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 חלק זה לדוח התקופתי כולל את תיאור עסקי החברה ליום 31 בדצמבר 2015 ואת התפתחות עסקיה,
ת הדוח״). מהותיות המידע הכלול בחלק זה בדוח פ ו ק ת  כפי שחלו במהלך שנת 2015 (להלן: ״
 התקופתי נבחנה מנקודת ראותה של החברה המנהלת, כאשר במקרים מסוימים הורחב התיאור על

 מנת לתת תמונה מקיפה של הנושא.

 חל7ן א׳ - פעילות החברה ותיאור התפתחות עס17יה

ה י ק ס ת ע ו ח ת פ ת  1. פעילות הח*רה ותיאור ה

 1.1. החברה, שהנה חברה בערבון מוגבל, התאגדה ביום 1 ביוני 1980 ומנהלת כנאמנות את
פה״ או  קופת הגמל ״רום ־ קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ (להלן: ״הקו

פת הגמל״). לפרטים נוספים ר׳ סעיף 2 לחלק זה.  ״קו

 1.2. החברה נמצאת בבעלות משותפת של הסתדרות המעו״ף (הנמצאת בשליטת הסתדרות
 העובדים הכללית החדשה) ומרכז השלטון המקומי בישראל(להלן ביחד: ״בעלי המניות״),

 המחזיקים כל אחד בנפרד 50% ממניות החברה. להלן מבנה האחזקות של החברה:
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 1.3. יצוין כי החברה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח ואין מניותיה מקנות למחזיק
 בהן זכות לקבלת דיבידנד או השתתפות אחרת כלשהי ברווחיה. בהתאם לכך, החברה
 אינה מחזיקה הון עצמי מעבר להון המונפק שלה, היא אינה משקיעה בו והיא אינה

 מחלקת דיבידנדים לבעלי המניות.

ה ר ב ח ם פעילות ה ו ח  2. ת

 החברה עוסקת בתחום פעילות אחד והוא ניהול קופת הגמל ״רום ־ קרן ההשתלמות לעובדי
. הקופה הינה קופת גמל ענפית מסוג קרן השתלמות  הרשויות המקומיות״ (להלן: ״הקופה״)
 (כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה־2005

ת הגמל״)), המיועדת לשכירים בלבד. פו ק קו  (להלן: ״חו
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 חללו ב׳ - תיאור מחום פעילות החברה המנהלת

ת ל ה ג מ ה ה ר ב ח  1. מוצר ה

 1.1. כאמור, החברה עוסקת בתחום פעילות אחד והוא ניהול הקופה.

 1.2. על פי תקנונה, ההצטרפות כעמית לקופה מוגבלת לאלה בלבד:

 1.2.1. עובד רשות מקומית, לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית המדורג
 בדירוג אחיד;

 1.2.2. עובד המינהל והשירותים או הדירוגים המקצועיים כהגדרתם בהסכמי העבודה
 הקיבוציים החלים על מגזר עובדי הרשויות המקומיות כפי שיהיו מעת לעת ואשר
 ארגונם היציג הינו הסתדרות המעו״ף (הסתדרות הפקידים לשעבר), לרבות עובדי
 החינוך, הנוער והחברה והקהילה הזכאים להצטרף על פי דירוגם המקצועי

;  כעמיתים בקרן

 1.2.3. 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 הקשור לרשויות אלה.

 1.3. על פי כתבי ההודעות של הסתדרות המעו״ף ומרכז השלטון המקומי בישראל לרשויות
 המקומיות(בעלי המניות של החברה ־ ר׳ פירוט בסעיף 1.2 לחלק זה) מיום 17.4.1996 ומיום
 1.6.1999, כל העובדים בדירוג המנהלי ברשויות המקומיות יהיו חברים בקרן (ההודעות
 נרשמו כהסכמים קיבוציים ביום 15.10.1997 וביום 15.10.1999, בהתאמה). מובהר, כי
 בהתאם לחוק קופות גמל והתקנות שהותקנו מכוחו, כוחם של הסכמים אלה יפה כדי
 להעמיד את הקופה אך ורק כברירת מחדל (כאשר העובד אינו מורה על רצונו להיות חבר
 בקופה ספציפית אחרת) ובהתאם לכך, נחתמה ביום 16.2.2011 הודעה בענייני עובדים מספר
 9/2011 לפיה נקבעה הקופה כברירת מחדל היינו עובד שלא בחר בקרן אחרת, יופקדו כספיו

 לקרן.

 1.4. בקופה מנוהלים שלושה מסלולי השקעה. המסלול עם היקף הנכסים הגדול ביותר נקרא
 ״רום קלאסי כללי״ (מספר אישור המסלול - 408), אשר הינו מסלול כללי, ובנוסף לו
 מנוהלים שני מסלולים מתמחים: ״רום רביד אג״ח ללא מניות״ (מספר אישור המסלול

 1257) ו־״רום ספיר מניות״(מספר אישור המסלול - 1258).

 1.5. נכסי הקופה מנוהלים בידי שני מנהלי השקעות חיצוניים: פסגות ניירות ערך בע״מ (להלן:
 ״פסגות״) ואי.בי.אי ־ אמבן ניהול השקעות בע״מ (להלן: ״IBI״), כאשר מסלול ההשקעה

 ״רום קלאסי כללי״ מנוהל בידי שני מנהלי ההשקעות (כל אחד מנהל כמחצית מהתיק),
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 המסלול ״רום רביד אג״ח ללא מניות״ מנוהל באופן בלעדי ע״י פסגות והמסלול ״רום ספיר
 מניות״ נוהל באופן בלעדי ע״י פסגות בידי IBI. תאום ההשקעות בין מנהלי ההשקעות
 מבוצע על ידי מתאם ההשקעות ובתיאום עם הגוף אשר מעניק שירותי משמורת

 (custodian), חברת פועלים סהר בע״מ.

 1.6. חשבונות וזכויות העמיתים בקופה מנוהלים בידי בנק הפועלים בע״מ, המשמש כגורם
 מתפעל.

ם ושיעור דמי ניהול י ת י מ  1.7. מידע בדבר ע

לים נם פעי לים ושאי ם פעי י ת י מ  1.7.1. מידע בדבר ע

2013 2014 2015 
 מספר עמיתים**:

 פעילים1 59,964 57,271 55,930
 לא פעילים 30,246 28,505 28,673
 סה״כ 90,210 85,776 84,603

 מספר חשבונות עמיתים**:
 פעילים 60,433 58,363 57,071
 לא פעילים 31,282 28,925 29,175

 נכסים מנוהלים, נטו(באלפי ש״ח)**:
 פעילים 2,232,416 2,184,031 2,121,016

 לא פעילים 837,475 793,349 721,950

 נתונים תוצאתיים(באלפי ש״ח):

20,513 24,367 22,592 
 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים

 חדשים
 תקבולים מדמי גמולים 492,836 472,886 461,090

 העברות צבירה לקרן 6,515 6,542 4,731
 העברות צבירה מהקרן (83,180) (83,396) (74,829)

 פדיונות (364,788) (400,433) (411,369)
 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 41,446 138,815 205,370

 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי
 ש״ח):

 פעילים ולא פעילים (12,450) (12,278) (10,811)

 שיעור הוצאות ישירות ממוצע
 (באחוזים):

 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך 0.01% 0.02% 0.03%
 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך 0.02% *0.00% *0.00%
 בגין השקעות לא סחירות *0.00% *0.00% *0.00%

 1 ע״פ חוזר גופים מוסדיים 2015-9-32 עמיתים פעילים מוגדרים כעמיתים שהופקדו עבורם כספים בשל החודש

 האחרון שקדם למועד הדוח ושעומדת בחשבונם יתרה לתאריך הדוח (הפקדה - למעט העברת צבירה לחשבון). עמית
 פעיל שבבעלותו גם חשבון לא פעיל ייחשב עמית פעיל. עמיתים לא פעילים מוגדרים כעמיתים שאינם עמיתים פעילים.
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2013 2014 2015 
 עמלות ניהול חיצוני 0.11% 0.09% 0.10%

 * שיעור קטן מ-0.00%.

לים ם לא פעי י ת י מ  1.7.2. מידע ברבר ע

2013 2014 2015 

 חשבונות מנותלןי משר:
 מספר חשבונות 9,705 9,433 9,668

 נכסים מנוהלים נטו(באלפי ש״ח) 147,390 132,128 116,267

 דמי ניהול שנגבו מנכסים(באלפי ש״ח) 590 555 453

 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים 0.40% 0.42% 0.39%

 1.7.3. שיעור דמי ניהול

 בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשעי׳ב־
 2012 הקובעות את שיעור דמי הניהול המרביים שרשאיות קופות גמל לגבות נקבע
 בין היתר שקופת גמל ענפית תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף
 לשיעור המרבי שלא יעלה על 2%. יצוין כי שעיור זה חל גם לגבי חשבונות מנותקי

 קשר.

ת ושינויים שחלו בקרן ו י ו  2. התפתח

 לאורך שנות הדיווח 2013 עד 2015, ניתן לראות גידול במספר העמיתים ובמקביל גידול בהיקף
 התקבולים מדמי גמולים בקרן. בד בבד הנתונים מראים כי בשנת 2015, הצבירה נטו (לפני
 חלוקת רווח לעמיתים) הינה חיובית וזאת לעומת צבירה נטו שלילית בשנות הדיווח הקודמות.
 התנודתיות בעודף ההכנסות על ההוצאות בתקופה, הינה כפונקציה בין השאר לתנודתיות

 בשווקים בהם משקיעה הקופה.

ת ו ר ח  3. ת

 3.1. בתחום בו פועלת החברה קיימת תחרות הולכת וגוברת. חקיקת בכר פתחה את הדרך לניוד
 עמיתים בין הקופות כמעט ללא מגבלה. שיווק קופות הגמל בכלל וקרנות השתלמות בפרט
 תפס תאוצה בשנים האחרונות ולהערכת החברה הוא ימשיך להיות משמעותי גם בשנים
 הבאות והתחרות על כל עמית הינה ותמשיך להיות קשה. הערכה זו נסמכת על מבנה
 הקבוצות הקיימות, שינויי החקיקה לרבות שינויי הרגולציה בעיקר בעניין זמינות המידע
 הפנסיוני, הקמת המסלקה הפנסיונית, העובדה שהקופות הענפיות לא התקשרו בהסכמי
 הפצה עם הבנקים מתוקף תפקידם כיועצים פנסיונים, העובדה שהקופות הענפיות הן כר נוח
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 לפעולות שיווק של סוכנים, לרבות מהטעם שעמיתי קופות אלה עובדים בד״כ במקומות
 עבודה גדולים אשר בהם קל יותר לסוכנים לפעול ועוד.

 3.2. בתחום קרנות ההשתלמות פועלים כיום כ־233 גורמים, הנחלקים לשתי קבוצות עיקריות:
 קרנות השתלמות ענפיות וקרנות השתלמות המנוהלות על ידי גופים פרטיים ובתי השקעות.
 יצוין כי החברה מתחרה בעיקר עם קרנות השתלמות המנוהלות על ידי גופים פרטיים ובתי
 השקעות, בפרט בקרנות השתלמות המנוהלות בידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ, ילין
 לפידות ניהול קופות גמל בע״מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע׳׳מ ופסגות קופות גמל

 ופנסיה בע״מ.

 3.3. זאת עוד, הבנקים העמיקו והרחיבו את מתן שירותי הייעוץ הפנסיוני והפכו גורם דומיננטי
 בתחום הייעוץ הפנסיוני. מצד אחד, ישנו יתרון לקופות ענפיות בעת מתן ייעוץ אובייקטיבי,
 לנוכח דמי הניהול הנמוכים, אולם יתכן, כאמור, כי אם לא תתקשר החברה בהסכמי הפצה
 עם הבנקים היועצים, אזי היא עלולה לעמוד בפני מעבר משמעותי של עמיתים לקרנות

 אחרות, ולו רק בשל ׳היעדרותה׳ ממסכי המחשב של היועצים.

