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הקופהשלכללייםמאפיינים

בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמה(הגמליקופת"או"הקופה"-להלן)ס"עוגמלקופת
1ביום.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי
-ס"עובשםמנהלתולחברהלקופהפוצלוהוא,בתאגידמבנישינויבוצע2007באוגוסט בעגמלקופותלניהולחברה

בניהולשעוסקת,("המנהלתהחברה"או"החברה"להלן)מ" הקופה
.(להלןכמפורט)בנאמנות

המנהלתלחברהנוצרוולא,הגמלבקופתהעמיתיםבזכויותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
גמלנקראההמקוריתהתאגידיתהקופה.המבנימהשינויכתוצאהנטונכסיםאורווחים

.מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-ס"עו

.עצמיהוןאיןהמנהלתלחברה

.ס"עוהגמלקופתניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

שלהכספייםמהדוחותהופרדוהמנהלתהחברהשלהכספייםהדוחות,המבניהשינויעקב
.ההוןשוקאגףחוזריהנחיותפיעל,הגמלקופת

.1996בינואר28ביוםהוקמההחברה*

העובדיםבאיגודהמאוגדים,סוציאלייםלעובדיםומיועדתענפיתהקופה*
.הסוציאליים

.2009בדצמבר31עדתקףהאישור.159הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

.לעצמאיםתגמוליםאולשכיריםתגמוליםלמטרתכספיםמופרשיםלקופה*

.לקצבהמשלמתלאגמלכקופתהקופהמוגדרת2008.1.1מיוםהחל*
פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקופהשקיבלהההפרשותסכומי*

.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

עלהשכרמן%7עדהםשכיריםעמיתיםבגיןדיןפיעללתגמוליםההפרשותשיעורי*
.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידי

בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכיריםעמיתיםכללבדרךהםעצמאיםעמיתים*
ושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002

.(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעושכרמרכיביo/7e(בחירתםלפי)עבורםמפקיד

.עצמאיבמעמדגמללקופתמעסיקבאמצעותהפקדות

השקעותניהולאופקפסגותידיעלמנוהלותהקופההשקעות2008בינואר15מיוםהחל
.סהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים.מ"בע
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המניותבעליעלמידע

הם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,המנהלתבחברהחבריםהםהקופהעמיתי
.מוגבלאינוהחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניותכבעלינחשבים

.הסוציאלייםהעובדיםאיגודבחברהחברבנוסף

היסודמסמכי

שונהולאהחברהשלההתאגדותותקנותבתזכירתיקוניםהוכנסולא2008בשנת
.החברהשם

שוקאגףאישר2008.12.29ביום-הקופהתקנוןלתיקוןאישורניתן2008שנתבתום
מתןשעיקרם(2009.1.1מיוםעדכניתמהדורה)הקופהבתקנוןתיקוניםהכנסתההון

העברתלרבות,הפיצוייםרכיבבגיןגםבקופההפקדותלהפקידלעמיתיםאפשרות
.ופיצוייםלתגמוליםאחרותגמלמקופותכספים

.מסלוליםשניינוהלובהמסלוליתגמללקופתהקופההפיכתהאוצראישרבנוסף
ללאמסלול-והשני.המחדלברירתמסלולשהינו,(159מספרו)כללימסלול-האחד
.(1437מספרו)מניות

נכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ההאלפי215,179הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך
.999,11הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד
עלההמדד.2008בשנת%7.3שלבשיעורעלה("בגין"המדד)לצרכןהמחיריםמדד

התמתנההשנהובהמשך,במצטבר%3.4-בהשנהשלהראשוניםהחודשיםבשמונת
מהיעדגבוההשנתיהשיעור.השנהשלהאחרוניםבחודשייםדפלציהלכדיעדהאינפלציה

בשיעורהעלייה.%1-%3בתחוםשהיה,2008בשנתלאינפלציההציבישראלשבנק
מחירישלמעלייהוכן,בעולםהאנרגיהבמחירימעלייההושפעה2008בשנתהאינפלציה
הסחורותבמחירימירידהנבעההשנהסוףלקראתהירידה.וההלבשההמזון,הסחורות
.כלכלילמיתוןומהצפיחדותשירדווהאנרגיה

השקליתהריבית
%25.4שלמשיעורהריביתאתישראלבנקהוריד2008שנתשלהראשוניםבחודשים

למשקלעזורנועדו2008שנתתחילתאתשאפיינוהריביתהורדות.%25.3שללשיעור
אתהנגידהעלהספטמברעדיוליבחודשים.2007-בשפרץהעולמיהמשברעםלהתמודד
ברובםיובאוואשר)במשקששררואינפלציונייםלחציםבעקבותבמצטבר%1-בהריבית

המשברהחרפתבעקבותמאוקטוברהחלאולם,(הסחורותמחיריעלייתבעקבותל"מחו
מהירבתהליךהנגידהחל,ליםמעברעמיתיוובעקבות,שלילייםמאקרןנתוני,בשווקים

לרמה%5.2-בהריביתירדההשנהשלהאחרוניםהחודשיםשבארבעתכךריביתהורדתשל
.בסופה%75.1של

חוץמטבע
,%97.8-בכהשקלמולנחלשהואבה2007בשנתהדולראתשאפיינהלמגמהבהמשך
23.3שלבתחתיתהדולרנגעשביוליעד2008שלהראשונהבמחציתלהיחלשהדולרהמשיך

המשברוהמשךהכלכליתההאטהלהמשךצפי,ב"בארהגדולתקציביגירעון.לדולרשקל
המרכזיהבנקאתהביאאשרב"בארההאשראימשברוכן,2008בשנתב"בארהן"בנדל
המטבעותרובמולהדולרשללחולשהגרמואלוכל-ריביתשיעוראתלהורידב"ארהשל

העולםמשווקיכסףחזרתשלתהליךבעקבותהשנהבהמשך.בפרטהשקלומול,בעולם
שלהשנתיהשיעור.בישראלוגםבעולםהדולרהתחזק,מישראלגםזהובכללב"לארה
.%1.1היההדולרמולהשקלבשערהייסוף

המדינהתקציב
-כשהם,שקליםמיליארד2.15שלבסך2008בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון

,תוצר%6.1:המדינהתקציבשלהמקוריהתכנוןלעומת%5.0שלחריגה.ג"מהתמ%1.2
127שהםתוצר%02.0עלעמדהגירעוןשיעור2007בשנת.שקליםמיליארד5.11שהם
.הגולמיהלאומיהתוצרמן%88.0היההגרעוןשיעור2006ובשנת.מהמיליון
משרדימצדשונותהשקעותוהאצתהוצאותמהקדמתנובעת2008לשנתבגרעוןהעלייה
.הגלובאליהמשברלאורממשלה

הלאומיהתשלומיםמאזן
3.3-מ,דולרמיליארד6.1-להשוטףבחשבוןהעודףירד2008לספטמברינוארהחודשיםבין

בחשבוןבגירעוןגידולמבטאתבעודףהירידה.אשתקדהמקבילהבתקופהדולרמיליארד
ושלהשירותיםחשבוןשלבעודףעלייהידיעלחלקיתשקונו,ההכנסותובחשבוןהסחורות

דולרמיליארד6.62-להגיעוהשירותיםהסחורותייצוא.השוטפותההעברותחשבון
.אשתקדהמקבילהבתקופהדולרמיליארד4.51-לבהשוואה

-4-
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתשליליותבתשואותהתאפיינה2008שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2008בשנתעיקריים
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בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולסהמניותמדדיאתמשקף,
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המניותשוק

שנתשלהשניהבמחציתשהחלהשליליהמפנהאתף"המעומדדהמשיך2008שנתבמהלך
במהלךשהתרחשב"בארההאשראימשברעקבמבעבריותרגדולהבתנודתיותאך,2007
הםגםתרמוובעולםבארץ2008בשנתשפורסמושלילייםכלכלייםמקרונתונים.השנה

.בישראלהמניותבשוקלירידות
%14.51-ו%19.46שלבשיעוריםירדו100א"תומדדף"המעומדדשנתיבסיכום

.%8.54שלבשיעורירד120היתרמניותמדד.בהתאמה

החובאגרותשוק

אגרותבמדד.%55.9שלעליהנרשמההמדדצמודותהממשלתיותהחובאגרותבמדד
שלבשיעור2008בשנתירידהנרשמהלצרכןהמחיריםלמדדהצמודותהקונצרניותהחוב

%64.16.

בשנת(בהתאמה)%47.5-ו%5.12,%75.3שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר,הגילוןמדדי
2008.

במדדיםשינוי
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%39.31-%1.46ף"המעומדד

-%97.8-%1.1דולר

%71.1-%4.6יורו

%55.9%69.6ממשלתימדדצמודח"אג

%48.5-%6.16קונצרנימדדצמודח"אג
%7.3%54.4גילון

%5.12%41.2שחר
%47.5%48.4מ"מק

במשקהוןגיוס

(בעיקר,מדדצמודות)חובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2008בשנת

מהמיליארד21-ו42שלסךלעומת.בהתאמהח"שמיליארד1.3-ו5.16שלסךומניות
.2007בשנת,בהתאמה
ממיליארד9.5שלגיוסעודףהאוצרביצע2008שנתבסיכום

בשנתהמימוןאתלהקלכדי"
2009.
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

2008בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2007בדצמבר31-בשקלמיליארד277לעומת,שקלמיליארד218-ב
,השליליתבתשואהבחלקהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהירידה
השקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,(%36.16)שלממוצעבשיעור
.העולמיהמשברעקבהעמיתיםובמשיכות,החולפתהשנהבמהלך

לעומת%93.22שלבשיעורירד2008שנתבסוףלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%1.10שלבשיעורירדהקופהנכסיהיקף.2007שנתסוף

שליליתתשואההיתהלתגמוליםהגמלקופותבענףברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
שלברוטונומינליתתשואה2008בשנתהשיגהס"עוגמלקופת.%37.16שלבשיעור

(%87.9).

