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העופהשלכללייםמאפיינים
בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוידיעלמנוהלת,('הקופהי"להלן)עוייסגמלקופת

מ" להלן)
.("החברה"

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה
מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.סוציאליםלעובדיםומיועדתענפיתהקופה*

.1437-מניותללאמסלולושל159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

ביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
לקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספים
.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחס

ללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראותבהתאם
.2008-2012בשניםלתגמוליםמקבילההפקדה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

השכרמן%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך
שכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעל

מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפו
ההסדר"להלן-בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציבית
שאין)שנקבעושכררכיביבגין%7שלבשיעורעצמאילחשבוןהפרשות("החליפי
במקוםהציבוריבסקטורהקיבוציההסכםלהוראותבהתאם.(לפנסיההפרשהבגינם

יבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשה
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשות

במקוםo/6a-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

במקום%6-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.12.1ביוםהחל
.לתגמוליםo/6e-העובדמשכרניכוי.פיצויים

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

שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוף
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מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל* (
מבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"שלמגן-להלן
מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהסהמשלימיםהשירותים.יהב

ספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות,הצטרפות)
בבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהסם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעל

,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכתבאותה
לאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאיםהנדרשותבהתאמות

שלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןהשפיעהלאהחדשהההתקשרות,האמור
.הכספיהדיווחעלהמנהלתהחברה

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

השקעהמסלולועודכלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה*
225,245עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.ייחודי
זכויות)נטונכסיווסך,2009/03/04ביוםבפעילותהחלמניותללאמסלול.ח"שאלפי

.ח"שאלפי176עלעמדהמאזןליום(עמיתים

המניותבעליעלמידע

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

החדשההכלליתהעובדיםבהסתדרותהמאוגד,הסוציאלייםהעובדיםאיגודבנוסף
.בחברהשליטהאמצעיובעלחברהוא

-היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקופהושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלגבסיםוהיקףחשבונותמספרי

שאלפי401,245הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך
.ח" עלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

.921,12הואהמאזןבתאריךהקופהידי

הפעילותתחוםעלכללימידע
הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

".
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמזד

לעומת2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2009דצמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

האינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשלהגבוהות

הריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוף%2שללרמה2009בדצמבר%1
זמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריביתהשקלית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגידנמנע,ממושך

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

והמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעוןהגדלת

אתלרסןמנתעלח" .המטבעותסלמולהשקלהתחזקות

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתמהתמת%7.3

,המקורי הגורםהיו
.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקרי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3)דולרמיליארד9.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד55.1-ו(מהתמת%9.3)2009בשנתדולרמיליארד59.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
.(מהתמת%8.0)2008בשנתדולר
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

--%20
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'"י'%55.9
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.בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף,MSCIי,(1ל(1,ל1מדד(*)
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המניותשוק
באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

תהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*
.אלהכלכלותשלההתעצמות

החובאגרותשוק
ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד

השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעודד"

MSCI WORLD%55.9%98.26
-%71.0-%99.5ולר.

%73.2-%93.12ורו

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"ג)

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"ג)

%03.5%52.2צמודותלאח"ג)

במשקהוןגיוס
43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתיאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנת,בהתאמה,ח"ש

.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ
5.0-כ,האמורהסכוםרוב.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות

.ל"בחווגםבארץגםנסחרותשמניותיהן,חברותידיעלגויס,ח"שמיליארד
הנפיקהאוצר.המיסיםבגבייתהעלייהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
30-כלעומת,(פדיונותפחותהנפקות)נטוח"שמיליארד5.9שלבסךח"אג2010בשנת

.2009בשנתח"שמיליארד
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הגמלקופותענף.3
:להלן)לפיצוייםואישיתלתגמוליםהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

("הענףקופות" 160לעומת,שקלמיליארד171-ב2010בדצמבר31-בהסתכם
31-בשקלמיליארד

%86.6שלבשיעורעלה2010שנתבסוףהענףקופותשלהנכסיםהיקף.2009בדצמבר

.תקופהבאותה%12.9שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2009שנתסוףלעומת

,%98.9שלממוצעבשיעור,החיוביתבתשואהמוסברתהענףקופותנכסיבהיקףהעלייה
.החולפתהשנהבמהלךהשקעותיהןעלהגמלקופותשהשיגו

בשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגהמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
.מניותללאבמסלול%79.1-והכלליבמסלול%87.7של

השנתיהשיעור.%95.0היה2010בשנתהענףקופותשגבוהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישל

חוזר)' באורראה,%52.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמל
.הקופהשלהכספייםבדוחותניהולדמי

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)לצרכן
.2.לו50-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמזרחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר

.צונאמיובעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתסייםמובראק
פוליטית-גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאיאתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי
מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותרקיצונית
.ק"אופממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי
הוודאותאירמתאתהםאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

.בשווקים
שלהכספיםלמנהללגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.החברה
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הכלכליותההתפתחויותרתעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

כללימסלול

שלבהיקףבארץמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.למניותהחשיפההוגדלה,השנהבמהלך
עמיליון6.12-כ

תעודותנרכשוכןכמו.לקמיליון7.9-כשלבהיקףבארץמניותונמכרו"
עלסלתעודותונמכרועומיליון5.9-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסל

מניותמדדי בחו
."ממיליון9.4-כשלבהיקףל"

אגנרכשוזופעילותבמסגרת.הקונצרנילאפיקהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
ח" נמיליון2.12-כשלבהיקףלמדדצמודותקונצרניות

צמודותקונצרניותח"אגונמכרו"
בהיקףקבועהבריביתשקליותקונצרניותח"אגנרכשוכןכמו.עזמיליון7.0-כשלבהיקף בהיקףמשתנהובריביתגשמיליון7.8-כשל

.שומיליון1-כשל
אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

שלבהיקףצמודותממשלתיותח" .שומיליון8.2

-כשלבהיקףקבועהבריביתשקליותממשלתיותח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק
כמו.שומיליון2-כשלבהיקףמשתנהבריביתשקליותממשלתיותח"ואגח"שמיליון1.7
אגנמכרומנגד.נומיליון5.13-כבהיקףמים"מקנרכשוכן

קבועהבריביתממשלתיותח" מקיימיםונמכרו,גשמיליון5.4-כשלבהיקף
.גשמיליון04.0-כשלבהיקף

עמיליון3.1-כשלבהיקףח"אגנמכרול"חוח"אגבאפיק

".

מניותללאמסלול
.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחח"באגמושקעיםהמסלולנכסי



ש"עוגמלקופת
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"%)באלפי)הקודמתהצנהלגומתווכרכה

השינוישיעור-2009שנת-2010שנת
שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(ח" 313,11הפקדות
166,11%32.1

%07.22(791,2)(407,3)משיכות

%44.19(596,3)(295,4)מהקופההעברות

296193%37.53הקופהאלהעברות

במסלול%87.7היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
,הכללי %שלתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%79.1

%70.0-והכלליבמסלול20.23
ממניותבעיקרנבעו,2010בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקדמניותללאבמסלול

לשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחירותקונצרניותח"ואג
ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמת

". בדוחראהנוסףמידע
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעורי

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשנכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
-להלן),מניותללאבמסלול%5.31-ו,הכלליבמסלול%2.22של

.("הנזילותיחס" אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
עדייןיכוליםאינםאםגם,

ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוך
.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות

מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך
אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות

היכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני
משיכותועםמהקופהכמפיסהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודד
מהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספים

הניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעות
,סחיריםבנכסיםמנכסיה%7.87מחיקההקופה.הנזילותלצרכיבהתאםלמימוש

.מזומניםובשוויבמזומנים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
מראתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ" ובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים
.הקופהעמיתישלבנזילות

401,245-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4
915,224לעומתח"שאלפי

.%1.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי
וגם,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

למיתים'הוכויותל~'נביוהחיוביתמהצבירה



ס"עוגמלקופת
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הקופהשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

הכספייםבדוחות19בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה
המבוקריטי

ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2 .הקופהשלבדוחות

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4

.השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

עלדגשעםהקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
מקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל),סחירהלאבאפיקההשקעות
מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקופהלתשואתהתרומה

.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופהשלהאסטרטגית
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

סיכוניםניהולמדד.7
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS-STDעHistorical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
היסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטוריתסימולציהבסיס

נחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאתהמחשבת
.בעברבשוקשהתרחשולאירועים

ביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואהקופהלרבות,קופהלכל



ש"עוגמלקופת
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
התקופהלתוםהעריכוהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,החברההנהלת

.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסה
וותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהל"מנכ,ווהערכהבסיסעל

לסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
הדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווח

.אלובהוראותשנקבעובמועדהממונהשקבעהדיווחוהוראות

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
סביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי



ש"עוגמלקופת

(חדשיםשקליםבאלפי1

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

20102009200820072006

נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

764114,1943,447760בבנקיםמזומנים

734.11057,17131691401.7646,4מועדקצריפיקדונות

-"49,12171,81634,

"1878,7706,4

:מחיריםערךניירות

821,72329,73145,59091,54526,53ממשלתיותרובאיגרות

3823,32],300,65880,44945,13699קונצרניותחובאיגרות

811,63577.50286,28253,53503,51אחריםערךוניירותנגניות

-
932,2016

"7,"16745,191043,13952

",137

סחיריסןשאינםערךניירות
284,18632,19239,27625,21]670,4קונצרניותחובאיגרות

769286.2260.3494.4532אחריםערךניירות

22.ן357],15570,20892.22733;439
------------------------------------------------------------

20500,23,ך6]02,17762,17]]696,4בבנקיםפיעדינות

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

4659]73726881השקעותבגיןלקבלסכומים

]371,199274,88]302,245816,224214,79ההשקעותכלסך

99991-15חובהויתרותחייבים

401,245915.224215,179371,199289,188הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
401,245915,224215,179121,199187,188העמיתיםזכויות

250102.-זכותויתרותזכאים

401,245915,224215,179371,199289.188וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד
======================================



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
2010200911)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

(%0.38)0%50.0.ן%3בבנקיםמזומנים

(%9.36)%78.4%58.7מועדקצריפיקדונות

%09.5%08.8(%0.37)

------------------
:סחיריםערךניירות

(%0.9)%68.29%60.32ממשלתיותחובאיגרות

26%95.19.ן%6קונצרניותחובאיגרות

33.ל4"
%00.26%49.22%6.15אחריםערךוניירותמניות

%29.82%04.75%7.9

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

(%4.26)%98.5%13.8קונצרניותחובאיגרות

(%6.69)%31.0%02.1אחריםערךניירות

(%3.31)5.9ן%29.6%

------------------ תפיקדונ

--------
(%9.20)%99.5%57.7בבנקיםפיקדונוה

------------------
%30.0%12.0%0.150השקעותבגיןלקבליתמיםם

------------------
ההשקעותכלסך

99.ל96"

99.ל96"
------------------

-0451.00454.0חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

100.ל00"

100.ל00"

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%00.100%00.100העמיתיםזכויות

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
00.100"1004.ל00"

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

האפיקאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(11

2009בדצמברנ3ביוםהקופהמנכסי

-14-



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

-

------------------------%60

20ם]0

ם2009

ין ושוויתזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפקדונות
מזומניםסחירותסחירים

השקעהאפיק



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

ח"שאלפי915,224לעומתח"שאלפי419,245-ב2010שנתבסוףהסתכםהקופהמאזן
מהרווחיותבעיקרנבעהשנההקופהשלבמאזנההגידול.%1.9שלעליה,2009שנתבסוף

.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקי

:המאזןבנכסיהשינוייםעיקריפירוטלהלן,מסלוליהכלעל,הקופהנכסילכללבהתייחס

לתוםהנכסיםכלמסך%8.4-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
מסך%6.7-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%9.36שלבשיעורירד,2010שנת
הנכסיםכל

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%0.9-בהקודמתהשנהלעומתירד,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%6.32לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%7.29-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%3.10היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקופהמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%9.29-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקופהאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית

.הקופהנכסימסך%9.11-ב

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%0.26היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנתבתום%5.22-ו2010
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

.ק"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח"המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך
.(אשתקד%3.8-כ)הקופהנכסימסך%2.8היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף

-16



ש"עוגמלעופת

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009200820072006

(הפסדים)הכנסות

76227528637155מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערדמניירות

2,י371037518,336;320,3570ממשלתיותחובאיגרות

(172)693,1(],968)630,4019,8קונצרניותחובאיגרות

330.10398.5(484.24)934.7480.23אחוייםערךוניירותמניות

884,15069,35(5[4.19)541,15593,7
---.-......-------------------------------------.....-.-----

:סחיריםשאינסערומניירות

],3493383,1121;159,1647קונצרניותחובאיגרות

(14)(589)(710.1)6(155)אחריםערךניירות

004,[653,3(217,1)794107,1

-פ-----------------------------------------------------------

תויקדו

-----------
08,3411528,1209,1]990בבנקיםפיקדוגות

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

1225819]40חרות)הכנזחזן

1739441(ההפסדים)ההכנגדותכלסו

~

42(671,19)58

~

1883

~

10

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

הוצאות

1980;1978050,]254,185ניהולדמי

9561917885ערךניירותעמלות

]66675164הוצאוזמיסים

415,113ההוצאותכלסד

~

1120,1134,1079,1

79הדוחלשנונגטו(הפסזים)הכנסות

~

16728,40(91,20)424,1704

~

9

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



ס"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הכחהשיעוריחח.(2)נ

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהחתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(י)ממוצעתשנתיתיתרה
201020092010200920102009

מ"שבאלפי)(ח"שבאלפי)
(אחוזים)

62274ד649,16043,18מזומניםושוףמזומנים
~

1.ל26"46.0

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

4%35.5.י64"499,71727,66320,3570,3ממשלתיותחובאיגרות

650,55837,42630,4019,8%32.8%72.18קונצרניותהובאיגרות

379.57094.40934.7480,23%83.13%56.58אחריםערךוניירותמניות

1.8י528.184658,149884,15069,3561
~

435.23

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

1.7%03.19י309,16160,19159,1647,311קונצרניותחובאיגרות

%22.0(%24.17)6(נ899715.2155אחריםערךניירות

208,17875,21004,1653,38354.57051.16
........-------------------.....----

902,15804,17990081,3%23,6%13.17בבנקיםפיקדונות
......-----.......------------------

--158150נטו,אחריםנכסים
....-----.........--.-.....---------

4011--(יי)אחרותהכנסות

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

445,234530,207994,17041,426851.7"
20.ל26

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

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(*נ
מעסיקיחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקךכולל(*ש)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההככסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.2009בשכתמאשרקטןבשיעוראך,2010במהלךעלוהסחיריםהערךביירותשיעורי
לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי
.מ"בעריביתשעריחברתשיערוךפיעל,במשקהחובאגרותבשוק



י"עוגמלקופת

הקופההוצאותניתוח.(3)ב
20102009

שיעיי,שותנמסעיהמסיסמ1ס,נאהח
השיניי

ן'"(י)עזאלפי11אלפי

(%02.7)0%57.0~%3ו,ן254.185המנהלתלחברהניהולדמי

06.0%67.16'0%,ד61%0זד(עיי)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

ם.ן%0-ן8חיצתיניהולעמלות
03.0,001.0'%03.0%י666מיסיםהוצאות

1,מנ415.1ההוצאותכלסד

,1,57.01%02.7ם,14נגו,5א254.1קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות
.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(י)

"
.2008בדצמבר31-בהאחוזלעומת2009בדצמבך1גביוםהקופהנכסימכללההוצאהאחוזשלהשינוישיעורן. ששבעדן(מוחלטים,בערכיכ)והמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימתושבהשיעורי1'י,

:המהיתייםהשיניישיעיריניתוח

המבוקריםהכספחםבדוחותניהולדמיכבאורראה,הקרןניהולהיראותעלשסףמידע11)

.המנהלתהחברהשלהכוללהררותעלובדוה

.המבוקריםהכספייםבדוחות,ענחרבעלי,י13בבאורפירוטראה(2)



ס"שגמלקשת

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחית.(1)ג

20102009200820072006

915,224215,179121,199187,188275,174השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיטזכויות

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

468,5398,5263,5790,5678,5מעבידהפרשות-שכירים
70,5]543,5470,5323,5827,5עובדהפרשות-

291306325342י26עצמאיםעמיתים

---357אישייםבתשבוצהפיצויים

313,11166,11892,10942,11721,11ההפרשותגלסך
.-.........................-----------------------------------------.......

