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 הדוחות העוסקים בתיאור החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ (להלן: ״ההברה״ ו/או
 ״ההברה המנהלת״) ו/או קופת הגמל ״רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ על שלושת מסלוליה (להלן.• ״הקופה״
/ או ״מסלולי השקעה״) שבניהול החברה, התפתחותן  ו/או ״קופת הגמל״ ו/או ״קרן ההשתלמות״ או ״הקרן״ או ״המסלולים׳
 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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ל מ 3 ת ה פ ו ל ק  א. מאפיינים כלליים ש

 1. תיאור כללי
/ קופת גמל ענפית - קרן השתלמות לשכירים ות׳  א. הסופה: ״רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומי
 אשר החברות בה מוגבלת לעובדי הרשויות המקומיות 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 הקופה חל על יחסי העבודה בינם
 לבין מעסיקם. החל מחודש אוגוסט 2007, הקופה מנוהלת בנאמנות על ידי ״החברה המנהלת של רום -
 קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ״. 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.

 בעלי המניות בחברה המנהלת:
 אחוז בזבויות הצבעה מספר המניות וסוג

50% 
50% 

 1 מניה יסוד א׳
 1 מניה יסוד ב׳

 בעל המניות
 מרכז השלטון המקומי בישראל

 הסתדרות המעו״ף

100% 
 ב. מועד הקמת סופת הגמל: 01.06.1980

 ג. מסלולי ההשסעה של סופת הגמל:
 מסלולי החיסכון של הקופה אושרו כקופת גמל על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד

 האוצר. תוקף האישור הינו עד 31.12.2018.

 א. ״רום קלאסי כללי״(408) פועל כמסלול הכללי של הקופה מאז הקמתה.
 קוד המסלול הינו 520031824-00000000000408-0408-000.

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

 ג. מסלול ״רום ספיר מניות״(1258) החל לראשונה לפעול בשלהי חודש דצמבר 2008.
 קוד המסלול הינו 520031824-00000000000408-1258-000.
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 ד. בשנת הדיווח לא היו שינויים מהותיים בקרן בעקבות מיזוג, מכירה או רכישה של אחזקות, למעט המפורט
 בסעיף ו׳ להלן.

 ה. שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית סופת הגמל לטבל ומטרתו: הקופה הינה קופת גמל ענפית מסוג קרן
 השתלמות(כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל), התשס״ה־2005 (להלן:
 ״חוק קופות הגמל״)), המיועדת לשכירים בלבד. האישור חל על כספים המשולמים לקופה בהתאם
 לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנות 19 לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ״ד
- 1964 (להלן: ״תקנות מס הכנסה״) או בתקנות מכוח סעיף 22 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים(קופות
ס הכנסה. נכון למועד עריכת  גמל) התשס״ה - 2005 (להלן: ״חוק קופות גמל״) שיבואו במקום תקנות מ
 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.

 ו. שימי במסמבי היסוד של הטופה:

 בתקופת הדוח לא היו שינויים במסמכי היסוד של הקופה.

www.krm.co.il תקנון הקרן מפורסם במלואו באתר האינטרנט של הקרן 
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 ב.j ניתוח זכויות עמית, קופת הגמל
 א. יחס נזילות:

 שיעור הסכומים שהעמיתים בקופה רשאים למשוך מתוך כלל נכסי הקופה (להלן־יחס הנזילות) נכון
ם כדלקמן: ע  ליום 31.12.2017, ה

 שיעור סכומים
 נזילים
 אחוזים

 מסלול 31.12.2017
 רום קלאסי כללי 62.64%
 רום רביד אג״ח ללא מניות 81.01%
 רום ספיר מניות 66.82%

 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 31.12.2017 הינו

 כדלקמן:

 משך חיים
 ממוצע
 שנים

 מסלול 31.12.2017
 רום קלאסי כללי 1.04
 רום רביד אג״ח ללא מניות 0.47
 רום ספיר מניות 0.94

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

 לסוף
 השנח

 נסגרו
 השנה

 נפתחו
 השנה

 לתחילת
 ,השנה

 מספד חשבונות העמיתים

 סוג עמיתים
 שכירים 98,577 11,502 4,976 105,103
 סה״כ 98,577 11,502 4,976 105,103
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 ד. ניתוח זכויות העמיתים(מצרפי לשלושת המסלולים).

 ליום 31 לדצמבר
2016 2017 

 סך נכסים סך נכסים
 מספר נטו, מספר נטו,

 חשבונות באלפי ש״ ח חשבונות באלפי ש״ ח
 חשבונות פעילים 75,422 2,682,131 69,949 2,463,332

 חשבונות לא פעילים(*) 29,681 813,745 28,628 771,061
 סה״כ 105,103 3,495,876 98,577 3,234,393

 (*) מתוכם חשבונות לא
 פעילים ביתרה שלעד

 8,000 ש״ח 18,017 35,562 17,317 33,140
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 ג. ן ניתוח מדיניות ההשקעה
 א. מסלול רום קלאסי כללי:

 מדיניות ההשקעה כתקופה:
 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת

 השקעות.

 אחוז שינוי
 ביחס לאחוז

 בתיק

 18.26%־
 44.89%־

-1.05% 
-7.69% 

16.75% 
0.760/0 

 אחוז מסה״כ המאזן
 שיעור

 השינוי
 31.12.17 31.12.16 בש״ח

 אלפי ש׳׳ח

31.12.16 31.12.17 

¬11.230/0 

 40.150/0־

7.040/0 

0.120/0 

5.750/0 

0.060/0 
 11.700/0- 18.690/0־

7.460/0 

0.25% 
26.790/0 
9.420/0 

7.160/0 

51.790/0 

4.030/0 

11.950/0 

25.070/0 

217,105 
3,604 

192,734 
2,157 

5.820/0 220,709 194,891 

51.250/0 1,597,305 1,716,531 
3.720/0 124,211 124,526 

13.950/0 368,458 467,178 
25.260/0 773,239 846,114 

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווה מזומנים

 חייבים ויתרות חובה

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים

 נכסי חוב שאינם סחירים
 מניות

 השקעות אחרות

 סך כל השקעות פיננסיות 3,154,349 2,863,213 94.180/0 92.840/0 10.170/0 1.440/0

0.00% 8.6Q0/0 100.0Q0/0 100.0Q0/0 3,083,922 3,349,240 סך כל הנכסים 

 זכאים ויתרות זכות 2,433 2,057 0.070/0 0.070/0 18.280/0 8.910/0
- 8 . 6 0 . 0 1 0 / 0 Q Q /  זכויות העמיתים 3,346,807 3,081,865 99.93% 99.930/0 0

 סך כל התחייבויות
8.6 0 . 0 0 % Q 0 / 0 100.0Q0/0 100.0Q0/0 3,083,922 3,349,240 וזכויות עמיתים 

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעה לעומת שנה קודמת:
 הגידול בסך נכסי המסלול בשיעור של כ 8.60% בין סוף שנת 2017 לסוף שנת 2016 נובע מצבירה חיובית של
 זכויות העמיתים (לפני חלוקת רווחים לעמיתים) בסך של כ 74,653 אש״ח (כולל העברות בין מסלולים)
 ומרווחים על השקעות נטו(בניכוי הוצאות) בסך של כ 190,289 אש״ח. כ 29% מההכנסות מהשקעות ברוטו
 בשנת 2017 נבעו מהשקעות בנכסי חוב סחירים. כ 26% מההכנסות מהשקעות ברוטו בשנת 2017 נבעו
 מהשקעות במניות. כ 42% מההכנסות מהשקעות ברוטו בשנת 2017 נבעו מהשקעות בהשקעות אחרות
 (בעיקר תעודות סל). שאר ההכנסות ברוטו מהשקעות בשיעור כולל של 3% מסך ההכנסות ברוטו במסלול

 נבעו מנכסי חוב שאינם סחירים ומהכנסות אחרות, כמפורט בדוחות הכספיים.

