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 הפעילות החברה והתפתחות עסקי  .א

  
  

  כללי  .1
  

  :קופת תגמולים ופיצויים אחת החברה מנהלת 
ועמיתיה הינם עובדי בנק לאומי לישראל  1934מ הוקמה בשנת "קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי לישראל בע

  . מ"בע
  . מאמצעי השליטה בה 100% -המחזיקים ב, החברי החברה הינם העמיתים הפעילים של הקופ

י "הוצאותיה ממומנות ע, ועל כן אין לה הכנסות ההיא אינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופ, לחברה אין הון עצמי
  .    ועל כן אין לה הוצאות, כמפורט בנספח לתקנון החברה") הבנק: "להלן(מ "בנק לאומי לישראל בע

  
  

  תחומי הפעילות. 2
  

  .ואינה עוסקת בכל תחום אחר, בלבד הואות, גמל הנזכרת לעילה קופתהלת את החברה מנ
תיק השקעות  -(אין הכנסות מניהול תיק נוסטרו  –אין לחברה כל הכנסות מדמי ניהול ומאחר ואין לה הון עצמי 

  ).של החברה עצמה
  

  
  . אין לחברה הון עצמי כלל -השקעות בהון החברה . 3
  
  

  ).ידה-עמיתי הקופה המנוהלת על(לא שולמו דיבידנדים לבעלי המניות  2015בשנת  -חלוקת דיבידנדים . 4
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  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  .ב
  
  רותיםימוצרים וש. 1
  

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

       מספר עמיתים

 4,922 4,457 4,181 פעילים

 1,152 1,572 1,794 פעיליםלא 

       מספר חשבונות עמיתים

 4,955 4,487 4,182 פעילים

 6,045 6,376 10,576 לא פעילים

       ח"נכסים מנוהלים נטו באלפי ש

 3,771,011 3,558,700 5,386,855 פעילים

 765,699 1,019,365 1,020,002 לא פעילים

       ח"נתונים תוצאתיים באלפי ש

 159,303 149,160 2,126,635 תקבולים מדמי גמולים

 -  3,996 -  העברות צבירה לקופה

 189,824 265,111 286,574 העברות צבירה מהקופה

       תשלומים

 59,259 75,970 60,308 פדיונות

 -  -  -  אחרים

 365,616 229,280 49,039 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

       חשבונות מנותקי קשר

 -  862 273 מספר חשבונות

 -  231,419 25,938 ח"נכסים מנוהלים נטו באלפי ש

  
  
  

  תחרות   .2
  

  .ואינה עומדת בתחרות מול קופות אחרות, של עובדי בנק לאומי: החברה מנהלת  קופת גמל ענפית בלבד
  
  

  עמיתים  .3
  31.12.2015 31.12.2014 

 56 57 גיל ממוצע

 31.5 32.4 וותק ממוצע עמיתים פעילים

 7.5% 6.3% שיעור הפדיונות מהצבירה הממוצעת

  
  

 פרשו שטרםאחרת  ופהלמעט שובם חזרה של עמיתים שעברו לק, הקופה סגורה להצטרפות עמיתים חדשים
  .בבנק מעבודתם
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה  .ג

 

  השקעות . 1
  

כאשר ועדת , מ"פסגות ניירות ערך בע חברת נעשה ומבוצע על ידישל נכסי הקופה ניהול ההשקעות   .א
החברה לא העבירה . והתקנון ההשקעות קובעת את המדיניות בתוך מסגרת ההנחיות של הדירקטוריון

 .את נכסיה לניהול כתיק המנוהל בדיסקרציה מלאה

 .אין לחברה כל השקעה בחברות מוחזקות  .ב
  
  הון אנושי  .2

  

  .מ"ושכרם משולם על ידי בנק לאומי לישראל בעל ועובדי החברה הינם עובדי בנק לאומי "המנכ
  

  פילוח ההכנסות.  3
    

  .ועל כן אין לה הכנסות ההחברה אינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופ
 

  ספקים ונותני שירותים. 4
  

. מ"מ ופסגות ניירות ערך בע"לאומי שירותי שוק ההון בע, בנק לאומי: הספקים העיקריים של החברה הינם
, מ מספקת שירותי תפעול"חברת לאומי שירותי שוק ההון בע .נושא בעלות השירותים של הספקיםבנק לאומי 

, שירותי ניהול אשראי, מ מספקת שירותי ניהול השקעות"וחברת פסגות ניירות ערך בע, ניהול נכסים וחשבות
  .ושירותי הצבעה באסיפות כלליות

  

  רכוש קבוע ומתקנים .5
  

  .ומתקניםלחברה אין כל רכוש קבוע 
  

  נכסים לא מוחשיים .6
  

  .לחברה אין כל נכסים לא מוחשיים
  

  מימון  .7
  

  .החברה לא מקבלת מימון
  
  

  מיסוי  .8
  
  

  .החברה לא צפויה להתחייב במס בשל העובדה שאינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה ועל כן אין לה הכנסות
  
  

  מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד. 9
  

  .היא לחוק קופות הגמל ולתקנות הרלבנטיותהכפיפות של החברה 
הביקורת השוטפת מבוצעת על ידי המבקר הפנימי של החברה וכן על ידי ועדת הביקורת אשר מונתה על ידי 

  .הדירקטוריון
  

  הסכמים מהותיים. 10
  

אין לחברה הסכמים לשיתוף פעולה . אין לחברה הסכמים מיוחדים אשר אינם במהלך העסקים הרגיל
  .בעתיד אסטרטגי

  
  

  הליכים משפטיים. 11
  

  . כנגד החברה לא תלוי ועומד כל הליך משפטי  
  
  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית. 12
  

  .לחברה אין כיום יעדים לטווח ארוך מעבר לניהול כספי העמיתים ושמירת זכויותיהם כפי שנקבע בחוק  
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  )המשך( המידע נוסף ברמת כלל החבר  .ג
  

  

  גורמי סיכון  .13
  

     

גורם 
 הסיכון

קרן /מידת ההשפעה של גורם הסיכון על קופת הגמל  
 הפנסיה

דרכי 
 ההתמודדות

  

 סוג הסיכון

השפעה   
 גדולה

השפעה   
 בינונית

השפעה   
 קטנה

          

סיכוני 
 מאקרו

שינויי   
מאקרו 

העלולים 
להשפיע על 

שווי נכסי 
 .ההשקעה

שווי נכסי   
הקופה חשוף 

לשינויי 
מאקרו בארץ 

 .ובעולם

מתקיים         
מעקב קבוע 
יומי על ידי 

הנהלת 
החברה 

וועדת 
 ההשקעות

          

סיכונים 
 ענפיים

חשיפה         
לריכוז לווים 

במגזר ענפי 
 .יחיד

               
            

בקופה קיים   
פיזור ענפי 

האמור 
לצמצם את 

החשיפה 
ללווים במגזר 

 .ענפי יחיד

מתקיימות     
בקרות 

ממוחשבות 
לנושא אשר 
נבדקות מדי 

 יום

          

סיכונים 
מיוחדים 

 קרן/לקופה

חשיפה   
למיעוט 

 מעסיקים

המעסיק                                            
היחיד בקופה 

הינו בנק 
 . לאומי

  

  

סיכונים 
מהותיים 

של הקופה 
בעלי 

השפעה 
מהותית על 

 החברה

סיכון   
 תפעולי

הקופה                                            
מקבלת את 

מירב 
השירותים 

מספקי 
 מיקור חוץ

איכות 
השירות 

והסיכונים 
נבדקים 

 .תדיר
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  היבטי ממשל תאגידי. ד

  
 סיום/תחילת השתתפות             חברי הדירקטוריון וההנהלה .1

 כהונה *בישיבות    נוסף עיקרי עיסוק השכלה 

 
  /31.7.2008 7 חברות של דירקטור אקדמית ר"יו -  חיים אברהם מר

31.12.15 

     

  ר הועד הארצי המשותף של עובדי "יו  תיכונית  רובינו מירי' גב

 לאומי בנק

6  31.7.2008  

  /31.7.2008 2 דירקטורית אקדמית חיצונית –מאירה גזית ' גב

13.5.2015 

      

  ר הועד הארצי של ארגון המנהלים "יו אקדמיתאלי זרקה                               מר

 לאומי בנק של

7 1.7.2011 

 31.7.2008 7 לאומי בישיר בכיר יועץ אקדמית כוחלאניד יגאל "עו
     
     

