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 דוח הדירקטוריון העוסק בתיאור החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ(להלן:
 ״החגרה״ ו/או ״ההגדה המנהלת״) ו/או קופת הגמל ״רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ על שלושת
/ או ״מסלולי  מסלוליה (להלן: ״הקופה״ ו/או ״קופת הגמל״ ו/או ״קרן ההשתלמות״ או ״הקרן״ או ״המסלולים׳
 השקעה״) שבניהול החברה, התפתחותן ותחום פעילותן כולל גם מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד הינו מידע
 בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל היערכות של החברה ו/או
 הקופה או כוונות שלהן נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות
 המוערכות או המשתמעות ממידע זה. להסרת ספק, מובהר כי התיאור המובא בדוח זה ביחס לחברה ו/או לקופה
 שבניהולה, הינו תיאור תמציתי לצורכי דוח זה בלבד, כי אין בו כדי ליצור כל התחייבות כלפי עמיתי הקופה או צד
 שלישי כלשהו, וכי התנאים המחייבים את החברה ו/או את הקופה הם רק אלו המפורטים בתקנוני החברה ו/או

 הקופה ובהתקשרויות רלוונטיות שבוצעו על ידי החברה.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״קלאסי" * מסלול ״רביד אג״ח״ * מסלול ״ספיר מנייתי״

ל מ ג ת ה פ ו ל ק ם ש י י ל ל ם כ י נ י י פ א . מ  א

י ל ל ר כ ו א י  1. ת

 א. הסופת: ״רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״, קופת גמל ענפית ־ קרן השתלמות
 לשכירים אשר החברות בה מוגבלת לעובדי חרשויות תמקומיות לרבות מכוח חוזה אישי ו/או
 עובד רשות מקומית, המדורג בדירוג אחיד ועובדי המנהל והשירותים או הדירוגים המקצועיים
 כהגדרתם בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על מגזר עובדי הרשויות המקומיות כפי שיהיו
 מעת לעת, לרבות עובדי החינוך, הנוער והחברה והקהילה הזכאים להצטרף על פי דירוגם
 המקצועי כעמיתים בקרן. עובדים המועסקים אצל מרכז השלטון המקומי בישראל, לרבות
 הרשויות המקומיות החברות בו ושלוש הערים הגדולות (ירושלים, ת״א וחיפה) ו/או גופים
 הנתמכים תקציבית ע״י רשויות אלו (לרבות מועצות אזוריות, מועצות דתיות, איגודי ערים,
 איגודי ערים לכיבוי אש, איגודי ערים לאיכות הסביבה, חברות ועמותות עירוניות, ועדות תכנון
 ובניה, תאגידי מים וביוב ומתנ״סים) ו/או כל גוף משפטי אחר שהוראות ההסכם הקיבוצי חלות
 במערכת היחסים בין המעסיק לעובדיו ואשר ההסכם הקיבוצי כהגדרתו בתקנון זה חל על יחסי
 העבודה בינם לבין מעסיקם. הקופה מנוהלת בנאמנות ע״י החברה החל מחודש אוגוסט 2007.
 עד למועד זה התנהלה הקופה והחברה תחת ״קופה תאגידית״ אחת (קרן ההשתלמות לעובדי
 הרשויות המקומיות בע״מ) ללא הפרדה בין הקופה לחברה המנהלת אותה. קוד הקרן הינו

.520031824-00000000000408-0408-000 
 נכון לשנת הדוח, מפעילה החברה שלושה מסלולי חסכון:

 1. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי
 (להלן ״רום קלאסי״)

 2. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רביד אג״ח
 (להלן: ״רבידאג׳יח)

 3. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול ספיר מנייתי
 (להלן: ״ספיר מנייתי״).

 ב. מועד הקמת קופת הגמל: 01.06.1980

 ג. מסלולי ההשקעה של קופת הגמל:
 מסלולי החיסכון של הקופה אושרו כקופת גמל על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח

 וחיסכון במשרד תאוצר. תוקף האישור הינו עד 31.12.2015.
 ״רום קלאסי״(408) פועל כמסלול הכללי של הקופה מאז הקמתה.

 קוד המסלול הינו 520031824-00000000000408-0408-000.
 ״רום רביד אג״ח״ (1257) החל לראשונה לפעול במהלך חודש אפריל 2008.

 קוד המסלול הינו 520031824-00000000000408-1257-000.
 מסלול ״רום ספיר מנייתי״(1258) החל לראשונה לפעול בשלהי חודש דצמבר 2008.

 קוד המסלול הינו 520031824-00000000000408-1258-000.

 ד. בשנת הדיווח לא היו שינויים מהותיים בקרן בעקבות מיזוג, מכירה או רכישה של אחזקות.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״קלאסי" * מסלול "רביד אג״ח" * מסלול "ספיר מנייתי"

 ה. שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית 7זופת הגמל לסבל ומטרתו: הקופה הינה קופת גמל
 האישור חל על כספים המשולמים לקופה בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנות 19
 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תתשכ״ד - 1964 (להלן: ״תקנות מס
 הכנסה״) או בתקנות מכוח סעיף 22 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשס״ה
- 2005 (להלן: ״חוק קופות גמל״) שיבואו במקום תקנות מס הכנסה. נכון למועד עריכת הדוח,
 שיעורי ההפרשה הם: 2.5% חלק העובד, 7.5% חלק המעביד או הפרשה אחרת בהתאם לקבוע
 בהסכם בין המעביד לעובד ו/או בין מעביד לארגון עובדים וככל שעומד בהוראות הדין(בהתאם
 לתיקון תקנון הקופה שאושר על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד תאוצר בתאריך

.22.10.2012 

 ו. שמוי במסמכי היסוד של ה7ןופה:
 מסמכי היסוד של הקופה לא שונו בתקופת הדוח.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לשבדי הרשויות המקומיות
 מסלול"קלאסי" * מסלול ״רביד אג״ח" * מסלול"ספיר מנייתי"

ל מ ג ת ה פ ו ׳ ק ת י מ ת ע ו י ו כ ח ז ו ת י . נ  כ

 א. יחס נזילות:
 שיעור הסכומים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך מתוך כלל נכסי הקופה (להלן־יחס

 הנזילות) נכון לסוף שנת 2014, המם כדלקמן:

 שיעור
 סכומים
 נזילים
 אחתים

 מסלול 31.12.2014
 קלאסי 63.94%
 רביד אג״ח 79.77%
 ספיר מנייתי 62.87%

 ב. משד חיים ממוצע של החיסכון:
 משך החיים הממוצע של זכויות העמיתים, עבור אותם עמיתים שחסכונותיהם טרם
 הבשילו, המשקף את הזמן הממוצע הדרוש כדי שכל העמיתים יגיעו לתום תקופת

 החיסכון, ליום 31.12.2014 הינו כדלקמן:

 משך חיים
 ממוצע
 שנים

 מסלול 31.12.2014
 קלאסי 0.99
 רביד אג״ח 0.51
 ספיר מנייתי 0.98

 ג. שינוי כמספר השכונות העמיתים(מצרפי לשלושת המסלולים):

 לסוף
 השנה

 נסגרו
 השנה

 נפתחו
 השנה

 לתחילת
 השגה

 מספר חשבונות העמיתים

 סוג עמיתים
 שכירים 86,246 6,036 4,994 87,288
 סה׳׳כ 86,246 6,036 4,994 87,288

6,491 866 703 6,654 

 מתוכם חשבונות ביתרה
 של עד 500 ש״ח ללא

 תנועה בשנה האחרונה
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול"סלאסי" * מסלול"רבי- אג״ח" * מסלול ״ספיר מנייתי"

ה ע ק ש ה ת ה ו י נ ח ח מ ו ת י  2 נ

 א. מסלולקלאסי:

 מדיניות ההשמעה בתלזופה:
 כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובהתאם למדיניות
 הדירקטוריון בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו״ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג״ח של
 ממשלת ישראל, אג״ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, במניות, בנגזרות של מניות, אג״ח להמרה,

 הלוואות, מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי.

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעה לעומת שנה קודמת:
 מאזן המסלול הסתכם ביום 31 בדצמבר 2014 ב־ 2,810,948 אלפי ש״ח לעומת 2,663,379 אלפי
 ש״ח ביום 31 בדצמבר 2013, עלייה של 5.5% . הגידול בנכסי המסלול נבע בעיקר מהרווחיות

 באפיקי ההשקעה השונים בתוספת צבירה חיובית נטו של העמיתים.

 שיעור נכסי החוב שאינם סחירים, שהוא כ - 6% מסך כל הנכסים לתום שנת 2014, ירד בשיעור
 יחסי של 25% לעומת תום השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כ - 8.14% מסך כל הנכסים.

 הקיטון נבע בעיקר מפדיונות במהלך השנה של אגרות חוב לא סחירות ופיקדונות לטווח ארוך.

 שיעור ההשקעות האחרות, שהוא כ - 25.20% מסך כל הנכסים לתום שנת 2014, עלה בשיעור
 יחסי של 19% לעומת תום השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כ - 21.20% מסך כל הנכסים.

 השקעות אלו כוללות בעיקר השקעה בתעודות סל.

 בשאר סעיפי ההשקעה לא היו שינויים מהותיים.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״מלאם׳־' * מסלול"רביד אג״ח" * מסלול "ספיר מנייתי"

 השוואה של תשואת לזופת הגמל למדד הייחוס:

 תשואה
 משוקללת
ם י ז אחו ! 

