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מ בעיי במל mwp למהול ה1»ב

 ע״מ1 גמל ופומ1ל לניהול רה1ח - הגומל
2017 ד1דצמ1 31 ליוס המאגיד עפמי על דוח

הגדרות

:לצידם הרשומה המשמעות הבאים לקיצורים תהיינה זה בדוח הנוחות, למען

 בע״מ. גמל קופות לניהול הגומל-חברה המנהלת״- ״החברה או ״התאגיד״ או ״החברה״
 הגומל. גמל קופת ־ הגמל״ ״קופת או ״הקופה״

 האוצר. במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק אגף ־ ההון״ שוק ״אגף
 האוצר. במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק אגף על הממונה ־ ״הממונה״

 .2005- התשס״ה גמל), פיננסים(קופות שירותים על הפיקוח חוק - גמל״ קופות ״חוק
 .1964־ התשכ״ד גמל), קופות ולניהול לאישור הכנסה(כללים מס תקנות - הכנסה״ מס ״תקנות

 (בעבר לקצבה מרכזית גמל קופת או פנסיה קרן ביטוח, קופת שאינה לקיצבה גמל קופת לחיסכון- גמל קופת
 לקצבה״) משלמת לא גמל ״קופת הקופה כונתה
וחסכון. ביטוח ההון, שוק רשות - ההון שוק רשות
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rarr? 5 לציהול!twm בע״מ גמל

מבוא .1

עתיד. פני צופה מידע כולל להלן המפורט העסקית והתפתחותו התאגיד עסקי תיאור

 התממשותם אשר עתידיים לאירועים המתייחסים והערכות תחזיות היתר, בין כולל, עתיד פני צופה מידע

החברה. בשליטת ואינה ודאית אינה

 מאמינה״, ״החברה מעריכה״, ״החברה צופה״, ״החברה כגון באמירות כלל בדרך יזוהה זה מידע

 והוא החברה הנהלת של הסובייקטיבית הערכתה על רק מבוסס עתיד פני צופה מידע דומים. וביטויים

הדוח. פרסום במועד לחברה הידועה ואינפורמציה הערכות על מבוסס

 והם להעריכם ניתן לא אשר מגורמים תושפע עתיד פני צופה המידע של התממשותו אי ו/או התממשותו

זה. בדוח כמפורט הקבוצה פעילות את המאפיינים סיכון גורמי לרבות החברה, בשליטת מצויים אינם

 או המוערכות הצפויות, התוצאות מן מהותי באופן שונה להיות עשוי בפועל אלה ציפיות מימוש לפיכך

זה. ממידע המשתמעות

עססיה התפתחות ותיאוד החבדה פעילות - א' חלס .2

החבית עסקי א.

 בישראל התאגדה ״החברה״) או המנהלת״ ״החברה :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול החברה - הגומל

 לתגמולים גמל קופת לנהל במטרה בע״מ״ וגננות למורים גמל קופת - ״הגומל השם תחת 1967 בשנת

 הפכה עת ,1.7.2007 ליום עד תאגידית גמל כקופת פעלה החברה עצמאי. במעמד הוראה לעובדי

בע״מ״. גמל קופות לניהול חברה ל״הגומל- שמה את החברה שינתה 2007 בספטמבר מנהלת. לחברה

הוראה לעובדי ענפיות גמל קופת מנהלת החברה

הגמל״). ״קופת או ״הקופה״ הגומל(כלהלן גמל קופת את מנהלת החברה

 ולפיכך ענפית גמל קופת היא הקופה מעמיתיה. גובה שהקופה ניהול מדמי נובעות החברה הכנסות

הוצאותיה. פי על ניהול דמי גובה החברה

הקופה ניהול הינה היחידה ופעילותה עצמי הון אין לחברה

החברה. ממניות 100% המחזיקה בישראל המורים הסתדרות הינה החברה של המניות בעלת

בע״מ גמל סופות לניהול דה1ח - הגומל

2017 בדצמבר 31 למס התאגיד עססי על דוח

־5־



 ע״מ1 גמל מופות לגיהול חהדה - הגומל

 2017 הדצמבד 31 ליוס התאגיד י1עסל על דוח

(המשך)עפהיו התפתחות ותיאוד החבדה פעילות - א' הלה .2

פעילות תחומי ב.

 הגומל מסלול ,60 עד 50 לבני הגומל מסלול מנוהלים במסגרתה הגומל גמל קופת את מנהלת החברה
ומטה. 50 לבני הגומל ומסלול ומעלה 60 לבני

 עובדי שהינם עצמאי במעמד ולעמיתים שכיר במעמד לעמיתים ענפית קופה הינה הגומל גמל קופות
בישראל. המורים הסתדרות וחברי לעובדי וכן הוראה

 לחסכון גמל קופת הינה הקופה שנה. מידי והמתחדש הממונה ידי על המונפק קופה אישור לקופה

 אישית גמל וקופת לתגמולים גמל קופת ואילך, 2008 המס שנת בשל בה שהופקדו כספים עבור

 הינו הקופות אישורי תוקף .2008 המס לשנת שקדמו המס שנות בשל שהופקדו כספים עבור לפיצויים

.31.12.2018 ליום עד

 במקום חדשים השקעה מסלולי שלושה הגומל גמל בקופת נפתחו 2016 בינואר 1 מיום החל

: 31.12.15 ליום עד קיימים שהיו המסלולים

חדש מסלול )-9924 אוצר ומטה(מספר 50 לבני הגומל גמל קופת

הכללי. המסלול במקום חדש מסלול )־9925 אוצר (מספר 60 עד 50 לבני הגומל גמל קופת

מניות. ללא אג״ח מסלול במקום חדש מסלול )-9926 אוצר ומעלה(מספר 60 לבני הגומל גמל קופת

 לרבות פעילותן, אופן את והמסדירים הממונה ידי על המאושרים תקנונים בסיס על פועלות הקופות
עמיתים. ידי על ומשיכתם כספים הפקדות השקעה, מדיניות ניהול, דמי בדבר הוראות

 על 7.5% ו- העובד ידי על השכר מן 7% עד הם שכיר במעמד לעמיתים לתגמולים ההפרשות שיעורי
 על השכר מן 8.33% עד הינו שכיר במעמד לעמיתים לפיצויים המירבי ההפרשה שיעור המעביד. ידי
המעביד. ידי

במניותיה ועסקאות החברה בהוו השקעות ג.

החברה. במניות שינויים בוצעו ולא בישראל המורים הסתדרות ידי על במלואה מוחזקת החברה
עצמי. הון אין לחברה

דיבידנדים חלוסת ד.

 חילקה לא החברה רווח. למטרות שלא הינה החברה פעילות החברה, של ההתאגדות לתזכיר בהתאם
 בדוחותיה 6 באור גם ראה בעתיד. דיבידנד לחלק בכוונתה ואין מניותיה לבעלי דיבידנד בעבר

החברה. של הכספיים

הגומל @
בע״מ ומל nmp לניהול מגיה

- 6 -



פעילות תחומי לפי המאגיד י1עטל תיאור - ,ב חלה .3

ושירותים מוצרים א.

הקופות פתי )1

לעיל. א׳ לחלק ב׳ בסעיף התייחסות ראה

ובהיצע בביסוש ושינויים מגמות

 ובשיווק גבוהה בתנודתיות רבה, ברגולציה המתאפיין הגמל, קופות ניהול בענף פועלת החברה
 על מכך, יוצא וכפועל המנוהלים הנכסים היקף על ישירה השפעה להם פנסיוניים- מתווכים ע״י

החברה. של תוצאותיה
בו. השוררת ומהתחרות הרגולטור מהחלטות כלכליים, משינויים מושפע הענף

להלן. ג׳ לחלק א׳ בסעיף ראה ופיקוח, מגבלות

 הדירקטוריון בדוח 2 סעיף ראה החברה, פעילות על והשפעתן במשק כלכליות התפתחויות
בהמשך.

עיקריים בשווקים החבלה בחלק מהותיים שיגויים )2

 גמל לקופות התיר טרם שהאוצר העובדה לאור לקטון צפוי הגמל קופות בשוק החברה של חלקה
 סעיף גם ראה - הגמל קופות לחוק 15 בתיקון (כהגדרתן להשקעה גמל קופות להקים ענפיות

 בחלקה לכימות ניתנת אינה שעדיין השפעה תיתכן להלן), ג׳ שבחלק יב בסעיף ענפיים״ ״סיכונים
הגמל. קופות בענף החברה של

הדשיס מוצרים )3

 מדיניות ולהם העמיתים לגיל המותאמים השקעה מסלולי החברה הקימה 1.1.2016 ביום
במסלול. החוסכים גיל למאפייני המותאמת השקעה

הגומל ©
נ?נ*מ גמל קו«ומ למהול חגוה

ע״מ1 גמל מופות לניהול חבדה - הגומל

1 ליום התאגיד עססי על דוח 2017 דצמ*ד31
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(המשך)פעילות תחומי לפי התאגיד עסלוי תיאור - ׳ב חלה .3
ושירותים(המשך) מוצרים

הלפופות סוג לסי מידע )4

כדלסמו: נתונים כולל להלו בטבלאות המידע )4.1

כללי) מסלול הגומל (לשעבר 50-60 לבני הגומל גמל קופת 2016-2017 נתוני
 אג״ח מסלול הגומל (לשעבר ומעלה 60 לבני הגומל גמל קופת

מניות). ללא ממשלתי
 ומטה 50 לבני הגומל גמל קופת

כללי מסלול - הגומל גמל קופת 2015 נתוני
מניות ללא ממשלתי אג״ח מסלול - הגומל גמל קופת

הגומל ©>
נע״כי גמל קופות למהול מבדה

ע״מ1 גמל לאופות לניהול חביה - הגומל
2017 פדצמפד31 ליומ התאגיד י1עטל על דוח

ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
2015 2016 2017

עמיתים: מספד

2,613 2,368 2,193 1פעילים

11,439 10,784 9,999 2פעילים לא

14/052 13/152 12/192 סה״ב
עמיתים: חשבונות מספד

3,098 2,454 2,266 1פעילים

13,116 12,621 11,670 2פעילים לא

ש״ח): נטו(באלפי מנוהלים, נכסים
209,474 183,973 181,319 1פעילים

485,676 477,706 464,543 2פעילים לא

ש״ח): תוצאתיים(באלפי נתונים
94 24 64 3חדשים מצטרפים עבור משונתים גמולים דמי

24 4פעמיים חד גמולים מדי תקבולים

10,008 9,556 8,272 גמולים מדמי תקבולים
182 260 216 לקופה צבירה העברות

(20,359) (22,087) (36,771) מהקופה צבירה העברות

 דמי בו שהופקדו עמית חשבון ,2016 בינואר 12 מיום 2017 2016-9-3 מוסדיים גופים לחוזר בהתאם -2017 - 2016 בדצמבר 31 לימים נתונים עבור פעילים- עמיתים 1

 חשבון בעל כעמית והן פעיל חשבון בעל כעמית הן דווח חשבונות מספר בעל שעמית ייתכן מועד. לאותו נכון יתרה בו ושעומדת הדוח למועד שקדם האחרון ברבעון גמולים

פעיל. לא

 הדוח למועד שקדם האחרון החודש בשל כספים עבורם שהופקדו עמיתים ,2015 בנובמבר 1 מיום 2015-9-32 אוצר לחוור בהתאם 2015 בדצמבר 31 ליום נתונים עבור

פעיל. עמית ייחשב פעיל לא חשבון גם שבבעלותו עמית לחשבון. צבירה העברת למעט - הפקדה זה לעניין הדוח. לתאריך יתרה בחשבונם ושעומדת

פעילים. עמיתים שאינם עמיתים פעילים- לא עמיתים 2

 שאותן הפעמים במספר יוכפל - אחר עיתוי בעל חיוב עבור ,12 ב- יוכפל האחרון בחודש החיוב השנה. במהלך לקופה שהצטרפו פעילים עמיתים משונתים- גמולים דמי 3

פעמיים. חד גמולים דמי כוללים אינם משונתים גמולים דמי 2016-2017 בשנים השנתיים. הגמולים דמי את שישקפו כך השנה במהלך להופיע צפויות הפקדות

A תקופות עבור מוצג אינו כן ועל 2017-9-1 חוור עפ״י 2017 בשנת לראשונה נדרש הנ״ל הנתון הדוח. בתקופת בלבד אחד סכום של תקבול - פעמיים חד גמולים דמי 

קודמות

- 8 ־



(המשך)פעילות תחומי לפי התאגיד עפהי תיאור - '1 הלה .3
(המשך)ושירותים מוצרים א.

הקופות(המשד) סוג לפי מידע )4

(המשך) כדלקמו: נתונים כולל להלן בטבלאות המידע )4.1

כללי) מסלול הגומל (לשעבר 50־60 לבני הגומל גמל קופת 2016-2017 נתוני
 מב אג״ח מסלול הגומל (לשעבר ומעלה 60 לבני הגומל גמל קופת

מניות). ללא
 ומטה 50 לבני הגומל גמל קופת

כללי מסלול - הגומל גמל קופת 2015 נתוני
מניות ללא ממשלתי אג״ח מסלול - הגומל גמל קופת

הגומל ©
m a n ת לנירול מל קופו בע״« ג

ע״מ1 גמל פופות לניהול חבלה - הגומל
1 ליוס התאגיד עספי על דוח 2017 ד1דצמ31

ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
2015 2016 2017

ש״ח): תשלומים(באלפי
(36,522) (36,777) (30,707) פדיונות

- - ־ אחרים
7,794 15,577 43,173 ש״ח) לתקופה(באלפי הוצאות על הכנסות עודף

ש״ח) מנכסים(באלפי שנגבו ניהול דמי

1,857 1,751 1,764 2פעילים ולא 1פעילים

מנכסים(אחוזים): ממוצע ניהול דמי שיעוד

0.25% 0.26% 0.27% 1פעילים

0.25% 0.26% 0.27% 2פעילים לא

ממוצע(באחוזיםד ישירות הוצאות שיעור
0.06% 0.05% 0.03% ערך ניירות של ומכירה קניה עמלות

(*) 0.00% (*)0.00% (*) 0.00% ערך ניירות של שמירה דמי עמלות

0.03% 0.07% 0.10% חיצוני ניהול עמלות

0.03% 0.07% 0.10% 5מוגבלות הוצאות

.0.01% מ- נמוך שיעור מייצג (*)

 דמי בו שהופקדו עמית חשבון ,2016 בינואר 12 מיום 2017 2016-9-3 מוסדיים גופים לחוזר בהתאם -2017 - 2016 בדצמבר 31 לימים נתונים עבור פעילים- עמיתים 1

 חשבון בעל כעמית והן פעיל חשבון בעל כעמית הן דווח חשבונות מספר בעל שעמית ייתכן מועד. לאותו נכון יתרה בו ושעומדת הדוח למועד שקדם האחרון ברבעון גמולים

פעיל. לא

 הדוח למועד שקדם האחרון החודש בשל כספים עבורם שהופקדו עמיתים ,2015 בנובמבר 1 מיום 2015-9-32 אוצר לחוזר בהתאם 2015 בדצמבר 31 ליום נתונים עבור

פעיל. עמית ייחשב פעיל לא חשבון גם שבבעלותו עמית לחשבון. צבירה העברת למעט - הפקדה זה לעניין הדוח. לתאריך יתרה בחשבונם ושעומדת

פעילים. עמיתים שאינם עמיתים פעילים- לא עמיתים 2

 חדש מסלול לעניין קודמת. שנה לסוף מנוהלים נכסים מיתרת מתוך יחושב 2016-9-3 חוור ל א׳ נספח להוראות בהתאם (באחוזים)- ממוצע ישירות תוצאות שיעור 4

הישירות ההוצאות את לכלול יש - שהתמוג מסלול לעניין . המסלול נפתח בו מהמועד שחלף הראשון הרבעון לסוף הנכסים בסך לחלק יש - הדיווח שנת במהלך שנפתח

קודמת. שנה לסוף המתמוג במסלול נכסי יתרת את הכולל הנכסים בסך ולחלק השנה של הראשון ביום מוזג כאילו שהתמזג המסלול של

 ביצוע בשל ישירות גמל)(הוצאות (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בתקנות מהנכסים 0.25% של למגבלה בהתאם הישירות ההוצאות שיעור מתגלות- תוצאות 5

.2008 - התשס״ח עסקאות),
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הגומל &
בע*מ קופותגמל לניתול מגוון

(המשך)פעילות תחומי לפי התאגיד עסהי תיאוד - ב• חלה .3
(ממשן)ושירותים מוצרים א.