:לעמיתיםתשלומים

(],996)(8,2]7)(982,3)(697,2)(385,3)שכיריםעמיתים

(22)(248)(256)(94)(22)עצמאיםעמיתים

(018,2)(065,3)(238,4)(2,?91)(407,3)התשלומיםבלסך

:זכויותהעברת

]29619358118058הקופהאלזכויותהעברת

(953.4)(547.51)(350.6)(596.3)(295.4)מהקופהזכויותהעברת

(795י4)(367.15)(769,5)(403,3)(999,3)נטוזכויותהעברתסל

908.4(490,6)907,3972,4885נטוצבירה

-------------------------------------------------------------------........
424,17004,9(791,20)161579728,40נטו(המסדים)הנעות

401,245915,224215,179121,199187,188השנהשלבדצמברנ3לייםהעמיתיםזכויות
=======================================



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

-
-------------------------------------------------------51

ן,ם2006

20

הפקדותמשיכרתנטוזכויותהעברת

-21-



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

השינוישיעור2009שנת2010שנת
(ח"שושאלפי(ח"שבאלפי)

313,11166,11%32.1פקדות; %07.22(791,2)(407,3)שיכות,

%44.19(596,3)(295,4)מהקופהזכויותועברת

296193%37.53הקופהאלזכויותועברת

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

הכלליהמסלולנכסימכלל%2.22הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (
.(%8.33-09/12/31)מניותללאמסלולנכסימכלל%5.31-ו,(%0.19-09/12/31

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

הכלליבמסלולשנים4.11הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
נתונים.(שנים09/12/31-2.13)מניותללאבמסלולשנים9.1-ו,(שנים09/12/31-5.11)

הבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלו
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוף

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה
לבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעות
,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

העברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופהיובדרך
עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואס,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספים
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים

-22-



ס"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותסך
העמיתיםממפר

השנהלסוף(3)משיכות(2)הפקדות(1)עמיתיםגילאים

63239815169,1לגיל30עד

39-30499,3651,2455971,29

49-40711,2955,2180,1856,66

59-50142,2547,3464.1361,90

66-60946673,1839,3819,44

217103680100.9ומעלה67

147.10327.11633.7276.242כ"סה

עצמאים

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנולסוףמשיכותמו(2)הפקדות(1)חשבומת(4)ותקבקופה

4024293(כולל)שנים5עד

20522367911,2שנים9-5

210-12[שנה!14-0

13--1ויותרשניס15

י,25(י1961ומעלהילידי
2482826125כ"סה

~

3

,
שפרשועמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבתותמספראתכוללהמספר"

.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאתמשכו,היינו)

.הקופהאלוכויותהעברתכולל(2)

.מהקופהוכויותהעברתכולל(3)

כלאתשמשכועמיתיםלנבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(4)

.מבינהםהמוקדם,(השנהבמהלךיתרתם

.2006/1/1-מהחללתנועותמתייחסיםהעמיתיםוכויותסך(5)

.2010שנתבמהלךלקופהשהועברו2006/1/1לפניהפקדותכוללותההפקדות



ש"עוגמלקופת

n
~
lpe_2010לשנתההנהלה

2010בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותמספר
10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2009/12/31העמיתיםסוג

678,12(215)230,12663שכירים

243(ו24355עצמאים

921.12(249)473.12151הכליד

ביתרהחשבונותמתוכם
וללאח"ש500עדשל

1611175lasiהאחרתהבשנהתטעה au

תשיאותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.כיחולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,כוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליתשנתיתתשואה

(*)מביותללאמסלולכללימסלולשכה

2010%87.7%79.1

20091,20.231,70.0

2008(%87.9)
2007%82.9
2006%74-5

2005%30-10

2004%66-7

2003%80.13

2002%79.3

2001%45.11

כללימסלול

תקןסטייתממוצעתתשואהתקופה
2010-2007%09.7%76,11

2010-2001%08.8%34.8

.4/נ,009ן-מהתל('1



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדית.ד

:שניםלפי,הכלליהמסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

-%22

ל%2-

-%18

-%16

ו -%6-

-%8-

אחחאאאהחחםם
א'

-לו%

לי

פ%
שנה



ש"עוגמלקופת

2010לשנתההנהלהסעירת

ההשקעותניתוחדוח.ה

סמןתיקשלתשואהוביןהקופהשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.(1)ה

,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכסיהאפיקאחוז.א

.חודשבסופי,הקופהנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

.כלליק"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלכי:סחיריםנכסים

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

.השוקבתשואתהקופהמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקופהשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקופהשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקופהידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקופהשל

לפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
החברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,20!0משנתהחל,מראש
.החוזרהוראותאתמבצעת



ס"עוגמלקופת
2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

כלליממשל

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחת

הסמןבתיקהשוקהקופהמנכסיהשקעהאפיק

0.ל1051.7%91.1:14מזמניםושוהמזומנים

ממשלתיח"אג

0_0%45.5%59ן_%81קבועהבריביתמדדצמודח"אג

0_%94.13%23.6%87(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

גילוח)משתנהבריביתצמודלאח"אג
0%18.1%00.0.ל35"

%37,5%91.1%10.0מועדקצרמלווה

4751.30ממשלתיח"אגסהייג

1.ל56"

סחירקונצרגיח"אג

2_9%03.13%56י_%68מדדצמודח"אג

%46.3%03.5%17.0צמודלאח"אג

-%63.0%06.0חוילח"אג

1.236751.2ל77סחירקונצרניח"אגכ"סה
----------------------

אחריםערךוניירותמניות

%46.17%93.14%61.2בארץאחריםערךוניירותמניות

4,25.7%91.16%23.1ל"בחואחריםערךוניירותמגיות

7151.248451.3אחריםערךוניירותמניותכ"יה

והלוואותפקדונות

79.6%03.13%88.0,(מדדצמודותוהלוואותות)פקדו

0.ל6:88.ל79(והלוואות1ת)פקד1כ"סה

סחירלאקתצרניח"אג

6%03.13%90.0_1ל93מדדצמודח"אג

%00.0-%04.0%86.0ח"מטצמודח"אג

9751.6%90.0סחירלאקונצרניח"אגנ"סה

אחריםנכסים

-9.0%07.0ן%השקעהקרנות

-1954.00751.0אחריםנכסיםכ"סה

9.ל1:92לפ91פ1נ"סה

%87.7ברוטונומינלית,בפועלהקופהתשואת

-151.2פהפרש



ש"עוגמלקופת
2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

מניותללאמילול

אחוז
תשואההאפיק

בתיקמשוקללתתשואתמנכסי
הסמןהשוקהקופההשקעהאפיק

6551.11%91.1%22.0מזומניםושווימזומנים

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

ממשלתיח"אג

%09.0%45.5%00.0קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%26.88%91.1%69.1מועדקצרמלווה

3551.886951.1ממשלתיח"אגכ"סה

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

0051.1009151.1כ"סה

7954.1ברוטונומינלית,בפועלהקופהתשואת

-1251,0הפרש
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בהשקעותסיכוניםניהול.1

.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

,מניותללאמסלולנכסימכלל%5.31,הכלליהמסלולנכסימכלל%2.22שלבשיעורהינן
.המאזןליום
.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
נזיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי

משיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%7.87שלבהיקףוסחירים
.מהצפויגדולות
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
מספקזהשיחססבורההחברה.מניותללאבמסלול16.3,הכלליבמסלול95.3הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענה

הקופהנזילותניתוח

בללימסלולנזילות
10/12/3109/12/3108/12/31(בשנים)

