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חלק זה לדוח התקופתי כולל את תיאור עסקי החברה ליום  31בדצמבר  2018ואת התפתחות עסקיה,
כפי שחלו במהלך שנת ( 2018להלן" :תקופת הדוח") .מהותיות המידע הכלול בחלק זה בדוח התקופתי
נבחנה מנקודת ראותה של החברה המנהלת ,כאשר במקרים מסוימים הורחב התיאור על מנת לתת
תמונה מקיפה של הנושא.

חלק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
 .1.1החברה ,שהנה חברה בערבון מוגבל ,התאגדה ביום  1ביוני  1980ומנהלת כנאמנות את קופת
הגמל "רום  -קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות" (להלן" :הקופה" או "קופת
הגמל") .לפרטים נוספים ר' סעיף  2לחלק זה.
 .1.2החברה 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:

 .1.3יצוין 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.
.2

תחום פעילות החברה
החברה עוסקת בתחום פעילות אחד והוא ניהול קופת הגמל "רום  -קרן ההשתלמות לעובדי
הרשויות המקומיות" (מס' אישור קופת גמל ( )1258 ,408 ,1257להלן" :הקופה") .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 לעמיתים שכירים בלבד.
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חלק ב'  -תיאור תחום פעילות החברה המנהלת
 .1מוצר החברה המנהלת
 .1.1כאמור ,החברה עוסקת בתחום פעילות אחד והוא ניהול הקופה.
 .1.2על פי תקנונה ,ההצטרפות כעמית לקופה מוגבלת לאלה בלבד:
 .1.2.1עובד רשות מקומית ,לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית המדורג
בדירוג אחיד;
 .1.2.2עובד 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;
 .1.2.3עובדים 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.
 .1.3על פי כתבי ההודעות של הסתדרות המעו"ף ומרכז השלטון המקומי בישראל לרשויות
המקומיות (בעלי המניות של החברה  -ר' פירוט בסעיף  1.2לחלק זה) מיום  17.4.1996ומיום
 ,1.6.1999כל העובדים בדירוג המנהלי ברשויות המקומיות יהיו חברים בקרן (ההודעות
נרשמו כהסכמים קיבוציים ביום  15.10.1997וביום  ,15.10.1999בהתאמה) .מובהר ,כי
בהתאם לחוק קופות הגמל 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  16.2.2011הודעה בענייני עובדים מספר
 9/2011לפיה נקבעה הקופה כברירת מחדל היינו עובד שלא בחר בקרן אחרת ,יופקדו כספיו
לקרן.
 .1.4חשבונות וזכויות העמיתים בקופה מנוהלים בידי בנק הפועלים בע"מ ,המשמש כגורם מתפעל.
כמפורט בהרחבה בסעיף  13להלן ,במהלך שנת  2019צפויה החברה המנהלת להחליף את בנק
הפועלים בע"מ בגורם מתפעל אחר.
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 .1.5מידע בדבר עמיתים ושיעור דמי ניהול
 .1.5.1מידע בדבר עמיתים פעילים ושאינם פעילים
2018

2016

2017

מספר חשבונות עמיתים:
פעילים
לא פעילים
סה"כ

77,308
32,281
109,589

75,422
29,681
105,103

69,949
28,628
98,577

נכסים מנוהלים ,נטו (באלפי ש"ח):
פעילים
לא פעילים
סה"כ

2,638,861
826,324
3,465,185

2,682,131
813,745
3,495,876

2,463,332
771,061
3,234,393

נתונים תוצאתיים (באלפי ש"ח):
דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים
תקבולים מדמי גמולים
תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים***
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מהקופה
פדיונות
עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

51,530
612,840
645
3,283
)(172,270
)(399,969
)(74,575

59,164
585,268
670
4,180
)(139,294
)(382,630
193,959

29,565
530,382
4,908
)(84,640
)(352,879
66,412

דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):
פעילים ולא פעילים

)(13,803

)(13,885

)(12,941

שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים):
עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של ניירות ערך
עמלות ניהול חיצוני
עמלות אחרות

0.013%
0.014%
0.131%
_*

0.013%
0.015%
0.108%
_*

0.011%
0.015%
0.118%
_*

* שיעור קטן מ.0.01%-
*** הנתון הנ"ל נדרש לראשונה בשנת  2017ע"פ חוזר  2017-9-1ועל כן אינו מוצג עבור
תקופות קודמות .תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים – תקבול של סכום אחד בלבד
בתקופת הדוח שאינו חלק מההפקדות החודשיות/רבעוניות.
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 .1.5.2מידע בדבר עמיתים מנותקי קשר

2018
5,097

מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו
130,407
(באלפי ש"ח)
דמי ניהול שנגבו מנכסים
496
(באלפי ש"ח)
שיעור דמי ניהול ממוצע
0.38%
שנגבו מנכסים

2017

2016

5,095

7,356

88,715

123,566

373

519

0.42%

0.42%

 .1.5.3שיעור דמי ניהול
בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) ,התשע"ב-
 2012הקובעות 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 שיעור זה חל גם לגבי חשבונות מנותקי קשר.
 .2התפתחויות ושינויים שחלו בקרן
במהלך שנת  2018קטנו זכויות העמיתים בכ  1%קיטון זה נובע מהפסדים על השקעות הנזקפים
לחשבונות העמיתים בשנת הדוח בניכוי צבירה חיובית לפני חלוקת רווחים לעמיתים .התנודתיות
בעודף ההכנסות על ההוצאות בתקופה ,הינה בין השאר פונקציה של התנודתיות בשווקים בהם
משקיעה הקופה וכן בניוד אינטנסיבי של עמיתים בתחום קופות הגמל הנובע מהתחרות העזה בין
הגופים המוסדיים.
 .3תחרות
 .3.1בתחום 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 לפעולות
שיווק של סוכנים ,לרבות מהטעם שעמיתי קופות אלה עובדים בד"כ במקומות עבודה גדולים
אשר בהם קל יותר לסוכנים לפעול ,מורכבות שימור עמיתים ועוד.
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 .3.2בתחום קרנות ההשתלמות פועלים כיום מאות גורמים ,הנחלקים לשתי קבוצות עיקריות:
קרנות השתלמות ענפיות וקרנות השתלמות המנוהלות בעיקר על ידי חברות ביטוח ובתי
השקעות .יצוין כי החברה מתחרה בעיקר עם קרנות השתלמות המנוהלות על ידי חברות
ביטוח ובתי השקעות.
 .3.3זאת 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.
 .3.4על אף שבאופן כללי תשואות הקופה עומדות בתחרות באופן סביר ודמי הניהול המשולמים
על ידי עמיתיה הינם נמוכים באופן יחסי ,החברה מעריכה כי עם הגברת המודעות ,העמיתים
יחלו ,לשים דגש על שיקולים נוספים ,לבד מתשואה ,לרבות שירות לקוחות ,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 רשות 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.
 .3.5כדי 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.
 .3.6קרן ההשתלמות רום היא מהוותיקות בתחום קרנות ההשתלמות ,אשר פועלים בו מספר רב
של מתחרים .למועד הדוח ,נתח השוק של הקופה מהווה כ 1.62 -אחוז מנכסי קרנות
ההשתלמות בישראל .הקרנות המתחרות בקופה ,הן כאמור ,כל קרנות ההשתלמות לשכירים
הפועלות בשוק (למעט רוב קרנות ההשתלמות הענפיות המיועדות לציבור מסוים).
יובהר כי רוב המידע הכלול בפסקה זו לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,הנסמך על הערכות
החברה ואשר אין כל ודאות בהתממשותו.
 .4לקוחות
 .4.1כ 32,287-מעמיתי הקופה ,שנכסיהם נכון ליום  31.12.2018עומדים על כ 1,114,487 -אש''ח ,
הצטרפו במהלך השנים לקופה במסגרת הסדרי ברירת מחדל שהחברה מנהלת עם עיריות תל
אביב ,ירושלים ,חיפה ,פתח תקווה וראשון לציון .סיום הסדרים אלה עלול להשפיע באופן
מהותי על היקף נכסי הקופה.
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 .4.2להלן מידע בדבר הוותק ,ההתמדה ושימור העמיתים באמצעות המדדים הבאים בשנת הדיווח
ובשנה שקדמה לה
שיעור הפדיונות (תשלומים לעמיתים
והעברות מהקרן) מהצבירה הממוצעת:
גיל ממוצע של עמיתים (בשנים):
ותק ממוצע של עמיתים (בשנים):