 תשואת מדד
 היחוס

 באחוזים

 שיעור מדד יחוס
 האפיק
 מנכסי

ל  המסלו
 באחוזים

ק ההשקעה  אפי

 ת״א 100- 60% 4.87% 1.610/0
- MSCI WORLD 

40% 

 מניות* 33%

 ממשלתי שקלי 2-5 1.79% 0.52%
 שנים- 50%

 ממשלתי צמוד 2-5
 שנים־ 50%

 אג״ח ממשלתי 29%

 אג״ח קונצרני 28% תל בונד 60 0.82% 0.23%

 אחר(קרנות השקעה 6% תשואת מסלול 5.64% 0.34%
 פרטיות, קרנות; נדל״ן,

 מכשירים מובנים)**
 עו׳׳ש, פר׳׳י, פק״מ 4% תשואת מסלול 5.64% 0.23%

 סה״כ 100% 2.92%

 תשואת המסלול 5.64%

 הפרש 2.72%־

ת מדדי מניות וקרנות נאמנות. ו ק ח מ ל ה  * מניות, כוללת תעודות ס

ם. ם אחרי כאי  ** לרבות הלוואות, פיקדונות וחייבים / ז

 תשואת מדדי הייחוס:

 תשואת מדד ת״א־100: 6.73%

MSCI WORLD : 2.09% את מדד  תשו

את מדד ממשלתי שקלי 2-5 :(1.05%)  תשו

את מדד ממשלתי צמוד 2-5 : 4.63%  תשו

ל בונד 60 : 0.82% את מדד ת  תשו
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיןת
 מסלול ״םלאס׳" * מסלול ״רביד אג״ח״ * מסלול"מפיר מנייתי"

 ב. מסלול רביד אג״ח:
 מדיניות ההשקעה בתמופה:

 לפחות 50% מהנכסים יושקעו באג״ח מדינה, אג״ח מדורגות A ומעלה ופיקדונות בבנקים. בכל
 מקרה לא יושקעו יותר מ־25% מהנכסים במניות. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתו של
 הגוף המוסדי בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו

 בארץ ובחו״ל.

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשמעה לעומת שנה מודמת.

 מאזן המסלול הסתכם ביום 31 בדצמבר 2014 ב־ 154,856 אלפי ש״ח לעומת 167,718 אלפי ש״ח
 ביום 31 בדצמבר 2013, ירידה של 7.66% . הקיטון בנכסי המסלול נבע בעיקר מצבירת שלילית

 נטו של העמיתים בניכוי הרווחיות באפיקי ההשקעה השונים.
 לא היו שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעה השונים.

 השוואה של תשואת מופת הגמל למדד הייחוס:

 תשואת
 מדד

 היחוס
 באחוזים

 אפיק ההשקעה מדד יחוס

 45% - אג׳יח ממשלתי שקלי 0-2 שנים 0.12%
 45% אג״ח ממשלתי צמוד 0-2 שנים

 10%- תל בונד 60

 לפחות 50% מהנכסים יושקעו באג״ח מדינה,
 אג״ח מדורגות A ומעלה ופיקדונות בבנקים.

 בכל מקרה לא יושקעו יותר מ-25% מהנכסים
 במניות. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי

 דעתו של הגוף המוסדי בכפוף למגבלות
 ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים

 במסלול זה יושקעו בארץ ובחו״ל.

 תשואת המסלול 0.67%

 הפרש 0.55%-

 מדדי הייחוס:
 אג״ח ממשלתי שקלי 0-2 שנים:(1.77%)

 אג׳יח ממשלתי צמוד 0-2 שנים: 1.34%
 תל בונד 60: 0.82%
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול "קלאסי" * מסלול"רביד אג״ח" * מסלול "ספיר מנייתי"

 ג. מסלול ספיר מנייתי:

 מדיניות ההשקעה בתקופת:
 לפחות 50% מתנכסים מושקעים במניות. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתו של
 הגוף המוסדי בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו

 בארץ ובחו״ל.

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשמעה לעומת שנה קודמת:
 מאזן המסלול הסתכם ביום 31 בדצמבר 2014 ב- 13,403 אלפי ש״ח לעומת 12,270 אלפי ש״ח
 ביום 31 בדצמבר 2013, עלייה של 9.23% . הגידול בנכסי המסלול נבע בעיקר מהרווחיות

 באפיקי ההשקעה השונים בתוספת צבירה חיובית נטו של העמיתים.

 השוואה של תשואת קופת הגמל למדד הייחוס:

 תשואת
 מדד

 היחוס
 באחוזים

 אפיק ההשקעה מדד יחוס

 תל אביב 100- 55% 4.52%
MSCI WORLD - 35% 

 מק׳׳מ - 10%

 לפחות 50% מהנכסים מושקעים במניות. יתרת
 הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתו של
 הגוף המוסדי בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו
 בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו

 בארץ ובחו״ל.

 תשואת המסלול 8.23%

 הפרש 3.71%־

 תשואת מדדי הייחוס:
 תשואת מדד ת״א 100 : 6.73%

MSCI WORLD : 2.09% תשואת מדד 

 תשואת מדד מק״מ: 0.83%
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״קלאסי" * מסלול ״רביד אג״ח" * מסלול ״ספיר מנייתי״

ם י נ ו כ י ל ס ו ה י  ד. נ

ניות מהול הסיכונים ותיאור השיטות וההערכות  אמדי
 ראה סעיף 29 בדוח על עסקי תתאגיד.

 ב סיכונינזילות:

 מסלול מלאסי

 מח״מ
 הנכסים

0.64 
3.34 

 ליום 31 כדצמכר 2014
 נכסים,נטו
 כאלפי ₪
2,549,746 

31,982 
139,720 

j 87,936 
0.17 2,809,384 

 נזילות
 כשנים

 נכסים נזילים וסחירים
 מח׳ימ של עד שנה

 מח״מ מעל שנה
 אחרים
 סה״כ

 מסלול רכיד אג׳יח

 מחי׳מ
 הנכסים

1.02 

0.01 

 ליום 31 כדצמכר 2014
 נכסים,נטו
 כאלפי ₪

 נזילות
 כשנים

 נכסים נזילים וסחירים 153,727
 מח״מ של עד שנה

 מח״מ מעל שנה 879
 אחרים -

 סה״כ 154,606

 מסלול ספיר מנייתי

 ליום 31 כדצמכר 2014
 נזילות נכסים,נטו מח׳׳מ

 כשנים כאלפי ₪ הנכסים
 נכסים נזילים וסחירים 13,390 -

 מח״מ של עד שנה
 מח״מ מעל שנה

־ -  אחרים _
 סה׳יכ 13,390 0100

 היחס שבין שיעור הנכסים הסחירים והנזילים לבין שיעור זכויות העמיתים הניתנים למשיכה:
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
" * מסלול "רביד אג״ח" * מסלול "ספיר מנייתי"  מםלול "סלא0י

 היחס בין שיעור
 הנכסים הסחירים

 והנזילים לבין שיעור
 הנכסים הנזילים

 שהעמיתים רשאים
 למשוך

1.42 
1.25 
1.59 

 מסלול קלאסי
 מסלול רביד אג״ח

 מסלול רביד מנייתי

 הנהלת הקרן סבורה שיחס זה מספק מענה הולם לאפשרות

 של עמיתים למשוך את יתרות הכספים שצברו בקרן.

 ג. סיכוני שוק:

 1) סיכוו מדד וסיכוו מטבע -

 מסלול קלאסי

 ליום 31 בדצמבר 2014
 בהצמדה במטבע
 למדד חוץ או

 המחירים בהצמדה
 לא צמוד לצרכן אליו סך הכל

 אלפי ₪

 סך נכסי קופת הגמל
 נטו 1,386,491 744,376 678,517 2,809,384

ס י ס  חשיפה לנכסי ב
 באמצעות מכשירים

 נגזרים במונחי דלתא (169,890) (57,322) (227,212)

 מסלול רביד אג״ה

 ליום 31 בדצמבר 2014
 בהצמדה במטבע
 למדד חוץ או

 המחירים בהצמדה
 לא צמוד לצרכן אליו סך הכל

 אלפי ₪

 סך נכסי קופת הגמל
 נטו 84,678 69,929 - 154,606

ס י ס  חשיפה לנכסי ב
 באמצעות מכשירים

 נגזרים במונחי דלתא
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 קופת הגמל חם קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול "קלאסי" * מסלול "רביד אג״ח" * מסלול ״ספיר מנייתי"

 מסלול ספיר מנייתי

 ליום 31 בדצמבר 2014
 בהצמדה במטבע
 למדד חוץ או

 המחירים בהצמדה
 לא צמוד לצרכן אליו סד הפל

 אלפי₪

ן נכסי קופת הגמל  ס
 נטו 6,338 7,052 13,390

 חשיפה לנכסי בסיס
 באמצעות מכשירים

 נגזרים במונחי דלתא (939) - - (939)

 סיכוו ריבית -

י ס א ל ל ק ו  מסל

ום 31 בדצמבר 2014  לי

-1% 1% 
זים  אחו

ת 2.22%- 2.22% ו ע ק ש ה ק ה י ת ת א ו ש  ת

ל רביד אג״ח ו  מסל

ום 31 בדצמבר 2014  לי
M M — 

 1% 1%־
ים ז  אחו

ת 1.69%־ 1.69% ו ע ק ש ה ק ה י ת ת א ו ש  ת

יתי י ר מנ י פ ל ס ו  מסל

ום 31 בדצמבר 2014  לי
M M — 

-1% 1% 
זים  אחו

ת 0.02%- 0.02% ו ע ק ש ה ק ה י ת ת א ו ש  ת
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול"סלאס•״ * מסלול"רביד אג״ח" * מסלול"ספיר מנייתי"

 א. ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס
 למכשירים בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך
 הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים
 המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית

 מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 ב. ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם יושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי
 בשיעור הריבית.