ובאלפיבאלפי)ובאלפי

נזיליםנכסים
138'991,214063,187560וסחירים

עדשלמ"מח
2'028,3884,2355שנה

מעלמ"מח
35'338,26421,32039שנה

3'886385,2261אחרים

213.245753.224215.179הכליך



עולסגמלקופת

מנייתללאמילולנזילות
10/12/3109/12/31(ובשנים

ובאלפיובאלפי

נזיליםנכסים
176162וסחירים

עדשלמ"מח
--שנה
מעלמ"מח
--שנה

--אחרים

176162

מניותללאובמסלול,שנים36.0הואהכלליבמסלולהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
כללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים0-

.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבול
אפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב .שנים

הקופהההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקופה-אשראיייבון
,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאת,התיקיםמנהלבאמצעות,בודקת
אלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאס)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג

.תנאיהועלההשקעהסכוםעלמשפיעות

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקופה,כןכמו
.האשראי

סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

החוורים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
אומץמ"בעערךניירותפסגותשלהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני

.הנדרשותבהתאמותהחברהי"ע

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקופה
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

בלבדממשלתייםהםהמאזןביוםמניותללאמסלולידיעלהמוחזקיםהחובנכסי

10/12/31
:הכלליבמסלול
שיעורבאלחיחובבנכסיהשקעות

משוח"ש

הנכייס- מילולשהיריםנכייס
כללי

לפחותAA-בדירוג
119,38%55.15(כולל)

יAA-181,27%08.1עדבדירוג
עםמדורגותלא

%00.0-מספקתבטוחה

ללאמדורגותלא
%00.0-מספקתבטוחה

6.26!300,65%כ"סה

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

סחיריטבלתיסייטט

לפחות-AA~בדירוג
0נ.580,25%43(כולל)

!.AA-684,3%50עדבדירוג

עטמדורגותלא
%00.0-בטוחות

ללאמחורגותלא
102%04.0בטוחות

!!.366,29%97כ"סה

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

השקעהכלסך

666,94%60.38חובבשיי



ש"עוגמלקופת

09/12/31:ההשקעהסוג
:הכלליבמסלול

שיעורבאלפיחובבנכייהשקעות
מסוח"ש

הנכשיכ- מסלולסחיריםנכסים
כללי

לפחות/14-בדירוג
303,28%60.12(כולל)

1414-545,16%36.7עדבדירוג

עםמדורגותלא
%00.0-מספקתבטוחה

ללאמדורגותלא
32%01.0מספקתבטוחה

880,44%97.19כ"סה

-...------.---
סחיריםבלתיחייםם

לפחות-AA~בדירוג
e>ul782,30%70.13

AA-357,4%94.1עדדירוג:

עםמדורגותלא
%00.0-טוחות:

ללאמדורגותא!
166%07.0טוחות:

305,35%71.15כ"זה

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

~

:ולן
~

185בק

'80%68.35

-32



עורגמלקופת

08/12/31
-

מסושיעורח"שבאלפי
הפכיים

סחיריםנכסים
308,29%35.16כולל)לפחותAA-בדירוגחובבנכסיהשקעות

AA-637.2%47.1עדבדירוגחובבנכסיהשקעות

945,31%82.17כ"סה

---------------
סחיריםבלתינכסים

269,35%69.19(כולל)לפחות-AA~בדירוגחובבנכסיהשקעות

AA-742,1%97.0~עדבדירוגחובבנכסיהשקעות

383%21.0בטוחותללאמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

394,37%87.20סהיוכ

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

339,69%69.38

חובבנכסיהשקעהכלסו

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקשיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

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

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
התיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותאו/והמנייןמןשלאישיבהמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדתוחברים

.לפיהםפועליתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללחברה
מקבלתהשקעותועדת,חובהסדר.בגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשלבמקרה
שלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטה

.ההשקעותמנהליוהמלצות

המהירההתגובהיכולתובגללהגבוההנזילותםבגלל,עתידיותבעסקאותפעלההקופה

.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותם



ש"עוגמלקופת
2010לשנתההנהלהסקירת

(המשו)בהשקעותסיבוניםניהול.1
בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
והתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים2.4)הכלליבמסלולשנים0.4על10/12/31ליוםעומד

ככל.(קודמתשנהבסוף%6.2)הכלליבמסלול%9.1היא,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעת
,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשך

גורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות
ערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייה
.התיק

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים1.3)הכלליבמסלולשנים0.3עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%7.2)הכלליבמסלול%2.2היא2010בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

גוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
ירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנת
.הריביתבשיעור

.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,הכלליהמסלולמנכסי%2.43,2010בדצמבר31ליוםנכון
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתלצרכןהמחיריםמדדעליית

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
.קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%3.8לעומתהנכסיםמסך%2.8

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

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפסיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות

ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקופה
.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםלגביתמשפטייםבשירותיםוכןשלההדירקטוריון

-34-
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המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.2.לו50-לוהגיעההאחוז0נקודות.50-בעלתהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמורחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר

.צונאמיובעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתסייסמובראק
פוליטית-גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאיאתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי
מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותרקיצונית
.ק"אופממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי
הוודאותאירמתאתהםאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

.בשווקים

-35-
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בדצמבר31לימים("הקופה":להלן)ס"עוגמלקופתשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
לכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2009-ו2010
באחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחת

הכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,הקופהשלוההנהלההדירקטוריון
.ביקורתנועלבהתבסס

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

כללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכות
וההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאות

סבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקופהשל
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנו

החשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
את,המהותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגביהמקובלים

פעולותיהתוצאותואת2009-ו2010בדצמבר31לימיםהקופהשלהכספימצבה
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותוהשינויים

לתקניבהתאם,מדווחיםבסכומיםמוצגיםהכספייםהדוחות1בביאורכמוסבר
,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשלחשבונאות

.וחסכוןביטוח

ומועלך

*
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ש"עוגמלקופת

ל"מנכהצהרת

כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני
:להלן)2010לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
;הדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

יההוןשוקעלהממונהולהוראות והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
הגמלקופתשלהגילוילגבי

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
ןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

-וכן

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

10ך.21,,,

ד"עותאריך
תמיי

מנכ,ייע,
ל"

-37-/-)



ש"עוגמלקופת
הכספיםבתחוםהבכירהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

:להלן)2010לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.(הדוחי"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
,הדוח

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
ןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

-וכן
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאוי.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ג30.י,,
ארגובדורוןתאריך

~

הכספיםבתחוםמבכיר
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כספיייצחעלפנימיהבקרה-ש"עוגמללקופתהחשבוןרואידוח

3!ליום("הקאה"-להלן)מ"בס"עוגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר

Committee-הידיעל of

Sponsoring

Organizations ofthe Treadway Commission(להלן-

coso(.פנימיתבקרהלקיוםאחראיםמ"בעס"עוגמלקופתשלוההנהלההדירקטוריון

,הקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיבית
.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבחחהנכללת

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

(PCAOB)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Oversight

Boardרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.בישראלחשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחישתמכל,קויימהאסביטחוןשלסבירהמידה

הערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.הקופהשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאם

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

אגףלהנחיותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשלהמהימנות

בקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוק

לניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימית

והוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומות

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ןמרשותה

חשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהכספייםהדוחות

lsraeli(בישראלמקובלים GMP(בהתאםרקנעשים,הקופהשלכספיםוהוצאתושתקבולים

ביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאות

מורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגבי
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,הקופהנכסישל

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו,מוטעית

שלהקיוםשמידתאובנסיבותשימייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

52522גן-רמת1החילזון'רחןTel:7554500-3-972:סלפךן

-Fax152522,"08-Ramat::6137655-3-972:ספק1הוluallem@muallem-פק11.00.0 l.)5
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דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010בדצמבר31ליוםהקופהשלכספי

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

הקופהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקתליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

שלנווהדוחתאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתולכל0%2012009בדצמבר31לימים

.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2011במרץ30מיום

,,רבלכבוד"

מועלע4141ם

'רואי

-

ץ

.%201במרץ30,גןרמת

MOUALEM8UALEMן52522ון-רמת1החייוון'רחTel1:7554500-3-972:יפנו"1
muallem@muallem-cpa. co. il16137655-3-972:פקס;Fax152522.0814ןם1810,1"5(.8ח8א,ח.