2018
16.44%

2017
11.37%

48.05
5.68

48.05
5.67

חלק ג' – מידע נוסף ברמת כלל החברה
 .1מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה
פעילות החברה המנהלת והקופה מוסדרת מכוחם של חוקים ,תקנות והוראות הממונה על רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון (להלן" :הממונה על שוק ההון") .החוק העיקרי המסדיר 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  2018שלהן תיתכן השלכה מהותית על הדוחות הכספיים של
החברה:
 .1.1ביום  18.7.2018פורסם חוזר סוכנים ויועצים ' 2018-10-11מסמך הנמקה – תיקון' .בין
היתר ,החוזר קובע כי שימור עמיתים במקרה של ניוד מחייב שימוש במסמך הנמקה מלא
(ולא סיכום שיחה כפי שקבע החוזר טרם תיקונו) ,למעט במקרים של שימור בעת ניוד קרן
השתלמות אשר מחייב מסמך הנמקה ממוקד .יצוין כי בהתאם להוראות החוזר שימוש
במסמך הנמקה מלא מחייב פנייה למסלקה הפנסיונית לשם קבלת מידע אודות העמית
וכל שימוש במסמך הנמקה מחייב את קבלתו עם חתימת הלקוח .משמעות האמור לעיל
היא כי החוזר קובע תהליכים אשר מקשים על שימור עמיתים המבקשים להעביר את
כספם לקופת גמל אחרת..
 .1.2ביום  16.8.2018פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות
ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון והוראת שעה) ,תשע"ח .2018-בהתאם להוראות
התקנות החל מיום  1.1.2019תוגבל בין היתר האפשרות להכיר בהוצאות שהוצעו לצורך
השקעה בהלוואות לעמיתים מכספי קופה ולמבוטחים מכספי פוליסה ,כך שזו לא תוכר
עוד כהוצאה ישירה ועל החברות המנהלות יהיה לשאת בעצמן בהוצאות אלו.

 .2חסמי כניסה ויציאה
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קיומם של היתרים ,רישיונות ואישורים הנדרשים לעיסוק בתחום ניהול קופות הגמל ,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.
 .3גורמי הצלחה קריטיים
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 להכנסות קרן השתלמות ,ושימור הטבת המס בגין
הפקדה לקרן השתלמות.
 .4השקעות
מבנה ניהול ההשקעות:
ניהול כספי הקופה  -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),
המסלול "רום רביד אג"ח ללא מניות" מנוהל באופן בלעדי ע"י פסגות והמסלול "רום ספיר מניות"
נוהל באופן בלעדי ע"י פסגות בידי  .IBIתאום ההשקעות בין מנהלי ההשקעות מבוצע על ידי מתאם
ההשקעות ובתיאום עם הגוף אשר מעניק שירותי משמורת ( ,)custodianחברת פועלים סהר בע"מ.
השקעות נכסי הקופה בוצעו בהתאם להוראות הדין ,בהתאם למדיניות ההשקעות שהותוותה על
ידי הדירקטוריון והחלטות ועדת ההשקעות של החברה.
אופן ניהול השקעות  -החברה מקיימת ישיבות דירקטוריון לעדכון וקבלת דיווחים על התפתחותה
ומצב נכסיה ,לקבלת החלטות בנושא התוויית מדיניות ההשקעות של כספי הקופה .וועדת
ההשקעות של החברה ,הוקמה בהתאם להוראות הדין ובמסגרת הדיון בה נקבעת מדיניות ניהול
ותפעול ומבנה תיק הנכסים של הקופה ברזולוציה גבוהה יותר .ועדת ההשקעות ,שבראשה יושב
חבר חיצוני ,מתכנסת בכפוף להוראות הדין (לפחות אחת לשבועיים) כאשר בישיבותיה נוכח גם
נציג מנהל תיק ההשקעות של החברה .הוועדה קובעת את מדיניות ההשקעות של החברה (במסגרת
מדיניות ההשקעות הכוללת שנקבעת ע"י הדירקטוריון) ,ובהתאם למדיניות זו ניתנות הוראות
לנציג מנהל ההשקעות ליישום וביצוע ההנחיות .בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות של החברה,
ובכפוף להוראות כל דין ,מנהלת פסגות את נכסי הקופה שבניהול החברה על ידי איתור אפיקי
השקעות ,וניתוח מצב שוק ההון .ועדת ההשקעות אחראית ,בין היתר ,על פיקוח יישום מדיניות
ההשקעות שהותוותה על ידי דירקטוריון החברה .במסגרת תפקידיה ,וועדת ההשקעות תהא
אמונה גם על תפקידי ועדת המשנה לאשראי.
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בהתאם להוראות פרק  4בחלק  2שבשער  5שבחוזר המאוחד לעניין 'ניהול נכסי השקעה ,מונתה
בחברה ועדת אשראי פנימית אשר אחראית על בחינה והמלצה על השקעות אשראי מותאמות
ומעקב אחר פירעונן במועדים שנקבעו וכן ,מרכז חובות בעייתיים אשר החליף את פורום החוב
ותפקידו לאתר חובות בעייתיים בשים לב ,לשינויים במצבם הפיננסי של לווים ובכושר הפירעון
שלהם ,ובהתבסס ,בין היתר ,על ניתוח דוחות כספיים ,דיווחים של החברה המנפיקה לרשות ניירות
ערך ,דיווחים של הלווה לגוף המוסדי ,אינדיקאטורים מהשוק המשני הסחיר ,עמידתם של הלווים
בתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות והערכת הבטוחות שניתנו כנגד החוב.
אין פעילויות השקעה מהותיות של החברה בחברות מוחזקות ,שותפויות ומיזמים.
 .5הון אנושי
 .5.1מבנה אירגוני
בחברה דירקטוריון ,ועדת ביקורת ,ועדת השקעות וועדות דירקטוריון אד הוק שונות .מידע
על חברי הדירקטוריון ראה בסעיף  1לחלק 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' 12
(הנהלה וכלליות) לדוח הכספי של החברה ליום .31.12.2018
החברה פועלת להכשרת העובדים ולעדכונם בהתאם לשינויים בענף ובהתאם להוראות הדין.
להלן פירוט מספר עובדי החברה לימים  31.12.2018ו 31.12.2017-בהתאמה .יובהר כי במהלך
 2018לא חלו שינויים מהותיים במצבת כוח האדם של החברה.
מספר עובדים ליום
31.12.2018