 31.7.2008      7 לאומי בבנק שוק סיכוני אגף ראש אקדמית ניסן) קי'ג( יעקב מר

  טווח ארוך חסכון בתחום כלכלי יועץ אקדמית חיצוני  –עמי כהן  מר
 

6 27.6.2010 

  31.7.2008 6 לאומי בבנק סיכונים ניהול אגף ראש אקדמית שור דיאן' גב
      

  אגף לקוחות מוסדיים והשקעות  ראש אקדמית ברודוגלית ' גב

  לאומי בבנק

6  23.6.2013/

31.12.2015  

  23.9.2014  6  לאומי בבנק עבודה יחסי ענף ראש  אקדמית  הכט חנןד "עו

  אגף ייעוץ משפטי ליחידות מטה  ראש  אקדמית  אבירם) חני( חנהד "עו

  לאומי בבנק המשפטי הייעוץ בחטיבת

  . ר החברה לנאמנות של בנק לאומי"ויו

7  3.11.2014  

  6.7.2015            5          מרצה לכלכלה אוניברסיטת חיפה    אקדמאית              ברוך גליקסברג' דר
  

  נמנו כאן כל סוגי הישיבות*                                                                .פעמים  7 הדירקטוריון התכנס 2015 בשנת
  
  

  הדירקטוריון חברי של אישיים פרטים
 מען לידה שנה זהות' מס  

 
  6937937אביב - תל 3 אביגור שאול 1955 053626032 ר"יו -  חיים אברהם מר

  6291926 אביב תל 12 ניסים אלוני  1953  051860013  רובינו מירי' גב

 5222466 גן רמת 20 רוזן 1948 009392176 חיצונית –מאירה גזית ' גב

 7080000 יבנה גן 7 לימור 1957 026877126 זרקה אלי מר

 4520045 השרון הוד 33/14 ישורון 1954 052304946 כוחלאניד יגאל "עו

 5336303 גבעתיים 3 הראל 1967 023068950 ניסן) קי'ג( יעקב מר

 6951286אביב -תל' א 64רוזן  פנחס 1976 038684122 חיצוני -  כהן עמי מר

  4486400 יאיר כוכב 104 דן  1956  015112014  שור דיאן' גב

  6963717אביב -תל 33 תמיר שמואל  1970  027771765   ברודוגלית ' גב

  5225519 גן רמת 19 הכבאים  1961  057097834  הכט חנןד "עו

  5222322 גן רמת 9 כרמלי  1959  065803892  אבירם) חני( חנהד "עו

  מושב בצרה 9נרקיס   1965  022211650  ברוך גליקסברג' דר

  
  .בחברה אחר עניין בעל של משפחה בני ואינם, ישראלית אזרחות בעלי הינם הדירקטוריון חברי כל
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  )המשך( חברי הדירקטוריון וההנהלה .1
  

  כדירקטורים הדירקטוריון חברי מכהנים בהם נוספים תאגידים
  

 מ"בע ההון שוק שירותי לאומי ר"יו -  חיים אברהם מר

  מ"פ  בע"קמ לאומי 

  מ"לווי פיננסי והפצה בע –טוב  שוחר

 

  מ"בע) 2004( פיננסיים פתרונות איילון כהן עמי מר

  מ"בע הדוייס

 

 מ"בעף "המעו מסלקת  שור דיאן' גב

  

  ברוך גליקסברג' דר

  

  

  מ"בע) 1994(עמית שפירא בניה ופיתוח 

  מ"פ בע"לאומי קמ

 מ"נביגייט בע

    

  נושאי משרה בכירים .2
  
  

  תחילת כהונה  עיסוק עיקרי נוסף  השכלה  תפקיד  

ל לאומי קופה "מנכ  אקדמית  ל"מנכ  קובי חמיק
לפיצויים  מרכזית 

  מ"בע

26.8.2015  

  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  רמת גן, 22גולני   1965  059141127  
  
  

 
  

  
        

  כהונה סיום/תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

  /11.9.2014  -   אקדמית  ל"מנכ  ח"רו, גלייביץזאב  דוד
26.8.15  

  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  4744104 השרון רמת 8 דירה 4 מרדכי  1955  053338919  
        

  
  כהונה תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

 הייעוץ בחטיבתד "עו  אקדמית  משפטית יועצת  ד"עו, גרסון מיה
  לאומי בבנק המשפטי

  

7.7.2014  

  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  68139אביב יפו -תל'  ו 4 פנחס  1974  031800774  
  

  
        
  כהונה תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

אגף נכסים  מנהל  אקדמית  כספים מנהל  ח"רו, מעין ערן
 בחברותוכספים 
  נוספות

19.3.2014  

  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  
  
  

 הותקופתח  63דירה  32סנה  משה  1964  059010777
4922419  
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 )המשך( בכיריםנושאי משרה  .2

          
  כהונה תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

 ביקורת ענף ראש  אקדמית  פנים מבקר  ח"רו, ציפר יובל
 הביקורת בחטיבת
  לאומי בבנק הפנימית

1.5.2006  

        
  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  7556207 לציון ראשון 36 התזמורת  1966  022312698  
  
  
  

  כהונה תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

 ציות מנהלת  ד"עו, קאושנסקי אתי
  פנימית ואכיפה

 ואכיפה ציות ממונה  אקדמית
 מזכיר/ פנימית

  נוספות בחברות

12.3.2014  

        
  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  7745682 אשדוד 29 דירה 99 הציונות  1983  039018940  
  
  

  כהונה תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

 סיכונים מנהלת  אקדמית  סיכונים מנהלת  ח"רו, רון ורדית
 מידע ואבטחת
  נוספות בחברות

22.3.2010  

        
  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  4460124 סבא כפר 24 האהבה משעול        1971        028766129                
  
  

  כהונה תחילת  נוסף עיקרי עיסוק  השכלה  תפקיד  

 בחברות מזכיר  אקדמית  מזכיר  אהרוני שאול
 ציות קצין, נוספות
  נוספת בחברה

25.11.2013  

        
  מען  לידה שנת  זהות' מס  

  5352306גבעתיים  10דירה  11המאבק          1956         054039805                
  
  

י "ושכרם בשנת הדוח שולם ע, הם עובדי בנק לאומי, המבקר הפנימי והמזכיר, היועצת המשפטית, ל"המנכ
הם עובדי , מנהלת הציות והאכיפה הפנימית ומנהלת הסיכונים ,מנהל הכספים. י החברה המנהלת"הבנק ולא ע

והחברה המנהלת לא משלמת את , משמשים בחברה המנהלת במיקור חוץ, חברת לאומי שירותי שוק ההון
ואינם בני משפחה של נושאי משרה בכירה או של , ל הם בעלי אזרחות ישראלית"כל נושאי המשרה הנ. שכרם

 .בעל עניין אחר בחברה

  
  ועדת הביקורת .3
  

  כהונה סיום/תחילת  בישיבות השתתפות  

 
      

  חיצונית  - ר "יו - גזית מאירה' גב

  ברוך גליקסברג' דר

2  

2  

13.5.2015/27.8.2009  

6.7.2015  

  3.8.2008  3  שור דיאן' גב

  27.6.2010  4  חיצוני -  כהן עמי מר

  19.11.2014  4  אבירם ) חני(ד חנה "עו

  

  .פעמים 4 ביקורת ועדת התכנסה 2015 בשנת
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  ועדת השקעות .4

  כהונה סיום/תחילת  בישיבות השתתפות  והכשרה בתחום  השכלה  

 
 תיקי וניהול השקעות ייעוץ  חיצונית –ר "יו -מאירה גזית ' גב

  השקעות
12  13.8.2015/3.8.2008  

        
 ייעוץ, בכלכלה ראשון תואר  אברהם חיים  מר

  השקעות
29  31.12.2015/3.8.2008  

        
תואר ראשון במשפטים ורישיון   כוחלאניד יגאל "עו

  .בכירהשקעות  ייעוץ. עריכת דין
28  3.8.2008  

        
  27.10.2008  26  שני תואר, בכלכלה ראשון תואר  ניסן) קי'ג( יעקב מר
  עסקים  במנהל  

  
    

  27.6.2010  28  שני תואר, בכלכלה ראשון תואר  כהן עמי מר
      עסקים  במנהל  
  

  ברוך גליקסברג' דר

  
מוסמך , לכלכלה' דר

בוגר מדעי , במינהל עסקים
  המחשב ומתמטיקה

    
12                 6.7.2015  

  

  
  .פעמים 29 הועדה התכנסה 2015 בשנת

  

