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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס 2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1

D , , ly.-עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה
ס" להלן)

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה.("הקופה"
.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.1996בינואר28ביום,לפנסיהרכיבים

.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

ראהנוסףמידע.הסוציאלייםהעובדיםואיגודהקופהעמיתיהינםהחברהשלהמניותבעלי
.הקופהשלכללייםמאפייניםבפרק,הדירקטוריוןבדוח

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

והמנכמהדירקטוריםמימחזיקבהםהתאגידיםכלוכןל"והמנכהדירקטוריםכל-
ככל)ל" אוהמניותמהוןיותראו%25שלבשיעור(כאלהשקיימים

.השליטהמאמצעי -
-עלהמוחזקיםוגופיםהסוציאלייםהעובדיםאיגוד-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות

.השליטהמאמצעיאוהמניותמהוןיותראו%25שלבשיעורידו
בעערךניירותפסגותשל(הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת-

מ" .הקופהשלההשקעותתיקאתהמנהלת

.החברהידיעלהמנוהלת,ש"עוגמלקופת-
בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-.ע.ל.ק-

.מ" ,הסוציאליתהעבודהלקידוםהאגודה-
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הסוציאלים
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2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

(ח"שובאלפיהקופהשלהפעילותתחומילגביכספימידע.3

201020092008כיפינתוי
255,1185,1978והכנסותיההחברההוצאות

401,245915,224215,179(1)מנוהליםנכסיםסך

907,3972,4885נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפקדותסך

(2)חיובית

(%87.9)%87.7%20.23כללימסלול-ברוטונומינליתתשואה

-%79.1%70.0מניותללאמסלול-ברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

מרווחיבעיקרנובע2010בשנתהגידול.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(1)
.העמיתיםוכויותשלנטוהחיוביתמהצבירהוגםמהשקעותיההקופה

העמיתיםבמשיכותמגידולבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2010שנתביןהשינוי(2)
.אחרותלקופותובהעברותיהם

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

ביטוחההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן15בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)וחיסכון

ל"ובחובארץההוןשוקימצב,הרגולציהבהוראותשינויים:שונותלהשפעותחשופההחברה
שיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומיםגופיםביןתחרות,הקופהנכסיניהולעלהמשפיעים

.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצד

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקופהשלההשקעות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

ומסלקהפנסיוניייעוד

בייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקתיקוןאושרהמאזןתאריךלאחר
רישוילמתןלמפקחסמכויותמתןשעניינו,2005-ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוני

השוניםהגורמיםביןמידעלהעביריהיוהעיקרייםשתפקידיה,פנסיוניתלמסלקה
הסוכנים,הכנסיונייםהיועצים,המוסדייםהגופיםיהובכלל)הפנסיוניהחיסכוןבתחום

.הפנסיוניהחיסכוןכספיוסליקת(והמעסיקיםהכנסיוניים
הממונהפרסםכךלצורך.פנסיוניתמסלקההקמתההוןשוקעלהממונהמקדםבמקביל
לחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותמסמך2010יוניבחודש
שלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראותמפורטתבו,מ"בעארוךלטווח

.המסלקה

העמיתלמאפייניהפנסיוניהחסכוןמסלולהתאמת

השקעותמבנהשיכלולבאופןהגמלקופותמבנהאתלשנותהממונהשלכוונתובמסגרת
מודל"האו"החכםהמודל"המכונההמודלבמסגרתהעמיתשלגילואתהתואם

שמטרתו,בענייןחוזרשלשנייהטיוטא2010ביולי06ביוםהממונהפרסם,"יליאני'הצ
המאפייניםעלבהתבססהשוניםהחיסכוןלמוצריעמיתיםהצטרפותאופןאתלקבוע

אתלהתאיםמנתעללנהוגצהיכיםמוסדייםגופיםשבוהאופןואת,להםהייחודיים
תקופתכלבמשך,החדשיםוהןהקיימיםהן,העמיתיםלצרכיהחיסכוןמאפייני
מבחינתהתואםהשקעהלמסלולהצטרפותעלמבוססההתאמהעיקרון.שלהםהחיסכון
לגילהעמיתשלהגיעוועדההצטרפותממועד,העמיתשלגילואתההשקעותמדיניות
.מכןלאחרואף,פרישה
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותשניהטיוטאפורסמהזולטיוטאבמקביל