8 



 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 סקירת הנהלה לשנת 2017

 ב. מסלול רום רביד אג״ח ללא מניות:
 מדיניות ההשקעה כתקופה:

 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג״ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני׳׳ע מסחריים,
 הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג״ח להמרה, פקדונות, אג״ח של ממשלת ישראל או אג״ח של ממשלות
 אחרות. חשיפה לנכסי אג״ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ־ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה
 למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה
 במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה

 לנכסים שאינם נכסי אג״ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין.

 אלפי ש״ח אחוז מ סח ״כ חמאזו
 שיעור אחוז שינוי

 ח שינוי כיחס לאחוז
 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 בש׳׳ח בתיק

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווה מזומנים 10,539 13,930 7.890/0 10.08% 24.34%- 21.71%-
 חייבים ויתרות חובה 36 123 0.030/0 0.090/0 70.73%- 69.71%-
-22.13% -24.750/0 10.170/0 7.920/0 14,053 10,575 

 חשקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים 120,168 122,523 89.97% 88.65% 1.920/0־ 1.49%

 נכסי חוב שאינם סחירים 2,150 1,635 1.610/0 1.180/0 31.50% 36.08%
 מניות 0.000/0 0.000/0 0.00% 0.000/0
 השקעות אחרות 669 0.500/0 0.000/0 100.00% 0.000/0

 סך כל השקעות פיננסיות 122,987 124,158 92.08% 89.83% 0.94%- 2.500/0

 סן כל הנכסים 133,562 138,211 100.000/0 100.000/0 3.36%- 0.000/0

 זכאים ויתרות זכות 255 274 0.19% 0.200/0 6.930/0- 3.690/0-
 זכויות העמיתים 133,307 137,937 99.810/0 99.800/0 3.36%- 0.01%

 סך כל התחייבויות וזכויות
 עמיתים 133,562 138,211 100.000/0 100.000/0 3.36%- 0.000/0

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעה לעומת שנח קודמת:
 הקיטון בסך נכסי המסלול בשיעור של כ 3.36% בין סוף שנת 2017 לסוף שנת 2016 נובע מצבירה שלילית
 של זכויות העמיתים (לפני חלוקת רווחים לעמיתים) בסך של כ 6,375 אש״ח (כולל העברה בין מסלולים)
 ורווחים על השקעות נטו(לרבות ניכוי הוצאות) בסך של כ 1,745 אש״ח. עיקר הרווחים מהשקעות ברוטו

 בשנת 2016 נבעו מהשקעות בנכסי חוב סחירים.
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 קופת הגםל רום קרן ההשתלם1ת לעובדי הרשויות המק1מיות
 חקירת הנהלה לשנת 2017

 ג. מסלול רום ספיד מגמת:
 מדיניות ההשקעה בתקופה:

 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו״ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ־ 75% ולא יעלה על
 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל,
 בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה

 של ועדת ההשקעות.

 אלפי ש׳׳ח אחוזמסה״בהמאזו
 שיעור אחוז שינוי

 השינוי ביחס לאחוז
 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 בש״ח בתיק

 רבוש שוטף
 מזומנים ושווה מזומנים 769 726 4.870/0 4.970/0 5.92% 1.880/0־

 חייבים ויתרות חובה 13 20 0.080/0 0.140/0 35.00%- 39.79%-
-2.890/0 4.83% 5.10% 4.96% 746 782 

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים 0.000/0 0.000/0 0.00% 0.000/0
 נכסי חוב שאינם סחירים 0.000/0 0.00% 0.00% 0.000/0

 מניות 5,839 4,753 37.000/0 32.510/0 22.850/0 13.800/0
 השקעות אחרות 9,161 9,121 58.050/0 62.390/0 0.44% 6.96%-

 סך כל השקעות פיננסיות 15,000 13,874 95.040/0 94.90% 8.120/0 0.160/0

 סן כל הנכסים 15,782 14,620 100.000/0 100.00% 7.950/0 0.000/0

 זכאים ויתרות זכות 20 29 0.130/0 0.200/0 31.03%- 36.110/0-
 זכויות העמיתים 15,762 14,591 99.870/0 99.800/0 8.03% 0.070/0

 סך כל התחייבויות וזכויות
 עמיתים 15,782 14,620 100.000/0 100.000/0 7.95% 0.00%

 שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעה לעומת שנח קודמת:
 הקיטון בסך נכסי המסלול בשיעור של כ 7.95% בין סוף שנת 2017 לסוף שנת 2016 נובע מצבירה שלילית
 של זכויות העמיתים (לפני חלוקת רווחים לעמיתים) בסך של כ 754 אש״ח (כולל העברה בין מסלולים)
 ומרווחים על השקעות נטו(בניכוי הוצאות) בסך של כ 1,925 אש״ח. כ 60% מההכנסות מהשקעות ברוטו
 בשנת 2017 נבעו מהשקעות אחרות (בעיקר תעודות סל). שאר ההכנסות ברוטו נבעו בעיקר מהשקעה

 במניות, כמפורט בדוחות הכספיים.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 סקירת הנהלה לשנת 2017

 ד. \ ניהול סימנים

 א. ניהול הסיכונים ותיאור השיטות וההערכות:
 ראה חלק ג׳ סעיף 9 בדוח על עסקי התאגיד.

י נזילות:  ב. סימנ
יחס למצב אפשרי של מחסור בכספים נזילים, שיאלץ את הקרן למכור נכסים, במחירים לא כלכליים,  מתי
 בכדי לעמוד בדרישות למשיכות של עמיתים. סיכון זה מנוהל ע״י בחינה שוטפת של שיעור הכספים
 הניתנים למשיכה מידית, ניתוח ומעקב אחר קצב המשיכות, ושמירה על רמת נזילות וסחירות מספקת של

 נכסי ההשקעה של הקרן.

 רום קלאסי כללי
 ליום 31 בדצמבר 2017

 נכסים, נטו מה״ מ
 נזילות בשנים באלפי ש״ ח הנכסים

 נכסים נזילים וסחירים 3,098,604 0.00
 מח״מ של עד שנה 16,650 0.54
 מח״מ מעל שנה 107,876 2.39
 אחרים 123,677 0.00

 סה״כ 3,346,807

 רום רביד אג״ח ללא מניות
 ליום 31 בדצמבר 2017

 נכסים, נטו מה״ מ
 נזילות בשנים באלפי ש״ ה הנכסים

 נכסים נזילים וסחירים 131,376 0.00
 מח״מ של עד שנה 0.00
 מ ח״ מ מעל שנה 2,150 1.19
 אחרים (219) 0.00

 סה״כ 133,307
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 סקירת הנהלה לשנת 2017

 רום ספיר מניות
 ליום 31 בדצמבר 2017

 נכסים, נטו מח״מ
 נזילות בשנים באלפי שי׳ח וזנב סי ם

 נכסים נזילים וסחירים 15,769
 מרו׳׳ מ של עד שנה

 מה״ מ מעל שנה
 אחרים (7)

 סהי׳ כ 15,762

 היחס שבין שיעור הנכסים הסחירים והנזילים לבין שיעור זכויות העמיתים הניתנים למשיכה:

ן הנכסים  היהסבץ ס
 הסחירים והמילים לבין

 סך הסכומים שהעמיתים
 בקופת הגמל רשאים

 למשוך
 ליום 31.12.17

 רום קלאסי כללי 1.48
 רום רביד אג׳׳ח ללא מניות 1.22
 רום ספיר מניות 1.50

 הנהלת הקרן סבורה שיחס זה מספק מענה הולם לאפשרות של עמיתים למשוך את יתרות הכספים
 שצברו בקרן.