.%86.0היה2008בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
המופיעההנוסחהלפי,2008בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישלהשנתיהשיעור
,שישיתתוספת)1964-ד"התשכ(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנות

.%47.0הוא('גחלק

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%74.7שלבשיעור100א"תמדדעלה09/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך.א
המחיריםומדד%97.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%63.6שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%63.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות75.1-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

לפעילותבקופהנוסףהשקעהמסלוללהפעילהחברההחלה,2009שנתבתחילת.ב
."מניותללאמסלול"-יחסיתנמוךסיכוןעםבאפיקים

הפקדותלהפקידלעמיתיםאפשרותמתןשעיקרםהקופהבתקנוןתיקוניםהוכנסו,בנוסף
לתגמוליםאחרותגמלמקופותכספיםהעברתלרבות,הפיצוייםרכיבבגיןגםבקופה

.ופיצויים

במסלול4.של0194ברוטונומינליתתשואההקרןהשיגה2009פברואר-ינוארבחודשים.ג

.הכללי
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקופהשלההשקעותמדיניות.5
הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהחברהמדיניות

פיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.(הנזילותסיכוןכולל)הקופהבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף.מגוונים

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

בין.2008בשנתובעולםבארץח"והמטהכספים,ההוןבשווקיהתרחשורביםשינויים
שלהחליפיןבשערהייסוף,הקונצרניח"והאגהמניותבשעריהירידותאתלצייןניתןהיתר
משבר,השניהבמחציתוהמפנההשנהשלהראשונהבמחציתהדולרמולהשקל
.ובעולםהבריתבארצותוריאליפיננסילמשברשהתפתחפריים-הסאב

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקופה
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפי

מסךהאחריםהסחיריםהערךוניירותהמניותשיעור-סחיריםאחריםערךוניירותמניות
מוסברהשינוי.השנהבסוף%8.15שללשיעורהשנהבתחילת%7.26-מירד,הקופהנכסי

.באפיקהנכסיםשלהשוויבירידת

בשנתעלההקופהמנכסיהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלשיעורן-סחירותח"אג
זהבאפיקההשקעה.בסופה%2.33שללשיעורהשנהבתחילת%1.27שלמשיעור2008

.אחריםבאפיקיםהשקעהמאשרפחותלמסוכנתנחשבת

שלמשיעור2008בשנתעלההקופהמנכסיהסחירותהקונצרניותהחובאגרותשלשיעורן
.בסופה%8.17שללשיעורהשנהבתחילת%9.15

באמצעותחשיפהכולל)ח"למטהצמודיםהנכסיםשלשיעורם-ח"למטהצמודהאפיק
לשיעורהשנהבתחילת%8.19שלמשיעור2008בשנתירדהקופהמנכסי(עתידייםחוזים

.בסופה%5.11של

נכסיםשלשיעורם-והלוואות(חודששמעללתקופה)פיקדונות,סחיריםלאערךניירות
%7.22שללשיעורהשנהבתחילת%3.26שלמשיעור2008בשנתירדהקופהמנכסיאלו

.בסופה
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פעילותהותוצאותהקופהשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(עהבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

ן

השינוישיעור2007שנת2008שנת
(%79.8)892,10942,11הפקדות

%27.38(065,3)(238,4)(1)משיכות

(%16.59)(547,15)(350,6)(2)מהקופההעברות

5811807811.222הקופהאלהעברות
(2)

המשברבעקבותהודאותוחוסרהעמיתיםחששותאת,היתרבין,משקףבמשיכותהגידול(1)

.הכלכלי
,הקופהאלבהעברותוהעלייהאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(2)

.אחרותלקופותביחסהקופהשלהטובהלתשואה

לעומת,(%87.9)היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהשליליתהתשואה.2
בעיקרנבעו,2008בשנתהקופהשצברהההפסדים.אשתקד%82.9שלחיוביתתשואה
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרנייםחובואגרותממניות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

נכסימכלל%1.17שלבשיעורהינן,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.3
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)המאוןליוםהקופה
אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה

ואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות
.בבורסהממכירותצריך
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעם
נזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם

בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפות
ובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%3.77מחזיקההקופה.הנזילותלצרכי

.מזומנים
תוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקופהעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

371,199לעומתח"שאלפי215,179-ב2008בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4
.%1.10שלירידה,2007בדצמבר31ביוםח"שאלפי

ערךוניירותמניותבאפיקמההפסדיםבעיקרנבע2008בשנתהמאזןבהיקףהקיטון
.אחרים
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שוקשיכוניניהול
צלי

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

שוקסיכוניניהולעלאחראי
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף

"
חוק"להלן)2005-ה"תשס

,2006בדצמבר21מיוםגמלבחוזר.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
,סיכוניםמנהלמינוילעניןתקנותלהתקיןהאגףבכוונתכיהובהר,ההוןשוקאגףשפירסם

כיהובהר,זאתלאור.פעילותואופןלגביוהנחיותסיכוניםממנהלשיידרשוכשירותתנאי
.סיכוניםמנהל,זהבשלב,למנותחובהאין

.סיכוניםמנהלמונהלאלקופה

שוקסיכוניתיאור
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה

,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקופה
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכילגיוון

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים

.שוניםפידיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
ניהולאופן"פרקוכן,ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה הקופה

.הדירקטוריוןבדוח"

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

עלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקופהשלההשקעותוועדתידי
.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקף

-10-
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שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
מיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול,הפרקבתחילתכאמור
לתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשירשבין(קייםאם)הקשרעלהמצביע
.הרגיל
.הדירקטוריוןבדוח"הקופהניהולאופן"והפרק,6סעיףלהלןראהנוסףמידע
הצמדהבסיסידוח
.המבוקריםהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.המבוקריםהכספייםבדוחות14-ו7,8ביאורים,להלןראה

סינוניםעלנוסףמידע
הקופהמעקב,התלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעלהלןראה.1

.המבוקריםהכספייםבדוחות19בביאור,כךבשללקופההנוגעוהסיכון,עליהם
בסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,מנפיקסיכוןעלמידעלהלןראה.2

.ההנהלה
בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3

.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4
.השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

הכל)הקופהפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
בישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותה

אפיקיפיעלהקופהלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמת
הקופהנכסיוהרכבהקופהשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעה
.בפועל

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופהשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
הבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

כיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהלים
,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
להוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד
שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

.אלובהוראות
בקרותיישוםעםבקשרהממונהחוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק
לדוןהאחראיתהחברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתתכהן,הגילוילגביונהלים

למועד.הכספייםבדוחותגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקויים
גילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסום
.הכספיבדוח

-11-
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כספידיווחעלפנימיתבקרה.8
שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2008בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברה

.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
בעניין2007-9-9מוסדייםגופיםחוזרההוןשוקעלהממונהפרסם2007מאיבחודש

שמיועדותהוראותקובעהחוזר."הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"
sox-השל404סעיףדרישותאתליישם Act(404סעיף"-להלן").פורסמו404סעיףמכח

שלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצות
הוראותיישום.כספי.דיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואה
תידרשהחוזרפיעל.פנימיותבקרותשלתשתיתמערכותשלוהקמהפיתוחמחייבזהחוזר

נאותותפנימיותבקרותשלולשמירתםלקיומםאחריותהעללהצהירהחברההנהלת
שלהאפקטיביותלגביהערכתהאתלמסורוכןהפיננסילדיווחבנוגענאותיםונהלים
החליהיההחוזרהוראתיישוםלפיהםזמניםלוחותנקבעובחוזר.אלוונהליםבקרות

חוזרטיוטתהוןשוקעלממונהפרסם2008דצמברבחודש.2009לשנתהכספייםמהדוחות
עיקר.2007-9-9מוסדייםגופיםחוזראתלהחליףבאאשר2008-119מוסדייםגופים

.2010לשנתהכספייםלדוחותלהוראההיישוםמועדבדחייתהינוהשינוי

גם.אליווההיערכותהפרוייקטלביצועוצוות,החוזרליישוםהיגויצוותמינתההחברה
.הנדרשתההיערכותליישוםצוותמינההבנק

ידריך,יסייע,שייעץמנתעלחיצוניחשבוןרואימשרדובחרההחוזרליישוםנערכתהחברה
.הפרויקטלביצועבהערכותהחברהאתוילווה

עסקיותיחידותשלמיפויהחברהביצעה2008לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועד
תיעודבתהליךוהחלההכספילדיווחמהותייםעסקייםותהליכיםחשבונותוכןמהותיות
.והעסקאותהתהליכיםברמתהקיימותהפנימיותוהבקרותהסיכוניםמיפוי,תהליכים

404tsיישוםלצורך

~

x70המכונה,הבנקעלדעתלחוותתזדקקהחברהSAS,הואיל
אתהמבצעהמשרד.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכות
,התהליכיםתיעודבהליךמצוי,בנדוןהדעתחוותמתןעלואחראיהבנקעבורהפרוייקט
קופותלשירותומיועדיםיהבבבנקלקוחותנכסיבאגףהקיימיםוהבקרותהבקרהמטרות
.הגמל

.הקופהשלההשקעותמנהלעלדעתחוותתתבקשכן

סיכוניםניהולמדד.10
מדדאתחודשמדיולדווחלחשבנדרשתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Risk - HS-~ STD)8Historical Simulation based Value(היסטוריתסימולציהבסיסעלבסיכוןערך)

ההשקעותתיקשלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחי
.2009מרץלחודשנדחתההחוזריישוםתחילת
לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקופהלרבות,קופה
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עורגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

20082007200620052004

נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

943,447760961בבנקיםמזומנים

691.13401.7646.4709.5140.9מועדקצריפיקדונות

634,18878,7706,4718,5201,9
------------------------------------------------------------

:סחיריםערךניירות

514,59091,54526,53834,71238,68ממשלתיותחובאיגרות

945,31699,31823,32419,23026,11קונצרניותחובאיגרות

286.28253.53503.15305.25644.13אחריםערךוניירותמניות

745,119043,139852,137558,120908,92
------------------------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךניירות

632,19239,27625,21901,21136,20קונצרניותחובאיגרות

260.3494.45321743אחריםערךניירות

892,22733,31157,22918,21179,20
------------------------------------------------------------

:פיקדונות

762,17671,20500,23954,25348,28בבנקיםפיקדונות

283----לאחריםהלוואות

762,17671,20500,23954,25631,28
------------------------------------------------------------

18146592435השקעותבגיןלקבלסכומים

214,179371,199274,188391,174924,150ההשקעותכלסך

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

1-151311התרונחובהחייבים

215,179371,199289,188404,17435הנכיתםכלסך

~

150

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
215,179121,199187,188275,174684,150העמיתיםזכויות

250102129251-זכותויתרותזכאים

215,179371,199289,188404,174935,150וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
================------



ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
20082007(1)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים
%76.2%24.0%0.1050בבנקיםמזומנים