 3) פירוט חשיפה לענפי משס עבור השסעות במכשירים הוניים(מניות בלבד):

 מסלול קלאסי

 ליום 31 בדצמבר 2014
 נסחרות
 נסחרות במדד
 במדד מניות

 ת״א 100 היתר לא סחיר בחו׳יל סה״כ % מסה״כ
 ענף משק אלפי ₪

- ־ 1,365 67,841 20.050/0  בנקים 76^66
3.61% 12,229 4,613 -  ביטוח 7,616 ־
2.55% 8,630 5,564 -  ביומד 2,942 124

11.88% 40,214 7,518 -  טכנולוגיה 31,891 805
 מסחר ושרותים 24,164 58 ־ 9,330 33,552 9.92%

 נדלן ובינוי 31,335 4,697 1 3,249 39,282 11.61%
24.14% 81,700 1,779 -  תעשייה 79,411 510
4.27% 14,459 - -  השקעת ואחזקות 14,459 ־
8.73% 29,529 6,396 -  נפט גז 23,133 ־
3.24% 10,955 10,955 - - -  אחר
ן הכל 281,427 6,194 1 50,769 338,391 100%  ס
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול "מלאסי" * מסלול ״רביד אג״ח״ * מסלול ״ספיר מנייתי"

 מסלול ספיר מנייתי

 ליום 31 בדצמבר 2014
 נסחרות
 נסחרות במדד
 במדד מניות

 ת״א 100 היתר לא סחיר בחו׳׳ל סה״כ % מסה״כ
 אלפי ₪

17.04% 715 39 - 676 
3.96% 166 96 - 70 
4.60% 193 181 5 7 

10.84% 455 191 - 264 
11.25% 472 230 - 242 
13.84% 581 56 30 495 
24.04% 1,009 38 - 971 
3.34% 140 - - 140 
6.65% 279 126 - 153 
4.46% 187 187 - -
100% 4,197 1,144 35 3,018 

 ענף משס
 בנקים
 ביטוח
 ביומד

 טכנולוגיה
 מסחר ושרותים

 נדלן ובינוי
 תעשייה

 השקעה ואחזקות
 נפט גז

 אחר
 סך הכל
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול"קלאסי״ * מסלול ״רביד אג״ח״ * מםלול ״ספיר מנייתי״

 א סיכוניאשראי.

 1) חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם:

 מסלול מלאסי
 ליום 31 בדצמבר 2014

 שאינם
 סחירים סחירים סה״ב

 אלפי₪
 בארץ 1,403,597 168,713 1,572,310

63,769 -  בחו״ל 63,769
 סה׳יכ נבסי חוב 1,467,366 168,713 1,636,079

 מסלול רביד אג״ח
 ליום 31 בדצמבר 2014

 שאינם
 סחירים סחירים סה׳יכ

 אלפי ₪
 בארץ 144,343 879 145,222

- ־ -  בחו׳׳ל
 סה״נ נכסי חוב 144,343 879 145,222

 מסלול ספיר מנייתי

 ליום 31 בדצמבר 2014
 שאינם

 סחירים סחירים סהי׳ב
 אלפי₪

300 -  בארץ 300
- - -  בחו׳׳ל
300 -  סה׳יכ נכסי חוב 300
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״מלאם׳״ * מסלול ״רביד אג״ח״ * מסלול ״ספיר מנייתי"

 2) פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים:

 מסלול קלאסי:

 נכסי חוב בארץ
 ליום 31 בדצמבר

2014 
 דירוג מקומי(*)

 אלפי ₪

 נכסי חוב סחירים בארץ
 אגרות חוב ממשלתיות 794,912

 אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים
 בדירוג:

 AA ומעלה 325,292
A 279,674 עד BBB 

BBB 2,776 - נמוך מ 
 לא מדורג 943

 סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ 1,403,597

 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
 אגרות חוב קונצדניות ופקדונות בבנקים

 ובמוסדות פיננסיים בדירוג:
 AA ומעלה 75,786

A 47,581 עד BBB 
BBB 1 5 5 -  נמוד מ

 לא מדורג
 הלוואות לעמיתים 23,104
 הלוואות לאחרים 22,087

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ 168,713

 סך הכל נכסי חוב בארץ 1,572,310

 מזה - נכסי חוב בדירוג פנימי(**) 23,093

.+A ועד -A כולל A כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים לדוגמא דירוג (*) 

 (**) הלוואות לעמיתים.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״מלאם׳" * מסלול ״רביד אליה" * מסלול ״ספיר מנייתי"

 מסלול קלאסי(המשד)

 נכסי חוב בחו׳יל
 ליום 31 בדצמבר

2014 

 דירוג בינלאומי(*)
 אלפי ₪

 נכסי חוב סחירים בחו״ל
 אגרות חוב ממשלתיות

 אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים
 בדירוג:

 AA ומעלה 13,169
43,983 A עד BBB 
6,617 BBB - נמוך מ 

 לא מדורג -
 סן הכל נכסי חוב סחירים בחו׳׳ל 63,769

 נכסי חוב שאינם סחירים בחו״ל

 אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים
 ובמוסדות פיננסיים בדירוג:

 AA ומעלה
A עד BBB 

BBB נמוך מ ־ 
 לא מדורג

 הלוואות לעמיתים
 הלוואות לאחרים

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו׳׳ל

 סך הכל נכסי חוב בחו״ל 63,769

 מזה ־ נכסי חוב בדירוג פנימי (**)
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול "סלאס׳" * מסלול ״רביד אג״ח" * מסלול "ספיר מנייתי"

 מסלול רביד אג״ח:

 נכסי חוב בארץ
 ליום 31 בדצמבר

2014 
 דירוג מסומי(*)

 אלפי ₪

 נכסי חוב סחירים בארץ
 אגרות חוב ממשלתיות 123,027

 אגדות חוב קונצרניות ונכסי חוב
 אחרים בדירוג:

 AA ומעלה 13,547
A 7,208 עד BBB 

BBB 178 נמוך מ ־ 
 לא מדורג 383

 סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ 144,343

 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
 אגרות חוב קונצרניות ופקדונות

 בבנקים ובמוסדות פיננסיים
 בדירוג:

 AA ומעלה
A עד BBB 

BBB - נמוך מ 
 לא מדורג

 הלוואות לעמיתים 879
 הלוואות לאחרים ־
 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ 879

 סך הכל נכסי חוב בארץ 145,222

 מזה ־ נכסי חוב בדירוג פנימי(״) 879

.+A ועד -A כולל A כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים לדוגמא דירוג (*) 

 (**) הלוואות לעמיתים.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״קלאסי" * מסלול ״רביד אג״ח" * מסלול ״ספיר מנייתי״

 מסלול ספיד מנייתי:

 נכסי חוב בארץ
 ליום 31 בדצמבר

2014 
 דירוג מסומי(*)

 אלפי₪

 נכסי חוב סחירים בארץ
 אגרות חוב ממשלתיות 300

 אגדות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים
 בדירוג:

 AA ומעלה
A עד BBB 

BBB - נמוך מ 
 לא מדורג -
 סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ 300

 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים
 ובמוסדות פיננסייםבדירוג:

 AA ומעלה
A עד BBB 

BBB - נמוך מ 
 לא מדורג

 הלוואות לעמיתים
 הלוואות לאחרים

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 סך הכל נכסי חוב בארץ 300

 מזה - נכסי חוב בדירוג פנימי(״*)

.+A ועד -A כולל A כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים לדוגמא דירוג (*) 

 3) שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגו:
 החל מיום 20 במרס, 2011, מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון,
 לגופים מוסדיים, לשערוך נכסי חוב לא סחירים (להלן - המודל החדש). מאותו מועד הפסיקה
 חברת ״שערי ריבית״ לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדיים. המודל החדש בעיקרו אינו מתבסס
 על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של
 נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון
 הנגזרת ממחירי עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר. המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן עדכני
 יותר שינויים בפרמיית הסיכון של נכסי החוב, כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם

 לשינויים באותו עשירון.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מםלול ״מלאם•״ * מסלול "רביד אג״ח״ * מסלול"םפיר מנייתי״

 להלן מידע בדבר ריבית ממוצעת משוקללת בגין כל אחת מקבוצות הדירוג:

 א.מסלול קלאסי:

 ליום 31
 נכסי חוב שאינם בדצמבר 2014,

זים ם לפי דירוג(״): באחו רי  סחי
 AA ומעלה 1.97%
A 4.06% 
BBB 5.69% 

BBB 6.600/0 - נמוך מ 
 לא מדורג 1.22%

 ב. מסלול רביד אג״ח:

 ליום 31
 נכסי חוב שאינם בדצמבר 2014,

 סחירים לפי דירוג(*): באחוזים
 AA ומעלה 1.73%

A 
BBB 

BBB - נמוך מ 
 לא מדורג

 (*) המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג ״מעלות״, ״מדרוג״ ודירוג פנימי. נתוני חברת

 מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים,

.+A ועד -A כולל A לדוגמא: דירוג 
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מםלול ״קלאסי״ * מסלול ״רביד אג״ח״ * מסלול"ספיר מנייתי"

 4) פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:

 מסלול קלאסי

 ליום 31 בדצמבר 2014
 סכום %

 ענף משק אלפי₪ מסה״כ
 בנקים 209,656 12.81%
 ביטוח 62,453 3.82%
 בממד 4,027 0.25%
 טכנולוגיה 10,690 0.65%
 מסחר ושרותים 103,650 6.34%

 נדלן ובינוי 244,824 14.96%
 תעשייה 3,063 0.19%
 השקעה ואחזקות 67,071 4.10%
 נפט גז 17,279 1.06%
 אחר 118,454 7.24%

 אג״ח ממשלתי 794,912 48.59%
 סך הכל 1,636,079 100%

 מסלול רביד אג״ח

 ליום 31 בדצמבר 2014
 סכום %

 ענף משק אלפי ₪ מסה״כ
 בנקים 9,295 6.40%
 ביטוח 261 0.18%
0.00% -  ביומד
0.00% -  טכנולוגיה
 מסחר ושרותים 2,081 1.43%
 נדלן ובינוי 6,986 4.81%
0.00% -  תעשייה
 השקעה ואחזקות 2,402 1.65%
 נפט גז 291 0.20%
 אחר 879 0.61%

