללאמסלול

.ח"שאלפי
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המניותבעליעלמידע

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

.הסוציאלייםהעובדיםאיגודבחברהחברבנוסף

היסודמסמכי

בשכרהדןהחברהשלההתאגדותלתקנות98סעיףתוקן2009אוקטוברחודשבמהלך
בתקנותנוספיםתיקונים2009בשנתהוכנסולא,לכךמעבר.חיצונייםדירקטורים
.החברהשלההתאגדותבתזכיראוההתאגדות

גמללקופתהקופהלהפיכתהאוצראישורקבלתלאחרהקופהתקנוןתוקן2009.1.1ביום
אישורוכן(מניותללאומסלולכללימסלול)השקעהמסלולישנימנוהליםבהמסלולית
.הפיצוייםרכיבבגיןלקופההפקדותלקבלת

נכסיםוהיקףחשבונותמתפרי

.שואלפי915,224הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך
.473,12הואהמאוןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכלליסייע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2009דצמברבגיןהמדד)%9.3שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2009בשנת
חורג2009בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2008בשנת%8.3.2008דצמברבגין
מהחלטות(היתרבין)ונובע,(%3-לo/1eוביןישראלבנקשלהמחיריםיציבותמיעד

.הדירותבמחיריועליה,הכלכליתההתאוששותבעקבותהסחורותמחירימעליית,ממשלה

השקליתהריבית

%75.1-מ)בריביתהירידהמגמתנמשכה2009שנתשלהראשוניםהחודשיםבארבעת
הקיפאוןעםמתמודדבעודונזילותלמשקלספקנועדהזוהורדה.באפריל%5.0-לבינואר

שלזרימההמשךועם,ספטמברמחודשהחל.2008-בשפרץהעולמיהמשברעקבבאשראי
שלמהלךהחל,אינפלציונייםלחציםוהיווצרותהריאליתהכלכלהלגביחיובייםנתונים
.(2009בסוף%1-לעד)ריביתהעלאת

חוץמטבע

הראשונהבמחצית%16-כשלירידה)השקללעומתהדולרבתנודתיותהתאפיינה2008שנת
ללאכמעטהדולרשעראתשהותירותנודות-השנייהבמחצית%6.17-כשלותיקון

(שינוי אתשאפיינהההתחזקותלמגמתבהמשך
2009מאיעד2008שלהשנייהבמחציתהדולר

-הותופעתמרץעדבעולםההוןבשוקיהשליליתהמגמההמשך.%5.9-בכהדולרהתחזק

FLIGHT TO QUALITY-(גבוהביטחוןבעלישנחשביםנכסים-איכותלנכסיבריחה
החל.זובתקופההדולרלהתחזקותתרמה(ב"ארהממשלתשלח"אגכגון

בעקבות,ממאי התאוששות
גבוהסיכוןפרופילבעלינכסיםאחרהמשקיעיםחיפוש,בעולםהמניותשוקי

בשיעורהשנהלסוףעדנחלשוהדולרהמגמהשונתה-,האמריקניהגירעוןותפיחת,יותר
במהלך.(%71.0שלהיחלשות)משמעותישינויללאהדולרנותרשנתיבסיכום.%3.9-כשל

אתולשפרבישראלבמשקלתמוךמנתעל,גבוהיםבסכומיםדולריםישראלבנקרכשהשנה
.בעולםהתחרותימצבו

המדינהתקציב

שהם,שקליםמיליארד3.39-כשלבסך2009בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
עלתוצר%6-להגרעוןמסגרתהוגדלה2009לשנתהמדינהבתקציב.ג"מהתמ%1.5-כ

היהבפועל2009לשנתהגרעון.העולמיהמשברהשלכותעםלהתמודדלמשקלסייעמנת
מעבר,ממסיסהמדינהבהכנסותוהעליה,המשקבמצבהשיפורבגללמהתקציבנמוך

.בעקבותיושבאה,התקציבנסמךעליהןלציפיות

הלאומיהתשלומיםמאזן

%7.3)דולרמיליארד2.7-ל2009בשנתעלההתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

בשנתדולרמיליארד6.4ו(תוצר%1)2008בשנתדולרמיליארד1.2שלעודףלאחר(תוצר
.(תוצר%8.2)2007

בגרעוןירידהבעיקרמבטא(2008שנתלעומת)2009בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהגידול
עחלקיתשקומו,השירותיםבחשבוןבעודףעליהעםיחדהסחורותבחשבון

גידולי" מחונטוהשוטפותבהעברותוירידהההכנסותחשבוןשלהגירעון
.ל"
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2009שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2009בשנתעיקריים
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המניותשוק

בארההמניותושוקהשנהמתחילתכברלעלותהחלבישראלהמניותשוק
לעלותהחלב" .הראשוןהרבעוןסוףלקראת

חלקעלמפצהוועליה.אחוזיםלעשרותהגיעבשווקיםהעלייהשיעור
מהירידותמשמעותי .2008בשנתשהיוהחדות

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלהתאוששותהסיבותבין

,המשברלבלימתהעולםבכלהמרכזייםוהבנקיםהממשלותשלמשולבתפעילות*
המרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדותלרבות

שפללרמותהעולםברחבי היסטוריות
.הבעייתיהאשראישוקאתלהפשירכדי

שללסיכוןהרצוןאתהעלוממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.המשקיעים

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

החובאגרותשוק

,%33.10שלבשיעור2009בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד החובאגרותומדד
.%2.40שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניות

,הגילוןמדדי והמקהשחר
.2009בשנת(שהתאמה%3.1-ו%4.2,%6.2שלבשיעוריםעלומ"

במדדיםשינוי

הנבחריםבבודדיםולנוי,הייורי,י,י,להלן

-%9.74%2.46ף"המעומדד

-%1.1-%7.0רולר
%7.2%4.6ורו'

-

0o/5e.Yנ.%3ממשלתימדדצמודגייח"

-%2.40%6.16קונצרנימדדצמודח"ג"

%6.2%7.3ילון!

%4.2%5.12צחר

~

%3.1%57.5מ"ק

במשקהוןגיוס

תחילה.השנהבמהלךבאווירהמהשיפורנהנההראשוניהשוקגם
יותרהחזקותהחברות גםובהמשך,הוןגייסו

שלבדרךהןנעשההגיוס.יותרנמוכיםהשקעהבדירוגיחברות
באגהנמוכההתשואה.מניותהנפקתשלבדרךוהןחובאגרותהנפקת

הממשלתיותח" .החברותשלהסיכוןבפרמייתהעלייהאתחלקיתקיזזה

סךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2009בשנת
5.35-כשל שמיליארד2.2-ו

עמיליארד3-ו6.23-כשלסךלעומת.בהתאמהח"
בשנת,בהתאמה" 2008.

,ב
~

ברוכןסךהאוצרנסס2009נת
וממיליארד568ול"
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

2009בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2008בדצמבר31-בשקלמיליארד218לעומת,שקלמיליארד280-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעליה
השקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%6.28שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנהבמהלך

לעומת%42.31שלבשיעורעלה2009שנתבסוףלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%5.25שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2008שנתסוף

.%31.29שלבשיעורתשואההיתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
בשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגהמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
.מניותללאבמסלול%70.0,הכלליבמסלול%20.23של

.%98.0היה2009בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
עוגמלקופתמעמיתישנגבוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור

הוא2009בשנתש" %57.0.

המאזןתאריךלאחראירועים.4

תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכמפייסהדוחותמתאריך
,%37.7שלבשיעור100א" עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%81.1שלבשיעור

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשעעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף ובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

.השוניםהסיכוניםואת

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

2009בשנתהכלליבמסלולהפעילות

אגנרכשו,החשיפההגדלתבמסגרת.קונצרניותח"לאגהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
ח" אגונמכרונםמיליון1.8-כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניות

מדדצמודותקונצרניותח" נמיליון2-כשלבהיקף

~
מיליון8.1-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשו,כןכמו.