(המשך)ממופות סוג לפי מירע )4

(המשד) למלו: כמפורט פעילים, לא עמיתים גרגר מידע )4.2
כללי) מסלול הגומל (לשעבר 50-60 לבני הגומל גמל קופת 2016-2017 נתוני

 פ אג״ח מסלול הגומל ומעלה(לשעבר 60 לבני הגומל גמל קופת
 ומטה 50 לבני הגומל גמל קופת

כללי מסלול - הגומל גמל קופת 2015 נתוני
מניות ללא ממשלתי אג׳׳ח מסלול - הגומל גמל קופת

גמל לאופות לגיהול חביה - הגומל
2017 בדצמבר 31 למס התאגיד עפמי על דוח

 ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
גדצמגר 31 ליום

2015 2016 2017

קשר; מגותקי חשבונות
5,400 3,735 3,73־9י־ חשבונות מספר

180,341 112,765 116,270 ש״ח) נטו(באלפי מנוהלים נכסים
464 295 303 ש״ח) מנכסים(באלפי שנגבו ניהול דמי

0.25% 0.26% 0.27% מנכסים שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור

 ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
בדצמבר 31 ליום

2015 2016 2017
 עד של ביתרה פעילים לא חשבונות

ש״ח 8,000
* 3,733 3,451 חשבונות מספר
* 7,061 6,747 ש״ח) נטו(באלפי מנוהלים נכסים
* 19 18 ש״ח) מנכסים(באלפי שנגבו ניהול דמי
* 0.26% 0.27% מנכסים שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור

מדיו מוראות לפי לגגות מהברה שרשאית נימול רמי שיעור .4.3

בחשבונותיהם. הצבורים מהסכומים העמיתים מכל אחיד בשיעור נגבים ניהול דמי
מהפקדות. ניהול דמי גובה אינה הקופה
 תשלם הקופה הניהול, לשירותי בתמורה כי נקבע החברה על-ידי המנוהלת הקופה בתקנון

 על הניהול דמי סכום יעלה לא מקרה בכל אולם בפועל, הוצאות בסיס על ניהול דמי
 שירותים על הפיקוח תקנות החוקתי בהסדר כאמור לשנה, 2% של אפקטיבי שיעור

 ראה נוספות רגולציה הוראות .2012 - התשע״ב ניהול), (דמי גמל) (קופות פיננסיים
להלן. ג׳ לחלק א׳ בסעיף
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(המשך)פעילות תחומי לפי התאגיד עפהי תיאוד - ב' חלה .3
(המשך)ושידומיס מוצדיס א.

בשנה להתפתחויות והסברים נימוחים )5

 ההפקדות בהיקף ירידה של המגמה נמשכת לעיל, בטבלאות כאמור - עמיתים בצבירות תנועות
 להפקדות הפכו ,2008 משנת החל לקופה, ההפקדות כי מהעובדה היתר בין הנובעת לקופה,
 בסכום למשיכה ניתנים אינם 2008 משנת החל בקופה נצברים אשר והכספים קצבה, למטרת

 ולאור להשקעה, גמל קופת - חדש מוצר קיים כי העובדה נוכח להחריף צפויה זו מגמה הוני.
 גמל קופת לפתוח אחרות ענפיות גמל ולקופות לחברה אישרה טרם ההון שוק רשות כי העובדה

להשקעה.
 הקופות בהם בשווקים רבה בתנודתיות התאפיינה 2017 שנת - הוצאות על הכנסות עודף

האפיקים. תשואות על השפיעו אשר הכלכלית בסביבה וודאות ואי מושקעות
 זאת ובעקבות השוטף תפעולה לצורך תקציבית מסגרת על לשמירה פועלת החברה - ניהול דמי
מנכסים. שנגבו הניהול בדמי משמעותיים שינויים קיימים לא

מחדות ב.

 רבים מסלולים בעלי גמל גופי פועלים בו ביותר תחרותי שוק הוא החברה פועלת בו השוק )1
 פתיחת לאור החריפה ואף נמשכה זו תחרות 2017 ב- השונים, ההשקעות בתי ידי על המנוהלים

 מקבלת והיא בעבר קיימות היו שלא השונים ההשקעה בגופי להשקעה״ גמל ״קופות מסלולי
 שיווק באמצעי בשוק מתחרים של השקעתם והמשך אחרות לקופות כספים ניוד בהמשך ביטוי
 לעמיתים אינטנסיבי פנסיוני ושיווק השונים התקשורת בכלי פרסומים ובהם שונים

פוטנציאליים.

 נוהלו 31.12.2017 ליום האוצר, משרד ידי על המנוהל נט גמל באתר המוצגים לנתונים בהתאם
 218,024 כ- להשקעה גמל קופות וללא לפיצויים ואישיות תגמולים קופות של הפעילות בתחום
הפעילות. מתחום 0.3% המהווים ש״ח מיליוני 646 כ- מנהלת החברה מתוכם ש״ח, מיליוני

 לגזור יכולה החברה בשוק, הפועלות הקופות כלל הם מתחריה החברה, של ידיעתה למיטב )2
 שאליהן השכיחות הקופות המשמעותיים, מתחריה בין כי 2017 בשנת מהקופות העברות מניתוח

שחם. ואלטשולר הראל לפידות, ילין הן העברותיהם את העמיתים עיקר מבצעים

 חשבונות לניהול הזכות על בשוק הגוברת לתחרות חשופה גמל קופות לניהול חברה ככל החברה )3
 בתחום התחרות עם מתמודדת החברה הנהלת פוטנציאליים. ועמיתים קיימים עמיתים

 הקצר בטווח ההשקעות תשואת בתחום, זמן לאורך הניהול חברת מוניטין באמצעות הפעילות
 ודמי העמיתים בעיני המנהל הגוף אמינות לעמית, הגבוהה השירות רמת הארוך, לטווח ובעיקר

בענף. הממוצע לעומת משמעותית נמוכים ניהול
 החברה זאת עם פנסיוניים, יועצים ו/או פנסיוניים סוכנים עם בהסכמים קשורה אינה החברה

ההוראה. עובדי לציבור ייעודיים בפרסומים משקיעה לעת מעת
 גמל בקופת להפקדות משלים מוצר המהווה להשקעה גמל קופת להקים אושר טרם לחברה

הגמל. קופות בשוק השקעה בגופי להתחרות החברה של האפשרות קטנה ובכך

לסוחות ג.

 מהווה והיא תקנונה תוקן 2009 ומשנת לעצמאיים גמל כקופת נפתחה הגומל גמל קופת )1
לשכירים. גמל קופת גם

כלשהו. מעסיק עם הסדר אין המנהלת לחברה )2

בע״מ גמל מופות לגיהול דה1ח - הגומל
1 ליום התאגיד י1עפל על דוח 2017 ד1ךצמ31
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 *ע״מ גמל מופות לניהול חבדה - הגומל

 2017 ד1בדצמ 31 ליום התאגיך עססי על דוח

(המשך)פעילומ תחומי לפי התאגיד י17עס תיאוד - •ב חל£ .3
(המשך)לסוחות ג.

בדצמבר 31 ליום לסוחות ושימור התמדה הוותק. בדבר מידע )3

2016 2017
8.68% 10.32% הממוצעת(באחוזים) מהצבירה פדיונות(*) שיעור א.
52.82 53.57 עמיתים(בשנים) של ממוצע גיל ב.
21.24 21.90 עמיתים(בשנים) של ממוצע וותק ג.

מהקופות. והעברות לעמיתים תשלומים - פדיונות (*)

A החבדה פלל פימת נושף מידע - << חלס

התבדה פעילות על התלות ופיקוח מגבלות א.

 על מהותית השלכה להם שיש ,2017 בשנת שפורסמו ממונה והודאות מקינה חקיקת, מגבלות עיקדי לתלו
ותקופת: התבדה

 למניעת מנהלות, וחברות ביטוח סוכני מבטחים, של רישומים וניהול דיווח זיהוי, (חובתהוו הלבגת איסור צו
 הליך ביצוע לעניין הוראות כולל החדש הצו - )18.5.2017 ביום (פורסם2017התשע״ז- טרור), ומימון הון הלבנת

 זיהוי, פרטי רישום מסוימים), בתנאים לקצבה לקופ״ג פטור (קיים לעמית חשבון פתיחת לפני לקוח״ ״הכרת של
 חובת שוטפת, בקרה זיהוי, מסמכי שמירת חובת שליטה, ובעל נהנה הצהרת מסמכים, ודרישת פרטים אימות
 הדיווח, בתוכן ועיון גילוי איסור רגילות, כבלתי הנחזות פעולות על דיווח פעולות, על הון להלבנת לרשות דיווח
ושמירתם. רישומים ניהול מדיניות, קביעת חובת

 ביום לתוקף (שייכנסו בתקנות - )8.5.2017 ביום (פורסמו 2017התשע״ז- מידע), הפרטיות(אבטחת הגנת תקנות
 הוראות וכן מידע במאגר מחזיק ועל מידע מאגר מנהל על מידע, מאגר בעל על החלות הוראות הוגדרו )8.5.2018

 גבוהה). בינונית/ הנדרשת(בסיסית/ מידע אבטחת רמת לעניין מידע מאגר סיווג לעניין
מידע. אבטחת לעניין מוסמכת רשות של בהנחיות שעומדים גופים מהתקנות לפטור סמכות המידע מאגרי לרשם

 את כוללות )15.2.2018 ביום לתוקף התקנות(שייכנסו - )15.8.2017 ביום (פורסמופגסיוגי תמזכוו חלוקת תקנות
 אופן לבקשה, לצרף שיש מסמכים לעניין הוראות פנסיוני, חיסכון לחלוקת פסק-דין לרישום בקשה הגשת טופס

 הודעה וטופס לשעבר הזוג ולבן לחוסך לשלוח המוסדי הגוף שעל הודעות הבקשה, רישום מועדי הבקשה, משלוח
פיצויי-פיטורים. מרכיב לעניין לשעבר הזוג בן בחירת על

 תתשס״ט- עדד), ניידות של ותתזקת מבידה גמל)(דבישת, פיננסיים(סופות שירותים על תפיסות תקנות תיקוו
 שירותי נותן לבחירת תחרותי הליך לקיום דרישה הוספה התקנות במסגרת - )31.10.2017 ביום (פורסמו 2009

 של ומכירה ברוקראז׳(קניה שירותי נותן לבחירת ההליך לגבי ההוראות עודכנו ערך), ניירות קסטודיאן(החזרת
 הוראות והוגדרו ענפית, גמל בקופת השקעות למנהל קשור צד עם עסקה ביצוע לעניין מגבלות הוגדרו ערך), נירות
אקראית). תחרותי(עסקה בהליך נבחר שלא מי באמצעות ני״ע של קניה/מכירה עסקת ביצוע לעניין

 הפקדת אופן לעניין הוראות קובע החוזר - )8.11.2017 ביום (פורסם גמל לקופת תשלומים הפקדת תוזד
 ואישורים להפקדה מועדים ההפקדה, בעת המנהלת לחברה למסור המעסיק של הפרטים לקופ״ג, תשלומים

 את המוסדי לגוף למסור מעסיק על חובה נקבעה היתר בין ולמעסיקים. לעמיתים להמציא נדרש המוסדי שהגוף
 הוספו החוזר במסגרת העבודה). (בסיום לפיצויים הזכאות סטטוס על להודיע וכן העובד של הנייד הטלפון מס׳

 הפסקת על הודעה זה ובכלל דוא״ל) ו/או נייד דיגיטלי(מס׳ באמצעי לעמיתים הודעות לשלוח מוסדי מגוף דרישות
 מקוון בחשבון שימוש למעסיק לאפשר החברה נדרשת כמו-כן הפקדות. קליטת על חודשי ודיווח תשלומים
מעסיקים. לפניות ייעודיים טלפוני ומוקד דוא״ל כתובת ולהעמיד
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(המשך)החברה פעילות על החלות ופילוח מגבלות א.

 על מהותית השלכה להם שיש ,2017 *שגת שפורסמו ממונה והודאות מה1הל ה,17י1הל מגדליה עילזדי להלן
(המשך) והקופה: ההכרה

 בנוסח שינויים נערכו ־ החוזר במסגרת - )10.9.2017 ביום (פורסםלעמיתים רבעוני ודוח שנתי דוח - מתוהו חוזי
 סליקה/ דמי תשלום לגבי מידע המקוצר(הוספת בדוח שינויים בדוא״ל, דיווחים לקבלת עמית של ההסכמה כתב

 בדוח חשבון. פרטי לזיהוי קוד לציון החובה ובוטלה ישירות הוצאות חישוב נוסחת שונתה ניהול), דמי החזר
 למסמכים קישור לצרף דרישה נוספה ובנוסף המקוצר בדוח לשינויים בדומה שינויים נערכו המפורט השנתי

יותר). מאוחרת העמית(בתחולה ע״י החתומים

 בעניין בפניות/תלונות לטיפול הוראות קובע החוזר ־ )31.12.2017 ביום (פורסם מידע איפות בפגיות טיפול חוזר
.2018 אוגוסט בסוף לתוקף ייכנס והוא המסלקה) באמצעות מידע(שמועבר איכות

 נדרשת החוזר להוראות בהתאם ־ )3.12.2017 ביום (פורסם צפויה השקעות מדיניות על הצהדה חוזי תיקוו
 מתייחסת היא ההשקעה מדיניות בקביעת האם הצפויה, ההשקעות המדיניות במסגרת להצהיר המנהלת החברה

אדם). זכויות על ושמירה חברתי צדק הסביבה, איכות תאגידי, אחראיות(ממשל השקעות של להיבטים

 המחדל ברירת כי נקבע החוזר במסגרת - )3.12.2017 ביום (פורסם לעמיתים יגעתי ודוח שצתי דוח לחוזי תיקוו
 ברירת בו היום עד קיים שהיה מהמצב להבדיל נייד) / דיגיטלי(דוא״ל באמצעות היא לעמית מקוצר דוח למשלוח
אחרת). ביקש העמית אם בדואר(אלא משלוח היתה המחדל

 השלכה להו, להיות שעלולה ,2017 בשצת שפורסמו ממתה והודאות תקעה חסימה, מגבלות טיוטות עיקרי להלו
:והקופה ההכרה על מהותית

 ביום (פורסמה - 2017התשע״ז- השמעות), גמל)(ועדת (סופות פיננסיים שידותים על הפיסוה תקנות טיוטת
 איתור); (ועדת השקעות ועדת חבר בחירת תהליך לעניין הוראות לעניין: הוראות היתר בין כוללת - )4.9.2017

 תקופת ;כהונה מגבלות ;ההשקעות ועדת מחברי הנדרשים והניסיון ההשכלה הכשירות, ;ההשקעות ועדת הרכב
 ייצוג בוועדה לתת החובה ;כהונה לאחר צינון תקופת ;כהונה הפסקת ;שנים) 6( השקעות ועדת חבר של כהונה
 מרכזי תפקיד לבעל או השליטה לבעל מקורב או קרוב יהיה לא השקעות ועדת חבר כי דרישה ;המינים לשני הולם

 או המוסדי בגוף מרכזי תפקיד לבעל או המוסדי לגוף זיקה בעל יהיה לא השקעות ועדת חבר כי דרישה בחברה
 באמצעי מחזיקים לא קרובו או השקעות ועדת חבר כי דרישה המוסדי בגוף שליטה אמצעי להחזקת היתר לבעל

;מסוימים) לחריגים אחרים(כפוף פיננסיים בגופים במקביל כהונה איסור לעניין הוראות ;המוסדי בגוף שליטה

 לתהליך היתר בין מתייחסת החוזר טיוטת - )5.11.2017 ביום (פורסמהמוסדיים כגופים חוץ מיסוד הוזי טיוטת
 על וביקורת נהלים קביעת חובת חוץ, מיקור פעילות על אחראי מינוי חובת חוץ, למיקור מהותית פעילות הוצאת

בהם. שינוי כל ועל חוץ מיקור הסכמי על לממונה לדווח וחובה חוץ במיקור מהותיות פעילויות

ע״מ1 גמל מופות לניהול חבדה - הגומל

2017 בדצמבד 31 ליוס התאגיד עסמי על דוח

A חלה- ' (המשך)החברה פלל בימת נוסף מידע (
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 (תמשך)החמדה פעילות על החלות ופימוח מגבלות א.

הכספיים הדוחות על להשפיע עשויים שישפיעו/ 2017 בשנת שפורסמו דגולציה שינויי

 (ובכללן הגדרות הוספו התיקון במסגרת - )1.2.2017 ביום (פורסם מנהלות חברות של תקופתי דוח לחוזי עדכון
 פנסיונר). חיצוני, ניהול עמלת פעיל, עמית קשר, מנותק חשבון ,8,000 עד של ביתרה פעיל לא לחשבון הגדרות
 לתקופה השוואה מספרי כולל הרבעוניים, בדוחות להציג שיש הדיווח תקופות את המפרטת הוראה הוספה

כולה. הקודמת הדיווח ובשנת הקודמת הדיווח בשנת המקבילה

 מספר את גם אנושי׳ ׳הון בסעיף לציין דרישה מנהלת(כולל חברה של תאגיד עסקי דוח - א׳ נספח הוחלף כמו-כן
 במתן עיסוקם שעיקר השליטה בקבוצת חברה לרבות חוץ, במיקור אחרת חברה בידי המועסקים העובדים
 לנושאי הבכירים(ולא התפקידים לבעלי התגמול׳ ׳מדיניות במסגרת להתייחס דרישה וכן המנהל לחברה שירותים
המשרה).

