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ע״מ1 גמל קופות לניהול תפדה הגומל
3ליוס הדירקטודיוו דוח 2017 במדא1

מבוא

 הדוח״). (״תקופת 2017 במרץ 31 ביום שהסתיימה לתקופה דירקטוריון(״הדוח״) דוח את להגיש מתכבדים הננו

 ״הגומל״) או (״החברה״ בע״מ גמל קופות לניהול חברה - הגומל בפעילות העיקריים השינויים את סוקר הדוח

 במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה ידי על הגילוי ודרישות להנחיות בהתאם נערך הדוח הדוח. בתקופת

וחסכון. ביטוח ההון, שוק ורשות האוצר(״הממונה״)

החברה של בלליס מאפיינים .1

הסופה ושל המנהלה החברה של כללי מיאור .1.1

 החברה :(להלן בע״מ גמל קופות לניהול חברה - הגומל :מנהלת כחברה המשמשת החברה שם

המנהלת). החברה או

 וזו 1967 בשנת הוקמה החברה הקופה). :(להלן הגומל גמל קופת את בנאמנות מנהלת החברה

לפעול. הקופה החלה בה השנה

 תוכנית הינה הקופה הקופה. ניהול הינה היחידה ופעילותה עצמי הון אין המנהלת לחברה

מניות. הון ללא המנהלת, החברה ידי על בנאמנות המנוהלת

החברה של חמניות בעלי פירוט .1.2

החברה. ממניות 100% ב- מחזיקה בישראל המורים הסתדרות

ולסופה לחברה שיש האישוריס סוגי .1.3

.5/044 שמספרו מנהלת חברה רשיון לחברה

ולעצמאים. לשכירים ופיצויים תגמולים כקופת הממונה ידי על המונפק שנתי אישור לקופה

.2008 משנת החל הפקדות עבור לחסכון גמל כקופת מוגדרת הקופה 2008 ינואר מחודש החל

 הכספיים לדוחות 1 בבאור ראה הקופה מסלולי לגבי פירוט מסלולית, גמל קופת הינה הקופה

החברה. של

 על הם מהעמיתים הנגבים הניהול (דמי הוראה לעובדי המיועדת ענפית גמל קופת היא הקופה

בפועל). הוצאות בסיס

לסופה הפרשות שיעורי .1.4
 השכר מן 7% עד הם לקבל, רשאית שהקופה שכירים לחשבונות השכר מתוך ההפרשות שיעורי

 מן 8.33% עד הינו לפיצויים המרבי ההפרשה שיעור המעביד. על-ידי 7.5% - ו העובד, ידי על
המעביד. על-ידי השכר

יסוד מסמבי
החברה. של היסוד במסמכי שינוי היה לא 2017 לשנת 1 ה- ברבעון

.1.5



בע״מ גמל קופות לגיהול חפרה הגומל
ר\31 ליום הרירקטודיוו דוח מ 2017 פ

החברה(המשך) של פלליס מאפימים .1

עיקד«ם שירותים ממגי .1.6
 הסניפים שירותי בסיוע תפעול שירותי לחברה מעניק בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

מסד. בנק של
 הנכסים למרבית ערך ניירות משמורת שירותי מעניק לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

החברה. ידי על המנוהלים
הקופה. של ההשקעות תיק את מנהל בע״מ ערך ניירות פסגות

הדוח בתקופת הגמל קופת תשואת ניתוח .1.7
:כדלקמן הינה ברוטו נומינלית התשואה

חודשים שלושה של למקופח
ביום שהסתיימה_______

31.03.2017 31.03.2016

)1.50%( 0.77% כללי) מסלול (לשעבר 50-60 הגומל
0.04% 0.50% אג״ח) מסלול ומעלה(לשעבר 60 הגומל
)0.23%( 0.10% ומטה 50 הגומל

מנהלת חבדה ענייני מצב נימוח .2

החברה. של הכספיים בדוחותיה בנתונים מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת
לחיסכון. גמל קופת שהיא הגומל גמל קופת ניהול הינו החברה של העיקרי הפעילות תחום