  .לעיל צוינו שפרטיהם הדירקטוריון חברי הינם ההשקעות ועדת חברי
  

  
  תגמול נושאי משרה .5
  

ואינם מקבלים שכר בגין , הינם עובדי הבנק, הדירקטוריון והנציגים החיצונייםר "פרט ליו, כל חברי הדירקטוריון
ר הדירקטוריון "הבנק משלם את שכרם של יו. החברה אינה גובה עמלה מעמיתי הקופה. כהונתם בחברה

  .י הנחיות האוצר"עפ, והנציגים החיצוניים
  .החיצוניים ר הדירקטוריון מר אברהם חיים מקבל תשלום בדומה לדירקטורים"יו 

 אשר הינם עובדי , ל ועובדיו"השנתי של המנכ המענק. י הדירקטוריון"מדיניות התגמול לנושאי המשרה אושרה ע
 וכפוף למדיניות התגמול הכללית הנהוגה בבנק , אינו נגזר מתוצאות הפעילות העסקית של הקופה\, בנק לאומי

  .לאומי
  

  שבניהולה הרואה חשבון מבקר של החברה ושל הקופ .6
  

השותף  .61006אביב - תל 609. ד.ת, 17הארבעה ' רח, KPMG  מגדל המילניום, משרד רואי חשבון סומך חייקין  
מ  "כולל מע ₪ 275,556סך של  רהמבקלרואה החשבון  שולמו 2015 בשנת. ח"רו, דבורה ויזל' גב –האחראי 

  .2014גמר חשבון בגין  מ"כולל מע ₪ 46,636מתוכם 
  

  לבקרות ולנהליםגילוי  .7
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
  

הנהלת החברה המנהלת העריכה לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי 
ל החברה המנהלת ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו "מנכ, על בסיס הערכה זו. הגילוי של החברה המנהלת

לסכם ולדווח על המידע , לעבד, גילוי של החברה המנהלת הנן אפקטיביות על מנת לרשוםהבקרות והנהלים לגבי ה
שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון 

  .ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו
  

  בקרה פנימית על דיווח כספי
  

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה   2015בדצמבר  31סה המסתיימת ביום במהלך התקופה המכו
על הבקרה הפנימית של , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .החברה המנהלת על דיווח כספי
  

  שינויים בתקנון החברה המנהלת. 8
  

.בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של החברה חודד בתקנון החברה כי החברה הינה מוסד ללא כוונות רווח
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  מאפיינים כלליים של החברה המנהלת. א
  

  :2014ו  2015בדצמבר  31נתונים עיקריים על קופת הגמל אשר בניהול החברה ליום להלן 
  

עודף הכנסות על 
 הוצאות לתקופה

 תשואות נומינליות   זכויות העמיתים   צבירה נטו  

 באחוזים   ח"מיליוני ש   ח"מיליוני ש   ח"מיליוני ש

2015 2014   2015 2014   2015 2014   2015 2014 

49 229   1,780 (188)   6,407 4,578   1.95 5.14 

  
  
  מדיניות השקעות והשינויים במבנה הנכסים. ב
  

  לאומי בנק עובדי של והפיצויים התגמולים קופת
אשר  2014לעומת שנת  40%גידול של  - ח "מיליוני ש 6,407 -הסתכמו ב 2015בדצמבר  31הקופה נטו ליום  נכסי

  . מ"בע 2006נובע בעיקרו מהעברת כספי פיצויים מלאומי קופה מרכזית לפיצויים 
לא  בשקלים 43.1%, 2014 בשנת 24.1%לעומת , מדד בצמודי 26.3%: התפלגו נכסי הקופה כדלהלן 2015 שנת בסוף

  .2014 בשנת 28.9%טבע חוץ או בהצמדה אליו לעומת במ 30.6%, 2014בשנת  47%לעומת , צמודים
  

ח ועם תשואה "מלש 49עם עודף הכנסות על הוצאות של כ  2015סיימה את קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 
בשנת  5.14%ח ותשואה נומינלית של "מלש  229לעומת עודף הכנסות על הוצאות של  1.95%נומינלית חיובית של 

   .אחרותעיקר הקיטון ניכר בהכנסות מנכסי חוב סחירים ומהשקעות  .2014

  
 - השנים האחרונות ל 10-וב 4.31%-השנים האחרונות הגיעה ל 5- התשואה הנומינלית השנתית הממוצעת ב

   .9.1%השנים האחרונות  10 -וב 4.2%השנים האחרונות הייתה  5-סטיית התקן ב .5.29%
  

  :להלן מפורטים ההשקעה במדיניות אפיקי ההשקעה המרכזיים 
  .32%ועם חשיפה צפויה של  35%ד ע –ל "מניות בישראל ובחו   - 
 . 30%ועם חשיפה צפויה של  35% עד –ישראליות  ממשלתיותח "אג - 
 .31%ועם חשיפה צפויה של  37%עד  -   ל "ח קונצרני בארץ ובחו"אג - 
  .5%ועם חשיפה צפויה של  8% עדמובנים   ומוצרים סחירות לא השקעה קרנות אפיק   - 
  
  .31.12.15ל של הקופה דוח הכספי השנתי סקירת ההנהלה שבמדיניות ההשקעה במלואה מוצגת ב* 
  

  : העיקריים במבנה הנכסים השינויים
  

 מנכסי  36.6% - ל 2015 שנת בסוף עלהל "ובחו בארץ מניות על סל ותעודות במניות הקופה של ההחזקות שיעור
  .הקודמת בשנה 34.5% לעומת, )ל"בחו 20.6%( הקופה

  

  :הבאים השינויים השנה חלו סחירותח "באג בהשקעה

   2015 שנת בסוף 26.2% - ל עלה ההשקעות בתיק ל"ובחו בישראל קונצרניות חוב אגרות של היחסי משקלן  )א

 .2014 שנת בסוף 22.6% לעומת

 32.1% לעומת  2015 שנת בסוף 27.5% -ל ירד ההשקעות בתיק ממשלתיות חוב אגרות של היחסי משקלן  )ב

 .2014 שנת בסוף
  

  .החוב נכסי תיק  של הדירוג ברמת לשינוי הביאו החוב נכסי במבנה השינויים

 40.6% - לפחות ל AAהמדורגים הממשלתיות והגיע שיעורם של נכסי החוב בארץ  2015שנת  בסוף
לפחות  AAבנכסים בעלי דירוג  בממשלתיות ו שיעור ההשקעה, .2014בסוף שנת  41.8%לעומת  מכלל הנכסים

  ).  2014בסוף  75.1%( 74.7%מתוך נכסי החוב הוא  

בהשקעה באפיק  1.5%של  גידולחל , ל"וממשלתי בחו קונצרניח "לאור השינויים במדיניות ההשקעות באג, כן כמו
  .מנכסי הקופה 5.6%- זה  ל

  

 התגמולים קופות ענף של הנכסים תיק על עברו אשר התמורות את משקפים בתיק חלו אשר השינויים מרבית

  ).םלפיצויי אישיות וקופות(
  

 של שיעור על  ועמד שינוי ללא נשאר הענף בתוך המניות מרכיב 2015 שנת במשך ,האוצר פרסם אשר הנתונים פי על

 של ומשקלן .2014 שנת בסוף 34.8% לעומת 2015 שנת בסוף 35.5% - ל עלה הממשלתיות החוב אגרות מרכיב .23% -כ

  .2014 בסוף 26.6%  לעומת 2015 בסוף  21.9%- ל  ירד קונצרניות ח"אג
    



  מ"בעולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי החברה לניהול קופת התגמ  
    

    דוח הדירקטוריון

  

12 

 

  התפתחויות כלכליות במשק . ג
  

  2015רבעון רביעי לסיכום  –התפתחויות כלכליות 

  הכלכלה העולמית

, בהיצע הנפט הגידול המתמשך. ואינפלציה נמוכה, התאפיינה בסביבת צמיחה עולמית חיובית אך מתונה 2015שנת 
  . גרמו לירידות חדות במחירי האנרגיה וחומרי הגלם בעולם, והירידה בביקוש לחומרי גלם מצד סין

 0.6%והצמיחה הייתה נמוכה ועמדה על  מתנאי מזג אוויר חריגיםהכלכלה נפגעה  2015הראשון של  עוןברב, ב"בארה
 2015במחצית השנייה של  .3.9%ונית עמדה על והצמיחה הרבע, חלה התאוששות ברבעון השני. )במונחים שנתיים(

שבשנים האחרונות היה , הצניחה המתמשכת במחיר הנפט שפגעה בסקטור האנרגיהעל רקע נבלמה הצמיחה  האצת
במקביל להתחזקות הדולר , החולשה בכלכלת סין וירידה בביקושים הגלובליים, בנוסף. ב"אחד מקטרי הצמיחה בארה