 אג״ח ממשלתי 123,027 84.72%
 סך הכל 145,222 1000/0

 מסלול ספיר מנייתי
 ליום 31 בדצמבר 2014
 סכום %

 ענף משק אלפי ₪ מסה״כ
 אג״ח ממשלתי 300 100%
 סך הכל 300 100%



 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 מסלול ״קלאסי״ * מסלול ״רביד אג״ח" * מסלול ״םפיר מנייתי״

 ה) גורמי סיכון
 בטבלה הבאה מוצגים גורמי סיכון על פי טיבם, ככל שיש סיכונים מיוחדים לקופת הגמל

 ומדורגים בקטגוריות על פי השפעתם לדעת הנתלת החברה:

 מידת ההשפעה של גורם הסיכוו על
 סרו ההשתלמות

 השפעה השפעה השפעה
 גדולה בינונית סטנה

 סוג הסיכוו גורם הסיכוו

+ 

 הסיכון ששינויים
 (מאקרו כלכליים,

 גיאופוליטיים וכדומה)
 ישפיעו לרעה על שווי

 נכסי הקרן, כולל
 שינויים בשערי ריבית,

 מטבעות, אינפלציה
 ושוק המניות

 סיכוני מאסרו

 סיכונים ענפיים סיכוני ציות ־ רגולציה +

ו
 תחרות מצד קופות

 פרטיות ואחרות

 סיכונים לא קיימים
 מיוחדים לסרו

ל מ ג ת ה פ ו ל ק ר ש ק ב מ ן ה מ ש ח ה ה א ו ה ר נ פ ם ה ה י ל ם א י מ י ו ס ם מ י א ש . מ  ה

 רואה החשבון המבקר לא הפנה בחוות דעתו את תשומת הלב לנושאים מסוימים אליהם יש
 להתייחס במסגרת סקירה ההנהלה.
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 קרן ההשתלמות
 לעובד, הרשויות הסקומי!ת

(Certification)הצהרת 

 אני, גיל בר-טל, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח השנתי של קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 בע״מ(להלן: ״הקרן״) לשנת 2014 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג
 של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
 נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של הקרן

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 4. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של

; וכן־  בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן
 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן מובא לידיעתנו על ידי

 אחרים בחברה המנהלת בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח
 כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי
 ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות

 הממונה על שוק ההון.
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן־
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע
 ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באותן מהותי, על

 הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן ן וכן־
 5. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,
 לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן:
 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה

 המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן וכן־
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת

 על דיווח כספי הנוגע לקרן.
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כלאדם^אחר, על פי כל דין.

X 
 תאריך



 קרן ההשתלמות
 לשבדי הרשויות המקומיות

(Certification)הצהרה 

 אני, דודוו ארגוב, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח השנתי של קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 בע״מ(להלן: ״הקרן״) לשנת 2014 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג
 של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
 נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של הקרן

 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 4. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן, וכן־
 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן מובא לידיעתנו על ידי

;  אחרים בחברה המנהלת בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח
 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח
 כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי
 ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות

 הממונה על שוק ההון.
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן־
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע
 ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על

; וכן־  הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן
 5. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,
 לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן:
 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה

; וכן־  המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת

 על דיווח כספי הנוגע לקרן.
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 תאריך רו״ח דור^ארגוב, מנהל כספים



ם ו  ר
 קרן ההשתלמות

 לעובדי הרשויות המקומיות

 דוה הדירמטודיוו וההנהלה ברבר תבסרת הפנימית על דיווח פספי

 ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 (להלן: ״הקרן״) אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת
 הבקרה הפנימית של הקרן תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של
 החברה המנהלת לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי
 חשבונאות מקובלים בישראל והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן,
 לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן
 אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח

 כספי.

 ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות
 מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים.
 בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת

 אפקטיביים ומנסרים(monitor) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.

 הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הקרן
 על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2014, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission של ה־ 
 (COSO). בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה (believes) כי ליום 31 בדצמבר 2014,

 הבקרה הפנימית של הקרן על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

 חתימה:

 חתימה:

 אריאל שטיינברג, יו״ר דיר7זטוריוו

 מנכ״ל קופת הגמל : גיל ברטל, עו״ד

 נושא משרה בכיר בתחום הכספים : דורוו ארגו!, רו״ח חתימה:

 תאריך אישור הדוח :



 החברה המנהלת של דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשמות
 המקומיות בע״מ

ה מ ו ש ר ת לעובדי ה ו מ ל ת ש ה ו ה ר ם מ ו ל ד מ ג ת ה פ ו  ק

 דוחות כספיים

 ליום 31 גדצמגר 2014



ת לעובדי ו מ ל ת ש ה ם ל1דו ה ו ל ד ת ש ל ה נ מ  הח1דה ה
ת 1ע״מ ו י מ ו ק מ ת ה ו י ו ש ד  ה

ת ו י ו ש ד ת לעובדי ה ו מ ל ת ש ה ן ה ד ם ק ו ל ד מ ג ת ה פ ו  ק

ם ליום 31 גדצמ1ד 2014 י  דוחות כספי

 מופו העממים

 עמוד

 דוח רואי החשבון המבקרים 2-3

 דוחות על המצב הכספי 4-5

 דוחות הכנסות והוצאות 6-7

 דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 8-9

 באורים לדוחות הכספיים 10-29



HOGEN, GINZBURG, JUDELEWICZ & CO. 

C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S 
H G f i 

ROLY HOGEN, CPA, L.L.M., M.B.A. 
JACOB GINZBURG, CPA, L.L.M, M.B.A. 
AVI JUDELEWICZ, C.P.A. 
GIL ZACHARIA, CPA, L.L.M. 
EFRAT RAVIV ־ HALFON, CP A., M.B.A. leading edge alliance 

ץ ושות י ב ל ד ו , י ת ו ב ז נ י , ג ן ג ו  ה

ב ש  ר ו א ח
ם י ק ס נהל ע ך במי מ ס ו , מ ם י ט פ ש מ ך ב מ ס ו  רולי הוגן, רו״ח, מ

סמך במינהל עסקים סמך במשפטים, מו  יעקב גיחבורג, רו״ח, מו
 אבי יודלביץ, רו״ח

ם י ט פ ש מ ך ב מ ס ו , מ  גיל זכריה׳, ח״ח
ם י ק ס נהל ע ך במי מ ס ו ת רביב - חלפון, רו׳יח, מ ר פ  א

 דוה רואי ההשבוו המבקרים לעמיתים של
 מופת הגמל רום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 ביקרנו את המאזנים המצורפים של קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות (להלן - ״הקופה״) המנוהלת על ידי החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות
 לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ (להלן - ״החברה״), לימים 31 בדצמבר 2014 ו ־ 2013 ואת
 דוחות הכנסות והוצאות והדוחות על השינויים בזכויות העמיתים לכל אחת מהשנים
 שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2014, 2013 ו-2012. דוחות כספיים אלה המם באחריות
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס

 על ביקורתנו.

 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי
 חשבון(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל״ג ־ 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן
 את הביקורת ןלבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחןן שאין בדןחות הכספיים הצגה
 מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
 שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
 המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטןריןן ןההנהלה של החברה ופן הערכת נאותות ההצגה

 בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ״ל משקפים באןפן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה
 הכספי של הקופה לימים 31 בדצמבר 2014 ו־ 2013 ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות
 העמיתים לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2013,2014 ו־2012 בהתאם להוראות
 הממונה על שוק ההון ,ביטןח וחסכןן במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים

 לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ״ד־1964( להלן ־ ״התקנות״).

 ביקרנו גם, בהתאם לתקני PCAOB בארה״ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי,
 כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה
 ליום 31 בדצמבר, 2014, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
 שפורסמה על ידי COSO והדוח שלנו מיום 25 במרץ, 2015 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה
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 קיופת הגמל רום קוץ השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

ם י ק ס נהל ע ך במי מ ס ו , מ ם י ס פ ש מ ך ב מ ס ו  רולי הוגן, רו״ח, מ
סמך במינהל עסקים ם, מו ך במשפסי מ ס ו  יעקב גינזבורג, רו׳׳ח, מ

ח ״  אבי יודלביץ/ ח
ם י ס פ ש מ ך ב מ ס ו , רו״ח, מ  גיל זכריה׳

ם י ק ס נהל ע ך במי מ ס ו ב - חלפון, רו״ח, מ בי ת ו ר פ  א

 בהתאם להוראות הממונה על שוק ההוו, ביטוה והספוו
 בדבר בקרה פגימית על הדיווה הפספי

 ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של קופת הגמל רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות (להלן - הקופה) ליום 31 בדצמבר 2014, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה־ 
 Commission (להלן ־ COSO) הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי
 הרשויות המקומיות בע״מ (להלן - החברה המנהלת) אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח
 כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי של הקופה, הנכללת בדוח
 הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה בהתבסס על ביקורתנו.

(PCAOB) Public Company Accounting Oversight Boards ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני 
 בארה״ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל.
 על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם
 קויימח, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקופה. ביקורתנו כללה
 השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה
 והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה
 גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות

 לחוות דעתנו.

