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חלק א :פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
כללי

פרק זה  ,עוסק בתיאור החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע" מ )להלן  " :החברה"( המנהלת
קרן השתלמות המיועדת לתשלום דמי השתלמות לשופטים במערכת בתי המשפט בישראל )להלן:

"הקרן"(  ,התפתחותה ,עסקיה ותחומ י פעילותה .בדו"ח זה כללה החברה המנהלת מידע צופה פני
עתי,ד כהג דרתו בחוק ניירות ערך  ,התשכ"ח

1968 -

)להל ן

-

" חוק ניירות ערך"(  .מידע כאמור כולל ,

בין היתר  ,תחזיות ,מטרות  ,הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים  ,אשר
התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה  .מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל

באמירות כמו "החברה

צופה" "החברה מצפה" "החברה מעריכה" "החברה מאמינה" "בכוונת

החברה " החברה בוחנת"" ,החברה מתכננת" וביטויים דומים .

מידע צופה פני עתיד אינ ו מהווה עודבה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של
הנהלת החברה  ,אשר הסתמכה בהנחותיה ,בין השאר  ,על ניתוח מידע כללי  ,שהיה בפ ניה במועד

עריכת דו " ח זה  ,ובכללו פרסומים ציבוריים  ,מחקרים וסקרים  ,אשר לא נ י תנה בהם התח "בות לנכונותו
או שלמותו של המידע הכלול בהם  ,ונכונותו לא בנחנה על ידי הנהלת החברה באופן

עצמאי .

בנוסף ,התממשותו ו/או אי התממשותו של מידע הצופה פני עתיד אינה ודאית וה יא עשויה להיות
מושפעת מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם מצויים בשליטת החברה  ,ובכללם  ,גורמי
הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים

המשפיעים על פעיל ות החברה המתוארים בדו"ח זה .
לפיכך  ,על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה  ,כפי שמופיעות בדוח זה  ,הינן סבירות  ,הרי שקוראי דו"ח

זה מוזהרים זבאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פנ י
עתיד המואב בדו " ח זה .
מידע צופה פני עתיד בדוח זה מת"חס אך ורק למועד בו הוא נכתב והחברה אינה מתחייבת לעדכן או

לשנות מידע זה ככל שמידע נוסף בקשר למידע כאמ ור יג יע לידיעתה .
פע ילויות החברה ה•נן בתחומים הדורשים •דע מקצוע• רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים

רבי ם החיונ"ם להבנת פעיל ות החברה  .על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל
שניתן  ,הואב תי א ור עסק• החברה תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה  ,בצרוף הסבר ובאור

בהירים ככל שניתן  .התיאור המובא לגבי מוצרי החיסכון הכלולים בפרק זה ה•נו לצרכי דו"ח זה בלבד
והתאנים המלאים והמחייבים הם התנאים המ פ ורטים בתק נון החברה ו /א ו בהוראות כל דין והוא לא
מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור
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א.

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

החברה  ,שהתנהלה עד

30.6.07

הוקמה כחברה בע"מ ביום

כקופת גמל תאגידית בשם קרן השתלמות לשופטים בע"מ,

,21 .10.1976

על פי החלטת ממשלה מי ום

,28.3.1976

לפיה ניתנה

לשופטים זכות ההצטרפות לקרן השתלמות  ,כלשאר המגזרים של העובדים השכירים במשק .

הקרן הינה קרן השתלמות לשופטים המיועדת לשופטי בתי המשפט בישראל ב"מעמד שכיר"
) הפקד ות עובד ומבעיד(.
החברה בערה בשנת

,2007

בהתאם לנדרש בחוק קופות גמל ' תהליך של ארגון מחדש של

הקופה התאגידית  ,אשר פוצלה לחברה מנהלת בשם " החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים
בע"מ" )להלן " :החברה המנהלת" (  ,ולקופת גמל בשם "קרן השתלמות לשופטים" שהינה תכנית

ללא ישות תאגידית ,המנוהלת בנאמנות ע " י החברה המנהלת ) להלן  '' :הקרן "  (.פע י לותה היחידה
של החברה הינה ניהול הקרן .
בעקבות השינוי המבני  ,נעשתה הפרדה חשבונאית  ,משפטית ורישומית בי ן החברה המנהלת ,
נכ סיה והתח ייבו יותיה ,

לבין

נכסי הקרן וזכו יות העמיתים בה  .עקב השינ וי המבני ,

הדוח ות

הכספיים של החברה המנהלת הופרדו מהדוחות הכספיים של הקרן  ,על פי הנחיות חוזרי רשות
שוק ההון .