מאפייניםכלליםנקבעובמסגרתה2010-ע"התש,מחדלברירתמסלוליהקמת)גמל
.בקופותשיוקמוהמחדלברירתלמסלולי

.2012.1.31מיוםהחלבשלביםלתוקפוייכנסהמודל,הטיוטאפיעל

אחרמידע

.לעיל2-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה
אתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

נכסי.הדירקטוריוןולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף,אותםמשקיעה)העמיתיםכספי
החברה.חשבונוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמיתכל.מסלוליםבשנימנוהליםהקופה
דרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקופהמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירה
.הדיןלהוראותובכפוףהעמית

.סוציאליםלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה
לכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה
לכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועד
.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועד
ללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראותבהתאם
.2008-2012בשניםלתגמוליםמקבילההפקדה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

o/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךההפרשותשיעורי
עדהינולפיצוייםהמרביההפרשהשיעור.המעבידידי-על%5.7-ו,העובדידי-עלהשכרמן
לקופהשהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידי-עלהשכרמן%33.8

צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)
לחשבוןנוספותהפרשותבחירתםלפיעבורםמפקידושהמעסיק("החליפיההסדר":להלן)

בהתאם.(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעושכרמרכיביבגין%7שלבשיעורעצמאי
במעמדלחשבוןההפרשהבמקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראות
בגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאי
:כדלקמןאלהעמיתים

1מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל

~

במקוםo/6e-ולתגמולים5.6
.לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

במקוםo/6e-ולתגמוליםo/7eמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.12.1ביוםהחל
.לתגמוליםo/6e-העובדמשכרניכוי.פיצויים

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי
,הקופהותשואתההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים

.הפיננסייםהסיכוניםניהולואיכותהניהולדמיגובה,ללקוחאיכותישירותמתן

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי
היקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהליםנכסים

ניהוללהעברתהמפקחאישורקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהיציאהחסמי
הפסקת,פיצול,למיזוגהמפקחאישורוקבלתאחרותמנהלותחברותלניהולהגמלקופות
.מנהלתחברהשלמרצוןפירוקאוניהול

הפעילותתחוםלמוצריתחליפים

אפשרייםתחליפייםמוצריםמהוויםפנסיהוקרנותמנהליםביטוח,חייםביטוחמוצרי
.לקצבהמשלמתלאגמללקופות

ניהולדמי
.בפועלההוצאותסכוםפיעלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה

'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
שלהכספייםבדוחותניהולדמיבאורראה,%52.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוור)

.לשנה%0.2הואניהולדמישלהמכסימליהשיעור,הקופהתקנוןפיעל.הקופה

.ח"שאלפי254,1שלבסךהם2010בשנתניהולדמיבגיןמהקופההחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוימיועדותההכנסות

בהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות8-ו7מספרמספרבביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיההחברה

לענףהשוואה
בסוף("הענףקופות":להלן)לפיצוייםואישיותלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
בשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2009שנתסוףלעומת%86.6שלבשיעורעלה2010שנת
.תקופהבאותה%11.9של

תשואההייתה2010בשנתהענףקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
בשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגהס"עוגמלקופת.%98.9שלבשיעור

.מניותללאבמסלול%79.1-והכלליבמסלול%87.7של
בפרקראה.%95.0היה2010בשנתהענףקופותשגבוהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקופהשלהניהולדמישיעורלגבי"ניהולדמי"הקודם
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ההשקעותתיקמבנה

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

מביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאתבחשבון

להשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות
במסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת.אפיקבכל

השוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
להשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתנים
.סחיריםהלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיות

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

במהלךשנפתחהשקעהמסלולובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה
:המסלוליםעלפרטיםלהלן.2009שנת