 בקרה פנימית על דיווח כספי של קופה חינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות
 של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון
 ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ״ד־

 1964 ( להלן ־ ״התקנות״).
 בקרה פנימית על דיווח כספי של קופה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: (1) מתייחסים לניהול
 רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הקופה
 (לרבות הוצאתם מרשותה)(2) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר
 הכנת דוחות כספיים בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם

 לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ״ד-1964
 ( להלן ־ ״התקנות״). ושקבלת כספים והוצאת כספים של הקופה נעשים רק בהתאם להרשאות
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת ן ו־(3) מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי
 במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי הקופה, שיכולה

 להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן,
 הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה

 לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 לדעתנו, החברה המנהלת קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של
 הקופה ליום 31 בדצמבר 2014 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית

.COSO שפורסמה על ידי 

 ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הקופה לימים 31 בדצמבר
 2014 ו ־ 2013 ולכל אחת מהשלוש שנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 והדוח ש#ו מיום 25

 במרץ 2015, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
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 החבדה המנהלת של דום ל1רו ההשתלמות לעובדי הישויות הממומיות בע״מ

 מופת הגמל רום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוחות על המצב הכספי

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח

126,831 136,805 
1,309 1,331 

1282140 1382136 

1,534,664 1,612,009 
217,224 169,592 
391,810 342,617 
571,529 716,853 

2,715,227 2,841,071 

2,843,367 2,979,207 

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווי מזומנים

 חייבים ויתרות חובה
ן כל רבוש שוטף  ס

 השמעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים

 נכסי חוב שאינם סחירים
 מניות

 השקעות אחרות
 סך כל השקעות פיננסיות

ך כל נבטים  ס

401 
2,842,966 

1,827 
2,977,380 

2,843,367 2,979,207 

 דוח* ארגוב, רו״ח
 מנה/ל הכספים

 התחייבויות וזכויות העמיתים
 זכאים ויתרות זכות

 זכויות העמיתים
ן כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים  ס

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 25 במרץ 2015
 ןל שטיינברג
 יו״ ר הדירקטוריון

 תאריך אישור
 הדוחות הכספיים

4 



 החברה המנהלת של דום מדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוחות על המצב הכספי

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש׳׳ח אלפי שי׳ח אלפי ש״ח אלפי ש ״ח אלפי ש׳יח
 מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול
 באור קלאסי רביד ספיר קלאסי רביד ספיר

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווי מזומנים 126,262 9,563 980 123,262 3,134 435

 חייבים ויתרות חובה 3 1,285 42 4 1,485 (167) (9)
426 2,967 124̂  סך כל רכוש שוטף 127,547 9,605 984 47

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים 4 1,467,366 144,343 300 1,370,003 164,254 407

- 216,727 497 ־  נכסי חוב שאינם סחירים 5 168,713 879
4,505 -  מניות 6 338,391 29 4,197 387,305
6,932 - 564,597 7,922 -  השקעות אחרות 7 708,931

11, 844 164,751 2,538J632 12,419 145,251 2,683,401 סך כל השקעות פיננסיות 

 סך כל נכסים 2,810,948 154,856 13,403 2,663,379 167,718 12,270

-  זכאים ויתרות זכות 8 1,564 250 13 390 11

 זכויות העמיתים 2,809,384 154,606 13,390 2,662,989 167,707 12,270
 סך כל ההתחייבויות וזכויות

 העמיתים 2,810,948 154,856 13,403 2,663,379 167,718 12,270



 החברה המנהלת של דום לזרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 מופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוחות הכנסות והוצאות מאוחדים
 לשנה שהסתיימה ביום

 31 בדצמבר
2012 2013 2014 

 באור אלפי ש״ח אלפי ש׳יח אלפי ש״ח
 הכנסות(הפסדים)

 ממזומנים ושווי מזומנים 1,618 (686) 2,689

 מהשקעות:
 מנכסי חוב סחירים 62,351 76,252 106,930
 מנכסי חוב שאינם סחירים (2,516) 15,785 27,995
 ממניות 22,595 60,925 40,160
 מהשקעות אחרות 71,612 67,683 25,579

200,664 220,645 154,042 

 הכנסות אחרות 784 1,393 2,729
 סך כל הכנסות 156,444 221,352 206,082

 הוצאות
 דמי ניהול 9 12,278 10,811 10,609
 הוצאות ישירות 10 3,259 3,686 2,383
 מסים 13 2,092 1,485 1,201

 סך כל ההוצאות 17,629 15,982 14,193

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות לשנה 138,815 205,370 191,889

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 ההגרה המנהלת של דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקוממת בע״מ

 מופת הגמל רום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוהות על השינויים בזכויות העמיתים מאוחדים

 לשנה שהסתיימה ביום
 31 בדצמבר

2012 2013 2014 
 אלפי ש״ח אלפי ש׳יח אלפי ש״ח

 זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה 2,842,966 2,657,973 2,487,019

 תקבולים מדמי גמולים 472,886 461,090 432,231

 תשלומים לעמיתים (400,433) (411,369) (408,601)

 העברות צבירה למופה
 העברות מקופות גמל 6,542 4,731 9,357

 העברות בין מסלולים 13,413 13,210 33,309
42,666 17,941 19,955 

 העברות צבירה מהקופה
- (61) -  העברות לקרנות פנסיה חדשות

 העברות לקופות גמל (83,396) (74,768) (53,922)
 העברות בין מסלולים (13,413) (13,210) (33,309)
(87,231) (88,039) (96,809) 

 העברות צבירה, נטו (76,854) (70,098) (44,565)

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות השנה 138,815 205,370 191,889
 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה 2,977,380 2,842,966 2,657,973

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 החברה המנהלת של יום מדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 1ע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ם מי ו  קופה הגמל י

 באורים לרוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 1- כללי

 א. בהתאם להוראות סעיף 86(ו) לחוק קופות הגמל, בוצע ביום 31.7.07 הליך הארגון מחדש (״רה- אורגניזציה״) של
 החברה. עד להליך הרה אורגניזציה הייתה החברה גוף המכיל יחדיו גם את הקופה וגם את החברה (החברה טרם

 הרה אורגניזציה תקרא להלן: ״הקופה התאגידית״).
 במסגרת הליך הארגון מחדש נרשמו נכסי קופת הגמל על שם החברה בנאמנות לטובת עמיתי הקופה. בנוסף,

 החברה נטלה על עצמה את כל ההתחייבויות של הקופה התאגידית כלפי עמיתי הקופה וצדדים שלישיים.
 במסגרת הרה אורגניזציה, נערך תקנון חדש לקופת הגמל ותוקן תקנון הקופה התאגידית על מנת להתאימו לתקנון
 חברה המנהלת. התקנונים אושרו ע״י משרד האוצר ותקנון החברה אושר על ידי רשם החברות. יצוין, כי במסגרת

 השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם, מספר ה־ ״ח.פ״ לא השתנה.

 העמיתים בקופה הינם עובדי הרשויות המקומיות בישראל, בגופי הסמך שלהם לרבות נותני שירותים מוניציפאליים
 כגון: איגודי ערים, איגודי ערים לכיבוי אש, איגודי ערים לאיכות הסביבה, חברות ועמותות עירוניות, ועדות תכנון

 ובניה, תאגידי מים וביוב מתנ״סים ועוד.

 ב. להלן מסלולי הקופה, במהלך שנת 2008 החלו לפעול במסגרת הקופה מסלולים נוספים למסלול הקלאסי:
 1. מסלול ירום רביד אג׳׳ח׳ ־ החל לפעול בחודש אפריל 2008. על פי תקנון הקופה, שיעור המניות במסלול זה
 לא יעלה על 25% מכלל נכסי המסלול. כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על פי שיקול דעתה של ועדת
 ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו״ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג״ח של ממשלת
 ישראל, אג״ח קונצרניות מדורגות, פיקדונות בבנקים, במניות, כנגזרות של מניות, אג״ח להמרה, הלוואות,

 מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי.

 2. מסלול ירום ספיר מנייתי׳ ־ החל לפעול בחודש דצמבר 2008. על פי תקנון הקופה, כספי החוסכים במסלול
 זה מושקעים על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו״ל, על פי
 ההסדר החוקי ולרבות באג״ח של ממשלת ישראל, אג״ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, במניות, כנגזרות של

 מניות, אג״ח להמרה, הלוואות, מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי.

, - כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל  3. מסלול ירום קלאסי
 נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו״ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג״ח של ממשלת ישראל, אג״ח

 קונצרניות, פיקדונות בבנקים, במניות, כנגזרות של מניות, אג״ח להמרה, הלוואות, מקרקעין ובהשקעות
 אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי.

 ג. הגדרות בדוחות כספיים אלה -

 הקופה - קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות.

 החברה המנהלת ־ החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ.

 חוק קופות הגמל ־ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל) התשס״ה - 2005.
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 ההגדה המנהלת של דום מדו ההשתלמות לעובדי הרשמות המקומיות 1ע״מ

 מופת הגמל דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 1- כללי(המשד)

ס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד 1964. - תקנות מ

 ־ אגף שוק ההוו, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 ־ הממונה על אגף שוק ההוו ביטוח וחיסכוו במשרד האוצר.

- כמשמעותם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(כללי השקעה
 החלים על גופים מוסדיים), התשעי׳ב-2012.

 ־ כמשמעותם בחוק ניירות ערד, התשכ׳יח 1968.

- מדד המחירים לצרכו כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 תקנות מס הכנסה

 אגף שוק ההוו

 הממונה

 צדדים קשורים

 בעלי עניין

 מדד

 באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

 א. עיקרי המדיניות החשבונאית:

 1. הדוחות הכספיים ערוכים לפי הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

 2. הדיווח הכספי בדוחות אלו הוא בשקלים חדשים נומינליים.

 3. שיטת הדיווח בדוחות הכספיים ככלל היא לפי בסיס מצטבר, למעט האמור בסעיף 4 להלן.

 4. תקבולים והעברות לקופה ותשלומים והעברות מהקופה נכללים במסגרת החשבונות של זכויות העמיתים
 עם גבייתם או עם פירעונם בהתאמה, לפיכך לא יירשם במסגרת המאזן או הדוח על השינויים בזכויות

 העמיתים, חוב או תקבול שנצבר וטרם שולם.