מספר עובדים ליום
31.12.2017

1
1
1
3
11
17

1
1
1
3
10
16

סמנכ"ל
מנהל אכיפה ורגולציה
עוזר מנכ"ל
מנהלי שיווק
תפעול ומזכירות
סה"כ

בתאריך  25.11.2018עו"ד שחר שוכמכר סיים את תפקידו כסמנכ"ל החברה ומונה במקומו
עו"ד אריאל בן סימון.
יצוין כי נוסף על האמור לעיל ,החברה המנהלת מקבלת שירותים שונים במיקור חוץ (כגון
שירותי תפעול מבנק הפועלים בע"מ ושירותי ניהול השקעות מפסגות ו )IBI-ובגופים אלו
מועסקים עובדים.
 .5.2הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה של עובדים ונושאי משרה בחברה
על חלק מעובדי החברה הוותיקים הוחלו חלק מהוראות חוקת העבודה לעובדי מוסדות
ההסתדרות בשינויים המחויבים והמתעדכנים בדרך כלל על ידי חוזרי האגף למינהל ומשאבי
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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 ומבלי שמתקיימים יחסי עובד מעביד בינו
לבין החברה .מבנה ההתקשרות עם המנכ"ל החל מ 1.7.2011-הינו תשלום גמול דירקטורים,
המורכב מגמול שנתי וגמול לפי ישיבה ,וכן החזר הוצאות.
על הסמנכ"ל של החברה חל הסכם העסקה אישי המסדיר את תנאי העסקתו בחברה ,השכר
המשולם לו וכן התנאים הסוציאליים.
הדירקטורים בחברה זכאים לגמול השתתפות בישיבות וכן לגמול שנתי ,בהתאם לעקרונות
שאומצו במדיניות התגמול של החברה .לפרטים ראה סעיף  3לחלק ד' להלן .סה"כ ההוצאה
בגין גמול דירקטורים ,שנרשמה בספרי החברה בהתאם לדוחות הכספים של החברה בשנת
 2018עמדה ע''ס כ 1,752 -אלפי ש''ח לעומת כ 1,928-אלפי ש''ח בשנת .2017
 .6שיווק והפצה
למועד הדוח מתבצעת פעילות השיווק וההפצה של החברה כמפורט להלן:
 .6.1החברה מבצעת בעצמה את הפעילות השיווקית ,ובכלל זה פרסום עלונים ,מודעות ,פרסומים
בכלי התקשורת ,מתן חסויות לכנסים וארגון כנסים מקצועיים ,ניהול אתר אינטרנט וכיוצא
באלו.
 .6.2לחברה אין הסכמים לתשלום עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים ולבעלי רישיון סוכני ביטוח
פנסיוני בגין הצטרפות עמיתים לקרן ההשתלמות המנוהלת על ידה.
 .6.3בחברה מועסקים משנה לסמנכ"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.
 .6.4החברה 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.
 .6.5החברה מטבעה הינה גוף "חפץ חיים" והיא פועלת בהתמדה להתאמת המבנה שלה,
מערכותיה והתקשרויותיה לשוק המשתנה ולשיפור והגברת יכולת התחרות שלה למול גופים
פרטיים מתחרים.
 .6.6החברה 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.
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מידע הכלול בפסקה זו הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,אשר נשען על הערכות החברה,
ואין כל וודאות בהתממשותו.
 .7ספקים ונותני שירות
בניהול הקופה מסתייעת החברה המנהלת בספקים ונותני שירותים חיצוניים .לבד מהגורמים
החיצוניים הקבועים (רו"ח מבקר ,מנהל חשבונות ,מנהל כספים ,מבקר פנים ,מנהל סיכונים,
יועמ"ש ,ממונה אכיפה וציות ,מנהל אבטחת מידע וסייבר וקצין טכנולוגיות מידע) .כן מסתייעת
החברה בספקים שונים אשר מעניקים לחברה שירותים ולהלן יפורטו העיקריים שבהם:
בנק הפועלים  -בנק הפועלים משמש כמנהל תפעולי של חשבונות עמיתי הקופה ,המספק שירותי
אדמיניסטרציה וניהול חשבונות העמיתים וכיוצ"ב .החברה התקשרה עם בנק הפועלים בחודש
אפריל  2008בהסכם לפיו התחייב הבנק לספק לחברה שירותים לרבות שירותי ניהול לחשבונות
עמיתי החברה ושירותים נוספים בקשר עם פעילות החברה.
יצוין כי לאור הודעת בנק הפועלים בדבר כוונתו להפסיק לתת שירותי תפעול כאמור לעיל ,נכון
למועד עריכת הדוח ,החברה צפויה לסיים ההתקשרות עם בנק הפועלים בתום הרבעון הראשון
לשנת  2019והיא פועלת להתקשר עם מתפעל חלופי ,כמפורט בסעיף  13להלן ובביאור 17א' בדוחות
הכספיים של החברה המנהלת.
 .8רכוש קבוע
ביום  22.1.2014נכנסה החברה למשכנה החדש ברחוב אחד העם  9בתל אביב משם היא מנהלת את
ענייניה (החברה משכירה בשכירות משנה חלק מהמשרדים לחברה המנהלת של מינהל -קרן
השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ) .תקופת הסכם שכירות היא עד ליום
 .28.2.2020לאחר 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 והינם רכוש החברה.
ראה גם ביאור  4לדוח הכספי של החברה ליום .31.12.2018

 .9עונתיות
בתחום קרנות ההשתלמות לשכירים אין מגמות עונתיות עליהן ניתן להצביע באופן מובהק בצד
ההפקדות ,מאחר וההפקדות מבוצעות חודש בחודשו.

 .10נכסים בלתי מוחשיים
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
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המשפטים ,בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ומוחזק בידי הבנק המתפעל של החברה,
בנק הפועלים בע"מ .החברה מקיימת בקרות לגבי המאגר לרבות בדרך של קבלת מסמך ISAE
מהבנק וכן בקרות שנתיות ע"י מנהל אבטחת המידע לגבי נושאים שלא כלולים ב  .ISAEלהערכת
מנהלי החברה ,שם הקרן הינו נכס לא מוחשי בעל מוניטין בתחום קופות הגמל.
 .11גורמי סיכון
להלן טבלה המציגה את גורמי הסיכון המשפיעים על החברה המנהלת:
סוג הסיכון

סיכוני מאקרו

סיכונים
ענפיים

סיכונים
מיוחדים
לחברה

גורם הסיכון

מידת ההשפעה של גורם
הסיכון על החברה המנהלת
השפעה השפעה השפעה
קטנה
בינונית
גדולה

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.

√

 .1תחרות מול קרנות
השתלמות המנוהלות
על ידי גופים פרטיים;
 .2שינויים רגולטוריים -
הסיכון להתגברות
הרגולציה עלולה
לפגוע בגופים
הקטנים במשק.

√

 .1תלות בספקים
בתחום התפעול
והחלפת מתפעל
 .2סיכונים תפעוליים
וטכנולוגיות מידע

√

דרכי התמודדות

מנהל ההשקעות מבצע באופן שוטף
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
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.
 .1משווקת החברה המנהלת
מבקרת בקרב המעסיקים על
מנת להביא לידיעת העובדים
את יתרונות הקרן הענפית
לרבות אזכור הסכמי ברירת
המחדל .כמו כן ,המשווקת
יוצרת קשר עם עמיתים
המעוניינים להעביר את
חסכונותיהם לקופה אחרת.
בנוסף ,הנהלת החברה המנהלת
והמשווקת משתתפת בכנסים
והרצאות בקרב עמיתים קיימים
ועמיתים פוטנציאליים.
 .2החברה מפעילה מערך ציות
ואכיפה בכדי לתת מענה
לדרישות הרגולציה ולסיכוני
הציות.
קיום בקרות וביקורות על ספקי
מיקור חוץ ,לרבות בתחום התפעול
וטכנולוגיות המידע

בנוסף ,ראו ביאור "ניהול סיכונים" בפרק ד' בדוח סקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של החברה
המנהלת ולמידע בדוחות התקופתיים של הקופה.
 .12הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
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החברה אינה צד להסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל או למיטב ידיעתה היא זכאית
לפיהם .כך גם בקשר להסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים.
 .13תחזיות אחרות ,תוכניות והערכות לגבי עסקי החברה
יעדיה של החברה לשנה הקרובה הינם בעיקר שימור עמיתים וגיוס עמיתים נוספים לבין שורותיה
מבין אלה הרשאים להצטרף .החברה שואפת לשמר את סך הנכסים המנוהלים על ידה ,תוך שמירה
על המשך רמת תשואות סבירה ביחס לשוק ,והקפדה על רמת סיכון התואמת את פרופיל עמיתי
הקופה.
בנוסף ,בכוונת החברה להמשיך את מגמת שיפור שירותיה לעמיתים ,להמשיך לשדרג את מערכות
המחשב ,טיוב נתוני העמיתים ,והטמעת מערכות המאפשרות שירות מיטבי לעמיתים.
בכוונת החברה להמשיך ולהרחיב את המידע הניתן לעמיתים ,הן באמצעות דיוור ישיר ,והן
באמצעות הרצאות פרונטליות ,ימי עיון וסמינרים ,וזאת על מנת להביא להעמקת ההבנה של
העמיתים בתחום ,ולהביאם לבחירה מושכלת של אפיקי ההשקעה המתאימים להם.
החברה מבקשת להמשיך במגמת שיפור הניהול והבקרה ,תוך שיפור מערך הנהלים ,הרחבת מערך
הביקורת ושיפור המוכנות שלה לשעת חירום.
החברה שואפת לשמור על רמה נמוכה יחסית של דמי ניהול הנגבים מן העמיתים ,וזאת בכדי לשמר
את היתרון התחרותי שלה על פני הגופים הפרטיים.
החברה מתכוונת לשמור על הרמה המקצועית של עובדיה ולהכשירם ככל שיידרש וכן לשדרג את
מערך המיכון והשירות של החברה ולחזק את הקשר עם עמיתיה.
בהתאם להסכם מיום  1.6.2008החברה קשורה בהסכם תפעול פעילות קרנות ההשתלמות עם בנק
הפועלים בע"מ .במסגרת ההסכם העניק בנק הפועלים בע"מ לחברה שירותי הפעלה ,תמיכה,
הדרכה ,פיתוח ועוד ,כאמור בהסכם ,למערכות הממוכנות שבשימוש החברה ושירותי תפעול,
( office backמשרד אחורי) וניהול חשבונות העמיתים הכוללים ,בין היתר ,דיווחים לעמיתים
ולרשויות השונות (להלן" :שירותי התפעול").
נוכח הודעת בנק הפועלים בע"מ כי במהלך שנת  2019יופסקו כלל שירותי התפעול המסופקים על
ידיו כמנהל תפעולי של חשבונות עמיתי הקופה ,החברה מנהלת משא ומתן עם גורם מתפעל אחר
על מנת שיחליף את בנק הפועלים בע"מ במהלך שנת  2019כספק שירותי התפעול של החברה.
במסגרת תהליך החלפת המנהל התפעולי של חשבונות העמיתים החברה פועלת לאבטחת
זכויותיהם של כלל עמיתיה תחת המנהל התפעולי החדש ושמירת הנורמות הנדרשות למתן שירות
ללקוחותיה.