קרן ההשתלמות המנוהלת ע"י החברה אושרה כ " קרן השתלמות לשכירים" על ידי הממונה על
שוק ההון  ,ביטוח וחסכון  ,ובאישור מס הכנסה מס'
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שתוקפו עד ליום

31/12/2017

)מתחדש

מעת לעת (.
החברה המנהלת הינה חברה ממשלתית  ,כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות  ,תשל"ה

-

. 1975
מניותיה של החברה המנהלת מוחזקות כדלקמן :

(1

מדינת ישראל
למנות

4

50% -

מזכויות ההצבעה בחברה באמצעות מניות רגילות ס וג אי  ,הזכות

דירקטורים שאחד מהם ישמש יו " ר הדירקטוריו ן  .למדינת ישראל הזכות להכרעה

במקרה של דעות שקולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון החברה באמצעות מנית הכרעה ,
אשר תוחזק על ידי מי שיה יה נשיא בית המשפט העליון מזמן לזמן או שופט בית המשפט
העלי ון שייקבע על ידו  ,ולא יוקנו לה זכויות נוספות פרט לזכות ההכרעה .

(2

עמיתי החברה
למנות

4

50%-

מזכויות ההצבעה בחברה באמצעות מניות רגילות סוג ב  ',הזכות

דירקטור•ם שאחד מהם ישמש כמנכ " ל החברה .
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להלן תרשים מבנה האחזקות של החברה:

ב.

תחומי פעילות

החברה עוסקת בתחום פע י לות אחד -ניהול קרן השתלמות לשופטים  ,שהינה קופת גמל ענפית
כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות הגמל( ,

תשס"ה 2005-

) להלן " :חוק קופות

גמל"  (.בהתאם לתקנון החברה המנהלת וכחברה מנהלת של קופת גמל ענפ י ת ) ובש י ם לב
להוראות חוק קופות גמל(  ,פעילות החברה הינה שלא למטרת רווח  .כל הכנסות החברה נובעות
מדמי ניהול המחויבים על בסיס הוצאות בפועל .

ג.

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

לחברה אין הון מניות ולפיכך לא בוצעו כל השקעות בהון החברה ולא נערכה כל עסקה מהותית

בהון החברה או במניותיה על ידי בעל עניין בחברה .

ד.

חלוקת דיבידנדים
כמוסבר לעיל  ,החברה הינה חברה לניהול קופת גמל ענפית  .ככזו  ,החברה פועלת שלא למטרת
רווח וגובה מעמית י ה דמי נ י הול בהתאם להוצאות יה בפועל ) אשר משמשים לשם ניהול הח ב רה
ומתן שירותים לעמיתי הקרן( מבלי שייוצרו בחברה הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור  .לפיכך

לחברה אין ולא תהיה יכולת לחלק דיבידנד .
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חלק ב :תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות

א.

מוצרים ושי רותים

(1

כאמור לעיל  ,החברה עוסקת בתחום פעילות אחד

-

ניהול קרן השתלמות לשופטים )לה לן :

"הקרןי'( .קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי החברה הינה קו פ ת גמל ענפית  ,כהגדרתה בחוק
קופות גמל  ,המאושרת כ " קרן השתלמות לשכירים" על יד י הממ ונה על שוק הה ון  ,ב יטוח
וחסכון ,

ועל ידי

,31/12/2017

נציבות מס הכנסה באישור מס הכנסה

מס '

294

שתוקפו

עד ליום

ומתחדש מעת לעת  .ה קרן מאפשרת לעמ י ת לצבור כספים לצרכי הש תלמות או

לחסוך בה לכל מטרה ולהינות מהטבות מס .

נכסי העמיתים יהיו ח ש ו פים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין  .הנכסים יושקעו על פי שיקול
דעתה של ועדת ההשקעות  ,בהתחשב במדיניות ההשקעות הספציפית לכל מסלול.

(2

שינוי תקנון קרן ההשתלמות

א .בחודש

יוני

2016

ולאחר שהתקבל אישור דירקטוריון

החברה לתיקון

תקנון

קרן

ההשתלמות  ,הוגשה למשדרי הממונה על שוק ההון  ,ביטוח וחיסכון בקשה לתיקון תקנון
קרן ההשתלמות  .במסגרת הבקשה ב יקשה החברה להבה יר את סוגי השופט ים הנופלים
להגדרת שופט והזכא ים להצטרף כעמיתים לקרן  ,באופן שיכללו גם שופטים שבתמנו לכהן
בבתי הדין הש ונים  ,רשמים ודיינים  .נכון למועד דוח זה  ,טרם התקבל אישור הממונה
לתיקון התקנון .
ב.

בחודש יולי

2016

התקבל אישור דירקטוריון החברה להגשת בקשה לעריכת תיקונים

נוספים בתקנון קרן ההשתלמות .במסגרת הבקשה מבקשת החברה לערוך שינויים
בסעיפי התקנון העוסקים בהפקדת כספים לקרן ההשתלמות כך שתתאפשר הפקדת
כספים על ידי עמיתים במעמד עצמאי ועל ידי שופטים בדימוס ושופט ים ש יצ או לגמלאות .
התיקון י וגש לאישור הממונה רק לאחר קבלת אישור לתיקון התקנו ן כמפורט בסעיף א
לעיל .

(3

שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריי ם

החברה לא צופה שינו יים מהותיים בחלקה בתחום קרנות ההשתלמות  .יחד עם זאת  ,בע ק בות
השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק  ,עמיתי הקופ ות והמבעידים המפקידים בעור עובדיהם

בוחנים את אפשרות ניוד כספי החסכונות שבקופותיהם  .לכן  ,מספר רב יותר של חשבונות

עמיתים מועברים מקרן השתלמות אחת לאחרת.

