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 דוח הדירקטוריון עוסק בתיאור החברה המנהלת של רום קרו ההשתלמות לעובדי הרשויות

 המקומיות בע״מ (להלן: ״החברה״ ו/או ״החברה המנהלת״) ו/או קופת הגמל ״רום קרן

 ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ על שלושת מסלוליה (להלו: ״הקופה״ ו/או

 ״קופת הגמל״ ו/או ״קרן ההשתלמות״ או ״הקרן״ או ״המסלולים״, או ״מסלולי

 השקעה״) שבניהול החברה, התפתחותן ותחום פעילותן כולל גם מידע צופה פני עתיד. מידע

 צופה פני עתיד הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה

 במועד הדוח וכולל היערכות של החברה ו/או הקופה או כוונות שלהן נכון למועד הדוח.

 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות

 ממידע זה. להסרת ספק, מובהר כי התיאור המובא בדוח זה ביחס לחברה ו/או לקופה

 שבניהולה, הינו תיאור תמציתי לצורכי דוח זה בלבד, כי אין בו כדי ליצור כל התחייבות

 כלפי עמיתי הקופה או צד שלישי כלשהו, וכי התנאים המחייבים את החברה ו/או את

 הקופה הם רק אלו המפורטים בתקנוני החברה ו/או הקופה ובהתקשרויות רלוונטיות

 שבוצעו על ידי החברה.
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 החברה המנהלת של רופ- הרץ ההשתלמות לעוברי הרשויות המהגמיוגל גע״מ

 א. מאפיירם כלליים של החכרה המנהלת

 1. מאגי כללי

 החברה הינה החברה המנהלת של הקופה. החברה בבעלות מרכז השלטון המקומי

 בישראל והסתדרות המעו״ף (לשעבר הסתדרות הפקידים) (להלן: ״הסתדרות

 המעדיף״).

 החברה מנהלת קופת גמל ענפית ־ קרן השתלמות לשכירים אשר החברות בה מוגבלת

 לעובדי הרשויות המקומיות לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית,

 המדורג בדירוג אחיד ועובד המינהל והשירותים או הדירוגים המקצועיים כהגדרתם

 בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על מגזר עובדי הרשויות המקומיות כפי שיהיו

 מעת לעת, לרבות עובדי הוזמיד, הנוער והחברה והקהילה הזכאים להצטרף על פי

 דירוגם המקצועי כעמיתים בקרן. עובדים המועסקים אצל מרכז השלטון המקומי

 בישראל, לרבות הרשויות המקומיות החברות בו ושלוש הערים הגדולות (ירושלים,

 ת״א וחיפה) ו/או גופים הנתמכים תקציבית ע״י רשויות אלו (לרבות מועצות

 אזוריות, מועצות דתיות, איגודי ערים, איגודי ערים לכיבוי אש, איגודי ערים לאיכות

 הסביבה, חברות ועמותות עירוניות, ועדות תכנון ובניה, תאגידי מים וביוב

 ומתנ״סים) ו/או כל גוף משפטי אחר שהוראות ההסכם הקיבוצי חלות במערכת

 היחסים בין המעסיק לעובדיו ואשר ההסכם הקיבוצי כהגדרתו בתקנון זה חל על

 יחסי העבודה בינם לבין מעסיקם. הקופה מנוהלת בנאמנות ע״י החברה החל מחודש

 אוגוסט 2007. עד למועד זה התנהלה הקופה והחברה תחת ״קופה תאגידית״ אחת

 (קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ) ללא הפרדה בין הקופה לחברה

 המנהלת אותה. נכון לשנת הדוח, מפעילה החברה שלושה מסלולי חסכון:

 א. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי

 (להלן ״רום קלאסי״)

 ב. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רביד אג״ח

 (להלן: ״רביד אג״ח)

 ג. רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול ספיר מנייתי

 (להלן: ״ספיר מנייתי״).

 חשבונות עמיתי הקופה מתופעלים באמצעות בנק הפועלים בע״מ. חברת פסגות
 ניירות ערד בע״מ (להלן: ״פסגות״) וחברת אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע״מ

 (להלן: ״ 181״), מנהלים את השקעות הקופה(מסלול קלאסי פוצל בין פסגות ל 181,
 מסלול ״רביד אג״ח״ מנוהל ע״י פסגות ומסלול ״ספיר מנייתי״ מנוהל ע״י 181).
 תאום ההשקעות בין מנהלי ההשקעות מבוצע ע״י מתאם ההשקעות ובתאום עם

 הגוף אשר מעניק שירותי קסטודיאן(״פועלים סחר״).

5 



 ההברה המנהלת של רופ- הרן ההשתלמות לעוברי הרשויות המהומיץת גע״מ

 מסלולי השקעה:

 החברה המנהלת מפעילה כאמור שלושה מסלולי השמעה כדלקמן:

 ״קלאסי״ ־ כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על פי שיקול דעתה של וועדת

 ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו״ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות

 באג״ח של ממשלת ישראל, אג״ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, במניות, בנגזרות של

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

 החוקי.

 ״רביד אג״ח״ - לפחות 500/0 מהנכסים יושקעו באג״ח מדינה, אג״ח מדורגות ^

 ומעלה ופיקדונות בבנקים. בכל מקרה לא יושקעו יותר מ־250/0 מהנכסים במניות.

 יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכפוף למגבלות

 ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ ובחו״ל ונכון

 למועד עריכת דוח זה(מרץ 2014), מסלול זה מחזיק מניות בשיעור של כ־ 0.040/0 מסף

 הנכסים.

 ״ספיר מנייתי״ - לפחות 500/0 מהנכסים מושקעים במניות. יתרת הנכסים במסלול

 יושקעו על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו

 בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ ובחו״ל. נכון למועד עריכת

 דו״ח זה (מרץ 2014), כ־950/0 מנכסי המסלול מושקעים במניות בארץ ובחו״ל

 ובהשקעות אחרות.

 2. פירגט געלי המנעת

 בעל המניות מספר המניות וסוג אחוז כזכויות הצבעה

 מרכז השלטון המקומי בישראל 1 מניה יסוד א׳ 500/0

 הסתדרות המעו״ף 1 מניה יסוד ב׳ 500/0

 (לשעבר ״הסתדרות הפקידים״)

 (להלן: ׳הסתדרות המעו״ף׳)

1000/0 
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־ הרץ ההשתלמות לעוברי הרשויות הטהוטיות גע״ט פ ו  ההגרה הטגהלת של ר

 הון המניות הרשום של החברה עומד על סך של 5.00 ש״ח לפי החלוקה הבאה:

 מניות רגילות ־ 49,998 מניות רגילות ע״נ 0.0001 שקל חדש כ״א. מניות אלו

 לא הוקצו בפועל.

 מניית יסור א׳ - מניה אחת ע׳׳נ 0.0001 שקל חדש. מניה זו מוחזקת על ידי

 מרכז השלטון המקומי בישראל ומקנה לבעליה את הזכויות

 הבאות: לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות החברה ולהצביע

; להפעיל 500/0 מכלל כוח ההצבעה באסיפות הכלליות של  בהן

 בעלי המניות בחברה; למנות ולפטר את מחצית מחברי

 הדירקטוריון; למנות את יו״ ר הדירקטוריון.

 מניית יסוד ב׳ - מניה אחת ע״נ 0.0001 שקל חדש. מניה זו מוחזקת על ידי

 הסתדרות המעו״ף ומקנה לבעליה את הזכויות הבאות: לקבל הודעות

; להפעיל 500/0 מכלל כוח  ולהשתתף באסיפות החברה ולהצביע בהן

 ההצבעה באסיפות הכלליות של בעלי המניות בחברה$ למנות ולפטר את

 מחצית מחברי הדירקטוריון; למנות מנהל כללי לחברה.
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 ההגרה המנהלת של רופ- פי( ההשתלטות לעוגדי הרשויות המהגמעת גע״מ

 3. מגעי הסמת החברה

 קרן ההשתלמות הוקמה ביום 1.6.1980.

 4. מוגי האישוריפ שרתנו לסופות המנוהלות ע״י החגרה

 מסלולי החיסכון של הקופה אושרו כקרן השתלמות על ידי הממונה על אגף שוק

 ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. תוקף האישור הינו עד 31.12.2014.

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישר לקופה שלושה מסלולי חסכון כדלקמן:

 א. רום קלאסי

- מספר אישור המסלול הוא 408.

 ב. רום רביד אג״ח

 ־ מספר אישור המסלול הוא 1257.

 ג. רום ספיר מנייתי

 ־ מספר אישור המסלול הוא 1258.

 ״רום קלאסי״ (408) פועל כמסלול הכללי של הקופה ממועד הקמתה. ״רום רביד

 אג״ח״ (מסלול מתמחה) החל לראשונה לפעול במהלך חודש אפריל 2008 ומסלול

 ״רום ספיר מנייתי״ (מסלול מתמחה) החל לראשונה לפעול בשלהי חודש דצמבר

.2008 
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 החברה המגהלת של רגפ־ הרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות בע״מ

 5. מ>זפר חשכמגת העמיוזיפ המנץהליפ על ירי החכרה המגהלת

 ליום 31.12.13 ליום 31.12.12

 סה׳יכ מספר
 חשבונות

 מס׳ חשבונות
 שכירים

 סוג הקופה שם המסלול

 השתלמות קלאסי 82,512 81,038

 השתלמות רביד אגי׳ח 3,254 3,453

 השתלמות ספיר מנייתי 480 482

 סה״כ 86,246 84,973

 6. היסו6 (כפי הנזיפה המנגהליפ על ירי ההגרה המגהלת

 שם המסלול היקף היקף שיעור
 נכסים נכסים גידול /

 ליום ליום (קיטון) בין
 31.12.13 31.12.12 התקופות

 במלש״ח במלש״ח

 רום קלאסי 2,663 2,471 7.770/0

 רום רביד* 168 177 5.080/0-
 רום ספיר* 12 10 20.000/0

 סה׳יכ 2,843 2,658 6.960/0

; חישוב השיעור הינו על בסיס הסכומים באלפי ש״ח  * הנתונים מעוגלים

 7. שעריפ גמסמכי היסץך

 בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס״ה - 2005

 (להלן: ״חוק קופות גמל״) בוצע ביום 31.7.07 הליך רה־אורגניזציה. במסגרת הליך

 זה פוצלה הקופה התאגידית - קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ,

 לחברה מנהלת ולקופת הגמל שמנוהלת בנאמנות על ידי החברה המנהלת.

 נעשתה הפרדה בין החברה המנהלת לקופת הגמל ונכסי קופת הגמל התאגידית

 נרשמו על שם החברה המנהלת בנאמנות לטובת עמיתי קופת הגמל. בנוסף, החברה

 המנהלת התחייבה ליטול על עצמה את כל ההתחייבויות של הקופה התאגידית כלפי

 עמיתיה וצדדים שלישיים.
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 ההברה המנהלת של ר\ס־ הגן ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות בע״מ

 במסגרת הרה אורגניזציה, נערכו תקנונים חדשים לקופת הגמל ולחברה המנהלת.

 התקנונים אושרו ע״י הממונה ורשם החברות בהתאמה. החברה הודיעה לעמיתיה

 אודות השינוי בתקנונה ובתקנון הקופה ואודות תהליך הרה־אורגניזציה.

 בשנת הדוח תוקן תקנון החברה. ביום 7.1.2013 אישר אגף שוק ההון במשרד האוצר

 את התיקונים לתקנון החברה וביום 7.5.2013 אושרו התיקונים גם על ידי רשם

 החברות. השינויים שבוצעו בתקנון החברה הם כדלהלן: סעיף 77 לתקנון החברה

 יתוקן, כמפורט להלן:

 במקום ״מזכיר״ ייכתב ״סמנכ״ל״. במקום: ״בכפוף להוראות הדין רשאי

 הדירקטוריון למנות מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון״ יבוא: ״בכפוף להוראות

 הדין רשאי המנכ״ל למנות סמנכ״ל לחברה בתנאים שימצא לנכון״.

 סעיף 78 לתקנון החברה יתוקן, כמפורט להלן:

 במקום: ״למזכיר תהיה הסמכות לבצע בשם החברה את כל אותם התפקידים

 שיוטלו עליו במהלד הרגיל והיומיומי של עסקי החברה כפי שיקבע הדירקטוריון

 ומנכ״ל החברה מפעם לפעם״ יבוא: ״לסמנכ״ל תהיה הסמכות לבצע בשם החברה

 את כל אותם התפקידים שיוטלו עליו במהלך הרגיל והיומיומי של עסקי החברה כפי

 שיקבע מנכ״ל החברה מפעם לפעם״.