 3.4. על אף שבאופן כללי תשואות הקופה עומדות בתחרות באופן סביר ודמי הניהול המשולמים
 על ידי עמיתיה העם נמוכים באופן יחסי, החברה מעריכה כי עם הגברת המודעות,
 העמיתים יחלו, לשים דגש על שיקולים נוספים, לבד מתשואה, לרבות סולידיות והקטנת
 סיכונים ודמי ניהול נמוכים. כך שמבחינת מערכת השיקולים של העמית הפוטנציאלי, תעלה
 חשיבותם של ביצועי קופות הגמל (רמות סיכון ושיעור דמי ניהול) כגורם בעל השפעה
 מכריעה בתחרות בין הגופים השונים. מנגד, יש לזכור, כי לחלק גדול מציבור העמיתים
 הפוטנציאלים לקופה קשה לעבד מידע מורכב בנושאים אלה, והעדר ידע בעניין זה עלול
 להוות כלי לניצול על ידי משווקים וסוכנים אגרסיביים. למיטב הערכת החברה, מטרת
 מדיניות משרד האוצר ־ אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, היא לנתב את חסכונות העובדים
 בתחום הגמל לאפיקים הפנסיוניים, המיועדים לשימוש לאחר הפרישה, תוך יצירת מנגנונים
 דוגמת ׳המודל הצ׳יליאני׳, המתאימים את המוצרים למאפייניו הייחודיים של החוסך,

 ובעיקר לגילו.

 3.5. כדי להתמודד עם התחרות, פועלת החברה במשנה מרץ לטפל בפניות עמיתים אשר מופנות
 אליה להעברת כספיהם לקופה אחרת (במסגרת מגבלת הימים) וכן פועלת החברה (ותפעל)

 בדרכי השיווק המפורטות לעיל.

 3.6. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות היא מהגדולות והוותיקות בתחום קרנות
 ההשתלמות, אשר פועלים בו מספר רב של מתחרים. למועד הדוח, נתח השוק של הקופה
 מהווה כ־1.81% מנכסי קרנות ההשתלמות בישראל. הקרנות המתחרות בקופה, הן כאמור,
 כל קרנות ההשתלמות לשכירים הפועלות בשוק (למעט רוב קרנות ההשתלמות הענפיות

 המיועדות לציבור מסוים).

ך על הערכות מ ס נ ה זו לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, ה ק ס פ  יובהר כי רוב המידע הכלול ב

. ו ת ה ואשר אין כל ודאות בהתממשו ר ב ח  ה
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חות  A לקו

 4.1. כ-0.3% מעמיתי הקופה, שנכסיהם נכון ליום 31.12.2015 עומדים על כ-1,017.1 מיליון ש״ח,
 הצטרפו לקופה במסגרת הסדרי ברירת מחדל שהחברה מנהלת עם עיריות תל אביב,
 ירושלים, חיפה, פתח תקווה וראשון לציון וסיום הסדרים אלה עלול להשפיע באופן מהותי

 על היקף נכסי הקופה. נכון ליום 31.12.2015.

 4.2. להלן מידע בדבר הוותק, ההתמדה ושימור העמיתים באמצעות המדדים הבאים בשנת
 הדיווח ובשנה שקדמה לה:

2014 ; 2015 
 שיעור הפדיונות(תשלומים לעמיתים 14.81% 16.36%

 והעברות מהקרן) מהצבירה הממוצעת:
 גיל ממוצע של עמיתים(בשנים): 50.21 48.10
 ותק ממוצע של עמיתים(בשנים): 11.78 12.44

 חל17 ג׳ - מידע נוסף ברמה כלל החברה

ה ר ב ח ם על פעילות ה י ל ח  1. מגבלות ופיקוח ה

 פעילות החברה המנהלת והקופה מוסדרת מכוחם של חוקים, תקנות והוראות הממונה על שוק
ק ההון״). החוק העיקרי המסדיר ה על שו נ  ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: ״הממו
 פעילויות כאמור הוא חוק קופות הגמל, אשר מסמיך בין היתר את שר האוצר ואת הממונה על

 שוק ההון לקבוע הוראות בנושאים מסוימים.

 להלן הוראות שפורסמו בשנת 2015 שלהן תיתכן השלכה מהותית על הדוחות הכספיים של
 החברה:

ם (קופות גמל) י י ס נ נ י ם פ רותי ח על שי ו ק י פ ת ה ו נ ק ת ת ט ו י  1.1. ביום 29.7.2015 פורסמה ט
, התשע״ה-2015, המהוות טיוטת תיקון ( ן ה של ניירות ערך)(תיקו ק ז ח ה ה ו ר י כ  (רכישה, מ

 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך),
 התשנ״ט־2009. כין היתר, על פי התיקון המוצע, גוף מוסדי לא יהיה רשאי לרכוש או למכור

 וכן להחזיק ניירות ערך באמצעות תאגיד בנקאי אשר מעניק לו שירותי תפעול או ניהול.

ם 2015-9-29 בעניין י י ד ס ו  1.2. ביום 16.9.2015 פרסמה הממונה על שוק ההון את חוזר גופים מ
ת גמל, אשר מבטל ומחליף את חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 מיום פו ה בקו ע ק ש לי ה  מסלו

 17 בפברואר 2015 באותו נושא. מטרת חוזר זה, כמו גם זה שבוטל, הוא לקבוע כללים
 להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. כמו כן, מסדיר
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 החוזר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים (מתמחים
 ושאינם מתמחים).

ת גמל פ ו רת ק ת חוזר בנושא בחי ט ו י  1.3. ביום 29.12.2015 פורסמה הממונה על שוק ההון ט
 הקובעת, בין היתר, כי בחירת קופת מחדל(לרבות מסוג קרן השתלמות) בידי מעסיק תיעשה
 באמצעות הליך תחרותי שמאפשר לכלל חברות המנהלות הזמנות שווה להשתתף בו. יצוין
 כי ביום 13.3.2016 פורסם פורסמה הממונה על שוק ההון חוזר סופי בעניין אשר החריג

 מתחולת החוזר קופות שנגבים בהן דמי ניהול על פי הוצאות בפועל.

ה ויציאה ס י נ י כ מ ס  2. ח

 קיומם של היתרים, רישיונות ואישורים הנדרשים לעיסוק בתחום, מהווים את מחסום הכניסה
 העיקרי לפעילות בתחום הפעילות. בנוסף, קיימות דרישות נוספות לקבלת רישיון לניהול

 ולשליטה בקופת גמל.

 חסם היציאה העיקרי בענף קופות הגמל הוא: קבלת אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 למיזוג, לפיצול, להפסקת ניהול של קופות גמל, העברתה לחברה מנהלת אחרת או לפירוק מרצון

 של חברה מנהלת.

ם י י ט י ר  3. גורמי הצלחה ק

 למיטב הערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום כוללים, בין היתר: איכות ניהול
 ההשקעות, תשואות הקרן, שיעור דמי הניהול, איכות השרות לעמיתים, איכות ניהול הסיכונים
 והפעלת בקרה יעילה, שינויים רגולטורים, איכות המשאב האנושי, שינויים במצב המשק

 התעסוקה ושוק ההון, שימור הפטור ממס לקרן השתלמות.

 A הוו אנושי

י נ ו ג ר האי  4.1. מבנ

 בחברה דירקטוריון, ועדת ביקורת, ועדת השקעות וועדות דירקטוריון הד דוק שונות. מידע

 על חברי הדירקטוריון ראה בסעיף 1 לחלק ד׳.

 החברה מנוהלת באמצעות מנכ״ל, סמנכ׳׳ל ומנהל הכספים (חיצוני) של החברה. בנוסף,
 מנוהלת החברה באמצעות צוות מנהלה, תפעול ומזכירות.

 החברה נושאת במשכורותיהם ובזכויותיהם הסוציאליות של עובדיה. ראה גם ביאור מס׳ 13
 (הנהלה וכלליות) לדוח הכספי של החברה ליום 31.12.2015.

 החברה פועלת להכשרת העובדים ולעדכונם בהתאם לשינויים בענף ובהתאם להוראות
 הדין.
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 להלן פירוט מספר עובדי החברה לימים 31.12.2015 ו־ 31.12.2014 בהתאמה. יובהר כי
 במהלך 2015 לא חלו שינויים מהותיים במצבת כוח האדם של החברה.

 מספר עובדים ליום
31.12.2014 

 מספר עובדים ליום
31.12.2015 

 סמנכ״ל 1 1
 מנהלת אכיפה ורגולציה 1 1
 עוזר מנכ״ל 1 1
 מנהל פרויקטים רגולטוריים 1 0
 מנהלי שיווק 3 3
 תפעול ומזכירות 9 8
 סה״כ 16 14

ה ר ב ח ה ב ר ש ה של עובדים ומשאי מ ק ס ע ה י ה מ כ ס בם של ה טי ת ו ו ב ט  4.2. ה

 על חלק מעובדי החברה הוותיקים הוחלו חלק מהוראות חוקת העבודה לעובדי מוסדות
 ההסתדרות בשינויים המחויבים והמתעדכנים בדרך כלל על ידי חוזרי האגף למינהל
 ומשאבי אנוש של ההסתדרות המסדיר את תנאי העסקתם. תנאי העסקתם של עובדים

 חדשים יותר מוסדרים בהסכמי העסקה אישיים, שלא החילו את ההסדר הקיבוצי האמור.

 מנכ״ל החברה משמש בתפקידו, כמנכ״ל דירקטור, ללא שכר ומבלי שמתקיימים יחסי עובד
 מעביד בינו לבין החברה. מבנה ההתקשרות עם המנכ״ל החל מ־17.2011 הינו תשלום גמול

 דירקטורים, המורכב מגמול שנתי וגמול לפי ישיבה, וכן החזר הוצאות.

 על סמנכ״ל החברה חל הסכם העסקה אישי המסדיר את תנאי העסקתו בחברה, השכר
 המשולם לו וכן התנאים הסוציאליים.

 הדירקטורים בחברה וכן חברי ועדת ההשקעות אשר אינם נמנים על מצבת הדירקטורים
 בחברה זכאים לגמול השתתפות בישיבות וכן לגמול שנתי, בהתאם לעקרונות שאומצו
 במדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראה סעיף 3 לחלק ד׳ להלן. סה׳יכ ההוצאה בגין
 גמול דירקטורים, לרבות השתתפות בתשלום בגין הכשרות הדירקטורים, שנרשמה בספרי
 החברה בהתאם לדוחות הכספים של החברה בשנת 2015 עמדה עי׳ס כ-1,878 אלפי ש״ח,

 לעומת כ־1,714 אלפי ש״ח בשנת 2014.

 5. שיווק והפצה

 למועד הדוח מתבצעת פעילות השיווק וההפצה של החברה כמפורט להלן:

 5.1. החברה מבצעת בעצמה את הפעילות השיווקית, ובכלל זה פרסום עלונים, מודעות, פרסומים
 בכלי התקשורת, מתן חסויות לכנסים וארגון כנסים מקצועיים, ניהול אתר אינטרנט וכיוצא

 באלו.
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 5.2. בחברה מועסקים סמנכ״ל ומנהלי שיווק בעלי רישיון משווק פנסיוני. משווקי החברה
 המנהלת מבקרים בקרב הרשויות על מנת להביא לידיעת העובדים את יתרונות הקרן
 הענפית לרבות אזכור הסכמי ברירת המחדל. כמו כן יוצרים קשר עם עמיתים המעוניינים

 למשוך או להעביר את חסכונותיהם לקופה אחרת.

 5.3. החברה מעבירה מידע שיווקי והסברתי לעמיתיה באמצעות דיוור ישיר, ובנוסף על ידי
 הרצאות ומצגות של בעלי תפקידים מטעמה בכנסים שונים של אוכלוסיית העמיתים

 הפוטנציאלית, ומעת לעת, מקיימת כנסים שיווקיים המיועדים לקהל היעד של הקרן.

 5.4. החברה מטבעה הינה גוף ״חפץ חיים״ והיא פועלת בהתמדה להתאמת המבנה שלה,
 מערכותיה והתקשרויותיה לשוק המשתנה ולשיפור והגברת יכולת התחרות שלה למול

 גופים פרטיים מתחרים.

 5.5. החברה מעריכה כי התווספות כמות גדולה של סוכנים ויועצים פנסיונים לתחום, לרבות עם
 כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני בהיקף רחב, הביאה להגדלת ניידות העמיתים

 מקופה לקופה.

 מידע הכלול בפסקה זו הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, אשר נשען על הערכות החברה, ואין כל
 וודאות בהתממשותו.

 6. רכוש קבוע

 עד ליום 31.1.14, שכרה החברה משרדים לצורך פעילות המזכירות והניהול האדמיניסטרטיבי,
 יחד עם החברה המנהלת של מינהל ־ קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע״מ
ת של מינהל״), וביום 22.1.2014 נכנסה החברה למשכנה החדש ברחוב ל ה נ מ  (להלן: ״החברה ה
 אחד העם 9 בתל אביב משם היא מנהלת את ענייניה (החברה משכירה בשכירות משנה חלק
 מהמשרדים לחברה המנהלת של מינהל. תקופת הסכם שכירות היא למשך 62 חודשים עד ליום
 28.2.2019. לאחר תקופת השכירות קיימת תקופת אופציה להארכת תקופת השכירות כמפורט
 בהסכם השכירות). שתי החברות משתמשות במשותף בציוד משרדי, מערכות תקשורת, מחשוב
 וריהוט משרדי, כאשר שווי הרכוש מחושב עבור כל חברה בנפרד. בנוסף מחזיקה החברה ציוד

 משרדי ומערכות המשמשות את החברה לבדה והעם רכוש החברה.