שכוללים עליה , פורסמו נתונים חיוביים לגבי משקי הבית, מאידך. ואנים האמריקאיםפגעו בהכנסות היצ, בעולם
   . בצריכה הפרטית והמשך שיפור בשוק הדיור

 במחיריהירידה הכלכלה האירופית נהנתה מ .אך בקצב איטי, תמונת המאקרו מעידה על המשך שיפור, באירופה
הכלכלה , מנגד .לאחר שנים של קפאוןאשראי ביקוש לב מסוים גידולמו, האירובשער החליפין של פיחות מה, האנרגיה

ומהתפתחויות שליליות במספר , משיעור האבטלה שעדיין גבוה, האירופית הושפעה לרעה מביקושים גלובליים נמוכים

וביניהם מתן  תמוניטאריהשיק מספר צעדי הרחבה ) ECB(האירופי הבנק המרכזי ). כגון יוון(מוקדים מקומיים 

. ECB-וריבית שלילית על פיקדונות של הבנקים ב ,המיועדות למתן אשראי לסקטור הפרטי ,לבנקיםמוזלות ות הלווא
 ח"אגרכישת והמשיך בתכנית ל, נכסים מגובי הלוואות של הסקטור הפיננסי האירופאי הבנק המרכזי רכש, כמו כן

והאריך , כזי את הריבית על הפיקדונותהבנק המרפעם נוספת הוריד , 2015בהחלטת הריבית של דצמבר  .ממשלתיות
  . ח בשישה חודשים נוספים"את תכנית רכישות האג

כאשר ברוסיה ובברזיל נמשך המשבר הכלכלי הקשה שפוקד אותן במקביל , המדינות המתפתחות בלטו השנה לרעה
חשיבותן . האטהסין נמצאת בתהליך מתמשך של , בנוסף. לקריסת מחירי הסחורות ולהתפתחויות מקומיות שליליות

הביאה לתנועות הון מהירות , ובאיזורים גאוגרפיים ספציפיים בפרט, הגדולה של מדינות אלו בכלכלה העולמית בכלל
חלק מהמדינות המתפתחות פעלו להגדלת הביקוש למטבע . ולפיחות חד יחסית במטבעותיהן, אל מחוץ לשווקים אלו

. קובעי המדיניות המשיכו לנקוט בצעדים לעידוד הצמיחה, בסין. יתעל ידי העלאות ריב, המקומי ולמניעת בריחת הון
לאחריו הגיעה שורה של צעדים בהם . הבנק המרכזי הסיני ביצע מהלך של פיחות יזום ביואן בעקבות חולשת הייצוא

ה והודע, הורדת יחס הלימות ההון הנדרש במערכת הבנקאות, הפחתת ריבית, ביניהם הזרמת נזילות, נקטה הממשלה
על אף הצעדים . ב בכדי להמשיך ולהזרים מזומנים למערכת"ח ממשלת ארה"על כוונת הממשל למכור אחזקות באג

ומדד  Markitנתוני מדדי מנהלי הרכש של חברת . התרבו האינדיקאטורים כי המשק נמצא בהאטה, של הממשל הסיני

  . בסקטור הייצור המצביעות על צפי להתכווצות נוספת, הרשמי הגיעו לרמות שפל PMI - ה

  המשק הישראלי

הפעילות הכלכלית הושפעה מההתפתחויות בכלכלה . אך נמוך, קצב הצמיחה בישראל הוסיף גם השנה להיות חיובי
קריסת מחירי האנרגיה , בנוסף. בפרט הורגשה השפעת החולשה של הביקושים הגלובליים על סחר החוץ. הגלובלית

  .בסיכום שנתי והסחורות תרמה לקצב אינפלציה שלילי

ולאחר , גבוה במעט מההערכה הקודמת, ס"י הלמ"במונחים שנתיים עפ 2.1% -התוצר במשק צמח ברבעון השלישי ב
פירוט השימושים מצביע כי ההוצאה לצריכה . 2015ברבעון הראשון של  2.4%יציבות בצמיחה ברבעון השני ועלייה של 

 4.2% -השלישי ב ייבוא הסחורות ירד ברבעון). ונחים שנתייםבמ( 2.5% - ב 2015פרטית עלתה ברבעון השלישי של 
, אוניות, יבוא בטחוני למעט, ייבוא הסחורות והשירותים. ברבעון השני 8.3%בהמשך לירידה של ) במונחים שנתיים(

חיות ירידה זו מבטאת ירידה בייבוא סחורות אזר). במונחים שנתיים( 3.1% -ירד ברבעון השלישי ב, מטוסים ויהלומים
לאחר ירידה , )במונחים שנתיים( 3.2% -ייצוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון השלישי ב. ועלייה בייבוא שירותים

) ללא יהלומים(ביצוא תעשייה  14.4%העלייה בייצוא ברבעון השלישי משקפת עלייה של . ברבעון השני 9.2%של 
 - בכ) ברוטו(הסתכם ייצוא הסחורות  2015בסיכום שנת  ).בחישוב שנתי(בייצוא שירותי התיירות  26.9%ועלייה של 

ירידה של , ₪מיליארד  241.1 - הסתכם בכ) ברוטו(יבוא הסחורות . 2014לעומת  0.9%עלייה של , ₪מיליארד  248.7
 12.1לעומת גרעון של  2015 - בסחר הסחורות ב₪ מיליארד  7.6 -נרשם עודף של כ, בשל כך. 2014לעומת  6.8%

  .2014 - ב₪  מיליארד 

על רקע שיעור , זאת. רמת שפל של כל הזמנים, 0.1% -ל 2015בנק ישראל הוריד את הריבית המוניטארית לחודש מרץ 
  .נותרה הריבית על רמה זו, לאחר מכן. וההתפתחויות ביצוא, עוצמת שער השקל מול סל המטבעות, האינפלציה הנמוך

כולה עמדה האינפלציה  2015ובשנת , 0.4%שיעור מצטבר של מדד המחירים לצרכן ירד ברבעון הרביעי של השנה ב
בנוסף לגורמי הרקע  .2014בסיכום שנת  0.2%לעומת אינפלציה שנתית של מינוס , זאת. 1.0%ברמה של מינוס 

האינפלציה הושפעה גם מהתפתחויות מקומיות כגון הורדת מיסים והוזלת מחירים שנמצאים תחת , הגלובליים
  .  פיקוח
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  )המשך( המשק הישראלי, התפתחויות כלכליות במשק. ג

  

  השינויים באפיקי ההשקעה העיקריים בשוק ההון

כאשר הסיכונים העיקריים שהעיבו על נכסי הסיכון בעולם וגם בישראל הינם חשש , התנודתיות בשוקי ההון עלתה
, ת מחירי חומרי הגלםקריס, התדרדרות בפעילות ענפי התעשייה הכבדה, מהאטה משמעותית בכלכלה הסינית

  .ב"והערכות לגבי שינויים בריבית המוניטארית בארה

כמו כן . 2013 - ו 2014ובשנים  2015להלן פירוט השינויים במדדים העיקריים בשוק ניירות הערך בתל אביב בשנת 
  :מוצגים השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר בתקופות אלו

  

 שוק אגרות החוב

בהשפעת ציפיות  2015נסחר בשנת ) גרמניה, ב"ארה(שוק אגרות החוב הממשלתיות בשווקים המרכזיים בעולם 
השקת תכנית הרחבה כמותית באירופה תוך , ובמקביל, שהתממשו בסוף השנה, ב"לתחילת הידוק מוניטארי בארה

הכיוונים המנוגדים במדיניות המוניטארית בגושים אלו הביאו . ציפייה לתמריצים נוספים מצד הבנק המרכזי בהמשך
בחלק הבינוני והארוך של . ב ולירידה בהן בגרמניה"בארה לעלייה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות הקצרות

על , זאת. ב ובגרמניה נרשמה במהלך השנה תנודתיות גבוהה אך בסיומה הם נותרו כמעט ללא שינוי"העקומים בארה
נרשמה במהלך השנה מגמת עליית , ב"באפיק הקונצרני בארה, רקע ההאטה בקצב הצמיחה בכלכלה הגלובלית

פלח אגרות החוב מתחת לדירוגי השקעה סבל . בות מתונה במרווחים באגרות חוב בדירוגי השקעהתשואות תוך התרח
  . באופן יחסינמוכה  מירידות שערים חדות בשל זיקתו הישירה למחירי הסחורות ועל רקע רמת נזילות