 יתווסף סעיף 103 כדלקמן:

 ״החברה רשאית לשפות או לבטח נושא משרה או עובד בחברה בשל תשלום לנפגע

 הפרה כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א־

 1981 או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה או העובד בקשר עם הטלת עיצום כספי

 בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ולרבות

 בדרך של שיפוי מראש״.
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 ההגרה המנהלת של דוס־ גזרו ההשתלמות לעובדי הרשויות הטהוטיות גע״ט

 ג. מ2ג עגזקי החגרה ץזטצץזלת ץשעץ״פ מהגתייפ

 ו, מ3ג עפסי החגרה המנהלת, תץ^אגת הפעילגת גמפגרגת המיממ

 החברה נוסדה ביום 1.6.1980 כקופה תאגידית הפועלת ללא מטרת רווח. גם לאחר השלמת

 הליך הראורגניזציה, החל מיום 31.7.07, החברה מנהלת את פעילות הקופה מנוהלת על ידה

 ללא מטרות רווח. בהתאם לרישיונה, החברה המנהלת גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה

 בהתאם להוצאותיה בפועל אותם הוציאה לניהול הקופה. סד הוצאות החברה במהלד שנת

 2013, עמדו על סד של 10,828 אלפי ש״ח, לעומת סד של 10,625 אלפי ש״ח בשנת 2012. עוד

 יצוין כי לחברה המנהלת, בהיותה נטולת הון עצמי, אין השקעות משל עצמה, למעט החזקה

 בני״ע כנגד התחייבויות לטווח ארוך (בגין סיום יחסי עובד מעביד). בגין תקופת הדו״ח לא

 נצברו רווחים בחברה המנהלת. מקור המימון העיקרי לפעילותה בתקופת הדוח היה קבלת

 דמי ניהול מעמיתי הקרן בסך 10,811 אש״ח וכן הכנסה בגין ריבית ושערוך ני״ע סחירים

 בסד 17 אש׳׳ח.

11 



־ הרן ההשתלמות לעגגדי הרשרגת המהומיות גע״מ פ  ההגרה המנהלת של מ

 שינוי
 באחוזים
 בהשוואה

 1.1. תמצית נתונים דוחות על המצב כספי של החברה המנהלת:

 ליום 31.12.2013 ליום 31.12.2012

 אלפי אחוז אחוז לשנה
 ש״ח ממאזו אלפי ש׳יח ממאזו לןודמת

33.410/0 180/0 431 330/0 575 

 262 150/0 285 120/0 8.070/0־

 589 330/0 601 250/0 2.000/0־

-69.040/0 450/0 1,095 190/0 339 

-26.820/0 100.000/0 2,412 100.000/0 1,765 

 337 190/0 382 160/0 11.780/0־

 1,428 810/0 2,030 840/0 29.660/0־

 1,765 1000/0 2,412 100.000/0 26.820/0־

 1,765 1000/0 2,412 1000/0 26.820/0־

 נכסים

 רכוש קבוע נטו

 חייבים ויתרות חובה

 השקעות פיננסיות

 מזומנים ושווי מזומנים

 סך הכל נכסים

 התחייבויות והון

 התחייבויות

 התחייבויות בשל הטבות
 לעובדים נטו

 זכאים ויתרות זכות

 סך הכל התחייבויות

 סן כל ההון וההתחייבויות

 סך המאזן ליום 31.12.13 עמד ע״ס 1,765 אש״ח לעומת 2,412 אש״ח ליום 31.12.12. הקיטון

 בשיעור של כ-26.820/0 נובע בעיקר מקיטון בהיקף ההתחייבויות השוטפות נטו ליום המאזן

 (הפרשי עיתוי).
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־ הרו ההשתלטות לעובדי הרשויות הטהוטיות בע״ט  החברה המנהלת של רמז

 1.2 תמצית נתונים - דוח על הרווח הכולל של החברה המנהלת:

 לשנה שהסתיימה

 ביום 31 בדצמבר

2012 2013 

 אלפי אלפי אחוז
ח אחוז השינוי /  ש״ח אחוז ש;

 הכנסות
1.900/0 99.850/0 10,609 99.840/0 10,811 

 הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות
 רווחים(הפסדים) מהשקעות\ נטו 17 0.160/0 16 0.150/0 6.250/0

 והכנסות מימון

 סה״כ הכנסות 10,828 1000/0 10,625 100.000/0

 הוצאות

 הנהלה וכלליות 10,818 99.910/0 10,616 99.920/0 1.900/0

 הוצאות מימון(עמלות ניהול חשבון) 10 0.090/0 9 0.080/0 11.110/0

 סך הכל הוצאות 10,828 100.000/0 10,625 100.000/0

- -  רווח(הפסד) לתקופה

 היקף הוצאות החברה בשנת 2013 עלה בסד של כ־ 193 אש״ח לסכום של 10,828 אש״ח,

 גידול של כ-1.910/0 לעומת היקף ההוצאות בשנת 2012 שעמד ע״ס 10,625 אשי׳ח. דמי הניהול

 שנגבו מהעמיתים למימון פעולות החברה המנהלת היו בשנת 2013 כ - 10,811 אש״ח לעומת

 10,609 אש״ח בשנת 2012. שיעור דמי הניהול שנגבו מחשבונות העמיתים עמד בשנת 2013

 על כ־ 0.390/0, לעומת שיעור של כ-0.420/0 בשנת 2012.

 1.3. אומדנים חשבונאיים קריטיים:

 בקביעת ערכם של הנתונים בדוחות הכספיים, החברה לא השתמשה באומדנים

 חשבונאיים קריטיים, המתבססים על הנחות הכרוכות באי־ודאות משמעותית במיוחד

 או ששינוי סביר בהם עשוי להיות בעל השפעה מהותית במיוחד על הצגת המצב הפיננסי

 ותוצאות הפעילות. אולם, יובהר כי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאומדנים.



 ההגרה המנהלת של רופ- הרג ההשתלמות לעוברי הרשויות המהוטיות גע*מ

 2. התפתחות החגרה המנהלת ואירגעיפ שחלג לאחר תאריו המאזו

 2.1. הפעלת מסלולי השמעה נוספים (מתמחים) - מסלול ״רום רביד אג״ח״, אשר

 מהווה חלופה סולידית יותר ביחס למסלול ברירת המחדל של המסלול הקלאסי.

 ״רום רביד אג״ח״ הופעל לראשונה במהלד אפריל 2008. נכון ל־31.12.13, כ־ 5.900/0

 מסד הנכסים המנוהלים בקופה זו רוכזו במסלול זה. בשלהי דצמבר 2008 הופעל

 מסלול רום ״ספיר מנייתי״, אשר מהווה חלופה אגרסיבית יותר ביחס ל״רום

 קלאסי״ ו־״רום רביד אג״ח״. היקף הנכסים המנוהלים במסלול ״רום ספיר״

 מצומצם ומהווה כ־ 0.430/0 מכלל הנכסים המנוהלים, נכון ליום 31.12.13. הנהלת

 החברה סבורה כי הצעה של מגוון מסלולי חסכון לעמיתים מאפשרת לעמיתים

 בחירת מסלולי השקעה בתקופות תנודתיות בשוק.

 2.2. משיי הרשויות הממומיות בישראל ־ במהלד השנים האחרונות נקלעו רבות מן

 הרשויות המקומיות לקשיים כלכליים כתוצאה מבעיות אובייקטיביות ומניהול לקוי.

 קשיים אלו גורמים להלנת שכר עובדיהם, אשר חלקם נמנים על עמיתי הקופה,

 לאיחור בהעברת ההפקדות לקרן ההשתלמות ולפגיעה בהיקף הפוטנציאלי של נכסי

 הקופה. בשלוש השנים האחרונות הסתמן שיפור במצב הרשויות המקומיות. סמוד

 למועד חתימת הדוחות, נאמד חוב המעסיקים לקופה ע״י החברה המנהלת בסד של

 כ־ 8.39 מיליוני ש״ח (מחושב על בסיס ריבית חשב). החברה מבצעת פעולות תדירות

 לגביית החובות באמצעים משפטיים ואחרים.

 2.3. הלוואות לעמיתים ־ החל מראשית אפריל 2013 החברה החלה להעניק בפועל

 הלוואות לעמיתיה מנכסי קרן ההשתלמות. הריבית בגין ההלוואות נעמדת בשיעור

 שנתי של פריים פחות 0.50/0.

 2.4. התמשרויות והסכמים מהותיים בתמופת הדוח

 2.4.1. הסכם שכירות ־ החברה התקשרה בהסכם שכירות משרדים (חליפיים

 למקום מושבה בעת ההתקשרות) החל מיום 01.01.2014 לתקופה של 74

 חודשים עם אופציה להארכה. ביום 29.08.2013 החברה התקשרה עם

 ״החברה המנהלת של מינהל - קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל

 והשירותים בע״מ״ שהנה צד קשור לקופה, כשוכר משנה בנכס.

 ההתקשרות נעשתה בהתאם לנהלים הרלוונטיים.

 2.4.2. במהלד השנה החברה התקשרה עם מתני שירותים וספקים נוספים לקבלת

 שירותים מקצועיים חשובים כגון: שירותי ממונה אכיפה ורגולציה, גביית

 חובות מעסיקים, בחינת מערד שירות הלקוחות וניהול אבטחת מידע.

 2.5. מידע צופה פני עתיד - יובהר כי חלק מהמידע הכלול בפרק זה המו בגדר מידע צופה

 פני עתיד, אשר נשען על הערכות החברה, ואין כל ודאות בהתממשותו.
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 ההברה המנהלת של רופ- סרו ההשתלמות לעוברי הרשויות המפגמעת גע״מ

 התפתחויות כלכליות כמשק והקשרן למדמיות ההשקעה הכללית של

 החכרה ושל קופות הגמל שכגיהולה

 ג.

 1. התפתחויות כלכליות 1מש17 והשפעתו על פעילות החכרה

 השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום שנת 2013 (להלן התקופה הנסקרת), היו
 כדלקמן:

 הרבעון הרביעי 2013 סיכום שנת 2013

 מדד המניות הכללי 5.30/0 15.30/0

ת 1.00/0־ 35.60/0 ו י נ  יתר מ

 מדד ת״א 100 5.70/0 15.10/0

 מדדת״א 25 5.10/0 12.10/0

 מדד אג״ח להמרה 2.20/0 12.30/0

 מדד אג״ח כללי 1.50/0 5.40/0

 מדד המחירים לצרכן 0.10/0 1.90/0

 תמוגת המאקרו

 שנת 2013 מסתמנת כשנת מפנה בתהליך ההתאוששות העולמי. במהלך השנה התפוגגו כמעט

 לחלוטין החששות ממשבר פיננסי חמור באירופה, והפוליטיקאים הפנימו כי באמצעות מדיניות

 צנע בלבד, לא ניתן לצאת ממשבר החוב והחלו להפעיל רפורמות לעידוד הצמיחה והתעסוקה

 ותרמו לשיפור הסנטימנט הצרכני והעסקי. על רקע אירועים אלו, אירופה יצאה באופן רשמי

 מהמיתון במהלד הרבעון השני של השנה. בארה״ב, הפד ניהל דו שיח מתמשד עם השווקים לגבי

 אופיו של תהליד היציאה מהמדיניות המרחיבה שהנהיג בשנים האחרונות כאשר בדצמבר הכריז

 על צמצום של תכנית רכישות האגי׳ח. התוצאה של התהליכים בארה״ב ואירופה הייתה עליות

 חדות בשוקי המניות, עלייה שהגבירה מצד אחד את רמת האופטימיות גם בקרב המשקיעים

 הסקפטיים ביותר, אך מנגד גם העלתה לא מעט שאלות בנוגע למידת האטרקטיביות של שוקי

 המניות היום. מצד שני, האיתותים של הפד במהלך השנה פגעו בשוקי המניות בקרב השווקים

 המתעוררים, כאשר בתהליד נחשו חולשות מבניות ברבים מהמדינות המתפתחות. בנוסף,

 הספקולציות על אסטרטגיית היציאה של הפד מתכנית ההרחבה הכמותית פגעה מאוד בשוק

 האג״ח האמריקאי בפרט, ובשוקי האג״ח בעולם בכלל.

 בישראל הצמיחה ב-2013 הייתה נמוכה במקצת בהשוואה ל־2012 ונתמכה על ידי הביקוש המקומי

 לעומת האטה משמעותית בהשקעות ובייצוא.

 על פי האומדן המוקדם של הלמ׳׳ס, הצמיחה בשנת 2013 בישראל הסתכמה ב־3.30/0, בהמשד

 לצמיחה של 3.40/0 בשנת 2012 בפרט, הצמיחה ברבעון השלישי האטה כאשר עמדה על 2.30/0 בלבד.