 למועד שקדם האחרון ברבעון גמולים דמי בו שהופקדו עמית חשבון - פעיל(בקופ״ג) עמית הגדרת שונתה כמו-כן
 והן פעיל כעמית הן ידווח חשבונות מספר בעל ועמית ייתכן (כלומר מועד לאותו נכון יתרה בו ושעומדת הדוח

פעיל). לא כעמית

ויציאה כג«סח חסמי ב.

החביה פעילות של עיסדיים ויציאה כניסה חסמי )1
 קבלת המחייבים הרלבנטיים הדינים בהוראות קבועים בתחום העיקריים הכניסה חסמי

 עצמי הון גיוס שליטה) והיתרי אחזקה היתרי מנהלת, חברה (רשיון והיתרים רישיונות
 הגמל קופות בענף ספציפי וניסיון ידע מומחיות, מחייבת לענף חדירה כן, כמו נדרש. מינימלי

 אמצעי לרבות העמיתים, זכויות מערך תפעול את יאפשר אשר פעילות של מינימלי גודל וכן
השליטה. בעלי של פיננסי וחוסן הרגולציה בדרישות לעמידה מנגנונים תומכים, מיחשוב

 העברת או הפסקת פיצול, למיזוג, המפקח אישור קבלת העם בתחום העיקריים היציאה חסמי
מנהלת. חברה של מרצון בפירוק גמל קופת של ניהול

שליטה בהיתר הכלולות מגבלות )2
 של מראש הסכמה ללא ישתנה ולא 100% יהיה בחברה המורים הסתדרות של ההחזקה שיעור

הממונה. של ״הממונה״) האוצר(להלן במשרד וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה
הממונה. של מראש הסכמה ללא החברה של ההתאגדות בתקנות שינוי כל יעשה לא

 לא והממונה ובמידה הסכם לפי מהחברה תשלום לקבל רשאית תהיה המורים הסתדרות
התנגד.

קריטייס חצלחח גולמי ג.

:קריטיים הצלחה כגורמי הבאים הגורמים את מזהה החברה
שונים. לתרחישים סיכונים ניהול לצד ואחראית נכונה השקעות מדיניות
הארוך. בטווח והן הקצר בטווח הן הסיכון לרמת בהתייחס המסלולים תשואות

לעמיתים. מונגשות ואינטרנט מידע מערכות גבוהה, תפעול רמת
לעמיתים. גבוהה שירות רמת

שנים. לאורך החברה מוניטין
.בענף הממוצע לעומת משמעותית הנמוכים בלבד מצבירה ניהול דמי

בע״מ גמל ללופות לניהול חברה - הגומל

2017 בדצמבר 31 ליום התאגיד עססי על דוח

rm כלל ימת1 מסף מידע - ג' רולס .4 nn (המשך)

- 1 4 -



y י / w  M f
מ#גע וטל «מ.1ק לניזזול מסדה

השפעות ך.

 ופקדון עו״ש חשבון למעט פיננסיות, השקעות מבצעת ואינה הגמל קופות בניהול עוסקת החברה
 נוסף למידע החברה. בניהול המסלולים של ההשקעות מדיניות תקציר להלן תפעולה. לצרכי נזיל

הכספיים. בדוחותיה לעיין יש הקופה השקעות בדבר

שלה התומד והמעיד התבדה של ההשפעות גיהול ומדיניות מבנה
 המגבלות במסגרת החברה. דירקטוריון על-ידי נקבע בקופה והחשיפות הנכסים הקצאת מודל

 לדרך בנוגע ונהלים כללים קובעת החברה של ההשקעות ועדת החברה, דירקטוריון על־ידי שהוגדרו
 ההשקעות ועדת בתהליך. המעורבים מהגורמים אחד כל וסמכות בקופה ההשקעה החלטות קבלת

 מנהל בפועל. ההשקעות את המבצע ההשקעות למנהל הועדה בין הגומלין יחסי את קובעת
 עסקאות ההשקעות, תיק למבנה באשר הקופה של ההשקעות ועדת ישיבת מידי מדווח ההשקעות

ההון. שוק של כלכלית וסקירה החלטותיה ביצוע האחרונה, הישיבה מאז שנעשו ערך בניירות
 מנהל את ומנחה האפיק ברמת הקופה של ההשקעה מדיניות בדבר החלטה מקבלת ההשקעות ועדת

בפועל. ליישמה ההשקעות
הקופה. של ההשקעות תיק את מנהלת בע״מ ערך ניירות פסגות

מבצעת. שהיא הסיכונים וניהול תחזיות לניתוחי בהתאם דינמית הינה הקופה של הגידור מדיניות

ג׳. צד גורמי עם משנה לביטוח הסכם אין לחברה משגה- ביטוח ה.

אגושי הוו ו.
:בחברה הארגוני המבנה תרשים להלן

tm - הממל n בע״מ גמל סופות לניהול

2017 בדצמבר 31 ליום התאגיד עססי על דוח

(המשן)החבדה פלל בימת נוסף מידע - ג' חלל? .4

/ •
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«#ע3 קופות לניהול תפרה

ע״מ1 גמל לאופות לניהול חבלה - הגומל

1 ליוס התאגיד עפפי על דוח 2017 ד1דצמ31

a (המשך)ההביה כלל בימה נופף מידע - ג' חלה

(המשך)אנושי הוו ו.

 מנהל חברה, מנכ״ל שירותי מקבלת אלא עובדים מעסיקה אינה החברה לה שקדמה ובשנה הדוח בשנת
שוטף. באופן עצמאי, על־בסיס חברה, ומזכיר כספים
בע״מ. לישראל הראשון הבינלאומי הבנק - המתפעל ידי על בעיקר מתבצע הקופה תפעול
להלן. ד׳ בפרק a ובסעיף א׳ בסעיף ראה משרה ונושאי הדירקטוריון חברי על מידע

 מקצועיים עיון בימי משתתפים והדירקטורים החברה מנכ״ל - והדרכה באימונים החברה השקעות ־
בחברה. שאושרה השנתית ההשתלמויות לתכנית בהתאם והשתלמויות

 הבכירים(מנכ׳׳ל, התפקידים בעלי על המבוסס מצומצם כ״א לחברה עובדים. מעסיקה אינה החברה -
האכיפה). על ממונה סיכונים, מנהל פנים, מבקר יועמ״ש, כספים, מנהל מזכיר,

 הקופה ניהול את להעביר אפשרות בוחנת החברה בחברה. מבניים שינויים חלו לא 2016־2017 בשנים -
המורים. הסתדרות בבעלות מנהלת חברה ידי על המנוהלת אחרת גמל קופת עם הקופה את למזג ו/או

מסוים. בעובד מהותית תלות אין לחברה -

והפצה שיווק ז.

 תחום של הפצה או שיווק פעילות מבצעת אינה החברה אינטרנט. אתר שוטף באופן מפעילה החברה
המורה. ביומן מפרסמת החברה לעת, מעת פנסיונים. יועצים או משווקים באמצעות פעילותה

שירותים ונותני ספקים ח.

גופים. ממספר השוטף התפעול לצרכי שידותים מקבלת ההברה
 (להלן בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי מהבנק תפעול שירותי מקבלת החברה - תפעול שירותי

 וחשבונות הקופות חשבונות ניהול היתר בין כולל השירות מסד. בנק של הסניפים שירותי בסיוע ״הבנק״)
עורפי. ומערך העמיתים

 .0.09% על עמד אלה שירותים עבור 2016־2017 השנים במהלך הבנק ידי על שנגבה התפעול דמי שיעור
 .31.12.2019 ביום תפעול שירותי מתן הסכם סיום על הבנק הודיע 15.3.2018 ביום כי נציין זה, לעניין
 מתפעל והחלפת תפעול שירות למתן ההסכם סיום על הבנק הודעת השפעת את לכמת ניתן לא זה במועד

החברה. של הכספיים דוחותיה על

 בע״מ. ערך ניירות מפסגות השקעות ניהול שירותי מקבלת החברה - השקעות ניהול
 שירותי לחברה העניקה בע״מ סהר פועלים 3.9.2014 ליום עד - ני״ע) קטטודיאן(משמורת שירותי

 הראשון הבינלאומי בבנק למשמורת נכסים העבירה החברה 4.9.2014 מיום החל ערך, ניירות משמורת
הבינלאומי. בבנק במשמורת נמצאים הנכסים מרבית הכספי המצב על הדוח ליום נכון בע״מ, לישראל

 החברה של האי־תלות ברמת פגיעה בעתיד תיתכן שירותים. נותן או ספק באף תלויה אינה החברה
הגמל. קופות בענף תפעול שירותי הנותנים הבנקים במספר הצפוי לצמצום לב בשים וזאת במתפעל,

טבוע רכוש ט.
 המנהלת החברה במשרדי מתבצע החברה ניהול לפעילותה. המהותי קבוע רכוש בעלת אינה החברה
 לישראל הראשון הבינלאומי הבנק את המשמשים במתקנים בעיקר מתבצע העמיתים חשבונות וניהול
החברה. של הכספיים בדוחות 4 באור גם ראה בע״מ.

עונתיות י.

 בעונתיות. מתאפיינות אינן הקופות מן כספים והעברות העמיתים הפרשות ככלל,
 ואלו לעצמאיים הינה שבמקור הקופה אופי בשל בדצמבר גידול של מגמה קיימת העמיתים בהפקדות
 גמל. לקופת בהפקדה הגלומות המס מהטבות ליהנות מעוניינים

במשק. השורר הכלכלי המצב פי על נקבעים השונים ההשקעות באפיקי הקופות תשואות

1־ ־ 6
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מוחשייס בלתי נכסים יא.
 החברה. ידי על בעבר נוהלו או מנוהלים כספיהם אשר העמיתים לפרטי הנוגעים מידע מאגרי החברה ברשות
 הבינלאומי הבנק של המידע מאגרי אבטחת נהלי פי על ונשמרים המתפעל אצל מוחזקים המידע מאגרי

בלבד. לצפייה הרשאה יש לחברה הבנקים). על המפקח להוראות (כפופים

ע״מ1 גמל מ1ופ1ל לגיהול דה1ח - הגומל

n n 1 ליום התאגיד עטפי על 2017 ד1דצמ31

(המשך)החביה פלל דמת1 נוסח מידע - ג' חלמ .4

סיכוו גוימי יב.
:המנהלת החברה על המשפיעים הסיכון גורמי

התמודדות דרכי

 גורם של ההשפעה מידת
המנהלת החכרה על הסיכון

הסיכון גורם
סוג

 השפעה השפעה השפעההסיכון
קטנה בינונית גדולה

 של ההשקעות פיזור
 מדינות בין הקופות

 ענפי שונים, ומטבעות
 ובמידת שונים משק

 החשיפות גידור הצורך
בקופות.
 יכולה אינה החברה
 את לחלוטין לצמצם
 מצב על להשפעה הסיכון

החברה.

X

 כלכליים פוליטיים, שינויים
 יכולים אשר ובעולם בארץ ורגולטוריים

 הקופות של התשואות על להשפיע
 של האשראי ומצב החברה בניהול

 הקופות. השקיעו בהן הנכסים
 במצב הקשורים שינויים בנוסף,

 אלו בצריכה ושינויים התעסוקה
 הקופות תשואות על הן משפיעים
 ומצב הכספים צבירת החברה, שבניהול

הקופות. נזילות

סיכוני
מאקרו

 שנים רב מוניטין לחברה
 אמין שירות מעניקה והיא

 על שמירה תוך לעמיתיה
 נמוכים ניהול דמי שיעור

 דמי לעומת משמעותית
 בענף. הנהוגים הניהול
 הנובעים סיכונים לעניין

 החברה מרגולציה,
 של בשירותיה מסתייעת

 וממונת משפטית יועצת
 למעקב מנהלית אכיפה

 בהוראות עמידה אחר
הרגולציה. X

 הגמל קופות לענף הקשורים -סיכונים
 משתתפים עם הגדולה התחרות ובהם
 על המשפיעים רגולציה סיכוני רבים,

 בהוראות לעמוד כדי החברה הוצאות
 דמי שיעור על ובהתאם רגולטוריות

הניהול.
 החברה בפעילות לפגיעה סיכון -בנוסף,
 דוגמא הרגולטור. החלטות בעקבות

 ענפיות גמל קופות לניהול חברות - לכך
 שוק על מהממונה היתר קיבלו לא

 להשקעה. גמל קופת לנהל ההון
 זה, בעניין ההון שוק רשות מדיניות

 התחרות בכושר קשה פגיעה פוגעת
 של ההפקדות בהיקף הגידול וביכולת
 אחרות גמל לקופות ביחס הקופה

בענף. הפועלות
 בשוק השחקנים לגבי הוודאות -אי

 הדרישות בהיקף הגידול - התפעול
 השקעה הדורשות הרגולטוריות

 מביא המידע בטכנולוגיות משמעותית
 תפעול שירותי למתן הכדאיות לצמצום
 בשוק השחקנים ומס׳ גמל לקופות
 וודאות אי קיימת וקטן, הולך התפעול

 ייתכן אשר תפעול בגין הוצאות לגבי
 עם התפעול הסכם סיום לאחר שיגדלו

 הבינלאומי). הקיים(הבנק המתפעל
 מהותי חלק מהוות התפעול הוצאות

 הנגבים הניהול דמי מהוצאות
מהעמיתים.

סיכונים
ענפיים

- 1 7 -



הגומל &
מנ״« גמל קופתו לגידול חגרה

 ע״מ1 גמל מופות לגיהול דה1ח - הגומל

 2017 ד1*דצמ 31 למס התאגיד עססי על דוח

(המשך)החבדה כלל בימת נוטף מידע - ס חלה 4

(המשך)סיכון גורמי יב.
:המנהלת החברה על המשפיעים הסיכון גורמי

התמודדות דרכי

 גורם של חחשפעח מידת
חמצחלת חחפרח על הסיפון

הסיכון גורם
סוג

 השפעה השפעה השפעההסיכון
קטנה פינתית גדולה

 בקרה נהלי קבעה החברה
 וכן עבודה ותכנית

 עם בהסכמים התקשרה
 ונותני מקצוע בעלי

 מומלצים שירותים
 לכשל הסיכון לצמצום
 מקפידה החברה תפעולי.
 להעניק השנים לאורך

 מיטבי שירות לעמיתיה
 המוניטין על ולשמור

שלה. הטוב

X

 להפסד הסיכון - תפעוליים סיכונים
 הליכי של כושלת מהתנהלות כתוצאה

 של הטוב בשמה לפגיעה הסיכון עבודה.
החברה.

סיכונים
מיוחדים

לחברה
המנהלת

 שמירה ההשקעות, פיזור
 רב חיובי מוניטין על

 שיעורי על שמירה שנים,
 הנמוכים ניהול דמי

 הנהוגים מאלו משמעותית
 בנותני והתייעצות בענף

 לצמצום שירותים
 עמידה אי של החשיפה
הרגולציה. בהוראות

X

ענפיים וסיכונים מאקרו סיכוני סיכונים
של

הקופות
בעלי

השפעה
מהותית

על
החברה

 גמל קופת של ההנהלה בסקירת 4 סעיף וכן החברה של הכספיים בדוחות סיכונים״ ״ניהול 13 באור גם ראה
הגומל.

פעולה שיתוף והסכמי מהותיים השפמים יג.
שלה. הרגיל העסקים במהלך שאינו מהותי להסכם צד אינה החברה

ההפרה עסקי לגפי והערכות אחרות תחזיות יד.
 המתאימה סיכונים רמת על שמירה תוך לעמיתים תשואה לשאת הגמל בשוק לפעול ממשיכה החברה
נמוכים. ניהול ודמי גבוהה שירות רמת על והקפדה הרלוונטי ההשקעה למסלול

 ידי על המנוהלת אחרת גמל קופת עם הקופה את למזג ו/או הקופה ניהול את להעביר אפשרות בוחנת החברה
המורים. הסתדרות בבעלות מנהלת חברה
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בילע* גמל קופות לניהול חברה

תאגידי ממשל היבטי -'t חלס .5
המנהלת החברה של הדירקטורים א.