(4

מוצרים חדשים
בשנת הדוח לא הו פ עלו מוצרים חדשים על ידי החברה.
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(5

ר י כ וז מידע ו נ תונים אודות תחום הפעילות
א(

נ ת ו ני ם ל גב י ע מי ת י הק ו פה :

2016

2015

2014

מספר עמית•ם :

פע•לי ם

480

451

476

לא פעילים

201
681

209
660

192
668

סה"כ

מספ ר ח שבו נ ות עמ•ת•ם :

פע•ל•ם

480

455

483

לא פע•ל•ם

215

218

200

נכס•ם מנוהל•ם  ,נטו
)באלפ• ש " ח (:
פע•ל•ם

187,977

183,858

185,299

לא פע•לים

121 ,382

124,394

111 ,733

נתונים תוצאת"ם

)בא ל פ י (:ח"ש
דמי גמולים משובתים עבור מצטרפים חדשים
תקבולים מדמי גמול י ם
תקבולים מדמי גמולים חד פעמ"ם
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מהקופה

1,934

258

1,056

27,355

26,783

26,552

-

-

-

844

1,4 10

536

16,776

 650י 7

13,291

17,165

 974י10

15,331

-

-

1,651

15,877

תשלומ י ם :
פדיונות
אחרים

עודף הכנס ו ת )הפסדים( על הוצא ו ת לתקופה

6,849

דמי ניהול שנגב ו מנכס•ם )באלפ• ש"ח( :
פעילים ולא פע•לים

1,321

1,289

1,258

-

-

-

0.43
0.43

0.42
0.42

0.43
0.43

-

-

-

עמלות קניה ומכירה של נ"ר ו ת ערך

0.03

0.04

0.04

עמל ו ת ד מ• שמירה של נ"רות ערך

-

0.01

0.01

בג ין ה ש קעות לא סחירות

דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח( :

שיעור דמ• נ•הול ממ ו צע מנכ  • oם

)באחוז•ם( :

פעילים
לא פע י לים

שיעור דמ• ניהול ממוצע מהפקדות )אבחוזים( :

ש • עור הוצאות ישירות ממוצע ) באחוזים( :

-

-

-

0.12

עמל ו ת אחרות

-

0.08
0.01

0.06

-

הוצאות מוגבלות

-

-

-

עמלות נ •הול חיצונ•
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ב(

עמיתים לא פ עילים :

2016

2015

2014

חשבונות מבותקי קשר:

16
9,984
43
0.43

מספר ח שבונ ו ת

נ כסי ם מנוה לי ם נ טו )באל פי ש"ח(
ד מי ני ה ול שבגבו מנכסים )באלפי ש" ח (
שי עו ר דמ י ניה ו ל ממוצע ש נג ב ו מנכסים

חשבונות לא פעילים -ביתרה של ג!י

ש "ח

81000

31
30
0.13
0.43

מספ ר ח ש ב ונ ו ת

נכסים מנוהלים נטו ) באלפי ש"ח(
ד מ י ניהול שנג ב ו מ נכסי ם )באלפ י ש " ח (

שיע ור ד מ י ני ה ו ל ממוצע שגבבו מנכסים

ג(

16
3,710
16
0.42

65
33 ,129
142
0.43

23
49
0.21
0.42

25
55
0.23
0.43

שיעו ר דמי הנ י ה ו ל שרשאית החברה ל גבות בהתאם לה ורא ות הדין :

..

2016

2015

2014

שיג!ור דחי ניהול שרשאית החברה לבגות לפ י
הוראות הדין}ב.אחוז י ם{ :
פעילים

2.00

2.00

2.00

מנ ותק• ק ש ר

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

לא פעי ל י ם :

אחר

ד( דמי ניהול
בהיות הקרן מוגד ר ת כ "ק ו פ ת גמל ענפית "  ,ובהתאם לאמור באישור רשות ש ו ק ה הון
שניתן לה  ,דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים נגבים לפי הוצאות שהקרן הוציאה
בפועל  ,בכפוף לשיע ור שנתי מרבי של

דמ י הניהול שנגבו ב פ ועל בשנת

של 0.42%

ובשנת

2014

2%

2016

בשיעור של

מהית ר ות כפ י שנקבע ב הסדר התחיקת י .

הינם בשיעור של

,0.43%

בשנת

2015

בשיעור

.0.43%

מובהר  ,כי דמי ניהול אלה כוללים א ת הסכומים המשולמים לבנק ה פ ועלים בע " מ ו ל פס גות

ניירות ערך בע" מ על פי השיעורים שנקבעו בהסכם איתם .