%64.7%71.3%9.105מועדקצריפיקדונות

%40.10%95.3%3.163

------------------
:סחיריםערךניירות

%22.33%14.27%4.22ממשלתיותחובאיגרות

%82.17%90.15%1.12קונצרניותחובאיגרות

(%9.40)%78.15%71.26אחריםערךוניירותמניות

%82.66%75.69(%2.4)

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

(%8.19)%95.10%66.13קונצרניותחובאיגרות

(%1.19)%82.1%25.2אחריםערךניירות

%77.12%91.15(%7.19)

------------------
(%4.4)%91.9%37.10בבנקיםפיקדונות

------------------
%10.0%02.0%2.337השקעותבגיןלקבלסכומים

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

1.100י1.10000י00הנכסיםכלסו

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%00.100%87.99%1.0העמיתיםזכויות

(%0.100)%00.0%13.0זכותויתרותזכאים

1.100י1.10000י00וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסו

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

האפיקאחוזלעומת2008בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(1)

.2007בדצמבר31ביוםהקופהמנכסי

-14-



ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקופהנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

--%50

ע%40-
קט2008
ש2007%%30

1

--%206

lO--ח,,ש1-[ר1!רח
~
f

ושווימזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפיקדונות
מזומניםסחירותסחירים

השקעהאפיק

-15



ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי371,199לעומתח"שאלפי215,179-ב2008בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
בעיקרנבעהשנההקופהשלבמאזנההשינוי.%1.10שלירידה,2007בדצמבר31ביוםח"ש

.אחריםערדוניירותמניותבאפיקמההפסדים

לתוםהנכסיםכלמסד%6.7-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
%7.3-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%9.105שלבשיעורעלה,2008שנת
זהבאפיקוהשוקהריביתסיכוני.נזילותניהולמשיקולינובעהשינוי.הנכסיםכלמסך

.האחריםלאפיקיםביחסנמוכים

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקופהשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקופההסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%4.22-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקופהנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%1.27לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%2.33-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%4.15היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

באפיקיםההשקעהמאשרפחותלמסוכנתנחשבתזהבאפיקההשקעה.הקופהמנכסי
.אחרים

ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%5.26-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקופהשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

-ב2008שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקופהאחזקת.השיערוךבמועדהשוקבריבית
עקבבפיקדונותמלהשקיעהקופהנמנעה2008שנתבמהלך.הקופהנכסימסך%6.20

.שהוצעואטרקטיביותלאריביות

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%8.15היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2007שנתבתום%7.26-ו2008
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון
עתידייםחוויםבאמצעותהשארבין,ח"המטבאפיקהקופההשקיעההשנהבמהלך

(עתידייםחוזיםכולללא)השנהבסוףבאפיקההשקעההיקף.ח"מטשעריעל("פורוורד")

.(אשתקד%4.16-כ)הקופהנכסימסך%5.11היה

-16-



ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםעלפי)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20082007200620052004

528637155240418מזומנטשושיהומנטשמס

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

ממשלתיותחובאיגרות
קונצרניותחובאיגרות
אחריםערךוניירותמניות

71037518(3367,2244,3354,3

(968,1)693,1(721)263,1962

(484.24)330.10398.5490.5210.3

(541(91)541(51715939199771526
----------------------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות
49311383121,1662(2310,1

(710.1)(589)(14)115(293)

(217(1)79411107777,2017,1

----------------------------------------------------------
:מפיקדונות

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות
411528(1209,121981525,1

----19

411528(1209(1981,2544,1
----------------------------------------------------------

22.85912921אחרותהכנסות

10?16526?10024?18083)558(19?671)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

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

ניהולדמי
ערךניירותעמלות
מיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

978050(1980836721

19875880165

516141229

120,1134(1079?1956815

15711,9?9068?171424004(791,20)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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



ס"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הכנסהשיעורידוח.(2)ב

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.)ממוצעתשנתיתיתרה
200820072008200720082007

(אחוזים)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

210,12827,125286373254.49751.4מזומניםושווימזומנים

------------------------------------
:סחיריםערךניירות

037,7518,3%60.10%62.6'364,66129,53ממשלתיותחובאיגרות

%29.5(%00.6)693,1(968,1)827,32993,31קונצרניותחובאיגרות

%26.18(%87.65)330.10(24.ו173.37584.56484אחריםערךוניירותמניות

364,136706,141(415,19)541,15(2451.14)9751.10

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

157,23631,25493383,1%13.2%40.5קונצרניותחובאיגרות

(*')(*')(589)(710.1)644.3693.2אחריםערךניירות

801,26324,28(217,1)794(5454.4)

2.ל80"

------------------------------------
648,19364,22411528,10951.28354.6בבנקיםפיקדונות

------------------------------------
-5813נטו,אחריםנכסים

------------------------------------
2258--(***)אחרותהכנטות

1951081234,205(191671)181558(%08.10)%04.9
------------

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

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה
.(מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריבית)מנכסיםנובעותשאינןהכנסותכולל(***)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניתשלההכנסהשיעור.1
.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים

.האפיקיםברוב,2008בשנתעלוהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשערי.2
.בתיקהסחירותהממשלתיותהחובאגרותשלההכנסהבשיעורמשתקפתהמחיריםעליית

המחירמירידתנובע2008בשנתהסחירותהקונצרניותהחובבאגרותהשליליההכנסהשיעור.3
.הקופהשהחזיקהזהמסוגהחובאגרותרובשל

ל"ובחובארץבאפיקשליליותלתשואותגרמוהמניותבשערישחלוהירידות.4
.השנהבמהלך

בשיעורימהשינוייםגםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי.5
.במשקהחובאגרותבשוקהריבית

-18-



ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הקופההוצאותנירווח.(3)ב

השינוישיעור 2008200720082007

שנתיבסיסעלהנכסיםמןנאחחים
(באיישאייש

"ניהםדמי
)

(מל10100 1280051.00651.0ל"מנכיכר;

0.ו138075וועדותוחברי(לדירקטוריגמוליםדמי

0.ול30616עמלתניהוללבנקיהב

0.ול16008ביחידוזבקרןמפקעהניהולבגץדמי
:מקצועיות

73;משפטיה

0.ל04"

291,01.0צקעות;תעוץ" 37חשבוןרואהביקורת
1,02.0

401,02.0פסםמבקר

0.ול700מחשובשירותי

128%06.0ל"מנכשכר

25%01.0אחרמקצועיייעוץ

4%00.0משרדואחזקתדירהשכר

46%02.0ושיווקפרסום

46%02.0ביטוחים

7%00.0עיוןימי

978%50.0המנהלתלחברהניהולדמי

4%00.0אחרותהוצאות

(%96.1) 978050,15051.05151.0'ניהולדמיכ"סה

109.יי25

794.י24,

91780651.00351.0(...)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

5160351.00051.0מיסיםהוצאות

120,1LIHההוצאותכלסך

ם,1ל1בם,211נב22162(2)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(י)
.2007בדצמבר31לעומת2008בדצמבר31ביוםהקופהנכסימכללההוצאהאחוזשלהשינוישיעור(.י)

.(מוחלטבערך)העמלותשולמושבעדןוהמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(יי.)

:המהותייםהשינוישיעוריניתוח

המבניהשינוישלאחרבתקופהגסההוצאותפורטו2007בשנת.07/8/1-בארעהמבניהשינוי(1)

.המנהלתהחברהבדוחפירוטראה2008שנתלגבי
.המבוקריםהכספייםבדוחותי'ענייןבעלי"12בבאורפירוטראה(2)



ס"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

מדווחיםסבוכים

(חדשיםשקליטבאלפי)

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות.(1)ג

20082007200620052004

121,199187,188275,174684,150134,132השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

263,5790,5678,5616,5434,5מעבידהפרשות-שכירים
323,5827,5701,5618,5434,5עובדהפרשות-שכירים

306325342347335עצמאיםעמיתים

892,10942,11721,11581,11203,11ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(229,2)(395,2)(996,1)(817,2)(982,3)שכיריםעמיתים

(10)(3)(22)(248)(256)עצמאיםעמיתים

(239,2)(398,2)(018,2)(065,3)(238,4)התשלומיםכלסך

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

-58118015811העברתזכתותאלהקופה

(125)(671)(953.4)(547.15)(350.6)מהקופהוכהותהעברת

(125)(660)(795,4)(367,15)(769,5)נטוזכרותהעברתסך

908,4523,8839,8(490,6)885נטוצבירה

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

424,17004,9068,15711,9(791,20)נטו(הפסדים)הכנסות

215,179121,199187,188275,174684,150השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
========================================
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(ל2ג

15

"ירר1
:

02005---5-

:ןפ2004

--10-

---15-

-20-,י
הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת
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ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

ביןהשינוישיעור2007שנת'2008שנת'
השנים

6)892,10942,11הפקדות

~

8.8)
238,4065,3%3.38(1)משיכות

(%16.59)(547,15)(350,6)(2)מהקופהזכויותהעברת

581180%78.222(2)הקופהאלזכויותהעברת

המשברבעקבותהודאותוחוסרהעמיתיםחששותאת,היתרבין,משקףבמשיכותהגידול(1)

.הכלכלי
,הקופהאלבהעברותוהעלייהאחרותלקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(2)

.אחרותלקופותביחסהקופהשלהטובהלתשואה

מכלל(הגבלהבלאלמשוךוכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

.(%7.15-07/12/31)2008בדצמבר31ליוםנכון,%1.17הואהקופהנכסי

-להאפקטיביתהנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות
%100.