 הצמיחה ב־2013 נתמכה על ידי הביקוש המקומי כאשר הצריכה הפרטית עלתה ב־4.00/0, לעומת

 3.20/0 ב־2012, וההוצאה לצריכה ציבורית עלתה ב־3.20/0 בדומה ל־2012. ההאטה בקצב הצמיחה

 ב-2013 באה לידי ביטוי בחולשה בהשקעות ובסחר החוץ. ההשקעות בנכסים קבועים עלו ב־2013
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־ סרו ההשתלמות לעוגרי הרשויות המסומיות גע*מ פ ו  התגרה המנהלת של ר

 ב־0.30/0, לעומת עלייה של 3.50/0 בשנת 2012. ההאטה החריפה בסעיף ההשקעות נבעה מירידה

 בבנייה למגורים ומההשקעות בציוד ומכונות על רקע סיום ההשקעה באסדת הגז ב״תמר״ ובשל

 השפעות קצה נוספות מסיום ההשקעה של אינטל במפעל בקריית גת. כמו כן, יצוא הסחורות

 והשירותים ירד בשיעור של 0.10/0, לעומת עלייה של 0.90/0 ב־2012 כאשר בפרט, יצוא הסחורות

 ללא יהלומים וחברות הזנק ירד ב־1.10/0 לעומת עלייה של 4.10/0 ב-2012. החולשה בסחר החוץ

 הישראלי ב־2013 נבעה הן מהתחזקות השקל והן בשל החולשה שנרשמה בסחר העולמי במהלך

 השנה. בניגוד למגמת ההאטה שהסתמנה במהלך 2013, שיעור האבטלה במשק הישראלי ירד

 בצורה ניכרת במהלך השנה מ-6.80/0 בדצמבר 2012 ועד ל־5.50/0 בחודש נובמבר 2013. במהלך

 השנה נרשמה ירידה מתונה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה מ־63.80/0 בדצמבר 2012 ל־63.60/0

 בנובמבר 2013.

 אינפלציה, תקציב וריבית

 האינפלציה במהלך 12 החודשים שקדמו לחודש דצמבר עמדה על 1.80/0 לעומת 1.60/0 בשנת 2012.

 מבין הסעיפים המרכזיים בלטו סעיפי חפירות והירקות, שונות ואחזקת דירה אשר עלו ב-11.70/0,

 5.80/0 ו־3.80/0 במהלך 12 החודשים האחרונים. סעיף הדיור, אשר מהווה כרבע ממדד המחירים

 עלה ב־2013 בשיעור של 2.80/0. על רקע האינפלציה הנמוכה, ולאור התחזקותו של השקל, בנק

 ישראל הפחית פעמיים את הריבית במהלך חודש מאי כאשר היא ירדה מ־1.750/0 ל־1.250/0. מגמת

 ההתחזקות של השקל המשיכה גם לאחר מכן, וביחד עם ההאטה בצמיחה במהלד החודשים

 העוקבים, בנק ישראל הפחית שוב פעם את הריבית בחודש אוקטובר לרמה של 1.00/0. למרות

 הפחתות הריבית, והתערבות בנק ישראל במסחר במט״ח במהלך השנה, השקל התחזק בשנת 2013

 בשיעור של 7.60/0 אל מול סל המטבעות.

 הכנסות רשות המסים בשנת 2013 הסתכמו ב־234.7 מיליארדי שקלים, לעומת 212.6 מיליארדי

 שקלים בשנת 2012. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות לנתוני התקציב, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי

 של 2.80/0, וזאת לאחר עליה ריאלית של 1.19/6 בשנת 2012 לעומת 2011. חלק מהותי מגידול זה

 נובע מהכנסות חד פעמיות בשל גביית הרווחים הכלואים ומהכנסות ממכירת חברות הזנק.

 הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו הסתכם ב-2013 בסך של 33.2 מיליארד שקלים שהם 3.150/0

 אחוזים מהתמ״ג על פי שיטת החישוב החדשה, לעומת התכנון המקורי בתקציב המדינה שעמד על

 גירעון של 4.650/0 מהתמי׳ג.

 אירועים בולטים בארץ ובעולם ב-2013

 האיתותים של הפד והשפעתם על השווקים ־ ב־22 במאי, הפתיע ברננקי את השווקים והצהיר כי

 ייתכן שהפד יתחיל לצמצם את היקף ההרחבה הכמותית עוד לפני סוף השנה. תגובת השווקים

 הייתה מהירה ותשואות האג״ח הממשלתי ברחבי העולם החלו לעלות בחדות. בנוסף, אמרה זו של

 ברננקי הובילה לתיקון חד במדדי המניות של השווקים המתעוררים שלווה גם בהיחלשות

 משמעותית של המטבעות המקומיים. בעקבות החששות מצעד זה של הפד ורמת אי הוודאות

 הגבוהה, התנודתיות בשוקי האג״ח במהלד המחצית השנייה של השנה היתה חריגה בכל קנה

 מידה.
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 ההגרה הטנהלת של רוס־ גורו ההשתלטות לעוגרי הרשויות הט&וטיות גע״ט

 בחירות באיטליה מסמנות שינוי ביוון באירופה - הבחירות באיטליה אשר התקיימו בשלהי חודש

 פברואר, היו במידה רבה רגע מכונן בתהליד ההתאוששות של אירופה. המסר הברור שעלה

 מתוצאות הבחירות היה, כי משטר הצנע באיטליה בפרט, אך גם באירופה בכלל, גדש את הסאה.

 רוח זו שכבר נשבה באירופה קיבלה חיזוק גם מה-יז^ז וממנהיגי העולם בפסגת ה־020, והגדילה

 את הנכונות של תומכות הצנע, וגרמניה בראשן, לשחרר מעט את החגורה אשר הכבידה על אירופה

 מאז 2010. בהתאם, אמון הצרכנים והעסקים באירופה נסק מתחילת השנה, ואירופה אף יצאה

 רשמית ממיתון ארוך במהלך הרבע השני.

 קפריסין כתקדים לחילוצים עתידיים באירופה -חשיפה גבוהה של מערכת הבנקאות הקפריסאית

 ליוון חתרה תחת יציבות הבנקים והייתה המניע העיקרי לבקשת החילוץ של קפריסין. בעוד

 שקפריסין עצמה קטנה מכדי להוות איום אמיתי להחמרת משבר החוב האירופי, דרד הטיפול

 במשבר הקפריסאי היתה הנושא העיקרי כאשר לראשונה, השתתפות של בעלי הפיקדונות בבנקים

 בעלות החילוץ נכללה כתנאי לקבלת הסיוע. מאוחר יותר ב־2013 תקדים זה הפד באופן רשמי

 לחלק מדרך הפעולה בה האירופאים יתמודדו בעתיד עם בנקים שיעמדו בפני קריסה.

 הממשל החדש משנה את מודל הצמיחה של סין - כבכל עשור נכנסה לתפקידה בתחילת השנה

 ממשלה חדשה בסין. עם כניסתה החלה הממשלה החדשה לפרוס את חזונה להתפתחות הכלכלית

 של סין בעשור הקרוב. חזון זה צפוי לעזור לסין לשנות את מודל הצמיחה מכזה המבוסס על יצוא

 זול, השקעה רבה בנדל״ן, וגידול חסר רסן בהיקף האשראי במשק לכזה הנסמד על הצריכה

 הפרטית וההשקעות של המגזר העסקי. על מנת להשיג יעד זה פרסמה הממשלה בפירוט רב את

 הרפורמות הצפויות לעבור על סין בשנים הקרובות. מבין הרפורמות המתוכננות בולטות ההקלה

 במדיניות הילד היחיד, האצה מבוקרת של תהליד העיור, הסדרת זכויות קניין וליברליזציה של

 שוק המט״ח.

 תכניתו של ראש ממשלת יפן למלחמה בדפלציה "6110111108(1^"- אחד הסיפורים הבולטים של

 שנת 2013 הוא עלייתו של שעצו אבה לשלטון והמלחמה שהוא הכריז על הדפלציה והצמיחה

 האפסית השוררים ביפן מזה 20 שנה. אבה הכריז על תכנית חדשה לה הוא קרא על שמו -

 "6110111168(1^". התכנית מבוססת על שלושה ״חצים״ - הרחבה מוניטארית חסרת תקדים,

 הרחבה פיסקאלית ורפורמות מרחיקות לכת לשינוי מבנה הכלכלה. הזרמת הכסף האדירה תמכה

 בשווקים, אשר במונחי מטבע מקומי, הציגו את התשואות המרשימות ביותר בשנת 2013. תכנית

 התמריצים הפיסקאלית ביחד עם ההרחבה המוניטארית תמכו רבות בצמיחה במהלך 2013, אך

 הצלע השלישית בתכנית והחשובה ביותר, הכוללת רפורמות לשינוי מבנה הצמיחה עדיין נתקלת

 בקשיים.

 צמיחה מהירה בבריטניה - הצמיחה המהירה בבריטניה הפתיעה במיוחד לאור העובדה

 שבתחילת השנה היה עוד חשש בשווקים כי בריטניה נמצאת בדרך למיתון שלישי רצוף (״ 16ק1*11

 3ן01״). למרות זאת, בריטניה צפויה לצמוח ב־2013 בשיעור של 1.40/0, כאשר ברבע השלישי של

 השנה היא רשמה צמיחה של 3.20/0 לעומת 2.80/0 ברבע השני. מבין הסיבות להצלחה המפתיעה של

 בריטניה ניתן למנות את ההרחבה המוניטארית של הבנק המרכזי אשר עזרה בהקצאת האשראי

 למקומות הזקוקים לכך במשק (פירמות בינוניות ומשקי הבית). בנוסף, היחלשותו החדה של
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־ הרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המהגמעת גע״מ פ ו  ההברה המנהלת של ר

 השטרלינג במהלד הרבע הראשון(נחלש ב-7.00/0 מול סל המטבעות תוך חודשיים) וההתאוששות

 באירופה תמכו גם הם בשיפור שנרשם במהלד השנה.

 ממשלה חדשה בישראל שמה דגש על הורדת יוקר המחייה - כניסתן של ״יש עתיד״ ו״הבית

 היהודי״ לקואליציה החדשה של נתניהו בתחילת השנה סימנה את הכיוון הכלכלי אליו הולכת

 הממשלה החדשה. כאשר ברקע מהדהדת המחאה החברתית של קיץ 2011, הממשלה החדשה

 שמה לה למטרה מרכזית את הורדת יוקר המחייה בישראל. החל מקבלת המלצות ועדת

 הריכוזיות וכלה בקבינט הדיור של יאיר לפיד, הממשלה בהובלת שר האוצר ושר הכלכלה מנסה

 להניע רפורמות שונות אשר צפויות לבוא לידי ביטוי בירידה של סביבת האינפלציה בטווח הבינוני.

 המתח מול סוריה - מלחמת האזרחים הנמשכת בסוריה והעדויות שהצטברו על שימוש בנשק

 כימי הובילו לאיומים במתקפה צבאית של ארה״ב ובנות בריתה. רוסיה, סין ואירן מצדן איימו כי

 אם ארה״ב תתערב בנעשה בסוריה, יהיו לכד השלכות אזוריות ועולמיות נרחבות. המתח הגיע

 לשיאו במהלד חודש ספטמבר ולאחריו הגיעו הצדדים להסכם על פירוק אסד מנשקו הכימי.

 בשיאו של המתח הגאו-פוליטי, פרמיית הסיכון של ישראל כפי שהיא משתקפת ב־08כ< ל-5 שנים

 קפצה מ־107 נק׳ בסוף יולי ל־147 נק׳ ב־9 בספטמבר, מחיר הנפט קפץ ב־8.30/0 בחודש אוגוסט

 ומדד המניות העולמי של 1801\[ רשם ירידה של 3.80/0. לאחר ההסכם, פרמיית הסיכון של ישראל

 ירדה בחזרה, מחיר הנפט תיקן בחזרה למטה את רוב העלייה במחירו במהלד המחצית השנייה של

 ספטמבר ומדדי המניות שבו לעלות.

 שומ המניות

 מדד ת״א 25 עלה ב־2013 בשיעור של 12.10/0, ומדד ת״א 100 עלה ב־15.10/0. שנה מצוינת עברה על

 שוקי המניות ברחבי העולם שהניבו במרביתם תשואה דומה ואף גבוהה מהתשואה המצטברת

 בשלושת השנים שקדמו להם. הבנקים המרכזיים המשיכו במדיניות המוניטארית האולטרה־

 מרחיבה ואף הגבירו אותה ובכך סיפקו רוח גבית לאפיק המניות. במקביל, יציאתה של אירופה

 מהמשבר, לאחר מיתון של למעלה משנתיים, והשיפור בכלכלה האמריקאית היוו גורם נוסף

 להחזרת אמון המשקיעים.

 על אף השנה החיובית, חשוב לזכור כי העליות לוו בלא מעט מהמורות לאורך הדרך. ככל שנקף

) בארה״ב, כאשר השיא כמובן הגיע עם ^ £ ־  הזמן התגברו החששות מפני תחילת צמצמום ה

 התבטאויותיו של ברננקי בחודש מאי, בו אותת לשווקים על כוונתו להתחיל בתהליך צמצום

 ההרחבה הכמותית.

 בבורסה המקומית, מחצית השנה הראשונה התאפיינה בתשואת חסר ורדיפה אחר ביצועי מדדי

 העולם. למרות זאת, מאמצע השנה ואילך שוק המניות הישראלי התנהג בדומה לשווקים

 המפותחים. ניתן למנות מספר סיבות אשר ריסנו את העליות בשוק המקומי: אסקלציה בסיכון

 הגאו-פוליטי על רקע החששות לתקיפה אמריקאית בסוריה ו/או תקיפה ישראלית באירן; רוח

 הרגולציה והחשש מפגיעה האפשרית ברווחי החברות המשיכו לרחף מעל הבורסה המקומית.