(6

התפתחויות ושינויים בקופת הגמל

בשנת הדוח חלה עליה של

כ0.34%-

בסך הנכ סי ם המנוהלים על יד י הקו פ ה  ,וזאת על

אף צבירה נ טו ) ה פק דות ו ה בערות א ל הק ופ ה בני כ וי הבע ר ות מהקופה ומשיכת כס פ ים על
ידי עמיתים( בסך

5.7

מש " ח  ,וזאת בשל תשואת הקופה  ,אשר הנ י בה עודף הכנסות על

הוצאות הקו פ ה בסך של

כ 6.8-

מש " ח הבע רות צ.בי רה נ טו מהק ופ ה בס ך

10

15.9

מש "ח ,

בהשוואה להבערות צבירה נטו בסך

6.2

מש"ח בשנת

. 2015

רמת ההפקדות בקופה

נשארה דומה לרמתה בשנים קודמות  .בשל גידול בהעברות מהקופה
בשנת

2015

מש " ח בשנת
של כ -

ב.

ל-

16.7

מש"ח בשנת

 2015ל17.1-

(2016

מש"ח בשנת

)מ7.6-

ובמשיכות כספים על ידי עמיתים

(2016

)מ 10.9-

הגידול בסך הנכסים נטו הינו בש י עור

שיעור זה נמוך מהגידול בשנה קודמת שעמד בשיעור של כ -

.0.36%

מש"ח

.3.8%

תחרות

כתוצאה מרפורמת בכר  ,מצוי תחום הפעילות כולו בתהליכים מהותיים המשפיעים  ,בין היתר  ,על
התחרות בתחום  .החקיקה פתחה את הדרך לניוד עמיתים בין הקופות כמעט ללא מגבלה.

במקביל קבעה החקיקה כי ניודם של אותם עמיתים יעשה אך ורק בהתאם לכללים הקבועים
בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הבערת כספים בין קופות גמל(  ,תשס"ח-

.2008

בשנים האחרונות וכך גם בעתי,ד שיווק קופות הגמל בכלל וקרנות השתלמות בפרט תפס

תאוצה והתחרות על העמיתים הינה מורכבת .
עד למועד כניסתה לתוקף של רפורמת בכר  ,נשלט שוק נ יה ול קרנות הנאמנות וקופות הגמל

באופן מסורתי על-ידי תאג יד ים בנקאיים .כתוצאה מרפורמת בכר  ,נכרתו הסכמים למכירת רוב
קופות הגמל של הגופים הבנקאיים בכלל  ,ורוב קרנות ההשתלמות בפרט  ,לחברות ביטוח  ,לגופים

פרטיים ולגורמים מחו"ל  .לאחר השלמת מכירת קופות הגמל הבנקאיות  ,התאגידים הבנקאיים
משמשים כיועצים פנסיוניים ללא זיקה לקרנות ההשתלמות  .למיטב הערכת החברה ,הדבר מגביר
את התחרותיות בתחום.

נכון ליום

31

בדצמבר

,2016

חלקה של הקרן בשוק קרנות ההשתלמות הינו

כ .0.2%-

למיטב

י דיעתה של החברה לא ניתן להצביע על מתחרים ספציפיים  ,שכן הקרן מצויה בתחרות מול כל
קרנות ההשתלמות הפרטיות  ,בעוד היא מוגבלת בצירוף עמיתים אשר עונים על תנאי ההצטרפות
לקרן בלבד .

ג.

לקוחות

(1

בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במאפייני הלקוחות בתחומי הפעילות  .יחד עם זאת ,
בעקבות השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק  ,הרי שעמיתי הקופות והמבעיד ים המפקידים

עבור עודביהם בוחנים את אפשרות נ י וד כספי החסכונות בקופותיהם  .לכן מס פר רב יותר של

חשבונות עמיתים מובערים מתוכנית קופת גמל אחת לאחרת .

(2

תלות בעמיתים
הקרן מיועדת לשופטים  ,לפיכך ההפקדות לקופה מתקבלות ממעסיק אחד בלבד

ישראל )הנה לת בתי המשפט ( .

11

-

מדינת

ע ם זאת  ,לח ברה א ין הסדר מ יו חד עם המעס י ק או תל ו ת בעמית בודד  ,והיא גובה דמי ניהול
ב ה ת אם לה ו צא ותי ה בפ ו על  ,כמפור ט בסעי ף א )  ) ( 4ד ( לעיל .

(3

מ י ד ע א ודות עמיתי ה ק ו פה

2016

2015

10.99%

6.15%

גי ל ממוצע של עמ י תי הקופה

59.63

59.70

ו ות ק ממ ו צע של ע מ יתי הק ו פה

10.91

11 .68

שיעור הפ דיו נות מהצביר ה ה ממוצ ע ת

12

חלק ג :מידע נוסף ברמת כלל החברה
א.