ע
עמיליון1.0-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגונמכרו"

".
אגנרכשו,וובמסגרת.למדדצמודממשלתיח"לאגחשיפתהאתהקטינההקופה

ח" אגונמכרועומיליון3.5-כשלבהיקףצמודותממשלתיות
בהיקףצמודותממשלתיותח" .עזמיליון3.9-כשל

לאגחשיפתהאתהגדילההקופה,מנגד
ח"אגנרכשו,זובמסגרת.צמודלאממשלתיח" לןמיליון0.20שלבהיקףשקליותממשלתיות

שלבהיקףשקליותממשלתיותח"אגונמכרו
.נקמיליון1.2-כ

0.15-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמניותבאפיקהשבחהפעילותבמסגרת
שומילית .עהמיליון0.15שלבהיקףבארץמניותונמכרו

מניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל
עלסלתעודותונמכרוח"שמיליון5-כשלבהיקףל"בחו

8.4-כשלבהיקףל"בחומניותמדדי שמיליון
.ח"

אגונמכרוהשנהבמהלךנרכשוח"המטצמודבאפיק
שלבהיקףח"מטצמודותקונצרניותח" .נומיליון6.4-כ

2009בשנתמניותללאבמסלולהפעילות

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי
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ש"עוגמלקופת
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקופהשלהבספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
.(ומבאלפי)הקודמתענה,הלגומתזוענה,ב

שיעור-2008שגת2009שנת
השינוי (11תאלפי

(נחובאלפי (1)הפקדות
166,11892,10%52.2

(%14.34)(238,4)(791,2)(2)משיכות

3א.%37)(350,6)(596,3)(3)מהקופההעברות
(%78.66)193581הקופהאלהעברות

האתלייחסניתן(נ)
העמיתיםעבונות,חבמספרנליה'לבהפקדותנליה'

הקרןשלהטובהלתשואהאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסיתן)(3)

במסלול%20.23היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

אוהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות)מניותללאבמסלול%70.0,הכללי
במסלול(%87.9)שלשליליתתשואהלעומת,(המאוחרלפי-השנהתחילת

.אשתקדהכללי ,2009בשנתהקופהשצברההרווחים
ראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקרנבעו

בפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתונים
."ההוןבשוקההתפתחויות"על בדוחראהנוסףמידע

.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעורי

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאוןליוםהעמיתיםיתרות.3
-להלן)מניותללאבמסלול%8.33שלובשיעורהכלליבמסלול%0.19של

.("הטילותיחס" יכוליםאינסאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
למשוךעדיין .כדיןאותו

,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה
.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים

ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך
אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגס,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשל

נתוני בדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות
להתמודדהיכולתעלשומרתהקופהזו

,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכשפיסהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעם
נזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם

בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפות
ובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%2.83מחזיקההקופה.הנזילותלצרכי

.מזומנים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ" בנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים
.הקופהעמיתישל

915,224-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאין.4
215,179לעומתח"שאלפי

.%5.25שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"שאלפי
מהרווחיםבעיקרנבע2009בשנתהמאזןבהיקףהגידול

.ההשקעהבאפיקי
החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה" החברהפעילות

".
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ש"עוגמלקופת
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

שועשיכוניניהול

כללי
במסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

קבלתתהליכי .בקופהההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהולעלאחראי
תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף

חוק"להלן)2005-ה" .סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות .2009.8ביום
3-2-2009גמלחווראתההוןשוקאגףפרסם9

סיכוניםובקרתניהולמערך" גמלקופותשלמנהלותבחברות
". מיסודהיאהחוזרןמטרת

ובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות),מנהלתבחברהתשתית
לועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים

סיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראילוועדת,ההשקעות
לחסכונותמהותי החברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהלים

המוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלת
ראוייםובקרותמשאביס,כליםשלקיומם(2),העמיתיםחסכונותכנגד

שוקסיכונילזיהוי
,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומיםואשראי

.בהםולשליטהאחריהםלמעקב,למדידתם
על,2010אפרילחודשלקראתסיכוניםמנהלולמינויהחוזרליישוםנערכתהחברה

פי .ההוןשוקאגףאישור

שוססיכוניתיאור
בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה

.ההנהלהבסקירת"

שוקתיכוניניהולמזיגיות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
נזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק

.הנכסיםתיקופטור,הקופהעמיתי נקבעההשקעותתמהיל
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

מרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקי .שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה
.ההנהלהבסקירת"

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

שוקסיכוניניהלמדיניותעלהפיקוח
במnwy(ובסיכוייםבסיכוניםהכייפול

ולב~' בפרקלעילעודראה
"שוקסיכוניניהולעלאחראי"

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה
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ס"עגמלקופת
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

סיכוניםעלנוסףמידע

החברהומעקבהתלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעלהלןראה.1
.הכספייםבדוחות18בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2 3.
בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה

.הכספייםבדוחות8-4
לדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4

.השנתי
:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

במדדישינוי ממועדשחלפהבתקופההשוק
לאותההכל),הקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבה

הקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופה
פיעלהקופהלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועובין

השקעהאפיקי הנכסיםהקצאתוכן,מפורטים
.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופהשלהאסטרטגית

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
הבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

המנכ,ווהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהלים
כיהסיקויהבובנקל" והנהליםהבקרותוותקופהלתום

,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגבי ,לעבד
להוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין
.אלובהוראות

בקרותיישוםעםבקשרהממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק
לדוןהאחראיתהחברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתתכהן,הגילוילגביונהלים

למועד.הכספייםבדוחותגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקויים
מתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסום

גילוי בדוח
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה.
הפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2009בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך

באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
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ש"עוגמלקופת
2009לשנתהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
בחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

בענייןחוור2007מאי
שמיועדותהוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהיאחריות'

sox-השל404סעיףדרישותאתליישם Act(404יסעיף-להלן
פורסמו404סעיףמכח.(" הבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצות

שלדעתווחוות,הפנימית
דיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואה

הוראותלפי.כספי החברההנהלתתידרש,החוזר
בקרותשלולשמירתםלקיומםאחריותהעללהצהיר

הערכתהאתלמסורוכןהפיננסילדיווחבנוגענאותיםונהליםנאותותפנימיות
לגבי בחוזר.אלוונהליםבקרותשלהאפקטיביות

הוראתיישוםלפיהםומניסלוחותנקבעו
.2009לשנתהכספייםמהדוחותהחליהיההחוור
באאשר2009-10-9מוסדייםגופיםחווראתההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש
עיקר.2007-9-9מוסדייםגופיםחוזראתלהחליף

היישוםמועדבדחייתהינוהשינוי הכספייםלדוחותלהוראה
.2010לשנת

.החוורליישוםהיגויצוותמינתההחברה

ידריך,יסייע,שייעץמנתעלחיצוניחשבוןרואימשרדובחרההחוזרליישוםנערכההחברה
.הפרויקטלביצועבהערכותהחברהאתוילווה

2009לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועד.הפרוייקטביצועשלבעיצומונמצאתהחברה
עסקייםותהליכיםחשבונותוכןמהותיותעסקיותיחידותשלמיפויהחברהביצעה

,התהליכיםתיעודתהליךאתגםסיימההחברה.הכספילדיווחמהותיים
הסיכוניםמיפוי התהליכיםברמתהקיימותהפנימיותוהבקרות

.התיעודאימותוכןוהעסקאות

,70המכונה,יהבבנקעלדעתלחוותתזדקקהחברה404rSOXיישוםלצורך SAS
עלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכותהואיל

החברה.הבנקידי גסדעתלחוותתידרש
תיקומנהלימ"בעסהרפועלים:כגוןנוספיםשירותיםמנותני

.ההשקעות

סיכוניםניהולמדד.10
,2009מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל
HistoricalאRisk-5א-STDמדדאת Simulation based Value(סימולציהבסיסעלבסיכוןערך

תיקשלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטורית
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעות

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופה
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ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהשקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמברג3ליוםמאזנים.(נ)א

2009200820072006

נכתים

השקעות

:מזומניםושתימזומנים

1943,447760,]]4בבנקיםמזומנים

7646.4.י057.17691.1340מועדקצריפיקדונות

-
[17,8[634,18878,7706,4

:סחיריםערךניירות

09,54526,53]329,73514,59ממשלתיותחובאיגרות

80קונצרניותחובאיגרות

",44945,[3699,31823,32

577.50286.28253.53503.51אחריםערךוניירותמניות

-
786,168745,119043,139852,137

:סחיריםשאינםערךניירות

284,18632,19239,27625,21קונצרניותחובאיגרות

286,2260.3494,4532אחריםערךניירות

-
57,22ן570,20892,22733,31

671,20500,23]021,17762,7פיקדונותבבנקים

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

2681814659השקעותבגיןלקבלסכומים

816,224214,179371,199274,8,1ההשקעותכלסך

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

15-]99חנההתרותחייבים
-----------------------------------.=-

915,224215,179371,199289,188הנכהיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
187.8]12,99]9,224215,179]5העמיתיםזכויות

"1

250102--זכותויתרותזכאים

915,224215,179371,199289,188וההתחייבחותהעמיתיםוכהותכליך



עורגמלקופת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

1שיעורבדצמבר31ליום

(ע20092008

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

(%9.81)%50.0%76.2בבנקיםמזומניט

(%8.0)%58.7%64.7מועדקצריפיקדונות

%08.8%40.10(%3.22)