שנים8.11הוא2008בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
העמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(07/12/31-1.12)

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהם

נכסימכלל%1.17שלבשיעורהינן,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות
כספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)המאזןליוםהקופה
אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותםלמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופה

ואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות
עתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך).בבורסהממכירותצריך

,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשלההשקעותמדיניותמתייחסת
שומרתהקופהזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן
ועםמהקופהכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעל

חלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכות
,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספים
.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים

-22-



ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפין

2008לשנתעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

שכירים

זכויותסך
העמיתיםעמיתיםמספר

השנהלסוף(3)משיכות(2)הפקדות(1)גילאים

3066542915968לגילעד

39-30574,3686,2917775,27

49-40370,2796,2648,1734,47

59-50137,2863,3001,3110,70

66-60713353,1979,3422,26

15913772196.4ומעלה67

ואלheaכ"יזה

~

132205177נ1110

עצמאים

זכויותיזך
העמיתיםמספר

השנהלסוףט)נחציכוע(2)הפקדוע(תחשבונתנ(4)בקופהחוגן

3723-37(כולל)שנים5עד

231707256925,1שנים9-5

1848(5)ומעלה1961ילידי

268333156Lftlfכ"סה

t

משכו,היינו)שפרשועמיתיםובתוספתהשנהבסוףהעמיתים/החשבונותמספראתכוללהמספר(1)
.(השנהבמהלךבחשבוןהיתרהכלאת

.הקופהאלזכויותהעברתכולל(2)

.מהקופהזכויותהעברתכולל(3)

במהלךיתרתםכלאתשמשכועמיתיםלגבי)היתרהכלמשיכתמועדאוהשנהלסוףבקופהותק(4)
.מבינהםהמוקדם,(השנה

.2006/1/1-מהחלשנוצרולתנועותמתייחסהעמיתיםזכויותסך(5)
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

2008בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותמספר
08/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2007/12/31העמיתיםסוג

757,11(333)355,11735שכירים

242(26)24919עצמאים

222,11(1116012542221הכלסך

חשבונותמתוכם

שייח500עדשלביתרה
בשנהתנועהוללא

24122(ב220ב2נ52(*)האחרונה

.ההנהלהלסקירת(ב)(2)גבפרקלעילראה,העמיתיםבתנועותלשינוייםאפשרייםהסברים

תשואותדוה.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

העוקבהיום)2005בדצמבר30מיוםהחלחושב2006בשנתהקופהשלהשנתיתהתשואהשיעור
לחשבונותשנוקףהתשואהשיעורכמו,(2005בשנתהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליום

.2006בשנתהעמיתים

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

שנתיתתשואהשנתיתתשואה
ברוטונומינליתשנהברוטונומינליתשנה

2008(%87.9)2003%80.13

2007%82.92002%79.3

2006%74.52001%45.11

2005%30.102000%39.4

2004%66.71999%60.11

שנתיתתשואה
נומינליתממוצעת

תקןהטייתברוטותקופה
2005-2008%66.3%20.8

1999-2008%66.6%40.6
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדוח.ד
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתההנהלהסקירת

ההשקעותניתוחדוח.ה

.סמןתיקוביןהקופהשלההשקעותתיקתשואותביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.(1)ה
,הקופהשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקופהמנכסיהאפיקאחוז.א

.חודשבסופיהקופהנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

כלליק"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקהמתאיםהמפורסםהמדדלפי: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
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ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשו)השקעותניתוחדוח.(3).ה

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשוקהקופהמנכסיהשקעהאפיק

0354.5%47.52851.0מזומניםושווימזומנים
----------------------

ממשלתיח"אג

%85.19%55.9%90.1קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%45.13%50.12%68.1(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%18.0%47.5%01.0מועדקצרמלווה

4851.335954.3ממשלתיח"אגכ"סה

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

סחירקונצרניח"אג

-%28.2-%69.13%64.16מדדצמודח"אג

%66.0%67.9%06.0צמודלאח"אג

-%95.2%36.0ל"חוח"אג

4סחירקונצרניח"אגכ"סה
~

30.175851.2-
----------------------

אחריםערךוניירותגנניותת

-%01.7-%70.13%14.51בארץאחריםערךוניירותמניות

אופציהכתבי

)

warrent)%01.0%41.74-%01.0-

-%29.2-%96.5%45.38ל"בחואחריםערךוניירותמניות

-6754.193154.9אחריםערךוניירותמניותכ"סה

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

והלוואותפקדונות

-ו.%66-%96.9%64.16מדדצמודותוהלוואותפקדונות

-%02.0-%40.0%51.5ח"מטצמודותוהלוואותפקדונות

-3651.106854.1והלוואותפקדונותכ"סה
----------------------

סחירלאקונצרניח"אג

-%02.2-%15.12%64.16מדדצמודח"אג

n"UD%05.0%51.5-%00.0צמודח"אג

-2051.120254.2סחירלאקונצרניח"אגכ"סה
----------------------

אחריםנכסים

-%98.1%65.0השקעהקרנות

-0.של6.0-21י02עתידייםחווים

-1/960.18651.0אחריםנכסיםכ"סה

-lftQQftli5851.12כ"סה

-8754.9ברוטונומינלית,בפועלהקופהתשואת

1נ2121הפרש



ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.ו

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקופההעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

אתלמשוךשיבקשועמיתים.המאזןליוםהקופהנכסימכלל%1.17שלבשיעורהינן
.גמלעסקיםימי4תוךיזוכו,כספם
.אחרתלקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
נזיליםנכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי

משיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%3.77שלבהיקףוסחירים
.מהצפויגדולות
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
העמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההקופה.53.4הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוך

הקופהנזילותניתוח
06/12/31שסיט07/12/31נכסים08/12/31נכסיםנזילות

(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)(בשנים)
560,138871,146537,142נזיליםנכסים

וסחירים
355,2744,2927,3שנהעדשלמ"מח

039,35036,45269,41שנהמעלמ"מח

261,3470,4454אחרים

215,179121,199187,188הכלסך

הממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים68.0הואהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
המהוון(וריביתקרן)המזומניםזרםשלתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקלל
כבעליונזיליםסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.מהנכסים

.שניםאפסשלמ"מח
הקופהההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקופה-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל
סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקופה,כןכמו

.האשראי
סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחווריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

תחולת.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
.2008בשנתהחוזרים

האשראימערךהואהאמוריםלחווריםבהתאםהקופהאתהמשרתהאשראימערך
.מ"בעהשקעותניהולאופקפסגותשל

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקופה
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ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

(המשו)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

08/12/3107/12/3106/12/31ליוםננון

מסךשיעורבאלפימסךשיעורבאלפימסדשיעורבאלפי
הננסיםפהנכסיםנשהננעיל"מ

סחיריםננסים
308,29%35.16577,31%84.15442,32%23.17בנכסיהשקעות

AA-בדירוגחוב

כולל)לפחות
%00.0102%05.0-637,2%47.1בנכסיהשקעות

עדבדירוגחוב
AA-

%00.0122%06.0279%15.0-בנכסיהשקעות

לאחוב
ללאמדורגות
מספקתבטוחה

945,31%82.17699,31%90.15823,32%43.17כ"סה

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

בלתיננסים
סחירים
269,35%69.19598,44%37.22611,42%64.22בנכסיהשקעות

-משבדירוגחוב
(כולל)לפחות

742,1%97.0123%06.0136%07.0בנכסיהשקעות

עדבדירוגחוב
AA-

383%21.0189,3%60.1378,2%26.1בנכסיהשקעות

לאחוב
ללאמדורגות
בטוחות

394,37%87.20910,47%03.24125,45%97.23כ"סה

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

948,774.41
339,69%69.38609,79%93.39השקעהכלסך

חובבנכסי
לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסינוני
היקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המירבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

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

בוועדתוחבריםההשקעותמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעות
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ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים2.3)08/12/31ליוםשנים9.3עלעומד
הממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%9.2)%4.4היאתאריךלאותולפדיון
ריביתהנושאים,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוך

גדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעור
.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשווי

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
%5.6היאלפדיוןהממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים3.3)שנים3.3עלעומדת

.(קודמתשנהבסוף%8.4)2008בדצמבר31ליוםנכון
שוטףבאופןמשתקף,סחיריםהלאח"והאגהפיקדונותבגיןהקופהשלהריביתסיכון

גוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקופהשלברווחיותה
ירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקופהרווחיהקטנת
.הריביתבשיעור

המחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודיםהשנהבסוףהקופהמנכסי%9.51
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפתלצרכן

,יושפעלמדדהצמודהמרכיב.נכסיהמסך%5.11שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקופה
הנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו

.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודים

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהקופה.חיצונייםמאירועיםוכן
הארגוןבתוךגורמיםמצדוהונאותמעילותעלסיכוניםסקרערכההקופה.נאותיםעבודה

יועציםבעזרתנעשואלותהליכים.מידעאבטחתסיכוניעלסקרוכן,לארגוןמחוץוגורמים
הסיכוניםמקצתלהקטנתלתרוםהואאףעשוי404סעיףדרישותיישום.חיצוניים

"ותקינהחקיקהתהליכי"-20בביאורראה404סעיףיישוםלגבינוסףפרוט.התפעוליים
.הכספייםבדוחות
שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעורתהקופה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
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ש"עוגמלקופת
2008לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקופה

המאזןתאריךלאחראירועים.ח

מדד,%74.7שלבשיעור100א"תמדדעלה09/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%97.1שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות
הדולרשערמול%63.6שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%63.0-בירד(הידוע)לצרכך
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות75.1-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

לפעילותבקופהנוסףהשקעהמסלוללהפעילהחברההחלה,2009שנתבתחילת(2)ח
."מניותללאמסלול"-יחסיתנמוךסיכוךעםבאפיקים

הפקדותלהפקידלעמיתיםאפשרותמתךשעיקרתהקופהבתקנוךתיקוניםהוכנסו,בנוסף
לתגמוליםאחרותגמלמקופותכספיםהעברתלרבות,הפיצוייםרכיבבגיךגםבקופה

.ופיצויים
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ש"עוגמלקופת
השנתילדוחאחריותהעלההנהלהדוח

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

מידעוכןלהםבהתאמההערוךנוסףמידע,ובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהבהוראות
.אחר

באותולדועלואישרו5.52.(לילמיוםהדירקטוריוןבישיבתנידונו,ל"הנהכספייםהדוחות
.תאריך

פנימיתבקרהמערכתהחברההנהלתמקיימת,הגמלקופתשלהכספיהדיווחנאותותאתלהבטיחכדי
נכסיוכינאותותהרשאותפיעלנערכותהחברהידיעלהנעשותהעסקותכלכילהבטיחשמטרתהמקיפה
הדוחותלעריכתמהימןבסיסמהוותהחשבונאיותוהרשומותמובטחתשלמותם,מוגניםהקופה

בטחוןאלאמוחלטביטחוןמעניקההיאשאין,בכךמטבעהמוגבלתהפנימיתהבקרהמערכת.הכספיים
עלמבוססהסבירהביטחוןשלהעיקרון.חריגותופעולותטעויותולמנועלגלותיכולתהלגביבלבדסביר

הדבריםמטבעחייבתהבקרהאמצעישלבהפעלתםשתושקעהמשאביםכמותלגביההחלטהכי,ההכרה
.אלהאמצעיםשלמהפעלתםשתצמחהתועלתאתבחשבוןלקחת

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

.תוצאותיהואתעבודתםהיקףאתלסקרבמטרההקופהשלהחשבוןרואיועםהפנימי
שלהשנתייםהכספייםהדוחותשלביקורתערך,הקופהשלהמבקרהחשבוןרואה,מועלםמשהה"ה