 ג. סיכוני שוק:
 מתייחסים להפסדים פוטנציאליים כתוצאה משינויים במשתני השוק־ שערי המניות, שערי ריבית, שערי
 חליפין ואינפלציה, והשפעתם על שווי נכסי הקרן. סיכון זה מנוהל ע״י הגבלת שיעורי ההשקעה בכל אחד
 מהאפיקים. הקרן בוחנת את מידת המתאם בין נכסים ואפיקים ופועלת לפיזור השקעותיה בין ענפי משק

 ושווקים שונים.
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 סקירת הנהלה לשנת 2017

 סיכון מדד וסיכון מטבע -

 ליום 31 בדצמבר 2017

 סך חבל
 במטבע חוץ
 או בהצמדה

 בהצמדה
 לא צמוד למדד

 אלפי ש,׳ ה

3,346,807 922,422 846,805 1,577,580 
 רום קלאסי כללי

 סך נכסי קופת הגמל, נטו

(364,975) (364,975) 
 חשיפה לנכסי בסיס באמצעות

 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

133,307 61,755 71,552 
 רום רביד אג׳יח ללא מניות

 סך נכסי קופת הגמל, נטו
 חשיפה לנכסי בסיס באמצעות

 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

15,762 8,433 7,329 
 רום ספיר מניות

 סך נכסי קופת הגמל, נטו

(5,839) (5,839) 
 חשיפה לנכסי בסיס באמצעות

 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 סיכוו ריבית -

 ליום 31בדצמבר 2017
 ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית

-1% 1% 
 אחוזים

2.23% -2.07% 

2.56>% -2.43% 

,* ,* 

 * - קטן מאפס

 רום קלאסי כללי
 תשואת תיק ההשקעות

 רום רביד אג״ח ללא מניות
 תשואת תיק ההשקעות

 רום ספיר מניות
 תשואת תיק ההשקעות
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 סקירת הנהלה לשנת 2017

 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 משלן עבור השסעות במכשירים הוניים(מניות בלבד):

 רום קלאסי פללי
 ליום 31 בדצמבר 2017

 נסחרות נסחרות
 במדד ת״ א במדד מניות

 125 היתר לא סחיר בחר׳ל סה״כ % מסה״ כ
 אלפי ש״ ח

2.65% 12,358 12,358 
7.35% 34,329 24,856 9,474 

22.55% 105,344 10,613 94,731 
3.08% 14,394 3,661 10,733 
2.42% 11,303 9,125 1,516 661 

17.82% 83,236 34,887 1,868 46,481 
8.66% 40,471 5,954 2,842 31,675 

16.18% 75,595 2,620 1 5,403 67,572 
6.32% 29,537 1,882 525 27,130 
3.19% 14,902 1,067 13,836 
4.63% 21,608 956 20,652 
5.16% 24,101 4,472 15,282 4,347 
100% 467,178 74,170 15,283 42,424 335,301 

 ענף משק
 אנרגיה
 פארמה
 בנקים
 ביטוח
 ביומד

 טכנולוגיה
 מסחר ושרותים

 נדלן ובינוי
 תעשייה

 השקעה ואחזקות
 נפט גז

 אחר
ן הכל  ס
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 רום ספיר מניות
 ליום 31 בדצמבר 2017

 נסחרות נסחרות
 במדד ת״ א במדד מניות

 125 היתר לא סחיר בהו״ל סה״כ % מסה״ כ
 ענף משק אלפי ש״ח

 אנרגיה 117 ־ 117 2.00%
 פארמה 67 244 312 5.34%

21.88% 1,277 336 -  בנקים 942
4.61% 269 102 -  ביטוח 167
 ביומד 20 47 184 251 4.30%

 טכנולוגיה 555 62 868 1,485 25.44%
 מסחר ושרותים 441 55 95 590 10.11%
 נדלן ובינוי 698 39 54 791 13.55%
 תעשייה 249 57 306 5.24%
 השקעה ואחזקות 116 31 147 2.51%
 נפט גז 186 10 195 3.34%
 אחר 98 98 1.68%
 סך הכל 3,557 478 1,803 5,839 100%
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 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
 םקירת הנהלה לשנת 2017

 א. סיכוני אשראי:
 1) חלוסת נכסי חוב על פי מיקומם:

 ליום 31 בדצמבר 2017

 סחירים שאינם סחירים סח׳׳כ
 אלפי ש״ח

 רום קלאסי כללי
 בארץ 1,598,162 124,526 1,722,688

 בחו״ל 118,369 118,369
 סח״כ נכסי חוב 1,716,531 124,526 1,841,057

 רום רביד אג״ח ללא מניות
 בארץ 120,168 2,150 122,318

 בחו״ל
 סח׳יכ נכסי חוב 120,168 2,150 122,318

 רום ספיר מניות
 בארץ
 בחו״ל

 סח׳יכ נכסי חוב
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 2) פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים:

 נכסי חוב בארץ.

 ליום 31 בדצמבר 2017
 דירוג מקומי(*)

ח '37 ״ ש f S 

 רום קלאסי ר ום רב יד אג״ח ר ום ספיר
 כללי ללא מניות מניוח

 נכסי חוב סחירים בארץ
 אגרות חוב ממשלתיות 756,833.00 86,131.00

 אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב
 אחר ים בדירוג:

 AA ומעלה 480,991.00 27,157.00
6,515.00 355,618.00 A עד BBB 

 נמוך מ - BBB ־ ־
 לא מדורג 4,720.00 365.00

 סך חכל נכסי חוב סחיר ים בארץ 1,598,162 120,168

 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
 אגרות חוב קונצרניות ופקדונות

 בבנקים ובמוסדות פיננסיים
 בדירוג•

 AA ומעלה 18,627
19,671 A עד BBB 

6,992 BBB - נמוך מ 
 לא מדורג 473

 הלוואות לעמיתים 57,801 2,150
 הלוואות לאחרים 20,962

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחיר ים בארץ 124,526 2,150

 סך הכל נכסי חוב בארץ 1,722,688 122,318

 מזה - נכסי חוב בדירוג פנימי 57,733 2,150

.+A ועד -A כולל A כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים לדוגמא דירוג (*) 
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 נכסי חוב בחו״ל

 ליום 31 בדצמבר 2017
 דירוג בינלאומי(*)

 אלפי ש״ח
 ר ום קלאסי ר ום רב יד אג״ח ר ום ספיר

 כללי ללא מניות מניות

 נכסי חוב סחירים בחו״ל
 אגרות חוב ממשלתיות

 אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב
 אחר ים בדירוג:

 AA ומעלה 14,868
A 97,935 עד BBB 

BBB 5 , 5 6 6 -  נמוך מ
 לא מדורג

 סן הכל נכסי חוב סחיריםבחו׳׳ל 118,369 - -

 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 סחיריםבחו׳׳ל

 סך הכל נכסי חוב בחו״ל 118,369

 מזה - נכסי חוב בדירוג פנימי

.+A ועד -A כולל A ת כל הטווחים לדוגמא דירוג  (*) כל דירוג כולל בתוכו א
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 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי חחוגו:
 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.
 להלן מידע בדבר ריבית ממוצעת משוקללת בגין כל אחת מקבוצות הדירוג:

 רום קלאסי כללי
 נכסי am שאינם ליום 31 בדצמבר
 סחירים לפי דירוג(*): 2017,כאחוזים

 AA ומעלה 0.92%
A 1.75% 
BBB 0.99% 

BBB 4.82% נמוך מ ־ 
 לא מדורג 5.58%

 רום רביד אג״ח ללא מניות
 נכסי חוב שאינם ליום 31בדצמבר
 סחירים לפי דירוג(*): 2017,באחוזים