 בנוסף, בשנת 2013 נמשכה מגמת ההסטה של חלק גדול מתיק המניות של הגופים המוסדיים

 לחו״ל. חשוב להדגיש שבשל תשואות החסר של הבורסה המקומית, תמחור השוק ביחס לשווקים
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־ הרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות בע״מ פ ג  החברה המנהלת של ר

 אחרים בחו״ל הפד למעניין במהלך השנה. בהתאם, בשליש האחרון של השנה נרשמה מגמה של

 החזרת השקעות ארצה.

 מאפיין נוסף של השווקים ב־2013 הוא הביצועים העודפים שרשמו מדדי השורה השנייה לעומת

 המדדים המובילים. מדד ת״א 75 רשם השנה תשואה של 24.70/0 ומדד היתר הניב תשואה של

 35.60/0. תופעה זו שיקפה את הגברת התיאבון לנכסים המאופיינים בסיכון גבוה כמו גם את

 החששות מהרגולציה המקומית שמכוונת בעיקר לחברות הגדולות במשק. עם זאת חשוב לציין כי

 תופעה זו אינה ייחודית לישראל והתרחשה בכל העולם.

 שוק הנגזרים והמטבע

 בתקופה הנסקרת הסתכם מחזור המסחר באופציות על מדד המעו״ף ב־14.1 מיליון יחידות

 אופציה או ב־1.8 טריליון ש״ח במונחי נכס הבסיס. מחזור זה מהווה 47440/0 ממחזור המסחר

 שנרשם בתקופה הנסקרת במניות המעו״ף. המחזור בחוזים עתידיים על מדד המעו״ף הסתכם ב־

 15.7 אלף חוזים.

 בשוק המט״ח הסתכם מחזור המסחר באופציות דולר/שקל ב־94 מיליארד ש״ח במונחי נכס

 הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב־9.9 מיליארד ש״ח במונחי נכס הבסיס.

 שמז אגרות החוב

 אג׳׳ח ממשלתיות צמודות מדד - בתקופה הנסקרת עלה מדד האג״ח הממשלתיות צמודות המדד

 בשיעור של 3.00/0. בטווחים הקצרים (0-2 שנים) נרשמה עליה של 2.10/0, בטווחים הבינוניים (2-5

 שנים) עליה של 2.90/0 ובטווחים הארוכים(5-10 שנים) נרשמה עלייה של 3.20/0.

 אג״ח ממשלתיות לא צמודות - בתקופה הנסקרת עלה מדד אג׳׳ח הממשלתיות הלא צמודות

 בשיעור של 3.00/0. השקליות בריבית קבועה עלו ב־4.40/0 ואילו השקליות בריבית משתנה עלו ב־

 2.30/0 אחוזים. באפיק השקלי, עיקר העליות נרשמו באג״ח לטווח ארוכים כאשר בטווחים

 הקצרים (0-2 שנים) נרשמה עליה של 2.20/0, בטווחים הבינוניים (2-5 שנים) עליה של 4.50/0

 ובטווחים הארוכים(5 שנים ומעלה) נרשמה עלייה של 5.40/0.

 אחד המאפיינים הבולטים של 2013 בשוק האג״ח היה התמסורת הנמוכה שבין השוק האמריקאי

 וזה המקומי. תמסורת נמוכה זו נבעה בעיקר מהסביבה הכלכלית השונה בהן שתי המדינות

, הכלכלה 0 £ ־  שרויות ־ בעוד שההתאוששות בארה״ב לוותה בציפייה לתחילת צמצום ה

 הישראלית רשמה האטה במקביל להפחתת ריבית בשיעור מצטבר של 0.750/0. התוצאה של

 תמסורת נמוכה זו באה לידיי ביטוי בהתכווצות מרווחי התשואות בין ישראל לארה״ב כאשר

 מרווח התשואות באג״ח ל-10 שנים ירד מרמה של 2.20/0 בתחילת השנה ל־0.70/0 בסיומה.

1 מיליארד ₪, רמה הגבוהה ב־ . 1 7 -  המחזור היומי הממוצע בשנת 2013 במניות והמירים הסתכם 1

 8.80/0 מהמחזור היומי הממוצע בשנת 2012. גיוסי ההון במניות והמירים הסתכמו בשנת 2013 ב־

 7.2 מיליארד ₪, עלייה של 85.40/0 ביחס לנתוני שנת 2012.

 אגי׳ח קונצרני - התקופה הנסקרת התאפיינה בעליות גם באפיק הקונצרני תוך כדי צמצום מרווחי

 התשואות (>1^/£^?8) אל מול האפיק הממשלתי. בהיותו ייצור כלאים בין האפיק הממשלתי

 ואפיק המניות, הרי שהוא נהנה משני העולמות בדומה לאפיק המנייתי. מדד אגרות החוב
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 ההגרה המנהלת של רגפ- הרן ההשתלטות לעוגדי הרשרות הטהוטיחז גע״ט

5 במהלך .90/ 0  הקונצרניות עלה ב-6.80/0, מדד התל-בונד 60 עלה ב-6.30/0 ומדד התל־בונד השקלי ב־

 התקופה. מרווח התשואה במדד התל־בונד 20 מול אגרות החוב הממשלתיות עמד בסוף התקופה

 על 1.230/0, זאת לעומת מרווח של 1.610/0 בתחילת התקופה. במדד התל־בונד 40 הצטמצם המרווח

 מ־1.710/0 ל־1.270/0 ובמדד התל-בונד השקלי מ־1.260/0 ל־0.99.

 הנטייה הגוברת של המשקיעים לקחת סיכונים דחפה את מדדי השורה השנייה־ מדד התל-בונד

 יתר רשם עלייה של 7.70/0 ומדד תל בונד־ תשואות (שהושק השנה בחודש פברואר ומורכב מאג״ח

 קונצרניות צמודות בדירוג השקעה של -888 עד קפץ ב־10.00/0 מתחילת השנה. גורם נוסף

 שתמף השנה באפיק הקונצרני היה קצב הגיוסים הגבוה בקרנות הנאמנות המתמחות באג״ח

 קונצרניות שהוביל גם לביקוש גבוה להנפקות חדשות.
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 ההגרה הטנהלת של דוס־ הרץ ההשתלטות לעוברי הרשויות הטהוטיות גע״ט

 מגמות והתפתחויות געיף קופות הגמל ומ2ג הקופה גיחמ

 להתפתחויות אלו

 ר.

 ו, החיסכוו הפמזימי גמשס -גןופות הגמל

 שוק קופות הגמל גדל בשנת 2013 בכ־ 8.80/0 והגיע לשווי כולל של כ־ 347 מיליארד ש״ח.

 מרביתה של העלייה בהיקף הנכסים מיוחסת לתשואות החיוביות.

 קופות גמל אלה כוללות כ־182 מיליארד ש״ח בקופות לתגמולים ואישיות לפיצויים, כ־

 143 מיליארד ש״ח בקרנות השתלמות, כ־22 מיליארד ש״ח בקופות מרכזיות לפיצויים

 וכ־1 מיליארד ש״ח בקופות למטרות אחרות.

 התשואה הממוצעת הנומינלית ברוטו של כלל קופות הגמל הגיעה בשנת 2013 ל-8.870/0

 לעומת תשואה של 9.660/0 בשנת 2012 ותשואה שלילית של(2.990/0) בשנת 2011.

 בחמש השנים 2009-2013 הייתה התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת של כלל קופות

 הגמל 63.540/0 , המבטאת תשואה שנתית ממוצעת של 10.340/0.

 .2. עיגןרי השעוייס גחסיגןה

 ראה סעיף 8.2 בדוח על עסקי התאגיד.
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 החברה הטנהלת של דוס- הרו ההשתלטות לעובדי הרשויות הטפוטיות בע״ט

 3. השפעת ההתפתחויות הכלכליות על מרירות ההשגןעות של

 הסופות המגוהלות ע״י החכרה מיתוח התשואות:

 מסלולי הקופה מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעה הנקבעת ע׳יי

 הדירקטוריון וועדת ההשקעות.

 רום קלאסי: סד המאזן ליום 31.12.13 עמד על 2,663,379 אש״ח לעומת 2,471,493

 אש״ח ליום 31.12.12, גידול של 7.760/0. הגידול נבע בעיקר מרווחים על השקעות בסד

 215,647 אש׳׳ח, לעומת סד של 199,970 אש״ח בשנת 2012. עיקר הרווחים מהשקעות

 בשנת 2013 נבעו מנכסי חוב סחירים (אג״ח קונצרני וממשלתי), ממניות ומתעודות

 סל(השקעות אחרות).

 רום ר1יד אג״ח: סד המאזן ליום 31.12.13 עמד על 167,718 אש״ח לעומת 176,753

 אש״ח ליום 31.12.12, קיטון של 5.110/0. הקיטון נבע בעיקר מצבירה שלילית נטו של

 כ־12,335 אש״ח שנגרמה ברובה כתוצאה מהעברות כספים לקופות אחרות

 ולמסלולים אחרים בקופה. (בשנה הקודמת היתה צבירה חיובית נטו בסד 14,452

 אש׳׳ח). רווחי המסלול מהשקעות בסד כ־ 4 מיליון ש״ח (לעומת 5.3 מיליון ש״ח

 בשנה שעברה), קיזזו במעט את השפעת הצבירה השלילית נטו בזכויות העמיתים.

 רום ספיר מגייתי: סד המאזן ליום 31.12.13 עמד על 12,270 אש״ח לעומת 10,032

 אש״ח ליום 31.12.12, גידול של 22.310/0. הגידול נובע בעיקר מרווחים על השקעות

 בסד 1,678 אש׳יח, לעומת סד של 803 אש׳יח בשנה קודמת. רוב הרווחים על השקעות

 נבעו ממניות ומתעודות סל.
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 ההגרה המנהלת של רוס־ הרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות גע״מ

 ה. המלג הכמפי של הקגפגת שגרהולה של החגרה המנהלת

 1. התפתחרגמ גהפסדגת לסגפגת• גתשלומיפ לעמיתיס גג5זגירה

2013 

 מאוחד

 ספיר

 קלאסי רביד אג״ח מנייתי

 אלפי ש״ח אלפי ש׳׳ח אלפי ש״ח אלפי ש ״ח

 תקבולים מדמי גמולים 438,798 20,337 1,955 461,090

 תשלומים לעמיתים (390,886) (19,597) (886) (411,369)

 העברות צבירה לקופה 12,575 3,539 1,827 17,941

 העברות צבירה מהקופה (69,169) (16,614) (2,256) (88,039)

 צבירה נטו לתקופת הדוח (8,682) (12,335) 640 (20,377)

2012 

 ספיר
 קלאסי רביד אג״ח מנייתי מאוחד

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח

 תקבולים מדמי גמולים 409,966 20,440 1,825 432,231

 תשלומים לעמיתים (387,172) (20,788) (641) (408,601)

 העברות צבירה לקופה 14,362 26,127 2,177 42,666

 העברות צבירה מהקופה (74,036) (11,327) (1,868) (87,231)

 צבירה נטו לתקופת הדוח (36,880) 14,452 1,493 (20,935)

ד של 2,842,966 אלפי ש״ח לעומת ס  זכויות העמיתים ליום ־ 31.12.13 הסתכמו ל

 2,657,793 אלפי ש״ח ליום 31.12.12. גידול של כ־ 6.970/0 בזכויות העמיתים, הנובע בעיקר

 מתשואות חיוביות על השקעות פיננסיות. סך תקבולים מדמי גמולים בשנת 2013 הסתכמו

 לסך 461,090 אלפי ש״ח לעומת 432,231 אלפי ש״ח בשנת 2012. סה״כ תשלומים לעמיתים

 בשנת 2013 הסתכמו לסך 411,369 אלפי ש״ח לעומת- 408,601 אלפי ש״ח בשנת 2012. סך

 ההעברות מהקופה נטו הסתכמו לסך של 70,098 אלפי ש״ח בשנת 2013 לעומת סך של

 44,565 אלפי ש״ח בשנת 2012. הנהלת החברה פעלה בשנת 2013 לביצוע שורה של פעולות

 הסברה לעמיתים, לרבות הדגשת יתרונותיה וייחודיותה של קרן ההשתלמות, על מנת

 לבלום את תהליד העברות הכספים לקרנות השתלמות אחרות ולעודד הצטרפות לקופה.