מידהבאיזודעתםאתלחוותלולאפשרהביקורתמטרת.מקובליםביקורתלתקניבהתאם,הגמלקופת
עלהממונהבהוראותשנקבעוהדיווחוכללימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,אלהדוחותמשקפים

ואתפעולוהיהתוצאותאת,הגמלקופתשלהכספימצבהאתובהנחיותיווחסכוןביטוחההוןשוק
.השנתייםהכספייםלדוחותמצורפתהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות.העמיתיםבזכויותהשינויים

רואהשללעיונונמסר("הנלווההמידע"-להלן)ההנהלהובסקירתהדירקטוריוןבדוחהמידע,כןכמו
לביןהכספייםבדוחותהמידעביןמהותיתהתאמהאיקיימתאםלהודיעשיוכלמנתעלהמבקרהחשבון
שהגיעואחרמידעאוראיותתואםאינומהותישבאופןמידעכוללהנלווההמידעאםאו,הנלווההמידע
.המבקרהחשבוןמרואהכאמורהודעהנתקבלהלא.הביקורתבמהלךהמבקרהחשבוןרואהלידיעת
ביקורתלצורךלנקוטחייבשהיהאלהעלנוספיםביקורתנהליזהלצורךנקטלאהמבקרהחשבוןרואה

.הכספייםהדוחות

סלעתמירד"עופרייצחק

,ב
ין

מ"בעהידינהלעובדייהבבנק
תפעולשרותינותן

ן/ח
ק

ללה/ל/עט:הדוחאישורתאריו
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עורגמלקופת
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

:להלן)2008לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקרתי

.("הדוח"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס

אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים

,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס
בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל

.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתים

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני
-וכן;גמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ההכנהתקופתבמהלךבפרט,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
,הדוחשל

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו.ב
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה

כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ג
סביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלךשאירע
עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי
-וכן,הגמללקופתהנוגעכספידיווח

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתה

-וכן;הגמללקופתהנוגע
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברה

.דיןכלפי.על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

23-ע-(לך
ל"מנכ,עתמיד"עותאריך
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עורגמלקופת
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

:להלן)2008לשנת("הגמלקופת":להלן)ס"עוגמלקופתשלהשנתיהדוחאתסקר

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתועלבהתבסס

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתועלבהתבסס
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהגמלקופתשלהעמיתיםבזכויות
שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםהבנק
-וכן;גמלקופתשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ההכנהתקופתבמהלךבפרט,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא
;הדוחשל

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו(ב)
לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינואתוהצגנו

-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופה
כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ג)

סביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלךשאירע
עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי
-וכןןהגמללקופתהנוגעכספידיווח

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםהבנק
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתה

-וכן;הגמללקופתהנוגע
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברה

מאוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

~
~

ה,אחראדםכליות

"
יו/י

תפעולשרותינותן
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עורגמלקופת

מאזנים

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20082007ביאור

םנכויי
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

943,4477בבנקיםמזומנים

691.13401.7מועדקצריפיקדונות

-
634,18878,7

:סחיריםערךניירות

4514,59091,54ממשלתיותחובאיגרות

4945,31699,13קונצרניותחובאיגרות

7,6286.28253.53אחריםערךוניירותמניות

745,119043,139
------------------------

:סחיריםשאינםערךניירות

5632,19239,27קונצרניותחובאיגרות

8260.3494.4אחריםערךניירות

892,22733,31
------------------------

762,17671,20בבנקיםפיקדונות
------------------------

1018146השקעותבגיןלקבלסכומים

214,179371,199ההשקעותכלסו
------------------------

-111חובהויתרותחייבים

215,179371,199הנכסיםכלסו ;=
===ן====

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
13215,179121,199העמיתיםזכויות

14-250זכותויתרותזכאים

215,179371,199וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
בצב=====;=

הביאורים
המצועקיי

.הבשפייםמהדוחותנפרדגלתיחלקמהווים

QI /S/ep%'

,וי41
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקלה"מנכהדעקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות
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עורגמלקופת

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20082007ביאור

(הפסדים)הכנסות

528637מזומניםושוויממזומנים

------------------------
:סחיריםערדמניירות

037,7518,3ממשלתיותחובאיגרות

693,1(968,1)קונצרניותחובאיגרות

330.10(484.24)אחריםערדוניירותמניות

(191415)151541

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

493383,1קונצרניותחובאיגרות

(589)(710.1)אחריםערךניירות

(217,1)794

------------------------
411528,1בבנקיםפיקדונות

------------------------
2258אחרותהכנסות

558,18(671,19)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות
----------------------

050ח15978ניהולדכהע

169178ערךמירוונעמלתו

18516(זט"נאהוצאתו

120,1134,1ההוצאחוכלסך

91)הדוחלקצנוננטוהפסדיכ0)הכניזתנ

"
20)424%1

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ש"עוגמלקופת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2007

187(188 121,199השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

790(5

51827

325

111942

263,5מעבידהפרשות-שכירים

323,5עובדהפרשות-שכירים

306עצמאיםעמיתים

892,10ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(21817)

(248)

(31065)

(982,3)שכיריםעמיתים

(256)עצמאיםעמיתים

(238,4)התשלומיםכלסו

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

:זכויותהעברת

801

(547,15)

(367,15)

581הקופהאלזכויותהעברת

(350.6)מהקופהזכויותהעברת

(769,5)נטוזכויותהעברתסך

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

(490,6)

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

424,17 (791,20)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

121,199 215,179השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

;ב=

.כספיים המהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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ש"עוגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור
הקופה.א

בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמה("הגמלקופת"או"הקופה"-להלן)ס"עוגמלקופת
1ביום.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי
-ס"עובשםמנהלתולחברהלקופהפוצלוהוא,בתאגידמבנישינויבוצע2007באוגוסט

בניהולשעוסקת,("המנהלתהחברה"או"החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה
.(להלןכמפורט)בנאמנותהקופה

גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפיעלמאושרתגמלקופתהיאהקופה
לתגמוליםכקופהמאושרתהקופה.("גמלקופותחוק"-להלן)2005-ה"התשס

גמלכקופתהקופהמוגדרת2008.1.1מיוםהחל.לפיצוייםואישיתולשכיריםלעצמאיים
,ופיצוייםלתגמוליםכקופהמאושרתהקופה2009משנתוהחל,לקצבהמשלמתלא

.ולעצמאייםלשכירים

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה

חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתמנהליהבבנק.לקופהתפעולשירותי
להוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנוןלפיהעמיתים

.דיןכל

השקעותניהולאופקפסגותידיעלמנוהלותהקופההשקעות2008בינואר15מיוםהחל
.מ"בע

.סהרבפועליםבמשמרתנמצאיםהנכסים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
בהתאם,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

תקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,גמעקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות
שוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמס
.("ההון

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
שנוספו,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום
לאחרהסכומיםגריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחר
.הסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועד
.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
.2003בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

מוצגים,כספייםפריטיםהנםהקופהשלוההתחייבויותהנכסיםשכלבכךבהתחשב
.הנומינלייםלערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםהכספייםהדוחות

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג
בתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמס
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עורגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור
מזומניםושווימזומנים.1

יותרהיתהלאהפקדתםבעתהפרעוךשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודש

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחס
.מזומניםושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שנקבעהסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות-
.אביב-תלבבורסתהאחרוןהמסחרביוםהערךלנייר

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע
.המאוןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

השוקשווי.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
ביום,בורסהבאותההסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבע

החליפיןשערילפילשקליםמתורגםל"בחוהשוקשווי.2008בשנתהאחרוןהמסחר
.ל"בחוסחירותכמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליוםהיציגים

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

מועדים)המזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
שלוההצמדהלבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומים
הורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועד
המתקבלים,הפרטנייםוהציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונה
.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברה
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עורגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

והמחירהעתידיהמחיראתבחשבוךהמביאהנוסחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-
אורווח.החוזהסיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאנךליום
ערךניירות"סעיףכנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונוקףמהחוזההנובעהפסד
.הענייןלפי,במאזן"זכותויתרותזכאים"סעיףאו"אחרים

שלהאחזקהשוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
ליוםעדההשקעהמקרןשהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפים
.המאזןאישור

פיקדונות.4
ארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.הכספייםבדוחותכלוליםהפיקדונות.ימיםמחודש

המתאיםשיעורלפיהמזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-פיקדונות-
המודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדוןשלהסיכוןלדרגת
לשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליו
.ההוןשוקאגףידיעלכך

חוץבמטבעעסקאות.5
לשערבהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העיסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפין
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6
שטרם(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלו

EX

.
.המאזןלתאריךעדהתקבלוטרם,המאוןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-

העמיתיםוכויות.7
אוגבייתםעםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים

כולליםאינםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות
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עורגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

שונותלהיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדנים

למסחררשומיםשאינםנכסים.ו
אולמסחררשומיםשאינםנכסיםלהחלפתעסקאותביצעהלאהקופה2008בשנת

.למכירתם
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקופהתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות
.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.הקופהעמיתילכלאחידיםהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

העוקבהיום)2005בדצמבר30מיוםהחלחושב2006בשנתהקופהשלהשנתיתהתשואהשיעור
לחשבונותשנזקףהתשואהשיעורכמו,(2005בשנתהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליום

.2006בשנתהעמיתים

2008200720062005

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנההקופהתשואות.א
(םיזוחאב)

%82.9%74.5%30.10-%87.9ברוטוהנומינליתהתשואה

%23.9%18.5%72.9-%30.10נטוהנומינליתהתשואה

שנהלפרףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ב

5.110772.1059.1022.103(בנקודות)הידועלצרכןהמחיריםמדד

802.3846.3225.4603.4ארהייבשלדולר

5481.57105.72884.89406.7שטרלינגלירה

2973.56592.55643.54465.5אירו

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ג
(םיזוחאב)

%69.2-%51.4%79.2%29.0הידושהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

%85.6-%21.8-%97.8-%14.1ב"ארהשלהדולרשלהחליפיןשער

-%38.4%42.4-%97.6-%04.28שטרלינגלירה

-%71.1%16.2%32.7-%39.6אירו
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עורגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2008בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