 AA ומעלה 1.11%
A 

BBB 
BBB - נמוך מ 

 לא מדורג

 במסלול רום ספיר אין נכסי חוב מדורגים

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

A הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג 

. + A 1 y \ -A כולל 
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 4) פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:

 ליום 31בדצמבר 2017
 רוםקלאסיכללי רום רביד אג״ה ללא מניות רום ספיר מניות

 סכום 0/0 סכום 0/0 סכום 0/0
 (\וח משה אלפי ש״ ח מסה״כ אלפי ש״ח מםה״כ אלפי ש״ ח מסה״כ

00/0 1% U O J 1 0/n X. V0 10,57 0 אנרגיה 
 ממשלתי 1,417 00/0 00/0 0%
 בנקים 234,001 130/0 18,116 150/0 00/0
 ביטוח 91,683 50/0 1,695 0/0! 00/0
 ביומד 5,871 00/0 00/0 00/0
 טכנולוגיה 32,270 20/0 610 0% 00/0
 מסחר ושרותים 154,034 8% 2,660 20/0 00/0
 נדלן ובינוי 279,782 150/0 7,600 60/0 00/0
 תעשייה 32,382 20/0 591 00/0 00/0
 השקעה ואחזקות 66,671 40/0 1,670 10/0 00/0
 נפט גז 19,173 10/0 210 00/0 00/0
 אחר 140,542 80/0 2,150 20/0 00/0
 אגח ממשלתי 756,833 410/0 86,131 700/0 00/0
 סך הבל 1,841,057 1000/0 122,318 100% 0%

 סיבונים גיאוגרפיים

 מסלול רום קלאסי כללי:

 ליום 31בדצמבר 2017
 סה״כ נגזרים
 אגרות חוב אגרות חוב תעודות קרנות השקעות חשיפה במונחי

 ממשלתיות קונצרניות מניות סל נאמנות אחרות מאזנית דלתא סה״כ
 אלפי ש״ ח

2,420,240 (2,090) 2,422,330 330,710 56,337 387,338 891,111 756,833 
460,874 460,874 42,066 343,926 34,647 40,235 
57,289 57,289 50,153 5,009 2,126 
72,877 72,877 68,916 3,962 

333,437 333,437 44,429 34,900 147,947 36,221 69,939 
3,344,717 (2,090) 3,346,807 417,204 34,900 667,179 467,178 1,003,412 756,833 

 ישראל
 ארה״ב

 יפן
 גרמניה

 אחר
 סך הכל
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 מסלול רום רביד אג״ח ללא מניות:

 ליום 31 בדצמבר 2017
 סה״כ נגזרים
 אגרות חוב אגרות חוב תעודות קרנות השקעות חשיפה במונחי

 ממשלתיות קונצרניות מניות סל נאמנות אחרות מאזנית דלתא סה״כ
 אלפי ש״ח

 ישראל 86,131 33,909 13,139 133,179 133,179
 ארה״ב 128 128 128

 סך הכל 86,131 34,037 13,139 133,307 133,307

 מסלול רום ספיר מניות:

 ליום 31בדצמבר 2017
 סה״כ נגזרים
 אגרות חוב אגרות חוב תעודות קרנות השקעות חשיפה במונחי

 ממשלתיות קונצרניות מניות סל נאמנות אחרות מאזנית דלתא סה״כ
 אלפי ש״ח

 ישראל 4,208 1,995 810 7,013 (48) 6,965
 ארה״ב 948 3,747 4,695 4,695

 יפן 102 429 531 531
 גרמניה 80 796 876 876
 צרפת 139 321 460 460

 איטליה
 הונגקונג

 שווקים 450 450 450
 מתעוררים

 מזרח אסיה
 אחר 362 1,374 1 1,737 1,737

 סך הכל 5,839 9,112 811 15,762 (48) 15,714
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 ה) גורמי סיפון
 בטבלה הבאה מוצגים גורמי סיכון על פי טיבם, ככל שיש סיכונים מיוחדים לקופת הגמל ומדורגים

 בקטגוריות על פי השפעתם לדעת הנהלת החברה:

 דרכי התמודדות

 מנהל ההשקעות מבצע בא ופן ש וטף
 ניתוח של הסביבה המאקרו-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 ל המשך,ב ין היתר גם על
 בסיס דוחות רבעוניים שהיא מקבלת

 ממנהל הסיכונים הפיננסי. במקרה של
 אירועים מיוחדים, קיימת אפשרות
 לכינוס ועדת השקעות לדיוןבמצב

 וקבלת החלטות.

 מידת ההשפעה של גורם
 הסיכון על קרן ההשתלמות

 השפעה השפעה השפעה
 גדולה בינונית קטנה

 סוג הסיכון גורם הסיכון

 גורמי הסיכון
 המשפיעים על שווי

 הנכסים: מניות,
 ר יבמת,שע״ ח וכן
 יכולת הפרעוןשל
 הלווים, מושפעים

 באופן ישיר מהמצב
 המאקרו כלכלי
 במשק ובעולם.

 סיכוני מאקרו

 החברה המנהלת את הקרן מפעילה
 מערך ציות ואכיפה בכדי לתת מענה
 לדרישות הרגולציה ולסיכוני הציות.

 סיכון עסקי. גורמים
 שמשפיעים על

 התחרות מול קופות
 פרטיות,שינויים

 רגולטוריים (למשל
 החקיקה האחרונה
 לגבי נוהל הלוואות

 לעמיתים) ועוד.

 סיכונים ענפיים
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פת הגמל ר של קו ק ב מ ה רואה החשבון ה נ פ  ה. נושאים מםןימים אליהם ה

יחס ם אליהם יש להתי מי י ת תשומת הלב לנושאים מסו  רואה החשבון המבקר לא הפנה בחוות דעתו א

רה ההנהלה.  במסגרת סקי
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(certification)הצהרה 

: י רכ  אני. גילבר-טל. מצהי

 1. סקרתי את הדוח השנתי של ״רום - קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ (להלן: ״קרן ההשתלמות״) לשנת
 2017 (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 קרן ההשתלמות וכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בקרן

 ההשתלמות למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי1 ולבקרה
 הפנימית על דיווח כספי1 של קרן ההשתלמות; וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח
 שמידע מהותי המתייחס לקרן ההשתלמות, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה , 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

; ן  מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההו
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן ההשתלמות 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 על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי,
 או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות;

 וכו

 ל. אני ואחרים בחברה 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 ההשתלמות:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח
 כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע ל קרן

 ההשתלמות; וכן־
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הנוגע ל קרן ההשתלמות.

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

28/3/2018 

 1כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים.
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(certification)הצהרה 
ר כי:  אני.77רמ ארגוב. מצהי

 1. סקרתי את הדוח השנתי של ״רום - קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ (להלן: ״קרן ההשתלמות״) לשנת
 2017 (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 קרן ההשתלמות וכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בקרן

 ההשתלמות למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי1 ולבקרה

 הפנימית על דיווח כספי1 של קרן ההשתלמות ן וכן־
 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח
 שמידע מהותי המתייחס לקרן ההשתלמות, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, 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

; ן  מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההו
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן ההשתלמות 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 על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי,
 או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות ו

 וכן־
 5. אני ואחרים בחברה 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 ההשתלמות:
 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח
 כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע ל קרן

 ההשתלמות; וכן
 (!) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הנוגע ל קרן ההשתלמות.