:החבדה של בלבלית המקדו בסביבה התפתחויות להלו
 היו הנסקרת), התקופה (להלן 2017 של הראשון ן1הרבע בסיכום בבורסה הסחירים הערך ניירות במדדי השינויים
כדלקמן:

לשנה
שהסתיימה

ביום
31.12.2016

2.70%
1.99%
2.47%

Q1-2017

-1.5% הכללי המניות מדד

2.6% SME 60

-2.4% 125 ת״א מדד

-5.0% 35 ת״א מדד

3.0% להמרה אג״ח מדד

0.6% כללי אג״ח מדד

0.1% לצרכן המחירים מדד

המאקרו תמונת

 ביטוי לידי בא שהוא כפי העולמית בכלכלה החיובי המומנטום של בהמשכו מאופיין היה 2017 של הראשון הרבעון
 זאת, עם בארה״ב. הבחירות תוצאות היוודע לאחר הצרכנים ואמון הרכש מנהלי מדדי כגון הסנטימנט במדדי

 וקיפאון הראשון ברבעון חריג אוויר מזג רקע על הסנטימנט מנתוני יותר חלשים היו בארה״ב השוטפים הנתונים
 כאשר בלבד 0.7% על עמדה השנה של הראשון ברבעון הצמיחה מכך כתוצאה הבחירות. מאז שנרשם באשראי

 העבודה ושוק האינפלציה נתוני .2009 מאז ביותר הנמוך הקצב ,0.3% של גידול רשמה הפרטית הצריכה בפרט
 אינפלציית ,2.4% על מרץ בחודש עמדה השנתית האינפלציה כאשר השנה של הראשון ברבעון להתבסס המשיכו
 הריבית את העלה הפד אלו, בנתונים לשיפור בהתאם .4.5%ל- ירד האבטלה ושעור 2.0% על עמדה הליבה
וקצב 0.5% על עמדה השנה של הראשון ברבעון הצמיחה באירופה, .0.75%-1.0% של לרמה מרץ בחודש
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 הרבעון במהלך עלתה באירופה האינפלציה הקודם. ברבעון 1.8% לעומת 1.7%ל- מעט התמתן השנתי הצמיתה
 אינפלציית אך 1.5% על עמדה האינפלציה מרץ שבחודש כך האנרגיה השפעות בתפוגגות עם השנה של הראשון
 את הותיר המרכזי הבנק .9.5%ל- לרדת המשיך האבטלה שיעור .0.7% על ועמדה מתונה להיות המשיכה הליבה

 על ועמדה השנה של הראשון ברבעון השתפרה הצמיתה בסין הרבעון. במהלך שינוי ללא המוניטארית המדיניות
 1.8%ב- נחלש הדולר השנה של הראשון הרבעון במהלך העולמי. ובסחר התעשייתי בייצור השיפור רקע על 6.9%

 של 0.9% של והתחזקות הדולר מול המקסיקני הפסו של 9.7% של התחזקות רקע על המטבעות סל מול אל
 מול אל 1.2%ב- התחזק הדולר שני, מצד ארה״ב). של המרכזיות הסחר שותפות הן וקנדה (מקסיקו הקנדי הדולר
 7.0%ב- הראשון ברבעון ירד ברנט מסוג נפט חבית מחיר הסחורות, מחירי בגזרת הראשון. הרבעון במהלך האירו

לחבית. $50.6ל- 5.8%ב- ■רד WTI מסוג חבית ומחיר לחבית $52.7ל-

 לרבעון הצמיחה נתוני התפרסמו טרם .2015ב- 2.5% של צמיחה לעומת 4.0% על עמדה 2016ב- הצמיחה בישראל
 המדד לראיה, נמשך. המהיר הצמיחה קצב כי מסתמן החברות וסקר המשולב המדד מנתוני אך השנה של הראשון

 של האחרון ברבעון 5.7% לעומת השנה של הראשון ברבעון 4.3%ב- עלה בישראל הכלכלית לפעילות המשולב
 מאזן כאשר העסק■ במגזר מהירה צמיחה המשך על מצביעים ישראל בנק של החברות סקר נתוני במקביל, .2016
 ירד אנרגיה) וחומרי יהלומים מטוסים, אניות, (למעט הסחורות יצוא .2010 מאז הגבוהה רמתו על עומד הסקר