 נתונים מפורטים על שינויים בזכויות העמיתים ניתן למצוא ב ״דוח על השינויים בזכויות

 העמיתים״ בעמ׳ 8 ו־ 9 בדוח הכספי של קופת הגמל.
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 ההגרה המנהלת של רוס- הרו ההשתלטות לעובדי הרשויות המהומיות גע״מ

 הקשר ביו יתרות חשבונות העמיתים לביו ההשקעות

 דום קלאסי דום ד1יד אג״ח דום ספיד מנייתי

 ליום 31 בדצמבד ליום 31 בדצמבד

2012 2013 2012 2013 

58.160/0 57.330/0 79.280/0 77.580/0 

1.22 1.18 0.54 0.54 

100.000/0 100.000/0 100.000/0 99.700/0 

 ליום 31 בדצמגד

2012 2013 

 נזילות העמיתים(ביחס 60.480/0 59.840/0
 לנכסי הקופה)

 מחי׳מ החסכון(בשנים) 1.03 1.04

 אחוז הנכסים הנזילים 89.030/0 86.580/0

 דום קלאסי

 שיעור הכספים הניתנים למשיכה מיידית מחסכונות העמיתים נכון לסוף שנת 2013

 עמד על כ־ 60.480/0, בהשוואה לכ־ 59.840/0 בסוף שנת 2012. לדעת הנהלת החברה,

 ההפקדות השוטפות למסלול וכן התקבולים בגין נכסי הקופה השונים, מבטיחים

 למסלול תזרים כספים חיובי במצבי שוק רגילים. החברה מתאימה את אורד החיים

 הממוצע של הנכסים הלא נזילים להרכב אוכלוסיית המסלול ולאופי הקופה, שהיא

 קרן השתלמות. עם הגידול בהיקף הנכסים והתחרות ההולכת וגוברת בקרב בתי

 ההשקעות הפרטיים לרבות סוכני הביטוח, פעלה ועדת ההשקעות להגדיל את

 הרכיבים הנזילים במסלול, על מנת להבטיח כי המסלול יוכל לעמוד גם בתרחיש של

 הגדלה בהיקפי משיכות/העברות לקופות אחרות.

 רום רביד אג״ח

 שיעור הכספים הניתנים למשיכה מיידית מחסכונות העמיתים נכון לסוף שנת 2013

 עמד על כ- 77.580/0, בהשוואה לכ- 79.280/0 בסוף שנת 2012. שיעור גבוה זה מבטא

 ככל הנראה את מדיניות עמיתי המסלול להעביר חסכונות נזילים למסלול זה, מתוד

 רצון להימנע מתנודות חדות ולשמירת ערך כספם הנזיל. השקעות מסלול זה, רובן

 ככולן (כולן, נכון למועד כתיבת הדו׳יח), הינן באפיקים בעלי נזילות גבוהה מאוד,

 ולפיכד, תואמת את הרכב הכספים המושקעים בו.

 רום ספיר מנייתי

 שיעור הכספים הניתנים למשיכה מיידית מחסכונות העמיתים נכון לסוף שנת 2013

 עמד על כ־ 57.330/0, בהשוואה לכ-58.160/0 בסוף שנת 2012. ככל שניתן להסיק

 מסקנות מן הסכומים הקטנים־יחסית שהיו במסלול זה במועד הדו״ח, שיעור זה

 מבטא היטב את שיקול הדעת של העמיתים, אשר ניתבו למסלול זה, שמיועד

 להשקעה לטווח אמד יותר ממסלול רום רביד אג״ח, כספים הרחוקים יחסית ממועד

 הנזלתם. נכסי המסלול, נכון למועד כתיבת דו״ח זה, מושקעים ברובם במניות

 הנסחרות בבורסת תל אביב ונחשבים כנזילים ברמה יומית.
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 החברה המנהלת של רעפ- גזרו ההשתלטות לעובדי הרשויות הטגזוטיות בע״ט

 ו. חשיפה לסינור שוק ודרכי ניהולפ

 כללי:

(  ניתן להגדיר ״סיכון שוק״ כשינוי בתנאי השוק(שער חליפין, ריבית, אינפלציה, מחירי מניות וכד,

 אשר יובילו להפסד, כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של הנכס.

 עד לסוף ספטמבר 2011, פעילות ניהול ההשקעות התבצעה באמצעות בית ההשקעות ״פסגות״

 בלבד. החל מאוקטובר 2011 פוצלו השקעות הקופה בין שני בתי ההשקות, פסגות ו ״ 181״, כפי

 שתואר לעיל, פעילות ההשקעות חושפת את הקופה לסיכוני שוק שונים. פסגות ו 181, , מתמודדות

 עם סיכונים אלה, בין השאר, באמצעים הבאים:

 • בתי ההשקעות לעיל מינו מנהל בקרת סיכונים, הכפוף ישירות למנכ״ל.

 • פעילות בתי ההשקעות לעיל, בכל הקשור ליצירת חשיפות, מתבצעת בכפוף להחלטות

 הדירקטוריון וועדת ההשקעות של הקופה, באופן שיתאים לפרופיל הסיכון הייחודי של

 הקופה.

 • מעקב ובקרה אחר רמות הסיכון מתבצעות באמצעות מערכות מידע ומודלים מקובלים

 (11^\, תרחישי קיצון וכדומה) ובהתאם לדרישות חוזר האוצר בנדון.

 • החברה מינתה מנהל סיכונים במיקור חוץ ־ חברת הלפרין יועצים בע״מ (18^£0). למנהל

 הסיכונים במיקור חוץ אחריות כוללת על ניהול הסיכונים הפיננסיים בקרן ועל מילוי

 דרישות חוזר 2009-2-3 בדבר ״מערד ניהול ובקרת הסיכונים בחברות מנהלות של קופות

 הגמל״. מנהל הסיכונים מתווה את המתודולוגיה לניתוח הסיכונים ואמידתם, קובע את

 כלי המדידה והפרמטרים לחישוב, ומגיש דוח רבעוני לדירקטוריון כנדרש בחוזר. מנהל

 הסיכונים מנהל מעקב חודשי אחר אומדני הסיכון ומוודא כי המערכות והתהליכים

 הקיימים מספקים למעקב ולניהול החשיפה בהתאם למדיניות שהוגדרה.

 • קיום דיוני פורום חוב, לרבות דיווח חובות בעייתיים, בהקשר של ההשקעות המנוהלות

 ע״י כל אחד מבתי ההשקעות.

 גורמי סיכון מאקרו כלכליים:

 * מצכ חמשק - למצב הכלכלי של המשק יש השלכה על שווי הכספים המנוהלים בקופת הגמל

 שכן כספים אלה מושקעים ברובם בחברות במשק הישראלי המצב הכלכלי משפיע גם על טעמי

 העמיתים בהעדפת אפיקי ההשקעה והחיסכון לטווח הארוד.

 * סיכוני שוק - הקצאת הנכסים בין אפיקי ההשקעה השונים מתבצעת מתוד מטרה להשיג את

 התשואה המקסימאלית ברמת סיכון נתונה, כפי שנקבעה ע״י דירקטוריון/ועדת השקעות של

 הקרן. החלטות ההשקעה המתקבלות מתבססות על תחזיות לגבי האפיקים/הנכסים השונים.

 התחזיות, מתבססות על הערכות מאקרו/מיקרו כלכליות לגבי המשתנים הכלכליים: אינפלציה,

 שער חליפין, שיעור ריבית וצמיחה. החלטות ההשקעה מביאות בחשבון את סטיות התקן של
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 ההברה המנהלת של דוס- הרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות בע״מ

 תשואות הנכסים השונים ואת המתאם ביניהם. כדאיות ההשקעה מההיבט של תשואה מול

 סיכון נבחנת ברציפות, החל מרגע ביצוע ההשקעה. היבט חשוב של ניהול הסיכונים בקופה כרוך

 בפיזור ההשקעות בין האפיקים השונים (צמוד מדד, לא צמוד, צמוד מט״ח, מניות). במסלול

 ההשקעות העיקרי(רום קלאסי) כ־ 320/0 מהשקעות צמודות למדד ואלה חשופים בעיקר לסיכוני

 העלאות ריבית וירידה במדד המחירים. חלק נוסף מהנכסים מושקע באפיק הלא צמוד והוא

 חשוף בעיקר לסיכוני ריבית. חלק נוסף מושקע במניות, בארץ ובחו״ל, והוא חשוף לשינויים

 בשווקי המניות השונים. הקופה מנהלת 3 מסלולי השקעות, בשלושה פרופילי סיכון- ״רום

 קלאסי״ (המסלול הכללי), ״רום רביד אג״ח״ (מתמחה באג״ח) ו״רום ספיר מנייתי״־ המתמחה

 במניות.

 * סיכוני אשראי - סיכוני אשראי ואיכות תיק האשראי נמדדים בעיקרם על פי יכולת הפירעון של

 המנפיקים השונים המרכיבים את התיק. הקרן משקיעה באג״ח קונצרניות סחירות ולא

 סחירות, אג״ח להמרה ופיקדונות. שיעור התשואה הנדרש על ידה בגין ההשקעה בנכסים אלה

 גבוה מזה הנדרש מאג״ח ממשלתיות מקבילות. הפער בין התשואה המתקבלת מאג״ח קונצרני,

 לזו המתקבלת מאג״ח ממשלתי, לאותה תקופה, מגלם את פרמיית הסיכון בגין האפשרות

 לחדלות פירעון של מנפיק האיגרת.

 גורמי סיפון ענפיים:

 * חלות בשוס החוו ־ החברה פועלת בתחום שוק ההון, המאופיין בתנודתיות הנעוצה בגורמים

 רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם. במסגרת זאת, שינוי תנאי השוק שעשוי לכלול שינויים

 בשערי ריבית, שערי חליפין, שיעורי אינפלציה ומחירי ניירות ערך, עלול להביא לירידה בשווי

 הנכסים המנוהלים.

 * שינויים ברגולציה ־ פעילות החברה כפופה לפיקוח ואישורים מטעם גורמים רגולאטורים

 שונים, ולפיכך היא עשויה להיות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות המוכתבים על ידי גורמים

 אלו ומשינויי חקיקה בתחום. ישנו חשש כי יבוצעו שינויים רגולאטורים אשר יפגעו בפטור ממס

 שניתן להפקדות לקרן השתלמות ו/או מיסוי הון על הרווחים.

 * בחירה זהות סופה הגמל על ידי העובד - במסגרת חקיקת בכר וחיזוק לכך במסגרת תיקון מס׳

 3 לחוק קופות גמל ניתנה לעובד הזכות לדרוש ממעסיקו להפקיד כספים בגוף מוסדי שייבחר על

 ידו. להוראות חקיקה אלו עשויה להיות, לטווח הארוד, השפעה על מספר העמיתים בחברה ועל

 סך נכסיה.

 * פגיעה באמינות החברה - מוניטין החברה ושמה הטוב של קופת גמל מהווים גורם חשוב

 בשימור עמיתים קיימים של החברה (במיוחד לאור חקיקת בכר), וכן בהפקדות של עמיתים

 חדשים. פגיעה במוניטין החברה עלולה להשפיע על פעילות החברה, היקף נכסיה ומספר

 העמיתים בה.
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 החכרה המנהלת של רגם־ הרץ ההשתלטגת לעגכדי הרשויות הטהגטיגת כע״ט

 גורמי סיכון ייחודיים לחברה:

 * מצכ הרשויות המקומיות כישראל ־ במהלך השנים האחרונות נקלעו מספר רב של רשויות

 מקומיות לקשיים כלכליים. קשיים אלו גורמים, בין היתר, לפיגורים בביצוע הפרשות לקופה,

 בהן מחויבות רשויות אלו, לטובת עובדי הרשויות הנמנים על עמיתיה. פיגורים בביצוע הפרשות

 כאמור משפיעים על היקף נכסי הקופה. יתכן כי אם יתמשד ויעמיק המשבר הכלכלי, הדבר

 עלול לפגוע בהכנסות הרשויות המקומיות, ומכאן - לפגיעה ביכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן

 כלפי עובדיהן.

 * מילות חשבונות העמיתיס ־ כ־610/0 מכספי עמיתי הקופה הם כספים נזילים, הניתנים למשיכה

 בכל עת על ידי עמיתיה. ניסיון העבר מעיד על כי משבר חריף בשוק ההון מוביל לגידול משמעותי

 במשיכות העמיתים, דבר העלול להעמיד בסכנה את יכולתה של הקופה לעמוד בהתחייבויותיה

 עקב מחסור במזומנים ו/או אי יכולת מימוש נכסים. האפשרות לנייד כספים בין קופות

 ומסלולים, הגדילה משמעותית את הסיכון למשיכה גבוהה של כספים ע״י עמיתים. ועדת

 ההשקעות ומנהלי התיק עוקבים אחר היקף המשיכות ובהתאם - אחר שיעור הכספים הנזילים

 והניתנים למימוש בתיק, על מנת להימנע ככל הניתן מהתקיימות אירוע מסוג זה. התמודדות

 עם סיכון זה נעשה בין השאר באמצעות הערכות היחס בין הכספים שהגיעו לבשלות והערכות

 ההנהלה לגבי היקף המשיכות והעברות הצפוי לבין סך הנכסים הסחירים והנזילים.

 ועדת השקעות מקיימת מפעם לפעם דיון בנושא זה ומחליטה על שיעור הנזילות המינימלי

 הנדרש, בכדי לעמוד במשיכות הצפויות של כספי העמיתים.

 * התקשורת כהסכמי הפצה ־ עמלת ההפצה נקבעה במסגרת רפורמת בכר, שבעקבותיה,

 משלמים מנהלי הקרנות למפיץ הקרן ־ משמע לבנק אחוז מדמי הניהול שהן גובות ויוצרות

 תמריץ לבנקים לייעץ ללקוחותיהם על קרנות השתלמות שמשלמות להם עמלות הפצה כאמור.

 הקרן אינה משלמת עמלות הפצה נכון למועד הדוח.