----------------
:סחיריםערךניירות

(%9.1)%60.32%22.33ממשלתיותחובאיגרות

%95.19%82.17%0.12קונצרניותחובאיגרות

%49.22%78.15%5.42אחריםערךוניירותמניות

%04.75%82.66%3.12

-.--------------
:סחיריםשאינםערוניירות

(%8.25)%13.8%95.10קונצרניותחובאיגרות

%0.4)%02.1%82.1אחריםערדניירות

" %15.9%77.12(%3.28)

------------------
(%6.23)%57.7%91.9בבנקיםפיקיונות

---------------
%12.0%10.0%0.18השקעותבגיןלקבלסכומים

------------------
9654.99ההשקעותכלסך

100.ל00"

-----------------
-0454.00051.0חובהויתרותחייבים

0051.100הנכסיםכלסך

100.ל00"

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%00.100%00,100העמיתיםוכויות

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
1004.ל00"

~

00.100

===========

האפיקאחוזלעומת2009בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(11

2008בדצמבר31ביוםהקופהמנכסי

-41



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

ר,-
ע[נ"ונ

מזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערדניירותקרונות.
ושווי סחירים

מיומניםסחירות

השקעהאפיק



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת
המאזניםניתוח.(4)א

915,224-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
אלפי215,179לעומתח"שאלפי ש

שלשנתיתהרבלמגמהחזרהמשקףהגידול.%5.25שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"
שלבמאונההגידול.2008בשנתהנכסיםבהיקףהירידהלאחר,הקופהנכסיבהיקףגידול
.השוניםההשקעהבאפיקימהרווחיותבעיקרנבעהשנההקופה

לתוםהנכסיםכלמסך%6.7-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
.הקודמתהשנהבסוףלשיעורםדומה,2009שנת

,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
ואשר נחשבשלהןהמנפיקסיכון

,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוך
.%9.1-בהקודמתהשנהלעומתירד,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות

%2.33לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%6.32-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%2.11היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקופהמנכסי
אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה

ערךוניירותמניותלמעטאךח" בסוףהנכסיםמתיק%9.30-בהסתכמה,(אחרים
.השנה

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
משוערכיםהנכסיס.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

התלוי,הוגןשווילפי הקופהאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
-ב2009שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקים

.הקופהנכשימסך%7.15

בתוםהנכסיםכלמסך%5.22היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
שנת שנתבתום%8.15-ו2009

ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2008
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך
היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף,ח" מסך%3.8

.(אשתקד%5.11-כ)הקופהנכסי

-16-



ס"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

מדווחיטסכומים

(הדשיטשקליטבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמברנ3ביוםשנסתיימהלשנה

20092008200720062005

(יהפסדיםהכנסות

227528637155240מזומניםושתיממזומנים

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

570,3037,7518,3367,2244,3ממשלתיותחובאיגרות

263,1(172)693,1(968,1)019,8קונצרניותחובאיגרות

330.10398.5490.5(484.24)480.23אחריםערךוניירותמניות

069,35(415,19)541,15593,7997,9
--------------.--------------ץ----.

:סחיריםשאינםערךמניירות

647,3493383,1121,1662,2קונצרניותחובאיגרות

115(14)89מ),710.1)6אחריםערךניירות

653,3(217,1)794107,1777,2

-----------------------------------
081,3411528,1209,1981,2בבנקיםפיקדתות

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

1122581929הכנסותאחרות

558,18083,10024,16(671,19)041,42(ההפסדים)ההכנסותכליך

-------------------------------------
השאות

185,1978050,1980836ניהולדמי

61917885108ערךניירותעמלות

675161412מיסיםהוצאות

313,1120,1134,1079,1956ההוצאותכליך

424,17004,9068,15(791,20)728,40הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

=י;-===
-;



ס"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.)ממוצעתשנתיתיתרה
200920082009200820092008

(אחוזים)(ח"שבאלפי)(ח"שמאלפי

5282651.1%32.4ך21022י18104312מיומניבוישווימזומנים

----..-..--....---------------------
:סחיריםערךניירות

66364,66570,3037,7%35.5%60.10,ך2ךממשלתיותחובאיגרות
(%00.6)%72.18(968,1)8;837,42827,32019קונצרניותחובאיגרות

84)094.40173.37480.23ערךאחריםוניירותמניות

~

24)%56.58(%87.65)
658,149364,136069,35(415,19)%43.23(2454.14)

---------..-----..---------...----..
:סחיריםשאינםערדניירות

160,19157,23647,3493%03.19%13.2קונצרניותחובאיגרות

(%93.46)%22.0(710,1)715,2644.36ניירותערךאחרים

(5454-4)%70.16(217י1)2631653?875,21801

3411%31.17%09.2;804,17648,19081בבנקיםפיקדתות

---------.........-...----.-...---..
-15058נטו,אחריםנסים

--------------------......---....---
1122--(***)אחרותהכנשותת

(0854.10)%26.20(191671)195421041?530081נך20

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(ר
,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה.עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(.י)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה
.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל("י)

התכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

,ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור.1
.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינוייםח"במטש"עויתרותעלשערמהפרשי

.האפיקיםברוב,2009בשנתעלוהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשערי.2
.בתיקהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלההכנסהבשיעורמשתקפתהמחיריםעליית

המחירמעלייתנובע2009בשנתהסחירותהקונצרניותהחובבאגרותהחיוביההכנסהשיעור.3
.הקופהשהחזיקהזהמסוגהחובאגרותרובשל

ובחובארץבאפיקחיוביותלתשואותגרמוהמניותבשערישחלוהעליות.4
ל" .השנהבמהלך

בשיעורימהשינוייםגסמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי.5
,במשקתחובאגרותבשוקהריבית



ס"שגמלקופת

?009לשנתההנהלהיהירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

האופההוצאותניתוח.(3)ב

השינוישיעור2009200820092008
שנתיבסיסעלהנכסיםמןבאחוזים

ן.ד(.)שואלשישאלמי
185,1978(1)ניהולדמי

~
575614.80054.14ש

0,ל03(116191%06.0)(***)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

100.י00" מיסיםהיערנות
67519354.0

0.י03"

0.ל00"

2מL13a1ההוצאותכלמן

145,1[עקשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

פע1ן:11פנבקנסני71י 4ןפפ1.קשוריםלצדדיםשהועברועמלות

.שלהלךההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנהיתביתרהתחולקתכשהיאהדוחשנתבליךההוצאה(י)
.2008שנתלעומת2009בשנתהאוזוויסשלהשינוישיעור(4י)
מוחלכלנבערךהעמלוהשולמושבעדךוהמכירותהקנעתסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפיתחושבהשיעור("י)

:הווהותייסהשינוישיעוריניתוח

.המנהלתהחברהשלוהפסדרתחבדוהראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידען)

הקופהשלההשקעותלמדיניותבהתאםהעסקאותבהיקףמהשונינובעבעמלותהשינוין)

.המשתניםהשוקתנאילמי,התיקמנהליולהחלטת

.המבוקריםהכספייםבדוחות'ענייףבעלי"11בבאורפירוטראה(31



ס"שגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםטעמים

(חדשיםשקליםבאלפי)

.(1)נ

,

nthwהעמיתיםבזכויותהשינוייםעל

20092008200720062005

215,179121,199187,188275,174השנהשלבינוארגליוםהעמיתיםזכויות
684,150 ------

-------------------------------------------------------------------- :הפרשות

398,5263,5790.5678,5מעבידהכרשות-שכירים
616.5 470,5323,5עובדהפרשות-שכירים

827,5701,5618,5 עצמאיםעמיתים
291306325342347

.7אישייםבחשבונותפיצויים

166,11892,10942,11721,11581,11ההפרשותכלסו

---..---..--...-----------------------------------------------------------
:לעמיתיםתשלומים

2)(697,2)עמיתיסשכירים

"9,3)(817,2)(996,1)(395,2)
4ש)עצמאיםעמיתים

(3)(22)(248)5נ"
(018,2)(065,3)(238,4)(791,2)התשלומיטכליך

(398,2)
--.---..--...-.---------------------------------------------...--..-----..