נכסיםסך

ליוםנטו

2010/12/31

(ח"שבאלפי)ההשקעהמדיניות

בשוקהתפתחויותפיעלהמסלולנכסייושקעובו
החברהשלהמקצועידעתהלשיקולבהתאם,ההון

י"-יי- בהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוףהמנהלת

.התחיקתי
למדיניותבהתאםהמסלולנכסייושקעובו

בהתייחס,השקעותועדתוהחלטותהדירקטוריון
לאזהשבמסלולובלבד,ההוןבשוקלהתפתחויות

176ערךניירותוואואופציותאו/ובמניותהשקעהתהיה

בהשקעותהמתמחותנאמנותבקרנותאו/והמירים
בהסדרהרלבנטיותלהנחיותובכפוף,כאמור

.התחיקתי
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הקופהעמיתי.7

.סוציאלייםעובדיםהםהקופהעמיתי
המעבידנדרשאליה,המחדלברירתהיאהקופה,הציבוריבסקטורשכרלהסכמיבהתאם

העובדהורהבהםבמקריםלמעט,ידועלהמועסקיםסוציאלייםעובדיםבגיןכספיםלהעביר

.אחרת

העברתסכוםסכוםמספרמספרסוו

נסוכויותמשיכותהפקדותחשבונותעמיתיםעמיתים

בשנתבשנתבשנתליוםליום

10/12/3110/12/31201020102010("")

באלפי)מאלפימאלפי
(ח"שחן"ש(ח"ש

(967,3)(385,3)063,10678,12046,11שכירים

(32)(22)236243267עצמאים

(999,3)(407,3)921,123%3,11(.)081,10כ"סה

.עצמאיםוגםשכיריםגםשהםעמיתיםישנם(')
.מהקופהנטוהעברות-סוגרייםעםסכום,הקופהאלנטוהעברות-סוגרייםבליסכום('.)

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרהקופהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים

תחרות.9

.השתלמותוקרנותגמלקופותמאותפועלותבשוק

.העמיתבידינתונהבקופההבחירהגמלקופותחוקבעקבות
.סיכוןבגורמידיוןפרקראה

אנושיהון.10

חבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
."הדירקטוריון

.מרוכזתהשתלמותביוםהשתתפומהדירקטוריםחלק

.החברהעובדאינול"המנכ.Y>Vתמירד"עוהואהחברהל"מנכ
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שירותיםונותניספקים.11

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

פועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניק("יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאם

חשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלו
למשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתים
שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלהעברות,עמיתים
.אחרים

~otמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל >wמגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותים
השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"של

העברות,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהסהמשלימים
מגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםבין
היאכיהודיעהorr>wומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"של

לשירותיםהרלבנטייםבנושאיםהנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצת
עלמהותיבאופןהשפיעהלאהחדשהההתקשרות,האמורלאור.עימהההתקשרותנשוא

.הכספיהדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי

.ודיסקונטפסגות,סהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקופה

מלווה,פניםמבקר,משפטייועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקיrSOX-404ליישום
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:השנהבמהלךהקופהשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

(.)התעריףהעמלהווג
%09.0-%04.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןמלה!

%04.0-%028.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןמלה!

n>us%02.0-%01.0מ"מקשלומכירהקניהבגין

(יי)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןמלה)

%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןמלה!

ששולמו,ביותרוהנמוךביותרהגבוההתעריףאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(.)
.השגהבמשך

.זרסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמגיותעסקאותבגיןהעמלה(..)

ידי-עלשמבוצעתעסקהבגיןהמשמרתלמחניקעמלה)קסטודיאןעמלתמשלמתהקופה
.%01.0בשיעור(אחרים
.משמרתדמימשלמתלאהקופה

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.ופקדונות

.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
.דין

-10-
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מיסוי.14

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק* ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק.
2005.