;ע״מ1 גמל לוופות לניהול חבדה - הגומל
n n 2017 פדצמפד31 ליום התאגיד עססי על

דיעי גד נידם שלומי ישי שלמה משאלי יופי פלטו אילן שמעון גבי קופמן דורון  ושם שם
משפחה

64930357 68994391 63249445 6491092 054268610 059295972 055713747 ה.ז. מפפד
1937 1954 1944 1934 1956 1965 1959 לידה תאריד
 המעלה יסוד

אשדוד ,11
 ,233 תבור
נירית מושב

 ,20 זמנהוף
נתניה

 ,20 יריחו
באר-שבע

 ,43 החבל
שוהם

 ,32 העצמאות
גדרה

 13 עירית
ראש-העין

מען

ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות
לא לא  ביקורת; ו.

השקעות ו.
לא  ו. יו״ר

 ;השקעות
ביקורת ו.

לא  ועדת יו״ר
 ;ביקורת

השקעות ו.

חברות
בוועדות

הדירקטוריון
(*)

1/1992 10/2004 1/2001 1/1992 2/2009 3/2007 10/2012 התחלת
כהונה

דירקטור
חיצוני

דירקטור
חיצוני

 דירקטור
 חיצוני/

 דירקטור
תלוי בלתי

כן כו כן מומחיות
חשבונאיות

ופיננסיות

כן כן כו כן כן — יו בשירות
מקצועית

P P יו דירקטור
חיצוני

מומחה

 מזכ׳׳ל מ״מ
 הסתדרות

 ויו״ר המורים
 לאיגוד האגף

המקצועי

חשב
 הסתדרות

 עד המורים
 ,מנכ״ל1.2018
הקופה

 מזכ״ל סגן
 הסתדרות

המורים

 מסד יו״ר
 סגן אחזקות,

 מזכ״ל
 הסתדרות

 ויו״ר המורים
ב״ש סניף

 איגוד מנכ״ל
 החברות

הציבוריות

מורה  חשבון רואה
ערים ומתכנן

התעסקות
עיקרית
נוספת

כן־הסתדרות
המורים

כן־הסתדרות
המורים

כן־הסתדרות
המורים

כן־הסתדרות
המורים

לא כן־הסתדרות
המורים

לא  של עובד
 התאגיד,

 בת, חברה
חברה

 בעל קשורה,
עניין

לא לא לא לא לא לא לא  משפחה בן
 עניין בעל של

בתאגיד אחר

תגמול. ובוועדת אכיפה כוועדת גם משמשת הביקורת וועדת (*)

1־ ־ 9



נע*מ גמל קופות למהול חברה

(המשד)תאגיךי ממשל היבטי - ד' חלס .5
(המשך)המנהלת החברה של הדירסטורים א.

גמל פופות לניהול דה1ח - הגומל
1 ליום התאגיד עססי על דוח 2017 ד1דצמ31

ליעי גד נידם שלומי ישי שלמה משאלי יוסי פלטו אילן שמעון גגי קופמן דורון  ושם שם
משפחה

אקדמאי  חשבון, רואה
אקדמאי

ראשון תואר אקדמאי  ראשון תואר
 בכלכלה-

 ת״א. את׳
 ראשון תואר

 במשפטים-
 מכללת
 נתניה,
 שני תואר

 במשפטים-
 אילן בר

 שני תואר
 במערכות

 מידע-
 קלארק,
ארה״ב

אקדמאי BA
 חשבונאות

 וכלכלה
 מגיסטר
 ערים בתכנון

ואיזורים

השפלה

 מזכ״ל מ״מ
 הסתדרות

 המורים
 האגף ויו״ר

 לאיגוד
המקצועי

 חשבון ראיית
וחשבות

 מזכ״ל סגן
 הסתדרות

 המורים
 קרן ומנכ״ל
 קידום

מקצועי

 מסד יו״ר
 סגן אחזקות,

 מזכ״ל
 הסתדרות

 המורים
 סניף ויו״ר
ב״ש

 מנכ״ל
 איגוד

 החברות
 הציבוריות

 כלכלי ייעוץ
 וייזום

 פרוייקטים
דירקטור

מורה  חשבון רואה
ערים ומתכנן

 בחמש עיסוק
 שנים

אחרונות

 מי תאגיד
נתניה

מסד בנק  גל-ניהול
 גמל קופות
 לעובדי
 הוראה
 בע״מ,

טאואר

 עד סלעי
 וייזום ייעוץ

 בע״מ, כלכלי
 ניהול תנע

 פרוייקטים
 בע״מ בבניה
 גרופ ארנה

 בע״מ,
 אלומות
 ספרינט
קרנות

בע״מ נאמנות

 פירוט
 תאגידים

 בהם נוספים
 משמש

דירקטור

טרם
הסתיימה

טרם
הסתיימה

טרם
הסתיימה

טרם
הסתיימה

2.2018 טרם
הסתיימה

טרם
הסתיימה

 סיום תאריך
כהונה
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גמל לזופות לגיהול דה1ח - הגומל
1 למס התאגיד עטפי על דוח 2017 ד1דצמ31

*3כעי גמל קופות לניהול הגוה

(המשך)תאגידי ממשל ט<1הי - ר< חלה .5
משיה נושאי ד.

:א׳ בסעיף הובאו לא אודותיו שפרטים החברה, של משרה מנושאי אחד כל לגבי

עסקי ונסיון השכלה

 עניין כעל
 כן או כחכרה

 של משפחה
 משרה נושא
 של או אחר
 עניין כעל

כהכרה

 נושא היה
 מורשה משרה

 חתימה
כחכרה עצמאי

 תפקיד
 שממלא
 כחכרה

 או קשורה
כה עניין כעל

תאריך
תחילת
כהונה

תאריך
לידה זיהוי מס׳ שם

תפקיד
כחכרה

 תל-אביב. מאוניברסיטת עסקים במנהל שני תואר
 הוראה לעובדי גמל קופות ניהול בגל- חברה כמזכיר ממונה
 בע״מ דיסקונט בנק עובדי של גמל קופות לניהול ובחברה בע״מ
 של גמל קופות לניהול בחברה ציות כקצינת שימשה ובעבר
בע״מ. דיסקונט בנק עובדי

לא לא  חברה מזכיר
 ניהול בגל-

 גמל קופות
 הוראה לעובדי

בע״מ

17.5.2009 25.9.1979 37213188 לזר אלונה מזכיר
חברה

 תל-אביב. מאוניברסיטת וסטטיסטיקה בכלכלה ראשון תואר
 תל-אביב. מאוניברסיטת עסקים במנהל שני תואר
 המשפטים. משרד חשבון רואי מועצת מטעם מוסמך רו״ח
 חשבון. רואי בפירמת מנהל שותף
 וגישור. לבוררות המרכז - ישיר״ ״גישור חבר
 וועדת ויו״ר לישראל האוירית בתעשיה המנהלים מועצת חבר

ביקורת.
 למכירת בקשר הממשליתיות החברות לרשות מיוחד יועץ

 תוכנית ועריכת פז במכירת טיפול לרבות ממשלתיות חברות
 .First Boston ע״י הוגשה אשר ההפרטה

 החשמל. בחברת מנהלים מועצת יו״ר
 החשמל. בחברת מנהלים מועצת חבר
 השקעות. וניהול לייעוץ חברה - בע״מ עוז שחק חברת ייסד
 אביבה. אור בבית כספים ועדת יו״ר
 ואומנות. לספרות רבינוביץ, יהודוע בקרן כספים ועדת יו״ר
 לקולנוע. הישראלית באקדמיה הכספים ועדת יו״ר
 לאומנות. ת״א מוזיאון של והאקזקוטיבה הכספים ועדת חבר
 הבמה לאומנות ביה״ס צבי בית של הציבורית ההנהלה יו״ר

והקולנוע.

לא לא  כספים מנהל
 ניהול בגל-

 גמל קופות
 הוראה לעובדי

בע״מ

1.11.2010 14.9.1945 7561087  פרושן רו״ח
עמוס

מנהל
כספים



a*m קו&והגמל למהול הברה

 גמל מופות לגיהול דה1ח - הגומל
1 ליוס התאגיד עססי על דוח 2017 דצמ*ד31

(המשך)תאגידי ממשל היבטי - ד׳ הלק .5
(המשך)משיה נושאי ג.

עטקי ונטיון השכלה  עניין כעל
 או בחברה
דו

 משפחה
 נושא של

 משרה
 או אחר

 בעל של
 עניין

בחברה

 נושא היה
 משרה
 מורשה
 חתימה
 עצמאי
בחברה

 שממלא תפקיד
 בעל או קשורה בחברה

בה עניין

תאריך
תחילת
כהונה לידה תאריך זיהוי מט׳ שם

תפקיד
בחברה

 למנהל. מהמכללה במימון התמחות עם וניהול בכלכלה .B.A תואר
 בתפקיד עסק פיננסיים. לסיכונים בכיר ויועץ סיכונים כמנהל מכהן

מרקטס. גלובס אקסלנס כסמנכ״ל כיהן ההון בשוק שווים שמסחר

לא לא  בגל־ סיכונים מנהל
 גמל קופות ניהול

בע״מ הוראה לעובדי

9.5.2010 12.5.1969 23807035 שריר אבי מנהל
סיכונים

 ממכון ממוחשבות מידע ומערכות ניהולית בחשבונאות ראשון תואר
לב.

 המשפטים משרד חשבון, רואי מועצת מטעם מסמכים רו׳׳ח
 )IIA(הפנימית הביקורת מערך איכות בדיקת כסוקרת מוסמכת

 בבנק פנימית כמבקרת היתר בין פנימית בביקורת, רב נסיון
 וקרנות גמל בקופות האכיפה על כממונה מכהנת דיסקונט.

השתלמות.

לא לא  בגל־ אכיפה ממונה
 גמל קופות ניהול

בע״מ הוראה לעובדי

1.5.2013 9.1.1983 66204215  בת רו״ח
 שבע

קריסטל

ממונה
אכיפה

 ראשל״צ. למנהל מהמכללה MBA עסקים במנהל מוסמך שני־ תואר
 למנהל מהמכללה ומימון חשבונאות בעסקים, בוגר ראשון תואר

ראשל״צ.
 בר-אילן. מאוניברסיטת LLC במשפטים שני תואר
 המשפטים. משרד חשבון, רואי מועצת מטעם מוסמך רו״ח

.CIA מוסמך פנימי מבקר
 מכהן חשבון, רואי הולצמן רוונבלום במשרד שותף 2007 משנת

בתאגידים. פנימי כמבקר

לא לא  ניהול בגל- פנים מבקר
 לעובדי גמל קופות

בע״מ הוראה

6.11.200
5

16.3.1970 24664633 רו״ח
מאיר

איליה

פנים מבקר

 ייעוץ במתן עוסקת למנהל. המכללה - במשפטים ראשון תואר
 .1996 מאז גמל קופות לניהול לחברות משפטי

 לארגוני עבודה(ייעוץ דיני בתחום משפטי בייעוץ עסקה בעבר
פנסיוניים). והסכמים קיבוצי ומו״מ עובדים וועדי עובדים,

לא לא  בגל־ משפטית יועצת
 גמל קופות ניהול
בע״מ

1.7.2006 26.2.1969 24319543  גלית עו״ד
 שלום-
קדוש

יועצת
משפטית

2־ ־2
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2017 בדצמבר 31 ליוס התאגיד י1עסל על דוח

תאגידי(המשך) ממשל היבטי - ד' חלס

(המשך)המנהלה דה1דו1 הגמול מדיגיות ג.

חמגחלת בחברה הגמול מדיניות מסמך

החברה: של האיגטרנט כאתד מפודסמת במבדה שאושדה התגמול מדיניות
https://www.hagomelgemel.co.il/benefitPolicv.php

 וועדה להמלצות בהתאם ההברה, דירקטוריון ע״י שאושרו מרכזיים עקרונות כוללת 1החברה של התגמול מדיניות
 שיעודדו תמריצים ומניעת אחרים, ועובדים מרכזי תפקיד בעלי משרה, נושאי של תגמול למדיניות באשר התגמול,

 הצורן ועם שלה הסיכונים ניהול מדיניות עם החברה, של הטווח ארוכי יעדיה עם עקביים שאינם סיכונים נטילת
העמיתים. כספי של מושכל בניהול

 שנים). 3 של שנתית(לתקופה רב־ מדיניות הינה התגמול מדיניות

בחברה מרכזי תפסיד בעל תגמול עקדוגות
 ראשי, יועץ־משפטי חברה, מזכיר פנים, מבקר סמנכ״ל, למנכ״ל, משנה ראשי, כספים מנהל מנכ״ל, - מרכזי״ תפקיד ״בעל
גמל. קופות אגף ראש ראשי, השקעות מנהל הסיכונים, מנהל

:הבאים העקרונות עליו יחולו - מהחברה ישירות תפקידו בגין תמורה המקבל מרכזי, תפקיד בעל

אופציות. ו/או מניות מבוססי מכשירים ו/או החברה של במניות תגמול יקבל לא בחברה מרכזי תפקיד בעל .1

בחברה. תפקיד כבעל מביצועיו הנגזר משתנה רכיב תשלום כל יקבל לא בחברה מרכזי תפקיד בעל .2
 תפקיד לבעל שניתן חודשיות, משכורות 2 עלות על עולה שלא בהיקף שנתי בונוס לגבי יחול לא האמור - חריג

 למענק או מיוחדת מטלה ביצוע בגין מרכזי, תפקיד לבעל הניתנת מיוחדת תמורה או החברה עובד שהוא מרכזי
עבודה. מקום באותו החל קיבוצי, עבודה להסכם בהתאם מרכזי תפקיד לבעל המשולם

 השכר ומעלות הממוצעת השכר מעלות 10 פי על תעלה לא בחברה, מרכזי תפקיד בעל של הממוצעת השכר עלות .3
מרכזי. תפקיד בעלי שאינם בחברה, המועסקים מלאה) עובדים(במשרה של 2החציוני

 בתנאים אישיות, תאונות וביטוח משרה נושאי ביטוח שיפוי, בחברה, מרכזי תפקיד לבעל לאשר רשאית החברה .4
בחברה. דירקטורים לגבי זה לעניין הקיימים התנאים על יעלו שלא אחריות וגבולות

 המיועדת מקצועית השתלמות או אחריותו בתחום מרכזי, תפקיד לבעל מקצועית השתלמות לממן רשאית החברה .5
בחברה. משרה ונושאי לדירקטורים

 לרבות אחר לגורם ולא המרכזי התפקיד לבעל ישיר באופן ישולמו 3בחברה מרכזי תפקיד לבעל התגמולים כל .6
המרכזי. התפקיד בעל של בשליטתו חברה

 מיום 2014-9־2 מוסדיים גופים (חוזר מוסדיים בגופים תגמול מדיניות חוזר לדרישות בהתאמה נקבעו העקרונות 1
תיקוניו. על )10.4.2014

ממנה. פחות ומחציתם ממנה יותר משתכרים מהעובדים מחצית אשר שכד רמת - חציוני שכד עלות 2
 או החברה עובדי שאינם אשראי ועדת או השקעות ועדת חבר ולמעט דירקטור למעט - מרכזי׳ תפקיד ׳בעל - זה לעניין 3

המוסדי. בגוף השולט תאגיד או המשקיעים בקבוצת אחר מוסדי גוף

https://www.hagomelgemel.co.il/benefitPolicv.php
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1 למס התאגיד י1עטל על דוח 2017 ד1דצמ31

 (המשך)תאגידי ממשל טי1הי - ר׳ חלס .5

ה תגמול מדיניות ג. (המשך)המנהלת בחגי

(המשך)המנהלת בחברח תגמול מדיניות מסמד )1

(המשך)בחבדח מרכזי תפסיד בעל הגמול עסרונות

 פיצויי-פיטורים, 100% ל- מעבר משרה, נושא שהוא מרכזי תפקיד בעל של 4פרישה למענקי המקסימלית התקרה .7
 - בחברה העובדים לכלל שנקבעו התנאים על־פי ו/או דין על-פי זכאי הוא להם אחרים ולתנאים מחלה ימי לפדיון
.5הסתגלות חודשי 3 + עבודה שנת כל בגין אחד חודש של חודשי ברוטו שכר על עומדת

בפועל. בביצועים יותנה לא פרישה מענק

 משכורות שתי עלות על יעלה לא מרכזי, תפקיד לבעל להעניק החברה שיכולה המשתנה התגמול סך - השבה .8
 מדיניות בחוזר כמפורט משתנה, רכיב של השבה מנגנון בחברה יופעל לא זה, תנאי לקיום ובכפוף לפיכך, חודשיות.