 מטוסים, אניות, (למעט הסחורות יבוא הקודם. ברבעון 6.9% של עלייה לאחר 1.8%ב- השנה של הראשון ברבעון
 במהלך יציב נותר האבטלה הקודם.שיעור ברבעון 8.4%ב- שירד לאחר 9.1%ב- ירד אנרגיה) וחומרי יהלומים
 שהתחזק לאחר השנה. של הראשון ברבעון גם להתחזק הוסיף השקל .4.3% של ברמה השנה של הראשון הרבעון

נוספים. 4.2%ב- 2017 של הראשונים החודשים בשלושת השקל התחזק ,4.8%ב- המטבעות סל מול

וריבית תקציב אינפלציה.

 מאופיינים כלל בדרך אלה חודשים .0.1 ב-% השנה של הראשונים החודשים בשלושת עלה לצרכן המחירים מדד
 מכך, כתוצאה .1.0%ב- המחירים מדד ירד אשתקד המקבילה בתקופה המחשה, לשם ־ המדד של בירידה

כיום. 0.9%ל- 2016 בסוף -0.2%מ- עלתה שנתית בהסתכלות האינפלציה,

 להוסיף החל ישראל בנק בנוסף כנה. על נותרה הריבית ,2015 שנת של פברואר בחודש הריבית הפחתת מאז
 זה משפט ישראל. בנק של המוניטרית למדיניות בנוגע הוודאות את להגביר מטרתו אשר משפט הריבית להודעת

 תיוותר המוניטרית "המדיניות ניסוחו: זהו חודשים מספר ומזה /מ\זס^8זguidance 01( עתידית הכוונה מכונה
 הנוסח את שינה המרכזי הבנק באפריל) 6ב- פורסמה (אשר האחרונה הריבית בהודעת רב". זמן למשך מרחיבה

 כל כנה, על המרחיבה המדיניות את להותיר המוניטרית הועדה "בכוונת האינפלציה: סביבת על יותר גדול דגש ושם
היעד". תחום בתוך האינפלציה סביבת את לבסס כד■ ״דרש הדבר עוד

 גבייה על מדובר ש״ח. מיליארד 76.2 על עמדו 2017 של הראשונים החודשים בשלושת ממסים המדינה הכנסות סך
 החודשים 12ב- והגרעון מהצפוי גבוהות היו ההוצאות גם במקביל זאת, עם מהצפי. מיליארד 1.5ב- גבוהה

כיום. תוצר 2.3% של לרמה תוצר 2.1% של מרמה עלה האחרונים

 2016 בשנת הסתכם )2017 למרץ 8ב- (פורסם התשלומים מאזן של השוטף בחשבון העודף - התשלומים מאזן
 בעיקר נבעה השוטף בחשבון בעודף הירידה .2015 בשנת דולר מיליארד 13.7 של לעודף בהמשך זאת 12.4ב-

 הרביעי ברבעון השוטף בחשבון העודף השירותים. במאזן יותר חלשה ועליה הסחורות במאזן חזקה ירידה בשל
דולר. מיליארד 3.3ב- הסתכם

המניות שוה

 125 ת״א , 5.0%ב- ירד 35 ת״א מדד הרבעון, בסיכום מעורבת. במגמה הראשון ברבעון אופיין המקומי המניות שוק
.2.6% של עלייה רשם SME 60ה- ואילו 2.4%ב- ירד

 ה- בהתאמה. 5.2%ו- 6.1%ב- השנה של הראשון ברבעון עלו DOW JONES-ni 3ק&500ה- מדד בארה״ב,
NASDAQ מדד באירופה, .10.1% של עלייה התקופה באותה רשם ^STOXX600 ה->ט/ס ומדד 6.3%ב- עלה 

 MSCI ה- מדד המתעוררים בשווקים .0.3% ב- הרבעון בסיכום ירד Nikkei- ה מדד ביפן, .7.3% ב- עלה הגרמני
EM וה 11.5%ב- עלה -Hang Seng 10.1%ב- עלה הסיני.