 ב. הערכת נכסי והתחייבויות הקופה:

 1. כללי:

 א. החל משנת 2005 מיישמת הקופה את תיקון תקנות מס הכנסה(להלן - התיקון) בדבר שינוי שיטת שערוך
 הנכסים הבלתי סחירים. התיקון קבע שינוי משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן, שחושב
 באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים, כאשר שערי הריבית להיוון נקבעו על ידי חברת
 ״שערי ריבית״ שסיפקה ציטוט ריביות ביחס לךירוגי הסיכון השונים ואשר נבחרה לשם כך במסגרת

 מכרז שערך אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון(ראה ג׳ להלן).
 בהתאם להוראת שעה חוזר גופים מוסדיים 2009-9-2, החל מחודש ינואר, 2009, רשאית הקופה לשערך
 חלק מנכסי החוב הלא סחירים שנרכשו החל מחודש זה ועד ליום 31 בדצמבר, 2009, בכפוף לתנאים

 המופיעים בחוזר, לפי עלות מתואמת.
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 ההביה המנהלת של דום מדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות ם קי ו  קופת הגמל י

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבי 2014

 באור 2 - עימדי המדיניות החשבונאית (המשד)

 ב. ביום 30 בדצמבר, 2013 פרסם משרד האוצר־ אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, את חוזר גופים מוסדיים
 2013-9-22, שקבע הוראות חדשות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף מוסדי. החוזר קבע, בין
 היתר, הגדרות והוראות חדשות לחישוב ניירות ערך דלי סחירות, נכסים לא סחירים מורכבים, מניות לא

 סחירות ונגזרים פיננסים לא סחירים.

 ג. ביום 24 בפברואר, 2011 פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה זכתה קבוצת ״מרווח הוגן״ במכרז
 להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים(להלן ־ המכרז). החל מיום 20
 במרס, 2011 (להלן - יום המעבר), מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון,
 לגופיים מוסךיים, לשערוך נכסי חוב לא סחירים (להלן ־ המודל החדש). מאותו מועד הפסיקה חברת
 ״שערי ריבית״ לספק ציטוטים אלו לגופיים המוסדיים. המודל החדש בעיקרו אינו מתבסס על דירוג
 האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב
 וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי
 עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר. המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן עדכני יותר שינויים בפרמיית

 הסיכון של נכסי החוב, כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם לשינויים באותו עשירון.

 ד. בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת מרווח הוגן,
 פורסם מכרז חדש. בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 2014, החליטה ועדת
 המכרזים להכריז על מרווח הוגן כזוכה במכרז החדש. כמו כן, צויין במכתב כי על לוחות הזמנים
 להטמעת המודל המעודכן של מרווח הוגן תצא הודעה נפרדת. בשלב זה, אין ביכולת הקופה להעריך את
 השפעת העדכון הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה

 כאמור.

 2. השקעות ליום 31 בדצמבר, 2014 ו-2013 נכללו כמפורט להלן:
 א. הגדרות נוספות בסעיף זה:

 ניירות ערך לא סחירים מורכבים - כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים 2011-9-2.

 ב. שווי מזומנים:
 כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות לזמן קצר שהופקדו
 בבנק והתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים (שנה קודמת חודש

 אחד) ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

 ג. ניירות ערד סחירים:
 ניירות ערך סחירים בארץ - לפי השער שפורסם בבורסה ליום העסקים האחרון למועד

 הדיווח.
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 החגלה המנהלת של יום ?זדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות גע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ם קי ו  מופת הגמל י

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 2 - עימדי המדיניות החשבונאית (המשך)

 ־ לפי השער שנקבע לנייר הערך, ביום העסקים האחרון
 בישראל לתאריך הדיווח, בבורסה בחו״ל או בשוק מוסדר
 בו הוא נסחר ולפי שערי החליפין היציגים ליום העסקים

 האחרון בתאריך הריווח.

 ־ לפי שער הפדיון שנקבע לנייר הערך, ביום העסקים האחרון
 בישראל לתאריך הדיווח, בבורסה או בשוק מוסדר בו הוא

 נסחר.

 ־ כאמור בנייר ערך סחיר.

 ניירות ערך סחירים בחו׳׳ל

 קרנות להשקעות
 משותפות בנאמנות

 נגזרים סחירים

 בהתאם למודל השערוך שנקבע ע״י החברה הזוכה במכרז.
 בהתאם להחלטת ועדת השקעות כאשר ישנן אינדיקציות
 לכך ששווי הנייר חורג משמעותית מהשווי המתקבל לפי
 החלופה לעיל או שלא ניתן להעריכו באמצעות החלופה

 לעיל.
 בהתאם לדיווחים של הקרן או של מוסד פיננסי מוכר,

 שמתקבלים אחת לשנה לפחות.
 בהתאם להערכת מומחה שמונה ע״י ועדת השקעות.

 לפי מודל בלק אנדשולס.
 נכללים ע״פ שוויה ההוגן של כל עסקה, אשר מוצגת כהפרש
 בין השווי המהוון של הנכס העתידי בקיזוז ההתחייבות
 העתידית בגין העסקה. יתרת זכות הנובעת מעודף
 ההתחייבויות העתידיות על הנכסים העתידיים מוצגת

 בסעיף זכאים ויתרות זכות.
 בהתאם למורל השערוך שנקבע על־ידי החברה הזוכה

 במכרז.
 בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או ממנפיק הנכס.

 לפי קביעת ועדת ההשקעות.

 ד. ניירות ערד בלתי סחירים:
 אגרות חוב קונצרניות

 קרנות השקעה

 מניות
 כתבי אופציה

 חוזים עתידיים לא
 סחירים

 פיקדונות והלוואות

 ניירות ערך מורכבים
 ניירות ערך סחירים שהמסחר

 בהם הופסק

- דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתאריך הדיווח.  דיבידנד לקבל
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 הח1דה המנהלת של דום 17דו ההשתלמות לעוגדי הישויות המקומיות 1ע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הרשומה המקומיות ם קי ו  מופה הגמל י

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 2 - עיקיי המדיניות החשבונאית (המשד)

 ריבית לקבל ־ ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יום

E וטרם עבר יום התשלום עד לתאריך הדיווח. X ^ 
 יתרות הצמודות למדד ־ נכללות לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדיווח.

 יתרות הנקובות במטבע ־ לפי השער היציג הידוע לתאריך הדיווח.
 חוץ או צמודות לשער

 מטבע חוץ

 ג, שיעורי השינוי במדדים נבחרים(באחוזים):
 לשנה שנסתיימה ביום

 31 בדצמבר
2012 2013 2014 
 שיעור העליה(ירידה) במדד המחירים לצרכן(מדד ידוע) (0.10) 1.91 1.44
 שיעור העליה(ירידה) בשער החליפין של הדולר של ארה״ב 12.04 (7.02) (2.30)

 באור 3 - חייבים ויתרות חובה
 מצרפי

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח
 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ ־ צד קשור 127

 ריבית ודיבידנד לקבל 1,331 1,182
ן הכל חייבים ויתרות חובה 1,331 1,309  ס
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 החגלה המנהלת של דום קרו ההשתלמות לעוגדי הרשויות המקומיות 1ע״מ

 מופה הגמל רום מרו ההשהלמוה לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחוה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 3 - חייבים ויתרות חובה(המשד)

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש׳׳ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח
 מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול
 קלאסי רביד ספיר קלאסי רביד ספיר

(10) (201) 338 
1 34 1,147 4 42 1,285 

(9) (167) 1,485 4 42 1,285 

 החברה המנהלת של רום קרן
 ההשתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות בע״מ ־ צד קשור

 ריבית ודיבידנד לקבל
ן הכל חייבים ויתרות חובה  ס

 ליום 31 בדצמבר
 באור 4- נכסי חוב סחירים

2013 2014 
 אלפי ש״ח אלפי ש״ח

 אגרות חוב ממשלתיות 918,239 952,768

580,270 692,726 
1,626 1,044 

581,896 693,770 
1,534,664 1,612,009 

 אגרות חוב קונצרניות:
 שאינן ניתנות להמרה

 שניתנות להמרה

ן הכל נכסי חוב סחירים  ס

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח
 מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול
 קלאסי רביד ספיר קלאסי רביד ספיר

 אגרות חוב ממשלתיות 794,912 123,027 300 798,000 154,361 407

-
9,893 570,377 

 ־ 1,626
21,316 671,410 

1,044 
-  672,454 21,316 ־ 572,003 9,893

407 164,254 1,370,003 300 144,343 1,467,366 

 אגרות חוב קונצרניות:
 שאינן ניתנות להמרה

 שניתנות להמרה

 סד הכל נכסי חוב סחירים
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 החברה המנהלת של דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 1ע״מ

 סופה הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 5 - נכסי חוב שאינם סחירים

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח
 אגרות חוב קונצרניות:

 שאינן ניתנות להמרה 107,561 156,918

 פקדונות בבנקים 15,961 27,688
 הלוואות לעמיתים 23,983 9,557

 הלוואות לאחרים 22,087 23,061
ך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 169,592 217,224  ס

 * היתרות הינן בגין מסלול הקלאסי ורביד בלבד

 ** היתרות מוצגות על פי שווי הוגן
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 החברה המנהלת של דום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל דום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות הממומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 5 - נכסי חוב שאינם סחירים(המשך)

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״! ח אלפיש׳יח אלפי ש״! ח אלפי ש״ח
 מסלול מסלול מסלול מסלול
 קלאסי רביד קלאסי רביד

17 156,901 107,561 
 אגרות חוב קונצרניות:

 שאינן ניתנות להמרה

27,688 
480 9,077 

23,061 
"497" 216,727 

879 
15,961 
23,104 
22,087 

 168,713 ־879"

 פקדונות בבנקים
 הלוואות לעמיתים
 הלוואות לאחרים

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

 היתרות המן בגין מסלול הקלאסי ורביד בלבד

 ** היתרות מוצגות על פי שווי הוגן
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 החברה המנהלת של רום 17ר1 ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות  קופת הגמל דום קי

 באויים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבי 2014

 כאוד 6 - מגיות

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי שי׳ח
 מניות סחירות 342,616 385,537