חלק ד'  -היבטי ממשל תאגידי
 .1הדירקטורים של החברה המנהלת
 .1.1חברי הדירקטוריון וועדותיו
לפרטים ר' נספח א' בסוף דוח זה.
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יצוין כי אף דירקטור בחברה אינו מועסק בידי החברה .עם זאת ,כל הדירקטורים ,למעט
הדירקטורים החיצוניים ,הינם עובדים של תאגידים קשורים לחברה.
 .2נושאי משרה
 .2.1להלן רשימת נושאי המשרה בחברה שלא פורטו בסעיף  1לחלק זה
תפקיד
בחברה

תאריך
לידה

תאריך
תחילת
כהונה

השכלה וניסיון עסקי

שם ומספר
זיהוי

מנהל כספים

1965

24.6.2008

השכלה :בעל תואר בכלכלה וחשבונאות
מאונ' בן גוריון ותואר שני במשפטים
מאונ' בר אילן .בעל רישיון בראיית
חשבון.

עו"ד אריאל
בן סימון ת.ז.
32892689

סמנכ"ל

1978

25.11.2018

עו"ד שחר
שוכמכר ת.ז.
043391119

סמנכ"ל

1981

28.5.17

מר אלון
שריד ,ת.ז.
034091215

מנהל
סיכונים

1977

רו"ח דורון
ארגוב ,ת.ז.
059764670

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

השכלה :תואר ראשון במשפטים
המסלול האקדמי המכללה למנהל.
ניסיון :עו"ד בתחום המסחרי ; מנהל
אכיפה ורגולציה בקרן רום.

סיום
כהונה –
25.11.2018
29.4.2014

השכלה :תואר ראשון במשפטים.
המכללה האקדמית אונו.
ניסיון :שימש כעו"ד בבנק מזרחי,
מנהל אכיפה ורגולציה וסמנכ"ל בקרן
מינהל.
השכלה :תואר שני במדעי המימון
ותואר ראשון בכלכלה ותקשורת
מאוניברסיטת תל אביב.
ניסיון :מנהל תחום סיכונים פיננסיים
בקבוצת דב הלפרין יועצים ()HMS
ומנהל סיכונים במיקור חוץ במספר
גופים מוסדיים.

 .3מדיניות תגמול בחברה המנהלת
 .3.1עיקרי מדיניות התגמול

14

להלן עיקרי מדיניות התגמול של החברה ,כפי שהם גם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה
בכתובתhttps://www.krm.co.il/?CategoryID=248&ArticleID=120 :

 .3.2פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח
להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו ,בשנת הדיווח ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת
הדיווח ,בשל חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין בעלי תפקיד מרכזי בחברה:
פרטי מקבל התגמולים

תפקיד
סמנכ"ל**
סמנכ"ל**

היקף
משרה

תגמולים בעבור שירותים (*)
שיעור
החזקה
בהון
החברה

שכר

מענק

תשלום
מבוסס דמי
מניות ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה אחר

סה"כ

100%

474

474

100%

46

46

מנהל כספים

246

246

מבקר פנימי

379

379
501

דירקטור***

* הנתונים הינם במונחי עלות לרבות מסים החלים על התאגיד במסגרת היותו מלכ''ר.
** חילופי סמנכ"לים בוצעו ביום 25.11.18
*** תגמול בגין השתתפות בישיבות.

 .4מבקר פנימי
להלן מידע אודות המבקר הפנימי של החברה:
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501

 .4.1רו"ח רחל בן גל ,שותפה ובעלים של משרד גזית ,בן-גל ושות' רואי חשבון ,משמשת כמבקרת
פנימית בחברה החל מיום  14.7.2008והיא ממלאת את תפקידה כנותנת שירותים חיצונית
לחברה.
 .4.2בנוסף ,המבקרת הפנימית מעניקה לחברה שירותי ייעוץ ליישום הראות סוקס וכן גורם בלתי
תלוי ממשרדה עורך סקרי סיכונים.
 .4.3אין 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.
 .4.4להלן פרטים אודות היקף פעילותה של המבקר הפנימי בחברה :המבקרת הפנימית וצוותה
עוסקים בביקורת על החברה המנהלת בהיקף של  1,450שעות לשנה .ההיקף נקבע בין היתר
על בסיס דיווחים וממצאים מתוך סקרי סיכונים הנערכים בחברה ועל סמך הקווים המנחים
אשר נקבעו בחוזר גופים מוסדיים  2007-9-14מיום  22באוגוסט  ,2007ובפרק  8בחלק 1
שבשער  5של החוזר המאוחד בנושא 'ביקורת פנים' .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.
 .4.5להלן פירוט אודות דרך התגמול של המבקרת הפנימית והיקפו :תגמול המבקרת הפנימית
הינו קבוע בסך  200ש"ח לשעה ,בתוספת מס ערך מוסף .בהיות תגמול מבקרת הפנימית קבוע,
הדירקטוריון סבור כי לא עשויה להיות לו השפעה על הפעלת שיקול דעתה .הדירקטוריון דן
אחת לשנה בתגמול המבקרת הפנימית ומאשרו.
 .4.6בנוסף לאמור לעיל ,משמשת המבקרת הפנימית כיועצת הסוקס של החברה .מסגרת
ההתקשרות עמה נקבע לפי כ 180-שעות עבודה בתעריף של  180ש''ח בצירוף מע''מ.
 .5רואה חשבון מבקר
להלן מידע אודות רואה החשבון המבקר של החברה:
 .5.1משרד רואי חשבון הוגן ,גינזבורג ,יודלביץ ושות' משמש כרואה החשבון המבקר של החברה
משנת  ,2004כאשר השותף המטפל בחברה הינה רו"ח אבי יודלביץ.
 .5.2השכר הכולל לו היה זכאי רואה חשבון המבקר היה  100,500ש"ח כולל מע''מ בגין שנת  ,2018והינו
עומד ללא שינוי ביחס לשנת .2017
 .6אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 .6.1הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  -הנהלת החברה ,בשיתוף יו"ר הדירקטוריון ,המנכ"ל
ומנהל הכספים של החברה ,העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של
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הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,יו"ר הדירקטוריון ,המנכ"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.
 .6.2בקרה פנימית על דיווח כספי  -במהלך השנה המסתיימת ביום  31בדצמבר  ,2018לא אירע
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.

 .7החלטות החברה
 . 1לא התקבלו בחברה החלטות בדבר אישור פעולות לפי סעיף  255לחוק החברות ,לא הייתה פעולה
לפי סעיף (254א) לחוק החברות אשר לא אושרה ,ולא אושרו עסקאות חריגות הטעונות אישורים
מיוחדים לפי סעיף  )1(270לחוק החברות.
 . 2לא התקבלו החלטות בעניין פטור או התחייבות לשיפוי ,לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות,
שבתוקף בתאריך הדוח.
דירקטוריון החברה החליט ביום  28.3.2018על עריכת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .ההחלטה
אושרה בידי האסיפה הכללית של החברה ביום .28.3.2018
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נספח חברי הדירקטוריון וועדותיו
שם

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

מען להמצאת כתבי בי-
דין

השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

נתינות

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

בר דוד ארנון

1957 54257274

סעדיה גאון  ,29קריית
אונו

ישראלית

11.11.1995

השכלה תיכונית

כהן בנימין ז"ל

1934 43309335

נס הרים  ,82ד.נ .האלה
99885

ישראלית

11.11.1995

השכלה תיכונית

עו"ד בר טל גיל

1967 23064058

יוחנן באדר  ,8רמת גן

ישראלית

סיום כהונה:
17.8.2018
(פטירה)
23.3.2005

חבר דירקטוריון :עוצ"מ;
ח"ק ירושלים; עמותת ותיקי
מטה יהודה.

תואר ראשון במשפטים
ותואר בוגר בעסקים
(התמחות בשיווק ומשאבי
אנוש) מהמכללה למינהל;
תואר מוסמך במשפטים
מאוניברסיטת תל-אביב.
בעל רישיון עריכת דין של
לשכת עורכי-הדין.

מנכ"ל החברה המנהלת של
קרן רום ,מנהל חטיבת עובדי
הרשויות המקומיות ,מנכ"ל
עמותת מעו"ף לעמית.

יו"ר הסתדרות המעו"ף ויו"ר
ועד המנהל של עמותת מעו"ף
לעמית .דירקטור :שחר און,
דירקטור המסלול האקדמי -
המכללה למנהל ,העמותה
לקידום חברתי מקצועי ,קרן
הדרים ,מועדון "שלך" יו"ר

חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

חבר ועדת
ביקורת

עמותת מעו"ף לעמית וחבר
ועד מנהל בעמותת "שלך
לגימלאי" .
--

מנכ"ל וחבר
ועדת השקעות

שם

עו"ד בן גל רמי

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

1957 54742523

מען להמצאת כתבי בי-
דין

תמיר שמואל  ,3תל
אביב 69637

נתינות

ישראלית

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

8.1.2007

תואר ראשון במשפטים
ותואר ראשון בלימודי
היסטוריה של המזרח
התיכון ואפריקה
מאוניברסיטת תל אביב.
בעל רישיון עריכת דין של
לשכת עורכי-הדין.