תגמול.
 שולם כלשהו תשלום כי שהתברר מקרה בכל תפקיד, בעל עובד/ מכל תשלום לגביית לפעול הזכות שמורה לחברה
מרמה. מהטעייה/ כתוצאה ו/או בטעות

 הרגישות השפעת את המבטלים פרטיים, גידור הסדרי ליצור מרכזי תפקיד בעל על איסור חל - גידור איסור .9
בתגמולם. המשתנה ברכיב הגלומה לסיכון

 תגמול מדיניות בחוזר המפורטים העקרונות עליו יחולו - חוץ במיקור שירות נותן ע׳׳י המועסק מרכזי, תפקיד בעל
 פרופיל על השפעה להם שיש כאמור, ההתקשרות להסכם בקשר עיסוקיו בשל שלו, התגמול מנגנון כי ויובטח

 סיכונים נטילת המעודדים מנגנונים יכלול ולא החוזר עקרונות עם עקבי יהיה הקופה, כספי החברה/ של הסיכונים
עודפים.

בחברה דידסטודים תגמול עסדוגות
 להוראות בהתאם שנתי, ולתגמול בישיבה השתתפות בגין לתגמול זכאים יהיו בחברה החיצוניים הדירקטורים .1

לעת. מעת שיהיו כפי הכללית האסיפה והחלטות החברה של ההתאגדות תקנות ההון, שוק על הממונה

 בחברה חיצוני לדירקטור המשולם התגמול על העולה תגמול יקבלו לא חיצוניים דירקטורים שאינם הדירקטורים .2
כהונתם. בשל משתנה רכיב יקבלו ולא

חריגים:
 הדירקטוריון רשאי אולם כדירקטור עבודתו בגין נפרד תגמול יקבל לא בחברה כדירקטור גם המכהן חברה מנכ״ל
 השנתי הגמול מגובה 1/12 על תעלה שלא בעלות כדירקטור, כהונתו בתקופת כמנכ׳׳ל, לשכרו תוספת לאשר

בחברה. חיצוני לדירקטור המשולם

 התגמול השכר/ שעלות ובלבד חודשי, תגמול ו/או שכר פעיל דירקטוריון ליו״ר לאשר רשאי החברה דירקטוריון
 חיצוני דירקטור של הממוצע החודשי התגמול לעלות ביחס 6וחצי אחד של מרבי הכפלה יחס על תעלה לא החודשי
 יחולו, מרכזי תפקיד בעל של התגמול עקרונות כהונתו. בשל משתנה רכיב יקבל לא דירקטוריון יו״ר בחברה.

פעיל. דירקטוריון יו״ר על גם בהתאמה,

 העסקה סיום בגין לתגמולים מעבר ההעסקה, תקופת בסיום משרה, לנושא המשולם תגמול כל - פדישח״ ״מענק 4
המוסדי. בגוף והמועסקים העובדים לכלל שנקבעו

התחילה. ליום עד החברה ע״י החברה לעובד שנצברו זכויות על יחול לא האמור 5
 קביעת לעניין דח״צ תגמול הדירקטוריון. יו״ר תגמול קביעת לצורך דח״צ תגמול יוכפל שבו המרבי היחס - הכפלה יחס6

 על-פי המחויב וועדותיו דירקטוריון ישיבות של המזערי המספר פי על יחושב זו, פסקה לפי הדירקטוריון ראש יושב תגמול
הדין. הוראות

24■
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תאגידי(המשך) ממשל היבטי - ר• חלה .5

(המשך)המגהלת רה1ח1 תגמול מדיניות ג.

(המשך)המנהלת בחברה תגמול מדיניות מסמד )1

(המשך)בחברה דירהטוריס תגמול עהרוגות

 תאונות ולביטוח משרה נושאי לביטוח לשיפוי, זכאים יהיו בחברה החיצוניים הדירקטורים לרבות הדירקטורים, .3
לעת. מעת שיהיו כפי הכללית האסיפה והחלטות החברה של ההתאגדות לתקנות בהתאם אישיות,

 המיועדת מקצועית השתלמות או אחריותו בתחום לדירקטור, מקצועית השתלמות לממן רשאית החברה .4
בחברה. משרה ונושאי לדירקטורים

בקרה בפונקציות העוסהים תפסידים בעלי תגמול עקרונות
 מרכזי תפקיד בעל לרבות אכיפה) ציות עורפי, מערך השקעות, בקרת צל, (מערכת בקרה בפונקציות ועוסקים עובדים

:הבאים העקרונות עליהם יחולו - מהחברה ישירות תמורה המקבלים בקרה, בפונקציית

אופציות. ו/או מניות מבוססי מכשירים ו/או במניות תגמול יקבל לא ג.

המשרה. נושא של מביצועיו הנגזר משתנה רכיב תשלום כל יקבל לא .2
 תפקיד לבעל שניתן חודשיות, משכורות 2 עלות על עולה שלא בהיקף שנתי בונוס לגבי יחול לא האמור - חריג

מיוחדת. מטלה ביצוע בגין מרכזי, תפקיד לבעל הניתנת מיוחדת תמורה או החברה עובד שהוא מרכזי

 לדירקטורים המיועדת מקצועית השתלמות או אחריותו בתחום מקצועית, השתלמות לממן רשאית החברה .3
בחברה. משרה ונושאי

 המפורטים העקרונות עליהם יחולו - חוץ במיקור שירות נותן ע״י המועסקים לעיל, כאמור בקרה בפונקציות עובדים
 כאמור, ההתקשרות להסכם בקשר עיסוקם בשל אלה, עובדים של התגמולים מנגנון כי ויובטח תגמול מדיניות בחוזר

 מנגנונים יכלול ולא החוזר עקרונות עם עקבי יהיה הקופה, כספי החברה/ של הסיכונים פרופיל על השפעה להם שיש
עודפים. סיכונים נטילת המעודדים

לטוהות מול ובתיווד במכירה בשימה, העוסטים מפסידים בעלי תגמול עטרונות
 העקרונות עליהם יחולו ־ מהחברה ישירות תמורה המקבלים לקוחות, מול ובתיווך במכירה בשיווק, ועוסקים עובדים
:הבאים

אופציות. ו/או מניות מבוססי מכשירים ו/או במניות תגמול יקבל לא .1

מתמשך. שאינו חד־פעמי בתשלום שמדובר ובלבד המשרה, נושא של מביצועיו הנגזר משתנה, תגמול לשלם ניתן .2

הקבוע. מהתגמול 80% על יעלה לא לשנה בממוצע המשתנה התגמול

 כאמור תפקיד לבעל שניתן חודשיות, משכורות 2 עלות על עולה שלא בהיקף שנתי בונוס לגבי יחול לא האמור - חריג
מיוחדת. מטלה ביצוע בגין כאמור, תפקיד לבעל הניתנת מיוחדת תמורה או החברה עובד שהוא

גמל מופוו* לניהול חפיה - הגומל
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1 ליוס התאגיד עססי על דוח 2017 ד1דצמ31

 תאגידי(המשך) ממשל היבטי - ר׳ חלה .5

rm הגמול מדממת ג. na (המשך)המנהלת

(המשך)המנהלה בחברה הגמול מדיניות מסמך )1

להוחוה(המשך) מול ובהיות במכירה !שיווה, העוססים תפסידים בעלי הגמול עסרמות
 לדירקטורים המיועדת מקצועית השתלמות או אחריותו בתחום מקצועית, השתלמות לממן רשאית החברה .3

בחברה. משרה ונושאי

 עליהם יחולו - חוץ במיקור שירות נותן ע״י המועסקים לקוחות, מול ובתיווך במכירה בשיווק, ועוסקים עובדים
 בקשר עיסוקם בשל אלה, עובדים של התגמולים מנגנון כי ויובטח תגמול מדיניות בחוזר המפורטים העקרונות

 עם עקבי יהיה הקופה, כספי החברה/ של הסיכונים פרופיל על השפעה להם שיש כאמור, ההתקשרות להסכם
עודפים. סיכונים נטילת המעודדים מנגנונים יכלול ולא החוזר עקרונות

בפועל השפעות בניהול מועספים הגמול עפרונות
 עליהם יחולו - מהחברה ישירות תמורה המקבלים בפועל, השקעות בניהול המועסקים מרכזי, תפקיד ובעל עובדים

:הבאים העקרונות

אופציות. ו/או מניות מבוססי מכשירים ו/או במניות תגמול יקבל לא .1

המשרה. נושא של מביצועיו הנגזר משתנה רכיב תשלום כל יקבל לא .2
 תפקיד לבעל שניתן חודשיות, משכורות 2 עלות על עולה שלא בהיקף שנתי בונוס לגבי יחול לא האמור - חייג

מיוחדת. מטלה ביצוע בגין מרכזי, תפקיד לבעל הניתנת מיוחדת תמורה או החברה עובד שהוא מרכזי

 לדירקטורים המיועדת מקצועית השתלמות או אחריותו בתחום מקצועית, השתלמות לממן רשאית החברה .3
בחברה. משרה ונושאי

הקופה. מתשואות הנגזרת כלשהי הטבה או תמורה יקבל לא .4

 עליהם יחולו - חוץ במיקור שירות נותן ע״י בפועל, השקעות בניהול המועסקים מרכזי, תפקיד ובעל עובדים
 בקשר עיסוקם בשל אלה, עובדים של התגמולים מנגנון כי ויובטח תגמול מדיניות בחוזר המפורטים העקרונות

 עם עקבי יהיה הקופה, כספי החברה/ של הסיכונים פרופיל על השפעה להם שיש כאמור, ההתקשרות להסכם
עודפים. סיכונים נטילת המעודדים מנגנונים יכלול ולא החוזר עקרונות

משפיעיס בפבוצת מרכזי תפסיד ובעלי עובדים העספת עלויות

 כהונה לרבות אחר, בתאגיד כהונתו בשל בה מרכזי תפקיד בעל או עובד העסקת בעלויות תישא לא החברה .1
החברה. משתייכת שאליה משקיעים מקבוצת חלק שהוא אחר בתאגיד

 של והאחריות הסמכות המשרה, להיקף בהתאם בו, מרכזי תפקיד בעל או עובד העסקת בעלויות תישא החברה .2
.7החוזר למגבלות ובכפוף בחברה, התפקיד בעל

 זה ובכלל אחר, מגורם בחברה כהונתו בשל תגמול כל יקבל לא בה מרכזי תפקיד בעל או עובד כי תוודא החברה .3
.8בחברה משולט

בע״מ גמל סופות לניהול חבדה - הגומל

 מוסדי גוף כל על משקיעים, מקבוצת חלק שהם חברות במספר מרכזי תפקיד בעל או עובד של כהונה בעת דהיינו,7
 חברה, באותה והאחריות הסמכות המשרה, היקף לפי תפקיד בעל או עובד אותו של העסקתו בעלויות לשאת בקבוצה

החוזר. למגבלות בכפוף

 - מהותי״ ״מחזיק שבשליטתו. אחר תאגיד או קרובו לרבות - ״שולט״ זה לעניין שולט. ללא בחברה מהותי ממחזיק או8
בשליטתו. אחר תאגיד או קרובו לרבות הביטוח, על הפיקוח לחוק יד 41 בסעיף כהגדרתו
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בע*מ גמל קופות לנימול הברה

1 ליום התאגיד עססי על דוח 2017 ד1דצמ31

תאגידי(המשך) ממשל טי1הי - ,ר חלס .5

(המשך)המנהלת !הצדה הגמול מדיניות ג.

 מחמשת אחד לכל הדיווח לשנת הכספיים בדוחות שהוכרו כפי הדיווח בשנת שניתנו התגמולים )2
:בחברה מרכזיים תפקידים בעלי מבין הגבוהים התגמולים בעלי

ע״מ1 גמל פופות לניהול דה1ח - הגומל

ם לי מו ג ר ת בו ע ם ב תי רו חי שי נ מו ת ב לו  ע

ה ר ב ח ל טי ר ל פ ב ק ם מ לי מו ג ת ה

ב ״ ה ס

ם לו ש פי ת  ל

ם כ ס ה

פי ל א ב ח) ( ״ ש

ר כ ש

פי ל א ב )

ח) ״ ש

ר עו שי

ה ק חז הון ה  ב

ה ר ב ח ה

ד ע מו

ת רו ש ק ת )ה * ) ף ק ה הי ר ש מ ד קי פ ת ם ש

140 1 40 1 8 .8 .2 0 1 3

נותנת
שירותים
חיצונית

מזכירת
החברה לזר אלונה

126 1 26 1 6 .1 .2 0 11

נותנת
שירותים
חיצונית

יועצת
משפטית

 גלית עו״ד
שלום־קדוש

102 102 _ _ 2 4 .6 .2 0 12

 שירות נותן
חיצוני מנכ״ל נידם שלומי

98 98 5 .1 0 .2 0 1 4

 שירות נותן
חיצוני פנים מבקר

 מאיר רו״ח
 איליה

 באמצעות
 רו״ח משרד

 רוזנבלום־
הולצמן

82 82 _ _ 1 7 .2 .2 0 0 9

 שירותים נותן
חיצוני

דירקטור
חיצוני פלטו אילן

ביותר. עדכני התקשרות הסכם חתימת מועד (*)
 גמל קופות אגף ומנהל הראשי השקעות מנהל החברה של התגמול במדינות מרכזיים תפקידים בעלי להגדרות בהתאם (**)

:מרכזי תפקיד
 המייצגים ₪, אלפי 583 בסך מתפעל לגורם הוצאות לישראל הראשון הבינלאומי לבנק שילמה החברה 2017 בשנת
 השאלות ניהול ודמי לברוקראז׳ עמלות כולל אינו זה סכום הקופה. מנכסי שנתי 0.09% של שנתי תפעול דמי שיעור

הגומל. גמל קופת של הכספיים בדוחותיה הרשומים

 סכום ₪, אלפי 182 בסך השקעות תיק ניהול דמי בגין הוצאות בע״מ ערך ניירות לפסגות שילמה החברה 2017 בשנת
הגומל. גמל קופת של הכספיים בדוחותיה הרשומים פסגות שהנפיקה נטו סל תעודות בגין ניהול דמי כולל אינו זה
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tm - הגומל n בע״מ גמל פופות לניהול 

 2017 פדצמפד31 ליום התאגיד עססי על דוח

תאגידי(המשך) ממשל היבטי - n חלה .5

פגיס מפקד ד.

הולצמן. - רוזנבלום רו׳׳ח ממשרד איליה מאיר רו״ח
6.11.2005 - כהונה תחילת
בחברה. הציבור פניות כממונה גם משמש הפנים מבקר
 לדרישות בהתאם נערכת אשר שנתית הרב הביקורת מתכנית נגזרת הפנים מבקר העסקת היקף

האוצר.

2017 ב־ שעות

405 הפנים מבקר ידי על המבוצעות פנים ביקורת שעות
20 הציבור פניות כממונה העסקה שעות
הפנים מבקרי ידי על המבוצעות פנים ביקורת שעות

לפחות 2,080 השקעות ומנהל מתפעל :החברה של השירותים נותני של

שעתי. תעריף לפי מחושב הפנים למבקר התגמול
מע״מ. כולל ש״ח אלפי 98 על עמד המבקר שכר 2017 בשנת
המקצועי. דעתו שיקול הפעלת על הפנים מבקר לתגמול השפעה אין הדירקטוריון לדעת
לעיל. ״ משרה ״נושאי ב׳ בסעיף הפנים מבקר על מידע גם ראה

מפקד חשפוו דואה ה.

ושות׳. אברמן גלפנד, ירדני, משרד
אברמן. ורד רו״ח הינה הביקורת על האחראי השותף
 1.4.2016-כהונה תחילת
:המבקר זכאי לו השכר

ש״ח באלפי
2016 בשנת 2017 בשנת

הגומל &
man למהול wwp« גמל w*ja

51 51 ביקורת שירותי בגין שכר

נטפי דיווח על פנימית ודמיה הגילוי לגבי וגהליס פקדות העדפת ו.

הגילוי לגבי וגמלים בקדות העדבת
 זה בדוח המכוסה התקופה לתום העריכו החברה, של הכספים ומנהל המנכ״ל בשיתוף החברה, הנהלת

 החברה מנכ״ל זו, הערכה בסיס על החברה. של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את
 על אפקטיביות הנן החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו הכספים ומנהל

 להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרשת שהחברה המידע על ולדווח לסכם לעבד, לרשום, מנת
אלו. בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה שקבע הדיווח והוראות הדין

בטפי דימה על פנימית בקרה
 של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא 2017 בדצמבר 31 ביום המסתיימת המכוסה התקופה במהלך
 הבקרה על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי, באופן השפיע אשר כספי דיווח על החברה

כספי. דיווח על החברה של הפנימית
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man בע*מ גמל קופות לניהול

2017 בדצמבר 31 ליום התאגיד עטפי על דוח

תאגידי(המשך) ממשל היבטי - ר< חלס .5

קחבדה החלטות ז.