הנגזרים שוד.

 או אופציה ■חידות ן1מילי 8.3ב- הסתכם המעו״ף מדד על באופציות המסחר מחזור השנה, של הראשון ברבעון
 חוזים: אלף 7.3ב- הסתכם המעו״ף מדד על עתידיים בחוזים המחזור הבסיס. נכס במונחי ש״ח טריליון 1.194ב-

המסחר מחזור הבסיס. נכס במונחי ש״ח מיליארד 145ב- דולר/שקל באופציות המסחר מחזור הסתכם המטייח בשוק

3



מגהלת(המשד) חבלה עממי מצב נימוח .2

גע״מ גמל מ1ופ17 לניהול חפדה הגומל
1 ליום הדידקטודמו דוח 2017 מדץ31

הבסיס. נכס במונחי ש״ח מיליארד 3.1ב- הסתכם אירו/שקל באופציות

, מדינה אג״ח

 .2017 של הראשון הרבעון במהלך 0.6% של ירידה נרשמה המדד צמוד באפיק - מדד צמודות ממשלתיות אג״ח
שינוי. ללא נותרו שנים) 2-5(והבינוניות 0.1%ב- עלו שנים) 5-10(הארוכות החוב אגרות

 הראשון. הרבעון במהלך 0.7% של תשואה נרשמה קבועה בריבית השקלי באפיק - צמודות לא ממשלתיות אג״ח
.1.2%ב- שנים) +5( הארוך וחלקו 0.5%ב- עלה שנים) 5-2(הבינוני חלקו

קונצרנ׳ אגו!

 ותל שקלי בונד תל מדד בעיקר בלסו שערים. עליות ורשם חיובית במגמה אופיין הקונצרני האפיק רבעוני, בסיכום
 1.2% של עליות רשמו יתר בונד תל ומדד 60 בונד התל מדדי בהתאמה. 1.6%ו- 2.0% של עלייה עם 20 בונד
בהתאמה. 0.4%ו- 0.7%ב- עלו בנקים בונד ותל 40 בונד תל בהתאמה. 1.1 ו-%

 נ״ב 23ב- הרבעון התכווץ שמרווחו תשואות בונד תל מדד בעיקר בלטו התכווצות. מגמת נרשמה המרווחים, ברמת
 הנוגע בכל הרבעון. בסוף נ״ב 139 על ועמד נ״ב 16ב- התכווץ שמרווחו 20 בונד ותל הרבעון בסוף נ״ב 202 על ועמד
 בתקופה ההון גיוס מעל 21% אג״ח, ת1באמצע ש״ח מיליארד 24.161 גייסו החברות הקונצרני, באפיק הון לגיוס

אשתקד. המקבילה

בעסק שאדעו מהותיים חידושים בשינויים

בעסק. שארעו מהותיים חידושים / שינויים היו לא הדוח בתקופת

A החבלה פעילות על החלים ופיקוח במגבלות שינוייס

הכספיים. הדוחות על מהותית השלכה בעלות טיוטות או סופיות דין הוראות פורסמו לא הדוח בתקופת

הדוח: בתקופת העסקית ובסביבה החבלה בפעילות והתפתחויות אילועיס מגמות. .5

העסקית. ובסביבה החברה בפעילות והתפתחויות אירועים במגמות, שינויים היו לא הדוח בתקופת



בע״מ גמל ת1ופ17 לניהול חברה הגומל
\ 31 למס הדיד^טוייוו דוח י מ 2017 ג

הסופה סוג לפי .מידע6

כדלסמו: נמוגים כולל להלו בטבלאות המידע .6.1
. 50-60 לבני הגומל גמל קופת
ומעלה. 60 לבני הגומל גמל קופת
ומטה. 50 לבני גומלה גמל קופת

ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
31.12.2016 31.03.2016 31.03.2017

עמיתים: מספר

2,368 2,598 2,355 1פעילים
10,784 11,277 10,546 2פעילים לא
13,152 13,875 12,901 סה״ב