יו"ר דירקטוריון בחברות
ובעמותות הבאות :החברה
לניהול קופות גמל של
העובדים בעיריית תל אביב-
יפו בע"מ; עמותת "עזור
לעזור"; עמותת "חברותא";
העמותה לקידום מקצועי
וחברתי של עובדי עיריית תל
אביב-יפו; העמותה לתרבות
נופש ופנאי של עובדי עיריית
תל אביב-יפו; דירקטור
בתיאטרון בית-לסין; חבר
הנהלה בעמותה לקידום
חברתי ומקצועי של
הסתדרות המעו"ף; דירקטור
במועדון "שלך"; חבר הנהלה
בקרן מעו"ף לעמית.

--
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שם

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

מען להמצאת כתבי בי-
דין

נתינות

טרבלסי אלי

1962 57851818

דרך מנחם בגין 144/298
תל אביב.

ישראלית

26.4.2007

עו"ד אהרוני רונן

1964 59025049

חיסין  ,8פתח תקוה

ישראלית

23.7.2007
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השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

מנהל חטיבה בהסתדרות
המעו"ף; מנכ"ל קרן הדרים.

--

מנהל חטיבה בהסתדרות
המעו"ף; דירקטור בעמותה
לקידום מקצועי; חבר הנהלה
וחבר ועדת השקעות קרן
הדרים; יו״ר חברת שחר און;
יו״ר ועדת שיווק המכללה
למינהל.

חבר ועדת
השקעות וחבר
ועדת ביקורת

תואר ראשון בגאוגרפיה
ובמדעי המדינה
מאוניברסיטת בן גוריון,
תואר שני במנהל ומדיניות חבר ועדת הכספים במכללה
למינהל.
ציבורית מאוניברסיטת
בן גוריון ותואר ראשון
במשפטים מהקריה
האקדמית אונו.
תואר ראשון במדעי
החברה והרוח
מהאוניברסיטה הפתוחה
ותואר ראשון במשפטים
מהקריה האקדמית
קריית אונו .בעל רישיון
עריכת דין של לשכת
עורכי-הדין.

שם

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

מען להמצאת כתבי בי-
דין

נתינות

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

גב' בן שושן
לינדה

1965 59279224

הגפן  ,16מכבים

ישראלית

4.6.17

שטיינברג אריאל

1973 16829822

עליה שניה  ,13הרצליה

ישראלית

9.9.2012

השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

אקדמאית.
דח"צ ב-תרו תעשיית רוקחות
בע"מ ,דח"צ בקופת הגמל
לאקדמאים (יו"ר ועדת
השקעות וחברת ועדת
ביקורת) ,דח"צ בקופת גמל
של עובדי אל על (יו"ר ועדת
השקעות וחברת ועדת
ביקורת) ,דירקטורית ב-
,MRR Thirteen Limited
דירקטורית בפריורטק,
דיקטורית באנרג'יקס
אנרגיות מתחלפות (יו"ר ועדת
מאזן וחברה בוועדת ביקורת)

21

תואר ראשון ()BS
ממכללת רופין ותואר שני
במנהל עסקים
מאוניברסיטת הריוט-
וואט הבריטית במכללת
רמת גן.

משנה למנכ"ל במרכז השלטון
המקומי.

חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

יו"ר ועדת
השקעות
וחברת ועדת
ביקורת,
(דירקטורית
חיצונית)

חבר ועדת
השקעות וחבר
ועדת ביקורת

נתינות

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

שם

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

מען להמצאת כתבי בי-
דין

ד"ר מלכא רון

1965 05923830
3

הצבר  ,4תל מונד

ישראלית

27.11.2014

תואר ראשון ,שני ושלישי
בכלכלה מאוניברסיטת בר
אילן.

מרצה בכיר ,יועץ כלכלי
ופיננסי ,דירקטור חיצוני
בחברת שב"א ונציג חיצוני
ב"עגור  -חברה לניהול קופות
גמל".

יו"ר וועדת
השקעות וחבר
ועדת ביקורת

אליאל שימי

1964 59124552

גולן  ,14כוכב יאיר

ישראלית

תואר ראשון במדעי
המדינה ומזרח תיכון
מהאוניברסיטה העברית.

ראש מועצה מקומית כוכב
יאיר-צור יגאל ויו"ר הנהלה
ציבורית של העמותה
לפעילות קהילתית כוכב יאיר.

דולברג שלמה

1952 50960392

מבוא תדהר  ,18מבשרת
ציון

ישראלית

תואר ראשון בכלכלה
(מורחב) מאוניברסיטה
תל אביב ותואר שני
במדיניות ציבורית ומינהל
ציבורי מהאוניברסיטה
העברית.

מנכ"ל מרכז שלטון מקומי.
דירקטור בבנק דקסיה – עד
לשנת 2018

סיום כהונה:
1.12.2018

25.3.2015
סיום כהונה:
16.12.2018
11.6.2015
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דירקטור
חיצוני בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית או
כשירות
מקצועית

יו"ר
הדירקטוריון

שם

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

מען להמצאת כתבי בי-
דין

נתינות

מר נעים אבי

1966 22633689

מאיר אריאל  ,6בית
אריה

ישראלית

ברביבאי אורנה

1962 57676207

ערבי נחל ,13/10
גבעתיים

ישראלית

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

28.5.17

תואר ראשון בממשל
מהמרכז הבינתחומי
הרצליה ,תואר שני
במשפטים מאוניברסיטת
בר אילן.

ראש המועצה המקומית בית
אריה.
יו"ר דירקטוריון החברה
לפיתוח בית אריה בע"מ.
יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה
בית אריה.
יו"ר וועדת הביטחון במרכז
לשלטון מקומי.

תואר ראשון במדעי הרוח
מאוניברסיטת בן גוריון,
תואר שני במדעי המדינה
מאוניברסיטת חיפה.

פרשה מצה"ל בספטמבר
 .2014מפברואר מכהנת
כמנכ"לית הקרן למיזמים
לאומיים .תפקידים נוספים:
יו"ר הוועד המנהל במכללת
יזרעאל – בהתנדבות;

סיום כהונה:
17.1.2019

25.3.2015
סיום כהונה:
18.1.2019

דירקטורית מינואר 2016
ב"שביט"  -חברה ממשלתית
העוסקת במתן שירותים
מנהליים למשרד הביטחון.
יו״ר הוועד המנהל טק-
קריירה -בהתנדבות.
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חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

שם

מספר
זיהוי

תאריך
לידה

מען להמצאת כתבי בי-
דין

נתינות

תאריך
תחילת
כהונה (ואם
מצוין גם
תאריך סיום
כהונה)

השכלה

עיסוק בחמש השנים
האחרונות

דירקטורית במכון
לדמוקרטיה -בהתנדבות.
יו״ר מועצת בית בן גוריון-
בהתנדבות.
דירקטורית קופ״ח כללית.
חברה במועצה הציבורית
המייעצת של מפעל הפיס.
מלמדת באוניברסיטת בר
אילן.
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חברות בוועדת
הביקורת או
בוועדת
ההשקעות

החברה המנהלת של רום
קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

דו"ח הדירקטוריון לשנת 2018

החברה המנהלת של רום -קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
בע"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:
א .בתקופת הדוח לא היו שינויים מהותיים בעסקי החברה ותוצאות פעילותה.
ב.

בסעיפי ה דוחות הכספיים של החברה לא חלו שינויים מהותיים בשנת הדוח.
לעניין 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 ( 2018להלן
התקופה הנסקרת) ,היו כדלקמן:
מדד המניות הכללי
SME 60
מדד ת"א 125
מדד ת"א 35
מדד אג"ח להמרה
מדד אג"ח כללי
מדד המחירים לצרכן

סיכום שנת 2018
-3.9%
-23.0%
-2.3%
-3.0%
-6.8%
-1.5%
0.8%

את ההשפעה של אירועים אילו על השקעות הקרן ניתן לראות בסקירת ההנהלה
של קרן ההשתלמות.