עורגמלקופת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירעסוריוןשלדוח

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

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע(10ת120[)ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה Of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2010בדצמבר

ן,/ף

לדירקטוריוןר"ו,פיצחק

,ע
ל"לוכ",סלעתמירד"עו

ג
,ארגובדורון

כספיםבתחוםיכיר" //טן._ז1,
//תאריך
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ש"עוגמלקופת
מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביצמבו31ליום
20102009ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומנים1שו1ימזומנים

],764114בבנקיםמזומנים

734.11057.17מועדקצריפיקדונות

-
]71,8ן498,12

:סחיריםערךניירות

4821,72329,73ממשלתיותחובאיגרות

4300,65880,44קונצרניותחובאיגרות
7,6811,63577.50אחריםערךוניירותמניות

-
932,201786,168

:סחיריםשאינםערךניירות

]5670,14284,8קונצרניותחובאיגרות

8769286.2אחריםערךניירות

439,15570,20
-----------------------

]696,14021,7בבנקיםפיקדונות

10737268השקעותבגיןלקבלסבומיט

302,245816,224ההשקעותכליך
-----------------------

9999]1חובהויתרותחייבים
------------------------

401,245915,224הנכסיםכלידך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

14401.245915,224העמיתיםזכויות

401,245915,224וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהסיםהמצורפיםהביאורים
/י

,,
י

תד"עוfeיצחקאישורתאריך

"
דולע

~

ארחב

הכספיםבתחוםבכירל"מנכהדירקטיריוןר"יוהכספייםהדוחות



ס"עוגמלקופת

מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותללאמסלולכללימסלול

בדצמבר31ליוםבדצמבר31ליום

2010200920102009נליט

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

759099,1515בבנקיםמזומנים

-724,11057.1710מועדקצריפיקדונות

483,12156,181515

:סחיריםערךניירות

660,72182,73161147ממשלתיותחובאיגרות

--300,65880,44קונצרניותחובאיגרות

--811.63577.50אחריםערךוניירותמניות

771,201639,68[161147

:סחיריםשאינםערךניירות

--14284,18;670קונצרניותחובאיגרות

--769286.2אתריםערךניירות

439;15570,20--

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

:פיקדונות

--696.14021,17בבנקיםפיקדונות

696.14021,17--

--737268השקעותבגיןלקבלסכומים

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

נ126,245654,22417662ההשקעותכלסי

--9999חובהויתרותחייבים

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

225,245753,224176162הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםהויות

225,245753.224176162העמיתיםוכויות

225,245753,224176162וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסו



ש"עוגמלקופת

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20102009ביאור
(גהפסדיםהכנסות

76227מזומניםושוויממזומנים

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

320,3570,3ממשלתיותחובאיגרות

630,4019,8קונצרניותחובאיגרות

934.7480.23אחריםערךוניירותמניות

884,15069,35
-----------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

159,1647,3קונצרניותחובאיגרות

6(155)אחריםערךניירות

004,1653,3

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

990081,3בבנקיםפיקדונות

-----------------------
4011אחרותהכנסות

------------------------
994,17041,42ההכנסותכלסך

------------------------
הוצאות

15254,1185,1ניהולדמי
169561ערךניירותעמלות

176667מיסיםהוצאות

415,1313,1ההוצאותכלין

-----------------------
579,16728,40הדוחלשנתנטוהכנסות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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ש"עוגמלקופת

מסלוליטלפיוהוצאותהכביותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותללאמסלולכללימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31בדצמבר31

2010200920102009(*)

(הפסדים)הבבסות

--76227מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

317,3569,331ממשלתיותחובאיגרות

--630,4019,8קונצרניותחובאיגרות

--934.7480.23אחריםערךוניירותמניות

ו881,15068,353
------------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

--159,1647,3קונצרניותחובאיגרות

--6(155)אחוייםערךניירות

004,1653,3--

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

:קרונותמפי

--990081.3בבנקיםפיקדונות

990081,3--

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

---4011אחרותזתנהכב

991%1040,4231הפידיםכלסך

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

צאותת

8,111ן,1-4;:711:253-ניודיכוי --(11,)1,-ן-גגרורנ.יייו:ויכ71ןוורנ,

--(37(1(3[:וי1:1יו:)נ-יןך1:ך14;-ו

1_1.1,,:15:!1,,14(ו.ךןויןןןוי2וווי11:כ*זון

-ב728ן774ג16הדוחלשנתנטוהפידים
===============================

09/3/4-09/12/31לתקופה.מניותללאמסלול(י)



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

915,224215,179השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

468,5398,5מעבידהפרשות-שכירים

543,5470,5עובדהפרשות-

29]267עצמאיםעמיתים

357אישייםבחשבונותפיצויים

]1166,1],313ההפרשותיךכל

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

:לעמיתיםתשלומים

(697,2)(385,3)שכיריםעמיתים

(94)(22)עצמאיםעמיתים

(791,2)(407,3)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

]29693הקופהאלזכויותהעברת

(596.3)(295.4)מהקופהזכויותהעברת

(403,3)(999,3)נטוזכויותהעברתיך

907,3972,4נטוצבירה

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

579,16728,40הדוחלשנתנטוהכנסות

401,245915,224השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ש"עוגמלקופת

(חדשיםשקליםבאלפי

מניותללאמסלולכללימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31בדצמבר31

2010200920102009(.)

-4215,179162ג753,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

465,5396,532מעבידהפרשות-שכירים

540,5468,532עובדהפרשות-

--267291עצמאיםעמיתים

--357אישייםבהשבוכותפיצויים

307,11162,1164ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלימים

--(697,2)(385,3)שכיריםעמיתים

--(94)(22)עצמאיםעמיתים

--(791,2)(407,3)התשלומיםכלסד

:זכויותהעברת

--296193המסלולאלאחרתמקופהזכויותהעברת

--(596,3)(295,4)אחרתלקופהמהמסלולזכויותהעברת

46-52158בקופהאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

-(46)(158)(52)בקופהאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברה

6158(561,3)(005,4)נטוזכויוווהעברתסד

895,3810,412162נטוצבירה

-577,16728,402נטוהכנטות

225,245753,224176162השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.09/3/4-09/12/31לתקופה-מניותללאמסלול(*)
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ש"עוגמלקופת
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור
הקופה.א

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

ביום-לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה
זהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר28

.החברהידיעלהקופהמנוהלת

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברהתפעולשרותי.2
ואתוהקופההמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהב

הדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקופהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדות

המשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.3
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכך

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

החשבונאיתהמציניותעיקרי.ב
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

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

.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד
:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחרשנוספו
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועדלאחרהסכומים

.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
2003.
.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקופהשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
הקופהובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר30-בשהיה2010

,זאתעםיחד.2011לשנתהכספייםבדוחותייכללו10.12.31ביוםשבוצעו
.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31ביוםשנעשוהפקדות
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ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

היתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינסבשימושמוגבליםשאינם,מחודשיותר

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-

הסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוקשווי
לפילשקליםמתורגםל"בחוהשוקשווי.2010בדצמבר30ביום,בורסהבאותה
סחירותכמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשערי
.ל"בחו
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ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

המזומניםתוריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומיםמועדים)

פיעל,זאתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה
והציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודל

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברההמתקבלים,הפרטניים
פיקדונות.4

הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
הוגןשווילפיהכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

שלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומניםתגריסהיווןעלהמבוסס
עליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדון

שנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורה
>owההוןשוקאגףידיעלכך.
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ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

במטבעחוץעסקאות.5

בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
-היום

EX

.