עמיתים: חשבונות מספד
2,454 3,071 2,444 1פעילים

12,621 12,881 12,343 2פעילים לא
15,075 15,952 14,787 סה״ב

י ||.*1§5;: ... ש״ח): נטו(באלפי מנוהלים, נכסים
183,973 204,629 196,517 1פעילים
477,706 470,552 450,658 2פעילים לא
661,679 675,181 647,175 סה״ב

: ‘* ! ! I s , / 1 1 1 ! ! 'III. ש״ח): תוצאתיים(באלפי נתונים
24 9 2 3חדשים מצטרפים עבור משונתים גמולים דמי

83 4 פעמיים חד גמולים דמי
9,556 2,705 2,117 גמולים מדמי תקבולים

260 ־־ 25 לקופה צבירה העברות

(22,087) (5,355) (14,378) מהקופה צבירה העברות
■ 1® ® S1 ₪).־ תשלומים(באלפי

(36,777) (6,412) (6,797) פדיונות
15,577 (10,907) 4,529  (באלפי לתקופה הוצאות על הכנסות (גרעון) עודף

(₪

ש״ח) מנכסים(באלפי שנגבו ניהול דמי

1,751 ן 459 455 ! 2פעילים ולא 1פעילים
 מנכסים ממוצע ניהול דמי שיעור

שנתיים(אחוזים): במונחים
0.26% 0.24% 0.27% 1פעילים
0.26% 0.24% 0.27% 2פעילים לא

 האחרון ברבעון גמולים רמי בו שהופקדו עמית חשבון ,2016 בינואר 12 מיום 2016-9-3 מוסדיים גופים לחוזר בהתאם - ואילך 2016 בדצמבר 31 ליום נתונים עבור פעילים- עמיתים 1

פעיל. לא חשבון בעל כעמית וחן פעיל חשבון בעל כעמית הן דווח חשבונות מספר בעל שעמית ייתכן מועד. לאותו נכון יתרה בו ושעומדת הדוח למועד שקדם

 בחשבונם ושעומדת הדוח למועד שקדם האחרון החודש בשל כספים עבורם שהופקדו עמיתים ,2015 בנובמבר 1 מיום 2015-9-32 אוצר לחוזר בהתאם - 31.3.2016 ליום נתונים עבור

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

פעילים. עמיתים שאינם עמיתיםפעילים- לא עמיתים 2

 צפויות הפקדות שאותו 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 31.12.2016 ליום בנתונים השנה. במהלך להופיע

 וכן הכנסה מס לפקודת 190 תיקון לפי הפקדות כולל בדוח הנתון החודשיות/רבעוניות. מההפקדות חלק שאינו הדוח בתקופת בלבד אחד סכום של תקבול פעמיים- חד גמולים דמי .4

 בלבד. אחת הפקדה עבורם בוצעה הדיווח שבתקופת זהות) תעודת שכירים(ברמת לעמיתים הפקדות

קודמות. תקופות עבור מוצג אינו כן ועל 2017-9-1 חוור ע״פ 2017 בשנת לראשונה נדרש הנ״ל הנתון
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בע״מ גמל מופות לניהול חבית הגומל
2017 גמלא 31 ליוס הדידהטוריוו דוח

הכספי הדיווח על הפנימית בבחרה שינוי ובדבר בדוחות הגילוי לגבי והנהלים הבהרות יעילות .8

ונהלים כסיות העדפת .8.1
 התקופה לתום העריכו החברה, של הכספים ומנהל החברה מנכ״ל בשיתוף החברה, הנהלת

 בסיס על המנהלת. החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של היעילות את זה בדוח המכוסה
 הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו החברה של הכספים ומנהל החברה מנכ״ל זו, הערכה

 המידע על ולדווח לסכם לעבד, לרשום, מנת על יעילים העם החברה של הגילוי לגבי והנהלים
 שקבע הדיווח והוראות הדין להוראות בהתאם הרבעוני בדוח לגלות נדרשת המנהלת שהחברה
אלו. בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה

כספי דיווח על פנימית בקרה .8.2
 של הפנימית בבקרה מהותי שינוי כל אירע לא 2017 במרץ 31 ביום המסתיים הרבעון במהלך
 על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי באופן השפיע אשר כספי דיווח על החברה
הכספי. הדיווח על החברה של הפנימית הבקרה

הכספיים הדוחות אישור תאריך
2017 במאי 21

מנכ״להדירקטוריון יו׳׳ר
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ע״מ1 גמל קופות לניהול תפרה הגומל
הצהרות

מגכ״ל הצמדת

:כי מצהיר נידם, שלומי אני,

 שהסתיים לרבעון ״החברה״) :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של הרבעוני הדוח את סקרתי .1
״הדוח״). (להלן: 2017במרץ 31 ביום

 עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח ידיעתי, על בהתבסס .2
 מטעים יהיו לא מצגים, אותם נכללו בהן הנסיבות לאור בו, שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית

בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס

 נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3
 ולתקופות למועדים החברה של הפעולות תוצאות ואת הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל

בדוח. המכוסים

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .4
וכן- ;החברה של כספי דיווח על הפנימית ולבקרה

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

;הדוח של ההכנה תקופת במהלך
 המיועדת כספי, דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או כספי, דיווח על פנימית בקרה קבענו (ב)

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

 מסקנותינו את והצגנו החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)
 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום הגילוי, לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי

וכן־ ;הערכתנו
 באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי דיווח על החברה של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו (ד)

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

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

:כספי דיווח
 הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א)

 לסכם לעבד, לרשום, החברה של ביכולתה לפגוע שצפויים סביר אשר כספי, דיווח על הפנימית
וכן־ ;כספי מידע על ולדווח

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

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

______2017 במאי 21______
 נידם שלומיהכספיים הדוחות אישור תאריך

מנכ״ל
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בע״מ גמל מופות לניהול חציה הגומל
הצהרות

הכספים מנהל הצהרת

:כי מצהיר פרושן, עמוס אני,

 שהסתיים לרבעון ״החברה״) :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של הרבעוני הדוח את סקרתי .1
״הדוח״). :(להלן 2017 במרץ 31 ביום

 עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח ידיעתי, על בהתבסס .2
 מטעים יהיו לא מצגים, אותם נכללו בהן הנסיבות לאור בו, שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית

בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס

 נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3
 ולתקופות למועדים החברה של הפעולות תוצאות ואת הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל

בדוח. המכוסים

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .4
וכן־ ;החברה של כספי דיווח על הפנימית ולבקרה

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

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

;ההון שוק על הממונה ולהוראות )IFRS(בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם
 לגבי מסקנותינו את והצגנו החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)

 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום הגילוי, לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות
וכן- ;הערכתנו

 באופן שהשפיע זה 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,

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

:כספי דיווח
 הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א)

 על ולדווח לסכם לעבד, לרשום, החברה של ביכולתה לפגוע שצפויים סביר אשר כספי, דיווח על
וכן- ;כספי מידע

 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 להם

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

______2017 במאי 21______
הכספיים הדוחות אישור תאריך
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& YARDENI, GELFAND, ABERMANושות׳ אברמן גלפנד, ירדני,  C0.
C.P.A. (ISR.)חשבון רואי

ב ו ח י ר ק צ י נ מ ר 1 ק 4 
6 ב י ב א - ל ת 7 8 9 9 1 2 

: ן ו פ ל 0 ט 3 - 5 6 1 7 7 8 7 
: ס ק 0 פ 3 - 5 6 1 7 7 6 5
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14 K R E M N I T S K I  ST.  
TEL-AVIV 67899 1 2 ISRAEL 
T E L :  9 7 2 - 3 - 5 6 1 7 7 8 7  
F A X :  9 7 2 - 3 - 5 6 1 7 7 6 5  
E - m a i l :  y g @ y g c p a . c o . i l

נכבדי

 בע״מ גמל קופות לניהול חבית הגומל של חמניות לבעלי המבמד חשבון דואה של ססידה דוח :הנדון