מגבלות ו פיקו ח החלים על פע יל ות החברה
חקיקה ראשית

(1

תיקון

21

מספר 17

באוגוסט

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,

2016

התקבל תיקון

17

תשס"ה- 2005-

ביום

לחוק קופות גמל .התיקון ה וא חלק מסדרת תיקונים

לחוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים שנעשו במסגרת חו ק הפיק ו ח על שירותים פיננסיים
)תיקוני חקיקה( ,

התשע"ו 2016-

בעקבות הפיכת אגף שוק ההון במשדר האוצר לרשות

עצמא י ת ששמה "רשות שוק ההון  .ביטוח וחיסכ ון  ".הרשות הוקמה כיחי דה עצמאית במשדר
האוצר  ,השר הממונה עליה הוא שר האוצר ובראשה עומדת הממונה על שוק ההון  ,ביטוח

וחיסכון .במסגרת תיקון

17

לחוק קופות גמל תוקנו סעיפים שונים בחוק האמור על מנת

לצור תשתית מתאימה להקמת הרשות ול סמכויות הממונה שתעמוד בראשה .
חקיקה משנית

(1

תיקון תקנות הפיקוח על שירות פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(  ,תשע"ד-

2014

)מיום

- (28.6.2016

ב יום

28.6.2016

פורסם ברשומות תיקון לתקנות התשלומים .

במסגרת הוראות התיקון נדחה מועד התחילה של התקנות ביחס למעס י קים המעסיקים פחות

מ50-
50

עודבים  ,עד ליום

1.2.2018

עובדים אך לא יותר

מ100-

במקום  1.1.2017י וכן ביחס למעסיקים המע סיק ים לפחות
עד ליום

1.2.2017

במקום

. 1.7.2016

בנוסף  ,ה והבר כי

ש יעור הריבית בש ל איחור בהפקדה לקופת גמל יהיה שיעור הריב ית בשל א יחור בהבערת
כספים מהמערכת הבנקא י ת .
טיוטות חקיקה וחקיקת משנה

(1

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה ,מכירה והחזקה של

ניירות ערך( )תיקון( ,

התשע"ו2016-

)מיום

- (24.4.2016

טיוטת התקנות כו ללת מספר

תיקונים מוצעים לתקנות הקיימות שמטרתם להסדיר עקרונות לעריכת הליך תחרותי
לבחירת ברוקרים ולהתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ע ר ך או במטבע חוץ עם צדדים
קשורים  .כמו כן  ,במסגרת התיקון מוצע להסדיר גם את תחום ההחזקה בניירות ערך .להלן
עיקרי התיקונים המוצעים  :מוצע לקבוע כי רכישה ומ כיר ה של ניירות ערך תיעשה לפי הליך
תחרותי שיתקיים בי ן שמונה משתתפים לפחות  ,ול א ארבעה כפ י שקבוע בתקנות הקיימות ;
מוצע לאסור על משקיע מוסדי לרכוש או למכור באמצע ות דדצים קש ורים או מהם ניירות
ערך א ו מטבע חוץ  ,בשל נ יג וד העניינים העלול להיווצר בעסקא ות מסוג זה ; מוצע לחייב
משקיע מוסדי לקיים הליך תחרותי גם לצורך החזקה וסליקה של ניירות ערך )ק סטודי ( בין
חמישה משתתפים לפחות ; מוצע לקבוע כי תשלום עמלה בגי ן סליקה של ניירות ערך יגבה

13

כסכום קבוע לעסקה ולא י יגזר כשיעור מהיקפה הכ ספי של פע ולת רכישה או מכירה בודדת
ועוד  .יש לציין  ,כי בטיוטת התקנות הנוכחית הושמט האיס ור על החזקה וסליקה של ניירות
ערך באמצעות תאגיד בנקאי המתפעל את כספי העמיתים בחברה לניהול קופות גמל ,
איסור אשר הוצע בטיוטת התקנות הקודמת מיום

.29.7.2015

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות

(2

גמל( )תיקון(,

התשע"ו2016-

)מיום

- (9.8.2016

טיוטת התקנות כוללת מספר תיקונים

מוצעים לתקנות הקיימות שמטרתם לשפר את הליך הבערת הכספים  ,להגביר את התחרות
בחיסכון הפנסיוני ולאפשר לכל חוסך לממש את זכות הבחירה שלו  .במסגרת הטיוטה מוצע,

בין היתר  ,לבטל את המגבלה האוסרת על הבערת כספים של עמיתים בעלי יתרת חוב לגוף
המוסדי בגין ה לוואה שניתנה להם על יד ו  ,לקצר את לוחות הזמני ם להבערת הכספי ם ועוד .
עמדות וחוזרי הממונה :

(1

חוזר גופים מוסד  11ם

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי

2016-9-3

השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות )מיום

- (12.1.2016

מטרת חוזר זה היא

לעדכן את מבנה הגילוי של דוח סקירת ההנהלה ושל הדוח הכספי הכלולים דבוח התקופתי
השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות לשם חיזוק השקיפות והרלוונטיות וכן לקבוע
דרישת דיווח מיידי לממונה במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים  .תחילתן של
הוראות חוזר זה החל מהדוח התקופתי לשנת

(2

שה.

2016-11593

.2015

דחיית מועד הגשת דוח שנתי מפורט

רואה החשבון המבקר )מיום

- (26.5.2016

במסגרת סעיף

) (Long Form Report

3.3.5

לפרק

7

על ידי

" רואה חשבון מבקר"

בחלק  1של שער  5בחוזר המאוחד  ,נקבע כי דו"ח שנתי מפורט )  rtס  rm Repס ng Fס (Lיוגש לוועדת
הביק ורת ולוועדת המאזן  ,על ידי רואה החשבון המבקר  ,בת וך

60

יום ממועד פ רסום הדוח הכספי.