 ראה גם ביאור 4 לדוח הכספי של החברה ליום 31.12.2015.

 7. עונתיות

 בניגוד לקרנות ההשתלמות לעצמאים, בהן חלק מהותי מן ההפקדות מתבצע סמוך לסוף השנה
 הקלנדרית, בתחום קרנות ההשתלמות לשכירים אין מגמות עונתיות עליהן ניתן להצביע באופן

 מובהק בצד ההפקדות, מאחר וההפקדות מבוצעות חודש בחודשו.

ם י י ש ח ו ם בלתי מ י ס כ  8. נ
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 החברה מנהלת מאגר מידע הכולל את פרטי העמיתים וכל הנתונים אשר נמסרו על ידם ובדבר
 חסכונותיהם וכן את פרטי המעסיקים של העמיתים. המאגר רשום בפנקס מאגרי מידע במשרד
 המשפטים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981 ומוחזק בידי הבנק המתפעל של

 החברה, בנק הפועלים בע״מ.

 9. גורמי סיפון

 להלן טבלה המציגה את גורמי הסיכון המשפיעים על החברה המנהלת:

 מידת ההשפעה של גורם דרכי התמודדות
 סוג הסיכון גורם הסיכון הסיכון על החברה המנהלת

 דרכי התמודדות

 השפעה
 קטנה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 גדולה

 סוג הסיכון גורם הסיכון

 מנהל ההשקעות מבצע באופן שוטף
 ניתוח של הסביבה המאקת־כלכלית

 ומעריך שינויים צפויים בה.
 בהתאם הוא מביא המלצות לשינוי

 הרכב התיק בפני ועדת השקעות.
 ועדת השקעות, בישיבתה אחת

 לשבועיים מתייחסת לניתוח שביצע
 מנהל ההשקעות, שוקלת את
 המלצותיו ומקבלת החלטות

 להמשך, בין היתר גם על בסיס
 דוחות רבעוניים שהיא מקבלת

 ממנהל הסיכונים הפיננסי. במקרה
 של אירועים מיוחדים, קיימת

 אפשרות לכינוס ועדת השקעות
 לדיון במצב וקבלת החלטות.

V 

 גורמי הסיכון המשפיעים
 על שווי נכסי הקופה
 הם: מניות, ריביות,

 שע״ח וכן יכולת הפירעון
 של הלווים, מושפעים

 באופן ישיר מהמצב
 המאקרו כלכלי במשק

 ובעולם.
 סיכוני מאקרו

 1 . משווקי החברה המנהלת
 מבקרים בקרב הרשויות על מנת

 להביא לידיעת העובדים את
 יתרונות הקרן המפעלית לרבות

 אזכור הסכמי ברירת המחדל.
 כמו כן, המשווקים יוצרים קשר
 עם עמיתים המעוניינים להעביר
 את חסכונותיהם לקופה אחרת.
 בנוסף, הנהלת החברה המנהלת
 והמשווקים משתתפים בכנסים

 והרצאות בקרב עמיתים קיימים
 ועמיתים פוטנציאליים.

 2. ניסיון לחסוך ולצמצם הוצאות
 על מנת להביט דמי ניהול

 נמוכים לעמיתי הקרן

 1. תחרות מול קרנות
 השתלמות המנוהלות

;  על ידי גופים פרטיים
 2. שינויים רגולטוריים ־

 הסיכון להתגברות
 הרגולציה עלולה

 לפגוע בגופים
 הקטנים במשק.

 סיכונים
 ענפיים

 קיום בקרות וביקורות על ספקי
 מיקור חוץ, לרבות בתחום התפעול

 וטכנולוגיות המידע
V 

 1. תלות בספקים
 בתחום התפעול

 2. סיכונים תפעוליים
 וטכנולוגיות מידע

 סיכונים
 מיוחדים
 לחברה

 בנוסף, ראו ביאור ״ניהול סיכונים״ בפרק ד׳ בדוח סקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של החברה
 המנהלת ולמידע בדוחות התקופתיים של הקופה.

י שיתוף פעולה מ כ ס ה ם ו י י ת ו ה ם מ י מ כ ס  10. ה

 לפירוט אודות הסכם שיתוף הפעולה עם החברה המנהלת של מינהל, ראו סעיף 6 לחלק זה לעיל.
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 חלל! ד׳ - היבטי ממשל תאגידי
ה המנהלת ר ב ח ם של ה רי רקטו  1. הדי

ן וועדותיו ו  1.1. חברי הדירקטורי

 לפרטים ר׳ נספח א׳ בסוף דוח זה.
 יצוין כי אף דירקטור בחברה מועסק בידי החברה. עם זאת, כל הדירקטורים, למעט

 הדירקטורים החיצוניים, המם עובדים של תאגידים קשורים לחברה.

ה ר ש  2. נושאי מ

ק זה: ל ח ה שלא פורטו בסעיף 1 ל ר ב ח ה ב ר ש מ ת נושאי ה מ י ש  2.1. להלו ר

י ק ס ה וניסיון ע ל כ ש ך ה  תארי
ת ל י ח  ת
ה נ  כהו

ך י ר א  ת
 לידה

ד י ק פ  ת
ה ר ב ח  ב

ר זיהוי פ ס מ ם ו  ש

 השכלה: תואר ראשון ותואר שני בכלכלה
 ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.

 ניסיון: בעבר כלכלנית ראשית בבית
 ההשקעות פסגות. כיום מכהנת

 דירקטורית באקסלנס קרנות נאמנות.

 חברת 1966 9.12.2014
 ועדת

 השקעות
 (נציגה

 חיצונית)

 גב׳ ורד דר, ת.ז.
022255541 

: בעל תואר בכלכלה וחשבונאות  השכלה
 מאוני בן גוריון ותואר שני במשפטים

 מאוני בר אילן. בעל רישיון בראיית חשבון.

 ניסיון: בעל משרד לראיית חשבון
 לשירותים נלווים. משמש כמנהל כספים

 בגופים מוסדיים נוספים.

 מנהל 1965 24.6.2008
 כספים

 רו״ח דורון
 ארגוב, ת.ז.
59764670 

 השכלה: תואר ראשון ותואר שני במנהל
 עסקים מהמסלול האקדמי של המכללה

 למנהל. בעל רישיון פנסיוני.

 ניסיון: יועץ בקרן הדרים, חבר ועדת
 השקעות בעמותה לקידום מקצועי, מועדון

 הלקוחות שלך ושלך לגמלאי וכן סמנכ״ל
 בעמותת מעו״ף לעמית.

 תמיר פלג, ת.ז. סמ^כ״ל 1975 10.09.2009
38259461 

 השכלה: תואר ראשון במדעי המימון
 ותואר שני בכלכלה ותקשורת

 מאוניברסיטת תל אביב.

 ניסיון: מנהל תחום סיכונים פיננסיים
(HMS)בקבוצת דב הלפרין יועצים 

 מנהל 1977 29.4.2014
 סיכונים

 מר אלון שריד,
 ת.ז. 34091215

 השכלה: בעלת תואר ראשון במשפטים
 ובראיית חשבון מאוניברסיטת תל אביב.

 חברת 1974 19.03.2015
 ועדת

 רו״ח חגית
 שמואל, ת.ז.
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י ק ס ן ע ו סי ה מי ל כ ש ך ה  תארי
ת ל י ח  ת
ה נ  כהו

דה  llilllili לי
ר זיהוי פ ס מ ם ו  ש

 בעל רישיון בעריכת דין ובראיית חשבון.
 משמשת כנציגה חיצונית בוועדת

 ההשקעות של הקרן.

: מנהלת כספים בחברת אסטרה ן ו יסי  נ
 הזניקה.

 השקעות

 (נצ^גה
 חיצונית)

31770563 

ת ל ה נ מ יות תגמול בחברה ה נ  3. מדי

ל יות התגמו נ  3.1. עיקרי מדי

 להלן עיקרי מדיניות התגמול של החברה, כפי שהם גם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה
: pdf:http://www.krm.co.il/UserFiles/f11e/reward-policv-rom-iune-2014.בכתובת 

 1. כללי

 מטרות מדיניות התגמול להלן הינן עמידה בהוראות חוזר גופים מוסדיים 2014-9-2 תוך שימור
 הון אנושי וגיוס כוח אדם איכותי מחד גיסא והימנעות ממערכת תמריצים המעודדת נטילת
 סיכונים מופרזת העלולה לפגוע ביציבות קרן ההשתלמות רום ובניהול מושכל של כספי חסכון

 מאידך גיסא.

 2 . הגדרות

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

 ״קרן רום״ או ״הקרן״ ־ רום קרן ההשתלמות

 ״חוזר מדיניות תגמול״ ־ חוזר גופים מוסדיים 2014-9-2 מיום י׳ בניסן התשע״ד (10 באפריל
 2014), או כל חוזר שיפורסם מעת לעת על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר,

 שיתקן או יחליף הוראות מהוראותיו.

 ״מדיניות התגמול״ ־ של החברה המנהלת כאמור בהוראות לעיל ולהלן.

 ״בעל תפקיד מרכזי- כל מי שהינו נושא משרה בחברה״,

 ״מענק פרישה״ - כל תגמול המשולם לנושא משרה, בסיום תקופת ההעסקה, מעבר לתגמולים
 בגין סיום העסקה שנקבעו לכלל העובדים והמועסקים בחברה. ולמעט פיצויי פיטורים ומענקי

 פרישה עפ״י חוק או הסכם קיבוצי

/ ״רכיב ה׳  ״מיקור חוץ״, ״מנגנון תגמול״, ״נושא משרה״, ״פונקציות בקרה״, ״רכיב משתנ

 קבוע״, ״תגמול״ - כמשמעותם בחוזר מדיניות תגמול.
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 הדירקטוריון

 א. הדירקטוריון קובע בזאת כי ועדת הביקורת של החברה המנהלת תמלא בתפקיד של ועדת
 תגמול(להלן ־ ״ועדת תגמול״).

 ב. הדירקטוריון ידון ויאשר את מדיניות התגמול לאחר שדן בהמלצות ועדת התגמול
 שהובאו לפניו ובכלל זה:

 (1) עקרונות תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה, של בעלי תפקיד מרכזי ועקרונות
 תנאי התגמול של עובדים אחרים.

 (2) תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה של נושאי משרה.

 ג. מדיניות התגמול תקפה לשלוש שנים מאישורה בהחלטת הדירקטוריון. יחד עם זאת,
 הדירקטוריון יבחן, אחת לשנה, את מדיניות התגמול, ואת המלצת ועדת התגמול לגבי

 עדכונה.

 ד. יישומה הראוי של מדיניות התגמול ייבחן מעת לעת על ידי ממונה האכיפה הפנימית של
 החברה המנהלת, במטרה לוודא שמנגנון התגמול עקבי עם מדיניות התגמול ועם נהלי
 החברה המנהלת. במידה ותתגלה חריגה ממדיניות התגמול ידווח הדבר לדירקטוריון וכן

 על תיקונם.

 ה. מדיניות תגמול נושאי משרה ייבדק כחלק ממסגרת תכנית הביקורת הרב שנתית של
 הביקורת הפנימית.

 ועדת תגמול

 א. ועדת ביקורת על כל חבריה תשמש כוועדת התגמול

 ב. הוועדה תדון ותמליץ לדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול.

 ג. לפחות אחת לשלוש שנים, תדון ועדת תגמול ותמליץ לדירקטוריון על המשך תוקפה של
 מדיניות התגמול או על שינויים הנדרשים בה לצורך אישורה. יחד עם זאת, לפחות אחת
 לשנה, תדון ועדת תגמול בצורך להתאים את מדיניות התגמול ככל שחל שינוי מהותי
 בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים, תעריך את אפקטיביות מדיניות

 התגמול ואת השפעתה ותמליץ לדירקטוריון על עדכון מדיניות התגמול, ככל שנדרש.

 ד. מנהל הכספים ידווח לוועדת התגמול ולדירקטוריון החברה אחת לשנה על כך שהחברה
 עומדת במדיניות התגמול שנקבעה.