:זכויותהעברת

193581180158הקופהאלזכויותהעברת
11 זכויותהעברת

(671)(953.4)(547.15)(350.6)(596.3)מהקופה

)(367,15)(769,5)(403,3)נטוזכויותהעברתיך
795,4)(660)

908,4(490,6)972,4885נטוצבירה
523,8

---------------------------------------------------------------------------
424,17004,9(791,20)728,40נטו(הפסדים)הכנסות

068,15

,915,224215,179121,199187השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
188275,174 ==============

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



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהרוחותניתוח.(2)ג

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

..-~
Syqן

-----------------------ן,ן-----
10-

,____________ש__-
י

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברה

-21-



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

,,,

~
iQnia(,,שגתש200ך(

)עוהיו41נה)ש,)

" 1ן
~

,,,,.')(י.אילי%,י)עאלי'נ44
166,11892,10%5.2הנקדות

(%1.34)791,2238,4''מוליכות
(%37.43)(350,6)(596,3)מהקופהזכאותהנגהת

(%78.66)193581הקופה'אלזכויותהעברת

מצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השגיםביןהשינוילשיעורהסבר(.)
הקופהשלהכספי .פעילותהותוצאות

להלן,הגבלהבלאלמשוךוכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

-ו,הכלליהמסלולנכסימכלל%0.19הוא2009בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" %
.(%1.17-08/12/31)מניותללאמסלולנכסימכלל8.33

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןוכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

במסלולשנים5.11הוא2009בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
הכללי 08/12)מניותללאבמסלולשניס2.13-ו

הומןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים31-8.11/
לתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדיהדרושהממוצע
.החיסכוןתקופת

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה
הקופהשליכולתהעלשמירהלצורך).בבורסהממכירותצריךואס,הקופהמהשקעות

עםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצע
רווחשיקולי אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגס,וסיכון

הנכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני בדרךבפועל
עם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופהזו

ההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברת
שקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת

קצרי בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח
.הנזילותלצרכי



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפין

2009לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותסך
העמיתים

השנהלסוף

206,1

112,31

810,60

047,86

754,36

285.6

1214ב2

עמיתיםמספר
ט,משיכות(2)הפקדות(1)גילאים

3066243118לגילעד

39-30539,3661,2337

49-40494,2841,2964

59-50123,2662,3156,1

66-60785410,1279,3

17434539ומעלה67

4.בu31a29פ,777כ"סה

זכויותיך
העמיתים

השנהלטוף
מספר

ט)משיכות(2)הפקדות(1)חשבונות(4)בקופהותק

-4329(כולל)שנים5עד

557,2 21026094שנים9-5

-11שנים14-10

-112ויותרשנים15 --

18(5)ומעלה1961ילידי

ש 4פכבב55בכ"סה

שפרשועמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבונותמספראתכוללהמספר(11

.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאתמשכו,היינו)

.הקופהאלוכויותהעברתכולל(21

.מהקופהזכויותהעברתכולל(3)

כלאתשמשכועמיתיםלגבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(י

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



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

2009בשנתהעמיתיםתשביותבמספרשינה.(1)ט)ג

החשקותמתפר
ג2/3ג/09השנהפרשוהשנההצטרפוג2/3ג/2008העמיתיםטת

230,12(207)757,11650שכירים

243(12)24213עצמאים

12]7](מן999,116932הכלסו

עדשלביתרהחשבונותמתוכם
בשנהתנועהוללאח"ש0נ5

2האחרתה

~

1_1201(199,111.1

.ההנהלהלסקירת(ב,(ג21בפרקלעילראה,העמיתיםבתנועותלשינוייםאפשרייםהסברים

תשואותדוה.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.המסלולבכללעמיתיםאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

שנה

מניותללאמסלול-2009
כללימסלול-2009

2008

2007

2006

2005

כללימסלול

תקופה

שנתיתתשואה
ברוטונומינלית

01/03/4-החלמ%70.0

%20.23

(%87.9)

%82.9

%74.5

%30.10

שנתיתתשואה
ממוצעת
תקןסטייתברוטונומינלית

%56.6%79.11

%72.7%00.8

שנתיתתשואה
ברוטונומינליתשנה

2004%66.7

2003%80.13

2002%79.3

2001%45.11

2000%39.4



עוייסגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותחח.י

:שניסלפיברוטוהנומינליתהתששהאתהמציגתרשיםלהלן

ןפ

מי

-%14-ן,ן,-ןן,ןןןן

חאחחאאאאחשנ%505
עפןפן1
%שהעע



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

ניחדוח.ה
ההשקעות"

.סמןתיקוביןהקופהשלההשקטתתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתמעדהשקעותניתוחחח.(1)ה
,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכסיהאפיקאחוז.א

.חודשבסופיהקופהנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקהמתאיםהמפורסםהמדדלפי:סחיריםנכסים
.כלליק"נאסדהואל"

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי:סחירלאח"אג

.ממשלתיח"אגמדדלפי:והלוואותפקדונות

.השוקבתשואתהקופהמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלהככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשתה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל
".

מראשלפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל



עורסגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

(הדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחיוח.(3).ה

כללימילול

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחת

הסמןבתיקהשוקהקשהמנכסיהשקעהאפיק

8%30.1%12.0.י85:מזומניםושוהמזומנים

ממשלתיח"אג

%93.12%34.10%34.1קבועהצמודמדדבריביתח"אג

%45.17%45.2%43.0(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%75.1%30.1%02.0מועדקצרמסוה

795.1;32.ל13;ממשלתיח"אגכ"סה

----------------
יחירקונצרניח"אג

%86.16%51.30%14.5מדדצמודח"אג

%68.1%52.2%04.0צמודלאח"אג

%16.2%26.0ל"חוח"אג

5.ל20:44.ל70;סחירקונצרניח"אגכ"סה

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

אחריםערךוניירותמניות

%18.13%86.74%87.9בארץאחריםערךוניירותמניות

%62.5%89.43%47.2ל"בחואחריםערךוניירותמניות

12.ל18:34.ל80:אחריםערךוניירותמניותכ"סה

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

והלוואותפקדתות

%77.8%33.10%91.0מדדצמודותוהלוואותפקדונות

%02.0%75.6%00.0ח"מטצמודותוהלוואותפקדונות

0.ל91;8.ל79;והשואותפקדונותכ"יה

סחירלאקתצרניח"אג

%41.9%51.30%87.2מדדצמודח"אג

%05.0%75.6%00.0ח"מטצמודח"אג

2.ל4654.9:87סחירלאקונצרגיח"אגכ"סה

----.----.----
אחריםנכסים
0.ל00;1.י27:אחריםנפייטכ"יה

בבבננבבבב-.---.-
23.ל47;0054.100כ"יה

23ל20;ברוטונומינלית,בפועלהקופהתשמת

הפרש



ש"עוגמלקופת
2009לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.ו

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

מכלל%8.33-ו,הכלליהמסלולנכסימכלל%0.19שלבשיעורהינן
מניותללאמסלולנכסי .המאזןליום

.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
אתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

ביחסהוודאותאי
מיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי

משיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%2.83שלבהיקףוסחירים
.מהצפויגדולות
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
זהשיחססבורההקופה.מניותללאבמסלול95.2-ו,הכלליבמסלול38.4הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספק

היופהנזילותניתוח

09/12/3108/12/3107/12/31נזילות
שיבאלפי)(בשגים)

(ח"שבאלפי)(ח"שובאלפי"' ללאמסלול
'כללימסלולמניות

162063,187560,138871,146נזיליםנכסים

וסחירים
884,2355,2744,2-עדשלמ"מח

שנה
421,32039,35036,45-מעלמ"מח

שנה
385,2261,3470,4-אחרים

162הכלסך

~

7522415

~

179121.199

במסלולהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
משקףזהחישוב,שנים50.0הואהכללי הממוצעהזמןאת

קרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועדועדהמאוןמתאריךהמשוקלל
כוללאינוהחישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריבית

נכסים" סחיריםלנכסיםומתייחס,"אחרים
.שניםאפסשלמ"מחכבעלי במסלול

המחולפיכך,ובמזומניםבלבדסחיריםבנכסיםהינןההשקעותמניותללא
מ" .שניםאפסהינוהממוצע

.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפורתהקופה-אשראיייכון
הקופהההשקעהלפני ,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת

חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל
סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקופה,כןכמו

.האשראי
ניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

סיכוני והעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראי

-28-
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(גהמשךבהשקעותסינוניםניהול.1

נאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדוהחוזרים
מ"בעערךניירותפסגותשלהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכונילניהול
.הנדרשותבהתאמותהקופהי"עאומץ

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקופה

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(,,,,,,,,,,,,(,,
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,,,,
',%*,ה%"* ,,,,,,,,
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'
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,;,,,,,
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577,31%84.15,.",,,,,יפולשי
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תוי
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אי
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

בלבדממשלתייםאומזומניםהםהמאזןביוםמניותללאמסלולידיעלהמוחזקיםהחובנכסי

סוגתהגוקע

י"
09,12,',,.,י),,'ך,

"31

',',ש4'הששעותבנז4וי
(,,,.(=iiTirJti=,,,

שיעיי
,

~
טיך

[[,,'
,,1

,,,,,
)ל

,
'[

Wi

I1

1

"