 ז. הסכר לנגשאים שאליהפ הפנה רגאה החשכגן של החכרה הטנהלת את תשגטת הלכ

 כחגגת רעתג על הרגחגת הכספייס

 רואה החשבון של החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו.
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 ההגרה המנהלת של רופ- הרו ההשתלמות לעוגרי הרשויות המהומיות גע״מ

 ח. פרטיפ על הנהלת החברה המנהלת

 ו. פרטיפ על חגרי הדירגןטגרימ גגעתתיג

ע פללי ד י  1.1 מ

 בו

 משפחה

 של בעל

 ענייו

 עובד של

 התאגיד

 / תאגיד

 קשור

 עיסוק עיקרי

 נוסף

 תאריד

 תחילת

 בהונה

 שנת מען נתינות

 לידה

 מספר

 ת.ז.

 שם פלטי

 ומשפחה

 יו״ר הסתדרות כו לא.

 המעו״ף

 יצחק רבין 14, ישראלית 11.11.95

 קריית אונו

 1 ארנון בר־דוד 054257274 1957

 לשעבר, מנכ״ל כן לא.

 מרכז המועצות

 האזוריות

 בישראל

 נס הרים 82, ישראלית 11.11.95

 ד.נ. האלה

 2 בנימין כהן 043309335 1934

 יו״ר ארגון יו לא.

 עובדי עיריית

 חיפה

 הנוטר 42א׳, ישראלית 16.11.99

 קריית חיים

 3 משה מזרחי 052236932 1954

 מנהל חטיבה כן לא.

 בהסתדרות

 המעו״ף

 יוחנן באדר 8, ישראלית 23.3.05

 רמת גן

 4 גילבר־טל 023064058 1967

 מנהל חטיבה כו לא.

 בהסתדרות

 המעו״ף

 חיסין 8, פתח ישראלית 23.7.07

 תקוה

 5 רונן אחרוני 059025049 1964

 מנהל חטיבה כו לא.

 בהסתדרות

 המעו״ף

 גלעד 9/37 ישראלית 26.4.07

 רמת גן

 6 אלי טרבלסי 057851818 1962

 יו״ר ארגון כן לא

 העובדים

 בעיריית ת״א

 יפו

 תמיר שמואל ישראלית 08.01.07

 3, תל אביב

 7 רמי בן גל 054742523 1957

 חשבת אסטרה לא לא

- זניקה ישראל

 סנונית 57, ישראלית 28.05.08

 אלפי מנשה

 8 חגית שמואל 031770563 1974

 בעל חברה לא לא

 לייעוץ כלכלי

 קשאני 3ב׳׳ ישראלית 05.10.08

 תל אביב

 9 ברוריה ורונה 073425639 1949

 דירקטורית לא לא

 הבורסה לני״ע

 ומרצה במסלול

 האקדמי של

 גפן 16, ישראלית 07.01.10

 מכבים

 10 לינדה בן שושן 059279224 1965
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 ההגרה המנהלת של רוס־ הרו ההשתלמות לעוגרי הרשויות המהומיות גע״מ

 גו

 משפחה

 של בעל

 עציץ

 עובד של

 התאגיד

 / תאגיד

 קשור

 עיסוק עיקרי

 נוסף

 תאריד

 תחילת

 כהונה

 שנת מען נתינות

 לידה

 מספר

 ת.ז.

 שם פרטי

 ומשפחה

 המכללה

 למינהל

 ממונה על כו לא

 הסכמי עבודה

 ושכר-מרכז

 השלטון

 המקומי

 שבט בנימין ישראלית 18.08.10

 56, גבעת זאב

 11 דן בן חיים 50005727 1950

 ראש מועצה כן לא

 מקומית בית

 אריה

 מאיר אריאל ישראלית 18.08.10

 6, בית אריה

 12 אבי נעים 022633689 1966

 יועץ אקטוארי לא לא

 לחברות

 יעקוב ישראלית 19.05.11

 שרייבום 22,

 ירושלים

 13 אבי עיי ש 012357182 1968

 סמנכ״ל כספים כן לא

 ומינהל-מרכז

 שלטון מקומי

 העלייה ישראלית 11.10.11

 השנייה 13,

 הרצליה

 אריאל 016829822 1973

 שטיינברג

14 

 ראש המועצה כן לא

 המקומית באר

 יעקב

 הגפן 5, באר ישראלית 30.08.12

 יעקב

 15 ניסים גוזלן 059105940 1965

 חבר ועדת כן לא

 השקעות

 בעמותת שחר

 און-עמותה

 לקידום מקצועי

 חברתי. יועץ

 לוועדת

 השקעות קרן

 הדרים.

 מרידור יעקב ישראלית 13.05.13

 3 , תל אביב

 16 תמיר פלג 038259461 1975
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 ההגרה המנהלת של רופ- הרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות גע״מ

ע פרטני ד י  1.2 מ

 נוכחות בי שיבות

ת
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ח
 

ת
עו

ק
ש

ה
 

12 
*1 
 ־1

 ד!

 השכלה ועיסוק עיקרי

 בחמש השנים האחרונות,

 חברות בהן מכהן

 בדירקטור

 חיצוני

 פנימי

 שם פרטי

 ומשפחה

ת
ש

כי
 ר

ס
נכ
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 ־1
 ־1
 .ת
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ת
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ה
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ה
 

12 
*1 
 ־1

 ד!

 השכלה ועיסוק עיקרי

 בחמש השנים האחרונות,

 חברות בהן מכהן

 בדירקטור

 חיצוני

 פנימי

 שם פרטי

 ומשפחה

 השכלה: תיכונית חבר כן לא 1 7 4 2 2

 עיסוק: יו״ר הסתדרות

 המעו״ף, יו״ר ארגון עובדי

 עירית תל אביב

 דירקטור: שחר און,

 דירקטור המסלול

 האקדמי -המכללה למנהל,

 העמותה לקידום חברתי

 מקצועי

 ארנון בר־ פנימי

 דוד

1 

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 לא 4

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: תיכונית+ חבר לא לא

 עיסוק: מנכ״למרכז

 המועצות האזוריות.

 דירקטור: בחברה למשק

 וכלכלה של השלטון

 המקומי, עוצ״מ-קופ״ג

 לעובדי ציבור במושבים

 בנימין פנימי

 כהן

2 

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 לא 4

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: תיכונית חבר לא לא

 עיסוק: יו״ר ארגון עובדי

 עיריית חיפה

 דירקטור: קופ״ג עירית

 חיפה

 משה פנימי

 מזרחי

3 

 השכלה: אקדמית(עו״ד) חבר לא כן 31 8 4 2 2

 עיסוק: מנהל חטיבה

 בהסתדרות המעו״ף.

 גיל פנימי

 בר־טל

4 

 לא 8 4 2 2

 חבר

 השכלה: אקדמית(עו״ד) חבר כו לא

 עיסוק: מנהל חטיבה

 בהסתדרות המעו״ף.

 רונן פנימי

 אחרוני

5 

 לא

 חבר

 לא 4 2

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: אקדמית חבר לא לא

 עיסוק: מנהל חטיבה

 בהסתדרות המעו״ף.

 דירקטור: קרן הדרים

 אלי פנימי

 טרבלסי

6 

 לא

 חבר

 לא 4 1

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: אקדמית(עו״ד) חבר לא לא

 עיסוק: יו״ר ארגון

 העובדים בעירית ת״א־יפו.

 7 רמי בן גל פנימי
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 ההגרה המנהלת של רוס- הרץ ההשתלטות לעובדי הרשויות המהוטיות גע״מ

 .€ נוכחות בישיבות

*1 
 ־1

 י* 11
£. 
* ־?  ו

 השכלה ועיסוק עיקרי

 בחמש השנים האחרונות,

 חברות בהן מכהן

 כדירקטור

 חיצוני

 פנימי

 שם פרטי

 ומשפחה
ק
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€. 

*1 
 ־1

 י* 11
£. 
* ־?  ו

 השכלה ועיסוק עיקרי

 בחמש השנים האחרונות,

 חברות בהן מכהן

 כדירקטור

 חיצוני

 פנימי

 שם פרטי

 ומשפחה

 לא 2

 חברה

 השכלה: עו״דורו״ח. חבר כן כן 31 8 4

 עיסוק: חשבת אסטרה -

 זניקה ישראל

 חגית פנימי

 שמואל

8 

 לא

 חברה

 לא

 חברה

 לא לא

 חברה

 אינה לא כן 31

 חברה

 השכלה: אקדמית

 עיסוק: יעוץ

 ברוריה חיצוני

 ורונה

9 

 לא 1

 חברה

 השכלה: תואר שני במנהל חברה חברה יו״ר 28 7 4

 עסקים מהאונ׳ העברית

 עיסוק: דירקטורית

 הבורסה לני״ע ומרצה

 במסלול האקדמי של

 המכללה למנהל. נח״צ ב

 ״עגור-חברה לניהול

 קופות גמל וקרנות

 השתלמות בע״מ״. שימשה

 כשותפה ויו״ר שלבית

 ההשקעות הדס ארזים

 בע״מ. שימשה כסמנכ״ל

 בכיר וחברת הנהלה בבנק

 דיסקונט

 לינדה בן חיצוני

 שושן

10 

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 לא 4

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: אקדמית חבר לא לא

 עיסוק: ממונה על הסכמי

 עבודה ושכר - מרכז

 השלטון המקומי

 11 דן בן חיים פנימי

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 לא 2

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: אקדמית חבר לא לא

 עיסוק: ראש המועצה

 המקומית בית אריה

 12 אבי נעים פנימי

 השכלה: אקדמית חבר יו״ר חבר 30 8 4 2 2

 עיסוק: יועץ אקטוארי

 לחברות

 13 אבי עיי ש חיצוני

 לא 4 2 2

 חבר

 השכלה: אקדמית יו״ר לא חבר** 19

 עיסוק: סמנכ״ל כספים

 ומנהל- מרכז שלטון

 מקומי

 אריאל פנימי

 שטיינברג
* 

14 

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 השכלה: לימודי תואר חבר לא לא לא לא 1

 ראשון במשפטים.

 עיסוק: ראש המועצה

 ניסים פנימי

 גוזלן

15 
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־ הרן ההשתלמות לעוגרי הרשויות המהומיות גע״מ פ ו  ההגרה המנהלת של ר

 נוכחות בישיבות
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 השכלה ועיסוק עיקרי

 בחמש השנים האחרונות,

 חברות בהן מכהן

 כדירקטור

 חיצוני
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 השכלה ועיסוק עיקרי

 בחמש השנים האחרונות,

 חברות בהן מכהן

 כדירקטור

 חיצוני

/ 

 פנימי

 שם פרטי

 ומשפחה

 המקומית באר יעקב

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 לא

 חבר

 אינו לא כן 19

 חבר

 16 תמיר פלג ל.ר השכלה: אקדמית -

 0 ועדות השקעה טלפוניות נלקחו במניין ועדות ההשקעה, אם ובמידה שהיו.

 • מר אבי עייש - דח׳׳צ - יו״ר ועדת ביקורת, חבר ועדת השקעות, חבר ועדת שיווק, חבר

 הועדה לבחינת רכישת נכס.

 • גב׳ לעדה בן שושן - דח״צ - יו״ר וועדת השקעות, חברת וועדת ביקורת, יו״ר הועדה

 לבחינת רכישת נכס.

 • הרכב וועדת שיווק: עו״ד רונן אחרוני, מר ארנון בר־דוד, עו״ד גיל בר טל, מר אבי עייש,

 מר אריאל שטיינברג, אלי טרבלסי, רמי בן גל(אושרו בדירקטוריון 21.03.2013).

 • הרכבה וועדה לבחינת רכישת נכס: מר ארנון בר-דוד(יו״ר), מר אריאל שטיינברג(*), גב׳

 לעדה בן שושן, עו״ד רו״ח חגית שמואל, מר אבי עייש, עו׳׳ד רונן אחרוני, עו״ד גיל בר־טל.

 * נושא משרה במרכז השלטון המקומי ־ צד קשור לחברה. משמש כיו״ר

 הדירקטוריון.

 ** מונה כחבר ועדת השקעות ביום 6.5.2013 (משרד האוצר)

 *** חדל לכהן כדירקטור בשנת 2014.
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־ הרן ההשתלטות לעוכרי הרשויות הטפוטיות גע״ט פ ו  ההכרה הטנהלת של ר

 .2. שכר רירקטוריפ

 הדירקטורים בחברה, וחברי ועדת ההשקעות (אשר אינם נמנים על מצבת הדירקטורים בחברה)

 זכאים לגמול השתתפות בישיבות וכן לגמול שנתי, בהתאם לעקרונות שאומצו בועדת הביקורת,

 בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה. סה״כ ההוצאה בגין גמול דירקטורים כמפורט להלן

 שנרשמה בספרי החברה בשנת 2013 עמדה ע״ס כ 1,400 אלפי ש״ח, לעומת כ 1,305 אלפי ש״ח

 בשנת 2012.

 בשנת 2013, החברה ערכה ביטוח אחריות מקצועית וביטוח מפני מעילות על פי סכומים

 המפורטים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות(הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן).