על רקע , זאת. בדגש על אגרות החוב השקליות, מגמה חיובית מתונה באפיק הממשלתי 2015נרשמה בשנת , בישראל
אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד . התמתנות מסוימת בקצב הצמיחה והמשך ירידה בסביבת האינפלציה המקומית

  . הנגזרות משוק ההון ירדו בכל הטווחיםציפיות האינפלציה . רשמו ירידות שערים בדגש על הטווח הקצר והבינוני

העלייה בתנודתיות שוקי ההון במחצית , העלייה בסיכוני הצמיחה בכלכלה הגלובלית בכלל ובכלכלת ישראל בפרט
הביאו לזחילה מתמשכת כלפי מעלה של מרווחי האשראי בכל , השנייה של השנה והתפתחויות שליליות במספר חברות

תר שנרשמו באפיק הממשלתי השקלי הביאו למגמה דומה גם באפיק הקונצרני ומדד התל ביצועי הי. מדדי התל בונד
נרשמה פעילות ערה בשוק  2015בשנת , במקביל. בונד שקלי הניב תשואת יתר משמעותית ביחס לשאר המדדים

, ן"נקים והנדלבלטו בהנפקות ענפי הב. 2007הגבוה ביותר מאז שנת , ₪מיליארד  49 -הראשוני וגויס חוב בהיקף של כ
  . בדגש על חברות בדירוגים גבוהים

  

  שוק המניות

מדד . תך שונות גבוהה בין המדדים הענפיים השונים, נרשמה בשוק המניות המקומי מגמה מעורבת 2015במהלך שנת 
 5.45% -ירד בכ 75א "תקשורת ופרמצבטיקה ואילו מדד ת, בהובלת מניות תעשייה 4.4% - רשם עליה של כ 25א "ת

  . ן"שפעת ירידות במניות חברות ביטוח ונדלבה

המתמקד כיום בהשקעה , בעקבות שינוי בעמדת הרגולטור 2015בשנת  28% -לחיוב בלט מדד התקשורת שזינק בכ
 - זינק בכ 50מדד יתר . בתשתיות ועל רקע הציפייה לעלייה זוחלת בתעריפי הסלולר ולתחרות מתונה בטלפוניה הנייחת

על רקע פרסום  7.7% -במחיר הנפט שתרמה לסקטור התעופה ומדד הטכנולוגיה עלה בכ על רקע הירידה 21.3%
  . 7.3% -מדד הבנקים עלה בכ. תוצאות עסקיות חיוביות שנתמכו בפיחות השקל מול הדולר

על רקע  2015במהלך שנת  10.9%- שרשם ירידה של כ, א ביטוח"ומדד ת, 24% - לשלילה בלטו מדד הביומד שירד בכ
  . 2לתוקף של תקנות הרגולציה על פי סולבנסי כניסתן 

  2013  2014  2015    

  %  % %   
  

 ק"ח ממשלתיות שקליות ר"מדד אג
   

4.35 
   

8.27 
  

3.27 
 

    )0.17(  5.75   2.99  ח ממשלתיות צמודות מדד"מדד אג
   1.58 6.58  3.50  ח ממשלתי כללי"מדד אג

  )1.11( 1.04  5.90  20מדד תל בונד 
  0.16 0.62  6.89  40מדד תל בונד 

  4.35 10.20  12.13  25א "מדד ת
  2.03 6.73  15.12  100א "מדד ת

  6.82 11.52  15.31  כל המניות וההמירים
  )1.0( )0.2(  1.8  )בתקופה(מדד המחירים לצרכן 

  0.3 12.04  )7.02(  שער חליפין יציג של הדולר
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  )המשך( המניותשוק , התפתחויות כלכליות במשק. ג

 1.435 - והסתכם ב 2014לעומת שנת  18% - עלה בכ) כולל עסקאות מחוץ לבורסה(מחזור המסחר היומי הממוצע 
 473לעומת  462א עמד על "מספר החברות שמניותיהן היו רשומות למסחר בבורסה בת 2015בסוף שנת . ₪מיליארד 

כולל (דשות החלו להיסחר בבורסה מניות ח 11 -מניות בעוד ש 22לאחר שבמהלך השנה נמחקו , 2015בתום שנת 
  ). חברות שביצעו רישום כפול

  

 ח"שוק המט

השאירו חותמם על שוק , וקשיים כלכליים במדינות המתפתחות, התרסקות מחירי הסחורות, צמיחה גלובלית נמוכה
ות ביחס לסל המטבע, )DXY(באינדקס הדולרי  9.3%בסיכום שנתי חל תיסוף של . 2015המטבעות העולמי בשנת 

, ככלל. לעומת הדולר 10%-האירו נחלש בכ). כתר שבדי ופרנק שוויצרי, דולר קנדי, ט"ליש, ין, אירו(הכלולים בו 
רשמו פיחות חד ביחס למטבעות , ומדינות המפיקות נפט וסחורות תעשייתיות, מטבעות המדינות המתפתחות

  . העיקריים

לאורך , עם זאת. ולות במטרה להחליש את המטבע המקומינעשו פע, בדומה לחלק גדול ממדינות העולם, גם בישראל
. ולא רשם בסיכום שנתי פיחות ביחס לדולר, השקל בלט בעוצמתו ביחס לרוב המכריע של מטבעות העולם 2015

תמכו , ועודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, ל"ובעיקר עודף נכסים על התחייבויות מול חו, הגורמים הבסיסיים
  .12%-בלטה התחזקות השקל מול האירו בשיעור של כ. לביציבות השק
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  2015בשנת  חקיקהשינויי   .ד
 

לרבות חוזרי , הדירקטוריון מנהל מעקב אחר השינויים בדין החל על גופים מוסדיים בכלל ועל קופות גמל בפרט
בנושאים בעלי השלכה  2015להלן מפורטות ההוראות אשר פורסמו בשנת . ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון

ק ההון במכתבו לחברות המנהלות מיום על פי הנחיית הממונה על שו. מהותית על קופת הגמל אשר בניהול החברה
  . פירוט הוראות הדין נעשה בצורה מצומצמת ככל האפשר ,2013בפברואר  18

  

 

פרסמה הממונה על שוק  2015בינואר  5ביום  - העברת כספים בין קופות גמל 2015-9-1חוזר גופים מוסדיים  .1
ביולי  1-עתיד להחליף באשר , קופות גמלבנושא העברת כספים בין  2015-9-1את חוזר גופים מוסדיים  ההון
, )העברת כספים בין קופות גמל 2008-9-11חוזר גופים מוסדיים ( 2008את חוזר הניוד הנוכחי משנת  2015

דרישה לעניין עמית , קטים'לרבות שינוי רשימת דרישות לעניין הריג, וכולל מספר שינויים בתהליך הניוד
צירוף מסמכים , לעניין מורשי חתימה דרישות, ניוד חשבון של קטין, יתאילו הודעות יש לשלוח לעמ, תאגיד

 .'וכו

 -דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים למבוטחים בגוף מוסדי  2015-9-13- ו 2015-9-2 מוסדיים גופים יחוזר .2
פרסמה הממונה על שוק ההון את חוזרי גופים מוסדיים  2015במרץ  18-ו 2015בינואר  25בימים  - תיקון

המהווים יחד תיקון , בנושא דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי 2015-9-13-ו 2015-9-2
וראות ה, כונת חדשה לדיווח השנתי והרבעונימתבחוזרים אלה נקבעה . 2014-9-12לחוזר גופים מוסדיים 

 .קוצרבדבר מסירת הדוחות לעמיתים וכן תיקונים לאופן עריכתו והצגתו של דוח שנתי מ

 הנדרש הגילוי מבנה בדבר הנחיות בנושא 2015-9-6 מוסדיים גופים וחוזר 2015-9-4 מוסדיים גופים חוזר .3
 שוק על הממונה פרסמה 2015 בינואר 26 ביום -  חדשות פנסיה וקרנות גמל קופות של השנתי התקופתי בדוח
 של השנתי התקופתי בדוח הנדרש הגילוי מבנה בדבר הנחיות בנושא 2015-9-4 מוסדיים גופים חוזר את ההון

 הדוח ושל ההנהלה סקירת דוח של הגילוי מבנה את להסדיר מטרתו אשר, חדשות פנסיה וקרנות גמל קופות
, השקיפות חיזוק לשם, חדשות פנסיה וקרנות גמל קופות של השנתי התקופתי בדוח הכלולים הכספי