החביות: לחוק 255 סעיף לפי שאושדו פעולות - )1
:הדוח בתקופת החברות לחוק 255 סעיף לפי שאושרו פעולות פירוט

ע״מ1 גמל מופות לניהול חביה - הגומל

 הנימוקים
11 לאישור

תיאור
ההליכים

שבהם
י:-;ל;1אושרק;: '*1:י  אישור מועד

הפעולה
הפעולה פרטי

׳■- נושא שם
המשרה
ותפקידו 9 הפעולה טוג

החברות. לחוק 255 סעיף לפי שאושרו פעולות בחברה היו לא 2017 בשנת

לאישור: הובאו שלא או אושדו שלא החביות לחוק cn( 254 סעיף לפי פעולות - )2
:הדוח בתקופת לאישור הובאו שלא או אושרו שלא החברות לחוק (א) 254 סעיף לפי פעולות פירוט

הנימוקים

 ההליכים תיאור
 לאי שקדמו

לאישור ההבאה : מועד
 הפעולה מועד

ופרטיה
 נושא שם

המשרה הפעולה סוג
לכד האישור לאי או ההחלטה 9 ותפקידו ■ 12

 הובאו שלא או אושרו שלא החברות לחוק (א) 254 סעיף לפי פעולות בחברה היו לא 2017 בשנת
לאישור

מוגדרת (פעולה :הפעולה סוג 9
( 1 )

 ;האישיים ענייניו לבין או שלו
)2( 

)3(
;לאחר או המשרה

)4(

במחדל). ובין במעשה בין משפטית, כ״פעולה החברות בחוק
 אחר תפקיד מילוי לבין בחברה משרה נושא של תפקידו מילוי בין עניינים ניגוד בה שיש פעולה - עניינים ניגוד

;החברה עסקי עם משרה נושא של תחרות בה שיש פעולה - תחרות
 לנושא הנאה טובת להשיג במטרה החברה של עסקית הזדמנות ניצול בה שיש פעולה - עסקית הזדמנות ניצול

לידיו שבאו לענייניה, הנוגעים מסמך כל לה ולמסור ידיעה כל לחברה לגלות נדרש משרה נושא - ידיעות גילוי
בחברה. מעמדו בתוקף
 תוארו אם אף בחברה כאמור תפקיד ממלא כל כללי, מנהל סגן כללי, למנהל משנה ראשי, עסקים מנהל כללי, מנהל - זה לעניין - משרה׳ ׳נושא
הכללי. למנהל במישרין הכפוף מנהל או דירקטור, וכן שונה,

 (אישור החברות לחוק החמישי הפרק להוראות בהתאם אישור דורשות מהותיות פעולות שאינן פעולות - הפעולה אושרה שגהס ההליכים
 במהלך שאינה כעסקה החברות בחוק מוגדרת חריגה (עסקה חריגות. בעסקאות מדובר כאילו אישור דורשות מהותיות פעולות ואילו עסקאות)
התחייבויותיה. או רכושה החברה, רווחיות על מהותי באופן להשפיע העשויה עסקה או שוק בתנאי שאינה עסקה החברה, של הרגיל העסקים

 או הפעולה לב, בתום פועל המשרה נושא :הבאים התנאים כל לקיום בכפוף כאמור פעולה לאשר רשאית החברה - הפעולה אישור אופן 11
 כל לרבות בפעולה, האישי ענינו מהות את באישור לדיון המועד לפני סביר זמן לחברה, גילה המשרה נושא החברה, בטובת פוגעות אינן אישורה

מהותיים. מסמך או עובדה

12
.9 שוליים בהערת הגדרה ראה - פעולה סוג
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1 ליום המאגיד י1עפל על דוח 2017 ד1דצמ31

תאגידי(המשך) ממשל היבטי - ד' חלמ .5

החבדה החלטות ז.

C3- 270 סעיף לפי מיוחדים אישוייס הטעוגות13 הליגות עטטאות )C1 החביות לחיה
 המשרה שלנושא אחר אדם עם החברה של חריגות עסקאות או בה משרה נושא עם החברה של חריגות עסקאות פירוט

:הדוח בתקופת אישי, עניין בה יש בחברה

החברות לחוק )1(270 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעונות חריגות עסקאות היו לא 2017 בשנת

לשיפוי והתחייבות ביטוח פטוד, -
:הדוח בתאריך שבתוקף החברות, בחוק כהגדרתו 14משרה לנושא לשיפוי, התחייבות או ביטוח פטור,

משרה לנושאי פטור נתנה לא החברה 31.12.2017 ליום פטור

 31.03.2018 ליום עד שתוקפו משרה נושאי בביטוח מבוטחים בחברה משרה נושאי
 משפטיות. עלויות עבור 20% ובתוספת ש״ח מיליוני 15 הינו בגינו הכיסוי וגבול

 ליום עד שתוקפו אישיות תאונות בביטוח מבוטחים בחברה הדירקטורים בנוסף,
 הכיסוי וגבול 31.03.2018

ש״ח. אלפי 415 הינו בגינו

ביטוח

 החברה מנכ״ל הדירקטורים, עבור לשיפוי להתחייבות כתב על חתמה החברה
 אשר השיפוי כתבי כל פי על תשלם שהחברה הכולל שהסכום כך החברה ומזכיר
 החברה ע״י המנוהלים הנכסים מהיקף 0.3% ל- השווה סכום על יעלה לא ידה על הוצאו

דין. פי על המותרת השיפוי לתקרת ובכפוף

לשיפוי התחייבות

 2018 במרץ, 18
דיעי גדתאריך

מנכ״להדירקטוריון יו״ר

 :זה) (לעניין חריגה' 'עסקה
 ;החברה של הרגיל העסקים במהלך שאינה עסקה
;שוק בתנאי שאינה עסקה
 התחייבויותיה. או רכושה החברה, רווחיות על מהותי באופן להשפיע העשויה עסקה

שדה- משא 14 .9 שוליים הערת ראהמ
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man בעי׳ט גמל ׳קופות לניהול

 ע״מ1 גמל מופות לגיהול דה1ח - הגומל

2017 לשנת דידמטודיוו דוח

העגייגיס תוכו

עמוד

33מבוא

33המנהלת החבלה ענייני מצב ניתוח

33 שחלו העסקית ובסביבתה המנהלת החבלה בפעילות והתפתחות אילועים ניתוח
החבלה של פלבלית המקלו בסביבה התפתחויות ללבות הלוח בתקופת

34 המנהלת החבלה ילי על המנוהלים הנכסים היקף

34חליגים אילועים

34כספיים קשיים

34אסטלטגיה

34החבלה תכניות
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הגומל̂ 
maw הול לגי ?msrtf בע*מ גמל

 ע״מ1 גמל לאופות לגיהול דה1ח - הגומל

2017 לשגת הדידמטודיוו דוח

מבוא

 הדוח הדוח״). (״תקופת 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הדירקטוריון(״הדוח״) דוח את להגיש מתכבדים הננו
 הדוח. בתקופת ״הגומל״) או (״החברה״ בע״מ גמל קופות לניהול הגומל-חברה בפעילות העיקריים השינויים את סוקר
 האוצר במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה ידי על שנקבעו הגילוי ודרישות להנחיות בהתאם נערך הדוח

(״הממונה״).

המגהלת דח1חח עג«ג< מצב ניתוח .1

החברה. של הכספיים בדוחותיה בנתונים מהותיים שינויים חלו לא הדוח בשנת -
 לחסכון. גמל קופת שהיא הגומל קופת ניהול הינו החברה של עיקרי פעילות תחום -

 החברה. שבניהול הגמל קופת של הכספיים שבדוחות בנתונים מהותי שינוי חל לא הדוח בשנת
להלן. 7.1 סעיף גם ראה

 הדוח בתנופת שחלו העממית ובסביבתה חמגחלח החביה בפעילות והתפתחויות אדועיס ניתוח .2

החברה של בלכלית המהדו בסביבה התפתחויות ליבות

:כדלקמן היו הנסקרת), התקופה (להלן 2017 שנת בסיכום בבורסה הסחירים הערך ניירות במדדי השינויים

2017 שנת סיכום

-1.2% הכללי המניות מדד

-6.9% SME 60

6.4% 125 ת״א מדד

2.7% 35 ת״א מדד

4.6% להמרה אג״ח מדד

4.7% כללי אג״ח מדד

0.4% לצרכן המחירים מדד

המאקרו המוגה

 השנה במהלך לטובה הושפעו העולם ברחבי ההון שוקי העולמית. הכלכלית בסביבה בשיפור התאפיינה 2017 שנת
 הגיאופוליטיים במתחים מירידה המס, בקוד רפורמה של ליישומה טראמפ של הבחירות הבטחות שיצרו מהציפיות
לעבר. בהשוואה נמוכה שנותרה העולמית האינפלציה ומסביבת בעולם הדולר מהיחלשות באירופה,

וריבית תקציב אינפלציה,

 בשנת לצרכן המחירים מדד שהציג השינוי שיעור .2016 בשנת -0.2% לעומת 0.4% על עמדה 2017 שנת במהלך האינפלציה
 רמת לשלילה הושפעה 2017 בשנת גם הקודמות לשנים בדומה שנים. שלוש מזה הראשון החיובי השינוי שיעור היה 2017

 ומהמשך התחרות ועליית הגלובליזציה מהתעצמות הממשלה, של היזומות המחירים מהפחתות המקומית המחירים
 השקל, של חוזקו ולאור הנמוכה, האינפלציה רקע על המיובאת. הסחורה מחירי בהוזלת שתמכה השקל של התחזקותו

כנה. על המוניטרית הריבית רמת את הותיר ישראל בנק

התוו שוק

 שנתי בסיכום העולמי. הפיננסי המשבר מאז המוצלחות ואחת בעולם המניות בשוקי חיובית מאוד שנה הייתה 2017 שנת
 ב־ עלה המתעוררים השווקים של MSCI מדד כאשר ואירופה ארה״ב פני על יתר ביצועי הניבו המתעוררים השווקים

 בסין הכלכלית בפעילות והשיפור הדולר חולשת היו המתעוררים בשווקים שתמכו מרכזיים הגורמים שני (דולרית). 37.5%
 של היתר בביצועי במדד ביטוי לידי שבא כפי השנה בלטו הטכנולוגיה מניות בארה״ב, השנה. של השלישי הרבעון לסוף עד

 אינפלציה בשילוב הצומחת הכלכלית שהסביבה כמובן בארה״ב. המרכזיים המדדים שאר פני על NASDAQ^ מדד
 השנה באירופה, המניות. שוק את שדחפה הרבה לאופטימיות סייעו הרפובליקנית המיסים לרפורמת והציפייה נמוכה

 יחסית התנהל המסחר וארה״ב המתעוררים לשווקים בניגוד אך שערים בעליות כן גם ננעלה החולפת
מעורבת. במגמה



בע״ט גמל קזשמ לגידול ד1ווב

rm - הגומל n ע״מ1 גמל מופות לניהול 

2017 לשגת הדידמטודמו דוח

הגמל ופת1ל עבוד המגהלת החבלה ידי על המגוהלים הגכטים היחף .3

ליום נטו נבטים

31.12.2017 31.12.2016
ש״ח אלפי

655,787 640,156 *60 עד 50 לבני הגומל מטלול - הגומל גמל קופת
5,821 5,429 ומעלה** 60 לבני הגומל מטלול ־ הגומל גמל קופת
71 277 ומטה 50 לבני הגומל מטלול ־ הגומל גמל קופת

 כללי מסלול *לשעבר
אג״ח מסלול **לשעבר

A הרגיל. עסקים ממהלך החורגים או החברה בעסקי פעמיים חד או חריגים אירועים חלו לא הדוח תקופת במהלך

כספיים. קשיים על להצביע שעלולים אירועים חלו לא הדוח תקופת במהלך .5

אדוד ולטווח 2017 לשגת העדיס כללית אסטרטגיה .6

:העיקריים ייעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תאור

 הדיגיטלי, לעידן השירותים והתאמת חדשים ולמצטרפים קיימים לעמיתים השירות רמת שיפור - לקוחות שירות 6.1
שירות. לקבלת ההמתנה זמני וקיצור ייעול זה ובכלל

 לרמת בהתאמה תשואות להשיא במטרה ההשקעה ומגבלות ההשקעות ניהול פעילות בחינת - השקעות ניהול 6.2
העמיתים כספי על והגנה ההשקעה מסלול של הסיכון

 של הרצון שביעות ורמת הקופה של המיתוג שיפור הקופה, עמיתי עם הקשר וחיזוק שיפור - לקוחות שימור 6.3
העמיתים.

 פגיעה ללא עלויות להקטין להתייעל, ניסיון תוך ולעמיתים, המנהלת לחברה הניתנים השירותים וייעול שיפור 6.4
לעמיתים. והשירות החברה בתפקוד

מרכזיים. שירותים ספקי אצל והן המנהלת בחברה הן והציות הפנימית האכיפה מערך שיפור 6.5

מרכזיים. שירותי ספקי על והבקרה הפיקוח מערך וייעול שיפור 6.6

 זוג לבני גם לקופה להצטרף הזכאים מעגל והרחבת להשקעה גמל קופת הקמת זה ובכלל החברה פעילויות הרחבת 6.7
ראשונה. מקרבה אחרים משפחה ובני

להלן. 7.1 סעיף גם ראה 6.8

הה^דה: תהגיות .7

 חברה ידי על המנוהלת אחרת גמל קופת עם הקופה את למזג ו/או הקופה ניהול את להעביר אפשרות בוחנת החברה 7.1
המורים. הסתדרות בבעלות מנהלת

 בתיקון (כהגדרתה להשקעה גמל קופות להקמת הנדרשים המסמכים כל את לאוצר הגישה החברה 2016 בנובמבר 7.2
 גמל קופת לפתיחת אישור ענפיות גמל קופות לניהול לחברות נתנה טרם ההון שוק על הממונה אך הגמל), קופות לחוק 15

להשקעה.

 2018 במרץ. 18
נידם שלומי דיעי גדתאריך
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מגפ״ל הצהרת

מ כע״מ גמל קופמו למהול יונ

:כי מצהיר נידם, שלומי אני,
״הדוח״). :(להלן 2017 לשנת ״החברה״) :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של השנתי הדוח את סקרתי .1
 הנחוץ מהותית עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח ידיעתי, על בהתבסס .2

בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס מטעים יהיו לא מצגים, אותם נכללו בהן הנסיבות לאור בו, שנכללו שהמצגים כדי
 המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3

בדוח. המכוסים ולתקופות למועדים החברה של הפעולות ותוצאות הכספי המצב את
 ולבקרה הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .4

וכן־ ;החברה של כספי דיווח על הפנימית

 המיועדים כאלה, ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו א.
 תקופת במהלך בפרט בחברה, אחרים ידי על לידיעתנו מובא לחברה, המתייחס מהותי שמידע להבטיח

;הדוח של ההכנה
 לספק המיועדת כספי, דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או כספי, דיווח על פנימית בקרה קבענו ב.

 לתקני בהתאם ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה
;ההון שוק על הממונה ולהוראות )IFRS(בינלאומיים דיווח

 לגבי מסקנותינו את והצגנו החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו ג.
;הערכתנו על בהתבסס בדוח, המכוסה התקופה לתום הגילוי, לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות

וכן־
 באופן שהשפיע הרביעי ברבעון שאירע כספי דיווח על החברה של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו ד.

וכן- ;כספי דיווח על החברה של הפנימית הבקרה על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי,

 של הביקורת ולוועדת לדירקטוריון המבקר, החשבון לרואה גילינו זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .5
:כספי דיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתנו על בהתבסס החברה, של הדירקטוריון

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

וכן-
 להם שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל ב.

כספי. דיווח על החברה של הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד

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

 2018 במרץ. 18
מנכ״ל נידם, שלומיתאריך
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man לניהול »m9nj בע׳ימ גמל

כספים מגהל הצהדת

:כי מצהיר פרושן, עמוס אני,
״הדוח״). :(להלן 2017 לשנת ״החברה״) :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של השנתי הדוח את סקרתי .1
 הנחוץ מהותית עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח ידיעתי, על בהתבסס .2

בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס מטעים יהיו לא מצגים, אותם נכללו בהן הנסיבות לאור בו, שנכללו שהמצגים כדי
 המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3

בדוח. המכוסים ולתקופות למועדים החברה של הפעולות ותוצאות הכספי המצב את
 ולבקרה הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .4

וכן־ ;החברה של כספי דיווח על הפנימית

 המיועדים כאלה, ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו א.
 תקופת במהלך בפרט בחברה, אחרים ידי על לידיעתנו מובא לחברה, המתייחס מהותי שמידע להבטיח

;הדוח של ההכנה
 לספק המיועדת כספי, דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או כספי, דיווח על פנימית בקרה קבענו ב.