ד .במטרה להשיא תשואה מיטבית במסלולי ההשקעה ,כפונק' למדיניות ההשקעות ורמת
הסיכון שהוגדרה ,פועלים דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות במהלך שנת הדוח,
באמצעות מנהלי ההשקעות ואנשי מקצוע נוספים בתחום שוק ההון ,לנתח את
השפעות אירועי המקרו על תיק ההשקעות של הקרן במטרה להשיא תשואה מיטבית
במסלולי ההשקעה ,כפונק' למדיניות ההשקעות ורמת הסיכון שהוגדרה.
ה .לעניין היקף הנכסים המנוהלים אנא ראה הרכב ,ניתוח והסברים המוצגים בדוח
סקירת ההנהלה.
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החברה המנהלת של רום -קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
בע"מ

ו .במהלך התקופה המכוסה בדוח לא היו אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה
החורגים ממהלך העסקים הרגיל .לאור הודעת בנק הפועלים בדבר הפסקת שירותי
התפעול במהלך שנת  ,2019צפויה החברה במהלך שנת  2019להחליף את בנק הפועלים
בע"מ במתפעל אחר.
ז .במהלך התקופה המכוסה בדוח לא היו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים
של החברה.
ח .עסקאות מהותיות – במהלך התקופה המכוסה בדוח לא היו עסקאות מהותיות.

ט.

תמצית האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים:
• חיזוק ופיתוח המסוגלות לעמידה בהוראות הרגולציה כחלק מתפיסת איכות
הניהול והשירות.
• חיזוק תהליכי העבודה באמצעות הסדרה בנהלים ובתוכנית אכיפה אפקטיבית.
• יצירת תשואה עודפת על פני מדדי הייחוס השונים של מסלולי הקרן ,במסגרת
ניהול ההשקעות.
• הסבת תהליכי עבודה לתהליכים הנשענים על אוטומציה ומחשוב.
• הפניית משאבים לצירוף עמיתים חדשים לקרן ושימור עמיתים באמצעות:
 oמיתוג הקרן – שיפור הדימוי של הקרן והפיכתה לבעלת דימוי חדשני.
 oגיוס ושימור עמיתים באמצעות פילוח אוכלוסיית היעד ,מגע ישיר עם
עמיתים פוטנציאליים ומעסיקים ,השתתפות בכנסים מקצועיים וכו'.
 oשיפור השירות וייעול השירות לעמית באמצעות תהליכי הכשרה והגברת
המודעות בקרב העובדים.
י .תוכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל – החברה אינה צופה תוכניות החורגות
ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה.
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החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2018
תוכן העיים

עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

2-3

דוחות על המצב הכספי

4

דוחות על הרווח הכולל

5

באורים לדוחות הכספיים

6-17

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
דוחות על הרווח הכולל
לשה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2016
2017
2018
אלפי ש"ח

באור
הכסות
הכסות מדמי יהול מקרן ההשתלמות
רווחים )הפסדים( מהשקעות ,טו והכסות מימון
סך כל ההכסות

8
11

הוצאות
ההלה וכלליות
הוצאות מימון )עמלות יהול חשבון(
סך כל ההוצאות

12

רווח )הפסד( לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.

5

13,803
13,803

13,885
13,885

12,941
)(1
12,940

13,801
2
13,803

13,883
2
13,885

12,937
3
12,940

-

-

-

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א.

כללי:
החברה המהלת של "רום" קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ )להלן" :החברה"(
מהלת את קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות על מסלוליה השוים )להלן:
"הקופה"( כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל( ,התשס"א) 2005-להלן" :חוק
קופות הגמל"(.
החברה וסדה ביום  ,1.6.1980כחברה פרטית מוגבלת במיות ,ואושרה כקרן השתלמות לשכירים.
הקופה היה "קופת גמל עפית" כהגדרתה בחוק קופות הגמל המהלת את כספי קרן ההשתלמות של
חלק כבד מעובדי הרשויות המקומיות בישראל ,בגופי הסמך שלהם לרבות ותי שירותים מויציפאליים
כגון :איגודי ערים ,איגודי ערים לכיבוי אש ,איגודי ערים לאיכות הסביבה ,חברות ועמותות עירויות,
ועדות תכון וביה ,תאגידי מים וביוב מת"סים ועוד.
בהתאם להוראות חוק קופות גמל בוצע ביום  31.7.07הליך הארגון מחדש )"רה -אורגיזציה"( של
החברה .עד להליך הרה אורגיזציה הייתה החברה קופת גמל תאגידית המכילה יחדיו גם את הקופה וגם
את החברה.
במסגרת הליך הארגון מחדש רשמו כסי קופת הגמל על שם החברה המהלת באמות לטובת עמיתי
קופת הגמל .בוסף ,החברה המהלת טלה על עצמה את כל ההתחייבויות של הקופה התאגידית )החברה
טרם הרה אורגיזציה( כלפי עמיתי הקופה וצדדים שלישיים כולל את ההתחייבות לסיום יחסי עובד
מעביד בגין עובדיה.
במסגרת ה"רה-אורגיזציה" ,ערך תקון חדש לקופת הגמל ותוקן תקון הקופה לתקון החברה
המהלת .התקוים אושרו ע"י משרד האוצר ותקון החברה המהלת אושר על ידי רשם החברות .יצוין,
כי במסגרת השיוי המבי השתה שמה של החברה ,אולם ,מספר ה" -ח.פ" לא השתה.
סה"כ כסים טו המוהלים באמות לטובת עמיתי קופת הגמל הסתכמו כון ליום  31.12.2018בסך
של כ 3,465,185 -אלפי ש"ח )ליום  31.12.2017כ 3,495,876 -אלפי ש"ח(.

ב.

דמי יהול
הקופה היא קופת גמל עפית כהגדרתה בחוק קופות גמל הגובה דמי יהול לפי הוצאותיה בפועל
ופעילותה איה למטרות רווח .היות וכך ,החברה גובה מהקופה דמי יהול ע"פ הוצאותיה בפועל ובכפוף
להוראות כל דין.

ג.

בדוחות כספיים אלו לא יתן מידע על הדוחות בשיויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומים,
בהעדר משמעות למידע זה ,בשל אופיה השוה של החברה שהיו שלא למטרות רווח וכל הכסותיה
והוצאותיה זקפות לחשבוות העמיתים בקופה.

ד.

הגדרות:
בדוחות כספיים אלה:
 .1החברה  -החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ.
.2

הקופה  -קופת הגמל רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות )הכוללת שלושה
מסלולים(.

.3

בעלי עיין – כמשמעותם בחוק יירות ערך ,התשכ"ח .1968

.4

צדדים קשורים  -כמשמעותם בתקות מס הכסה.

.5

הבק  -בק הפועלים בע"מ  -הבק המתפעל.

.6

מדד  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

.7

רשות שוק ההון – רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
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החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי )המשך(

 .8חוק קופות הגמל  -חוק הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל( – התשס"ה.2005 ,
 .9תקות מס הכסה  -תקות מס הכסה )כללים לאישור וליהול קופות גמל(  -תשכ"ד .1964 -
 .10תקי דיווח כספי בילאומיים )להלן - (IFRS -תקים ופרשויות שאומצו על ידי הועדה לתקי
חשבואות בילאומיים ) (IASBוהם כוללים תקי דיווח כספי בילאומיים ) (IFRSותקי חשבואות
בילאומיים ) (IASלרבות פרשויות לתקים אלה שקבעו על ידי הועדה לפרשויות של דיווח כספי
בילאומי ) (IFRICאו פרשויות שקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשויות ) ,(SICבהתאמה.

באור  - 2עיקרי המדייות החשבואית
בסיס הצגת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקי דיווח כספי בילאומיים
הדוחות הכספיים הוכו על ידי החברה בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים )להלן:
" .("IFRSהדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  31במרס .2019

ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהיו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב.
השקל היו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

ג.

בסיס המדידה
הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים ומיליים .

ד.

שימוש באומדים ושיקול דעת
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל  ,IFRS -דרשת ההלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,
אומדים והחות אשר משפיעים על יישום המדייות ועל הסכומים של כסים והתחייבויות ,הכסות
והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים אלה.
בעת גיבושם של אומדים חשבואיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים של החברה ,דרשה ההלת
החברה להיח החות באשר לסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת
האומדים ,מתבססת ההלת החברה על עובדות שוות ,גורמים חיצויים ועל החות סבירות בהתאם
לסיבות המתאימות לכל אומדן.
האומדים וההחות שבבסיסם סקרים באופן שוטף .שיויים באומדים חשבואיים מוכרים בתקופה
שבה תוקו האומדים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
החל מיום  1ביואר  ,2009החברה מיישמת את  ,IAS 1הצגת דוחות כספיים ,מתוקן )להלן " :התקן"(.
התקן מאפשר להציג דוח יחיד על רווח כולל )דוח משולב של רווח והפסד ורווח כולל אחר( או הצגה
בשי דוחות  -דוח רווח והפסד ודוח פרד על רווח הכולל .החברה בחרה להציג דוח משולב על רווח כולל.
החברה איה מציגה דוח על השיויים בהון וזאת משום שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיסים
)קופות גמל( התשס"ה –  ,2005לא דרשת החברה להון עצמי מאחר ומהלת קופת גמל עפית ואיה
וטלת סיכון פיסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי.