L
כללימסלול,),.,סחיריםנכסים

לAA-בדירוג
~

',"1יולש,חות
303

'
28%60.12

AA-,.,,,545,16%36.7בדירוגעד

ללאמדירגוקלא
32%01.0,,)'ב48יי

880,44%97.19"))),);,,,,א"ברנ

1)),)שניירטבלתינכסוס י),,,,,
,,,

,)ן,י
,,,ל

L,782_,,,')4)1151למרוהיוג44ל"בי
'

30%70.13

')',,ל,,,)-AAד.עבדירוג
357

'
4%94.1

166%07.0,)),מדורטתללאנלוהותלא

305,35%71.15,ך,),),),,ס4ייכ

;(---------------

בנג)גש4שהרכלל

11הי*
185,80%68.35),),,ל),

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהקופהדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המירבי

הצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
בשווקי .ובעולםבישראלוההוןהכספים

עלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
בכלבפועלההשקעהשיעורי .השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםהתיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות
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ש"עוגמלעופה

2009לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותתיכוניםניהול.1

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
והתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים9.3)הכלליבמסלולשנים2.4על09/12/31ליוםעומד

ככל.(קודמתשנהבסוף%4.4)הכלליבמסלול%6.2היא,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעת
עלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשך

,ח"האגמחירי שהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות
גורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכת

ערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייה
.התיק

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים3.3)הכלליבמסלולשנים1.3עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%5.6)הכלליבמסלול%7.2היא2009בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

אלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
גוררהוגןשווילפי הקטנת

ירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחי
.הריביתבשיעור

.לצרכןהמחיריםלמדדצמודיםהכלליהמסלולמנכסי%1.44,2009בדצמבר31ליוםנכון
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתלצרכןהמחיריםמדדעליית

.נכסיהמסך%3.8שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקופה,הכלליבמסלול ולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.(יהיואס)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידה

.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

ולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהקופה.חיצונייםמאירועיםוכן
נוהלי .נאותיםעבודה

באופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
שלקיומומשפטי ולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחר
.העמיתיםידיעל,תוגשאס,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקופה

ישיבותלליווי ,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
.הצורךבמידת



ש"עוגמלקופת

2009לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז
.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקופה

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,%37.7שלבשיעור100א" עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%81.1שלבשיעור

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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ש"עוגמלקופת
השנתילדוחאחריותהעלההנהלהדוח

.הדוחלנאותותאחראיתוהיאמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוהנהלתידיעלהוכן,השנתיהדוח
שנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאיםלעקרונותבהתאםהערוכיםכספייםדוחות,כוללזהדוח

מידעוכןלהםבהתאמההערוךנוסףמידע,ובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהבהוראות
.אחר

באותוידועלואושרו(!לל//,"מיוםהדירקטוריוןבישיבתנידונו,ל"הנהכספייםהדוחות
.תאריך
פנימיתבקרהמערכתהחברההנהלתמקיימת,הגמלקופתשלהכספיהדיווחנאותותאתלהבטיחכדי

נכסיוכינאותותהרשאותפיעלנערכותהחברהידיעלהנעשותהעסקותכלכילהבטיחשמטרתהמקיפה
הדוחותלעריכתמהימןבסיסמהוותהחשבונאיותוהרשומותמובטחתשלמותם,מוגניםהקופה

בטחוןאלאמוחלטביטחוןמעניקההיאשאין,בכךמטבעהמוגבלתהפנימיתהבקרהמערכת.הכספיים
עלמבוססהסבירהביטחוןשלהעיקרון.חריגותופעולותטעויותולמנועלגלותיכולתהלגביבלבדסביר

הדבריםמטבעחייבתהבקרהאמצעישלבהפעלתםשתושקעהמשאביםכמותלגביההחלטהכי,ההכרה
.אלהאמצעיםשלמהפעלתםשתצמחהתועלתאתבחשבוןלקחת

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

שלהשנתייםהכספייםהדוחותשלביקורתערך,הקופהשלהמבקרהחשבוןרואה,מועלםמשהה"ה
מידהבאיזודעתםאתלחוותלולאפשרהביקורתמטרת.מקובליםביקורתלתקניבהתאם,הגמלקופת

עלהממונהבהוראותשנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,אלהדוחותמשקפים
ואתפעולותיהתוצאותאת,הגמלקופתשלהכספימצבהאתובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוק

.השנתייםהכספייםלדוחותמצורפתהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות.העמיתיםבזכויותהשינויים
רואהשללעיונונמסר("הנלווההמידע"-קהלןההנהלהובסקירתהדירקטוריוןבדוחהמידע,כןכמו

לביןהכספייםבדוחותהמידעביןמהותיתהתאמהאיקיימתאםלהודיעשיוכלמנתעלהמבקרהחשבון
שהגיעואחרמידעאוראיותתואםאינומהותישבאופןמידעכוללהנלווההמידעאםאו,הנלווההמידע
.המבקרהחשבוןמרואהכאמורהודעהנתקבלהלא.הביקורתבמהלךהמבקרהחשבוןרואהלידיעת
ביקורתלצורךלנקוטחייבשהיהאלהעלנוספיםביקורתנהליזהלצורךנקטלאהמבקרהחשבוןרואה

.הכספייםהדוחות

סלעתמירד"עוקלןיצחק
החברהמנכבלהחברהדיהלגעירייןר"יו

'ג
".מההזאה'%*,יו,ק

1."1

~E':הדוחתארידאישור J. lo
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ש"עוגמלקופת

בדצמבר31לימים(הקופה:ולהלןg"Wגמלקופתשלהמצורפיםהמאזניםאתניקרנו
לכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2008-ו2009
באחריותהיגסאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחת

הכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,הקופהשלוההנהלתהדירקטוריון
.ביקורתנועלבהתבסס

שנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבתתאםביקורתנואתערכנו
נדרשאלהתקניםי"עפ.1973-ג"התשלחשבוחרואתשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנות
שאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההבקורתאתלתכנןמאיתנו
ראיותשלמידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכספייםבדוחות

כללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכות
וההנהלההדירקטוריוןי"עשתשוהמשמשתייסהאומדניםושלשיושמוהחשבונאות

סבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקופהשל
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

החשבונאותלכלליבהנאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
את,המהותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגביהמקובלים

פעולותיהתוצאותואת2008-ו2009בדצמבר31לימיםהקופהשלהכספימצבה
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינויים

לתקניבהתאם,מדווחיםבסכומיםמוצגיםהכספייםהדוחות1בביאורכמוסבר
,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשלחשבונאות

.וחסכוןביטוח

מ44%'

~
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ש"עוגמלקופת

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

:להלן)2009לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים

,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל

.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתים
ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,גמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורך
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
;הדוח

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו.ב
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ג

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלך
הנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע
-וכן,הגמללקופת

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נב.ק,ם
ל"מנכ,4של,תמירד"עותאריך



מ"עגמליופת

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

:להלן)2009לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקר

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתועלבהתבסס

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באוץמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתועלבהתבסס
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק

-וכןןגמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
ןהדוח

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו(ב)
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ג)

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלך
הנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע
-וכן;הגמללקופת

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
להםשישאחריםעובדיםמעורבים

"
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

.לקמל,לקופהנוגעכספידיווחעלהחברה

אדומכליאחריותאוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,וחר

לעוב,יןיפבנקתאריך

~
מ"בעקהמדינה

שאעולנותן



ס"עוגמלקופת
מאזנים

מדווחיםסכומים
(הדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20092008ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושווימזומגיט

114,1943,4בבנקיםמזומניט

057.17691.13מועדקצריפיקדונות

-
171,18634,18

:סחיריםערךניירות

4329,73514,59ממשלתיותחובאיגרות

4880,44945,31קונצרניותחובאיגרות

7,6577.50286.28אחריםערךוניירותמניות

-
786,168745,119

;סחיריםשאינםערךניירות

5284,18632,19קונצרניותחובאיגרות

8286.2260,3אחריםערךניירות

-
570,20892,22

9021,17762,17בבנקיםפיקדונות

10268181השקעותבגיןלקבלסכומיט

816,224214,179ההשקעותכלסך

11991חובהויתרותחייבים

915,224215,179הנכסיםכלסך

-==-===

וההתחייבויותהעמיתיםשהות
14915.224215.179העמיתיםזנויות
215,179ה915,224וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