 עקרונות מדיניות התגמול

 א. מדיניות התגמול הינה על בסיס רב שנתי ותחול על כל עובד ובעל תפקיד מרכזי כהגדרתו
 בחוזר גופים מוסדיים 2014-9-2, בשל כהונתם או עיסוקם בחברה המנהלת, בין אם
 התגמול שולם להם במישרין על ידי החברה המנהלת ובין אם שולם להם באמצעות גורם

 אחר.

 ב. מדיניות התגמול מבוססת על מדדים ויעדים כמותיים ואיכותיים הנבחנים מדי שנה
 כחלק מתכנית העבודה השנתית של החברה המנהלת בהתייחס, בין היתר, ליעדי החברה,

 תנאי השוק ומצבה של החברה.

 ג. החברה המנהלת תהא רשאית להעניק לנושאי משרה בה ולעובדיה, חלקם או כולם,
 תגמול אשר יכלול שכר, תנאים נלווים, ותגמול משתנה ככל שהותר בעל פי המדיניות זו.
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 ד. מדיניות התגמול אינה גורעת מהוראותיהם של הסכמים או תגמולים אשר אושרו
 בדירקטוריון טרם אימוץ מדיניות התגמול ואלה יותאמו להוראות מדיניות התגמול עד

 ליום 31 בדצמבר 2016.

 ה. אין במדיניות התגמול כדי להקנות זכויות למי מנושאי המשרה בחברה המנהלת או
 עובדיה. רכיבי התגמול להם יהא זכאי כל אחד כאמור יהיו כאלה שיאושרו לגביו באופן

 אישי על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה.

 6 . תגמול לכעלי תפקיד מרכזי

 א. פרמטרים לבחינת תנאי התגמול

 (1) . השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי ותרומתו של בעל התפקיד המרכזי
 להשגת המטרות האישיות ומטרות החברה המנהלת, רווחיה ויציבותה, כולם או

 חלקם.

 (2) . תפקידו, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו.

 (3) . בחינת היחס ביו תגמול בעל התפקיד המרכזי לעלות השכר של שאר עובדי רום,
 ובפרט היחס לעלות השכר החציונית של עובדי החברה המנהלת והשפעתו הצפויה

 על יחסי העבודה בה.

 (4) . רצון החברה המנהלת לשמר את בעל התפקיד המרכזי לאור כישוריו, הידע שלו או
 מומחיות ייחודית.

 (5) . בחינת היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים בתגמול ועמידתו בתנאים
 המנויים במדיניות זו ובחוזר האוצר.

 ב. רכיב קבוע

 (1) . שכרו של בעלי תפקיד מרכזי בחברה ייקבע במהלך המשא ומתן להעסקתם
 בחברה, על פי הפרמטרים המפורטים בסעיף א. לעיל, ויהיה כפוף לאישורים

 הנדרשים על פי דין.

 (2) . האורגנים המוסמכים רשאים לאשר מעת לעת את תנאי השכר של בעלי התפקיד
 המרכזי בהתאם לפרמטרים המפורטים לעיל, להוראות מדיניות התגמול

 ולהוראות הדין הרלוונטיות.

 ג. רכיב משתנה

 כללו תנאי תגמול לבעל תפקיד מרכזי רכיב משתנה, יתקיימו:

 (1). מנגנון חישובו נקבע מראש בהסכם התגמול או בתנאי ההעסקה והוא מותנה ביצועים.

 (2) . רכיב משתנה ייקח בחשבון, את כל סוגי הסיכונים המהותיים להם חשופים
 החברה המנהלת הן בשלב תכנון מנגנון התגמול והן בעת יישומו. כך יילקחו
 בחשבון, בין היתר, רמת התשואה בהתייחס לקופות מפעליות אחרות ורמת

 השירות בחברה.

 (3) . קביעתו של רכיב משתנה, הענקתו ותשלומו יהיו תלויים בעמידה בקריטריונים

 שנקבעו מראש ושיתייחסו אך ורק להכנסות והוצאות של החברה המנהלת.

 (4) . לפחות 50% מהרכיב המשתנה לבעל תפקיד מרכזי בגין שנה קלנדרית יידחה,
 ויתפרש בשיטת הקו הישר על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים. על אף האמור,
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 אט סך הרכיב המשתנה בגץ שנה קלנדרית אינו עולה על שישית (1/6) מהרכיב

 הקבוע לשנה, אין חובה לדחות את תשלומו.

 (5) . שיעור הרכיב הנדחה יעלה בהתאם לבכירות בעל התפקיד המרכזי, או השפעתו על
 פרופיל הסיכון של החברה המנהלת או כספי חסכון המנוהלים באמצעותה, וככל

 שמשקלו של הרכיב המשתנה וסכומו המוחלט גבוהים יותר.

 (6) . סיום העסקה לא יביא לתשלום מוקדם של רכיבי תגמול שנדחו.

 (7) . ייקבע יחס הולם בין הרכיב המשתנה לרכיב הקבוע וכן תקרה לרכיב המשתנה,
 בכפוף לאלה: הרכיב הקבוע יהווה חלק משמעותי מסך התגמול של בעל תפקיד

 מרכזי.

 (8) . שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על 60% מהרכיב הקבוע השנתי

 (9) . רום תוודא כי סך כל התגמולים שמקבל בעל תפקיד מרכזי ממנה עצמה ומגורם
 אחר, בגין עיסוקו בחברה, עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול.

 (10) . במידה ולא עמדה החברה המנהלת ביעדיה ובכלל זה במקרה של הפסד יופחת או
 יבוטל הרכיב המשתנה בתגמול של בעל תפקיד מרכזי.

 (11) . בעל תפקיד מרכזי יחזיר לחברה המנהלת, בפרישה לשנתיים בגין כל שנת תשלום,
 סכומים ששולמו כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו(מנגנון זה יהא
 הדדי ובמקרה ההפוך יוענקו לו סכומים שלא הוענקו לו בשל טעות בדוחות

 הכספיים):

 (1) על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של

;  החברה המנהלת

 (2) בהתחשב ברמת סיכון שהתברר כי לא שיקפה באופן מהותי את החשיפה
 בפועל של החברה המנהלת.

 7 . אופן תשלום תגמול לבעל תפקיד מרכזי

 כל התגמולים לבעל תפקיד מרכזי בחברה מנהלת, למעט דירקטור ולמעט חבר ועדת השקעות
 שאינם עובדי רום, ישולמו באופן ישיר לבעל התפקיד המרכזי ולא לגורם אחר פרט לתאגיד

 השולט בחברה המנהלת.

 8 . סיום העסקה ומענק פרישה לבעל תפקיד מרכזי שהוא נושא משרה

 א. תקופת הודעה מוקדמת בעת התפטרות או פיטורין של בעל תפקיד מרכזי תהיה על פי דין
 אלא אם נקבעה באופן בחוזה עבודה אישי תקופה ארוכה יותר ,אך בשום מקרה לא יותר
 מששה חודשים למנכ״ל ולא יותר משלושה חודשים למי מעובדי החברה האחרים.
 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה בעל התפקיד המרכזי מחויב ליתן לחברה
 המנהלת את השירותים הכלולים במסגרת תפקידו, אא״כ ישוחרר מחובתו זו על ידי

 האורגנים המוסמכים.

 ב. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה בעל התפקיד המרכזי זכאי לקבל את כל
 התגמול שמגיע לו על פי ההסכם עמו, לרבות חלק יחסי מהרכיב המשתנה, ככל שרלוונטי,

 ביחס לתקופה בה הועסק בפועל.
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 9 . הוראות ייחודיות לתגמול גורמים מסוימים

 א. חברי הדירקטוריוו

 (1) . גמולם של הדירקטורים החיצוניים בחברה ייקבע על ידי האסיפה הכללית של החברה
 בשים לב להוראות הדין ובכלל זה לתקנות החברות(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור

 חיצוני), התש״ס־2000(״תקנות הגמול״).

 (2) . גמולם של יתר חברי הדירקטוריון ייקבע על ידי האסיפה הכללית של החברה.

 ב. תגמול ליתר עובדי החברה/ נושאי משרה/ בעלי תפסיד מרכזי שלא פורטו לעיל

 (1) . רכיב קבוע - שכר חודשי, הטבות ותנאים נלווים אשר ייקבעו על ידי הנהלת החברה
 בהסכמי עבודה אישיים בהתחשב בהשכלתם, כישוריהם, מומחיותם, ניסיונם המקצועי

 והישגיהם של העובדים.

 (2) . רכיב משתנה - הדירקטוריון מאשר להנהלת החברה לאשר לעובדים בונוס כספי שלא
 יעלה על 2 משכורות חודשיות, ו/או תגמול שאינו כספי לאור תרומה מיוחדת של העובד
 להישגי החברה המנהלת. הנהלת החברה תדווח לוועדת הביקורת אחת לשנה על מתן

 הבונוסים/ תגמולים נוספים שניתנו באותה שנה.

 (3) . עובדי השיווק מקבלים גמול בגין הצטרפויות, שימורים והעברות לקופה בהתאם

 להסכמים האישיים שלהם.

 ג. המועסקים בפונקציות בקרה

 המועסקים בפונקציות בקרה, יתוגמלו כיתר עובדי החברה המנהלת ובלבד שתגמולם לא יושפע
 מביצועי גורמים שאת פעילותם הם בודקים או מבקרים. ככל שניתן, בתגמול של המועסקים

 בפונקציות בקרה יהיו רכיבים קבועים בלבד.

 גורמי פונקציית הבקרה יכללו את מנהלת האכיפה

 מיסור חוץ

 (1) . מדיניות התגמול תחול על כל מי שמועסק על ידי גוף מוסדי במיקוד חוץ, בהתאם לעיסוקו

 (2) . היועץ המשפטי יוודא כי בכל הסכם ההתקשרות של החברה המנהלת במיקוד חוץ, יובטח
 כי מנגנון התגמול של עובדים המועסקים על ידי נותן שירות במיקוד חוץ בשל עיסוקם
 בקשר להסכם ההתקשרות כאמור, שיש להם השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה
 המנהלת או על כספי חסכון המנוהלים בקרן, יהיה עקבי עם מדיניות תגמול זה ולא יכלול

 מנגנונים המעודדים נטילת סיכונים עודפים.

 . בקרה וביקורת

 ועדת הביקורת תקיים בקרה שוטפת על יישום מדיניות התגמול בסיוע ממונה האכיפה , תוודא כי
 מנגנון התגמול עקבי עם המדיניות, ותוודא שהסכמי התגמול הקיימים והתגמולים בפועל עקביים עם

 מדיניות התגמול, מנגנון התגמול ונהלי החברה המנהלת, ואינם חשופים למניפולציה. כמו כן, תוודא
 שמדדי הסיכון והביצוע ותוצאותיהם עקביים עם מנגנון התגמול.

 החברה תשמור תיעוד של תהליך אישור מדיניות התגמול, של מנגנון התגמול על כל מרכיביו, של תנאי
 התגמול והסכמי התגמול של בעלי תפקיד מרכזי, של תוצאות מדדי הסיכון והביצוע, של החלטות

 בדבר תשלום רכיב משתנה בתגמול ושל דוחות הבקרה והביקורת.
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ת הדיווח ם שניתנו בשנ לי  3.2. פירוט התגמו

 להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו, בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת
 הדיווח, בשל חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בחברה:

 תגמולים
 אחרים

 תגמולים בעבור
 פרטי מקבלי התגמולים שירותים(*)

 שיעור החזקה שנר דמי ייעוץ אהד(״*)
 תפקיד היקף משרה בהון החברה

ל 100% ־ 593 ״ כ נ מ  ס

- ־ 339 ר ו ט ק ר י  ד

247 - י נ ו צ י ם ח י ת ו ר י ן ש ת ו ם נ י פ ס ל כ ה נ  מ

213 - - צ ״ ח  ד

210 - צ ־ ״ ח  ד

 * הנתונים העם במונחי עלות לרבות מסים החלים על התאגיד במסגרת היותו מלכ׳׳ר.
 ** תגמול בגין השתתפות בישיבות.

ר פנימי ק ב  4. מ

 להלן מידע אודות המבקר הפנימי של החברה:

 4.1. רו״ח רחל בן גל, שותפה ובעלים של משרד גזית, בן־גל ושות׳ רואי חשבון, משמשת כמבקר
 פנימי בחברה החל מיום 14.7.2008 והיא ממלא את תפקידה כנותנת שירותים חיצונית

 לחברה.

 4.2. בנוסף, המקברת הפנימית מעניקה לחברה שירותי ייעוץ ליישום הראות סוקס וכן גורם
 בלתי תלוי ממשרדה עורך סקרי סיכונים.