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

28/3/2018 

 1כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים.
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 דוח הדירסטורמו וההנהלה בד1י הבמיה הפגימית על דיווח כספי

ות בע״מ״ (להלן: מי  ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ״רום - קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקו
ומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה ת לקביעתה וקי  ״קרן ההשתלמות״) אחראי
 הפנימית של קרן ההשתלמות תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של קרן
 ההשתלמות לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי
נה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות  בינלאומיים (IFRS) והוראות הממו
ם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות  הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם א

חס לעריכה ולהצגה של דוח כספי. י ן בלבד בהתי דה סבירה של בטחו  לספק מי

ת מבוצעות מת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאו י י ון מק  ההנהלה בפיקוח הדירקטורי

ם מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה ם להרשאות ההנהלה, הנכסי א ת ה  ב

ים ומנסרים וקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיבי ן נ ו  בפיקוח הדירקטורי

 (monitor) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.

ות הבקרה הפנימית של קרן ת אפקטיבי  הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה א

 ההשתלמות על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2017, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission -הפנימית של ״ה 

ה (believes) כי ליום 31 בדצמבר 2017, הבקרה נ  COSO))״]. בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמי

 הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

: שלמה דולבדג (חתימה) ן ו  יו״ר דירקטורי

טל (חתימה) >ל ^ / ר- ל! י  מנכ״ל ג

ם דורון ארגו! (חתימה) 1)  מנהל כספי

 תאריך אישור הדוח:28/3/2018 / /
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 סופת הגמל רום ל1דו ההשתלמות לעובדי הרשויות

 רוהות כספיים

 ליום 31 כדצמכר 2017



 ההגדה המנהלת של דום הדו ההשתלמות לעוגדי
 הדשויות המהומיות גע״מ

 קופת הגמל דום קדן ההשתלמות לעוגדי הדשומת

ם ליום 31 כדצמכד 2017 י י פ ס  דוחות כ

 מופו העממים

 עמוד

 דוח רואי החשבון המבקרים 2-3
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leading edge alliance 

ץ ו₪ת ם ל ד ו 1 , ג ו זבו נ  הוגן, גי
ן ו ב ש י ח א ו  ר

ם, מוסמך במינהל עטקים  רולי הוגן, רו״ח, מוסמך במשפטי
ם, מוסמך במינהל עסקים  יעקב גינזבורג, רו׳׳ח, מוסמך במשפטי

 אבי יודלביץ, רו״ח
 אפרת רביב - חלפון, רו״ח, מוסמך במינהל עסקים

 דוה רואי הוושבון המבקרים לעמיתים של

 סופת הגמל רום סרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

ם המצורפים של קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות י נ ת המאז  ביקרנו א
ת (להלן - ״הקופה״) המנוהלת על ידי החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות ו מי  המקו
ת בע״מ (להלן ־ ״החברה״), לימים 31 בדצמבר 2017 ו - 2016 ואת ו מי  לעובדי הרשויות המקו
ת מהשנים ח  דוחות הכנסות והוצאות והדוחות על השינויים בזכויות העמיתים לכל א
ם באחריות ע ימו ביום 31 בדצמבר 2017, 2016 ו־2015. דוחות כספיים אלה ה  שהסתי
ון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס  הדירקטורי

 על ביקורתנו.

ת ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  ערכנו א
 חשבון(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל״ג ־ 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן
ים הצגה דה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספי ת הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מי  א
 מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
 שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
ים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה  המשמעותי

ים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  בדוחות הכספי

ת מצבה ים הנ״ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, א  לדעתנו, הדוחות הכספי
 הכספי של הקופה לימים 31 בדצמבר 2017 ו־ 2016 ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות
ימו ביום 31 בדצמבר 2016,2017 ו-2015 בהתאם להוראות ת מהשנים שהסתי ח  העמיתים לכל א
ס הכנסה (כללים נה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מ  הממו

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

 ביקרנו גם, בהתאם לתקני PCAOB בארה״ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי,
ת הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה  כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, א
 ליום 31 בדצמבר 2017, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
יגת על ום 28 במרץ 2018 כלל חוות דעת בלתי מסו  שפורסמה על ידי COSO והדוח שלנו מי

ות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה. בי  אפקטי

 בכבוד רב,

 תל אביב, 28 מרץ, 2018
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leading edge alliance 

ם, מוסמך במינהל עסקים  רולי הוגן, רו״ח, מוסמך במשפטי
ם, מוסמך במינהל עסקים  יעקב גינזבורג, רו״ח, מוסמך במשפטי

 אבי יודלביץ, רו״ח
 אפרת רביב - וולפון, רו״וז, מוסמך במינהל עסקים

 רוח רואי החשבון המבקרים לעמיתים של
 קופת הגמל רום קרן השתלמות לעוברי הרשויות המקומיות

 בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
 ברבר בקרה פנימית על הריווח הכספי

 ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של קופת הגמל רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות (להלן - הקופה) ליום 31 בדצמבר 2017, 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
 קויימה, 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 הינה 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 f 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 2017 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
 2017 ו - 2016 ולכל אחת מהשלוש שנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 והדוח שלנו מיום 28

 במרץ 2018, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
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 החברה המנהלת של רום מרו ההשתלמות לעובדי הרשמות הממומיות 1ע״מ

 קופת הגמל רום לזרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוחות על המצב הכספי

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 כאור אלפי ש״ח
 רכוש שוטף

ומנים ים ושווי מז ומנ  מז
 חייבים ויתרות חובה

 סך כל רכוש שוטף

231,761 204,042 
3,747 2,206 

 248^20..״ 5.08_13.52

1,719,828 1,836,699 4 
125,846 126,676 5 
373,211 473,017 6 
782,360 855,944 7 

3^01,245 3L2922336 

3,236,753 3,498,584 

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים

רים  נכסי חוב שאינם סחי
 מניות

 השקעות אחרות
 סך כל השקעות פיננסיות

 סך כל נכסים

2,360 
3,234,393 

2,708 
3,495,876 

3,236,753 3,498,584 

 גוב, רו״ח
 ,הכספים

 דורון
 מנהז

 גיל ברטל^עו
 מנכ״ל

 התחייבויות וזכויות העמיתים
ם ויתרות זכות  זכאי

 זכויות העמיתים
 סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים

וים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים המצורפים מהו

 28 במרץ 2018
 תאריך אישור

ים  הדוחות הכספי
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 החבלה המנהלת של רוט קדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות!;ע״מ

 קופת הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוהות על המצב הבספי

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש״ח
 רביד רביד

 קלאסי אג״ח ללא ספיר קלאסי אג״ח ללא ספיר
 באור כללי מניות מניות בללי מניות מניות

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווי מזומנים 192,734 10,539 769 217,105 13,930 726
 חייבים ויתרות חובה 3 2,157 36 13 3,604 123 20

 סך כל רכוש שוטף 194,891 10,575 782 220,709 14,053 746

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים 4 1,716,531 120,168 1,597,305 122,523

 נכסי חוב שאינם סחירים 5 124,526 2,150 124,211 1,635
 מניות 6 467,178 5,839 368,458 4,753
 השקעות אחרות 7 846,114 669 9,161 773,239 9,121

 סך כל השקעות פיננסיות 3,154,349 122,987 15,000 2,863,213 124,158 13,874

 סך כל נכסים 3,349,240 133,562 15,782 3,083,922 138,211 14,620

 זכאים ויתרות זכות 8 2,433 255 20 2,057 274 29

 זכויות העמיתים 3,346,807 133,307 15,762 3,081,865 137,937 14,591
 סך כל ההתחייבויות וזכויות

 העמיתים 3,349,240 133,562 15,782 3,083,922 138,211 14,620



 החבלה המנהלת של רום קדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות ^ע/;מ

 קופת הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוחות הכנסות והוצאות מאוחדים
 לשנה שהסתיימה ביום