------ןד----

"
י.-



מסלחיםלפימאזנים

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2009ביצמבר31ליום

(מניותלללאמסלולכללימסלול

נכסים

השקעות

:מזומניםישרימזומנים

099,115בבנקיםמוומנים

-057,17מועדקצריפיקדונות

156,1815

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

:סחיריםערןניירות

182,73147ממשלתיותחובאיגרות

-880,44קונצרניותחובאיגרות

-577.50אחריםערךוניירותמנעת

639,168147

--.................-----
;סחיריטשאינםערךניירות

-284,18קונצרניותחובאיגרות

86אחריםערדניירות

~

2-

-כ570,2

-........-------------
:פיקדונות

-021.17פיקדונותבבנקים

-021י17

.......----------------
-268השקעותבגיןלקבלסכומים

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

654,224162ההשקעותגלסך

-----------------------
-99חובהויתרותחייבים

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

753,224162הננסיםכלסך

-=-

וההתחייבייותהעמיתיםזכויות

753,224162העמיתיםזכויוונ

-י----------

נ753,22416וההתחייבויותהעמיתיםזכייותכלדך



ש"עוגמלקופת

והוצאותהכנמותדוחות

מדווחיםסכומים
(חושיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20092008ביאור
(הפסדים)הכנסות

227528מזומניםושוויממזומנים

---------------------
:סחיריםערדמניירות
570,3037,7ממשלתיותחובאיגרות

(968,1)019,8קונצרניותחובאיגרות
(24.ו480.23484אחריםערדוניירותמניות

069,35(415,19)

-----------------------
:יחיריםשאינםערךמניירות

647,3493קונצרניותחובאיגרות

(710.1)6אחריםערדניירות

653,3(217,1)
-----------------------

081,3411פיקדונותבבנוים

----------------------
1122אחרותהכטותות

-----------------------
(671,19)041,42(ההפסדים)ההכניותכלסו

-----------------------
הוצאות

15185,1978ניהולדמי
166191ערךניירותעמלות

176751מיסיםהוצאות

313,1120,1ההוצאותכלסו

------------------------
(791,20)728,40הדוחלשנתנטו(הפידים)הכנסות

===========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



עורגמלקופת

מסלחיםלפיוהוצאיתהכנסותדיחות

מדווחיםטכסים
(הדשיםשקלינובאלפי)

2009גדצמגר31ביוםשנסתיימהלתקומה

(*ממניותללאמסלולם)כללימסלול
(ס.הפסד)הפניות

-227מזוגגיםושוויממזומנים

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

:מחירינוערךניירותות

569,31ממשלתיותחובאערות

ל01י8קונצרניותחובאיגרות

480,23אחריםערךוניירותמניות

068,351

------------------------
:מהיריםשאינםערךמניירות

647,3קונצרניותחובאערות

6אחריםערךניירות

653,3

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

:מפיקדונות

081.3בבנקיםפיקדונות

081,3

11אחרותהכנטות

ןן
040,421ההכנסותכלעך

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

וצלויתה

ן184,1דמיגיהול

61ערךניירותעמלות

ן6מיסיםהוצאות

312,11התוצאותכלסך

כן

728,40הדוחלשנתנטוהפסדים

=-====

.09/12,31-09/1/1לתקופה-כללימסלול(.)

~

09/12/31-09/03/04לתקופהמניותללאמסלולן.י



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

20092008

215,179121,199השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

------------..---....
,-,:הפרשות

398,5263,5~מעבידהפרשות-שכירים

470,5323,5עובדהפרשות-שכירים

291306עצמאיםעמיתים

7אישייםבחשבונותפיצויים

166,11892,10ההפרשותכלסו

-------------------
:לעמיתיםתשלומים

(982,3)(6972)שכיריםעמיתים

(256)(941עצמאיםעמיתים

(238,4)(791,2)התשלומיםכלסד

--------------------
:זכויותהעברת

193581הקופהאלזכויותהעברת

(350.6)(596.3)מהקופהזכויותהעברת

(769,5)(403,3)נטוזכויותהעגרתיד

972,4885נטוצבירה

.-.-........---------
(791,20)728,40הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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

915,224215,179השנהשלגדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

-====-===

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



עומסגמלקופת

מסלוליםלפיהעמיתיםגזכויותהשינוייםעלדוח

מדווחיםסכומים
(הדשיםשקליםבאלפי)

2009בדצמברג3ביוםשנסתיימהלתעופה

1**)מניותללאמסלול(*)כללימסלול

215,179השנהשלביגואר1ליוטהעמיתיםזכויות

------------------------------
:הפרשות

396,52מעבידהפרשות-שכירים
468,52עובדהפרשות-שכירים

291עצמאיםעמיתים

7אישייםבחשבונותפיצויים

162,114ההפרשותכליך

------------------------------
:לעמיתיםתשלומים

(697,2)שכיריםעמיתיס

נ4שעצמאיםעמיתיס
--- (791,2)התשלומיםכלסך

------------------------------
:זכויותהעברת

193המסלולאלאחרתמקופהזכויותהעברת

(596,3)אחרתלקופהמהמסלולזכויותהעברת

158-בקופהאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(158)בקופהאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

158(561,3)נטוזכויותהעברתסך

------------------------------
810,4162נטוציירה

------------------------------
728,40נטו(הפסדים)השיותת

------------------------------
753,224162השנהשלבדצמבר51ליוםהעמיתיםזכויות

============= מסלולץ,
.1/נ/9ם-09,12,31לתקור-כללי .ו

!,(,-ןי,1,12ןעקולה-ת,,,מ"ייקליל"1'
"

.ן,



עסיסגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

התופה.א

גמלקופת
"vtrl(הקופהי"להלן,),ידיעלמנוהלתv , , ly-גמלקופותלניהולחברה

מ"בע להלן)
.("החברה"

בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההחברה
.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי בינואר28ביוםהוקמההקופה

1996.

הינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה
.הקופהניהול

יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברההתפעולשרותי.2
" העמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או

תקנוןלפי ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופה
.דיןכללהוראות

בעערךניירותפסגותחברת.3
המשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ" כלליישוםפועלתוכן,מכך

,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

החשבונאיתהמזיגיותעיקרי.ג

בהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
בהתאם,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכללי )הכנסהמסלתקנות

גסקופותולניהוללאישורכללים

"
להלן)1964-ד"התשכ,

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

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות

לאר
מעברע

'
שנוספו,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת לאחר

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועד
לאחרהסכומים בערכיםבוצעההמעברמועד

.היסטורייםנומינליים
.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
הדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד

.2003בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספי בחוקכהגדרתם-ענייובעלי
.1968-ח"התשכ,ערךניירות

המרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד
.לסטטיסטיקה

הנהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינלייםלערכים



ש"עוגמלקופת
2009לשנתהכשפייםלדוחותביאורים

המשלה)בללי-1ביאור

וההתחייבויותהנצייםהצגת.ג

בתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמס

מזומניםושווימזומנים.1

לאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
יותרהיתה מוגבליםשאינם,מחודש

.משועבדיםושאינםבשימוש
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
במאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפי לתאריךלשקלביחס
.המאזן

ממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-
.מזומניםושווי

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

מוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
הסגירהשערלפי,המאוןליוםהשוקשווילפי הערךלניירשנקבע

.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביום
הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות- ביוםהערךלניירשנקבע

מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחר
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
השוקשווי.המאוןליוםהשוקשווילפימשוערכותל" נקבע

ביום,בורסהבאותההסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפי
בחוהשוקשווי.2009בשנתהאחרוןהמסחר

החליפיןשערילפילשקליםמתורגםל" מסווגותהמניותכל.המאזןליוסהיציגים
.ל"בחוסחירותכמניות

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

לפי-הוןושטריחובאגרות-
מועדים)המוומניסתוריםהיווןעלהמבוססהוגןשווי (וסכומים

שלוההצמדהלבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי
ציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועד

הורהעליוהמודלפיעל,ואתכל.פרטני ,ההוןשוקאגףעלהממונה
המתקבלים,הפרטנייםוהציטוטיםהריביתשיעוריולפי מחברה

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
הקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-

שלהאחזקהשוויעל .בהםהשותפים
ליוםעדההשקעהמקרןשהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך

.המאזן

-44-



ש"עוגמלקופת
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(נהמשדכללי-1ביאור

(נהמשדוההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

פיקדונות.4

בעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
ארוכההייתההפקדתם כלוליםהפיקדונות.ימיםמחודש

תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפיהכספייםבדוחות
הפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומנים

כלשלהצפוילמועדובהתאם על,זאתכל.תקבול
.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפי

הריביתשיעורי .ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבלים

חוץבמטבעעסקאות.5

ההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
לשערבהתאםבשקליםהראשוני .העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפין

מדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-
.המאוןליוםהיציגהחליפיןשערלפי

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-
שטרם(עליהםהצמדההפרשילרבות עדהתקבלו

יוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאוןלתאריך
.EX-ה -לקבלדיבידנד-

לתאריךעדהתקבלוטרם,המאוןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד
.המאזן

העמיתיםוכויות.7

מהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
אוגבייתםעםבחשבונותנכללים .בהתאמהפירעונםעס

אינםהעמיתיםבנכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך
כוללים .שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומים

והוצאותהפניות.ד

והוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות
.מצטברבסיסלפי

כסדוחותבעריכת
תכספיים

יכונבעי
כסמים)11111,

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפי באומדנים
הנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכות

בדברהמדווחים הנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להםשניתןתלויותהתחייבויותבדבר

בדוחותגילוי .הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
שונותלהיותעשויותהתוצאות



ס"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקשהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

..ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה
200920082007(*)2006

(םיזיחאב)תשואותהקשה.א

כללימסלולמניותkh~מסלול

%2-%70.0%20.23%87.9התשואההנומינליתברוטו

".9Yo

-

4.5ר
%23.9%18.5-%21.0%47.22%30.10התשואההנומינליתנטו

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישישר.ב

2009200820072006

(םיזוחאבן

-%82.3%51.4%79.2%29.0ןלפיהמדדהידושלצרכןהמחיריםמדד

-%21.8-%97.8-1.ל14:-%71.0ב"שלארהשלהדולרהחליפיןשער

%38.4-%97.6-0%0428ן%15שטרלינגלירה

%71.1%16.2-%273%39.6אירו

שבהלסוףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

1.5ךך811454.110(בנקודות)הידועלצרכןהמחיריםמדד

~

19.102
775.3802.346דולרשלארהייב

".3225.4
1112.65481.57105.72884.8לירהשטרלינג

4417.52973.56592.55643.5אירו



ש"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול

2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחיריםללא
כ"סהל"בהונכסיטחוצלמטבקלצרכוהצמדה

2,17-884-156,18יגמזומניםושוויטומנים

:סחיריטערךניירות

182,73.-56,48126,25לממשלתיותחובאיגרות

992,3636,38.252,2880,44קונצרניזתחובאיגרות

471.13577.50--106.37אהריסערךוניירותמניות

54סחיריםערךניירותכ"סה

~

89762,63-723,15639,168

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

191,1893-284,18-קונצרניותאיגרותחוב

973,1286.2-.313אתריםערךניירות

313191,1893973,1570,20יחיריסשאינסערךניירותכ"סה

:פיקדונות

021.17--021,17-בבנקיםפיקדונות

821,17--021%1-;פיקדונותכ"סה

-----------------------------....------------
268--19249השקעותבגיןלקבלשכימיםס

....----------------------------------------
99---99חובהויתרותחייבים

857,106223,99977696,17753,224הנכיילגלסך

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



ש"עוגמלקופת

2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
המשי

)

מניותללאמסלול

2009בדצמבר31ליום

ללא

הצמדה

15מזימוניםושווימזומנים

:סחיריםערךניירות

147ממשלתיותחובאיגרות

דרוסחיריםערוניירותכ"כת

ב
162הנכסיטכלסך

====



ש"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2008בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
ל"בחוחוץלמטבעלצרתןהצמדהללא

726,13-908,4-634,18מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערדניירות

514,59--972,31542,27ממשלתיותחובאיגרות

779,1287271-895,1945,31קונצרנירתחובאיגרות

511.10286.28--775.17אחריםערךוניירותמניות

526,51813,55-406,12745,119סחיריםערךניירותכ"סה

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

:שהיריםשאינסערךניירות

542,1990-632,19-קונצרניותחובאיגרות

815.2260.3--445אחריםערךניירות

54290815,2892,22י44519סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

438,17-324762,17-בבנקיםפיקדונות

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

181--181-השקעותבגיןלקבלסכומים

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

1---1חובהויתרותחייבים

698,65974,92998,4545,15215,179הגכייםכלסך

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

-49-



ס"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20092008

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

848,10(מ"מק)מועדקצרמלווה

334.62514.59סחירותממשלתיותחובאיגרות

182,73514,59בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

שחירותוקונצרכיותחובאיגרות
:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

628.42050.30להמרהניתנותאינן

קחובאיגרותכ"סה
~נצרני~

628,42050,30בארץסחירותת

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות

252.2895.1להמרהניתנותאינו

252,2895,1ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

-------ב
880,44945,31סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

62מחירותחובאיגרותכ"סה

~

1352ע228

2009008בדצמבר31
קונצרניותח"אג

ממשלתיח"אג
סהכלסדלהמרהלא"

:(כבשניםמ"מע.ב

:סחירותחובאיגרות

15.278.435.213.3צמודותבלתי
82.342.419.486.3צמודותלמדד

13.213.278.2.ח"צמודותלמט

3.ר72.234.434.35ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה.ג

"
:(אתחים

:סחירותחובאיגרות

1,3%17.3י%90.2%90.513בלתיצמודות

%25.1%47.3%60.2%44.4למדדצמודות

%27.2%27.2%74.3.ח"למטצמודות

34.82.24.96.3.י3351.2:62לפדיוןמשוקללתממוצעתתששה



ס"שגמלקופת
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשן)סחירותחובאיגרות-4גיאור

מניותללאמסלול

בדצמבר31

2009
:ההרבב.א

:סחירותממשלתיהצ%חאיגרות

:בארץיחירוהממשלתיותחובאיגרות

147(מ"שקמועדקצרמלווה

212בארךיחידותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:פתירותקונצרניותחובאיגרות

בדצמבר31
2009

.(בשנים)מ"מח.ב
:מחירותחובאיגרות

11.0צמודותבלתי

:(באחוזים)לפריץמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%126צמודותבלתי



עומסגמלקופת

2009לשנתהכספייםליוחותביאורים

חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקתצרניותחובאיגרות

להמרהניתנותבלתי
סחירותבלתיבארץקתצרניותחובאיגרותכ"סה

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרא

למדדצמודות

ח"למטצמודות
ממטעמ"מח

(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינן%חאיגרוה

למדדצמודות

ח"למטצמודות

nyslתשואה
~

nלפדיוןמשוקללת

2009/12/312008/12/31

12.315.3

82.098.0

10.314.3

י.%11.3%54 %35
.4%95.7

%12.3%54.7

2009

284.18

8

בדצמבר31
2008

632.19

בנבות



ס"שגמלקיפץ

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6ביאור
לדצמבר51כללימסלול

20092008

,112,36412מניותבארץ
784887(1)ל"בחומניות

2%צ2145252.מניותהכלסך

_ל"בחווהןבארץהןהמהירותמניותכוללנ)

סחיריםאחריםערךניירות-יביאור

בדצמבר31

20092008כללימסלול

:בארץסחיריםאחריםערוניירות

994359סלתעודות

4אופציותכתבי יה
994363בארץסחיריםאחריםערךניירותב"

:ל"בחוסחיריטאחריםערדניירות
687,12624.9סלתעודות

687,12624,9ל'בחרמהיריםאחריםערךניירוהכ"סה

182%ננ%4סחיריםאחריםערךניירותכ"סה



עהיסגמלקופת

2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

סחיריםלאאחריםערךתיירותמגיות-8ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20092008 :ההרכב.א

:מארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

313595השקעהקרנות

313595:גארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערוניירות
973,165השקעהקרנות

"
.2 סה

973,1665,2:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערךנייריתכ"

-------- סה
442בLZhסחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"



ש"עוגמלמופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

פיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20092008

:ההרכב.א

021,17762.17בבנקיםפיקדונות

2009/12/312008/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

פיקדונות

14.339.3למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:פיקדונות

%22.2%24.5למדדצמודים

-55-



ס"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי1

בדצמבר31ליום

20092008

36ואלקבלEXריבית

]9לקבלדיבידנד

145]68לקבלקרןפדיון

268181ההשריעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20092008

991מנהלתהברה-חייבים

221חובהויתרותחייביםכ"סה



י"עוגמלקופת
2009לשנתהליפייםלדוחותגירגורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מהותיותהשקעות-12ביאור

הקופהשביצעה(הקופהנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלוהשקעהמהותיותהשקעותפרוטלהלן
:אחדבתאגידאואחדבמנפיק

לקימסקל

גני
מ"בעהפועלים

שיעורבדצמברנ3ליוםשיעיי
הנכש4יך20092008הנכסיםפסו

/2008/12ג2009,12/3

%121730,2902%50.0אופציהובכתביבמניות

%310689724%40.0הוןובשטריחובבאיגרות

%334748.9252.4%38.2מזומניםובשוויבפיקדונות

185ls!4כ"סה

~

a15254!28נ



ס"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ענייןבעליבגיןוהוצאותיההקופההתחייבויותעלמידעלהלן

(י)במאוויתרות.1

20092008

991מנהלתחברהחייבים

-24וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

%121

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(ל

הוצאות.2

185.1978המנהלתלחברהניהולדמי

2

~

2,2222

והזוכיםהכלליתחחסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007,6,4מירסההוןשוקאגףעטדיוןגייכיםפיעי(1)
.בקופהשלהטאחזקהקיימתאסאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשורים



ס,עףגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-4גביאוו
בדצמבר31ליום

20092008:העמיתיםזכויותשינויהמתייביסתיקונים

940,224277,179(י)בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(62)(25)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