.1964-התשכחי,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונההוראותי

מהותייםהסכמים.16

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17
תלויותהתחייבויות"-18בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
בגובההןהכנסותיהכי,רווחיםנוצריםלאלחברה.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל

.הוצאותיה
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סיבוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו

,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולםבארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות
אשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקופה,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוסשהם
תשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעלמוחזקותשלהןחובאגרות
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקופה
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החברהשלכללייםמאפיינים
מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוידיעלמנוהלת,(הקופאי"להלן)ס"עוגמלקופת

.("החברה"להלן)

להכללוהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה
מנוהלוזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
.החברהידיעלהקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.סוציאליםלעובדיםומיועדתענפיתהקופה*

.1437-מניותללאמסלולושל159הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספרי
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

לכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
ביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועד
.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספים
ללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראותבהתאם
.2008-2012בשניםלתגמוליםמקבילההפקדה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

עלהשכרמן%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוך

שכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידי
מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפו
ההסדר"להלן-בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתn1Dlp<תקציבית
בגינםשאין)שנקבעושכררכיביבגיןo/7eשלבשיעורעצמאילחשבוןהפרשות("החליפי
במקוםהציבוריבסקטורהקיבוציההסכםלהוראותבהתאם.(לפנסיההפרשה

יבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשה
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשות

במקונ%6-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת!2011.1.1ביוםהחל
.לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

במקונ%6-ולתגמולים%7מתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.12.1ביוםהחל
.לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי.פיצויים

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלשמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל* -
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"שלמגן

,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים
ידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות
באותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםשלשמגןעובדירוב,ככלל.הבנק

בהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכת
,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאיםהנדרשות

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןהשפיעהלאהחדשהההתקשרות
.הכספיהדיווחעלהמנהלת

-13-
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,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערדניירותפסגות*
,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

השקעהמסלולועודכלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה
225,245עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.ייחודי

זכויות)נטונכסיווסך,2009/03/04ביוםבפעילותהחלמניותללאמסלול.ח"שאלפי
.ח"שאלפי176עלעמדהמאזןליום(עמיתים

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

-היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקופהושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקופהשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי401,245הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך
.921,12הואהמאוןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהבספיהמצב

.ח"שאלפי214-בכהסתכם2010בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
ניהולדמימהכנסותבעיקרמומנוההוצאות.ח"שאלפי255,1-בכהסתכמוהחברההוצאות
.המבוקריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופה

.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה

-14-
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

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

השקליתהריבית

הגבוהותהאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
בדצמבר%1שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשל

השקליתהריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוף%2שללרמה2009
נמנע,ממושךזמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריבית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגיד

חוץמטבע

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

הגדלתוהמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
השקלהתחזקותאתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעון

.המטבעותסלמול

המיינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
היו,המקורימהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקריהגורס

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3)דולרמיליארד9.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד55.1-ו(ג"מהתמ%9.3)2009בשנתדולרמיליארד59.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ0.י81)2008בשנתדולר
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

%93.14

%70.101;=,"
י%

,
""

ע

"",
*"ש"**ן%55.9
,י,%

,,
4)

-11-ע47-1"74
ן,,

**
,,

נ11

"4

'ג(1_____

MSCI(ג) WORLD100-9א"תי

-צמודלאח"אג-4ף"""מדדצמודח"אג

MSCIמדד(*) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
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המגיותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.לש15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

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

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

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

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*
ההתעצמותתהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*

.אלהכלכלותשל

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(ולהתאמה%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-%71.0-%99.5דולר

%73.2-%93.12יורו

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"אג

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.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
("הענףקופות":להלן)לפיצוייםואישיתלתגמוליםהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

31-בשקלמיליארד160לעומת,שקלמיליארד171-ב2010בדצמבר31-בהסתכם

לעומת%86.6שלבשיעורעלה2010שנתבסוףהענףקופותשלהנכסיםהיקף.2009בדצמבר
.תקופהבאותה%12.9שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2009שנתסוף

,%98.9שלממוצעבשיעור,החיוביתבתשואהמוסברתהענףקופותנכסיבהיקףהעלייה
.החולפתהשנהבמהלךהשקעותיהןעלהגמלקופותשהשיגו

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

דמיבאורראה.%95.0היה2010בשנתהענףקופותשגבוהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקופהשלהכספייםבדוחותניהול

המאזןהאריןלאחראירועים.4

מדד,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

יייביתהדולרישערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)
.%50.2-לוהגיעההאתון0נקודות.50-בעלתהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמורחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר

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

.בשווקים

שלהכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.החברה

-18-
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויות

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

כללימסלול

-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוזופעילותבמסגרת.למניותהחשיפההוגדלה,השנהבמהלך
עלסלתעודותנרכשוכןכמו."ממיליון7.9-כשלבהיקףבארץמניותונמכרוגןמיליון6.12

ל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרונומיליון5.9-כשלבהיקףל"בחומניותמדדי
.גשמיליון9.4-כשלבהיקף
קונצרניותח"אגנרכשוזופעילותבמסגרת.הקונצרנילאפיקהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגונמכרושומיליון2.12-כשלבהיקףלמדדצמודות

7.8-כשלבהיקףקבועהבריביתשקליותקונצרניותח"אגנרכשוכןכמו.עהמיליון7.0

.גשמיליון1-כשלבהיקףמשתנהובריבית"עמיליון
8.2שלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

.גשמיליון
1.7-כשלבהיקףקבועהבריביתשקליותממשלתיותח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק

כןכמו.GUמיליון2-כשלבהיקףמשתנהבריביתשקליותממשלתיותח"ואגח"שמיליון
קבועהבריביתממשלתיותח"אגנמכרומנגד.עומיליון5.13-כבהיקףמקיימיםנרכשו
.גןמיליון04.0-כשלבהיקףמקיימיםונמכרו,"עמיליון5.4-כשלבהיקף

.11מיליון3.1-כשלבהיקףח"אגנמכרול"חוח"אגבאפיק

מניותללאמסלול
.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחח"באגמושקעיםהמסלולנכסי
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
במשיכו,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שובאלפיהקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2009שנת-2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

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

%44.19(596,3)(295,4)מהקופהועברות

296193%37.53הקופהאלועברות

-והכלליבמסלול%87.7היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
במסלול%70.0-ו,הכלליבמסלול%20.23שלתשואהלעומת,מניותללאבמסלול%79.1

ח"ואגממניותבעיקרנבעו,2010בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקדמניותללא
,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחירותקונצרניות

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח
.הקופהשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן),מניותללאבמסלול%5.31-ו,הכלליבמסלול%2.22של

אותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים
מתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתIDU<נוהגתהקופה.כדין

.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפים
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעות
היכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהנכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני

משיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודד
מהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספים

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

.מזומניםובשוויבמזומנים
ביחסהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מראתמתאימהההשקעותועדת,לסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים
אלפי915,224לעומתח"שאלפי401,245-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4

.%1.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"ש
מהצבירהוגם,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת
עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

."החברהפעילות
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שוקסיבוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקופהההשקעההחלטות
בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שוקסיכוניניהולעלאחראי
סיכוניםניהולפרובידנטחברתעםלהתקשרהחברהדירקטוריוןהחליט,2010.3.22בתאריך

.הקופהשלסיכוניםניהולשירותילמתןבהסכםמ"בע

שוקסיכוניתיאור
.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

אופן"פרקוכן,הקופהבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

-21-
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שוקסיכוניניהולמציניותעלהפיקוח
.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסימידוח
.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות3ביאורראה

סיכוניטעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות18בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקופה

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
.הקופהשל

8-4בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעראה.3

.הקופהשלהמבוקריםהכספייםבדוחות
שלבדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעראה.4

.הקופה
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

עלדגשעםהקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
השוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל),סחירהלאבאפיקההשקעות

התרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותבין
האסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקופהלתשואת

.בפועלהקופהנכסיוהרכבהקופהשל
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
האפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהכספיםומנהלל"המנכ
ומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

הנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים
בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילות

שנקבעובמועדהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתי
.אלובהוראות

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

סיכוניםניהולמדד.7
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS-STD1נHistorical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
לאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוקשהתרחשו

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.החברהידי-עלהמנוהלתהקופהלרבות,קופה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ייריטוריםגמי

ח"ש145,1שלתעריףפיעלהחיצונייםלנציגיםשולם2010בשנתהדירקטוריםשכר
ח"ש795,19שלבסךשנתיגמולשולםכןכמו.ועדותיוושלהדירקטוריוןשללישיבה

ועדתלחברינסיעההוצאותהחזרשולםכן.(המאזןלתאריךנכוניםהסכומים)
.חיצונייםדירקטוריםשאינםהשקעות