 טעות גילוי של במקרה לממונה מיידי דיווח דרישת לקבוע וכן, בו הכלול המידע של והשלמות הרלוונטיות
 סדייםומ גופים חוזר את ההון שוק על הממונה פרסמה, 2015 בפברואר 15 ביום. הכספיים בדוחות מהותית

, הכמותי בנדבך הכמותיים הספים בחינת כי נקבע ובו, 2015-9-4 מוסדיים גופים חוזר את המתקן, 2015-9-6
 בהתאם ייקבע המהותיות רף, 2014 לשנת התקופתי בדוחכאשר , 2015 לשנת התקופתי מהדוח החל תתבצע
 .גוף המוסדיה של דעתה לשיקול

 - ) 2015-1888. שה( מכתב למנהלי הגופים המוסדיים בנושא היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופות גמל .4
פרסמה הממונה על שוק ההון מכתב למנהלי הגופים המוסדיים בנושא היערכות  2015בפברואר  8ביום 

במסגרתו  ,2014- ד"תשע, )תשלומים לקופת גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ליישום 
 יישוםיערכות להמתבקשת חברה מנהלת לדווח לממונה על יישום שורה של פעולות שנקבעו במכתב לצורך 

 .האמורות תקנותה

בפברואר  26ביום  - ביטוח וחברות פנסיה קרנות, גמל קופות לגבי חודשי דוח 2015-9-9חוזר גופים מוסדיים  .5
, גמל קופות לגבי חודשי דוחבנושא  2015-9-9פרסמה הממונה על שוק ההון את חוזר גופים מוסדיים  2015

מעדכן את מתכונת הדיווח החודשית של גופים מוסדיים לממונה על שוק אשר , ביטוח וחברות פנסיה קרנות
לרבות התווספותם של מספר סעיפי דיווח בנושאים שונים וכן שונתה תדירות הדיווח הנוגעת לדמי , ההון

 .הניהול

פרסמה  2015במרץ  4ביום  -  מוסדי גוף של אינטרנט באתר נדרש מידע 2015-9-11חוזר גופים מוסדיים  .6
 ,מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדיבנושא  2015-9-11חוזר גופים מוסדיים  נה על שוק ההון אתהממו

יקר השינויים בחוזר ע). 2007-9-8חוזר גופים מוסדיים ( 2007חוזר באותו נושא משנת  ומחליף אשר מתקן
  .קידום מכירות בשליון שמציע גוף מוסדי לבעל רישמריצים תהוספת חובת פרסום מידע הנוגע להחדש עניינם 

  

 2015במרץ  29ביום  - ) 2015-12276. שה(הוראת השעה בנוגע למשיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל  .7
 7,000עד (פרסמה הממונה על שוק ההון הוראת שעה בנוגע למשיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל 

, ובשל הבחירות לכנסת ותקופת המעבר, הכנסת: לחוק יסוד 38אשר מבהירה כי לאור הוראות סעיף , )ח"ש
את האפשרות למשוך כספי תגמולים באופן חד פעמי , 30.6.15קרי עד ליום , מוארכת ממילא בשלושה חודשים

 על פיקוחלחוק ה 12' נציין כי העניין הוסדר גם בתיקון מס. וזאת בהתקיים תנאים מסוימים, ללא מיסוי
 .תקנות להתקנת וממתין") חוק קופות הגמל: "להלן( 2005-ה"התשס, )גמל קופות( פיננסיים שירותים
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  )המשך( 2015שינויי חקיקה בשנת   .ד
  

פרסמה הממונה על שוק ההון את  2015באפריל  1ביום  -  דהבוד הנכס ברמת 2015-9-14 מוסדיים גופים חוזר .8
בנושא דיווח רשימת נכסי תיק ההשקעות של קופות גמל המנוהל בידי החברה  2015-9-14 מוסדיים גופיםחוזר 

המעדכן ומאחד את הוראות הדיווח לממונה על שוק ההון , המנהלת וכן נכסי הנוסטרו ברמת הנכס הבודד
 .בנוגע לרשימת נכסים רבעונית של גופים מוסדיים ברמת נכס בודד

במאי  6ביום  - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  2015-9-18 מוסדיים גופים חוזר .9
בנושא מבנה אחיד להעברת מידע  2015-9-18 מוסדיים גופיםפרסמה הממונה על שוק ההון את חוזר  2015

 2015 מחודש פברואר 2015-9-10 סדייםומ גופים חוזרהמבטל והמחליף את , ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
מסדיר את המבנה האחיד לצורך , עבר תיקונים רבים בשנים האחרונותאשר  ,יצוין כי החוזר. נושא באותו

, בהמשך לחוזר זה .בעלי הרישיון וגורמים נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני, ים מוסדייםפהעברת מידע בין גו
מיום  2015-17046.שה( זה חוזר בנושא המוסדיים הגופים למנהלי מכתבים שני וןפרסמה הממונה על שוק הה

 . )2015 ביוני 30 יוםמ 2015-21659. שהו 2015 במאי 18 ביום

 במאי 10 ביום - מוסדי גוף חלק נטל בהם חוב הסדרי אודות לממונה דיווח 2015-9-19 מוסדיים גופים חוזר .10
 הסדרי אודות לממונה דיווח בנושא 2015-9-19 מוסדיים גופים חוזר את ההון שוק על הממונה פרסמה 2015
 חוב הסדרי אודות, מצטבר באופן, לממונה חדשה דיווח חובת מקים החוזר. מוסדי גוף חלק נטל בהם חוב

 .רבחוז הקבועה שבמתכונת במבנה, המקוריים החוב בתנאי שינוי בוצע שבמסגרתם

 למתןכללים ( השקעה נכסי ניהול -  4 פרק -  המאוחד החוזר הוראות תיקון 2015-9-20 מוסדיים גופים חוזר .11
 מוסדיים גופיםפרסמה הממונה על שוק ההון את חוזר  2015במאי  10ביום  - ) מוסדיים גופים ידי על אשראי

 מותאמותה הלוואותבמסגרתו נקבעו מגבלות השקעה נוספות בתחום האשראי בכלל ובתחום ה, 2015-9-20
מגבלות פנימיות למתן אשראי  במדיניות האשראי שלוהחוזר מטיל על משקיע מוסדי לקבוע  ,כך למשל .בפרט

  .ועוד ר מקרים שבהם רשאי גוף מוסדי להסתמך על ערבות שנתקבלהיהגדל, ללווים

 2015במאי  28ביום  -  חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 2015-10-2חוזר סוכנים ויועצים  .12
, חובת שימוש במסלקה הפנסיוניתבנושא  2015-10-2 סוכנים ויועציםפרסמה הממונה על שוק ההון את חוזר 

מי יישא בעלויות ההתחברות , הקובע מי הגורמים אשר חלה עליהם חובת התחברות למסלקה הפנסיונית
מבטל ומחליף חוזר קודם משנת יצוין כי חוזר זה  .ובדמי השימוש וכן אלו פעולות יבוצעו באמצעות המסלקה

 ).2013-9-18 רחוזחוזר גופים מוסדיים ( 2013

 14ביום  - תיקון  - דוח שנתי על ישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים  2015-9-25 מוסדיים גופים חוזר .13
שנתי על ישום דוח בנושא  2015-9-25 מוסדיים גופיםפרסמה הממונה על שוק ההון את חוזר  2015 ביוני

באות נושא ומוסיף  2013-9-12 גופים מוסדייםאת חוזר תקן אשר מ, הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים
 .אכיפה פנימית והלבנת הון ,תכנית ציות, בתחום הביקורת הפנימיתדיווח בנושאים  חובת

ביום  -  עדכון -  המנהלות החברות של נלווים ודיווחים כספיים דוחות דיווח 2015-9-27חוזר גופים מוסדיים  .14
 2012-9-19 מוסדיים גופים חוזר את מעדכןה, 2015-9-27חוזר  תא ההון שוק על הממונה פרסמה 2015ביולי  7

 נוסף מידע מוסדיים גופים יעבירו השנתיים הכספיים לדוחות הנלווים בדיווחים כי קובעאשר ו, באותו נושא
 שתמונת כך, העמיתים של הגיל לקבוצות בהתאם, היתר בין, יסווג זה מידע. ולמבוטחים לעמיתים ביחס
 .העמיתים מאפייני על מבוססת תהיה הפנסיוני החיסכון בשוק המצב

 טיפול ואופן תביעות יישוב לגבי סטטיסטי מידע איסוף בנושא רוחבית בדיקה ממצאי: הממונה עמדת .15
 ההון שוק על הממונה פרסמה 2015 ביולי 14 ביום -) 2015-12104. שה( כספים ולהעברת למשיכה בבקשות