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

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

:סחיריםערךניירות

145,59--972,13542,27ממשלתיותחובאיגרות

779,1271,28-895,1945,13קונצרניותחובאיגרות

511.10286.28--775.17אחריםערךוניירותמניות

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

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

:סחיריםשאינםערךניירות

542,1990-632,19-קונצרניותחובאיגרות

815.2260.3--445אחריםערךניירות

445542,1990815,2892,22סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

438,17-324762,17-בבנקיםפיקדונות

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

181--181-השקעותבגיןלקבלסכומים

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

1---1חובהויתרותחייבים

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

698,65974,92998,4545,15215,179הנכסיםכלסך

-===-================-======--===-
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

2007בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

480,7-398-878,7מזומניםושווימזומניט

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

:סחיריםערךניירות

694,53397-091,54-ממשלתיותחובאיגרות

832,18104763,12699,31-קונצרניותחובאיגרות

365.14253.53--888.38אחריםערךוניירותמניות

888,38526,72501128,27043,139סחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

135,27104-239,27-קונצרניותחובאיגרות

617.3494.4(94)853118אחריםערךניירות

853253,2710617,3733,31סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

694,19-977671,20-בבנקיםפיקדונות

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

46--397השקעותבגיןלקבלסכומים

260,47480,119909722,31371,199הנכסיםכלסך

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

(154)-(154)--(")עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

===================================
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עורגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

בדצמבר31
20082007

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

514.59091.54סחירותממשלתיותחובאיגרות

514,59091,54בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

050,30918,18להמרהניתנותאינן

18-להמרהניתנות

050,30936,18בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות
895.1763.12להמרהניתנותאינן

895,1763,12ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

945סחירותקונצרנטונחובציגרו?(כ"סה

"
399(31

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

45aaaaיגעהחירותחובאיגרותכ"סה

20082007/12/31בדצמבר31

קונצרניותח"אג

הכלסךהכלסךלהמרהלאממשלתיותח"אג
:(בשנים)מ"מס.ב

:סחירותחובאיגרות

02.319.513.3צמודותבלתי

05.365.486.318.3למדדצמודות

78.278.251.0-ח"למטצמודות

03.357.457.377.2ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

-2%67.9%17.3.ן%8צמודותבלתי

%70.2%13.6%44.4%94.2למדדצמודות

%74.3%74.3%68.5-ח"למטצמודות

69651.33751.3.ל7651.2%19לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור

בדצמבר31
20082007:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

632.19239,27להמרהניתנותבלתי

632,19239.27סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

2008/12/312007/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

15.387.2למדדצמודות

98.018.1ח"למטצמודות

14.386.2ממוצעמ"מס

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותשאינןחובאיגרות

%54.7%92.4למדדצמודות

9551.7%64.6ח"למטצמודות

5454.79354.4לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה
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עורגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

בדצמבר31סחירותמניות-6ביאור

20082007

:ההרכב

412,17161,38מניותבארך

887581.1(1)ל"בחומניות

25%2221*222מניותהכליד

.ל"בחווהןבארץהןהסחירותמניותנגלל(1;

בדצמבר31

20082007

:בארץסחיריםאחריםערךניירות

359674סלתעודות

453אופציותכתבי יה
363727בארץסחיריםאחריםערךניירותכ"

..-.-----....-ך
:ל"בחוסחיריםאחריםערךניירות
624,9638,1סלתעודות
146.11-בנאמנותמשותפותלהשקעותקרנות

624,9784,12ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

----------------------- סה
נLEn5212סחיריםאחריםערךניירותכ"



ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31

20082007
:ההרכב.א

בארץסחיריםשאינסאחריםערךניירות
אופציותכתבי

595849

-24

595877

השקעהקרנות
החלפהעסקאות

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

:בחשלסחיריםשאינםאחריםערךניירות

665.2761.3

21665617,3

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

494.4ש

השקעהקרנות

:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

סחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

804,6-(*)ח"מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-

הבטחונותפיעלנרשמואחריםמנפיקיםאצלפורוורדיםעלבטחונית.הנכסיםמסך%5לפימחושביםסהרבפועליםפורוורדיםעלבטחונות(יי)
.שנדרשו



ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31

20082007

:ההרכב.א

חלודא762.17(*)ים.בבנעפיקדונות

.ח"שאלפי324בסךמובניםמוצריםכולל(*)

2008/12/312007/12/51

:(*)(בשנים)מ"מח.ב

:פיקדונות

39.382.3למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(*)(באחוזים)

:פיקדונות

%24.5%64.4למדדצמודים

.ל"בחומובניםלפקדונותהתייחסותכולליםאינםהנתונים(*)
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ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותבגיןלקבלקופהופדיוןדיבידנד,ריבית-10ביאור

בדצמבר31ליום

20082007

367לקבלEXריבית

39-לקבלדיבידנד

-145לקבלקרןפדיון

18146ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20082007

-1מנהלתחברה-חייבים

-1חובהויתרותחייביפכ"סה



עורגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(*)ענייןבעלי-12ביאור

המנהלתלחברהמתייחסזהבביאורהמידע.ענייןבעליבגיןוהוצאותיההקופההתחייבויותעלמידעלהלן

:החברהל"ולמנכהדירקטוריוןלחברי

(1)במאזןיתרות.1

20082007(***)

(ו196מנהלתחברה(זכאים)חייבים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(1)

הוצאות.2

20082007(***)

978518(י.)המנהלתלחברהניהולדמי

93-וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי
38-ל"מנכעלות

46-ביטוחים

228122

והגופיםהכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(.)
.בקופהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשורים

לנותנימשלמתוהיאלחברההניהולדמימשולמיםהקמתהמיוםהחל.07.8.1ביוםהוקמההמנהלתהחברה(*ל
.השוניםהשרותים

.07.12.31ליוםהמנהלתהחברהדוחפיעלמחדשסווג(יי.)



ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

עמיתיםזכויות-13ביאור

בדצמבר31ליום

!2008007:העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

277,179941,198(י)בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

180(62)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

115,1721154121בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

%10.0-%03.0בזכויותהשינויבעקבותהקופהלתשואתהגריעה

לשינויפירוט

8886המאזןליוםחולקושטרםרווחים

94(106)המאזןתאריךלאחרשבוצעהקופהנכסיבשערוךשינוי
-(44)המאזןתאריךאחרישנרשמולשלםלהוצאותהפרשות

tha%1

.(ח"שאלפי47אשתקד)ח"שאלפי33בסךהמאזןליוםמעברבחשבוןהפקדותכולל(י)

זכותויתרותזכאים-14ביאור

בדצמבר31ליום

20082007

154-פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

96-מנהלתחברה-זכאים

ע25_.נזכותויתרותזכאיםכ"סה

53



ש"עוגמלקופת

2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-15ביאור
ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20082007(*)

128-ל"מנכשכר

138-וועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי
306-יהבלבנקניהולעמלת

160-בקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

:מקצועיות

73-משפטיות

29-השקעותייעוץ

37-חשבוןרואהביקורת

40-פניםמבקר

7-מחשובשירותי
25-אחרמקצועיייעוץ

4-משרדואחזקתדירהשכר

46-ושיווקפרסום

46-ביטוחים

7-עיוןימי

-978המנהלתלחברהניהולדמי

4-אחרותהוצאות

221ניהולדמיכ"סה

~

hQ

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקופהמעמיתיגובההמנהלתהחברה

לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתהמנהלתהחברה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

כללים)הכנסהמסבתקנותהמופיעההנוסחהלפי,2008בשנתמעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
.%47.0הוא('גחלק,שישיתתוספת)1964-התשכדגמשקופותולניהוללאישור

הנכסיםליתרותביחס,הכספיבדוחשהוצגוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור
.(%51.0אשתקד)%50.0הוא,2008בשנתנטוהחודשיות

פרוט.07.8.1מיוםהחלהמנהלתבחברהשהוצגוסכומיםכולליםהשוניםלסעיפיהםהניהולדמי(.)
פירוט,המנהלתהחברהשלהכספייםבדוחותראה.המנהלתהחברהשלוהפסדרווחבדוחראה

.סעיפיםלפיההוצאות

-54-



ס"עוגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-16ביאור
שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20082007

ששולמוהעמלותסכומי
9121ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

20082007

הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%08.0%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0%05.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

(")%02.0%03.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה
%12.0-%20.0%6.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

למחיומעברהשוקלעושיהמשולמתעמלהללא,שוקעושיעםח"באגעסקאותעושההקופה
.העסקאות



עורגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-18ביאוס

פועלתוהיא,הכנסהמסבפקודת47בסעיףכהגדרתה,מאושרתגמלקופתהיאהקופה.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוף

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

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20082007

ח"שאלפיח"שאלפי
התקופהבשלח"מאגריביתבגין

01אחרשלבבעלותוהיושהאגרות

515(*)זריםערךבניירותמהשקעות

516הכלסך

======
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכווריסערךבניירותמהשקעותהמסהוצאות(*)

ממססופיותשומותנתקבלולא.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקופה.ד
.הכנסה

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויותא19ביאור

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

לגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהקופהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההקופהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החוב

מכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
ביןהכוללים,עובדיולגביפרטיםלקופהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוק
לקופתבתשלוםוהמעבידהעובדשלחלקםסכומי,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתר
באופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.אחרתגמלבקופתגםמבוטחיםהעובדיםוהאםהגמל
העובדיםבביטוחאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינויעל,לקופהשוטף
.אחרתבקופה

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

הגמלקופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמעקופות)פיננסיים
מובנהקושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליה

הסכומיםעלמדויקמידעהקופהבידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוי
.בלבדאומדןאלא,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלא

העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
האמורהאומדן.(2007שנתבסוףח"שאלפי351-כ)ח"שאלפי302-כהואהתשלומים

.(2007שנתבסוףח"שאלפי89-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי72-כשלסךכולל
-56-



עורגמלקופת
2008לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-19ביאור

נכון,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:(עזבאלפי)2008בדצמבר31ליום

החובכלסךריביתהערכתקרןהערכתהמעבידשם
שנצברההחוב

70373ברקבניעירית

272653סכניןעירית
17825מקומיתמועצה

פקיעע
16319מקומיתמועצה

מגאר
13215מקומיתמועצה

זמיע'כסרא
התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנקנ

בדברלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופה
.הפיגור
מגישצריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהקופהשלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעות
:שלעיל'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד

בונקטהשהחברההטיפולהמעבידשם
שהוגשההמעסיקכנגדתביעההוגשה2008בינוארברקבניעירית

שילםהתביעהבעקבות.08/1עדלתקופההתייחסה
.פיגוריםריביתחובנותר.החובמרביתאתהמעביד
בהתייחסאזהרהמכתבלמעסיקנשלח09/3בחודש
.הפיגוריםריביתלחוב