מבוא

 המצב על ביניים הדוחות את הכולל בע״מ, גמל קופות לניהול חברה הגומל של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה הכולל הרווח על ביניים הדוחות ואת 2017 במרץ, 31 ליום הכספי

 לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותו

 כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו ביניים״. לתקופות כספי ״דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות

סקירתנו. על בהתבסס זו ביניים לתקופת

 לתקופות כספי מידע של ״סקירה בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה הישות״. של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום והחשבונאיים, הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר מבירורים,

 ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה ואחרים.

 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים

ביקורת. של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם בביקורת. מזוהים להיות

מסקנה

 מכל ערוך, אינו הנ״ל הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס

.IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם המהותיות, הבחינות

סקידה היקף

רב בכבוד

2017 במאי, 21 תל־אביב,

d קופות למהול חברה הגומל של המניות לבעלי המבקר חשבון רואה של סקירה -דוח \הגומל1 \רבעון2017גמל\מכתבים\ קופות לניהול הגומל-חברה0\:121ק1\ o rfra.
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פע״מ גמל מופות לניהול חגיה הגומל
הפספי 1המצ על הדוחות תמצית

31 ליום
בדצמבר במרץ 31 ליום

2016 2016 2017

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי באור

נבסים

12 18 10 נטו קבוע, רכוש

138 282 13 7 4 חובה ויתרות חייבים

150 300 14 7 הנכסים בל סך

m
- - - 5 מניות הון
- ־ - הון כל סך

150 300 147 6

התחייבויות

זכות ויתרות זכאים

150 300 147 ההתחייבויות כל סך

150 300 147 וההתחייבויות ההון כל סך

הכספיים. מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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כע״מ גמל קופות לניהול חכרה הגומל
הכולל הרווח על דוחות תמצית

 שלושה של לתקופה
ביום שהסתיימה חודשים

______במיץ 31______

2016 2017

מבוקר בלתי

ש״ח אלפי באור

459 455 7 גמל מקופת ניהול מדמי הכנסות

459 455 ההכנסות כל סך

459 455 8 וכלליות הנהלה הוצאות

459 455 ההוצאות כל סך

- ‘י לתקופה רווח(הפסד)

מהם. נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים הבאורים

לשנה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר 31

2016 

מבוקר

1.751

1.751

1.751

1.751



ע״מ1 גמל פות11ל לניהול ח^דה הגומל
בעיים הפטפייס הדוחות לתמצית 0אוד<1

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

 גמל ובקופת לחיסכון) גמל (קופת לקצבה משלמת לא גמל כקופת מאושרת ״הקופה״) (להלן הגומל גמל קופת
 ואילך. 2008 שנת בגין בקופות שהופקדו לכספים העם לחיסכון גמל לקופות האישורים ולפיצויים. לתגמולים
 או 2008 לשנת שקדמו המס בשנות שהופקדו לכספים מתייחסים ופיצויים לתגמולים גמל לקופות האישורים

אחרת. לתגמולים גמל מקופת אליהן שהועברו

 השקעה מסלולי הקמת בנושא וחסכון ביטוח ההון, שוק אגף האוצר משרד חוזר פורסם 2015 בפברואר 17 ביום
גמל. בקופות העמיתים לגיל המותאמים

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

).9924 הכנסה מס מס׳ חדש ומטה(מסלול 50 לבני גמל הגומל
 ).115 הכנסה מס מס׳ הכללי המסלול במקום 9925 הכנסה מס מס׳ חדש (מסלול 60 עד 50 לבני גמל הגומל
מס׳ מניות ללא אג״ח מסלול במקום 9926 הכנסה מס מס׳ חדש ומעלה(מסלול 60 לבני גמל הגומל

).1453 הכנסה מס

.31.12.2017 ליום עד הינו הקופה אישורי תוקף

תקני. בתקנון 2016 מינואר החל הקופה תקנון הוחלף ההון שוק אגף ובאישור האוצר לדרישות בהתאם