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרודיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.7

בחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
בנכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתםעם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנהות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות
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עה1סגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקופהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

(")הקופהתשואות.א
(םזיחאב)

'כללמסלולללאמסלולכללימסלולללאמסלול
מניהמניות

%82.9-%79.1%87.7%70.0%20.23%87.9הנומינליתברוטוהתשואה

%23.9-%18.1%30.7%21.0%47.22%30.10נטוהנומינליתהתשואה

.המאוחרלפי-השנהתחילתאוהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות(י)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיטר.ב

2010200920082007

(םיז1חאב)

%25.2%89.3%51.4%79.2(הידועהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

-%97.8-%14.1-%71.0-%99.5ב"שערהחליפיןשלהדולרשלארה

-%97.6-%15.10%04.28-%12.10לירהשטרלינג

%71.1-21.39.6.יי1,93.12-73אירו

עיקרייםמטבחתשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

4.1178.1145.1018.105(בנקודות)הידועלצרכןהמחיריםמדד

549.3775.3802.3846.3ארהיבשלדולר

493.5111.6548.5711.7שטרלינגלירה

738.4442.5297.5659.5אירו



2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

גהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

847,11-636-483,12כוזוכונינשושרוימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

660,72--325,47335,25ממשלתיותחובאיגרות

13644,50-786300,65;870קונצרניותחובאיגרות

886.17811,63--925,45אחריםערךוניירותמניות

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

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

:סחיריםשאינםערוניירות

581,1489-670,14-קונצרניותחובאיגרות

769769---אחריםערךניירות

581,1489769439,15-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

:קרונותפי

696,14--696.14-בבנקיםפיקדונות

696,14--696,14-:פיקדונותכ"יה

737--83654השקעותבגיןלקבלסכומים

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

99---99חובהויתרותחייבים

149,119910,105725441,19225,245הנכעיסכלסך

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

51-



ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חמשיםשקליםבאלפי)

(המשן)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותללאמסלול
2010בדצמבר31ליום

ללא
הצמדה

15מזומניםושווימזומנים

ניירות
ערי

:סחירים

161ממשלתיותחובאיגרות

161סחיריםערךניירותכ"סה

176הנכסיםכלסך



ס'עףגמלקופת

2010לשנתהכספייםליוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

כללימסלול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

272,17-884-156,18מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

1,73"2--4126,25",056ממשלתיותחובאיגרות

44."3-252.280",992,3636קונצרניותחובאיגרות

471,13577,50--106.37אחריםערךוניירותמניות

,154,89762,63-723,15639,68סחיריםערךניירותכ"סה
------------------...-..---------------------

:סחיריםשאינםערךניירות

",191-קונצרניותחובאיגרות
193-284.18

313973,1286,2--אחריםערךניירות

191,18406973,1570,20-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

021,17--021,17-פיקדונותבבנקים

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

268--19249השקעותבגיןלקבלזומיםם

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

99---99חפהויתרותחייביםט

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

24ן,544,106223,99290,1696,17753הנכסיםכלסך



ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותללאמסלול
2009בדצמבר31ליום

הצמדהללא

15מזומניםושתימזומנים

:סחיריםערךניירות

147ממשלתיותחובאיגרות

147סחיריםערךניירותכ"סה

162הנכסיםכלסך



ס"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

ונחיריתחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20102009

:ההרכב,א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

363,10848,10(מ"מק)מועדקצרמלווה

297.62334,62סחירותממשלתיותחובאיגרות

660,72182,73בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

514,64628.42להמרהניתנותאינן

514,64628,42בארץלנחיריתקונצרניותחובאיגרותכ"סה

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות

786252.2להמרהניתנותאינן

786252,2ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

300,65880,44סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

4041צ41%1311עסחיריתחובאיגרותב"אה

20102009/12/31בדצמבר31

קונצרניותח"אג

הכלסדהכלסדלהמרהלאממשלתייתח"אג
:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

95,297,440.335.2צמודותבלתי

317.496.319.4_53למדדצמודות

213.2~49.249-ח"למטצמודות

D"
~

b0.334.3ד15.332.4ממוצע

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

3,ל13"1.3ל1.566י339_%17צמודותבלתי

5651.0%50.2%86.1%60,2למדדצמודות

1%79.1%27,2.ל79"-ת"גמודותלמט

2.ל82"2.ל2651.20951.3%65לפדיוןמשוקללתממוצעתהשואה



ס"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מניותללאמסלול
בדצמבר31

20102009

:ההרכב.א

:בארץסחירותממשלתייתחובאיגרות

111147(מ"מק)מועדקצרמלווה

161142בארץשחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:סחירותקינצרניותחובאיגרות

2010/12/312009/2
~

31

:(מישגיםמ"ר.ב

;סחירותחובאיגרות

35.011.0צמודותבלתי

:(באחתים)לפדיוןמשוקללהממוצעתהשואה.ג

:סחירותחיבאיגרות

%22.2%26.1צמודותבלתי



ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20102009:ההרבב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

670.14284.18להמרהניתנותבלתי

670.14284.18סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"יה

20102009/12/31בדצמברנ3

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

09.312.3למדדצמודות

63.082.0ח"למטצמודות

07.310.3ממוצעמ"הח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירוהשאינןחובאיגרות

%79.2%11.3למדדצמודות

%20.3%35.4ח"למטצמודות

4לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

~

1.3י80.212



"
ש"עוגמייפה

10נ2לשיתהנספייםידוחותביאירים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחירותמניית-6ביאוו
בללימסלל

2010/12/31

:ההרכב

577,44בארץמניות

1יםיל,בחומנאת

222,11ממותהכלסד

ל"בחווהלבארך.ההכזחיחתממותטללס)

סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור

,כללמסלול

2010/12,31

:בארדיחיריםאחריםערדניירות

%34,1סלחשדות

48בארךסחיריםאחריםערדניירותכ"סה

~

1

:ל"בחוסחיריםאחריםערןציירית

ןי.ש"4מלתשדור
88%1*ל"בחומחיריםאחריםערךניייותכ"לח

12.ננןמחיריטאחריםעידניירותכ"סה



ס"עוגמלקופת

2010לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערדוניירותמניות-8ביאור
גדצמבר31כללימסלול 2009(*)סנן

:ההרכב.א

ניירות
ערי

:ל"בחוסחיריםשאינםאחרים

769286.2השקעהקרנות

אנ2612סחיריםשאינסאחריםערךוניירותחניותכ"סה

.מחדשספג(')



ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

פיקדונות-9ביאור
בזצמבר31כללימסלול

20102009

:ההרכב.א

696.14021.17פיקדונותבבנקים

2010/12/312009/12/31

:(בשנים)ב"מח.ב

פיקדונות

84.214.3למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:פיקדונות

.%67.1%22למדדצמודים



ש"עוגמלקופה

2010לשנתהכיפייסלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי1

השקעותבגיןלקבלסכומים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

ריבית

.

EX33681לקבל

9ן40לקבלדיבידנד

36168ילקבלקרןפדיון

268י73ההשקעותבגיןלקבלוסכומיטריביתנ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ייזם

10"22009

9122מנהלתחברה-חייבים

2222חיבהויחריתחייביםכ"סה



ס,עהגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מהותיותהשקעות-12ביאור

הקופהשביצעההמסלולנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיותהשקעותפרוטלהלן

בתאגידאואחדבמנפיק

TnN

_

כללימסמל

בדצמבר31לייטשיעיימ"בעהפועליםבנק
שיעיי מסך20102009הנבעיםמסך

הנכטיס
2010/12/312009,12/31

1.ן730%7י1490,42ן83'אופציהובכתביבמניות

Q%25_06019הוןובשטריחובבאיגרות

3.0ן6%"
%677440,6748.9%33.4מזומניםובשוויבפיקדונות

1כ"טה

~
171531,11167.13%S85



ענייןבעלי-13ביאור

גמאזןיתרות.1

מנהלתחברה(זכאים)חייבים

נושאותואינןצמודותאונןהיתרות(ל

מוצעת.2

המנהלתלחברהניהולדמי

ההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל

,אהקשוריםוהגופים

ס"עוגמלקופת

2010לשנתהכשפייסלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

20102009

254[185.1

254,1Llai

החדשהכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2/6/4(
<Dnאחוקהקיימתאנואף,זהבביאורצג Wבקופה.



ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייטלדוחוהגיאורים

(חדשיטשקליםבאלפי1

עמיתיםזכויות-1*ביאיר

בדצמבר31ליום

20102009!העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

458,245940,224(")בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(ן25(נ57מהעמיתיםשייגרעוזכויות

241915ן?4045]בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

-%01.0-%03.0בזכויותהשיגףבעקבותהקופהלתשואתהגריעה

לשינויפירוט
6-המאזןליום(ביתרחולקו)חולקושטרםרווחים

-המאזןתאריךלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
[Lוו(נ57החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת h

[ג7125ט

שנעשוהפקדותכולללא.(ח'שיאלפי35אשתקד)ח"שאלפי9בסךהמאזןליוםמעברבחשבוןהפקדותכולל( ,ח"שאלב)1בסך1נ.11.ן(ם,.



ש"עוגמלקופת

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-15ביאור

ביוםשנסתיימהלשנה
בדצמבר31

20102009

254.1185.1המנהלתלחברהניהולדמי

254,1185,1ניהולדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקופהמעמיתיגובההמנהלתהחברה

בשיעורניהולדמיתקנונהפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתהחברה
.לשנה%0.2שלמירבי

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
חוזר)'גמלקופותשלחודשידוח' .%52.0הוא2009ן-4-2גמל

בחוזרשהוגדרכפיהקופהשלהניהולדמישלהשיעור
חברהשלשנתייםדוחותלעריכתכלליס' גמלקופותשלמנהלת

עלמתבססהחישוב.(%57.0אשתקד)%53.0הוא(20-2-2005גמלחוזר)'
בדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרת

.הכספיים

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



ש"עוגמלקופת
2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

עמלות:14ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009

ששולמוהעמלותסכומי
7761ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

-18חיצוניניהולעמלות --

1561עמלותכ"סה

(")הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%04.0%09.0-045.0-%09.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%028.0%04.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%01.0%02.0-%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

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

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(י)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(.')

.זרסוכןועמלת



ש"עוגמלקופת
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-17ביאור

,גמלקופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתהגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא

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

המסהוצאות.זריםערךבניירותהשקעהבגיןהןהקופהשלהמסיםהוצאות.ג
בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכונריםערךבניירותמהשקעות

.ל"

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-18ביאור

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

החברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעות
החברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיא
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינה

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

,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"
העובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים
על,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעביד

שינוי עלובמיוחדאלומפרטיםבחלק
.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינוי

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח תשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל

לעילמהאמור.המעבידותשלומי עולה
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כי
,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
שאלפי6-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

-כהוא(ח" שאלפי235
-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי340-כ)ח" 74

.(2009שנתבסוףח"שאלפי84-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי
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החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן
:(ח"שבאלפי)2010בדצמבר31ליוםנכון

הערכתהמעבידשם

"
החובכליךשנצברהריביתהערכתהחוברן

213051סכניןעירית
27128ירושליםעירית

23225מקומיתמועצה

מנאר
17118אביבתלעירית

יפו
12315ברקבניעירית

בהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק
)התשלומי שלושהשלתקופהבמשךלקופה

)לעמיתיהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשים

.הפיגורבדבר
לבתחייביםמעסיקיםכנגדמשפטיותתביעותמגישהחברהמטעםמשפטייועץ
.שנדרשככל,לעבודההדין

נבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן
:שלעיל

בונקטהשההברההטיפולהמעבידשט
נמצאים.דיןפסקיניתנו.תביעותהוגשוסכניןעירית

שלגביהבהליכי הוצאה
.לפועל

סיומיהנראהככל.מהעובדיםחלקבגיןבחובמדוברירושליםעירית
.מהמעסיקלאישורממתינים.עבודה

בתביעה.משפטיותתביעותשתי2010שנתבמהלךהוגשומגארמקומיתמועצה
.דין-פסקניתןאחת

הנראהככל.מהעובדיםחלקבגיןבחובמדובריפואביבתלעירית
סיומי ממתינים.עבודה

.מהמעסיקלאישור
.המאזןתאריךלאחרשולםהחובברקבניעירית

השקעהבקרנותח"שאלפי224-כעודלהשקיעהתחייבההקופה
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ותטינהחקיקהתהליכי-19ביאור

וכן,שוניםפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2010שגתבמהלך
משלמותלאגמלקופותלענףהנוגעים,חוקוהצעותתקנותטיוטות,חוזריםטיוטות
:שבהםהעיקרייםלהלן-לקצבה

וחוזריםתקנרת,חוקים

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2'מסתיקון)

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת

תשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)
מוסדימשקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט" צדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש

למשקיעהמתירההוראהבאהובמקומה,קשור
לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה

מסתיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
-א"התשע,(שעהוהוראת5' .2010.10.18ביוםפורסם-2010

:הבאיםהדברים,היתרבין,נקבעוהתיקוןבמסגרת

בעיסוקגם,גמלקופותלניהולבנוסף,לעסוקתוכלגמלקופותשלמנהלתחברה-
.הממונהובאישורמסוימיםבתנאיםפנסיונילמוצרהנוגעאחר

מתקיימיםאם,לקצבהמשלמתלאגמלמקופתישירותכספיםלמשוךיוכלעמית-
:הבאיםהתנאיםכלבו

התשס,פרישהגילבחוקכמשמעותוחובהפרישתלגילהגיעהוא(1)
ן2004-ד" הכספיםנמשכיםשממנההגמלבקופתבחשבונותיוהכספיםסך(2)

גמלבקופת,
עלעולהאינו,ותיקהקרןשאינהמשלמתגמלובקופתאחרתמשלמתלא

ןהמזעריהצבירהסכום

משולמתואם,ותיקהקרןשאינהמשלמתגמלמקופתקצבהלומשולמתלא(3)
ומקופות,האמורהמהקופהלוהמשולמותהקצבאותסךכאמורקצבהלו

.המועריהקצבהסכוםעלעולה,תקציביתפנסיהבתוספתאחרותמשלמות
לבקשלהלןהמפורטיםהעמיתיםזכאים2011.12.31ליוםעדלפיה,שעההוראת-

ולקבלם,לקצבהמשלמתלאגמלבקופת2008.1.1לאחרשהופקדו,כספיםלמשוך
:הרווחיםעלמט%15בניכויהוניכסכום

לשלםהמשיך,2007.12.31ביוםלתגמוליםגמלבקופתעצמאי-עמיתשהיהמי(1)
ביוםשנים60לוומלאו,לקצבהמשלמתלאגמלבקופתלחשבונותשלומים

2007.12.31.
,2010.11.18ביוםלקצבהמשלמתלאגמלבקופתעצמאי-עמיתשהיהמי(2)

.2007.12.31ביוםשנים60לוומלאו
העמיתשלבחשבונוהצבוריםוהכספים,שנפטרעמיתשלמוטבשהיהמי(3)

.לקצבהמשלמתלאגמלבקופתהמוטבשללחשבונוהועברושנפטר
מהקופהכספיםלמשוךזכאיהיה,לפיצוייםאישיתגמלבקופתעמיתשהיהמי(4)

העמיתשלבחשבונוהתגמוליםלמרכיבהועברוכאמורוכספים,האמורה
.לקצבהמשלמתלאגמלבקופת
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התשע,(שעההוראת)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמיתקנות
-2010-א" .2010.12.30ביוםפורסמו

הפיצוייםלמרכיב,2012-ו2011המסבשנות,להפקידלהמשיךמאפשרתהשעההוראת
בעבר).התגמוליםלמרכיבמקבילתשלוםאיןאםגם,לקצבהמשלמתלאגמלבקופת
.(2010-ו2008,2009לשניםהנוגעות,זהבענייןשעההוראותהוצאו

התשע,(חקיקהתיעורי)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמזיגיותחוק
-2011-א" .2011.1.6ביוםפורסם

לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק'טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת עיקולצושעניינה,(גבייה)המסים
מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידי רשאית

בקופותהנמצאיםסרבניםנכסיעלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיע
.המתפעללגוףשבניהולההגמל

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.7.14מיום,"ממשלתיות

ןההנפקהבטרםההנפקהמסמכיקבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר

אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאיםןחובאיגרתשלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת
התנאיםןהרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות

ןמדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחובאיגרתלרכושניתןבהתקיימם

.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול"4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
מיום," 2010.8.22.

.המידעטכנולוגיותתחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוורמטרת

מידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוור
ניהולןציותהבטחתי ןשינוייםניהולןופרויקטיםרכשןנתוניםוניהולמידעבקרותןהמידעטכנולוגיותסיכוני

.)Outsourcing(חוץמיקור

ללקוחוסיירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר
,"עדכון- .2010.8.22מיום

שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון
הנמקהמסמךלענייןהוראות" ללקוחומסירתו

באופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על." החליחולוממוחשב
.2011.1.1מיום

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"5-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.10.19מיום,"הפנסיוני
בתחוםשוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
בנספחטיוטת(2010.10.19-עפורסמההחוזרלפרסוםבמקביל

-ייעוץטרוםממשק-' אתהמפרטממשקשהינו
במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטי

ייעוץמתןלפני,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג
אופגסיוני שיווק

.פנסיוני
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דיווחעלהפנימיתהבורהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
-כספי תיקון

.2010.11.25מיום,"
שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

אחריות" דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
."כספי

דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"וגילויים
אתלקבועוכן,הכספייםבדוחותהגילויומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוור
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקרהחשבוןרואהדעתחוותנוסח
.כספידיווח

.2010.12.29מיום,,גמלקופותוישד"9-9-2010מוסרייםגופיםחוזר

המאפשרתאחידהקידודשיטתהטמעתהינההחוזרשלמטרתו
לכלערכי-חד-חדזיהוי

.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,הגמלקופותזהובכללהפנסיוניהחיסכוןמוצרי

חוזריםוטיוטותתקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוסהצעות

יופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
גמלקופותביןכיפיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

מיום," 2010.4.14.
שירותיםעלהפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת

תשס,גמלקופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסיים
ביטול:וביניהם,2008-ח" לתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי

שנים5בחלוףאלאייעשהלא
ןהוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברהממועד

עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכיקביעה
ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי" המנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים

.חשבונותופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינוי;
9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוזרבנוסחשינוייםלהכניסמבקשתהחוזרטיוטת

העברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת:וביניהם,(11
הוספתןעמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקונים,העוברהעמיתשל.ז.תצילום

עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליךהנוגעותהוראות
גוףאותוי" כספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףחיובןמנהל

שלהמנהללגוףלהעביר,באיחור
בתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתוניםהמקבלתהקופה
מחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףהמחייבתהוראההוספתןהאיחור
העברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצוייםמרכיבהכוללשכיר-עמית
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מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פינתייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"התש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

-ט" אחתגמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
(לגמלקופת:הבאיםמהסוגים

,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמת
כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות

.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים
קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם

בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםזוהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('וכו

הכלכליתהתבניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,%'מסתיקון)(2010-ו2009לשנים

2011.7.1.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמיתקנותוטיוטת2010-ע"התש,(השתלמות ההש,(תיקון)(גמל

.2010.5.31מיום,2010-ע" מוצע
שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנסהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטל

שלהמשיכהסדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק
סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפיסכומים
למשוךלבקשרשאייהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
.מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

הקמת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותשלשנייהטיוטה
מסלולי היש,(מחדלברירת

הפנייוניהחיסכוןמסלולהתאמת"שנייהחוזרוטיוטת2010-ע"
.2010.7.6מיום,"העמיתלמאפייני
יהוואשר,השקעהמסלולילהקיםמוסדיגוףעלכי,היתרבין,נקבעהתקנותבטיוטת
השקעהמסלולי2לפחותוביניהם,שבניהולוהגמלבקופתהעמיתיםשלהמחדלברירת

שטרםומעלה55בנילעמיתיםאחדהשקעהמסלול,שנים55להםמלאושטרםלעמיתים
.קצבהמקבליםשאינםומעלה60בנילעמיתיםאחדהשקעהומסלול60להםמלאו

מסלולי המסלולאתיחליפוהמחדלברירת
בהתאםהמוסדיהגוףשבניהולהגמלבקופותהכללי

.הממונהלהוראות

.2010.8.4מיום,זוגבניביןפנסיוניחיסכוןחליליתחוקתזכיר
מעבידאומבטח,מנהלתחברה)משלםגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי,תקציביתבפנסיה
החוקנתוכירכהגדרתו
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התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת
,2010-א" .2010.10.18מיום

אתבחקיקהלהסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראותלקבוע,הממונהסמכויות
.פנסיוניתסליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית

,העבודהבועדתנפרדתחוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק
הוראותמסמךההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסתוהבריאותהרווחה
בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

מפורטותבו,מ" הנוגעותשונותהוראות
ניהולההבטחתלצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכי

.התקין

מיום,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
2010.10.18.

היתרביןלוויוענקוההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על
.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהליבירורסמכויות

-הפנייהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.1.14מיום,"תיקון
,15-9-2008מוסדייםגופיםחוורשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוזרטיוטת

הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"שכותרתו
".

רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
מיוםשנייהטיוטה," 2010.1.14.

14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההמטרה
עםמבטחהתקשרות" ביטוחסוכן

הסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"
.מוסדיוגוףרשיוןבעלביןהתקשרות

שלבהעברהאיחורבשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהטיוטת
.2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספים
שלבמקרהo>w<מנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעהבטיוטת
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאולקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
עמיתיםבקשותלגביליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספים

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספיםמשיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו
שוקשבאגףהציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלוליםבין

.באיחורובוצעו,(ההון

הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
מיום," 2010.8.15.

גוףעלהחליםהאיסוריםמהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוורבטיוטת-
מוסדי יועץועל,הטבהלמתןבקשר

.הטבהלקבלתבקשרפנסיוני
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.2010.8.15מיום,"עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
חברהתורשהבמהלכה(2011.12.31ליוםעד)בינייםתקופתנקבעהלחוזרהעדכוןבטיוטת
באמצעותגם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים)מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת
המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלקפנסיונייועץשהואבנקאיתאגיד

מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.11.2מיום," שמספק,השירותרמתאתשיבטיחונהליםלקבועהינההמטרה

הן,ללקוחותיומוסדיגוף
עלכי,השארבין,נקבעהחוזרטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקיםבמהלך
.שירותבקבלתהלקוחותזכויותאתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדיגוףהנהלת

:שוניםפרסומים

.2010.8.2מיום,בישראלהקיטודישוקלבחינתמשרדית-הביןהתעזהח"דו
מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותיאתבחנההוועדה
לגביהמלצותנותנתשהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה
.הנדרשתההסדרהעקרונות

.2010.11.30מיום,הפתיוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
בנושאיםהסדרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההוןשוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם
אפשרותמתןןפנסיוניחיסכוןבמוצריניהולדמיתקרתשלאחידמודלהחלת:הבאים
שינויבעתהשקיפותהגברתןפנסיונילחיסכוןנלוויםביטוחמוצרילשווקמנהלתלחברה
זכותמתןןלפחותשנתייםIWU<לקוחעםשסוכמוניהולדמיהעלאתאיסורןניהולדמי

מיכוןןללקוחנאותוגילויהמחשה,הנמקהשלמשולבמסמךיצירתןללקוחסוכןבחירת
לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלוםןפנסיוניושיווקייעוץבתהליכיטפסיםשלוהאחדה

אחידההפצהעמלתןביטוחלסוכניהיקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיציםבין
הסדרהטיוטות,לתוכניתבהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצריכללעבורפנסיוניליועץ

.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשוניםבנושאים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
מוצגתבמסמך.הבנקיםעלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך
ונושאישליטהאמצעימחזיקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסתתבחיניםרשימת
סיבהמהווהברשימההמפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאס)במהימנותפגיעהשלקיומהלבחון
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המאזןתאריךלאחראירועים-21ביאור

תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך.א
,%04.4שלבשיעור100א" ירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%28.0שלבשיעור

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלוריביתבנק

a_ועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך,ההשקעות

הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמזרחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר
ובעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתסייםמובראק

.צונאמי אתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי
פוליטית-גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאי קיצונית

מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותר
pממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי "DIN.
רמתאתהסאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

הוודאותאי .בשווקים

רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר.ג
.החברהשלהכספיםלמנהלארגובדורוןח"
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