 4.3. אין למבקרת הפנימית קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או
 עם גוף קשור אליה. כמו כן, אין בתפקידיה כמבקרת פנימית בגופים מוסדיים נוספים
 הנמצאים אף הם בבעלות הסתדרות העובדים הכללית החדשה משום יצירת ניגוד עניינים

 בתפקידה כמבקרת פנימית בחברה.

 4.4. להלן פרטים אודות היקף פעילותה של המבקר הפנימי בחברה: המבקרת הפנימית וצוותה
 עוסקים בביקורת על החברה המנהלת בהיקף של 1,450 שעות לשנה. ההיקף נקבע בין היתר
 על בסיס דיווחים וממצאים מתוך סקרי סיכונים הנערכים בחברה ועל סמך הקווים
 המנחים אשר נקבעו בחוזר גופים מוסדיים 2007-9-14 מיום 22 באוגוסט 2007, ובחוזר
 המאוחד. תכנית הביקורת השנתית והרב שנתית כפופה לשינויים של חברי ועדת הביקורת
 בהתאם לאירועים מהותיים ו/או אירועים חריגים ו/או דרישות רגולטוריות והמלצות
 הנהלה וכן מאושרת בידי דירקטוריון החברה. כל שעות הביקורת הפנימית מושקעות

 בחברה בלבד.
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 4.5. להלן פירוט אודות דרך התגמול של המבקרת הפנימית והיקפו: תגמול המבקרת הינו קבוע
 בסך 200 ש״ח לשעה, בתוספת מס ערך מוסף. בהיות תגמול מבקרת הפנים קבוע,
 הדירקטוריון סבור כי לא עשויה להיות לו השפעה על הפעלת שיקול דעתה. הדירקטוריון דן

 אחת לשנה בתגמול המבקרת הפנימית ומאשרו.

ר ק ב  5. רואה חשבון מ

 להלן מידע אודות רואה החשבון המבקר של החברה:

 5.1. משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות׳ משמש כרואה החשבון המבקר של החברה,
 כאשר השותף המטפל בחברה הינה רו״ח אפרת רביב חלפון.

 5.2. השכר הכולל לו היה זכאי רואה חשבון המבקר בגיל שנת 2015 עמד על 100,200 ש״ח (כולל
 מע״מ כדין), ללא שינוי לעומת 2014.

י ועל הגילוי פ ס כ ת על הדיווח ה י מ י נ פ ה ה ר ק ב ת ה ו י ב י ט ק פ  6. א

ם לגבי הגילוי - הנהלת החברה, בשיתוף יו״ר הדירקטוריון, המנכ״ל הלי נ ת ו ו ר ק  6.1. הערכת ב
 ומנהל הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של
 הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, יו״ר הדירקטוריון, המנכי׳ל
 ומנהל הכספים של החברה הסיקו כי לתום תקופה זו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של
 החברה הינם אפקטיביים על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת
 נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק

 ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

י ־ במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2015, לא אירע פ ס ת על דיווח כ מי י ה פנ ר ק  6.2. ב
 כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר

 שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

ה ר ב ח ת ה ו ט ל ח  7. ה

 בהתאם לחוות הדעת של היועץ הביטוחי של החברה ועל פי המלצת ועדת הביקורת והחלטת
 הדירקטוריון, אישרה האסיפה הכללית בחודש מרץ 2015 הארכה של תקופת הביטוח הקיים
 לשנה נוספת עד לסוף חודש מרץ 2016 וכן רכישת ביטוח אחריות מקצועית ואחריות דירקטורים

 ונושאי משרה לחברה.
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 ההגרה המגהלת של דוס- הרו ההשתלטות לעוברי הרשויות המקומיות גע״מ

 הדירקטוריון מתכבד בזאת להביא את הסבריו על מצב עסקי החברה המנהלת ותוצאות
 פעילותה, כהשלמה לניתוח ולהסברים שהובאו במסגרת דוח עסקי תאגיד, בהיבט

 המהותי של האירועים ו/או השינויים ככל שהיו כאלו בתקופת הדוח:

ים בעסקי החברה ותוצאות פעילותה.  א. בתקופת הדוח לא היו שינויים מהותי

ים בשנת הדוח.  ב. בסעיפי הדוחות הכספיים של החברה לא חלו שינויים מהותי
 לענייו זה ראו דוח כספי חברה ודוח עסקי תאגיד המצורפים לדוח זה.

 ג. מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבה הכלכלית העסקית בשנת
 הדוח:

 השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום שנת 2015 (להלן
:  התקופה הנסקרת), היו כדלקמן

 הרבעון הרביעי 2015 סיכום שנת 2015
 מדד המניות הכללי 4.5% 6.8%
 יתר 50 3.2% 21.3%
 מדד ת״א 100 1.1% 2.0%
 מדד ת״א 25 2.5% 4.4%
 מדד אג״ח להמרה 4.0% 17.2%
 מדד אג׳יח כללי 0.3% 1.8%
 מדד המחירים לצרכו 0.4%־ -0.!%

 לאחר שבשנת 2014 הפנימו השווקים הפיננסיים כי כלכלת ארה״ב התנתקה משאר
 העולם, בשנה החולפת החלו המשקיעים להתכונן לתוצאה הישירה של התנתקות
 זו: שינוי הכיוון של המדיניות המוניטארית בארה״ב. בגוש האירו מאידך, הועמקה
 במהלך השנה החולפת ההרחבה המוניטרית כאשר הריבית על הפקדונות (ריבית
 הדיסקאונט) נכנסה עמוק יותר לטריטוריה שלילית לרמה של 0.3%-, והושקה
 תכנית ההרחבה הכמותית במהלכה רוכש הבנק המרכזי האירופי אגרות חוב
 ממשלתיות בשווי 60 מיליארד אירו בכל חודש. ביפן לא היה שינוי של ממש
נים נאלצו להתערב בשוק  במדיניות הכלכלית וסין עמדה בעין הסערה כאשר הסי
ה חריפה התגברו. החששות מהנעשה בסין ט א  המטייח הסיני והחששות מפני ה
 הציתו בחודשים האחרונים ירידות חדות בשוקי המניות והביאו לעלייה

 משמעותית ברמת התנודתיות בשווקים.

 בישראל הצמיחה ב-2015 עמדה על 2.3% לעומת צמיחה של 2.6% ב־2014. לאור
חה הפוטנציאלי של המשק הישראלי עומד על כ־  ההערכה הרווחת כי קצב הצמי
 3% אז ניתן לומר כי המשק הישראלי צמח בשנתיים האחרונות בקצב נמוך
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ק ב ה בלבד ולא על מיתון. בנוסף, השקל התחז ט א  מהפוטנציאל אך מדובר על ה
 ל 201 ב-7.2% מול סל המטבעות. נקודת האור במשק הישראלי היא ללא ספק
 ההשקעות בבנייה למגורים אשר התרחבו ב-2.1% אחרי התכווצות של 0.5% ב־
 2014. הצריכה הפרטית צמחה בשיעור גבוה גם השנה עם צמיחה של 4.5%.
 האבטלה שירדה במתינות, השכר הריאלי שצמח ב-3.0%, הריבית האפסית
 וירידות המחירים אשר מותירות יותר כסף פנוי בכיסו של הצרכן תמכו כולם
 בהמשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית. שיעור האבטלה הממוצע בשנת 2015

 עמד על 5.4% לעומת שיעור אבטלה ממוצע של 6.0% ב־2014.

 אמפלציה, מסציב (ריבית
 האינפלציה במהלך שנת 2015 עמדה על 1.0%־ לעומת 0.2%־ בשנת 2014.
ם תם גורמים אשר השפיעו בשנת 2014 א  האינפלציה הושפעה בשנה החולפת מאו
קה יותר. מחיר חבית נפט המשיך לרדת גם השנה וירד יתה חז  כי העוצמה השנה הי
ה״ משכו את סביבת  ב-36% ב־2015. צעדי ממשלה רבים להוזלת ״יוקר המחי
 המחירים כלפי מטה, והתחזקות השקל מול סל המטבעות היוותה גורם נוסף אשר
ת המחירים כלפי מטה. על רקע האינפלציה הנמוכה, ולאור חוזקו של  לחץ א
 השקל, בנק ישראל הפחית את הריבית פעם אחת במהלך השנה כאשר זו ירדה

 בפברואר לרמת השפל של 0.1%.

 הדרד הסשה לעליית הריבית בארה״ב - במידה רבה, הספקולציה על העלאת
יתה כמעט המשחק היחיד בעיר ב-2015. במרץ זה לא קרה  הריבית בארה״ב הי
ה (מה שהתברר ט א  עקב החששות המחודשים כי ארה״ב נכנסת לתהליך של ה
ק בטוחים כי עוד לא  כפשוט עוד חורף קשה) וביוני חברי הפד עוד לא הרגישו מספי
ק נתונים מחודשי האביב. חודש ספטמבר היה שנוי במחלוקת כאשר  התקבלו מספי
ים נתנו הסתברות לא נמוכה להעלאת ריבית (כ־40%) וקונצנזוס הכלכלנים ז  החו
ן החד בשווקים אשר החל בחודש אוגוסט ואי הודאות  היה חצוי לחלוטין. התיקו
ת אותותיהם בנוסח ההחלטה של הפד בספטמבר, אז הוא החליט  לגבי סין נתנו א
 לחכות ״עוד קצת״ כדי לראות שאירועים אלו לא משנים את מתווה האינפלציה
ם בארה״ב, בפרט בשוק העבודה, במהלך הרבעון קי  הצפויה. רצף נתונים חז
 האחרון של השנה, ביחד עם רגיעה יחסית בשווקים תמכו בהחלטת הפד להעלות

ת הריבית בדצמבר, אשר עברה בצורה חלקה בשווקים.  א

 החששות ממשבר בסיו - בשנה החולפת סין, יותר מתמיד, נכנסה לאור הזרקורים.
 תהליך השינוי המבני החל אמנם כבר ב־2013, אך נראה כי ב־2015 העולם התחיל
 להפנים מהי המשמעות שלו לצמיחה הגלובלית, לשווקים המתעוררים ולמחירי
 הסחורות. לחששות אלו לא עזרה ההתנפחות של הבועה המהירה בהיסטוריה
 בשוק המניות הסיני (עלייה של 119% בתוך קצת פחות מ־8 חודשים), אשר
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 התפוצצה בחודשי הקיץ. ביחד עם נתוני מאקרו מאכזבים שאותתו על כך שסין
 נמצאת בהאטה חריפה קל להבין מדוע החששות ממשבר התעצמו. כמובן שתגובות
נית לא תרמו לסנטימנט המשקיעים אשר ראו בהם כסימן נוסף  הממשלה הסי
 לחוסר האונים של הממשלה. קצרה היריעה מלפרט את כל האמצעים שנפרסו על
ת ק שנזכיר כי הבנק המרכזי הפחית א  ידי סין במהלך השנה האחרונה, מספי
 הריבית 5 פעמים עד לרמה של 4.35%, ביצע שינוי במשטר שער החליפין אשר
 הוביל לפיחות חד ביואן, ועשה שינויים רבים במערכת הפיננסית בנושאים של מתן
דום תהליך הליברליזציה של הריביות בבנקים. ב־2015 סין  אשראי תוך קי
 העמיקה את המעבר לכלכלה מבוססת שירותים תוך ביצוע צעדים מרחיקי לכת
. בסך הכל, S D R ס לקבלתו של היואן ^ ח והריבית אשר היוו בסי  בשוקי המט״
 החששות ממשבר עמוק בסין התעצמו במהלך 2015 אך נראה כי נכון לכתיבת
ת ציפיות מ א ת  שורות אלו הם במידה רבה התפוגגו ומה שהשוק עבר זה בעיקר ה

 לעתיד.
 הסחורות עדייו לא מצאו ריצפה ב-2015 - לאחר 4 שנים בהם הסחורות ירדו ב־
ה לצפות להמשך בעוצמה כזאת גם ב־2015ל ובכן השנה ם ניתן הי א  40%, ה
 החולפת הייתה אולי השנה הרעה ביותר לסחורות שרשמו ירידה של כ-25%(.י).
 בכך הסחורות השלימו ירידה של יותר מ-50% מאז מרץ 2011. למעשה, השנה
 סגרו מחירי הסחורות מעגל של יותר מ-15 שנה כאשר חזרו לרמתם מ־1999. ומה
 נאמר על הנפט? אחרי ירידה של 50% במחצית השנייה של 2014, הנפט לא מצא
 רצפה גם הוא והשלים ירידה של עוד 30% במהלך השנה כאשר מחיר חבית מסוג
ת ל־35 דולר. בעוד שחוסר הרלוונטיות של אופ״ק ומלחמת ח ת  WTI כבר ירד מ
ה בסץ ביחד ט א ה  הסחר שסעודיה מנהלת מול ארה״ב היו במוקד הירידות בנפט, ה
 עם עודף כושר ייצור של לא מעט מיצרניות הסחורות הגדולות בעולם תרמו
 לירידות החדות במחירי שאר הסחורות(בעיקר התעשייתיות). האם הגענו לרצפה?