 31 בדצמבר
2015 2016 2017 

 באור אלפי ש״ח
 הכנסות(הפסדים)

 ממזומנים ושווי מזומנים * (2,108) 2,260 358

 מהשקעות:
 מנכסי חוב סחירים 64,095 27,976 25,351
 מנכסי חוב שאינם סחירים 7,287 1,397 4,294

 ממניות 55,908 4,836 17,462
 מהשקעות אחרות 88,851 48,642 11,968
59,075 82,851 216,141 

 הכנסות אחרות 2 388
 סך כל הכנסות 214,035 85,111 59,821

 הוצאות
 דמי ניהול 9 13,885 12,941 12,450
 הוצאות ישירות 10 4,635 4,546 4,065
 מסים 13 1,556 1,212 1,860

 סך כל ההוצאות 20,076 18,699 18,375

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות לשנה 193,959 66,412 41,446

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 *כולל מט״ח



 c xt ב!
X 
 ב!
 ב!
 בו

Xv 

Xv 
 בו
X 
 בו
 בו
£ 
Xv 
£ 
Xv 
5\ 
fi 
-ו
* V 

 בו

£ 
 בו
 מ

ו  ב
£ 
£ 
 מ
XV 
X 

5 
r 
£ 
P 

£ 
XV 
3\ 

£ 
X 
P 
£ 
£ 
£ 

X —־ 
£ 
£ 
£ 
 י<
P 
£ 
£ 

£ 
XV 
O 
•r ס מ 
XV 
•r-XV r> 
 נש

o 
rg 

Xv 
P 
£ 
P £ 
P £ •n •r 
 מ
£ 

vO 
O rg 

o 

 ״ בו

xv n 
V X 
£ X 

X X 
n x 
F * 

C £ 

P O 
O P 

 ־־*
x £ 

F * 

£ £ 

P מ a P 
r• »-

x xv rl x 
F * 
fV *v ? — 
£ £ 

 8 מ
x £ 

S3 S3 
5 
p o 
1— 

 י־/
S3 

 ם

S3 S3 £ S3 S3 S3 
n n 

2 c c 
 ת n 1י״
 ? ס ״

N A* 
x c; 

S3 £ 

£ 
X c 
X 
£ 

CN CN i n O י-י i n CN O 
» N O 
— T |g" LTT 1g 
o i n 00 

go oo rg rg rg 

m o 
׳ 1—י n 00 rg 

n i־> n י-י go י * N co rg rn g> rg 
lg י י-י ± 

 n rg־>
 n rg־׳
X 

i n O O i n rg m 

N W vO * 
K N 
N-^ rg rg CN 
in" י*" r C r-T rg H H 

Ov rg 
 vo 1 ו~י

rg go m י -  rg ׳

£ 
n 
3 
£ 
X £ £ 
£ 

£ 
n 
 »־*
P 
£ 
r> 
£ £ a 
P 
X 

י י - S3 P S3 ־׳ - -X £ _ 
.. £ P 
P * 
C £ 

P 
r 
1— 
£ 

O J ? 
£ £ 

5V 
X 

£ 
X 
 «־»

P 
£ 
r> 
£ 
a p x 

£ 

£ 
x 
P 
£ 

rn j 1-י x i m rg ־׳n ooj CN 
rg! vOi VO CN rg 

rg 1 oo 
X ן V X I \ rg i n m *־n j rg 

 CN ן י—י י-י :o ! י oC: rrC oT| cT !ז
rg ׳ ו 

rg I 
1 
1 

 1 ו
 י-י

vO | 1 ! CN | OO v£> 1 
, 

m 
 1 י—י 1 1 1—י

m 
י !rg י-י ± 

m י» ; ! i ן ר׳ n i n ; |g^ *י 
r g | 

r g | 

 ן
 ן
! 

r-T 

j 1 

| 
rg T—t 

1 
1 
 י

CN ־3י rg ־׳n 

1 
1 

T 

י * ! i n 
m 1 1 ו־בי O rg ־׳n rg 1 rg 
OJ ! o! ן י-י CN 
rg | | ־  ל

rg | ה־־י ן 

j j 

i n | 1 ! 

j 

י vX OO 1 י־־י * 

 נ

g>i i n 
m 1 1 rn, CN o oo 00• n  ־
m י ! oo | rg i n 1—י OvJ oo 1 וה rrT| rg" 

g"| i| ה־-י r f 
CO j ו OO ] ן י-י י-י go 

m | 1 i CO j OO m ׳ n j i n 
m 1 1 i n ! OO י-י O i i n 
fg! ן |g | i n vO ! י—י 

 n oo oi rg־׳ rg j CN 1 1 וי
g0! , rg 1 i n rg rg י-י 1 1—י m | ; i n | בי ן י-י-

rg | 001 י * ! m rg O oi בי-oo. rg • O i CN O m r n ! rg 
rgj rn \ OJ jg C J oô  O | ׳ n 
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 החבית המנהלת של דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 1ע״מ

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מאוחדים

 לשנה שהסתיימה ביום
 31 בדצמבר

2015 2016 2017 
 אלפי ש״ח

 393 34? 3 10? 070 3 380 977 ל

492 836 530 382 585 ?68 

(364,788) (352,879) (382,630) 

6,516 4,908 4,180 
12,485 6,852 4,176 
19,001 11,760 8,356 

(224) 
(162) 

(83,018) (84,416) (139,294) 
(12,485) (6,852) (4,176) 
(95,665) (91,492) (143,470) 

(76,664) (79,732) (135,114) 

41,446 66,412 193,959 
3,070,210 3,234,393 3,495,876 

 זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה

 תקבולים מדמי גמולים

 תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקופה

 העברות מקופות גמל
 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה מהקופה
 העברות לחברות הביטוח

 העברות לקרנות פנסיה חדשות
 העברות לקופות גמל

 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה, נטו

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות השנה
 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 החבלה המנהלת של דום מרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות גע״מ

 קופת הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות

 כאודים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 כאור 1- כללי

 א. בהתאם להוראות סעיף 86(0 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.

 על פי תקנונה, ההצטרפות כעמית לקופה מוגבלת לאלה בלבד:

; ד  1. עובד רשות מקומית, לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית המדורג בדירוג אחי

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

 דירוגם המקצועי כעמיתים בקרן;

 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.

 ב. להלן מסלולי הקופה:
 1. מסלול ׳רום קלאסי כללי׳ ־ 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.

 2. מסלול ׳רום רכיד אג״ת ללא מניות׳ - 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.

 3. מסלול ׳רום ספיר מניות׳ על פי תקנון הקופה, כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על פי שיקול דעתה של
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ת של רום מדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ 7 ל ה נ מ ה m n n 

 קופת הגמל דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המסוממת

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 1 ־ כללי(המשד)

 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.

 ג. הגדרות בדותות כספיים אלה -

 קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות.

 ההברה המנהלת של רום קין ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע׳ימ.

 הוק הפיקוה על שירותים פיננסיים(קופות גמל) התשס״ה - 2005.

 תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד 1964.

 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 כמשמעותם בתקנות הפיקוה על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(בללי השקעה
 ההלים על גופים מוסדיים), התשע׳יב-2012.

 כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ׳׳ה 1968.

 מרד המהירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 הקופה

 ההברה המנהלת

 הוק קופות הגמל

 תקנות מס הכנסה

 רשות שוק ההון

 צדדים קשורים

 בעלי עניין

 מרד

 באור 2 - עיסרי 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:
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 החברה המנהלת של דום קדו חחשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המסוממת

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 2 י עיסרי המדיניות החשבונאית (המשד)

 1. כללי:

 השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים, הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות נקבעים באמצעות
 היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב
 ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ציטוטי
 המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד

 החל מיום 20 במרס 2011, מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים
 לשערוך נכסי חוב לא סחירים (להלן ־ ״מודל מרווח הוגן״). מאותו מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית לספק
 ציטוטים אלו לגופים המוסדיים. מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס, אלא על
 חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת הנכס הלא סחיר באותם

 עשירונים, וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי עסקאות והנפקות בשוק הלא סחיר.