כללי -1 באוד

חשכוגאימ מדיניות - 2 כאוד

 ־ (להלן תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה 2017 במרץ 31 ליום אלה ביניים דוחות 2.1
 לדוחות בהקשר אלה ביניים בדוחות לעיין יש מתומצתת. במתכונת נערכו ביניים) כספיים דוחות

 אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2016 בדצמבר, 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים
השנתיים). הכספיים הדוחות - אליהם(להלן נלוו

 מס לתקנות בהתאם גמל, בקופות המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות 2.2
 מקובלים חשבונאיים לעקרונות בהתאם ,1964 ־ התשכ״ד גמל), קופות ולניהול לאישור (כללים הכנסה

 ),IFRS תקני ־ בינלאומיים(להלן כספי דיווח בתקני שנקבעו כפי ביניים לתקופות כספיים דוחות לעריכת
 לגבי וחסכון ביטוח ההון, שוק ורשות וחסכון בטוח ההון, שוק אגף - האוצר משרד לדרישות ובהתאם

גמל. קופות המנהלות חברות

 לאלה עקביים ביניים הכספיים הדוחוק בעריכת יושמו אשר החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי 2.3
השנתיים. הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר

המזומנים תזרימי על דוחות 2.4
 מידע מוסיפים אינם אלו ודוחות הואיל המזומנים תזרימי על דוחות נכללו לא הכספיים בדוחות

הכספיים. בדוחות הכלול למידע מעבר נוסף משמעותי

פעילות מגזדי - 3 באוד

נוספת. בפעילות עוסקת ואינה בלבד הקופה בניהול עוסקת המנהלת החברה
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בע״מ גמל למפות לגיהול חברה הגומל
ביגייס הכטפייס הדוחות לתמצית !אודים

חופה ויתדות חייבים - 4 באוד

במרץ 31 ליוס
 31 ליום

בדצמבר

2016 2016 2017

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי

* 120 274 132 )1(קשורים צדדים

13 6 5 מראש הוצאות

5 - - קשורים צדדים בגין מראש הוצאות

- 2 ־ אחרים חייבים

138 282 137

הגומל. גמל מקופת לקבל ניהול דמי )1(

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

.29.12.2016 שהוא בשנה

מניות הוו ־ 5 באור

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

 31 ליום
בדצמבר במרץ 31 ליום

זכות ויתרות זכאים - 6 באור

2016 2016 2017

מבוקר מבוקר בלתי

ש׳׳ח אלפי

124 216 109 לשלם הוצאות

24 78 23 קשורים צדדים בגין לשלם הוצאות

2 6 15 שרותים ונותני ספקים

147300150ההתחייבויות כל סך

גמל מחופת ניהול מדמי הכנסות - 7 באור

 ולפיכך, ענפית גמל קופת היא הקופה הקופה. מעמיתי גובה שהחברה הניהול מדמי מקורן החברה הכנסות
 דמי שיעור דין. כל הוראות על-פי המירבי לשיעור ובכפוף הוצאותיה על-פי ניהול דמי מהקופה גובה החברה
העמיתים. חשבונות לכל אחיד הניהול
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m הגומל an ע״מ1 גמל קופות לגיהול
כיגייס הפשפיים הדוחות לתמצית כאודיס

וכלליות וזנהלה הוצאות - 8 באוד

 מזכיר שירותי

 לדירקטורים תשלומים

 והפחתות פחת

ביטוחים

 ותקשורת משרדים אחזקת

 ופרסום שיווק

 מתפעל לגורם תשלומים

 השקעות תיק ניהול דמי

 מקצועיים ושירותים יעוץ

 השתלמויות

אחרות

לשנה
 שהסתיימה שלושה של לתקופה

כיום כיום שהסתיימה חודשים

כדצמכר 31 כמרץ 31

2016 2016 2017

מכוקר מכוקר כלתי

ש״ח אלפי

139 34 35

268 73 70

11 2 2

57 14 14

3 3 1

4 ־ -

601 151 146

195 51 47

447 127 136

18 ־ ־

8 4 4

1,751 459 455
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