 זו תיוותר שאלה פתוחה ל־2016.
 pw המגיומ

ינה בריבוי אירועים כלכליים וגיאופוליטיים בעלי משמעות על  שנת 2015 התאפי
 שוקי המניות בעולם. שלושת האירועים המרכזיים, להערכתנו, שהניעו את
 השווקים בחדות והובילו לתנודתיות הרבה, היו הירידה במחירי הנפט,ההאטה
ת הדולר מול האירו ומול מטבעות השווקים קו  המתמשכת בסין והתחז

 המתעוררים.

 ישראל
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חות הביטחונית שסבבה את הרבעון האחרון של השנה בשוק המניות  על אף המתי
מי נרשמה בעיקר עליית תשואות. בסיכום השנה, בלט לטובה מדד היתר 50  המקו
 כאשר עלה ב-2015 ב-21.3%, המדד הושפע בעיקר ממניית אל על כשרשמה תשואה
 שנתית מרשימה של 371% ותרומה של 12.9% למדד. בנוסף, העלייה במניית אל על
א 100 שרשם תשואה שנתית של .2.0%שכן החל ״  השפיעה לחיוב על מדד ת
 מאמצע החודש האחרון עברה המנייה ממדד היתר לת״א 100. עוד רשם עלייה

א 25 שעלה ב־4.4%. מנגד, במדד ת״א 75 נרשמה ירידה של 5.5%.  מדד ת״
 אדה״!

 על רקע הירידה החדה במחיר לחבית נפט ברבעון האחרון של השנה, מדד ה-500?&8
D עלו ב־2015 ב־1.4% ו-0.2% בלבד. ה־ NASDAQ לעומתם רשם תשואה O W J O N E S - ™ 

 של 7.1% בעולם.
ים את השנה עם - הגרמני סי  מדד ^600EUROSTOXX עלה ב־DAx ,10.3%מדד ה
ט גם השנה עם תשואה של 11.0%. השווקים ל ב - ^ 1  תשואה של 9.6%. מדד ה ^
י ירד ב־ נ י הס ה בסע. בהתאם, מדד ה seng ^ח־ ט א ה ה  המתעוררים סבלו השנה מ
MSCI E ירד ב-14.8%, בהובלת ירידה של 9.3% במדד המניות M  4.0% ומדד ^

 הברזילאי.

 אג״ח מדינה
 אג״ח ממשלתיות צמודות מדד - באפיק צמוד המדד נרשמה תשואה שלילית של
 0.2% במהלך 2015 אגרות החוב הארוכות (5-10 שנים) תשואה עודפת כאשר עלו
 ב־0.8%, לעומת חלקו הבינוני(2-5 שנים) שירד ב־1.6%. באפיק השקלי בריבית

 משתנה נרשמה תשואה שלילית של 0.2%.
 אג״ח ממשלתיות לא צמודות - בסיכום שנתי, האפיק השקלי בריבית קבועה עלה
 ב-3.3%. חלקו חלקו הבינוני(5-2 שנים) עלה ב־1.6% וחלקו הארוך (5+ שנים) ב-

.5.5% 

 אגח קונצרני - בסיכום שנתי, האפיק הקונצרני אופיין במגמה מעורבת. תל בונד 20
 תל בונד 60 ותל בונד בנקים רשמו ירידת שערים של 0.4%, 1.1% ו־1.5% בהתאמה
 ואילו תל בונד יתר ותל בונד שיקלי עלו ב-1.0% ו־4.7% בהתאמה. ברמת
 המרווחים, נרשמה מגמת התכווצות כאשר בלטו בעיקר תל בונד יתר ותל בונד 40.
 נכון לסוף השנה הנוכחית עמדו המרווחים של מדדים אלו על 179 נ״ב ו-135 נ״ב,
ם בסוף 2014. בכל הנוגע לגיוס הון באפיק י ח ו ת מ  בהתאמה, 44 ו-69 נ״ב מתחת ל
 הקונצרני, שנת 2015 בלטה לטובה כאשר החברות גייסו 57.084 מיליארד ש״ח

 באמצעות אג׳׳ח, 30% מעל ממוצע קצב הגיוסים ה-10 שנים האחרונות.

29 



 ההגרה המנהלת של רגס־ &רג ההשתלמות לעגגרי הישגיות המסגמיות גע״מ

 במטרה להשיא תשואה מיטבית במסלולי ההשקעה, כפונק׳ למדיניות ההשקעות ורמת
 הסיכון שהוגדרה, פועלים דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות במהלך שנת הדוח,
ת השפעות  באמצעות מנהלי ההשקעות ואנשי מקצוע נוספים בתחום שוק ההון, לנתח א
ק ההשקעות של הקרן במטרה להשיא תשואה מיטבית במסלולי  אירועי המקרו על תי

 ההשקעה, כפונק׳ למדיניות ההשקעות ורמת הסיכון שהוגדרה.

 ד. לעניין היקף הנכסים המנוהלים אנא ראה הרכב, ניתוח והסברים המוצגים בדוח
 סקירת ההנהלה.

 ה. בשנת הדוח לא היו אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה החורגים
ם הרגיל.  ממהלך העסקי

ה העססית של החברה ויעדיה העיקריים: י  ו. תמצית האסטרטג
וק ופיתוח המסוגלות לעמידה בהוראות הרגולציה כחלק מתפיסת איכות ז  . חי

 הניהול והשירות.
זוק תהליכי העבודה באמצעות הסדרה בנהלים ובתוכנית אכיפה אפקטיבית.  . חי
יחוס השונים של מסלולי הקרן, במסגרת  . יצירת תשואה עודפת על פני מדדי הי

 ניהול ההשקעות.
 . הפניית משאבים לצירוף עמיתים חדשים לקרן ושימור עמיתים באמצעות:

 o מיתוג הקרן - שיפור הדימוי של הקרן והפיכתה לבעלת דימוי חדשני.
 o גיוס ושימור עמיתים באמצעות פילוח אוכלוסיית היעד, מגע ישיר עם
 עמיתים פוטנציאליים ומעסיקים, השתתפות בכנסים מקצועיים וכר.

 o שיפור השירות וייעול השירות לעמית באמצעות תהליכי הכשרה והגברת
 המודעות בקרב העובדים.
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 רום
 קרן ההשתלמות

 לעובד• הרשויות המקומיות

( C e r t i f i c a t i o n  הצהרה (

 אני, גיל בר-טל, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדו״ח השנתי של ״החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות בע׳׳מ״ (להלו: ״החברה המנהלת״) לשנת 2015 (להלו: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדו״ח 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, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי

 ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת לימים ולתקופות המדווחים בדוח.
 4. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות

 ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של החברה המנהלת! וכן־
 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על ידי

j 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 ביטחע לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים(1FRS) ולהוראות הממונה על שוק

 ההון;
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו
 את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו ן וכף
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע
 במהלך התקופה המכוסה בדוח שהשפיע באופו מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופו

 מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי וכן־
 5. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבע המבקר,
 לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 (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; וכן־
 (ב) כל תרמית, ביו מהותית וביו שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על.פי כל דיך

28/3/2016 

 עו״ד גיל בר־טל, תאריך



 רום
 קרן ההשתלמות

 לעובדי הרשויות המקומיות

( C e r t i f i c a t i o n  הצהרה (

 אני. דורוו ארגוב, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדו״ח השנתי של ״החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי
 הרשויות המקומיות בע״מ״(להלו: ״החברה המנהלת״) לשנת 2015 (להלו: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדו״ח 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, תוצאות הפעולות, השינויים בהון

 העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת לימים ולתקופות המדווחים בדוח.
 4. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של

 בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של החברה המנהלת! וכן־
 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, 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
) ולהוראות F R S 1  שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

 הממונה על שוק ההע,
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת
 והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום

 התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכו־
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע
 במהלך התקופה המכוסה בדוח שהשפיע באופו מהותי, או סביר שצפוי להשפיע

; ופן-  באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי
 5. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,
 לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על

 הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 (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, וכו־
 (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.

 אץ באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

28/3/2016 

 מאריך



 קרן ההשתלמות
 לעובדי הרשויות המקומיות

 דוח ו?דיד17טידמו יההגהלה ברבר תבסרח הפנימית על דימח כספי

 ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ״החברה המנהלת של רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות(להלו: ״החברה המנהלת״) אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח
 כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה המנהלת 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 ההוו. 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

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

 הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה
 המנהלת על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2015, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway הפנימית של ה־ 
 Commission (COSO). בהתבסס על הערכבגזו, ההנהלה מאמינה (believes) כי ליום 31

 כספי.

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

 ;יווה כספי הינה אפקטיבית.

 נושא משרה בכיר בתחום הכספים: דודוו אדגו1, דו״ה חתימה:

 בדצמבר 2015, הבקרה הפנימית של החברה המנוןלן

 מנכ״ל קופת הגמל : גיל ביטל, עו״ד חתימה:

 שלמהדולבדג,מיידדירלזטודיוו חתימה:

 תאריך אישור הדוח :28/3/2016



 החבדה המנהלת של דום מדו ההשתלמות לעובדי
 הרשויות הממומיות כע״מ

 דוחות כספיים

 ליום 31 בדצמבר 2015



ת בע״מ מ מ ו מ מ יות ה ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ת של דום 7!דו ה ל ה נ מ ה ה ר ג ה  ה

ום 31 בדצמבר 2015 ם לי י י פ ס  דוחות כ
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 עמוד
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6-16 

 דוח רואי החשבון המבקרים

 דוחות על המצב הכספי

 דוחות על הרווח הכולל

 באורים לדוחות הכספיים



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 
ROLY HOGEN, C.P.A., L.L.M., M B A. 

JACOB GINZBURG, CPA, L.L.M., M.B.A. 

AVI JUDELEWICZ, C.P.A. 

GIL ZACHARIA,C.PA,L.LM. 

EFRAT RAVIV ־ HALFON, C P A , M.B.A. leading edge alliance 

nm הוגן, גימבוח, יודלביץ 
ן ו ב ש  א י ח

ם י ק ס נהל ע ך במי מ ס ו ך במשפטים״ מ מ ס ו , מ ח ״  רולי הוגן, ח
נהל עסקים סמך במ׳ ך במשפסים, מו מ ס ו  יעקב גינזבורג, רו״ח, מ

 אב• יודלביץ, רו״ח
ם י ט פ ש מ ך ב מ ס ו , רו״ח, מ  גיל זכריה׳

ם י ק ס הל ע נ ך במי מ ס ו ת רביב - חלפו ן, רו׳׳וז, מ ר פ  א

 דוח רואי החשבון המבטלים לבעלי המניות של

 החברה המנהלת של דום 17רו ההשתלמות לעובדי הרשויות המסוממת בע״מ

 ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות
 לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ(להלן ־ החברה) ליום 31 בדצמבר 2015 ו־ 2014 ואת הדוחות על
 הרווח הכולל לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2015, 2014 ו-2013. דוחות כספיים
 אלה העם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתינו.

 ערכנו את ביקורתינו בהתאם להנחיות האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר
 לחברות מנהלות קופות גמל ולתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי
 חשבון(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל״ג ־ 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את
 הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות 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 הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים

 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 לדעתנו, הדוחות הכספיים הנייל משקפים באופן נאות, בהתאם לתקני הדיווח הכספי
) ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון IFRS^ הבינלאומיים (להלן - תקני 
 במשרד האוצר. מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 ו־

 2014 ואת תוצאות פעולותיה לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2014,2015 ו־2013.

 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 2015, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
 שפורסמה על ידי COSO והדוח שלנו מיום 28 במרץ 2016 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה.

 תל-אביב,28 מרץ, 2016
 י״ח אדר ב, תשע״ו
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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 

 הוגן, גינזבות,. יודלביץ!nw׳
ן ו ב ש  א ח

ROLY HOGEN, C.P.A., L.L.M., M.B.A. 

JACOB GINZBURG, C.P.A., L.L.M., M.B.A. 

AVI JUDELEWICZ, C.P.A. 

GIL ZACHARIA,C.P.A.,L.L.M. 