 מניות לא סחירות 1 6,273
 סך הכל מניות 342,617 391,810

 * בשנת 2013 היתרות הינן בגין מסלול קלאסי וספיר בלבד

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש׳יח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש׳׳ח
 מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול
 קלאסי רביד ספיר קלאסי ספיד

 מניות סחירות 338,390 29 4,197 381,032 4,505

 מניות לא סחירות 1 6,273 ־
 סך הכל מניות 338,391 29 4,197 387,305 4,505



 החברה המנהלת של דום קרו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות  מופה הגמל רום מי

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבי 2014

 באור 7 - השמעות אחרות
 א. הרכב:

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי שי׳ח
 השקעות אחרות סחירות

 תעודות סל 602,977 474,206
 מוצרים מובנים 22,919 28,473

 אופציות 23 58
5 -  כתבי אופציות

502,742 625,919 

 השקעות אחרות שאינו סחירות
 קרנות השקעה 85,215 62,475
 מכשירים נגזרים 2,722 1,386
 מוצרים מובנים 2,989 4,926

-  אחרות 8
68,787 90,934 

 סך הכל השקעות אחרות 716,853 571,529

 * היתרות הינן בגין מסלול קלאסי וספיר בלבד

 ב. מכשירים נגזרים:
 להלן סכום החשיפה, נטו לנכם הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי:

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח
 חשיפה למט״ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט״ח (222,689) (81,468)
 מניות באמצעות אופציות (3,972) (1,743)
 סך בטחונות שניתנו בשל חוזים עתידיים 13,900 13,900
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 החברה המנהלת של דום מדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות ם קי ו  מופה הגמל י

 כאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 כאור 7 - השמעות אחרות(המשד)

 א. הרכב:
 ליום 31 בדצמבר

2013 2014 
 אלפי ש״! ח אלפיש׳יח אלפי ש״! ח אלפיש״ח

 מסלול מסלול מסלול מסלול
 קלאסי ספיר קלאסי ספיר

6,932 467,274 7,914 595,063 
-  22,919 ־ 28,473
- 58 ־ 23 
- 5 ־ -

6,932 495,810 7,914 618,005 

62,475 85,215 
-  2,722 ־ 1,386
-  2,989 ־ 4,926
- - 8 ־
 90,926 8 68,787 ־

6,932 564,597 7,922 708,931 

 השקעות אחרות סחירות
 תעודות סל

 מוצרים מובנים
 אופציות

 כתבי אופציות

 השקעות אחרות שאינו סחירות
 קרנות השקעה

 מכשירים נגזרים
 מוצרים מובנים

 אחרות

ן הכל השקעות אחרות  ס

 ב. מכשירים נגזרים:
 להלן סכום החשיפה, נטו לנכם הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות

 שנעשו לתאריך הדוח הכספי:
 ליום 31 בדצמבר

2013 2014 
 מסלול מסלול מסלול

 ספיר קלאסי ספיר
 מסלול
 קלאסי

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח
(81,468) (931) (221,758) 
(1,743) - (3,972) 

900 13,000 900 13,000 

 חשיפה למט״ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט״ח
 מניות באמצעות אופציות

 סך בטחונות שניתנו בשל חוזים עתידיים

 היתרות הינן בגין מסלול קלאסי וספיר בלבך
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 החגלה המנהלת של רום מיו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות  קופה הגמל דום מי

 באויים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבי 2014

 כאוי 8 - זכאים ויתיות זכות

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח
- 111 
9 1,264 

334 414 
58 38 

401 1,827 

 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ ־ צד קשור
 התחייבות בגין חוזה עתידי *

 מוסדות ממשלתיים
 אחרים

 סך הכל זכאים ויתרות זכות

 * באשר לחשיפה בגין חוזה עתידי ־ ראה באור 7

 ** בשנת 2013 היתרות העם בגין מסלול קלאסי ורביד בלבד

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש׳׳ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ ח אלפי ש׳׳ח
 מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול
 קלאסי רביד ספיר קלאסי רביד

12 231 (132) 
- ־ 9 ־ 1,264 
- 1 334 ־ 413 

11 47 - 19 19 
11 390 13 250 1,564 

 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות
 לעובדי הרשויות המקומיות בע׳׳מ ־ צד

 קשור
 התחייבות בגין חוזה עתידי *

 מוסדות ממשלתיים
 אחרים

 סך הכל זכאים ויתרות זכות

 באשר לחשיפה בגין חוזה עתידי ־ ראה באור 7
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 החברה המנהלת של דום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופה הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 9 - דמי גיהול
 א. פירוט דמי הניהול:

 לשנה שהסתיימה ביום
 31 בדצמבר

2012 2013 2014 
 אלפי שי׳ח אלפי ש׳׳ח אלפי ש״ח

 דמי ניהול 12,278 10,811 10,609

 ב. שיעור דמי הניהול מעמיתים:
 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2012 2013 2014 
0/0 

 שיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין 2 2 2

 שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל(בכל מסלול) 0.42 0.39 0.42
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 החברה המנהלת של רום קדו ההשתלמות לעובדי הרשמות המקומיות בע״מ

 מופה הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 10- הוצאות ישירות
 לשנה שהסתיימה ביום

 31 בדצמבר
2012 2013 2014 

 אלפי שי׳ח אלפי ש׳יח אלפי שי׳ח

 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך 596 773 583

 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך 116 71 82
 עמלות ניהול חיצוני:

 בגין השקעה בקרנות השקעה 1,485 1,603 1,358
 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל 1,054 1,234 360

1,718 2,837 2,539 

 עמלות אחרות 8 5 ־

 סך הכל עמלות ניהול השקעות 3,259 3,686 2,383

ן הנכסים ס  שיעור מ
2012 2013 2014 
 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך 0.02% 0.03% 0.02%

 עמלות ניהול חיצוני:
 בגין השקעה בקרנות השקעה 0.05% 0.06% 0.05%
 בגין השקעה בתעודות סל 0.04% 0.04% 0.01%



b 

p IN! 

i - * b 

-P 

P P 
b b 
- p ut 

OJ 

i - s j 
11—» 
i -P 

; O J 

O J O J 
V/T KJX 
Os OO 

OJ 

1 

1 

1 

1 

t—* 

O s 
1 I !00 r s » 

OJ 1 INJ IN) o 00 !  OJ *־

!oo 

! -p 

' ־ s j 
! ~v| 

•Os 

! ,o 

! •p 

i Or 
 OJ ן
! ~s| 

• rsj 
!oo 

 צ!
!o 

! -p 

! r o !—י ! 
1 

b "-P ! י - ! en 
-! rsj OJ oo I ן  Os- י

00 
 *־־* !

Os 1 - p ; 1— 

י 5 5 

-r צ* 

 5 5ד
*3 
 זצ »
v vr 

a צ" 

 ־צ »

CM 

u 

zr 

vr 

Isi 
o 

u 
 ב•

vr 
O 

D 
<t 
U 
zr 

 כ

5 
2 

tr 
£5 
zr 

\ * 

<i _» 
zr 

U 
V£ 

vr 
£5 
vr 

zr 
zr 

vl 
a 

vr 
L5 

zr 

D 

Zl 
\£ 

\£ —1 ^ XI u u 
zi zi 
 a vi־

ZJ zi 

u u 

Zj 

 C, Zl־
 י- צ

" 3 5 
 כ 5
צ  zi ־
zi a 
a vi 

vr vr 
C5 CJ 

zr 

zr 

3 a 

vr 
 ז—

vl 

C5 Zl 

s / —  ׳

 a- צ
u P 
Zl Zl 
vl vl 
€ <S 
Zl Zl 

Zl 
—J 
•J 
13 

 ז— ׳—ן

vr vr 

vr 
<S 
Zl 
_t 
 ׳~
u 
 מ
_/ 
Zl 

~ J l_> 
vl 
vr 
CS 

£5 
zr 

י * 

6 

zr 

© 

u 



 התבדה המנהלת של דום קיו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות  קופת הגמל רום מי

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 ביאור!! - תשואות מסלולי השמעה

 תשואה שנתית נומינלית ברוטו
 תשואה
 ממוצעת
 נומינלית

 ברוטו
 ל-5
 2014 2013 2012 2011 2010 שנים

% % % % % % 

 מסלול קלאסי 5.64 8.63 8.63 (3.53) 9.22 5.60
 מסלול רביד 0.67 2.36 3.20 2.43 4.57 2.64
 מסלול ספיר 8.23 16.22 9.79 (15.9) 15.21 6.00
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 החברה המגהלת של דום לזרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופה הגמל דום מדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הבספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 12- יתרות ועסמאות עם בעלי ענייו וצדדים משורים
 א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

 ליום 31 בדצמבר
2013 2014 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח
 השקעה בתעודות סל אשר מהוות צד קשור למנהל ההשקעות ״פסגות״ 56,475

 אג״ח בנק אוצר השלטון המקומי בע״מ (ראה סעיף ב(2) להלן) 5,093 6,322
 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ (111) 127

 * יתרת נכסי חוב וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל עניין או צד קשור
 עמדה על 7,477 אלפי ש״ח.