דין-פסקניתן,משפטיתתביעההוגשההמעסיקכנגדסכניועירית
.לפועלההוצאהלשכתבאמצעותלגבייההועברוהוא
התביעההגשתשלאחרבתקופהשנוצרחדשחובלגבי
-ייפרעלאשהחובוככלאזהרהמכתבלמעסיקנשלח
.נוספתתביעהתוגש

ככל.דין-פסקוניתןתביעההוגשההמעסיקכנגדפקיעיןמקומיןמועצה
הואהדין-פסקנשואהחובאתישלםלאשהמעסיק

.לפועלההוצאהלשכתבאמצעותלגבייהיועבר
המעסיקשילםלמעסיקשנשלחאזהרהמכתבבעקבותמגארמקומיתמועצה

ליתרתהמתייחסאזהרהמכתב.מחובותיוחלק
.09/3בחודשלמעסיקנשלחהחובות

חובותבגיןמשפטיתתביעההוגשההמעסיקכנגדכסראמקומיתמועצה
096/1בחודש.(נסתיימהטרםאשר)08/1עדלתקופהסמיע

החובותבגיןנוספתתביעההמעסיקכנגדהוגשה
.08/9עדשנצברוהנוספים

.השקעהבקרנותהבריתארצותשלדולראלפי128-כעודלהשקיעהתחייבההקופה.ד
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ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור
במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףוהוראות(ומשניתראשית)חקיקהעלמידעלהלך

:גמלקופותפעילותעלבולטתהשפעהבעלות,האוצר

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

בענייןחוזר2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

שמיועדותהוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"
פורסמו404סעיףמכח.("404סעיף"-להלן)Act%50-השל404סעיףדרישותאתליישם

שלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצות
הוראותיישום.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואה
שלהמלאיישומו.פנימיותבקרותשלתשתיתמערכותשלוהקמהפיתוחמחייבזהחוזר
טיוטת.2009בדצמבר31ביוםשתסתייםמהשנההחל,מוסדיגוףשלהשנתיבדוחהחוזר
יישומואתהשארביןדחתה,2008בדצמבר7ביוםשפורסמהההוןשוקאגףשלחוזר
.2010בדצמבר31ביוםשתסתייםלשנה,החוזרשלהמלא

נוסףמידעלפרק9בסעיףראהנוסףפרוט.לעילכאמורההוראותליישוםפועלתהחברה
.הדירקטוריוןבדוח,סיכוניםעל

תיקון"להלן)2008-ח"התשס,(3תיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
הפקדות2008משנתהחלכינקבע3לתיקוןבהתאם.08.01.28ביוםלתוקףנכנס:("3

שלסוגיםבשנילהתבצעתתאפשרנהלפיצוייםאישיתגמלולקופתלתגמוליםגמללקופות
:גמלקופות

כספיםממנהלמשוךניתןאשרלקצבהגמלקופת:"לקצבהמשלמתגמלקופת"(א) כהיווןאוכקצבהבמישרין
.הזכאותמועדבהגיעפעמיחדלסכוםקצבה

כספיםממנהלמשוךניתןשלאלקצבהגמלקופת:"לקצבהמשלמתלאגמלקופת"(ב)
אלא,(פטירתולאחרעמיתשללמוטביוהמגיעיםוכספיםפיצוייםכספי:למעט)במישרין

.לקצבהמשלמתגמללקופתהעברתםשלבדרך

גמלוקופותלתגמוליםגמלקופות,ואילך2008.1.1מיוםהינוהפקדתםשמועדכספיםלגבי
.לקצבהמשלמותלאגמלכקופותתשמשנה,2007.12.31ליוםעדשפעלולפיצוייםאישיות

גמלמקופותלמשיכהניתניםיהיו,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועדכספים
.3תיקוןשלתוקףשללכניסתועדשחלוהמסלכלליבהתאםהוניבמסלוללתגמולים

.לקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה

לקצבהמשלמתלאגמלבקופתעצמאיעמית,האמורלחוקביחסמעברלהוראתבהתאם
ליוםעדבעבורושבוצעוההפקדותלביטולהוראתו08/12/31ליוםעדלמסוררשאיהיה

מסבניכוילעמיתהוחזרו,כאמורהעמיתביקשהפקדתםביטולשאתהכספים.06/6/30
.ההחזרמועדועדההפקדהממועדהתקופהבשלהוןרווחי
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הנובעתהיתרהביןההבחנהאתהממוחשבתבמערכתלראותניתן08/12/1-מהחל
לפנישבוצעומהפקדותהנובעתהיתרהלביןואילך2008שנתמתחילתשבוצעומהפקדות

אחתלכלביחס,משיכהלרבות,נפרדותהוראותבמערכתלהזיןהמאפשרבאופן,זושנה
.אלומיתרות

תקנות":להלן)1964-ד"התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הננסהמסתקנות
המנהלותהחברותשלפעילותןהוסדרהגמלקופותחוקלחקיקתעד.("הגמלקופות

עלהפעילותמוסדרת,הגמלקופותחוקחקיקתלאחר.אלהתקנותהוראותפיעלוהקופות
בענייןהוראות,היתרבין,קובעותהגמלקופותתקנות.במקבילהחקיקההוראותשתיידי

,הקופותנכסישערוך,לעמיתיםתשלומים,הקופותבכספישימוש,לקופותתשלומיםביצוע
.ועודלעמיתיםדיווחים,חשבונותניהול,הניהולדמיקביעת

אשר2009-ט"התשס,(תיקון)(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הננסהמסתקנות
גמלקופותבתקנותסעיפיםלביטולמביאאלולתקנותהתיקון.2009.2.25ביוםפורסמו

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותמוסדרזהנושא)נכסיםבשיערוךהעוסקים
.פירסומןמיוםיום30לתוקףתיכנסנההתקנות.(2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב)גמל

,(שעההוראת)(חייםולביטוחגמללקופתהתשלוםתקופתהארכת)הננסהמסתקנות
הוארך,אלולתקנותבהתאם.2009.2.4ביוםהכנסתידיעלאושרואשר,2009-ט"התשס
לקצבהגמלקופותעבור2008המסשנתסוףבגיןעצמאייםעמיתיםלהפקדותהמועד
כהפקדותיוכרואלושהפקדות,תנאי.2009.02.28ליוםיאוחרלאעד,השתלמותוקרנות
2009.4.1ליוםעדבקשההמוסדילגוףיגיששהעמיתהוא,2008שלהמסשנתעבור

.2008לשנת2009.2.28ליוםעדשבוצעוההפקדותאתלשייךיבקששבמסגרתה

,(קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
קופותשביןהכספיםהעברותאתמסדירותהתקנות.2008.03.24מיום2008-ח"התשס
התנאיםאתהגדירואשרהכנסהמסתקנותהוראותאתלהחליףובאותהשונותהגמל

מועדים(1):באלההיתרבין,עוסקותהתקנותהוראות.גמלקופותביןכספיםלהעברת
ואליהןמהןהקופות(3)ןהכספיםהעברתאופן(2);המועברוהסכוםלהעברהרלוונטיים

הגמלקופותסוגיביןההעברהאפשרויותהורחבואלובתקנות)העברהלבצעניתן
מוגדריםזמןטווחיקביעת(5);כספיםהעברתלבצעניתןלאבהםהמקרים(4);(השונים
ימי10בתוךתיעשההמקבלתלקופהכספיםהעברת,ככלל-הכספיםהעברתלביצוע
איחורבגיןסנקציהוקביעת-המעבירהלקופהההעברהבקשתשהוגשהמיוםעסקים
חשבונותאיחוד.חשבונותלאחדאפשרות(7);ביטוחיתאחריותהעברת(6);בהעברה
מזהנמוךהמקבלתבקופהשהוותקלכךכפוףלתגמוליםגמלובקופותהשתלמותבקרנות
לפיצוייםגמלקופת,לקצבהגמלבקופתחשבונותאיחודואולם,המעבירהשבקופה
עמיתשלחשבונותלפצלאפשרות(8);כאמורלוותקכפוףאינומחלהלדמיגמלובקופת
פנסיהובקרנותלתגמוליםגמלבקופות,השתלמותבקרנותהחשבונותלפיצולוהאופן
,לתוקףכניסתןעם,הביאואלותקנות,כןכמו.מעבירהלקופהמעבידחוב(9);חדשות

הוראות.1964-ד"תשכ,גמעקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותלתיקונים
ביטוחמקופותכספיםהעברותלגבילמעט,2008.10.01מיוםהחללתוקףנכנסוהתקנות

הינוהמועד,לתוקףהתקנותלכניסתיותרמאוחרמועדנקבעזהלעניין-אליהןאו
פרסוםבמועדכברלתוקףנכנסואשרמסוימיםבענייניםתיקוניםלגביולמעט,2009.01.01
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

המגיעיםהכספיםאתלהעבירמוטבשלאפשרותוביטולכדוגמת,2008.3.24מיוםהתקנות
.שמועלגמלקופתלחשבוןשנפטרעמיתשלמחשבוןלו

מטרת.08.08.05מיום(11-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)גמלקופותביןכספיםהעברת
ביןהכספיםהעברתהליכיאתלהסדירהיא,הניודלתקנותובהתאםבהמשך,זהחוזר
ומועדיםבאופן,הכספיםלהעברתהזמניםבלוחות,היתרביןמטפלהחוזר.גמלקופות

שלתחילתן.המנהלותהחברותביןלהעבירשישובנתוניםהביטוחיהכיסוילהעברת
מועדשלהםבחוזרהקבועיםמסוימיםבענייניםלמעט,2008.10.01ביוםזהחוזרהוראות
.לעילמהמצויןיותרמאוחרתחילה

2009-ט"התשס,(נכסיםשוויחישוב)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

גוףשלנכסיםשוויחישובבדברהוראותקובעותהתקנות.2009.2.25ביוםפורסמואשר
כניסתעם.הנכסיםשוויחישובשיטת,הנכסיםשערוךתדירות:בעניין,היתרבין,מוסדי
בשיערוךהעוסקותגמלקופותבתקנותמסוימותתקנותתבוטלנה,לתוקףאלותקנות
,(תיקון)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותהקבועבמסגרתנכסים
.2009-ט"התשס

/(עסקאותביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

שמותרההוצאותסוגיאתלהסדירהינההתקנותמטרת.08.2.28מיום2008-ח"התשס
במסגרתיכללולאאלוהוצאותכאשרשבניהולובנכסיםעסקאותבשללגבותמוסדילגוף