EFRAT RAVIV ־ HALFON, C.P.A., M.B.A. 

G3> 
JO C23) @1 

leading edge alliance 

ם י ק ס נהל ע ך במי מ ס ו ם, מ ך במשפטי מ ס ו  רול׳ הוגן, רו״ח, מ
סמך במינהל עסקים ך במשפטים, מו מ ס  יעקב גינזבווג, רו״ח, ש

 אבי •וז־לביץ, וו״ח
ם י ט פ ש מ ך ב מ ס ו  גיל זכריה׳, רו״ח, מ

ם נהל עסקי ך במי מ ס ו ת רביב - חלפון, רו״ח, מ ר פ  א

ת לעובדי ו מ ל ת ש ת של רום קוץ ה ל ה נ מ יות של החברה ה ר לבעלי המנ ק ב מ  דוח רואה החשבון ה
ת בע״מ ו מי  הרשויות המקו

ו מ ס ח נה על שוק ההוו, ביטוח ו ם להוראות הממו א ת ה  ב
י פ ס כ ימית על הדיווח ה ה פנ ר ק  בדבר ב

 ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות בע״מ (להלן ־ החברה) ליום 31 בדצמבר 2015, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת
Committee of Sponsoring Organizations of the המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה־ 
 Treadway Commission (להלן ־ KCOSO, הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה
 פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת
 י בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. •

(PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board־n 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 קוימה,
 מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. 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

 מחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה המה תהליך.המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של
 דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (להלן -
 תקני ^IFRS) ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר/. בקרה פנימית על
 דיווח כספי של חברה כוללת את אות• מדיניות ונהלים אשר: (1) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט
 . סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה (לרבות הוצאתם מרשותה)
 (2) י מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם
 • לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (להלן - תקני ^IFRS) ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח
 וחסכון במשרד האוצר ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה! ו־(3) מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של
 רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי החברה, 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 קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליו• 31 בדצמבר

.COSO 2015 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הקופה לימים 31 בדצמבר
 2015 ו ־ 2014 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 והדוח שלנו מיום 28

 במרץ 2016, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.

2016 , ץ ר , 28 מ ב י ב א - ל  ת

ו ׳ ׳ ע ש ר ב, ת ד ח א ״  י

TEL-AVIV 
 אם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו COSO, יש להתייחס בדוח למודל הבקרה הרלוונטי.
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ת בע׳ימ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
י פ ס כ  דוחות על המצב ה

ום 31 בדצמבר  לי
2014 2015 

 באור אלפי ש״ח

ם י ס כ  נ
 רכוש קבוע, נטו 4 639 711
 חייבים ויתרות חובה 5 672 362
 השקעות פיננסיות 6 196 416
 מזומנים ושווי מזומנים 386 425

ם 1,893 1,914 י ס כ נ ד כל ה  ס

ות והוו: י יבו  התחי

- - יות 10  הוו מנ

ות: י יבו  התחי
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 8 281 301

 זכאים ויתרות זכות 7 1,612 1,613
ות 1,893 1,914 י בו י ך כל ההתחי  ס

יות 1,893 1,914 בו י ד כל ההון וההתחי  ס

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 28 במרץ 2016
 תאריד אישור

 הדוחות הכספיים
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ת בע״מ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
 דוחות על הרווח הכולל

ה ביום מ י י ת ס ה  לשנה ש
 31 בדצמבר

2013 2014 
ח ״  אלפי ש

2015 
 באור

10,811 
17 

10,828 

12,278 12,450 9 
4 (1) 12 

12,282 12,449 

10,818 
10 

10,828 

12,270 
12 

12,282 

12,440 
9 

12,449 

13 

ת ו ס נ כ  ה
 הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

 רווחים(הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון
ת ו ס נ כ ה ן כל ה  ס

 הוצאות
 הנהלה וכלליות

 הוצאות מימון(עמלות ניהול חשבון)
ך כל ההוצאות  ס

ה פ ו ק ת ) ל הפסד ה( ו ו  ר

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ת בע״מ ו י מ ו ק מ יות ה ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ה  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

 באור 1- פללי

 א. כללי:
 החברה המנהלת של ״רום״ קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ(להלן: ״החברה״)

 מנהלת את קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות על מסלוליה השונים(להלן:
 ״הקופה״) כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל), התשס״א-2005 (להלן: ״חוק

 קופות הגמל״).
 החברה נוסדה ביום 1.6.1980, כחברה פרטית מוגבלת במניות, ואושרה כקרן השתלמות לשכירים.

 הקופה הינה ״קופת גמל ענפית״ כהגדרתה בחוק קופות הגמל המנהלת את כספי קרן ההשתלמות של
 חלק נכבד מעובדי הרשויות המקומיות בישראל, בגופי הסמך שלהם לרבות מתני 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.

 בהתאם להוראות חוק קופות גמל בוצע ביום 31.7.07 הליך הארגון מחדש(״רה־ אורגניזציה״) של
 החברה. עד להליך הרה אורגניזציה הייתה החברה קופת גמל תאגידית המכילה יחדיו גם את הקופה וגם

 את החברה.
 במסגרת הליך הארגון מחדש נרשמו נכסי קופת הגמל על שם החברה המנהלת בנאמנות לטובת עמיתי

 קופת הגמל. בנוסף, החברה המנהלת נטלה על עצמה את כל ההתחייבויות של הקופה התאגידית(החברה
 טרם הרה אורגניזציה) כלפי עמיתי הקופה וצדדים שלישיים כולל את ההתחייבות לסיום יחסי עובד

 מעביד בגין עובדיה.

 במסגרת ה״רה־אורגניזציה״, נערך תקנון חדש לקופת הגמל ותוקן תקנון הקופה לתקנון החברה
 המנהלת. התקנונים אושרו ע״י משרד האוצר ותקנון החברה המנהלת אושר על ידי רשם החברות. יצוין,

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

 סה״כ נכסים נטו המנוהלים בנאמנות לטובת עמיתי קופת הגמל הסתכמו נכון ליום 31.12.2015 בסך
 של כ ־ 3,070,210 אלפי ש׳׳ח(ליום 31.12.2014 - 2,977,380 אלפי ש״ח).

 ב. דמי ניהול
 הקופה היא קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק קופות גמל הגובה דמי ניהול לפי הוצאותיה בפועל
 ופעילותה איננה למטרות רווח. היות וכך, החברה גובה מהקופה דמי ניהול ע״פ הוצאותיה בפועל ובכפוף

 להוראות כל דין.

 ג. בדוחות כספיים אלו לא ניתן מידע על הדוחות בשינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים,
 בהעדר משמעות למידע זה, בשל אופיה השונה של החברה שהינו שלא למטרות רווח וכל הכנסותיה

 והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופה.

 ד. הגדרות:
 בדוחות כספיים אלה:

ה - החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ. ר ב ה  1. ה

ה ־ קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות (הכוללת שלושה פ ו ק  2. ה
 מסלולים).

 3. בעלי עניין - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ״ח 1968.

ם ־ כמשמעותם בתקנות מס הכנסה. י ר ו ש  4. צדדים ק

ק ־ בנק הפועלים בע״מ ־ הבנק המתפעל. נ ב  5. ה

 6. מדד ־ מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ן ־ אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.  7. אגף שוק ההו
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ת בע׳׳מ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ה  ה
ם י י פ ס כ  באורים לדוחות ה

( שד המ ) י ל ל  באור 1- כ

ת הגמל - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל) - התשס״ה, 2005. פו ק קו  8. חו

ה ־ תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ־ תשכ״ד ־ 1964. ס נ כ ס ה ת מ ו נ ק  9. ת

ים (להלן- IFRS) ־ תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני נלאומי י בי פ ס י דיווח כ נ ק  10. ת
 חשבונאות בינלאומיים(IASB) והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS) ותקני חשבונאות
 בינלאומיים (IAS) לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי

 בינלאומי(IFRIC) או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות(SIC), בהתאמה.

אית נ ות החשבו י נ  באור 2 - עיקרי המדי

ם י י פ ס כ ס הצגת הדוחות ה י ס  ב

ים נלאומי י בי פ ס י דיווח כ נ ה על עמידה בתק ר ה צ  א. ה
 הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים(להלן: ״IFRS״) ( -זאת

 למעט עתודה לסיום יחסי עובד מעביד ורכוש קבוע בהעדר מהותיות), ובהתאם להנחיות הממונה על שוק
 ההון ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

 הדוחות נערכו על פי הכללים החשבונאיים המקובלים המחייבים לצורך עריכת דוחות כספיים, על פי
 חוזר גופים מוסדיים מספר 2012-9-11 ועל פי חוזר גופים מוסדיים 2014-9-10.

 החברה אינה פועלת למטרות רווח, והואיל והחברה מנהלת קופה ענפית, הכנסותיה הן בגובה הוצאותיה.
 לפיכך, הדוחות על תזרימי המזומנים והדוחות על השינויים בהון עצמי אינם מוסיפים מידע פיננסי

 בעל משמעות על המצוי בדוחות הכספיים ולא צורפו לדוחות הכספיים.

 ב. מטבע פעילות ומטבע הצגה
 הדוחות הכספיים מוצגים בשי׳ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב.

 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

ה ד י ד מ ס ה י ס  ג. ב
 הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים נומינליים.

ם ושיקול דעת י  ד. שימוש באומדנ
 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל - IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,
 אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת
 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת
 האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם

 לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה

 שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 החל מיום 1 בינואר 2009, החברה מיישמת את IAS 1, הצגת דוחות כספיים, מתוקן(להלן : ״התקן״).

 התקן מאפשר להציג דוח יחיד על רווח כולל(דוח משולב של רווח והפסד ורווח כולל אחר) או הצגה
 בשני דוחות - דוח רווח והפסד ודוח נפרד על רווח הכולל. החברה בחרה להציג דוח משולב על רווח כולל.

 החברה אינה מציגה דוח על השינויים בהון וזאת משום שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים
 (קופות גמל) התשס״ה - 2005, לא נדרשת החברה להון עצמי מאחר ומנהלת קופת גמל ענפית ואינה
 נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי.

 ה. רכוש קבוע
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 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ
 באורים לדוחות הכספיים

 באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית(המשד)

 מוצג בעלותו בניכוי פחת שנצבר לתאריך המאזן( ראה באור 4).
 הפחת חושב בשיטת הקו הישר בשיעורים שנתיים שווים לפי אורך חייהם המשוער של הנכסים.

 בהעדר מהותיות, הרכוש הקבוע נטו מוצג לפי עלות היסטורית ולא לפי שווי הוגן.

 ו. ההכרה בהכנסות והוצאות
 הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות
 הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן

 מהימן.

 ז. התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 בחברה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה. התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות

 לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות.

 ח. הטבות לעובדים לזמן קצר
 הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי ומוכרות
 כהוצאות עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר
 לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד

 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 ט. הטבות לאחר פרישה
 לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת, הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת נרשמות כהוצאה בעת ההפקדה

 לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בספרים.

 י. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם
 IAS 19 (מתוקו) - הטבות לעובדים

 בהתאם לתיקון ל־IAS 19, קבוצת הטבות אחרות לזמן ארוך תכלול גם הטבות לעובדים שהזכאות להן
 מתהווה בזמן קצר אך מועד ניצולן הצפוי מתרחש לאחר שנה מתום התקופה המזכה בהטבה, כגון הטבות
 בגין ימי חופשה ומחלה צוברות הצפוי כי ינוצלו בתקופה שלאחר שנה מתאריך המאזן. לפיכך הטבות אלה
 יחייבו מעתה הכרה בדוחות הכספיים לפי חישוב אקטוארי בהתחשב בשכר עתידי והיוון לערך נוכחי.
 התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר, 2009. יישום מוקדם

 אפשרי.

 להערכת החברה, לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.