ה.

רכוש קבוע
מוצג בעלותו ביכוי פחת שצבר לתאריך המאזן ) ראה באור .(4
הפחת חושב בשיטת הקו הישר בשיעורים שתיים שווים לפי אורך חייהם המשוער של הכסים.
בהעדר מהותיות ,הרכוש הקבוע טו מוצג לפי עלות היסטורית ולא לפי שווי הוגן.

ו.

ההכרה בהכסות והוצאות
הכסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן יתות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה יתות למדידה באופן
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באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדייות החשבואית )המשך(
מהימן.
ז.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בחברה קיימות מספר תוכיות הטבה לאחר העסקה .התוכיות ממומות בדרך כלל על ידי הפקדות
לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכיות הפקדה מוגדרות וכן כתוכיות 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 בווס במזומן או תוכית להשתתפות ברווחים ,מוכרת
כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שיתן על ידי
העובד בעבר ויתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

ט.

הטבות לאחר פרישה
לחברה תוכיות להפקדה מוגדרת ,הפקדות לתוכית להפקדה מוגדרת רשמות כהוצאה בעת ההפקדה
לתוכית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא דרשת הפרשה וספת בספרים.

י.

גילוי לתקי  IFRSחדשים בתקופה שלפי יישומם
) 19 .1מתוקן(  -הטבות לעובדים
בהתאם לתיקון ל ,IAS 19-קבוצת הטבות אחרות לזמן ארוך תכלול גם הטבות לעובדים שהזכאות
להן מתהווה בזמן קצר אך מועד יצולן הצפוי מתרחש לאחר שה מתום התקופה המזכה בהטבה ,כגון
הטבות בגין ימי חופשה ומחלה צוברות הצפוי כי יוצלו בתקופה שלאחר שה מתאריך המאזן .לפיכך
הטבות אלה יחייבו מעתה הכרה בדוחות הכספיים לפי חישוב אקטוארי בהתחשב בשכר עתידי והיוון
לערך וכחי .התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1ביואר.2009 ,
יישום מוקדם אפשרי.
להערכת החברה ,לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
 .2תקן דיווח כספי בילאומי " 16חכירות" )להלן("IFRS 16" :
החל מיום  1ביואר  ,2019החברה תחל ביישום  .IFRS 16השיויים המהותיים הצפויים במדייות של
החברה לגבי חכירות הים הכרה בדוח על המצב הכספי בכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל
החכירות למעט חכירות שתקופתן איה עולה על  12חודשים וחכירות שבהן כסי הבסיס הם בעלי שווי
מוך )לגביהן יתה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבואי שדומה לטיפול החשבואי הוכחי
בחכירות תפעוליות(.
לעיין היישום לראשוה של  ,IFRS 16החברה בחרה בשיטה בה ההשפעה המצטברת של יישום
לראשוה של  IFRS 16תוכר במועד היישום לראשוה ,ללא הצגה מחדש של מידע השוואתי .בהתאם
לכך ,במועד היישום לראשוה של  IFRS 16החברה תכיר בהתחייבויות חכירה אשר ימדדו בהתאם
לערך הוכחי של תשלומי החכירה שותרו ,המהווים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של
החברה במועד היישום לראשוה ,ובכס זכות שימוש עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות
תפעוליות ,בסכום השווה להתחייבות החכירה ,מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם
ששולמו מראש או שצברו המתייחסים לחכירה זו ,שהוכרו בדוח על המצב הכספי מייד לפי היישום
לראשוה.
בכוות החברה להשתמש בהקלות שלהלן לגבי היישום לראשוה:
 יישום שיעור היוון יחיד לתיק חכירות עם מאפייים דומים באופן סביר. החברה לא תיישם את  IFRS 16עבור חכירות שתקופת החכירה שלהם מסתיימת תוך  12חודש ממועדהיישום לראשוה.
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באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדייות החשבואית )המשך(
ליישום לראשוה של  ,IFRS 16לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה מלבד
גידול זהה בכסים ובהתחייבויות .ההשפעה הכמותית החזויה של היישום לראשוה של  ,IFRS16אילו
היה מיושם בסוף תקופת הדיווח הוכחית ,היה גידול בכסים ובהתחייבויות בסך של כ 1,444-אלפי
ש"ח.
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החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3מגזרי פעילות
החברה פועלת במגזר קרות ההשתלמות בלבד.
באור  - 4רכוש קבוע ,טו
א .הרכב ותועה:
מחשבים

התקות
ריהוט
ושיפורים
וציוד
במושכר
משרדי
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1ביואר 2018
תוספות במשך השה
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
פחת שצבר
יתרה ליום  1ביואר 2018
תוספות במשך השה
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
הערך בספרים
רכוש קבוע ,טו ליום  31בדצמבר 2018

562
86
648

674
32
706

594
2
596

1,830
120
1,950

501
49
550

431
47
478

449
55
504

1,381
151
1,532

98

228

92

418

רכוש קבוע ,טו ליום  31בדצמבר 2017

63

241

145

449

ב .שיעורי הפחת )באחוזים(:
ליום  31בדצמבר
2017
2018
33
33
6-33
6-33
10-20
10-20

מחשוב וציוד לווה
ריהוט וציוד משרדי
התקות ושיפורים במושכר

באור  - 5חייבים ויתרות חובה

רום -קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות  -צד קשור
עמותת מעוף לעמית )ע"ר(
הוצאות מראש

10

ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
333
277
4
10
205
191
542
478

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 6זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
החברה המהלת של מיהל  -קרן השתלמות לפקידים עובדי המיהל
והשרותים בע"מ )צד קשור(
עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
הוצאות לשלם
ספקים וותי שרותים
מוסדות ורשויות ממשלתיות
קופות גמל וקרות פסיה
הפרשה לחופשה
צד קשור *

125
12
955
551
121
13
149
247
2,173

7
160
629
435
248
53
148
1,680

* ראה ביאור  14בעלי עיין וצדדים קשורים
באור  - 7התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,טו
הטבות לאחר סיום העסקה
דיי העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או
לבצע הפקדות שוטפות בתוכית הפקדה מוגדרת ,לפי סעיף  14לחוק 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 הההלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,ממומות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכית הטבה מוגדרת
או כתוכית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן:
תוכיות הפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-פיו הפקדותיה
השוטפות של החברה בקרות פסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל התחייבות וספת
לעובדים ,בגים הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכיות הפקדה
מוגדרת .ההוצאות בגין תוכיות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשים  2017 ,2018ו 2016-לסך  165אלפי ש"ח168 ,
אלפי ש"ח וסך  158אלפי ש"ח בהתאמה וכללו במסגרת הוצאות ההלה וכלליות.
תוכית הטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאיו מכוסה על ידי הפקדות בתוכיות הפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל ,מטופל על ידי
החברה כתוכית הטבה מוגדרת לפיה רשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגיה החברה מפקידה סכומים
בקופות ובפוליסות ביטוח מתאימות.
בהעדר מהותיות התחייבות זו שהיה בגין סיום יחסי עובד  -מעביד איה מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי.
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החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 8הכסות מדמי יהול מקרן ההשתלמות
שיעור דמי היהול המירבי שהחברה רשאית לגבות מעמיתי הקופה על פי דין היו  .2%הקופה היה קופת גמל
עפית ולפיכך החברה גובה מהקופה דמי יהול על פי הוצאותיה ,ובכפוף לשיעור המרבי על פי הוראות כל דין.
שיעור דמי היהול היו אחיד לכל חשבוות העמיתים.