 במסגרת מוסדיים מגופים שהתקבלו ניםונת בסיס על ההון שוק אגף שערך בדיקות ממצאי לגבי עמדתה את
 יישוב לגבי סטטיסטי מידע איסוף" 2011-9-6 מוסדיים גופים חוזר מכוח עליהם המוטלת הדיווח חובת

 בבקשה טיפול כגון נושאים נבדקו הבדיקה במסגרת". כספים והעברת למשיכה בבקשות טיפול ואופן תביעות
אופן מניין משך זמן הטיפול  או תקין באופן מולאה שלא או נדרשים מסמכים בה חסרים כשהיו שהוגשה
  .בבקשה

 

 2015 באוגוסט 5 יוםב -  2015-ה"התשע, )12' מסתיקון () קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .16
 הממונה הסמכת: הבאים לנושאים נוגעים לחוק התיקונים עיקרי. גמלה קופות חוקל 12' מס תיקון פורסם

 העובד של הבחירה חופש הרחבת, הגמל קופת בתקנון שייקבעו עמיתים וחובות זכויות בדבר הוראות לתת
 תקנות להתקין האוצר שר והסמכת גמל לקופת הפקדה שיעור לעניין מעסיק של ההתניה חופש וצמצום

 לקצבה משלמת לא גמל מקופת) ח"ש 8,000עד (נמוכים  סכום של הונית משיכה לבצע לעמיתים שתאפשרנה
 .ותיקה פנסיה ומקרן
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  )המשך( 2015שינויי חקיקה בשנת   .ד
  

 הממונה פרסמה 2015 ספטמברב 6 ביום - ההון שוק על לממונה דיווח -  המאוחד לחוזר 3 פרק, 4 חלק, 5 שער .17
 כל מקובצות זה בחלק. פרק חדש מתוך החוזר המאוחד בעניין דיווח לממונה על שוק ההון ההון שוק על

  .מיוחדותתקופתיות ו, ההון שוק על לממונה מוסדיים גופים של הדיווח הוראות

פרסמה  2015באוקטובר  7ם ביו - תיקון - מדיניות תגמול בגופים מוסדיים  2015-9-3חוזר גופים מוסדיים  .18
מחודש " מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2הממונה על שוק ההון תיקון לחוזר גופים מוסדיים 

בעלי תפקיד מרכזי , אשר מטרתו קביעת הוראות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, 2014אפריל 
עודדו נטילת סיכונים שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי ומניעת תמריצים שי, ועובדים אחרים בגופים מוסדיים

עם מדיניות ניהול הסיכונים שלו ועם הצורך בניהול מושכל של כספי חוסכים , הטווח של גוף מוסדי
לעלויות העסקת עובדים ובעלי תפקיד , נוגע לתגמול לדירקטור 2014עיקר התיקונים לחוזר משנת . באמצעותו

  . בה של רכיב משתנהמרכזי בקבוצת משקיעים ולהש

פרסמה הממונה על  2015בנובמבר  1ביום  -  דוח תקופתי של חברות מנהלות 2015-9-32גופים מוסדיים חוזר  .19
 דוח לעריכת הנחיות הקובע" דוח תקופתי של חברות מנהלות" 2015-9-32שוק ההון את חוזר גופים מוסדיים 

 .מנהלות חברות של הכספיים בדוחות הכלולים דירקטוריון ודוח תאגיד עסקי תיאור

ועדת אשראי (ניהול נכסי השקעה  -  4פרק  -תיקון הוראות החוזר המאוחד  2015-9-34חוזר גופים מוסדיים   .20
פרסמה הממונה על שוק ההון  2015 בדצמבר 13 ביום - ) בקרת השקעות וטיפול בחובות בעייתיים, פנימית

 נוגעות החדשות ההוראות.  תיקון להוראות החוזר המאוחד בנוגע לניהול השקעות של כספי משקיע מוסדי
 וטיפול אשראי בקרת, פנימית אשראי ועדת מינוי זה בכלל, מותאמות הלוואות להעמדת ביחס תאגידי לממשל
 .בעייתיים  בחובות
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   )certification(הצהרה 

  
  

  :מצהיר כי,  חמיק קובי, אני
  

מ "של עובדי בנק לאומי בע והפיצויים סקרתי את הדוח השנתי של החברה לניהול קופת התגמולים  .1
 ").הדוח: "להלן( 2015לשנת ") החברה המנהלת: "להלן(

 

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

  . בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח
 

מכל , ל בדוח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלו, בהתבסס על ידיעתי .3
 .של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוחאת המצב הכספי , בחינות המהותיותה

 

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

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

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, בחברה המנהלת

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

 ;ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את    )ג(
לתום התקופה המכוסה בדוח , קנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוימס

  -וכן; בהתבסס על הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי    )ד(
מית של החברה על הבקרה הפני, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, שהשפיע באופן מהותי

  -וכן; המנהלת על דיווח כספי
  

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

 : הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

   -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי

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

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

  
  
  
  
  

  _______________________                    2016  ,במרץ 23          
ל"כמנ, חמיק קובי                                       
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   )certification(הצהרה 

  
  
  

  :מצהיר כי ערן מעין ח"רו אני
  

מ "סקרתי את הדוח השנתי של החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע  .1
 ").הדוח: "להלן( 2015לשנת ") החברה המנהלת: "להלן(

 

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

  . בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח
 

מכל , ל בדוח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלו, בהתבסס על ידיעתי .3
 .את המצב הכספי של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח, הבחינות המהותיות

 

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

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

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, בחברה המנהלת

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

 ;ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את    )ז(
לתום התקופה המכוסה בדוח , קנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוימס

  -וכן; בהתבסס על הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי    )ח(
מית של החברה על הבקרה הפני, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, שהשפיע באופן מהותי

  -וכן; המנהלת על דיווח כספי
  

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

 : הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

   -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי

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

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

  
  
  
  
  

  _______________________                              2016 ,במרץ 23          
                  

       מנהל הכספים  -ח "רו ,ערן מעין                                                                   
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  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  

מ "של עובדי בנק לאומי בע והפיצויים קופת התגמולים החברה המנהלת  של, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

מערכת . אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי") החברה המנהלת: "להלן(

הבקרה הפנימית של החברה המנהלת תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של 

תקני דיווח כספי לורסמים בהתאם לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפ החברה המנהלת

לכל מערכות , ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן. הממונה על שוק ההוןוהוראות ) IFRS(בינלאומיים 

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק . הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות

  .ה של דוח כספימידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצג

  
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 

ההנהלה בפיקוח , בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, בהתאם להרשאות ההנהלה

, ביצוע) monitor(מנטרים הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ו

  .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית

  
הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה 

 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית, 2015בדצמבר  31המנהלת על דיווח כספי ליום 

 ).COSO(  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-השל   ) 1992(

הבקרה הפנימית של החברה , 2015בדצמבר  31כי ליום ) believes(ההנהלה מאמינה , בהתבסס על הערכה זו

  .המנהלת על דיווח כספי הנה אפקטיבית

  

  

  ______________________  אהוד רוזנבאום  :    ר הדירקטוריון "יו

  

  

  ______________________   חמיק קובי        :   ל"מנכ

  

  

  ______________________                    ח"רו, ערן מעין          :  הכספים  מנהל

       

  

  

   2016 ,במרץ 23: תאריך אישור הדוח
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   מ"בעשל עובדי בנק לאומי והפיצויים החברה לניהול קופת התגמולים  לחבריים החשבון המבקר ידוח רוא
  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר ביטוח וחיסכון, ההון שוק על הממונה להוראות בהתאם

  
  

להלן ( מ"של עובדי בנק לאומי בעוהפיצויים ת התגמולים לניהול קופהחברה   ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
על  השפורסמ )1992( בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית ,2015 בדצמבר 31ליום ) "החברה"

רקטוריון וההנהלה הדי .)"COSO"להלן ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-ידי ה
האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח  ם אתשל החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה  .בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורףהנכללת  ,כספי
  .רה בהתבסס על ביקורתנופנימית על דיווח כספי של החב

  

ב בדבר ביקורת "בארה Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את - על. כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, של בקרה פנימית על דיווח כספי

בקרה פנימית אפקטיבית על , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימההשיג מידה סבירה של ביטחון ל במטרההביקורת ולבצעה 
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. דיווח כספי

ביצוע נהלים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הוהערכה של 
  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. ים בהתאם לנסיבותכנחוצשחשבנו כאלה אחרים 

  
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות  מיועדתהליך ה נההישהיא גוף מוסדי חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 