במסגרת עמדה זו הודיעה הממונה כי המועד האחרון להגשת הדוח השנתי המפורט בגין הדוח הכספי

לשנת 2015

(3

שה.

נדחה ליום

2016-10795

2016

30

ב י וני

.2016

עמדת ממונה

-

ממשק מעסיקים )מיום

 - (29.5.2016ביום 1

בפברואר

נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופ ות גמל( )תשלומים לקופת

גמל( .תקנה

13

לתקנות התשלומים קובעת כי העברת דיווח על הפקדת תשלומים לקופת

גמל ממעסיק לחברה מנהלת ומתן היזון חוזר מחברה מנהלת למעסיק  ,ייעשו באמצעות קובץ

נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה .נספח הי לחוזר גופים מוסדיים

-

2015-9-18

ממשק מעסיקים  ,מסדיר את תהליך העברת המידע והכספים וקובע מבנה אחיד להעברת

מידע כאמור בין מעסיקים לגופים מוסדיים  .העמ דה עוסקת בממצאי בדיקה שערכה רשות

14

שוק ההון בנוגע ליישום ממשק מעסיקים ובפרט בסוגיה מרכזית שעלתה בבדיקה  ,שעניינה
אופן ביצוע התאמה בין פרט י הדיווח בקובץ לבין פרטי התנועה בחשבון הבנק של החברה
המנהלת .

(4

חוזר גופים מוסדיים

- (4.7.2016

2016-9-9

בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור )מיום

החוזר קובע כללים בדבר אופן ופרקי הזמן ליישוב תביעות וטיפול בפניות

הציבור  .מועד תחילתו של החוזר ביום פרסומו והוא מבטל את חוזר גופים מוסדיים

5
(5

2011-9-

החל ממועד זה .

חוזר גופים מוסד  11ם

- ( 19.7.2016

2016-9-11

חוזר העברת כספים ב•ן קופות גמל

החוזר מתקן את חוזר גופים מוסדיים

2015-9-1

-

) תיקון מיום

"העברת כספים בין קופות

גמל" המסדיר את תהליך העברת הכספים בין חברות מנהלות של קופות גמל  .התיקון מקצר

את לוחות הזמנים של תהליך העברת הכספים ומפשט את ההליך עבור הלקוח  .להלן עיקרי
הת יקון  :בוטלה חובת הקופה המקבלת להודיע לקופה המבעירה על עצם קבלת בקשה
להבערת כספים ; תוקן משך הזמן להעברת בקשת הניוד מהקופה המקבלת לקופה המעבירה

לשני ימי עסקים ; בוצעה הבחנה בין עילות דלחיית בקשות הבע רה שבגינן בתוטל העב רת
הכספים ותידרש חתימה מחדש על טופס הבערת כספים  ,לבין עילות דחייה "טכני ות " שבגינן
תעכב הקופה המבעירה את בקשת ההבע ר ה ותבצע ת יקונ ים והתאמות של טופס ההעברה ,

וזאת ללא צורך בהחתמת העמית מחשד; נקבע כי בכפוף להסכמת העמית רשאית קופה
מבעירה לשלוח הודעה על דחיית הבערת כספים לכתובת הדואר האלקטרוני של העמית ;
נקבע כי הבערת מידע המועבר בתהליך הבערת כספים בין גופים מוסדיים תעשה באמצעות
ממשק ממוכן ובמבנה אחיד שיקבע הממונה וע וד  .מועד תחילתו של החוזר ביום

2017
(6

)למעט מספר סעיפים כאמור בחוזר( והוא מבטל את חוזר גופים מוסדיים

חוזר גופים מוסדיים

2016-9-10

תשלומ•ם לקופת גמל

החוזר מתקן את חוזר גופים מוסדיים

2015-9-35

-

תיקון )מיום

1

בינואר

.2015-9-1

- (19.7.2016

"תשלומים לקופת גמל"  .להלן עיקרי

התיקון  :תוקן המועד למשלוח הודעה נוספת למעסיק על אי עמידה בהוראות התקנות לעניין

דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ; נקבע כי השבת תשלום שהופקד ביתר תיעשה
לאמצעי התשלום שהוגדר על ידי המעסיק בקובץ ממשק מעס•ק•ם

-

ד•ווח שלילי ; תוקנו

המועדים להשבת תשלום שהופקד ביתר ועוד  .מועד תחילתו של החוזר ביו ם פרסומו )למעט

מספר סעיפים כאמור בחוזר ( והוא מבטל את חוזר גופים מוסדיים

(7

עמדת ממונה

- (19.7.2016

-

ממצאי ביקורות בנושא המשכיות עסק•ת

-

.2015-9-35

תרגיל אוקטובר

2015

)מיום

עמדת הממונה עוסקת בממצא• תרגיל המשכיות עסקית שנערך בחודש

15

אוקטובר

,2015

במסגרתו נדרשו הגופים המוסד יים דלמות התמודדות עם אירוע רעידת

אדמה  .ע יקרי הממצאים הינם ביחס לנושאים הבאים  :מעורבות הדירקטוריון; גיבוי ואחזור
נתונים ; ספקי שירות חיצוניים ; סקירת תשתיות ; אירוע י סייבר; הטמעת תכנית עסקית ועוד .