 החברה ערכה ביטוח נושאי משרה לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, וליתר נושאי

 המשרה בה. עלות הביטוח כאמור עמדה ע״ס כ 197 אלפי ש״ח בשנת 2013 לעומת כ 181 אלפי

 ש״ח בשנת 2012. החברה אישרה חתימת כתבי שיפוי עם נושאי המשרה בה בהתאם להוראות

 הדין. בחודש מאי 2010 חתמה החברה על כתבי שיפוי כאמור.

 3. כינוס הדירסטוריון וועדותיו גשנת 3ו 20

 3.1 בשנת 2013 התכנס דירקטוריון החברה המנהלת ל 4 ישיבות.

 3.2 ועדת ההשקעות של הקופה, שהוקמה כנדרש בהוראות הדין, התכנסה השנה ל־ 31

 ישיבות.

 3.3 ועדת הביקורת התכנסה השנה ל 8 ישיבות.

ם ועדכונים בעניין יישום הוראות . X80 בחברה נמסרים במסגרת ועדת י ח ו ו י ד 3 . 4 

 ביקורת המשמשת גם כצוות היגוי סוקס.

 3.6. ועדת שיווק התכנסה ל - 2 ישיבות.

 3.7. ועדה לבחינת רכישת נכס התכנסה ל - 2 ישיבות.
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 ההגרה המנהלת של רגס־ הרו ההשתלמות לעגגדי הישגיות המהגמיגת גע״מ

 4. פרטיפ על נושאי משרה גכירה גחגרה

 שם פרטי מספר שנת תפקיד נתינות תאריך תפקיד בחברה השכלה וניסיונו בן

 ומשפחה ת.ז. לידה בחברה תחילת קשורה או בחמש השנים משפחה

 כהונה בבעל עניין האחרונות שלבעל

 עניין

 בחברה*

 השכלה: עו׳׳ד, לא.

 תואר ראשון

 במינהל עסקים,

 תואר ראשון

 ושני במשפטים.

 עיסוק: מנהל

 חטיבת עובדי

 הרשויות

 המקומיות

 בהסתדרות

 המעו״ף.

 מנהל חטיבה

 בהסתדרות

 המעו״ף.

 מנכ״ל ישראלית 6.8.06

 (דירקטור)

 1 גילבר־טל 023064058 1967

 השכלה: לא

 אקדמית^18^.

 חבר ועדת

 השקעות

 בעמותת שחר

 און-עמותה

 לקידום

 מקצועי

 חברתי. יועץ

 לוועדת

 השקעות קרן

 הדרים. כיהן

 כחבר

 סמנכ״ל ישראלית 10.5.09

 (כיהן גם

 בוועדת

 ההשקעות

 של רום

 בשנת

(2013 

 2 תמיר פלג 038259461 1975

 מבקרת ישראלית 2008 לא. אקדמית(רו״ח). לא

 פנים

 3 רחל בן גל 017197534 1957

 יועץ ישראלית 1998 לא. אקדמית(עו״ד). לא.

 משפטי

 4 אורן ששון 22029888 1965

 בעל משרד לא

 לראיית חשבון

 לשירותים

 נלווים, רו״ח,

 בעל תואר ראשון

 בכלכלה

 וחשבונאות

 ומוסמך

 במשפטים.

 מנהל ישראלית 2008 לא.

 כספים

 דורון 059764670 1965

 ארגוב

5 

34 



 ההגרה הטנהלת של רופ- גורן ההשתלטות לעוגרי הרשויות הטקוטיות גע״ט

 שם פרטי מספר שנת תפקיד נתינות תאריך תפקיר בחברה השכלה וניסיונו בן

 ומשפחה ת.ז. לידה בחברה תחילת קשורה או בחמש השנים משפחה

 כהונה בבעל עניין האחרונות של בעל

 עניין

 בחברה*

 תואר ראשון לא

 בחשבונאות

 וכלכלה, תואר

 שני במנהל

 עסקים, רו״ח,

 15 שנה ניסיון

 בניהול סיכונים

 ישראלית 2010 אין

 ובריטית

 מנהל

 סיכונים

 דייוויד 011817467 1969

 ברנשטיין

6 

 5. תנאי שכר (שכיריפ)

 תשלומים בגין שפר(עלות מעביד לחמשת מל1בלי השבר הגבוה בחברה) :

 עלות

 שכר

 אש״ח

 עובד

 1 עובד א׳ 453

 2 עובד ב׳ 219

 3 עובד ג׳ 210

 4 עובד ד׳ 202

 5 עובד ה׳ 199

 >). רואה חשכמ מכסר של החכרה המנהלת

 הוגו, גינזבורג, יודלביץ ושות׳, רואי־חשבון

 רח׳ יגאל אלון 57, ת״א 67891

 רו״ח אחראי על תיק הקופה - אפרת רביב חלפון.

35 



־ הרו ההשתלמות לעוגרי הרשועת המקוטעת גע״מ פ ו  ההגדה המנהלת של ר

 ט. תיאור א\>^ רהגל ההגרה המגהלת

 1. (והל עגודת הדירקטוריון

 דירקטוריון החברה מתכנס לישיבות דירקטוריון לקבלת דיווחים על התפתחות

 הקופה ולקבלת החלטות נדרשות בנושא ניהול תיק ההשקעות. כמו כן דן

 הדירקטוריון במגוון נושאים נוספים הדרושים במסגרת ניהולה השוטף של החברה

 ותפעול הקופה.

 בישיבות הדירקטוריון דנים בנושאים המחייבים התייחסות והחלטת הדירקטוריון

 לפני ביצועם. הדירקטוריון דן ומחליט בנושאים שלפי חוק החברות עליו לדון

 ולהחליט בהם וכן בנושאים המפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים

 (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס״ז - 2007, ו/או בנהלי החברה.

 לדירקטוריון ועדות משנה והן: ועדת השקעות, ועדת ביקורת (המשמשת גם כצוות

 היגוי סוקס וגם כוועדת גילוי), ועדת שיווק, ועדה לבחינת פיצול תיק השקעות.

 אחת לתקופה מקבל הדירקטוריון דוח המפרט את סטטוס ביצוע ההחלטות

 שהתקבלו על ידו בעבר.
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־ הרץ ההשתלטות לעובדי הרשויות הטהוטיות גע״ט פ ו  ההגרה הטנהלת של ר

 2. מתכונת מפורטת לסגלת החלטות על ידי התגרה המנהלת לגבי

 השסעות הסופה המנוהלת

 החל מתחילת אוקטובר 2011 מנוהלות השקעות הקופה ע״י שני בתי השקעות, פסגות

 ו־181. ניהול ההשקעות של מסלול ״ספיר מנייתי״ מנוהל ע״י חברת 181, ניהול

 ההשקעות מסלול ״קלאסי״ פוצל בין חברת פסגות לחברת 181 (כל מנהל השקעות

 קיבל כמחצית מהתיק) וניהול ההשקעות של מסלול ״רביד אג״ח״ מנוהל בידי בית

 ההשקעות פסגות. החלוקה תוכננה מראש עפ״י עקרונות שהתוותה וועדת פיצול

 התיק ובוצעה באמצעות הנהלת החברה, מתאם ההשקעות ובתיאום עם הבנק

 המתפעל(שהיה גם נותן שירותי הקסטודיאן במועד הפיצול ועד לחודש מאי 2012).

 לאור פיצול ניהול ההשקעות כאמור, החל מהרבעון הרביעי של שנת 2011, עברה

 מערכת ניהול ההשקעות של החברה, התאמה לפיצול ניהול ההשקעות ע״י שני בתי

 השקעות. ניהול ההשקעות של כספי הקרן מתבצע על ידי בתי ההשקעות על בסיס

 הנחיה אסטרטגית של הדירקטוריון והחלטות שוטפות של ועדת ההשקעות

 פסגות:

 מחלקת קופות חיצוניות (להלן:״ הצוות״) הוקמה בפסגות ניירות ערד לשם ניהול

 תיקי הנכסים של הקופות המפעליות, כולל קופה זאת. עובדי המחלקה הינם עובדי

 מערך ההשקעות בפסגות ניירות ערך בע״מ.

 המחלקה מונה עובדים בעלי הכשרה מקצועית, ניסיון, וותק מהגבוהים בשוק ההון

 הישראלי והיא כוללת מנהל מחלקה, מנהלי השקעות ומנהלת קשרי לקוחות.

 מחלקת תפעול השקעות מספקת שירותים שוטפים למנהלי ההשקעות ולאורגני

 הקופה(ועדת השקעות ודירקטוריון).

 נכסי הקופה מנוהלים על־ידי המחלקה. תהליד קבלת ההחלטות במחלקה הינו מובנה

 ושיטתי וכולל בין היתר, ניתוח שוקי ההון והכלכלה בישראל ובחו״ל, איתור מגמות

 באפיקי השקעה, ניתוח כדאיות השקעה בנכסים ספציפיים, גיבוש מדיניות השקעה

 מומלצת לטווחי השקעה שונים המובאת בפני ועדת ההשקעות וביצוע מסחר שוטף

 בני״ע בשוק המקומי ובחו״ל.

 ניהול ההשקעות בפסגות מתבצע בגיבוי מחקר מעמיק ושוטף של מחלקות המחקר

 של פסגות בסיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו״ל..

 בפסגות מחלקת רגולציה ואכיפה שהינה מחלקה אובייקטיבית ובלתי תלויה

 האחראית על טיפול בנושאים של רגולציה ,אכיפה, בקרה וציות בבית ההשקעות

 ובכל החברות הבנות השייכת למעיד המשפטי בפסגות. מלבד מנהל המחלקה,

 מועסקים בה - , מנהלי בקרה וקציני ציות.
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 חחגרח חטנחלול של יץפ- היו חחשתלמחז לעוגדי חרשויות חטהגטעת גע״מ

 יצוין, כי אופן ניהול ההשקעות ע״י צוות פסגות לא שונה לאחר ״פיצול״ תיק

 ההשקעות, למעט התאמות המתחייבות מעצם פיצול תיק ההשקעות ו /ואו הוראות

 פרטניות אחרות שניתנו לה ע״י החברה.

:181 

 תהליך קבלת ההחלטות על שינוים בהרכב ההשקעות מתקבל על ידי פורום מוסדי

 של החברה בו חברים מנהלי ההשקעות הבכירים של 181 האחראים על ניהול

 השקעות של הגמל, הקופות המפעליות ותיקי תאגידים. לצורך כך נעשה שימוש

 במשאבי הידע של קבוצת אי.בי.אי ובכלל זה סקירות וניתוחים של כלכלני מקרו

 מקומי וגלובלי, אנליסטים מיקרו וחוב. פעילות המסחר מתנהלת בחדר מסחר ייעודי

 המשרת את הלקוחות המנוהלים של אי.בי.אי אמבן.

 צוות התפעול והבקרה של 181 אחראי על תפעול ההשקעות השוטף, על בקרה ייעודית

 ללקוחות המוסדיים של החברה במסגרתה נבחנת עמידת התיק במדיניות ובתקנות

 האוצר ברמה היומית, מופקים ונשלחים דיווחים לוועדת ההשקעות ולהנהלת

 החברה.

 מתכונת קביעת מדיניות ההשקעות ע״י החברה:

 דירקטוריון החברה, בישיבותיו הרבעוניות או המיוחדות, מקבל דיווח אודות פעילות

 ההשקעות בקופה במהלך התקופה שבין ישיבות הדירקטוריון ומעודכן לגבי החלטות

 ועדת ההשקעות והערכות מנהלי ההשקעות באשר להתפתחויות הצפויות בשוק ההון.

 נושאים כגון קביעת מדיניות ההשקעות הצפויה נדונות בתדירות שנתית לכל הפחות.

 פעילות ועדת ההשקעות והרכב חבריה מתאימים לנדרש בכללי ההשקעה של תקנות

 מס הכנסה הקובעות, בין השאר, את מבנה, הרכב וכשירות חברי הוועדה וכן את

 דרכי פעולתה. בנוסף הוועדה נעזרת בחוות דעתם של גורמים מקצועיים כגון מתאם

 השקעות, מנהל סיכונים וכן קבלת מידע מפורום חוב של בתי השקעות, אשר מטרתו

 לזהות ולסווג חוב כבעייתי ולבצע לגביו מעקב שוטף.

 ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים לפחות, מקבלת החלטות השקעה ומבצעת

 פיקוח ובקרה אחר פעילות המסחר וההשקעות המבוצעת, הלכה למעשה, על ידי

 הצוות. החלטות ועדת ההשקעות מועברות לביצוע לצוות הפועל בכפוף לנוהלי

 ההשקעות שנכתבו ואושרו על־ידי ועדת ההשקעות של הקופה.
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 הרוגיה הטנהלת של רופ- גורו ההשתלטות לעוגדי הישרות הטפוטיות גע*ט

 בנוסף, ועדת ההשקעות של החברה מטפלת בנושאים הבאים:

 • אישור השקעות או עסקאות מסוימות טרם ביצוען כגון: השקעה קרנות השקעה

 פרטיות (כגון: הון סיכון, נדל״ן וגידור), השקעה ישירה בנדל״ן, השקעה בקרנות

 נאמנות/מנהלי תיקים, עסקאות מחוץ לבורסה וכד׳ והכל בהתאם למדרג

 הסמכויות שקבע הדירקטוריון.