והוא,הניהולבדמיכלול,לעילכאמורהנסיעההוצאותוהחזרלדירקטוריםהשכר
.ח"שאלפי142-ב2010בשנתהסתכם

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט

(.)ר"יופרייצחק

כמקובלונלוותמשכורתמקבל,החדשההכלליתבהסתדרותתפקידיובתוקף(*)
.החדשההכלליתבהסתדרות

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

מועלםמשה-האחראיהשותףשם
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החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםחמש2010שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

הממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.ביקורתוועדתהשקעותועדת
שלהגילויכועדתהביקורתועדתמכהנת,הגילוילגביונהליםבקרותיישוםעםבקשר
גילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראיתהחברה
.הכספייםבדוחות

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
תפקידיםבעליגםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוןבישיבות.פעילותןעללדירקטוריון

.בחברהאחרים

ועדת.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

בעערךניירותפסגותידיעלמנוהלהקופהשלההשקעותתחום
תיקאתלנהלשתפקידומ" וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות

עלהחלותהדיןהוראותכלolw~(<לפעול
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהול

והשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתיישםהתיקיםמנהל
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

פיעלמתבצעהתיקמנהלידיעלהמנוהלותהקופותכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותביתנהלי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי ,החברההוראות,הקופהתקנון

החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון
פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
לביצוע,עמיתיםלהעברת,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים
~

>o1llwאחרים.
שללמגןביחסהמבוקריםהכספייםבדוחות3באורראה,בנוסף

.ם"
מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלנציגי

ועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף
שבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריוןשלאוההשקעות

כינוסמאי שוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטותיישוםעלדיווחכולל,הקודמתהישיבה
.בפרטהקופהשלההשקעותתיקמצבועלבכללההון
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הפניםמבקר
מערךאתלהרחיב,ההוךשוקאגףהוראותפיעל,החברהנדרשה,2008משנתהחל

תחומיבכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימיתהביקורת
הפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס,הקופהפעילות
.ועודכתוביםעבודהבנהלי
היועצתבאמצעותפנתה,שנתיתהרבהביקורתתוכניתאתשהתאימהלאחר,החברה

שעותבהיקפיהקלהקבלתלצורך,האוצרבמשרדההוןשוקלאגףשלההמשפטית
.ההוןשוקלאגףלבקשתהבהתאםפעלההחברה.הביקורת

שירותיםונותנימפקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

.ההשקעות
התאמת,הקופהעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים
.הדיוןנשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושא
למדיניותובהתאםהישיבהנושאילניתוחבהתאםלהצביעכיצדמנחההתיקיםמנהל

.הקופהבשםלהצביעהכוחמיופהנפתליבןד"עומשרד.הקופהשגיבשה
באסיפותהחברההשתתפותלגבי,חודשידודיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת

.בהןהצבעתהואופןהכלליות

.אסיפות112-ב2010שנתבמהלךהשתתפההחברה

סךמתוךהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת
.ידהעלהמוחזק,המונפקהמניות

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים
-19בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"
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מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

"החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברהעורס

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עושלהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו שלהכוללהרווחדוחותואת2009ו2010בדצמבר31לימים(החברה
לשניםהחברה

וההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו
.ביקורתנועלבהתבססהכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו,החברהשל

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהתקניםי"עפ.1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבון
בדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההבקורתאתלתכנן

התומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכספיים
החשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומים
וכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמו
מספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכת
.דעתנולחוותנאותבסיס

כספידיווחלתקניבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
,המהותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרלהנחיותיבהתאםaFRS(בינלאומיים

לכלפעולותיהתוצאותואת2009ו2010בדצמבר31לימיםהחברהשלהכספימצבהאת
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשניםאחת

ע
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהשנתיהדוחאתסקרתי.1 :להלן)2010לשנת

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס~3
שלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהחברה

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
עלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ן,
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
הכספיםבתחוםהבכירהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
") :להלן)2010לשנת

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
שלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהחברה

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהליםבקרות
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
)IFRS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהלותהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

עלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
שצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגוע

-וכןןכספי
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

בבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין ג1.16,,, הב,ארגובדורוןתאריך
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מ"בעגמלקופותלניהולחברהש"עומניותלבעליהמבקרהחשבוןרואידוח
כספיייווחעלפנימיתבקרה-

("החברה"-להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עושלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליום

Committee-הידיעל of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(להלן-

coso(.

ולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

בדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאת

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

.ביקורתנועלבהתבססהקופהשל

(PCAOB)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Oversight Board

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

אםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

הבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קויימה

שלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגבי

ביצועגםכללהביקורתם.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביות

לחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהלים

.דעתנו

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהבחברהכספידיווחעלפנימיתבקרה

ביטוח,ההוןשוקאגףלהנחיותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל
שלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכון

מדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתחברה

שלסבירהמידהמספקים(2)ןמרשותהוהוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאות

ההוןשוקאגףלהוראותבהתאםהכספייםהדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

להרשאותבהתאםרקנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושקבלת)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקני

שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו,החברהשלהמוסמכיםהגורמים

להםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישה

.הכספייםהשחותעלמהותיתהשפעה

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

תהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשיפייסבגללמתאימותלבלתי

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

muallem@muallem-cpa. co. il137655-3-972ד6:פקס:Fax152522,68ח-Ramat- l,א
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31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו

ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבסקריטריוניםעלבהתבסס2010בדצמבר

coso.

olw31<החברהשלהכספיהמצבעלהדוחאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

בימיםשנסתיימוהשניםמשלושאחתלכלהחברהשלהכוללהרווחעלהדוחואת2009ו2010בדצמבר
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

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

.בחברהכספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,ן"החברה"
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Committee-השלהפנימית Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססbelievesl(2010בדצמבך31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

2/3109/12/31ג/10באור

(מבוקר)(מבוקר)

נכסים

שתפיסנביים

178148בבנקיםמזומנים

3643מראשהוצאות

214191השייםכליך

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות
11592שרותיםלנותנילשלםהוצאות

49999הגמלקופת-זכאים

214191ההתחייבויותבליך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

עועיייצחקהכספייםהדוחותאישורתאריך
דורוועורגובל1לע;.תמיד"

בתחהבכירל"מנכהדירקקוריוןר"יו

"
הכספים



מ"בעגמלקתותלניהולחברה-ש"עו

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנהלשנהלשנה

שנסתיימהשנסתיימהשנסתיימה

ביוםביוםביום

10/12/3109/12/3108/12/31באגר

,מבוקר)(מבוקר)(מבוקר)
הכנסות

7254,1185,1978הגמלמקופתניהולדמי

1מזומניםושוויממזומניםהכנסות

255,1185,1978ההכנסותכלסך

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

8הוצאות

95167153ןיל,מגכשכר

136]16044ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

287270252(יהבבנק)תפעולשירותי

-18(שליםמגן,משלימיםתפעולשירותי

112144129(4)השקעותתיקניהולדמי

353536חשבונותביקורת

848072משפטיייעוץ

-2אחרותמשפטיותהוצאות

56-4מקצועייםשירותים

454543פנימימבקר

1513241)ביטוחים

1118והשתלמחותעתוימי

ןןמחשובשיחתי

567360ושתוקפרטוס

-2ך46לעמיתיםדעור

467אחרותהוצאות

1978,]25585ןהוצאותסך

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

-
שחולליי

.שעריםציטוטבגץק'התממנהלהוצאותהחזרכולל(*)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



ימ'בעגמלרפותלניהולחברה.ס"עו

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עוייס.א
ס" להלן)

.("הקופה"
ומיועדת(להלןכמוגדר)הגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה

.סוציאלייםלעובדים

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

-גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
.1964-ד"תשכ

הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף.4
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5

"
,ה"התשס-

2005.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוורפיועל,כספיים
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה
צורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינם

.הכספייםלדוחות
בקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקופההמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים
.2010בדצמבר30-בשהיה2010דצמברבחודשהגמל

הכספייםהדוחותהצגתבסיס.ב
.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

ונכסיההקופהפעולות.ד
נכסיה.ניהוללדמיבתמורה,הקופהנכסיאת,הקופהעמיתילטובתמנהלתהחברה

מנכסיבנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקופהשלוהתחייבויותיה
.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברה
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקופהפעולותנכללולא,לפיכך



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
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)IFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(שלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר
בינלאומייםכספידיווחתקניאימוץ'בחוורהממונהלהנחיותבהתאםוכן,החברה

)IFRS((7-9-2007מוסדייםגופיםחוזר)'מוסדייםבגופים.