הכלליתהמגמהעםהתקנותמשתלבות,היתרבין.מהחוסכיםגובההואאותםהניהולדמי
מקומייםמוסדייםגופיםלעודדהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלשלהממונהשל

עללהשיתשניתןהישירותהוצאות.ל"בחובנכסיםשלהםההשקעהשיעוראתלהגדיל
דמי(2);סחיריםערךניירותשלומכירהקניהעמלות(1):היתרבין,כוללותהעמיתים
הערךניירותמשמורתאתשמבצעמישגובהעמלהוכלסחיריםערךניירותבשלשמירה

שאינםסחיריםלאערךבניירותגמלקופתשלמהשקעההנובעתהוצאה(3);(הקסטודיאן)
;קשורלצדמשולמתההוצאהאיןאם,קשורצדשאינולמיהלוואהממתןאוקשורצדשל

איןאם,קשורצדשלשאינןבמקרקעיןבזכויותגמלקופתשלמהשקעההנובעתהוצאה(4)
על,הגמלקופתעלהחליםמסים(6);חיצוניניהולעמלות(5);קשורלצדמשולמתההוצאה
לקופתמשנהביטוחבעדביטוחדמי(7);בנכסיהשנעשועסקאותועלהכנסותיהעל,נכסיה
.הממונההורהשעליהםבתנאיםהמשולמים,ביטוחקופתשאינהלקצבהמשלמתגמל

"חיצוניניהולעמלת"הגדרתהורחבהשבמסגרתןמעברהוראותקובעותאףהתקנות
מיוםימים30לתוקףנכנסוהתקנות.בתקנותכמפורט,"ישירותהוצאות"הגדרתוהורחבה
.פרסומן

עלהפיקוחלחוקבהתאם.2006בספטמבר10מיוםשירותיםלמתןהסכמיםחוזר
חוקלהלן)2005-ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותים
.מוסדיגוףעםזיקהביחסילהיותאוהנאהטובתלקבלפנסיונייועץעלנאסר,(הייעוץ
אוניהולבהסכםמוסדילגוףפנסיונייועץביןהתקשרותבכלכינקבע,זהלחוזרבהתאם
אםאלא,המוסדיהגוףלביןהפנסיוניהיועץביןאסורהזיקההיוצרכהסכםיראו,תפעול

מןתשלוםלגבותהפנסיוניהיועץעלהאיסורובכללם,בחוזרהקבועיםהתנאיםהתקיימו
המנוהליםהנכסיםמסך%1.0עלהעולהבשיעורהתפעולשירותיבגיןהמוסדיהגוף

.הפנסיוניהייעוץלתחוםנכנסטרםיהבבנק.תפעולהסכםלאותובהתאם
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(16-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)קונצרניותחובבאגרותהשקעהלענייןשעההוראת

שלשווייןאתלחשבמוסדייםלמשקיעיםלאפשרזהחוזרשלמטרתו.08.11.04מיום
למועדועדתחילתוממועדהחלשנרכשוישראליותחברותשלקונצרניותחובאיגרות
.זהבענייןוהכלליםהמסגרתאתולקבוע,המתואמתעלותןלפי,הממונהיודיעשעליו

מסגרתניהולבאופן,לרבעוןאחתלפחות,תדוןההשקעותועדת,החוזרלקביעתבהתאם
.ההשקעה

2009-מוסדייםגופיםחוזר)עידכון-הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופיםנכסירשימת
נכסירשימתשעניינו,2-9-2008חוזרהוראותאתמעדכןזהחוזר.2009.2.4מיום(1-9

קונצרניםחובנכסיעלדיווחהוספתלצורך,הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופים
חובבאגרותהשקעהלענייןשעהבהוראתכאמורהמתואמתעלותםלפיהמחושבים
.08.11.04מיום(16-9-2008מוסדייםגופיםחוזר)קונצרניות

9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופיםנכסירשימתחוזר
אתשלהםהאינטרנטבאתרלפרסםהמוסדייםהגופיםעלכיקובע08.01.20מיום(2

חוורלהוראותובהמשךזהבחוזרלאמורבהתאםהבודדהנכסברמתהנכסיםרשימת
מתכונת.מוסדיגוףשלאינטרנטבאתרנדרשמידעבעניין8-9-2007מוסדייםגופים

אופןבדברזמיןמידעהצגת(1):הינםהאמורלפרסוםהטעמים.רבעוןבכלהיאהפרסום
כיצדלדעתיוכלעמיתאומבוטחשכלכך,המוסדייםהגופיםידיעלהציבורכספיהשקעת
יצירת(2).והשקיפותהנאותהגילוילהגברתמהמדיניותכחלק,שלוהחיסכוןכספיהושקעו
שלההשקעותלכספיבנוגע,לציבורהמוסדייםהגופיםשמספקיםבמידעאחידות

.2008שנתשלהשניהרבעוןבגיןמהדיווחיםזהחוזרשלתחילתו.העמיתיםאוהמבוטחים
בחוזרזהחוזרמהוראותלחלק(והבהרההוספהדרךעל)תיקוןפורסם08.08.25ביום

2008-מוסדייםגופיםחוזר)"תיקון-הבודדהנכסברמתהמוסדייםהגופיםנכסירשימת"
.פרסומומיוםהמתקןהחוזרשלתחילתו(12-9

(9-2008"9מוסדייםגופיםחוזר)מוסדייםבגופיםהשקעהנכסישללראשונהחישוב
סחירלאונכססחירנכסשוויחישובאופןקביעתהינהזהחוזרמטרת.08.07.01מיום
שלההוגןהשוויאתלקבועשישהואהמנחההעיקרון.הנכסשלהראשוןההכרהבמועד
תחילתוממועדהחלכינקבע,כןכמו.עבורוששולםהסכוםלפיהראשוןההכרהביוםנכס
שנדרשהיכן,למסחררשוםשאינוסחירלאסטנדרטיחובנכסשלערכוחישוב,זהחוזרשל
להוראותבהתאםשנבחרהמצטטתחברהידי-עלויעודכןיפורסם,הממונההוראותלפי
שלתחילתן.הממונהידיעלשייקבעולתנאיםבהתאםהחברהעםיתקשרמוסדיגוף.הדין

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותכניסתמיוםזהחוזרהוראות

"
חישוב)

.לתוקף2009-ט"התשס,(נכסיםשווי

החיסכוןעלממשלתיתהגנה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
2009-ט"התשס,(שעההוראת)(הפנסיוני

כספיעללהגנההזכאי,עמיתיקבלשבוהאופןאתקובעותהתקנות.2009.2.25מיום
בדצמבר14)ט"התשסבכסלוז"ימיום4323'מסהממשלהלהחלטתבהתאםשלוהחיסכון

.הגנהאותהאת,("הממשלההחלטת":להלן)'פנסיונילחיסכוןממשלתיסיועבעניין(2008
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להעניקונועדההישראליההוןשוקאתשפקדואירועיםלאורגובשההממשלההחלטת
,לקבלתהזכאותלתנאיבכפוףעמיתיםשלהפנסיוניהחיסכוןלכספיממשלתיתהגנה

עמיתלגביכי,קובעותאלותקנות.בההמפורטובאופןהממשלהבהחלטתכמפורט
השתתפותסכוםאתיראו,הממשלההחלטתלפיזכאיהואלהההגנהאתלממשהמבקש

וכי,(הממשלהבהחלטתכהגדרתו)ההסדרמימושבמועד,לזכותונצברכאילוהממשלה
השתתפותסכוםואת(בתקנותכהגדרתו)המוגןהסכוםאתלמשוךרשאייהיהזהעמית

לחוק23סעיףלפירשאיהואאםזולת,קצבהשלבדרךרק,חלקםאוכולם,הממשלה
היווןשלבדרךולמעט.קצבהשלבדרךשלאהאמוריםהסכומיםאתלמשוךגמלקופות
שלתוקפן.נתוניםשמירתבדברהוראותהתקנותקובעות,ועודזאת.פעמיחדלסכוםקצבה
.2018.12.31ליוםעדהינואלותקנות

נוספותהוראות

הבאיםבענייניםוההוראותהתקנות,החוקיםגם,השארבין,לתוקףנכנסו2008בשנת
:(2008שנתלאחרליישוםחלקם)

.המוסדייםהגופיםשלהתשואהמרכיביפרסום
.הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח
.תיקון-המוסדייםהגופיםשלחודשידוח

.ליישומםהזמניםלוחותועדכוןאשראילחוזריוהבהרותתיקונים
.תיקון-מוסדייםגופיםידיעלהמשולמותעמלותדיווח
.תביעהביישובבפוליגרףשימוש

.ולעמיתיםלמבוטחיםוהטבותמתנות-

חלקשלהנושאיםלהלן.שוניםבנושאיםהעוסקותטיוטותמספרפרסםההוןשוקאגף
:המאזןלתאריךנכוןלתוקףנכנסוטרםאשרמהטיוטות

.הציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור
תלונותבירורבמסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת-

.הציבור
.מוסדיגוףשלהמבקרהחשבוןרואהלענייןהוראות
.מוסדייםבגופייםמשרהנושאיעלדיווח

.המוסדייםבגופיםצפויההשקעהמדיניותעלהצהרה
.מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישוב

.הפנסיוניהחיסכוןבתחוםמידעלהעברתאחידמבנה-
.מוסדילגוףעמיתיםצירוף-

.תביעותיישובאגבסטטיסטימידעאיסוף

.מוסדייםבגופיםחיצונייםלדירקטוריםגמול
.זמנייםתפעולשירותי-
עמיתיםזכויותנתוניטיוב-
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המאזןתאריולאחראירועים*21ביאור

,%74.7שלבשיעור100א"תמדדעלה09/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך.א עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%97.1שלבשיעור

הדולרשערמול%63.6שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%63.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות75.1-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

לפעילותבקופהנוסףהשקעהמסלוללהפעילהחברההחלה,2009שנתבתחילת.ב
."מניותללאמסלול"-יחסיתנמוךסיכוןעםבאפיקים

הפקדותלהפקידלעמיתיםאפשרותמתןשעיקרתהקופהבתקנוןתיקוניםהוכנסו,בנוסף
לתגמוליםאחרותגמלמקופותכספיםהעברתלרבות,הפיצוייםרכיבבגיןגםבקופה

.ופיצויים

במסלול%01.4שלברוטונומינליתתשואההקרןהשיגה2009פברואר-ינוארבחודשים

,הכללי
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