 • המלצה לדירקטוריון בנוגע לרמות החשיפה במונחי נכס הבסיס של אופציות וחוזים

 עתידיים שרוכשת או יוצרת הקופה וקביעת השיעור המרבי של בטוחות שהקופה

 רשאית להעמיד בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים.

 • המלצה לדירקטוריון בנוגע לכללים ונהלים לניהול ההשקעות של הקופה והנחיית

 מנהלי ההשקעות בכל הנוגע ליישום מדיניות ההשקעה ופיקוח על יישומה.

 • המלצה לדירקטוריון בנוגע לקביעת מדיניות באשר לאופן השימוש בזכויות ההצבעה

 שיש מכוח ניירות עיד המוחזקים בקופות הגמל וקבלת דיווח על כך.

 • סקירת ביצוע מול החלטות קודמות.

 פעילות ועדת ההשקעות והרכב חבריה מתאימים לנדרש בכללי ההשקעה של תקנות מס

 הכנסה הקובעות, בין השאר, את מבנה, הרכב וכשירות חברי הוועדה וכן את דרכי פעולתה.

 בנוסף הוועדה נעזרת בחוות דעתם של גורמים מקצועיים כגון מנהל סיכונים וכן קבלת

 מידע מפורום חוב של בתי ההשקעות פסגות ו־181, אשר מטרתו לזהות ולסווג חוב כבעייתי

 ולבצע לגביו מעקב שוטף.

 • היות שתיק ההשקעות של מסלול ההשקעה העיקרי בקופה(רום קלאסי) מפוצל בין

 שני מנהלי השקעות, ועדת ההשקעות מתכנסת ומקבלת סקירות מ״מתאם

 השקעות״ המציג מבט כולל על תיק ההשקעות המפוצל ובכלל, לרבות מתן דגשים

 כללים הנובעים מתאום פעולות הוועדה בין שני בתי ההשקעות. כמו מתבצעת ע״י

 מתאם ההשקעות הצגת דוחות הכוללים את הרכב הנכסים, פילוח תיק חו״ל

 ועמידה במגבלות הקצאת הנכסים שאישר הדירקטוריון למסלול רום קלאסי. כמו

 כן מתכנסת הוועדה עם כל אחד ממנהלי ההשקעות בנפרד.

 • חישובים לצויד ניהול סיכונים בתיק ההשקעות הכולל מבוצעים בסיוע בית

 ההשקעות פסגות.

 • הצבעות באסיפות כלליות מבוצעות עבור כל התיק ע״י 181 באמצעות חברת

 אנטרופי.

 • כל בית השקעות מעלה לדיון נפרד את נושא החובות הבעייתיים ומתקיימים שני

 פורומים לעניין חוב, זאת מאחר ולכל מנהל השקעות יש פורום חוב ונהלי אשראי

 פנימיים שלו.
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 ההגרה המנהלת של רגם־ הרו ההשתלמות לעגגדי הרשוטת המגוגמיות גע״מ

 3. הס3את ההשסעות גאמ3עות חשגוו מפ3ל

 בתי ההשקעות רשאים להשתמש בחשבון מפצל בעת ביצוע השקעות בעבור הקופה

 (כל עוד לא הוחלט אחרת ע׳׳י וועדת השקעות).

 4. גהלי גנןרה על גילוע ההשנןעות אל מגל החלטות וועדת ההשסעות

 אחד מתפקידי הועדה הנו לפקח על יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה. בכל ישיבת

 ועדת השקעות מוגשים לוועדה על ידי העוסקים בהשקעות דיווחים המציגים את

 נתוני הקופה, החלטות הועדה והפעילות בקופה בתקופה שחלפה ומידע בדבר עמידה

 במגבלות מדיניות ההשקעות, כד שלוועדת ההשקעות כלים למעקב מקרוב אחר

 יישום החלטותיה.

 בנוסף לכד, הדירקטוריון וועדת ההשקעות הנחו את העוסקים בהשקעות באמצעות

 נהלי הקופה השונים לבצע בקרות ולהעביר דיווחים נדרשים בנושאים שונים כגון:

 דיווח הצבעה באספות כלליות, ניתוח תיק אשראי ודיווח חובות בעייתיים, דיווח על

 חריגות מכללי ההשקעה או ממדיניות ההשקעות, הוצ׳ בגין עמלות, הרכב תיק

 ההשקעות, שערוכים וכדומה. כמו כן הועדה הנחתה את מנהלי ההשקעות לפנות

 לקבלת אישור מראש מועדת ההשקעות לביצוע פעולות מסוימות, כפי שהוגדר

 בנחליה ובמדרג הסמכויות.
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־ הרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות בע״מ פ ו  ההברה המנהלת של ר

ת ההרגעה גאמיפות כלליות ו ר כ  י. תיאור גוהל השימוש מ

 נוהל ״השתתפות באסיפות כלליות״, אשר אושר ע״י החברה, קובע הנחיות בנוגע לאופן

 השתתפות והצבעה באסיפות כלליות מטעם החברה. הנוהל כפוף לתקנות הפיקוח על

 שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס״ט־2009

 ולחוזר גופים מוסדיים 2009-9-11 בדבר הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון.

 הנוהל קובע קריטריונים לגבי חובת ההשתתפות באסיפות ולגבי אופן ההצבעה בהן. הנוהל

 מתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים אשר לגביהם מתקיימות ההצבעות: עסקאות עם בעלי

 שליטה ובעלי עניין, העסקת ותגמול נושאי משרה ומתן שיפוי וביטוח לנושאי משרה, תיקון

 תקנון לעניין סעיפים מסוימים, הקצאת אופציות לעובדים שאינם בעלי עניין ואינם נושאי

 משרה, חלוקת דיבידנד, מינוי דירקטורים פנימיים וחיצוניים ותנאי העסקתם.

 חברת אי.בי.אי (מנהל התיק של הקופה) הוסמכה לייצג את הקופה בהשתתפות והצבעה

 באסיפות השונות ע״י נציגי בית ההשקעות עצמו או באמצעות חברה המספקת שירותי

 הצבעה באסיפות כלליות, אשר תקבל מהחברה ייפוי כח מתאים להשתתפות והצבעה מטעם

 החברה. למרות האמור לעיל, הנוהל קובע באילו מקרים השתתפות באסיפה והצבעה בה

 תובא להכרעת הנציגים החיצוניים של ועדת ההשקעות, לדוגמא : צדדים קשורים.

 הנוהל קובע כי אי.בי.אי תדווח אחת לחודש לוועדת ההשקעות על אופן ההצבעה וההחלטות

 שהתקבלו בכל אסיפה הכללית. הקופה נדרשת לפרסם באתר האינטרנט שלה דיווחים

 שוטפים בדבר השתתפותה והצבעתה באסיפות, בצירוף מדיניות ההצבעה שלה.

 התייחסות לדיון בנושא הנהלים ועדכונם - הנוהל קובע, כי מדיניות ההצבעה ואמות המידה

 ביחס לאיכות הממשל התאגידי תיבחנה ע״י וועדת ההשקעות באופן שוטף, אולם אחת

 לשנה לפחות תקיים הוועדה דיון בנוגע לקריטריונים להצבעות באסיפות כדי לבדוק הצורד

 בעדכונם.

 הקופה רואה באסיפות הכלליות תחום מעורבות חשוב שבאמצעותו ניתן לשנות מוסכמות

 ועיוותים בשוק ההון הישראלי ולקבוע יחסי גומלין הוגנים יותר בין החברות ובין אחזקות

 המיעוט.

 כאמור, בנוהל נקבעו קריטריונים אחידים וברורים לגבי הצבעה במספר רב של נושאים, דבר

 המאפשר לפעול בשקיפות ובאחידות מול החברות הציבוריות.

 אופן ההצבעה תואם גם את מדיניות איכות ממשל תאגידי שאימצה הקופה בהתאם לחוזר.
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־ הרן ההשתלטות לעובדי הרשויות הטהגטעת גע״ט פ ו  ההגרה הטנהלת של ר

 ההשתתפות באסיפות רבות מדי שנה מאפשרת לקופה להעביר את מדיניות הדירקטוריון

 לגבי הנושאים השונים בקרב החברות הציבוריות ולהשפיע, הן על אופן ניסוח סעיפי

 האסיפות המובאים להצבעה והן על תוצאות האסיפות.

 להלן טבלה המפרטת את מס׳ האסיפות הכלליות בהן השתתפה הקופה המנוהלת, ברמת

 מסלול השקעה:

 מס׳ שם מס׳ האסיפות הכלליות בהן

 המסלול השתתפה הקופה כשנת 2013

 1 רום קלאסי 270

 2 רום רכיד אג׳יח 22

 3 רום ספיר מנייתי 116

. גקרגמ מהלים א  י

 1. כקרות ונהלים לגכי הגילוי:

 הנהלת החברה, בשיתוף המנכ״ל ומנהל הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה

 המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילןי של החברה. על

 בסיס הערכה זו, מנכ׳׳ל החברה ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות

 ןהנהלים לגבי הגילןי של החברה הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם

 ולדווח על המידע שהחברה נדרש לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין

 והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע

 בהוראות אלו.

 2 . כ17רה פנימית על דיווח כספי:

 במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2013 לא אירע כל שינוי

 בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באןפן מהותי, או סביר

 שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
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ת 1 מ ל ת ש ח  קרן ה
ת ו מי ) לעובד׳ הרשויות המקו € 6 ו ד 1 ( { ( : 3 ( ! 0 ת ) ה ר ה צ  ה

 אני, מל בר-טל, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדו״ח השנתי של ״החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות
 המקומיות בע״מ״ (להלן: ״החברה המנהלת״) לשנת 2013 (להלן: ״הדוח״).

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

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
 נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון

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

 בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של החברה המנהלת,• וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו

;  על ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח
 כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך
 שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (3^1) ולהוראות

 הממונה על שוק ההון;

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

 התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו ? וכן־

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

; וכן־  באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

 5. אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,
 לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על

 הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

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

 המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן־

 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על

 דיווח כספי.

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

 תאריך

 י.חג.וה המנהלת של רום - קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ

כ קוויו: 03-6868000, סקסי• 03-6868988 ו ) ן 0לפו נ 65203, י  י •ו׳ -י ן )נאי 8, תל-אנ

 א׳ו0חט: 1ו.00.וז׳׳ו^.^/^\ דואר אלקטרוני: 1ו.00.וזזז<1@106/ח36



ת ו מ ל ת ש ה  קרן ה
ת ו מי  הצהרה(1811011)€61-1111) לעובדי הרשויות המקו

 אני, דורון ארגוכ, מצהיר כי:

 סקרתי את הדו״ח השנתי של ״החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי
 הרשויות המקומיות בע״מ״ (להלן: ״החברה המנהלת״) לשנת 2013 (להלן:

 ״הדוח״).

 בהתבסס על ידיעתי, הדו״ח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא
 חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות

 בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים
 באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות,
 השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת לימים ולתקופות

 המדווחים בדוח.

 אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם
 של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של החברה המנהלת; וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא

 לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח ) 
 כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי
 ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (118?!)

 ולהוראות הממונה על שוק ההון;

) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת ג ) 
 והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי,

 לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן־

 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי
 שאירע במהלך התקופה המכוסה בדוח שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי

 להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי;
 וכן-

 אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,
 לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על

 הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה
 או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר
 שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד,

 לסכם ולדווח על מידע כספי,• וכן־

ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ) 
 ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד
 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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ת ו מ ל ת ש ה  קרן ה
 לעובד• הרשויות המקומ״ור

ת על דיווח כספי י מ י נ פ ה ה ר ק ב ה בדבר ה ל ה נ ה ה ו ו ו רי  ׳דוח הדירסטו

 ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ״החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות

 המקומיות (להלן: ״החברה המנהלת״) אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על

 דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה המנהלת תוכננה כדי לספק מידה סבירה של

 ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנהלת לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים

 המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל והוראות הממונה על שוק ההון. ללא

 תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם

 נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס

 לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות

 מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים.

 בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת

 אפקטיביים ומנסרים (״ז0}וח0ודו) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.

 הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של

 החברה המנהלת על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2013, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל

 הבקרה הפנימית של ה־ ץ3^\63€1־ז7 6ר0711 5ח0ו231!ח93־ו0 9חח50ח0כן3 07 1166!רווודו00

 ח0ו55ו'ודוודו00 (0050). בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה (65/ץ6116כ1) כי ליום 31

 בדצמבר 2013, הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי המה אפקטיבית.

 אריאל שטיינברג, יו״ר דירקטוריון

ד ;  מנכ״ל קופת הגמל : גיל כרטל , עו/

 נושא משרה בכיר בתחום הכספים : דורון ארגוג, רו״ח
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