 באור 3 - מגזרי פעילות
 החברה פועלת במגזר קרנות ההשתלמות בלבד.
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ת בע״מ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

 באור 4 - רכוש קבוע, נטו
 א. הרכב ותנועה:

ת ו נ ק ת ט ה  ריהו
 וציוד ושיפורים

כ י ם משרדי במושכר סה׳ י ב ש ח  מ
 אלפי ש״ח

 עלות
 יתרה ליום 1 בינואר 2015 451 644 498 1,593

 תוספות במשך השנה 44 22 29 95
 יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 495 666 527 1,688

 פחת שנצבר
 יתרה ליום 1 בינואר 2015 354 293 235 882
 תוספות במשך השנה 58 45 64 167

 יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 412 338 299 1,049
 הערד בספרים

ום 31 בדצמבר 2015 83 328 228 639  רכוש קבוע, נטו לי

ום 31 בדצמבר 2014 97 352 262 711  רכוש קבוע, נטו לי

 ב. שיעורי הפחת(באחוזים):
ום 31 בדצמבר  לי

2014 2015 
 מחשוב וציוד נלווה 33 33

 ריהוט וציוד משרדי 6-33 6-33
 התקנות ושיפורים במושכר 10-20 10-20

 בתחילת שנת 2008 הועבר לחברה המנהלת מהקופה הרכוש הקבוע ששימש לתפעול השוטף של העמיתים, בעלותו
 המופחתת. חלק ניכר מרכוש זה היה בשימוש של מינהלת הקרנות שהתפרקה, ונרשם בקופה בחלקו היחסי.

ם ויתרות חובה בי י  באור 5 - חי
 ליום 31 בדצמבר

2014 2015 
 אלפי ש״ה

 רום־ קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ־ צד קשור 371 111
 הוצאות מראש 301 251
362" 672" 



ת בע׳ימ ו י מ ו ק מ יות ה ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

ת ו סי נ נ ת פי ו ע ק ש  באור 6 - ה
ום 31 בדצמבר  לי

2014 2015 

 אלפי ש״ח

 אגרות חוב ממשלתיות - מוחזקות למסחר * 196 416

 * מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

ם ויתרות זכות כאי  באור 7 - ז

 ליום 31 בדצמבר

2014 2015 
 אלפי שי׳ח

 החברה המנהלת של מינהל ־ קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל
 והשרותים בע״מ(צד קשור) 89 14

 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 136 135
 הוצאות לשלם 245 482
 ספקים ונותני שרותים 686 567
 מוסדות ורשויות ממשלתיות 210 221
 קופות גמל וקרנות פנסיה 53 52

 הפרשה לחופשה 155 142
-  אחרים 38

1,613 1,612 
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ת בע״מ ו י מ ו ק מ יות ה ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
ם י י פ ס כ  באורים לדוחות ה

ת לעובדים, נטו ו ב ט ות בשל ה י בו י  באור 8 - התחי
 הטבות לאחר סיום העסקה

 דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או
 לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התחייבויות

 החברה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.
 חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד

 אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.

 ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה מוגדרת
 או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן:

 תוכניות הפסדה מוגדרת
 לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ״ג-1963, על־פיו הפקדותיה
 השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת
 לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות הפקדה
 מוגדרת. ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים 2014,2015 ו- 2013 לסך 138 אלפי ש״ח, 130

 אלפי ש״ח וסך 126 אלפי ש״ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות.

 תוכנית הטבה מוגדרת
 החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי
 החברה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה סכומים

 בקופות ובפוליסות ביטוח מתאימות.

 בהעדר מהותיות התחייבות זו שהינה בגין סיום יחסי עובד ־ מעביד אינה מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי.

ת ו מ ל ת ש ה ו ה ר ק ת מדמי ניהול מ ו ס נ כ  באור 9 - ה

 שיעור דמי הניהול המירבי שהחברה רשאית לגבות מעמיתי הקופה על פי דין הינו 2%. הקופה הינה קופת גמל
 ענפית ולפיכד החברה גובה מהקופה דמי ניהול על פי הוצאותיה, ובכפוף לשיעור המרבי על פי הוראות כל דין.

 שיעור דמי הניהול הינו אחיד לכל חשבונות העמיתים.

ום ה בי מ י י ת ס ה  לשנה ש
 31 בדצמבר

2013 2014 2015 
 אלפי ש״ח

 הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות 12,450 12,278 10,811
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ת בע״מ ו י מ ו ק מ יות ה ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ה  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

 31 בדצמבר 2015 ו- 2014
פק ונפרע נ  רשום מו

ות י ר המנ פ ס  מ

ות י  באור 10- הוו מנ
 הון המניות הרשום של החברה עומד על סך של 5.00_ש׳׳ח לפי החלוקה הבאה

2 
49,998 

 מניות יסוד בנות 0.0001 ש״ח ע.נ. כ׳׳א
 מניות רגילות בנות 0.0001 ש״ח ע.נ. כ״א

ה ר ב ח ת שבניהול ה ו מ ל ת ש ה ים אודות קרו ה נ  באור 11- נתו

 לשנה שהסתיימה ביום
 31 בדצמבר 2015

 תקבולים תשלומים
 אלפי ש״ח

(364,788) 

 ליום 31
 בדצמבר

2015 
 סך נכסים
 מנוהלים

 קרן השתלמות 3,070,210 492,836

 ב. העברות כספים
 לשנה

 שהסתיימה
 ביום

 31 בדצמבר
2015 

ם י ר ח ם א פי ו ה מג ר ב ח  העברות ל

 העברות מקופות גמל 19,001

ם י ר ח ה לגופים א ר ב ח ה  העברות מ

(665 f )95העברות לקופות גמל 
 העברות, נטו (^76,66}
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ת בע״מ ו מי יות המקו ת לעוברי הרשו ו מ ל ת ש ה ת של רום קרן ה ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

ת מימון ו ס נ כ ה , נטו ו ת ו ע ק ש ה ) מ ם י ד ס פ ה ) ם י ח ו ו  באור 12- ר
ום ה בי מ י י ת ס ה ה ש  לשנ

 31 בדצמבר
2013 2014 2015 

 אלפי ש״ח
 רווחים(הפסדים) מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, הפרשי

 הצמדה, הפרשי שער ודיבידנד בגין:
 נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד * (22) (24) (11)

28 28 21 
 הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים בשווי

 הוגן דרך רווח והפסד
17 4 (1) 

 * בגין נכסים מוחזקים למסחר

ה וכלליות ל ה נ  באור 13- ה
ם ו ה בי מ י י ת ס ה  לשנה ש

 31 בדצמבר
2013 2014 2015 

 אלפי ש״ה

 שכר עבודה ונלוות 3,316 3,087 2,851
 פחת 167 176 117
 ביטוחים 156 183 197
 אחזקת משרדים ותקשורת 1,343 1,252 749
 שיווק ופרסום 979 1,328 918

 דמי תפעול לבנק המתפעל 1,985 1,891 2,278
 דמי ניהול למנהלי השקעות 1,069 1,007 943

 ייעוץ משפטי ומקצועיות 1,448 1,509 1,255

 דמי גמולים דירקטורים 1,878 1,714 1,400
36 -  פיצויי עמיתים ואחרות 6
 אחרות 93 123 74

10,818 12,270 12,440 

 אחזקת משרדים ותקשורת בשנים 2014,2015 ו־2013 העם בניכוי השתתפות בסך של כ-351, בסך של כ־324
 ובסך של כ־137 אלפי ש״ח בהתאמה, על ידי החברה המנהלת של מינהל ־ קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל

 והשרותים בע״מ(צד קשור) ־ ראה גם ביאור 17ד.

ה ס נ כ ם על ה י ס  באור 14- מ

 א. החברה נישומה בהתאם לפקודת מס הכנסה וסיווגה הינו מלכ״ר.

 ב. החברה הינה מלכ״ר לעניין מס ערך מוסף.
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ת בע׳ימ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

ם י ר ו ש  באור 15- בעלי עניין וצדדים ק

 א. יתרות עם בעלי ענייו וצדדים קשורים

 בעל עניין
 וצדדים קשורים

 אחרים

2014 2015 
 אלפי ש״ח

111 

(14) 
(181) 

371 

(89) 
(93) 
(50) 

 בדבר
 תנאים

 ראה ביאור

 17ד

 ההרכב:
 לימים 31 בדצמבר, 2015 ו-2014

 רום־ קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ־
 צד קשור(הקופה)

 החברה המנהלת של מינהל ־ קרן השתלמות לפקידים
 עובדי המינהל והשרותים בע״מ(צד קשור)

 מנהל ההשקעות ״פסגות״
 דירקטורים

 בעל עניין
 וצדדים קשורים

 אחרים

2013 

(10,811) 
1,400 

943 

2014 
 אלפי ש״ח

(12,278) 
1,714 
1,007 

2015 

(12,450) 
1,878 
1,069 

 בדבר
 תנאים

 ראה ביאור
9 

13 
 17ב,17ג

 ב. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 לשנים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2015 ,2014

 ו־2013

 הכנסות דמי ניהול
 הוצאות גמול והשתלמות דירקטורים

 דמי ניהול מנהלי השקעות

2014 

 אלפי ש״ח
49 

574 

 מספר
 אנשים

2015 

 אלפי ש״ח
48 

593 

 מספר
 אנשים

 ד. הטבות לאנשי מפתח ניהוליים:

 הטבות לזמן קצר(הפרשה לחופשה)
 עלות שכר ונלוות*

 • כולל עלויות מעביד(מס שכר, ביטוח לאומי, גמל לקצבה ופיצויים וקרן
 השתלמות)
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ת בע״מ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ה  ה
ם י י פ ס כ  באורים לדוחות ה

( ד ש מ ה ) ם י ר ו ש  באור 15 ־ בעלי ענייו וצדדים ק

 ה. הטבות לצדדים קשורים ולבעלי ענייו אחרים
2014 2015 

 אלפי ש״ח
 מספר
 אלפי ש״ח אנשים

 מספר
 אנשים

 דמי גמולים דירקטורים 17 1,878 17 1714

יות ות תלו י בו י  באור 16- התחי

 א. 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

 ב. החברה הגישה ומגישה באופן שוטף תביעות משפטיות כנגד רשויות מקומיות אשר מפגרות בתשלומים לקרן
 בגין עובדיהן. ומנהלת הליכים לגביית החובות. בשלב זה מנוהלות תביעות אלה בידי בא כוחה הקודם של

 החברה, עו״ד אורן ששון.

 המשפטיים.
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ת בע׳ימ ו מי יות המקו ת לעובדי הרשו ו מ ל ת ש ה ם קרן ה ת של רו ל ה נ מ ה ה ר ב ח  ה
ם י י פ ס כ רים לדוחות ה  באו

וחדות ת מי ו י ו  באור 17- התקשר

 א. בנק הפועלים בע״מ מבצע את שתתי תפעול וניהול חשבונות לעמיתי הקופה שבניהול החברה. לפי הוראות
 ההסכם בגין שירותי תפעול וניהול חשבונות כאמור, תשלם החברה לבנק הפועלים בע״מ דמי תפעול

 בשיעור שנתי של 0.065% מסך הנכסים המנוהלים בקופה. הגבייה מבוצעת מידי חודש בחודשו.

 ב. פסגות ניירות ערך בע״מ מבצעת שירותי ניהול השקעות של חלק מנכסי הקופה בהתאם להחלטת
 דירקטוריון שהתקבלה בעבר על פיצול תיק ההשקעות. החברה משלמת דמי ניהול בגין שירותי ניהול

 ההשקעות בשיעור של 0.035% בחישוב שנתי, מיתרת הנכסים המנוהלים בקופה.

 ג. IBI מבצעת שירותי ניהול השקעות של חלק מנכסי הקופה בהתאם להחלטת דירקטוריון שהתקבלה בעבר
 על פיצול תיק ההשקעות. החברה משלמת דמי ניהול בגין שירותי ניהול ההשקעות בשיעור של 0.035%

 בחישוב שנתי, מיתרת הנכסים המנוהלים בקופה.

 ד. הסכם להחזקת המשרדים ביחד עם החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל
 והשירותים בע״מ - ביום 16.8.2009 חתמה החברה הסכם על חלוקת הוצאות משותפות עם מינהל בגין
 הוצאות החזקת המשרדים המשותפים. תוקפו של הסכם זה הוא לכל תקופת השכירות, היינו מחודש

 02/2008 והוא הוארך אוטומטית במהלך השנים עד תום תקופת השכירות החדשה כמפורט להלן.
 החברה התקשרה בהסכם שכירות משרדים(חליפיים למקום מושבה הקודם) החל מיום 1.1.2014 לתקופה
 של 74 חודשים עם אופציה להארכה. ביום 29.08.2013 החברה התקשרה עם ״החברה המנהלת של
 מינהל - קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע״מ״ שהנה צד קשור לקופה, כשוכר משנה

 בנכס. ההתקשרות נעשתה בהתאם לנהלים הרלוונטיים.

 ה. הסכם להענקת שירותי משמורת (קסטודיאן) עם חברת ״פועלים סהר״: החל מראשית מאי 2012 הועברו
 שירותי המשמורת מבנק הפועלים אל חברת ״פועלים סהר״.
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