 לתקני בהתאם ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה
;ההון שוק על הממונה ולהוראות )IFRS(בינלאומיים דיווח

 לגבי מסקנותינו את והצגנו החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו ג.
;הערכתנו על בהתבסס בדוח, המכוסה התקופה לתום הגילוי, לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות

וכן-
 באופן שהשפיע הרביעי ברבעון שאירע כספי דיווח על החברה של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו ד.

וכן- ;כספי דיווח על החברה של הפנימית הבקרה על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי,

 של הביקורת ולוועדת לדירקטוריון המבקר, החשבון לרואה גילינו זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .5
:כספי דיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתנו על בהתבסס החברה, של הדירקטוריון

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

וכן־
 להם שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל ב.

כספי. דיווח על החברה של הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד

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

 2018 במרא. 18
תאריך
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man בע״מ גמל קופות למהול

פספי דיווח על הפנימית ה^מדה ברבר וההנהלה הדיימטוריוו של דוח

 וקיומה לקביעתה אחראית ״החברה״), - (להלן בע״מ גמל קופות לניהול חברה הגומל של הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה,
בחברה. כספי דיווח על נאותה פנימית בקרה של

 לגבי החברה של ולהנהלה לדירקטוריון בטחון של סבירה מידה לספק כדי תוכננה החברה של הפנימית הבקרה מערכת
 על הממונה והוראות )1FRS( בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם המפורסמים כספיים דוחות של נאותה והצגה הכנה
 כי נקבע אם גם לפיכך מובנות. מגבלות יש הפנימית הבקרה מערכות לכל שלהן, התכנון רמת בטיב תלות ללא ההון. שוק

כספי. דוח של ולהצגה לעריכה בהתייחס בלבד בטחון של סבירה מידה לספק יכולות הן אפקטיביות המן אלו מערכות

 להרשאות בהתאם מבוצעות עסקאות כי להבטיח המיועדת מקיפה בקרות מערכת מקיימת הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה
 כדי צעדים נוקטת הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה בנוסף, מהימנים. החשבונאיים והרישומים מוגנים, הנכסים ההנהלה,
פנימית. בקרה נהלי ביצוע לרבות ביצוע, )monitor(ומנטרים אפקטיביים והתקשורת המידע שערוצי להבטיח

 31 ליום כספי דיווח על החברה של הפנימית הבקרה אפקטיביות את העריכה הדירקטוריון בפיקוח החברה הנהלת
 Committee of Sponsoring Organizations ה- של הפנימית הבקרה במודל שנקבעו קריטריונים על בהתבסס ,2017 בדצמבר

COSO) of the Treadway Commission.( מאמינה ההנהלה זו הערכה על בהתבסס )believes( 2017 בדצמבר 31 ליום כי, 
אפקטיבית. הינה כספי דיווח על החברה של הפנימית הבקרה
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 הגומל של המניות לבעלי המבסר החשבון דואה דוח

הול חברה ת לני פו בע״מ גמל הו

 וחסמו ביטוח ׳חהון שוק על הממונח להוראות בהתאם

בטפי דיווח על פגימית בהדה בדבי

 בדצמבר 31 ליום החברה) ־ בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של כספי דיווח על הפנימית הבקרה את ביקרנו

 Committee of ה- ידי על שפורסמה פנימית בקרה של המשולבת במסגרת שנקבעו קריטריונים על בהתבסס ,2017

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ־ (להלן COSO.( החברה של וההנהלה הדירקטוריון 

 דיווח על פנימית בקרה של האפקטיביות את ולהערכתם כספי דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה לקיום אחראים

 דעה לחוות היא אחריותנו המצורף. כספי דיווח על הפנימית הבקרה בדבר וההנהלה הדירקטוריון בדוח הנכללת כספי,

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

 בדבר בארה״ב )PCAOB) Public Company Accounting Oversight Boards לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 נדרש אלה תקנים פי על בישראל. חשבון רואי לשכת ידי על אומצו אשר כספי, דיווח על פנימית בקרה של ביקורת

 המהותיות, הבחינות מכל קוימה, אם ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו

 הערכת כספי, דיווח על פנימית בקרה לגבי הבנה השגת כללה ביקורתנו כספי. דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה

 על בהתבסס פנימית בקרה של והתפעול התכנון אפקטיביות של והערכה בחינה וכן מהותית, חולשה שקיימת הסיכון

 שביקורתנו סבורים אנו לנסיבות. בהתאם כנחוצים שחשבנו אחרים נהלים ביצוע גם כללה ביקורתנו שהוערך. הסיכון

דעתנו. לחוות נאות בסיס מספקת

 לגבי בטחון של סבירה מידה לספק המיועד תהליך הינה מוסדי גוף שהיא חברה של כספי דיווח על פנימית בקרה

 בינלאומיים כספי דיווח לתקני לכללי בהתאם חיצוניות למטרות כספיים דוחות של וההכנה כספי דיווח של המהימנות

)IFRS( בקרה גמל. קופת המנהלות חברות לגבי וחיסכון, ביטוח ההון, שוק אגף האוצר־ ידי על הנדרשות וההתאמות 

 לניהול מתייחסים )1( :אשר ונהלים מדיניות אותם את כוללת מוסדי גוף שהיא חברה של כספי דיווח על פנימית

 (לרבות החברה נכסי של וההעברות העסקאות את נאות ובאופן במדויק משקפות סביר, בפירוט אשר, רשומות

(מרשותה) הוצאתם  כספיים דוחות הכנת לאפשר כדי כנדרש נרשמות שעסקאות ביטחון של סבירה מידה מספקים )2;

 וחיסכון, ביטוח ההון, שוק אגף האוצר- ידי על הנדרשות וההתאמות )IFRS( בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם

 להרשאות בהתאם רק נעשים החברה של כספים והוצאת כספים ושקבלת גמל, קופת המנהלות חברות לגבי

רכישה, של במועד גילוי או מניעה לגבי ביטחון של סבירה מידה מספקים )3ו־( ;החברה של וההנהלה הדירקטוריון
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 על מהותית השפעה להם להיות שיכולה החברה, נכסי של מורשים בלתי מרשות) הוצאה (לרבות העברה או שימוש

הכספיים. הדוחות

 הסקת כן, כמו מוטעית. הצגה לגלות או למנוע שלא עשויה כספי דיווח על פנימית בקרה המובנות, מגבלותיה בשל

 מתאימות לבלתי תהפוכנה שבקרות לסיכון חשופה כלשהי נוכחית אפקטיביות הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות

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

 2017 בדצמבר 31 ליום כספי דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה המהותיות, הבחינות מכל קיימה, החברה לדעתנו,

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

 2017 בדצמבר 31 לימים החברה של הכספיים הדוחות את בישראל, מקובלים ביקורת לתקני בהתאם גם ביקרנו

 שלנו והדוח ,2015 ו־ 2016 ,2017 בדצמבר, 31 בימים שהסתיימו מהשנים אחת לכל פעולותיה תוצאות ואת 2016 ו־

כספיים. דוחות אותם על מסויגת בלתי דעת חוות כלל ,2018 במרס 18 מיום

רב, בכבוד

רואי׳חשבון

2018 במרס 18

חתימה.,!,. בלי מימית בקרה בדבר החשמן רואה \דוח31.12.17 \שצתי2017גמל\מנתביס\ קופות לניהול ^™!:סהגומל-חברה
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 לניהול הברה - הגומל

בע״מ גמל לזופות

 כספיים דוחות

2017 בדצמבר 31 ליום



mart 0״בע גמל קופות למהול

ע״מ1 גמל ופות1ל לגיהול דה1ח - הגומל

כטפייס דוחות

 2017 פדצמפד31 ליום

העגייגים תוכו

עמודים

41
המבקר החשבון רואה דוח

42 הכספי המצב על דוחות

43 הכולל הרוח על דוחות

44־54 הכספיים לדוחות באורים
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 המגיות לבעלי קר1המ החשביו דואה דוח
של

בע״מ גמל מופות לניהול חבית הגומל

 לימים החברה), - (להלן בע״מ גמל קופות לניהול חברה הגומל של המצורפים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו

 ,2017 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו השנים משלוש אחת לכל הכולל הרווח על הדוחות ואת 2016 ו- 2017 בדצמבר, 31

 על דעה לחוות היא אחריותנו החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות .2015 ו־ 2016

ביקורתנו. על בהתבסס אלה כספיים דוחות

 פעולתו חשבון(דרך רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות בישראל, מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים על־פי .1973 - התשל״ג חשבון), רואה של

 התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת מהותית. מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה

 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת הכספיים. שבדוחות ובמידע בסכומים

 בכללותה. הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים

דעתנו. לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו

 לימים החברה של הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים הנ״ל הכספיים הדוחות לדעתנו,

 ו־ 2016,2017 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו השנים משלוש אחת לכל פעולותיה תוצאות ואת 2016 ו־ 2017 בדצמבר, 31

 ביטוח ההון, שוק אגף - האוצר ידי ־ על הנדרשת וההתאמה )IFRS( בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם 2015

גמל. קופות המנהלות חברות לגבי וחסכון,

 לשכת ידי על שאומצו כפי כספי, דיווח על פנימית בקרה של ביקורת בדבר בארה״ב PCAOB לתקני בהתאם גם, ביקרנו

 קריטריונים על בהתבסס ,2017 בדצמבר, 31 ליום החברה של כספי דיווח על הפנימית הבקרה את בישראל, חשבון רואי

 דעת חוות כלל 2018 במרס, 18 מיום שלנו והדוח COSO ידי על שפורסמה פנימית בקרה של המשולבת במסגרת שנקבעו

החברה. של הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות על מסויגת בלתי

רב, בכבוד

2018 במרס, 18 תל־אביב,
̂זזוסהגומל-חברה >.100מבקר \דוח31.12.17 \שנתי2017גמל\מכתבים\ קופות לניהול ו
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ה הגומל ע״מ1 גמל קופות לניהול חני
הפטפי המצב על דוחות

בדצמבר 31 ליום

2017 2016 

ש״ח אלפי באור

12 4 4

נכסים

נטו קבוע, רכוש

138 100 5 חובה ויתרות חייבים

150 104 הנכסים כל סן

m
- ־ 6 מניות הון
־ ־ הון כל סך

התחייבויות

150 104 7 זכות ויתרות זכאים

150 104 ההתחייבויות בל סן

150 104 וההתחייבויות ההון כל סך

הכספיים. מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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ע״מ1 גמל קופות לגיתול תפדה הגומל
הבולל הרווח על דוחות

 ביום שהסתיימה לשנה
בדצמבר 31

2015 2016 2017

ש״ח אלפי באוד

1,857 1,751 1,764 8 גמל מקופת ניהול מדמי הכנסות

1,857 1,751 1,764 ההבנסות כל סן

1,857 1,751 1,764 10 וכלליות הנהלה הוצאות

1,857 1,751 1,764 ההוצאות כל סן

- - - לתקופה רווח(הפסד)

- - - לתקופה אחר כולל רווח(הפסד)

־ - - לתקופה כולל רווח(הפסד)

מהם. נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים הבאורים



בע״מ גמל קופות לניהול חפדה הגומל
0ספ«י3ת לדוחות !:אודים

כללי -1 באור

הגדרות א.

:אלה כספיים בדוחות

״החברה״. :להלן - כע״מ גמל קופות לניהול חכרה - הגומל -

.״הקופה״ להלן - הגומל גמל קופת -

 לתקני הועדה ידי על שאומצו ופרשנויות תקנים - )IFRS - (להלן בינלאומיים כספי דיווח תקני ־
 חשבונאות ותקני )IFRS( בינלאומיים כספי דיווח תקני כוללים והם )IASB( בינלאומיים חשבונאות

 כספי דיווח של לפרשנויות הועדה ידי על שנקבעו אלה לתקנים פרשנויות לרבות )IAS( בינלאומיים
בהתאמה. ),SIC(לפרשנויות הועדה ידי על שנקבעו פרשנויות או )IFRIC(בינלאומי

 ״אגף :להלן האוצר) במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק אגף (בעבר- וחסכו!־ ביטוח ההון שוק רשות -
ההון״. שוק

 לתקנות ובהתאם קשורים צדדים בדבר 24 בינלאומי חשבונאות בתקן כמשמעותם - קשורים צדדים ־

הפיננסיים. השירותים על הפקוח

.2005 - התשס״ה - גמל) פיננסיים(קופות שירותים על פיקוח חוק - הגמל קופות חוק -

.1964 ־ התשכ״ד גמל), קופות ניהול לאישור הכנסה(כללים מס תקנות - הכנסה מס תקנות -

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי לצרכן המחירים מדד - מדד -

 1967 בשנת פעילותה את והחלה התאגדה ״החברה״) ־ בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה - הגומל ב.
״הגומל״). או הגומל״ גמל ״קופת - הגומל(להלן גמל קופת את לנהל במטרה

 ופיצויים. לתגמולים גמל וכקופת לחסכון גמל כקופת מאושרת ״הקופה״) (להלן הגומל גמל קופת
 בשנות שהופקדו לכספים מתייחסים ופיצויים לתגמולים גמל לקופות האישורים

אחרת. לתגמולים גמל מקופת אליהן שהועברו או 2008 לשנת שקדמו המס

 לגיל המותאמים השקעה מסלולי הקמת בנושא ההון שוק אגף חוזר פורסם 2015 בפברואר 17 ביום
גמל. בקופות העמיתים

 עד קיימים שהיו המסלולים השקעה(במקום מסלולי שלושה הגומל גמל בקופת נפתחו 2016 בינואר 1 ביום
):31.12.2015 ליום

).9924 הכנסה מס מס׳ חדש ומטה(מסלול 50 לבני הגומל ־
).115 הכנסה מס מס׳ הכללי המסלול במקום 9925 הכנסה מס מס׳ חדש (מסלול 60 עד 50 לבני גמל הגומל ־

 מס מס׳ מניות ללא אג״ח מסלול במקום 9926 הכנסה מס מס׳ חדש (מסלול ומעלה 60 לבני גמל הגומל ־
).1453 הכנסה

31.12.2018 ליום עד הינו הקופה אישורי תוקף
תקני. בתקנון 2016 מינואר החל הקופה תקנון הוחלף ובאישורו ההון שוק אגף לדרישות בהתאם

.2007 יולי בחודש מנהלת כחברה פעילותה את החלה החברה ג.
עותומנית. אגודה - בישראל המורים הסתדרות של מלאה בשליטה החברה

 מקופה הקופה להפיכת פעל הקופה דירקטוריון כחברה. מאוגדת היתה הקופה 2007 יולי לחודש עד ד.
 שירותים על הפיקוח לחוק (ו)86 לסעיף בהתאם מנהלת חברה ידי על בנאמנות המנוהלת לקופה תאגידית
 בין פיצול בחובו, כולל זה מבני שינוי גמל״). קופות ״חוק - (להלן 2005 - התשס״ה גמל) (קופות פיננסיים

 בין ורישומית משפטית חשבונאית, הפרדה תהליך שיבוצע באופן לעיל, כאמור המנהלת, לחברה הקופה
 קופות לחוק בהתאם והתחייבויותיה. נכסיה הגמל, קופת לבין והתחייבויותיה נכסיה המנהלת, החברה

ענפיות. גמל קופות בניהול לעסוק רישיון לחברה ניתן הגמל

המבנה. שינוי ביצוע עקב העמיתים על מס חבות תחול לא לפיו המיסים מרשות אישור קיבלה החברה ה.
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ה הגומל בע״מ גמל קופות לגיתול חני
הפטפייס לדוחות פאודים

פללי(המשך) -1 באוד

המבנה. שינוי עקב שינוי ללא נשארו העמיתים זכויות ו.
 הנובע השינוי הינו שחל היחיד והשינוי שינוי, כל חל לא כאילו נמשכה בקופה העמיתים זכויות רציפות

 המוחזקת בע״מ, כחברה מאוגדת שאינה גמל לקופת בע״מ כחברה התאגידית הקופה פיצול מעצם
 כתוצאה הפסדים או רווחים התחייבויות, נכסים, המנהלת לחברה נוצרו לא מנהלת. חברה בידי בנאמנות

המבנה. משינוי

 הגומל״. גמל ״קופת את מנהלת החברה ז.
הוצאותיה. לגובה בהתאם ניהול דמי גובה החברה

החברה, של הכספיים בדוחות ביטוי ניתן לא נכסים מאותם ולהכנסות הנכסים) - הגמל(להלן קופת לנכסי
הגמל. קופת של ובהוצאות בהכנסות בנכסים, חלק אין ולחברה מאחר

 (לשעבר: בע״מ״ גמל קופות לניהול חברה - ל״הגומל שמה את החברה שינתה 2007 ספטמבר בחודש ח.
בע״מ). וגננות למורים גמל קופת הגומל

 שכיר במעמד לעמיתים אפשרות ניתנה במסגרתו הקופה, בתקנון תיקון הוכנס 2009 פברואר בחודש ט.
 אחרות גמל מקופות כספים העברת לרבות ופיצויים, תגמולים רכיב בגין בקופה הפקדות להפקיד

 השקעות מסלול [נפתח מסלולית גמל לקופת הקופה הפכה התיקון במסגרת כמו-כן ופיצויים. לתגמולים
)].1453 מניות(מספרו ללא ממשלתי אג״ח מסלול - נוסף

המזומנים תזרימי על דוחות י.
 משמעותי מידע מוסיפים אינם כאמור ודוחות מאחר המזומנים תזרימי על דוחות כוללים אינם הדוחות

הכספיים. בדוחות המצוי למידע מעבר

החשבונאית המדיניות עיסרי - 2 באוד

בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה א.
 של לדרישות ובהתאם ״)IFRS״ :(להלן בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות

 וחסכון. ביטוח ההון, שוק אגף - האוצר משרד
.2018 במרץ 18 ביום החברה דירקטוריון ידי על לפרסום אושרו הדוחות

הצגה ומטבע פעילות מטבע ב.
 הינו השקל הקרוב. לאלף ומעוגלים החברה, של הפעילות מטבע שהינו בש״ח, מוצגים הכספיים הדוחות
החברה. פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה את שמייצג המטבע

המדידה בטיט ג.
ההיסטורית. העלות בסיס על הוכנו הדוחות

דעת ושיקול באומדנים שימוש ד.
 בהערכות, דעת בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת ,IFRS ל- בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת

 הכנסות והתחייבויות, נכסים של הסכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות אומדנים
אלה. מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר והוצאות.