 לשנה שהסתיימה ביום
 31 בדצמבר

2012 2013 2014 
 אלפי שי׳ח אלפי ש׳׳ח אלפי ש״ח

-  17 ־

10,609 10,811 12,278 

 ב. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

 עמלות תעודות סל אשר מהוות צד קשור למנהל ההשקעות ״פסגות״
 עמלות בגין אג״ח בנק אוצר השלטון המקומי בע״מ (ראה ביאור ב(2) להלן)

 דמי ניהול לחברה המנהלת

 1. עד לסוף חודש אפריל 2008, ניהלה החברה את פעילותה באמצעות מינהלת המשותפת לה ולשתי חברות מנהלות
 נוספות ־ החברה המנהלת של מינהל ־ קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע״מ (להלן: ״קרן
 מינהל״) ו״רעות קרן השתלמות בע״מ״ (להלן: ״קרן רעות״). המינהלת המשותפת נוהלה על ידי מנהליהן
 הכלליים של החברות המתייחסות ועל ידי מזכיר קרנות ההשתלמות וצוות העובדים. עובדי המינהלת המשותפת

 היו עובדי החברה, שנשאה במישרין בזכויותיהם הסוציאליות ובהוצאות אחרות הקשורות לעובדים.
 חלוקת הוצאות הניהול של המינהלת המשותפת, לרבות שכר עובדים וזכויותיהם הסוציאליות, נעשתה על בסיס

 מפתח מוסכם בין הקרנות.
 בסוף חודש אפריל 2008 פוצלה פעילות החברה מפעילות המנהלת המשותפת והחברה עברה לפעול ממשרדים

 חדשים.
 במהלך שנת 2009 נחתם הסכם בין החברה לבין קרן מינהל ולבין קרן רעות על התחשבנות סופית והסדר

 תשלומים הנוגעים לעובדים אשר פעלו במסגרת המזכירות המשותפת.
 לאחר פירוק המזכירות המשותפת שכרה החברה, יחד עם קרן מינהל, משרדים מהם היא פעלה עד לשנת 2013.

 את המשרדים החזיקה החברה יחד עם קרן מינהל והקרנות היו שותפות להוצאות שונות בגין החזקת המשרדים.

 בשנת החשבון הקודמת, החברה התקשרה בהסכם לשכירת משרדים חדשים (חליפיים למקום מושבה הנוכחי)
 החל מיום 1.1.2014 לתקופה של 74 חודשים עם אופציה להארכה. ביום 29.08.2013 החברה התקשרה בהתאם

 עם קרן מינהל שהנה צד קשור לקופה, כשוכר משנה בנכס. ההתקשרות נעשתה בהתאם לנהלים הרלוונטיים.

 2. החברה נמצאת בבעלות הסתדרות המעו״ף ומרכז השלטון המקומי בישראל. למיטב ידיעת החברה, מרכז
 השלטון המקומי בישראל מחזיק בנוסף לחברה בשורה ארוכה של תאגידים קשורים לרבות, החברה למשק
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 החברה המנהלת של דום קרו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

 מופת הגמל דום קיו ההשהלמוה לעובדי הרשויות הממומיוה

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 12- יתרות ועסמאות עם בעלי עגייו וצדדים משורים(המשד)

 וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ ח.פ. 52-0029844 (שיעור ההחזקה 90%) אשר מחזיקה ב : השלטון המקומי
 סוכנות לביטוח (1992) בע״מ ח.פ 51-1724072 (100%), החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי(1995)
 בע״מ ח.פ. 51-2126798 (100%) והחברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע״מ ח.פ. 51-0027749 (32%)

 (אשר מחזיקה בקומפלוט(1983) בעיימ ח.פ. 51-0960693 (100%)).
 הסתדרות המעו״ף קשורה להסתדרות החדשה וגופים רבים הקשורים להסתדרות החדשה, במישרין ובעקיפין,

 יכולים להיות אף הם צד קשור של החברה.

 3. רישום הפעולות בתיק ההשקעות ושירותי מינהל נלווים, לרבות ניהול חשבונות העמיתים, מבוצעים ע״י בנק
 הפועלים בע«מ,נותן שירותי התפעול.

 4. עסקאות עם בעלי עניין מבוצעות בתנאי השוק כפי ששורדים בעת ביצוען.

 באור 13- מיסים
 א. הקופה אושרה כקופת גמל לצרכי מס הכנסה בתוקף עד 31 בדצמבר 2015 ולפיכך הכנסותיה פטורות ממס בהתאם

 לסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה.
 ב. הרכב הוצאות המיסים בדוח הכנסות והוצאות כולל את המיסים בגין אגרות חוב עבור התקופה שהקופה לא

 החזיקה בהם.
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 החברה המנהלת של דום קרו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות י  קופת הגמל דום ק

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 14- התחייבויות תלויות והתקשרויות
 לתאריך המאזן קיימות התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות בגין:

 א. חוק הגנת השכר התשי״ח - 1958 , ותקנות שהותקנו על פיו מטיל, התחייבות על החברה בנסיבות שפורטו בחוק
 ובתקנותיו, בגין חובות של מעבידים לקופה עבור עובדיהם אשר לא סולקו במועדם בדרך של העברת כספים

 לקופה ע״י המעביד.
 בהתאם לתקנות הגנת השכר(פרטים ומסירת הודעות) התשל״ו - 1976, שנקבעו מכוח חוק הגנת השכר התש״ח -
 1958, קיימת חובת דיווח על המעביד למסור לחברה פרטים לגבי עובדיו, הכוללים בין היתר גם את שכר העבודה
 ששולם להם, סכומי חלקם של העובד והמעביד בתשלום לקופת הגמל. כמו כן, על המעביד לדווח באופן שוטף
 לקופה על שינויים בחלק מפרטים אלו ובמיוחד על שינוי בשכר או בביטוח העובדים בקופה אחרת. למרות האמור

 בתקנות הנ״ל, רוב המעסיקים אינם מוסרים לחברה את כל המידע הנדרש מהם.

 לתאריך המאזן אומדן חובות המעבידים, בתוספת ריבית החשב הכללי בסך של כ־0.14 מליוני ש״ח, מסתכם
 לכ־6.72 מיליוני ש׳יח(2013 - 8.39 מיליוני ש״ח).

 החובות נמצאים בתהליך של טיפול על ידי החברה, כאשר ההליכים המשפטיים כוללים, בין היתר, מכתבי
 התראה, הסדרים, תביעות משפטיות וגביה באמצעות ההוצאה לפועל.

 ב. על פי אישורו של היועץ המשפטי של החברה להלן פירוט התביעות שנוהלו בתקופת הדוח ומתנהלות(אף לאחר
 תקופת הדוח) נגד החברה המנהלת:

 1. בהתאם להוראות חוק הגנת השכר התשי״ח - 1958, תקנות מס הכנסה(כללים לאישור וניהול קופות גמל),
 תשכ״ד - 1964 ותקנות נוספות מכוח החוק, מוטלת על החברה החובה לגבות ובמידת הצורך לתבוע, חובות
 של מעסיקים אשר הצטברו בגין אי־ ביצוע ההפרשות המחויבות עבור עובדיהם העמיתים בקופת הגמל.
 החברה פועלת כנדרש בחוק ובתקנות לעניין גביית חובות מעסיקים בפיגור, בין השאר באמצעות יועציה

 המשפטיים.

 2. ביום 2.9.2013 הגישה עמיתה של הקופה כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת כנגד החברה(פייה
 2152-09-13 מ.ע. נ׳ החברה המנהלת של רום). בתביעה טענה העמיתה כי היא הצטרפה לקרן ביום 1.4.97

 ואילו עתה גילתה כי מועד זכאותה בקרן נרשם רק מיום 25.1.99, לפיכך היא עתרה לקבלת פסק דין
 הצהרתי ולפיו היא תהיה זכאית לקבל מהקרן בהגיע מועד הפדיון את ההפרשים שבין יום 1.4.97 ליום

 25.1.99, בסך של 25,270 ש״ח. החברה הגישה ביום 16.7.14 את כתב הגנתה וכן בקשה לסילוק על הסף. לא
 ניתן להעריך בהתאם להערכת יועציה המשפטיים של החברה, בשלב זה את תוצאות ההליך.

 3. ביום 17.2.2014 הגישה החברה כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגר עמית לשעבר (ק״ג
 34176-02-14 החברה המנהלת של רום נ׳ מ.ל). בתביעה עתרה החברה לקבלת סכומי כסף שקיבל העמית
 ביתר תשלומים המוערכים על ידי החברה בסך משוערך של 63,462 ש׳יח בדיון שהתקיים ביום 5.1.2015 נתן
 בית הדין תוקף של פסק דין להסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים בהמלצת בית הדין ולפיו ישלם הנתבע לחברה

 סך של 5,000 ש״ח בתשלומים.

 4. ביום 22.6.2014 הגישה החברה טען ביניים לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה כנגד עמיתה וכנגד מי
 שהעסיקה אותה - המועצה המקומית פרדס חנה־כרכור(ק״ג 41911-06-14 החברה המנהלת של רום נ׳ ג.
 ואחי) על מנת שיכריע בזכויות הצדדים בכספי העמיתה המוחזקים אצל החברה על שם העמיתה. העמיתה
 ביקשה מהחברה לשחרר את הכספים ואילו המועצה התנגדה לכך וטענה כי על החברה להשיב את הכספים
 למועצה לאור הפקדות כפולות שביצעה המועצה עבור העמיתה. בדיון שהתקיים ביום 3.11.2014 קבע בית
 הדין כי על המועצה להמציא אסמכתאות לביצוע התשלומים בתוך 30 יום. בהתאם להערכת יועציה

 המשפטיים של החברה, לא
 ניתן להעריך בשלב זה את תוצאות ההליך.

 ג. נוכח הקשיים הכלכליים בהם נמצאות מספר רשויות, החברה המנהלת נאלצת לעיתים לנקוט כנגר רשויות בהליכי
 הוצאה לפועל לשם גביית חובן, חובות אשר נגבים לעיתים במסגרת תיקי איחוד שפותחות הרשויות בלשכות
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 החברה המנהלת של יום לזרו ההשתלמות לעובדי הרשמית המקומיות בע״מ

ם קדו ההשהלמוה לעובדי הישויות המקומיות ו  קופה הגמל י

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014

 באור 14- התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשד)

 ההוצאה לפועל ובמסגרת הסדרי נושים.

 ד. הקופה התקשרה בהתחייבויות מוקדמות לקרנות השקעה בסך של כ־ 14,999 אלפי ש״ח (2013 - 15,432 אלפי
 ש״ח).

29 