(8

שה.

2016-13126

חוזר דוח תקופת י של חברות מנהלות

החוזר כולל מספר הבהרות לחוזר גופים מוסדיים

-

הבהרה )מיום

2015-9-32

- (9.8.2016

שעניינו "דוח תקופתי של

חברות מנהלות "  .תחילתן של הוראות החוזר במועד פרסומן .

(9

עמדת ממונה  :ניהול ס•כונים בגופ•ם מוסדיים

4

)מיום

- (31 .8.2016

בחודש אפריל

2015

-

סק•רה רוחבית במבט השוואתי

-

עדכון

פרסמה רשות שוק ההון הנחיה למילוי שאלון

רוחבי בנושא ניהול סיכ ונים בגופים מוסדיים  .מטרות השאלון היו  :לקבל תמונת מצב לגבי
תשתית נ י הול הסיכונים בג ו פים מוסדיים בראייה השוואתית ; להוות בסיס להערכת ניהול
הסיכונים בגופים מוסדיים במסגרת תהלי ך הערכה פיקוחי ; לזהות ולהציף יישו מ ים ראויים

ו בלתי ראויים ; לעודד גופים מוסדיים לבצע הערכה עצמית של תשתית ניהול הסיכונים; לעודד
את הדירקטוריונים וועדות השקעה לבצע תהליך הערכה עצמית של אפקטיביות פעילותם
ביחס לניהול סיכו נ ים  .מטרת עמדת ממונה זו היא להציג את ממצאי השאלון .

 ( 10חוזר גופים

מוסדיים 2016-9-14

ניהול סיכונ• סייבר בגופים מוסדיים )מ•ום

- (31.8.2016

עם ההתפתחות הטכנולוגית ותלותן של פע ילויות עסקיות ברשת האינטרנט גדלו היקפם
ועוצמתם של איומים קיברנטיים העלולים לשבש את פע ילותם התקינה של גופים מוסדיים.
משכך  ,נוצר צורך לעדכן את תפיסת ההגנה של גופים מוסדיים כך שתינתן התייחסות גם

לאיומים אלו .החוזר מחייב את הגופים המוסדיים לנהל סיכוני סייבר ומגדיר עקרונות לניהול
סיכונים אלה  .החוזר מבטל את חוזר גופים מוסדיים

2006-9-6

ותחילתו ביום

2

באפריל

.2017
 ( 11שה.

2016-16463

עמדת ממזנה

-

ממשק משק מעס•קים )מיום

- (31.8.2016

עמדת

הממונה עוסקת בסוגיות שונות הנוגעות לאופן היישום הראוי של ממשק מעסיקים  ,שעלו
בבדיקה שנערכה על ידי רשות שוק ההון בנושא זה  .הסוגיות הנדונות בעמדת הממונה הינ ן

שימוש בקוד "הפרשים" ,דיווח על סוג קופה  ,דיווח על הפסקת הפקדות  ,ריבוי רכ יבי שכר ,
שינוי סטאטוס רשומה  ,בקשה להשבת תשל ום שהופקד ביתר ודיווח על הפקדת כספים
באמצעות מספר אמצעי תשלום.

 n (12וזר

גופים

- ( 29.9.2016

מוסדיים

19-9-2016

הצטרפות

לקרן

החוזר מתקן את חוזר גופים מוסדיים

פנס•ה

2015-9-12

או

לקופת

"הצטרפות לקרן פנסיה או

לקופת גמל"  .ה חוזר הנוכחי מחריג קופות גמל ענפיות מהוראות סעיפים
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גמל

)מ•ום

4-7

שבו העוסקים

בכללים לצירוף עמיתים לקופת גמל  ,למעט סעיף  ) 4א ( הקובע כי ציר וף עמית לקופת גמל
ייעשה אבמצעות הטפסים המצ ו רפים לחוזר .בנוסף  ,החוזר קוב ע כי חברה מנהלת רשאית
לקבוע מתכונת שונה לטופס• ההצטרפות המצורפים לחוזר  ,בכפוף לאישור הממונה  .מועד
תחילתו של

החוזר ב •ום  1ביוני 2017

 ( 13חוזר גופים

מוסדיים

- (29.9.2016

2016-9-17

והוא מבטל את חוזר גופים מוסד יים

כללי

השקעה

החלים

.2015-9-12
מוסדיים

על גופים

)מיום

מטרת חוזר זה ה•א לקבוע הורא ות בנושא י ם המפורטים להלן על מנת

להתאים את המגבלות החלות על השקעות גופים מוסד"ם מכוח תקנות כללי השקעה לתנאי
השוק

המשתנים:

חריגה

השקעה ;

משיעור•

מינוי דירקטור בתאגיד

החזקת

מכוח

אמצעי

שליטה של גוף מוסד• בתאגיד ; מסלול השקעה מתמחה ; מסלול השקעה מתמחה מחקה
מדד ; השקעה בשותפות ובזכות במקרקעין אבמצעות תאגיד שאינו שותפות ; מתן הלוואות ,
השאלת ניירות ערך והשקעה בנכס• חוב לא סח•ר•ם ; עסקה עם דצ קשור או באמצעותו;
השקעה בצד קשור ובבעל עניין וכן שליטה והחזקת אמצע• שליטה על •ד • מבטח  .החוזר
מבטל את הוראת חוזר גופים מוסדיים

2016-9-5

" כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים"

ותחילתו מיום פרסומו .