 הנהלת נדרשה החברה, של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
 האומדנים, בקביעת דעתה בשיקול וודאות. באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות להניח החברה

 לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים שונות, עובדות על החברה הנהלת מתבססת
אומדן. לכל המתאימות
 בה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים שוטף. באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים

האומדנים. שונו

העצמי בהון שינויים על דוח ה.
עצמי. הון לחברה ואין הואיל העצמי, בהון השינויים על דוח נכלל לא הכספיים בדוחות
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ע״מ1 גמל קופות לניהול הפיה הגומל
הכספיים לדוחות כאודים

החשבונאית(המשד) המדיניות עימדי - 2 באוד

בהכנסות הכדה ו.
צבירה. בסיס על שמוכרות ההוצאות בסיס על מוכרות ניהול מדמי הכנסות

נטו קבוע, רכוש ז.
 על שווים שנתיים בשיעורים מחושב הפחת שנצבר. פחת בניכוי העלות לפי מוצגים הקבוע הרכוש פריטי
 :כדלקמן בנכס, השימושיים החיים תקופת לאורך הישר הקו שיטת בסיס

.15%-33% - היקפי וציוד מחשבים

פעילות מגזרי - 3 באור

נוספת. בפעילות עוסקת ואינה בלבד הקופה בניהול עוסקת המנהלת החברה
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בע״מ גמל קופות לגיהול חברה הגומל
הפקפיים לדוחות פאודים

גטו קבוע. רבוש - 4 באוד

מחשבים
וציוד
סה״ב היקפי

ש״ח אלפי

ותנועה הרבב א.

40 40 2016 בינואר 1 ליום יתרה

3 3 תוספות
- - גריעות

43 43 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

1 1 תוספות

(16) (16) גריעות

28 28 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

שנצבר פחת

20 20 2016 בינואר 1 ליום יתרה

11 11 תוספות

- - גריעות

31 31 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

9 9 תוספות

(16) (16) גריעות

24 24  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

בספרים הערד

4 4 2017 בדצמבר 31 ליום

12 12 2016 בדצמבר 31 ליום

בדצמבר 31 ליום שימושיים חיים אורד ב.

2016

בשנים

2017

3 3-6.67 היקפי וציוד מחשבים
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ע״מ1 גמל לאופות לגיהול חבית הגומל
תפשפיים לדוחות באודיס

חובה ויתדות חייבים - 5 באוד

 )1(קשורים צדדים

 קשורים צדדים בגין מראש הוצאות

מראש הוצאות

בדצמבר 31 ליום

2016 2017

ש״ח אלפי

* 120 78

5 4

13 18

138 100

הגומל. גמל מקופת לקבל ניתן ניהול דמי )1(

 שדוחותיה מכך נובע הפער ־ ש״ח אלפי 158 על עומדת 31.12.2016ל- הקופה בספרי המנהלת החברה יתרת *
 העסקים ליום ערוכים הקופה של הכספיים דוחותיה בעוד 2016 בדצמבר 31 ליום ערוכים החברה של הכספיים

.29.12.2016 שהוא בשנה האחרון

מניות הוו - 6 באוד

 המנהלת החברה ,2005 התשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק )3(א)(4 סעיף הוראת מכוח
האמורה. ההוראה בתנאי ועומדת ענפית גמל קופת רק מנהלת והיא מאחר מינימלי, עצמי הון מקיום פטורה

נקוב. ערך ללא מניות בשתי מחזיקה והיא בחברה שליטה בעלת היא המורים הסתדרות

זבות ויתדות זכאים - 7 באוד

לשלם הוצאות

 קשורים צדדים בגין לשלם הוצאות

 שמתים ונותני ספקים

לפרעון המחאות

בדצמבר 31 ליום

2016 2017

ש״ח אלפי

124 101

24 -

2 2

- 1

150 104
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גמל מסופת גיהול מדמי הפגטות - 8 באוד

 ענפית גמל קופת היא הקופה .2% הינו דין פי על הקופה מעמיתי לגבות רשאית שהחברה הניהול דמי שיעור
 דמי שיעור דין. כל הוראות פי על המרבי לשיעור ובכפוף הוצאותיה, פי על מהעמיתים ניהול דמי הגובה

העמיתים. חשבונות לכל אחיד הניהול

 בדצמבר 31 כיוס שהסתיימה לשנה

2017 2016 2015

בע״מ גמל לאופות לגיהול חברה הגומל
הכספיים לדוחות באורים

ובאחוזים ש״ח באלפי

:מצבירה ניהול דמי

1,852 1,737 1,749 * 50־60 לבני מסלול הגומל גמל קופת

5 13 15 ומעלה** 60 לבני מסלול הגומל גמל קופת

1 «. * * * * ומטה*** 50 לבני הגומל גמל קופת

1,857 1,751 1,764 גמל מקופות מצבירה ניהול דמי סה״כ

0.25% 0.26% 0.27% הניהול(באחוזים) דמי של וממוצע אחיד שיעור

 כללי מסלול *לשעבר

 אג״ח מסלול **לשעבר

 1.1.2016ב- הוקם המסלול ***

ש״ח אלפי 1מ- קטן סכום מייצג ****
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החבדה שבניהול הגמל הוסת אודות נתונים - 9 באור

ותשלומים תקבולים מנוהלים, נכפים היקף א.
ש״ח. אלפי 645,862 הינו 2017 בדצמבר 31 ליום המנוהלים הנכסים סך

 ש״ח. אלפי 8,272 ל- הסתכמו 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה גמולים מדמי תקבולים

ש״ח. 30,707 ל- הסתכמו 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה לעמיתים תשלומים

כע״מ גמל קופוז* הול לגי חכדה הגומל
הכספיים לדוחות *אודים

כפפים העברות ב.

 אחרים מגופים לחברה העברות

 גמל מקופות העברות

 אחרים מגופים לחברה העברות כל פך

 אחרים לגופים מהחברה העברות

 חדשות פנסיה לקרנות העברות

 גמל לקופות העברות

 אחרים לגופים מהחברה העברות כל פך

נטו העברות

לשנה
שהפתיימה

 31 ביום
בדצמבר

2017

ש״ח אלפי

216

216

(7)

(36,764)

(36,771)

(36,555)
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בע״מ גמל קופות לניהול תפדה הגומל
תפספייס לדוחות פאודיס

וכלליות הנהלה הוצאות -10 באוד

 ביום שהפתיימה לשנה
בדצמבר 31

2015 2016

ש״ח אלפי

2017

130 139 140 מזכיר שירותי

269 268 262 (*)לדירקטורים תשלומים

8 11 9 והפחתות פחת

58 57 50 ביטוחים

5 3 2 ותקשורת משרדים אחזקת

־ 4 - ופרסום שיווק

651 601 583 מתפעל לגורם תשלומים

198 195 182 השקעות תיק ניהול דמי

501 447 509 מקצועיים ושירותים משפטי יעוץ

20 18 22 השתלמויות

17 8 5 אחרות

1,857 1,751 1,764

מנכ״ל שכר כולל (*)

 (להלן בע״מ הראשון הבינלאומי מהבנק תפעול שירותי מקבלת החברה 1.1.2014 מ- החל - תפעול שירותי
 דמי שיעור עורפי. ומערך חשבות העמיתים, וחשבונות הקופה חשבונות ניהול היתר בין כולל השירות ״הבנק״).

 של הנכסים מסך 0.09% על עמד אלה שירותים עבור 2015-2017 השנים במהלך הבנק ידי על שנגבה הניהול
).15.2 באור גם (ראה הקופה.

הכנפה על מיפים -11 באוד

כללי א.
המס. לרשויות השנתיים הכספיים דוחותיה את ומגישה רווח כוונת ללא מוסד הינה החברה

מס שומות ב.
.2012 המס שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות לחברה
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בע״מ גמל קופות לגיתול חציה הגומל
הצספיים לדוחות צאודים

חשודים צדדים עם ועססאות יתדות -12 באוד

בדצמבר 31 ליום קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות א.

2016 2017

ש״ח אלפי

120 78

חובה ויתרות חייבים

(*)הגומל גמל מקופת לקבל ניהול דמי

5 4 דירקטורים בגין ביטוחים - קשורים צדדים בגין מראש הוצאות

125 82

זבות ויתרות זכאים

8 - מנכ״ל שכר קשורים- צדדים בגין לשלם הוצאות

16 -

 לפסגות השקעות ייעוץ דמי קשורים־ צדדים בגין לשלם הוצאות

בע״מ ערך ניירות

24 -

 קופת של 2017 שנת במשך רבעון) סופי בסיס מוחלט)(על (בערך ביותר הגבוהה השוטף החוב יתרת (*)
ש״ח. אלפי 164 על עמדה הגומל גמל

 קופת של 2016 שנת במשך רבעון) סופי בסיס מוחלט)(על (בערך ביותר הגבוהה השוטף החוב יתרת
ש״ח. אלפי 274 על עמדה הגומל גמל

קשורים צדדים עם ועסקאות יתרות ב.

מנכ״ל שכר

 לדירקטורים תשלומים

 בע״מ ערך ניירות לפסגות ניהול דמי

 דירקטורים בגין ביטוחים הוצאות

בע״מ ערך ניירות פסגות של סל תעודות ניהול דמי

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנת

2017 2016 2015

 אחרים קשורים וצדדים עניין בעלי

ש״ח אלפי

102 102 102

167 166 160

198 195 182

20 20 18

10 - -

497 483 462
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ע״מ1 גמל קופות לניהול חברת הגומל
הבקפייס לדוחות באורים

קשורים(המשד) צדדים עם ועסקאות ימיות -12 באור

ניהוליים מפתח לאנשי ג.הטפות
העסקתו. לאחר נוספות בהתחייבויות נושאת אינה החברה בחשבונית. שכרו את מקבל החברה מנכ״ל

אחדים עניין ולבעלי קשורים לצדדים הטבות ד.

 מועסקים לשאינם ניהול דמי

 מטעמה או בחברה

אחרים

בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

2015 2016 2017

סכום סבום סכום
באלפי מס׳ באלפי מס׳ באלפי מס׳

ש״ח אנשים ש׳׳ח אנשים ש״ח אנשים

208 * 195 * 182 *

289 9 288 8 280 7

497 9 483 8 462 7

ידו. על שהונפקו סל תעודות בגין ניהול ודמי ההשקעות תיק למנהל ניהול דמי



ע״מ1 גמל קופות לניהול תפדה הגומל
וזכספייס לדוחות באורים

סיכונים ניהול -13כאור

נוספת. פעילות לה ואין בלבד הגומל גמל קופת בניהול עוסקת החברה
הקופה. לניהול השוטפים לתשלומים אותה המשמש עו״ש למעט פיננסיים נכסים אין לחברה

סיבונים: ניהול ושיטות הליכי תיאור
 נוהלי קביעת :לרבות והקופה, החברה חשופות לו הסיכון למזעור שונים באמצעים נוקט החברה דירקטוריון

 וועדותיו הדירקטוריון עבודת נוהל קביעת בפועל, יישומם ובדיקת וההשקעות התפעול בתחומי ובקרה פיקוח
 ומנהל פנים מבקר מינוי שנתית), עבודה תוכנית (קביעת ביקורת ועדת מינוי לדירקטוריון עבודה ותוכנית

סיכונים.

 וועדת הדירקטוריון ישיבות לליווי שוטפים, משפטיים שירותים לקבלת משפטית ביועצת נעזרת החברה
 את לצמצם ובמטרה הדין לדרישות בהתאם מנהלית, אכיפה ממונה 2013 שנת במהלך מינתה החברה הביקורת.
ציות. לסיכוני החברה של החשיפה

חוקיות: דרישות
 הרגולציה בקודקס שולב אשר סיכונים ניהול חוזר :ובהם סיכונים בניהול העוסקים חוזרים מספר פרסם ההון שוק אגף

 סיכוני ניהול טרור, ומניעת הון הלבנת סיכוני ניהול סייבר, הגנת סיכוני ניהול ציות, סיכוני ניהול ),10 פרק 5 שער 1 (חלק
אשראי.

המם: החכרה חשופה אליהם העיקדיים הסימנים
 העולמי הכלכלי המשבר מהמשך כתוצאה סיכון הקופה) בהשקעות (הפסד הקופה נכסי ערך כירידת סיכון

 או משקיעה) הקופה בו תאגיד של כלכלים(התמוטטות מיקרו מאירועים כתוצאה ההון, בשוק התשואות וירידות
 עולמית קטסטרופה מאירועי או וכר) ריבית מניות, מדדי - שוק במחירי (שינויים כלכלים מקרו מאירועים
 על העולמי הכלכלי המשבר המשך של הסיכון השפעת החברה, הנהלת להערכת וכר). טבע אסונות (מלחמות,

גדולה. הינה התאגיד

 מכשלים אנוש, מפעולות לקויים, או כושלים פנימיים מתהליכים להיגרם העלול להפסד סיכון ־ תפעולי סיכון
 ובכללן: חשיפות, של רחב מגוון כוללת והיא באופייה, מאד רחבה ההגדרה חיצוניים. מאירועים וכן במערכות

 על זה סיכון השפעת החברה, הנהלת להערכת ציות. וסיכוני משפטי סיכון וכן הונאות מעילות, אנוש, טעויות
בינונית. הינה התאגיד

 כי העובדה בשל מהקופות. בהעברתם או כספים במשיכות רגולטוריים, בשינויים למשל הנעוץ - ענפי סיכון
 והחשש הפנסיוניים והיועצים המשווקים של פעילותם ובשל קצבה) לחסכון(למטרת גמל לקופות הפכו הקופות

 את לעזוב לעמיתים ויגרום ההוגנת בתחרות יפגע הפצה עמלות להרוויח אלה חדשים שחקנים של רצונם כי
 כחברה פעילותה בשל מעמיתיה הנגבים נמוכים ניהול ודמי השיגו שהן טובות שנתיות רב תשואות למרות הקופות

רווח. מטרת ללא

והתקשרויות תלויות התחייבויות - 14 כאור

 תביעות אין ולחברה החברה כנגד ועומדות תלויות תביעות אין החברה, של המשפטית היועצת הערכת לפי
שלישיים. צדדים כנגד משפטיות

הכספי המצב על הדוח תאריד לאחר אירועים -15 כאור

 על המנוהלת אחרת גמל קופת עם הקופה את למזג ו/או הקופה ניהול את להעביר אפשרות בוחנת החברה 15.1
המורים. הסתדרות בבעלות מנהלת חברה ידי

 במועד .31.12.2019 ביום תפעול שירותי מתן הסכם סיום על הבנק הודיע 15.3.2018 ביום כי נציין זה, לעניין 15.2
 על מתפעל והחלפת תפעול שירות למתן ההסכם סיום על הבנק הודעת השפעת את לכמת ניתן לא זה

החברה. של הכספיים דוחותיה
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