2018
13,803

הכסות מדמי יהול מקרן ההשתלמות

לשה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
12,941
13,885

באור  - 9הון מיות
הון המיות הרשום של החברה עומד על סך של  5.00ש"ח לפי החלוקה הבאה:
 31בדצמבר  2018ו2017 -
מופק ופרע
רשום
מספר המיות
2
49,998

מיות יסוד בות  0.0001ש"ח ע ..כ"א
מיות רגילות בות  0.0001ש"ח ע ..כ"א
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2
-

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 10תוים אודות קרן ההשתלמות שביהול החברה
ליום 31
בדצמבר
2018
סך כסים
מוהלים
3,465,185

קרן השתלמות

לשה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018
תשלומים

תקבולים
אלפי ש"ח
612,841

)(399,969

ב .העברות כספים
לשה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2018
העברות לחברה מגופים אחרים
העברות מקופות גמל

3,283

העברות מהחברה לגופים אחרים
העברות לקופות גמל
העברות ,טו

)(172,270
)(168,987

באור  - 11רווחים )הפסדים( מהשקעות ,טו והכסות מימון

2018
רווחים )הפסדים( מהשקעות פיסיות ,למעט ריבית ,הפרשי
הצמדה ,הפרשי שער ודיבידד בגין:
כסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד *
* בגין כסים מוחזקים למסחר

13

-

לשה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

-

)(1

2016

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 12ההלה וכלליות

2018

לשה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

2016

שכר עבודה ולוות
פחת
ביטוחים
אחזקת משרדים ותקשורת
שיווק ופרסום
דמי תפעול לבק המתפעל
דמי יהול למהלי השקעות
ייעוץ משפטי ומקצועיות

4,035
151
116
1,584
791
2,286
1,231
1,603

3,906
154
116
1,471
1,214
2,174
1,171
1,562

3,685
177
131
1,391
891
2,021
1,088
1,492

דמי גמולים דירקטורים
פיצויי עמיתים
אחרות

1,752
42
210
13,801

1,928
8
179
13,883

1,851
22
188
12,937

אחזקת משרדים ותקשורת בשים  2017 ,2018ו 2016-הים ביכוי השתתפות בסך של כ ,488-בסך של כ351-
ובסך של כ 352-אלפי ש"ח בהתאמה ,על ידי החברה המהלת של מיהל  -קרן השתלמות לפקידים עובדי המיהל
והשרותים בע"מ )צד קשור( .וכן ,בשים  2017 ,2018ו 2016-ביכוי השתתפות בסך של כ ,13-בסך של כ 7-אלפי
ש"ח ושל כ 6 -אלפי ש"ח בהתאמה על ידי עמותת מעוף לעמית  -ראה ביאור 17ד להלן.
באור  - 13מסים על הכסה
א .החברה ישומה בהתאם לפקודת מס הכסה וסיווגה היו מלכ"ר.
ב .החברה היה מלכ"ר לעיין מס ערך מוסף.

14

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 14בעלי עיין וצדדים קשורים
א .יתרות עם בעלי עיין וצדדים קשורים
ההרכב:
לימים  31בדצמבר 2018 ,ו2017-
בעל עיין
וצדדים קשורים
אחרים
בדבר
תאים
ראה ביאור
רום -קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות -
צד קשור )הקופה(
החברה המהלת של מיהל  -קרן השתלמות
לפקידים עובדי המיהל והשרותים בע"מ )צד קשור(
עמותת מעו"ף לעמית )ע"ר(
מהל ההשקעות "איי.בי.איי"
מהל ההשקעות "פסגות"
דירקטורים

17 ,12ד
17 ,12ד

2017
2018
אלפי ש"ח
277

333

)(125
10
)*(286
)(53
)**(445

)(7
4
)*(53
)(257
)(59

* כלול בהוצאות לשלם
** כ 198-אלפי ש"ח כלול בהוצאות לשלם
ב .עסקאות עם בעלי עיין וצדדים קשורים
לשים שסתיימו ביום  31בדצמבר2017, 2018 ,
ו2016-
בעל עיין
וצדדים קשורים
אחרים

הכסות דמי יהול
הוצאות גמול והשתלמות דירקטורים
דמי יהול מהלי השקעות
שיווק ופרסום
אחרות )שי לחג(
השתלמויות עובדים

בדבר
תאים
ראה ביאור
8
12
17ב17,ג

2018
)(13,803
1,752
1,231
19
56
7

2017
אלפי ש"ח
)(13,885
1,928
1,171
7
34
-

2016
)(12,941
1,851
1,088
117
38
-

ד .הטבות לאשי מפתח יהוליים:
2018
מספר
אשים
הטבות לזמן קצר )הפרשה לחופשה(
עלות שכר ולוות*

1
2

* כולל עלויות מעביד )מס שכר ,ביטוח לאומי ,גמל לקצבה ופיצויים וקרן
השתלמות(; במהלך השה היו חילופי תפקידים
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אלפי ש"ח
18
545

2017
מספר
אשים
1
2

אלפי ש"ח
7
561

החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 14בעלי עיין וצדדים קשורים )המשך(

ה .הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עיין אחרים
2017

2018
דמי גמולים דירקטורים

מספר
אשים
13

אלפי ש"ח
1,752

מספר
אשים
15

אלפי ש"ח
1,928

באור  - 15יהול סיכוים
עיסוקה היחיד של החברה הוא ביהול קרן ההשתלמות .החברה מצמצמת את חשיפתה לזק כספי אשר עלול
להיגרם מתביעות שוות ,בדרך של רכישת פוליסות ביטוח אחריות מקצועית וושאי משרה .בכדי לצמצם את
החשיפה לסיכוים תפעולים ,עזרת החברה בותי שירותים מקצועיים במיקור חוץ ,המתמחים בתחום עיסוקם
וכן מפעילה מערך בקרה ,פיקוח ,מעקב אחר ציות להוראות ההסדר התחיקתי ואכיפה פימית.
הואיל ולחברה אין כסים פיסים ,למעט מזומים ושווי מזומים הדרשים לפעילותה השוטפת ,סיכוי שוק ככל
שישם כרוכים בפעילות הקרן בלבד ואלו מפורטים בדוח סקירת הההלה של הקרן.

באור  - 16התחייבויות תלויות
א .בהתאם להוראות חוק הגת השכר התשי"ח –  ,1958תקות הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל(
)תשלומים 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
כדרש בחוק ובתקות לעיין גביית חובות מעסיקים בפיגור ,בין השאר באמצעות יועציה המשפטיים.
לתאריך הדוחות הכספיים אמדן חובות המעסיקים לקופה מסתכם בסך של כ 4,932 -אלפי ש"ח כולל ריבית
בסך של כ 148 -אלפי ש"ח.
ב .החברה הגישה ומגישה באופן שוטף תביעות משפטיות כגד רשויות מקומיות אשר מפגרות בתשלומים
ומהלת הליכים לגביית החובות .מרבית התביעות מסתיימות בפשרה המקבלת תוקף של פסק דין.
ג .וכח הקשיים הכלכליים בהם מצאות מספר רשויות ,החברה אלצת לעיתים לקוט כגד רשויות בהליכים
לשם גביית חובן ,חובות אשר גבים לעיתים במסגרת תיקי איחוד שפותחות הרשויות בלשכות ההוצאה לפועל
ובמסגרת הסדרי ושים.
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החברה המהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 17התקשרויות מיוחדות
א.

בק הפועלים בע"מ מבצע את שרותי תפעול ויהול חשבוות לעמיתי הקופה שביהול החברה .לפי הוראות
ההסכם בגין שירותי תפעול ויהול חשבוות כאמור ,תשלם החברה לבק הפועלים בע"מ דמי תפעול
בשיעור שתי של  0.065%מסך הכסים המוהלים בקופה .הגבייה מבוצעת מידי חודש בחודשו.
לאור הודעת בק הפועלים בדבר כוותו להפסיק לתת שירותי תפעול כאמור לעיל ,כון למועד עריכת
הדוחות הכספיים ,החברה צפויה לסיים ההתקשרות עם בק הפועלים בתום הרבעון הראשון לשת 2019
והיא פועלת להתקשר עם מתפעל חלופי.

ב.

פסגות יירות ערך בע"מ מבצעת שירותי יהול השקעות של חלק מכסי הקופה בהתאם להחלטת
דירקטוריון שהתקבלה בעבר על פיצול תיק ההשקעות .החברה משלמת דמי יהול בגין שירותי יהול
ההשקעות בשיעור של  0.035%בחישוב שתי ,מיתרת הכסים המוהלים בקופה.

ג.

 IBIמבצעת שירותי יהול השקעות של חלק מכסי הקופה בהתאם להחלטת דירקטוריון שהתקבלה בעבר
על פיצול תיק ההשקעות .החברה משלמת דמי יהול בגין שירותי יהול ההשקעות בשיעור של 0.035%
בחישוב שתי ,מיתרת הכסים המוהלים בקופה.

ד.

החברה התקשרה בהסכם שכירות משרדים החל מיום  1.1.2014לתקופה של  74חודשים עם אופציה
להארכה.
החברה התקשרה עם "החברה המהלת של מיהל – קרן השתלמות לפקידים עובדי המיהל והשירותים
בע''מ" שהה צד קשור לקופה כשוכרי משה בכס .ההתקשרות עשתה בהמשך להסכם להתקשרות
להחזקת המשרדים המשותפים במקום מושבה הקודם של החברה ,ובהתאם להלים הרלווטיים .כמו כן,
החברה התקשרה בהסכם המסדיר השתתפות בהוצאות משרד ,עם "עמותת מעו"ף לעמית )ע"ר(" ,שהה
צד קשור לחברה.

ה.

חברת "פועלים סהר" מבצעת את שירותי משמורת )קסטודיאן(.
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