 International Financial)דיווח בינלאומי  תקנידוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהושל דיווח כספי 

Reporting Standarts) ,בקרה פנימית על דיווח כספי  .במשרד האוצר וחסכון ביטוח ,ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון
משקפות , בפירוט סביר, אשרמתייחסים לניהול רשומות ) 1( :מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את שהיא גוף מוסדי של חברה 

מספקים מידה סבירה של ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (נכסי החברה וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויק

 International)בינלאומיים  דיווח תקנידוחות כספיים בהתאם לת ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

Financial Reporting Standarts) , קבלת כספיםוש,  במשרד האוצר ביטוח וחסכון, ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון 
מספקים מידה סבירה של ) 3(-ו; של החברההדירקטוריון וההנהלה והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות 

 ,החברהבלתי מורשים של נכסי  )הוצאה מרשותלרבות (העברה שימוש או , טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהיב
  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולש
 

לגבי ות הסקת מסקנ, כמו כן. הצגה מוטעית ותע או לגללמנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי  ,בשל מגבלותיה המובנות
לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי העתיד על בסיס 

  .ם תשתנה לרעהנהליה ואמדיניות האו שמידת הקיום של 
  

בהתבסס על  ,2015 בדצמבר 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
  .COSOעל ידי  השפורסמ) 1992(קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

  
והדוח  2014- ו 2015 בדצמבר 31לימים  של החברהדוחות הכספיים את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

  .אותם דוחות כספייםבלתי מסוייגת על  כלל חוות דעת, 2016 במרץ 23 מיום ,שלנו
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
  2016 ,במרץ 23
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  חברי החברה לניהול רואי החשבון המבקרים לדוח 
  מ"קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע

  
  
  

 מ"בע לאומיהחברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק המצורפים של  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
. הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברהדוחות כספיים אלה . 2014- ו 2015בדצמבר  31לימים ) החברה -להלן (

  .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו
  

דרך פעולתו של (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
דרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של נ, על פי תקנים אלה. 1973- ג"התשל, )רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע . ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
נעשו על ידי ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים ש. שבדוחות הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותההדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 

 .נאות לחוות דעתנו

 
 31את המצב הכספי של החברה לימים  ,מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

ביטוח וחסכון , ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון IFRS)(לתקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם  2014- ו 2015בדצמבר 
   .במשרד האוצר

  

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

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו , 2015בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום , חשבון בישראל

כלל חוות דעת בלתי  2016 ץבמר 23והדוח שלנו מיום  COSOשפורסמה על ידי  ) 1992(במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

  .מסוייגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה

 
  
  
  
 

  ,בכבוד רב
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2016 ,במרץ 23
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   מ"בע החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי

  
  בדצמבר 31מאזן ליום 

  
  
  
  
   2015 2014  

  ח"אלפי ש ח"אלפי ש   

  
 

  -  -     סך כל הנכסים

     

     

  -  -    ההתחייבויות וההוןסך כל 
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  מ"בעהחברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי 

  
  בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  כללי  - 1באור 

  
  כללי  . א
  

בנק לאומי  ועמיתיה הינם עובדי 1934מ הוקמה בשנת "קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע  
ועמיתיה הינם  1956מ הוקמה בשנת "קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי למשכנתאות בע. מ"לישראל בע

  ").הקופות"להלן (מ "עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע
  

, מ"הן היו מאוגדות כחברה בע 2008ביולי  31ועד ליום , הקופות הינן קופות גמל מפעליות לתגמולים לשכירים
: להלן(והבנקים בהם מועסקים העמיתים , מהנכסים 100% - בעלי מניותיהן היו העמיתים שהחזיקו ב

  .    החזיקו בחלק מאמצעי השליטה בהן") הבנקים"
  

עברה קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי  2008ביולי  31ביום , ועדת בכרבעקבות החקיקה שבאה בעקבות 
במהלכו היא פוצלה לחברה מנהלת של קופות גמל ולקופת גמל המנוהלת בנאמנות , מ שינוי ארגוני"לישראל בע

מ הפכה לקופת גמל "ואילו קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי למשכנתאות בע, על ידי החברה המנהלת
החברה לניהול קופות התגמולים של " - המנוהלת אף היא בנאמנות על ידי אותה חברה מנהלת , ה מאוגדתשאינ

  ").החברה"להלן (מ "עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע
  

כך שנוכל לקבל בקופות , שונו תקנוני הקופות והחברה לניהול בסעיפים הרלוונטיים 2011במהלך חודש אוקטובר 
זאת לאור דרישת האוצר החל , גם הפקדות לפיצויים עבור העמיתים הפעילים, בנוסף להפקדות התגמולים

. להפקדת כספי פיצויים לקופות אישיות על שם העובד ולא לקופות מרכזיות על שם המעביד, 2011מינואר 
החברה לניהול  כולל אישור לשינוי שם, התקבלו מהאוצר כל האישורים הנדרשים 2011בחודש אוקטובר 

החברה לניהול קופות  –התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי שנקראת מיום השינוי 
  .מ"למשכנתאות בע

לאור ביצוע המיזוג בין בנק לאומי לבנק לאומי למשכנתאות מוזגו גם קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק 
עם זאת נשמרה ההפרדה בין חשבונות העמיתים השונים . 1.1.2013 - החל מ לאומי ועובדי לאומי למשכנתאות

בעקבות המיזוג שם החברה המנהלת שונה ונקראת  .הקופות היו עדיין נפרדות 2012בשנת . תחת מעסיק אחד
  .מ"החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע: מיום השינוי

  
). 2006(מלאומי קופה מרכזית לפיצויים ₪ מיליארד  2של כ  לקופה בסך הפקדהצעה בו 2015ביוני  21ביום ה 

סכום זה מהווה  .מרכיב הפיצוייםש חשבונות העמיתים את "עלהעביר הפקדה זו בוצעה בהמשך לכוונת הבנק 
 החברה. 2014בדצמבר  31מ לפיצויים לעמיתים הפעילים ליום "השלמה ליתרת חבות בנק לאומי לישראל בע

 25כהגדרתו בתקנה " גוף מוסדי בעל היקף פעילות נמוך"פנתה וקיבלה אישור מהאוצר להמשיך להיחשב כ
על אף שהיקף הנכסים המנוהלים  2007-ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו)(ביטוח(לתקנות על שירותים פיננסיים 

ביוני  30' וזאת עד ליום ה₪  מיליארד 5יעלה מעל , לאחר השלמת תהליך זה של העברת נכסים  אליה, על ידה
2018. 

  
  . מאמצעי השליטה בה 100% -המחזיקים ב, החברי החברה הינם העמיתים הפעילים של הקופ

  
    

  הגדרות  .ב
  

  :בדוחות כספיים אלה
  
תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות  - )IFRS - להלן(תקני דיווח כספי בינלאומיים   )1(

) IAS(ותקני חשבונאות בינלאומיים  ) IFRS(והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ) IASB(בינלאומיים 
או פרשנויות ) IFRIC(לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של  דיווח כספי בינלאומי 

  .בהתאמה, )SIC(שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות 
  

  .מ"ניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בעהחברה ל  -החברה  )2(
  

  .1968 -ח "כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ -  בעלי עניין        )3(
  
בדבר צדדים  24כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר לחברה אין צדדים קשורים  - צדדים קשורים  )4(

  .קשורים ובתקנות מס הכנסה
  
  .ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אגף שוק ההון – ההוןאגף שוק         )5(
  
  .הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר – הממונה    )6(
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   מ"בע החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי

  בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים -2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א
  

ובהתאם להנחיות  )"IFRS" - להלן (הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
לא השפיע על מצבה של החברה ועל  IFRS -המעבר ל. 2008בשנת  IFRS -החברה אימצה לראשונה את כללי ה .הממונה

  .  2016במרס  23הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריון ביום . תוצאות פעילותה ותזרימי המזומנים שלה
  
י "כל הוצאותיה ממומנות ע, כנסותהיא אינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה ועל כן אין לה ה, לחברה אין הון עצמי  
 ועל כן אין לה הוצאות ובשל כך לא צורפו דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים, בנספח לתקנון החברהכמפורט  –הבנק   
  .שכן אינם כוללים סכומים כלשהם, מאחר ואינם מוסיפים מידע לקורא הדוחות הכספיים  

  
  

  מטבע פעילות ומטבע הצגה    .ב
  

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

  
  

  