 2. השקעות ליום 31 כדצמבר, 2017 ו-2016 נכללו כמפורט להלן:
 א. הגדרות נוטפות כסעיף זה:

 ניירות עדך לא סחירים מורכבים - כהגדרתם בהוראות החוזר המאוחד שער 1- הגדרות.

 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.

 האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.

 ניירות ערד סחירים:
 ניירות ערך סחירים בארץ

 ג.
 לפי השער שפורסם בבורסה ליום העסקים האחרון למועד

 הדיווח.

 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

 ניירות ערך סחירים בחו״ל

 האחרון בתאריך הדיווח.

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

 נסחר.

 קרנות להשקעות
 משותפות בנאמנות

 נגזרים סחירים כאמור בנייר ערך סחיר.
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 החברה המנהלת של דום קדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 כאודים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 כאוד 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

 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 אנד שולס.
 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 למודל השערוך שנקבע על-ידי החברה הזוכה

 במכרז.
 בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או ממנפיק הנכס.

 לפי קביעת ועדת ההשקעות.

 ד. ניידות 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.
 ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יום

 n־EX וטרם עבר יום התשלום עד לתאריך הדיווח.
 נכללות לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדיווח.

 לפי השער היציג הידוע לתאריך הדיווח.

 דיבידנד לקבל
 ריבית לקבל

 יתרות הצמודות למדד
 יתרות הנקובות במטבע

 חוץ או צמודות לשער
 מטבע חוץ
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ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ  החברה קמגהלת של דום קי

 קופת הגמל דום קרו ההשתלמות לעובדי הישויות המקוממת

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באוד 2 י עיקרי המדיניות החשבונאית (המשד)

 ג. שיעורי השינוי במדדים נבחרים(באחוזים):
 לשנה שנסתיימה
 ביום 31 בדצמבר

2015 2016 2017 
 שיעור העליה(ירידה) במדד המחירים לצרכן(מדד ידוע) 0.30 (0.30) (0.99)
 שיעור העליה(ירידה) בשער החליפין של הדולר של ארה״ב (9.83) (1.49) 0.33

 באוד 3 ־ חייבים ויתדות חובה
 מצרפי

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש״ה
 ריבית ודיבידנד לקבל 2,206 3,747

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש ״ח
 רביד רביד

 קלאסי אג׳יהללא ספיד קלאסי אג״הללא ספיר
 כללי מניות מניות בללי מניות מניות

 ריבית ודיבידנד לקבל 2,157 36 13 3,604 123 20

 באור 4- נכסי חוב סחירים
 ליום 31 בדצמבר

2016 2017 
 אלפי ש״ה

 אגרות חוב ממשלתיות 842,964 814,213

 אגרות חוב קונצרניות:
 שאינן ניתנות להמרה 993,735 905,615

 סך הכל נבטי חוב סחירים 1,836,699 1,719,828
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 החבלה המנהלת של דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לרוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באוד 4- נבטי חוב סחירים(המשך)

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש׳׳ה
 רביד רביד

 קלאסי אג׳׳ח ללא קלאסי אג״ה ללא
 כללי מניות פללי מניות
 אגרות חוב ממשלתיות 756,833 86,131 734,473 79,740

 אגרות חוב קונצרניות:

 שאינן ניתנות להמרה 959,698 34,037 862,832 42,783

ן הכל נבטי חוב סחירים 1,716,531 120,168 1,597,305 122,523  ס



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

 קופת הגמל דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 5 - נכסי חוב שאינם סחירים

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש״ה
 אגרות חוב קונצרניות:

 שאינן ניתנות להמרה 43,714 54,416 .

3,939 2,049 
46,163 59,951 
21,_32_8 20,962 

125,846 126,676 

 פקדונות בבנקים
 הלוואות לעמיתים
 הלוואות לאחרים

ן הכל נכסי חוב שאינם סחירים  ס

י ורביד בלבד ל הקלאס  * היתרות הינן בגין המסלו
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 החבלה המנהלת של יום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 5 - נכסי חוב שאינם סחירים(המשד)

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש׳יח
 רביד רביד

 קלאסי אג׳׳חללא קלאסי אג׳׳הללא
 כללי מניות פללי מניות

 אגרות חוב קונצרניות:
 שאינן ניתנות להמרה 43,714 - 54,416

1,635 
3,939 

44,528 
21,328 

2,150 
2,049 

57,801 
20,962 

1,635 124,211 2,150 124,526 

 פקדונות בבנקים
 הלוואות לעמיתים
 הלוואות לאחרים

 סך הבל נכסי חוב שאינם סחירים
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 החברה המנהלת של יום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל דום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באוד 6 - מניות

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש״ה
373,198 457,723 

13 15,294 
373,211 473,017 

 מניות סחירות
 מניות לא סחירות

ך הכל מניות  ס

י וספיר בלבד ל קלאס  * היתרות הינן בגין מסלו

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש״ה
 קלאסי ספיר קלאסי ספיר
 פללי מניות כללי מניות

 מניות סחירות 451,884 5,839 368,445 4,753
 מניות לא סחירות 15,294 - 13

ך הכל מניות 467,178 5,839 368,458 4,753  ס
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 החברה המנהלת של tan קדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקוממת

 כאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי שי׳ה

627,4-69 676,391 
24,737 34,900 

66 
7,113 20,327 

25 307 
659,344 731,991 

116,738 121,161 
5,481 2,792 

797 

123,016 123,953 
782,360 855,944 

 באוד 7 - השקעות אחדות
 א. הרכב:

 השקעות אחרות סחירות
 תעודות סל

 קרנות נאמנות
 מכשירים נגזרים
 מוצרים מובנים

 אופציות

 השקעות אחדות שאינן סחירות
 קרנות השקעה

 מכשירים נגזרים
 מוצרים מובנים

ן הכל השקעות אחרות  ס

 * בשנת החשבון הקודמת 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
2016 2017 

 אלפי ש״ח
 חשיפה למט״ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט״ח (370,814) (351,796)

 מניות באמצעות אופציות (2,138) (3,958)
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 ההברה המנהלת של דום קיו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום מרו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באוד 7 - השקעות אחרות(המשד)

 א. הרכב:
 ליום 31 בדצמבר

2016 2017 
 אלפי שי׳ה

 דביר
 קלאסי אג״ה ללא ספיר קלאסי ספיר
 כללי מניות מניות פללי מניות

9,067 618,402 9,112 667,279 
24,737 34,900 

48 18 
7,113 669 19,658 

25 1 306 
9,067 650,277 9,161 669 722,161 

116,738 121,161 
54 5,427 2,792 

797 

54 122,962 123,953 
9,121 773,239 9,161 669 846,114 

 השקעות אחרות סחירות
 תעודות סל

 קרנות נאמנות
 מכשירים נגזרים
 מוצרים מובנים

 אופציות

 השקעות אחרות שאינן סחירות
 קרנות השקעה

 מכשירים נגזרים
 מוצרים מובנים

 סך הכל השקעות אחרות

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

 הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי:
 ליום 31 בדצמבר

2016 2017 
 מסלול רביד אג״ח מסלול מסלול מסלול

 קלאסי ללא מניות ספיר קלאסי ספיר
 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח

(4,772) (347,024) (5,839) (364,975) 
 (2,090) (48) (3,958) ־

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

 מניות באמצעות אופציות

 * בשנת החשבון הקודמת היתרות הינן בגין
 מסלול קלאסי וספיר בלבד
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 החברה המנהלת של דים קדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