2244115215.171בדוחהעמיתיהוכויותכ"סה

-%03,0-%01.0בזכויותהשינויבעקבותהקופהלתשואתהגריעה

לשיתיפירוט
688המאזןליוםחולקושטרםרווחים

(106)-המאזןתאריךלאחרשבוצעהקופהנכסיבשערוךשינוי
(44)(ו31המאזןתאריךאחרישנרשמולהוצאותהפרשות

(נ62(51ן

3אשתקד)ח"שאלפי35בסךהמאזןלעםמעברשבון



עריסגמלקופת

2009לשנתהליפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(*)ניהולדמי-15ביאור

ביוםשנסתיימהלשנה
ביצמבר31

20092008

97"185.1המנהלתלחברהניהולדמי
1185178גיהקדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקופהמעמיתיגובההמנהלתהחברה
.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתהמנהלתהחברה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

:כדלקמןההוןשוקאגףהוראותפיעלמחושביםלהלןהמצויניםהשוניםהניהולדמישיעורי

מיוםהחל)מניותללאבמסלול%49.0-והכלליבמסלול%59.0הואמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
דמיעלמתבססהחישוב.(4-2-2009גמלחוזר)גמלקופותשלחודשידוחחוזרלפימחושבהשיעור.(09/3/4

סוףהיינו,ניהולבדמיהעמיתיםחשבונותחוייבובוביוםהנכסיםיתרתועלחודשמידימהעמיתיםשנגבוהניהול
.חודשכל

כלליחוזרבסיסעלמחושבהשיעור(%50.0אשתקד).%57.0הואהקופהשלהניהולדמישלהאפקטיביהשיעור
הנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב(2-20-2005גמלחוזר)גמלקופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכת

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,השנהבמהלךהממוצעת

.המנהלתהחברהשלוהפסדרווחבדוחראה,הקופהניהולהוצאותעלנוסףמידע(י)



עומסגמלקופת

2009לשנתהליפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

עמלות-16ביאור
שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20092008

ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

20092008

(*)הקשהידיעלהמשחמותהעיקריותהעמלותפירוט

%09.0-045.0%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

(*)(*)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
%05.0%20.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

.ורסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(')



ש"עוגמלקופת

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-17ביאור

פועלתוהיא,הכנסהמסבפקודת1בסעיףכהגדרתה,מאושרתגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוף

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

מהשקעותהמסהוצאות.זריםערךבניירותהשקעהבגיןהןהקופהשלהמסיסהוצאות.ג
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירות

ממססופיותשומותנתקבלולא.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה.ד
.הכנסה

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

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

לגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החוב

מכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
הכוללים,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוק
והמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרבין

מפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקופהבתשלום
.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלו

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

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

העברתברצףהפסקותבגיןהמאוןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
התשלומים

~
ח"שאלפי340-כהוא(ח"שאלפי17-כבסךעתידילפירעוןהמחאותניכוי

בגיןח"שאלפי84-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2008שנתבסוףח"שאלפי302-כ) 72-כ)פיגוריםריבית
.(2008שנתבסוףח"שאלפי
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נכון,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:(11ובאלפי2009בדצמבר31ליום

,,,,%'העלו,ן,,,,,,!%א"",44א%ה(',,,,,,,המעביןשם
התוטובע,,,%הם~

(,,,,,,,,,,,,
!),),י,,,,,,,;,,,ן,,,,),ש,!,ן.,(,,,,ן,,,,,,,,,,,,,,9

ל,,,י,)
,,,י,,י,,

יי
,י,,

(.,,,(,,..,,,,,,,,
60868מקומיתמועצה

סמיעכפרא
273057סכניןעירית
43245יפואביבתלעירית
16319מקומיתמועצה

אפריםמעלה
10818מקומיתמועצה
פקיעין

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
בדברלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופה
.הפיגור
מגישצריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעות

:שלעיל'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד

יש,,,,שמהמעביד
~

ל,4ביה%ם4יט
שהצי"

,,,,,,(
'

.,,,,,,,
.פ"להוצלמועברהתיק,ד"פסניתן08/9-08/2כסראמקומיתמועצה
.אזהרהמכתבונשלחתביעההוגשה09/5-08/10סמיע
שולם06/3-05/10חוב.לפועלבהוצאה06/11עדחובסכניןעירית

.אזהרהמכתביצא09/9-06/12חובלגבי.פ"הוצלאחרי
.עבודהבסיומי,הנראהככל,מדובר09/11-09/5חוביפואביבתלעיריית

.אזהרהמכתבנשלח
.אזהרהמכתבנשלח09/5עדחובמעלהמקומיתמועצה
אפרים
.תביעהיש08/11-08/3חוב.פ"בהוצל05/12-05/7חובפקיעיןמקומיתמוצה

.יוסדרהחובבפשרהנסגרההתביעה09/5-08/12חוב

.השקעהבקרנותח"שאלפי345-כעודלהשקיעהתחייבההקופה.ה
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ותקינהחקיקהתהליכי-19ביאור

לאגמלקופותענףעלהחליםוחוזריםתקנות,חוקיםמספרהתפרסמו2009בשנת
:שעיקרםלקצבהמשלמות

-חוזרים
גוףשלמבקרחשבוןרואהלענייןהוראות,מוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול
זכויותהעברתחובןלגבייתמוסדייםגופיםופעולותבעייתייםבחובותטיפול,מוסדי

בירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת;במזומןשלאעמיתים
מעורבותהגברתןכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות,ציבורתלונות
;שלוההשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרהןההוןבשוקהמוסדייםהגופים

נכסיםשוויחישובבדברהוראותןמוסדיגוףשלההשקעותבתחוםוהבקרההתפעולמערך
ןרשיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה,מוסדיגוףשלסחיריםלא

הרבעוניוהדיווחהשנתיהדיווחהתאמת;ולמבוטחיםלעמיתיםהרבעוניבדיווחתיקונים
מדיניות,ניהולדמיגבייתמנגנוןןהוןרווחמסולביטול3לתיקוןולמבוטחיםלעמיתים
נכסיסךןמוסדייםלגופיםתשואהפרסוםכלליןמוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמול
לעניין5-2-2005גמלחוזרתיקון;החודשיהדוחעלבקרות,הבהרה-ארוךלטווחהחסכון
שלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהולמערך,הצטרפותמסמךעלמעסיקחתימת
הנאהטובתאותמורהקבלת,ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראותגמלןקופות
.שירותמנותן

-משנהוחקיקתחקיקה
גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

"
;2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב)

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

"
הפנסיונקהחיסכוןעלממשלתיתהגנה)

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותו2009-ט"התשס,(שעההוראת)

" פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותן2009-ט"התשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)
גמקופות)

"
הפיקוחתקנותו2009-ט"התשס,(כלליתבאסיפהמנהלתחברההשתתפות)

גמקופות)פיננסייםשירותיםעל

"
הפיקוחתקנות;2009-ע"תש,(אישיבניהולגמלקופת)

ן2009-ע"תש,(תיקון)(ממבטחהנדרשמינימליעצמיהון)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעל
גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות

"
.2009-ע"התש,(שעההוראת)

,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק
:וביניהם,שוניםהחקיקהתיקוניהסדיר2009-ט"התשס

אחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברה2011.1.1מיוםהחללפיה,הוראההוספת
ןמקיפהחדשהקרן;כלליתחדשהקרןןותיקהקרן:הבאיםהגמלקופותמסוגיסוגמכל

קרן;לפיצוייםאישיתגמלקופתןלתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמתלאגמלקופת
בפנסיהלהשתתפותמרכזיתגמלקופת,מחלהלדמימרכזיתגמלקופתהשתלמותן
.השרשקבעגמלקופתשלאחרסוג;לפיצוייםמרכזיתגמלקופתןתקציבית

קופת,תשואהמבטיחתגמלקופת,אישיבניהולגמלקופתעלתחוללאהאמורהההגבלה)
.(מסויםלציבורהמוגבלתגמלוקופתלקצבהמרכזיתגמל

,לתגמוליםגמללקופתיחידבתשלומישמקורםורווחיםריביתעלשהוחלהמסביטול
המושךעמיתיידרשלא2009.7.1מיוםהחל,לפיכך.2003-2007השניםבמהלךשהופקדו
במסחייביםשאינסובסכומיםכדיןבמשיכהשמדוברובלבד,הוןרווחמסלשלםכספים

.[חדשננוסחהכנסהמסלפקודת87סעיףאו(ד)3סעיףלפי
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המאזןתאריךלאחראירועים-20ביאור

,%37.7שלבשיעור100א"תמדדעלה10/נ2010/0ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך אביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%81.1שלבשיעורעלה

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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