דעתושיקולבאומדניםשימוש

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת

שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים
.אלומאומדנים

,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת
וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה

עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםשבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות

חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
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עיקרייםשרותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדים

מגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל
השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"של

,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימים
רוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות
ומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםס"שלמגןעובדי
D "> Wבנושאיםהנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעה

לאהחדשהההתקשרות,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטיים
.הכספיהדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןהשפיעה

תיקאתלנהלשתפקידה,מ"בעערךניירותפסגותידיעלמנוהלההשקעותתחום וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות
עלהחלותהדיןהוראותכלליישוםלפעול

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהול

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

הגמלקופתזכאים-4באור

,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

בהםבמקריס.הקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
מעבירההקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברה
אם,כאמורמקדמה.מהעמיתיםשייגבוהעתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברה
.החברהבספריהקופהשלביתרהכלולה,קיימת
שאלפי160הייתהלעילכאמורהמקדמהיתרת2010בדצמבר31ליוםנכון

.ח"
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ענייןבעלי-5באור

מחזיקההסוציאלייםהעובדיםאיגוד-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות.א
עלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל.בחברהשליטהבאמצעי
הוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאות
.זהבביאור

בוכותח"שאלפי99הינההחברהבספריהקופהיתרת2010שנתלסוףנכון.ב החברההכנסות
.2010בשנתח"שאלפי254,1בסךהיומהקופהניהולמדמי

:ענייןבעליבגיןהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

31ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר

20102009

ח"שאלפי"עאלפי

160144דירקטוריםגמול

151132ביטוחפרמיות

111והשתלמויותעיוןימי

195167ל"מנכשכר

507454כ"יה
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2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

:ענייןבעליבגיןהחברהיתרותפירוטלהלן.ד

בדצמבר31ליום

20102009

ח"שאלפיח"שאלפי

2624לשלםדירקטוריםגמול

3643מראשביטוחפרמיות

עצמיהון-6באור

-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
מפעליתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ניהולמדמיהכנסות-7באור

גמלקופתהיאהקופה.מהקופהגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי
פיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל

אסגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיסעל,היינו.מצטברבסיסעלהחברההוצאות
.בפועלאותןשילמהטרם

הוצאות-8באור

לצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-9באור

פיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודת
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נוסףמידע-10באור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,ס"עוגמלקופתלגבינוסףמידע

הדוחבתקופתשאירעומהותייםאירועים-באור11

מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה2010מאוקטוברהחל.א
.(3ביאורראה).לחברהמשלימיםתפעולשירותילהעניק

ההוןשוקאגףאישוראתוקיבל2011ינוארבחודשכספיםמנהלמונהלחברה.ב
.2010למרץ15-בבאוצר

המאזןתאריךלאחרארועים-12באור

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

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאתוןנקודות50.0-בעלתהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלמותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הנשיא,אפריקהוצפוןהתיכוןהמזרחממדינותבחלקהפגנותהחלוהמאזןתאריךלאחר
.צונאמיובעקבותיהאדמהרעידתהתרחשהוביפן,במצריםשלטונואתטייםמובראק

פוליטית-גיאוסביבהליצירתוהחששהוודאותאיאתבישראלהעלוהתיכוןהמזרחאירועי
מעלייתהחששבשלבעיקרהוודאותאירמתעלתהבעולם.ישראלסביביותרקיצונית
.ק"אופממדינותבחלקהתפוקהלירידתסיכוןבעקבותהנפטמחירי
הוודאותאירמתאתהםאףמעליםבעקבותיושבאוהצונאמיביפןהאדמהרעידתאירוע

.בשווקים

הכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.החברהשל
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