 קופה הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באודים לדוהות הכספיים ליום 31 בדצמבד 2017

 כאוד 8 ־ זכאים ויתרות זכות

 ליום 31
 בדצמבר

2016 2017 
 אלפי ש״ה
 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ ־ צד קשור 333 630

 התחייבויות בגין אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות החלפה * 2,221 1,514
 מוסדות ממשלתיים 138 111
 אחרים 16 105

 סך הבל זכאים ויתרות זכות 2,708 2,360

 * באשר לחשיפה בגין חוזה עתידי ־ ראה באור 7

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש׳׳ח

 ספיר
 מגיות

16 

13 

29 

 דביר
 קלאסי אג׳יה ללא

 פללי מציות

254 

20 
274 

360 

1,501 
111 
85 

2,057 

 ספיר
 מניות

15 

1 
4 

 ־20־

 רביד
 אג׳׳ח ללא

 מניות

244 

11 
255 

 קלאסי
 כללי

74 

2,221 
137 

1 
2,433 

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

 התחייבויות בגין אופציות,
 חוזים עתידיים ועסקאות

 החלפה *
 מוסדות ממשלתיים

 אחרים
 סך הכל זכאים ויתרות זבות

 באשר לחשיפה בגין חוזה עתידי - ראה באור 7
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 החבית המנהלת של יום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 9 ־ דמי ניהול
 א. פירוט דמי הניהול:

 לשנה שהסתיימה ביום
 31 בדצמבר

2015 2016 2017 
 אלפי ש״ה

 דמי ניהול 13,885 12,941 12,450

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

2015 2016 2017 
% 

 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 0.42 0.40
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 החגלה המנהלת של דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוהות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 10 ־ הוצאות ישירות
 לשנה שהסתיימה ביום

 31 בדצמבר
2015 2016 2017 

 אלפי ש״ ה

 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך 436 351 362

 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך 509 463 519
 עמלות ניהול חיצוני:

 בגין השקעה בקרנות השקעה 2,315 2,371 1,912
 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל 1,297 1,358 1,262
3,174 3,729 3,612 

 עמלות השקעות לא סחירות 78 3 10

 סך הכל עמלות ניהול השקעות 4,635 4,546 4,065

 שיעוד מסך הנכסים
2015 2016 2017 
 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך 0.01% 0.01% 0.01%
 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך 0.02% 0.02% 0.02%

 עמלות ניהול חיצוני:
 בגין השקעה בקרנות השקעה 0.07% 0.08% 0.06%
 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל 0.04% 0.04% 0.04%

 עמלות השקעות לא סחירות _* _* _*

 * נמוך מ־0.01%
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ו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ  החברה המנהלת של דום קי

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעוברי הרשויות המקומיות

 באורים לרוהומ הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 ביאור!! - תשואות מסלולי השקעה

 תשואה שנתית נומינלית ברוטו
 תשואה
 ממוצעת
 נומינלית

 ברוטו
 ל-5
 2017 2016 2015 2014 2013 שנים

% % % % % % 

 מסלול קלאסי כללי 6.57 2.66 1.94 5.64 8.63 5.06
 מסלול רביד אג׳׳ח ללא מניות 1.72 0.52 (0.34) 0.67 2.36 0.98
 מסלול ספיר מניות 13.75 3.73 1.74 8.23 16.22 8.59
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 החבלה המנהלת של דום קדו ההשתלמות לעוגדי הרשויות המקומיות בע״מ

 קופת הגמל רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוהות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באור 12 ־ יתרות ועסקאות עם בעלי ענייו וצדדים קשורים
 א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

 ליום 31 בדצמבר
2016 2017 

 אלפי ש״ה
ל אשר מהוות צד קשור למנהל ההשקעות ״פסגות״ 103,620 114,702  השקעה בתעודות ס

 אג״ח בנק אוצר השלטון המקומי בע״מ (ראה סעיף ב(1) להלן) - 5,464
 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ (333) (630)

 * יתרת נכסי חוב וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל עניין או צד קשור עמדה על 770 אלפי ש״ח.

ת עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  ב. עסקאו
 לשנה שהסתיימה ביום

 31 בדצמבר
2015 2016 2017 

 אלפי ש״ה
ות צד קשור למנהלי ההשקעות ״פסגות״ ו־  הוצאות ישירות בגין השקעות המהו

 ״איי.בי.איי״ 82 94 123
 דמי ניהול לחברה המנהלת 13,885 12,941 12,450

ת המעו״ף ומרכז השלטון המקומי בישראל. למיטב ידיעת החברה, מרכז  1. החברה נמצאת בבעלות הסתדרו
ק בנוסף לחברה, בשורה ארוכה של תאגידים קשורים לרבות, החברה למשק י  השלטון המקומי בישראל מחז
יקה ב : השלטון המקומי  וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ ח.פ. 52-0029844 (שיעור ההחזקה 90%) אשר מחז
 סוכנות לביטוח (1992) בע״מ ח.פ 51-1724072 (100%), החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי(1995)
 בע״מ ח.פ. 51-2126798 (100%). במהלך שנת החשבון מכר מרכז השלטון המקומי החזקתו בחברה לאוטומציה

 במנהל השלטון המקומי בע״מ ח.פ. 51-0027749 .
ת המעו״ף קשורה להסתדרות החדשה וגופים רבים הקשורים להסתדרות החדשה, במישרין ובעקיפין,  הסתדרו

ם צד קשור של החברה.  יכולים להיות אף ה

ת עם בעלי עניין מבוצעות בתנאי השוק כפי ששוררים בעת ביצוען.  2. עסקאו
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 החברה המנהלת של דום הדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות בע״מ

 הופה הגמל דום מדו ההשתלמות לעובדי הישויות המקומיות

 באורים לדוהומ הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

 באוד 13- מיסים

ס בהתאם מ ס הכנסה בתוקף עד 31 בדצמבר 2018 ולפיכך הכנסותיה פטורות מ  א. הקופה אושרה כקופת גמל לצרכי מ
ס הכנסה.  לסעיף 9 (2) לפקודת מ

ם בגין חו״ל. ם בדוח הכנסות והוצאות הינן הוצאות מסי סי  ב. הרכב הוצאות המי
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ה המנהלה של דים קדו ההשהלמוה לעובדי הישויות המקומיות בע״מ ד 1 ה  ה

 קופת הגמל דום קדו ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

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

ות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים ק הגנת השכר התשי׳׳ח - 1958, תקנ ם להוראות חו א ת ה  א. ב

 לקופות גמל), 2014, 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. לתאריך הדוחות הכספיים אמדן חובות

ם בסך של כ- 2,698 אלפי ש״ח כולל ריבית בסך של כ- 62 אלפי ש״ח. כ ת ס  המעסיקים לקופה מ

 ב. החברה הגישה ומגישה באופן שוטף תביעות משפטיות כנגד רשויות מקומיות אשר מפגרות בתשלומים ומנהלת

ק דין. ס ימות בפשרה המקבלת תוקף של פ  הליכים לגביית החובות. מרבית התביעות מסתי

 ג. נוכח הקשיים הכלכליים בהם נמצאות מספר רשויות, החברה נאלצת לעיתים לנקוט כנגד רשויות בהליכים לשם
 גביית חובן, חובות אשר נגבים לעיתים במסגרת תיקי איחוד שפותחות הרשויות בלשכות ההוצאה לפועל ובמסגרת

 הסדרי נושים.

 ד. נכון ליום המאזן, לקופה יתרת התחייבויות לקרנות השקעה בסך של כ- 30,549 אלפי ש״ח(2016 - 24,787 אלפי
 ש׳יח).
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