 ( 14שה.

2016-20537

עמדת ממונה

-

פיקוח על פעילות השקעות )מיום

- (31.10.2016

עמדת הממונה מציגה פרקטיקות נאותות ולקויות שהתגלו בביקורת שערכה רשות שוק ההון
בשנ•ם האחרונות במטרה לבחון את אופן הפיקוח שמקיימים גופים מוסדיים על פע ילות
ההשקעות שלהם  .המסמך מתמקד בפעילות ועדת ההשקעות אך מתייחס גם לאורגנים
אחרים כמ ו הדירקטוריון וועדת הביקורת ולגורמים רלוונטיים בארגון כמו מנהל הסיכונים
והמבקר

 ( 15שה.

הפנימי.

2016-21039

עמדת ממונה

-

ממשק מעסיקים )מיום

- (30.11 .2016

עמדת הממונה

כ וללת מספר הבהרות לעניין אופן הבערת מ י דע במסגרת היזון חוזר שנתי מכוח תקנה
לתקנות הפיקוח על שירותים פ  1ננ ס  11ם )קופות גמל( )תשל ומים לקופת גמל( ,

 ( 16חוזר ג ופ ים

מוסדיים 2016-9-24

מוסד  11ם

התשע"ד.2004-

איסוף מידע סטטיסטי לבגי יישוב תביעות ואופן הטיפול

בבקשות למשיכה והבערת כספים )מיום

2011-9-6

9

- (30.11.2016

חוזר זה מחליף את חוזר גופים

"איסוף מ•דע סטטיסט י לגב• "שוב תביעות" .

ע יקרי השינויים היבם

כדלקמן  :פיצול הדיווח של "בת יעות שא ושרו " לשני דיווחים " :בתיעות ששולמו" ו"תב•עות
ששולמו חלק•ת" )בהתאם להגדרות שקבועות בחוזר

2016-9-9

"ב ירור ויישוב תביעות וטיפול

בפניות ציבור ;(" התייחסות לפשרות שלפנים משורת הדין ; קביעת כללים למועד התחלת מביין

17

הימים בגין תביעה ועוד  .תחילתו של החוזר ביום
גופים מוסדיים

.2011-9-6

 ( 17חוזר גופים מוסדיים
הפנסיוני )מיום
מרכזית ,החל

1.1.2017

והוא מבטל את הוראות חוזר

2016-9-21

מבבה אחיד להבערת מידע ונתונים בשוק החיסכון

- ( 30.11.2016

בהתאם לחוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית

מ  1-באפריל 2017

גוף מוסדי יטפל בבקשה שהוגשה על ידי בעל רשיון לביצוע

פעולה במוצר פנסיוני עבור לקוח רק אם הוגשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ,
אלא אם קיים ממשק ממוכן אחר או קיימת גישה למערכת ייעודת בין בעל הרישיון לבין הגוף

מוסדי ו שמאפשרת לבעל הרישיון להזין או לבצע את בקשת הלקוח במערכות הגוף
בהתאם לכך עודכן נספח ד י

-

ממשק אירועים

-

המוסדי.

בחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים

בשוק החיסכון הפנסיוני ' באופן שבו נקבע כי בקשה לביצוע פעולות שונות הקבועות בסעיפים

 4-7ו 9-12-
.1.1 .2017

לנספח זה תיעשה באמצעות ממשק אירועים בלבד  .תחילתו של החוזר ביום

החוזר מבטל את הוראות חוזר גופים מוסדיים

את חוזר גופים מוסדיים

החל מיום

2016-9-16

החל מיום

,1.7.2017

החל מיום פרסומו ואת חוזר גופים מ וסד יים

2010-9-9

2015-9-18

. 1.11 .2017

( 18חוזר גופים מוסדיים

)- ( 30.11.2016

2016-9-22

בירור ויישוב בתיעות וטיפול בפניות ציבור -תיקון מיום

פניות ציבור שהוגשו לרשות שוק ההון  ,ביטוח וחיסכון הצביעו על כשל

בהליך הטיפול בליקויים מערכתיים של גופים מוסדיים  ,כך שג ו פים מוסדיים לא ביצעו הליך
של תחקור והפקת לקחים במקרים שבהם מדובר על ליקוי מערכתי  .חוזר זה מטיל על גופים
מוסדיים חובה לבצע הליך של תחקור והפקת לקחים  ,ככל שליקוי שמוצף אגב בירור פניית

ציבור מצביע על היותו ליקוי

מערכת• .

כללי מערכת המסלקה הפנסיונית

(1

כלל י מערכת

)מיום

-

ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית

- (24.7.2016

החל מחודש נובמבר

2016

הפעילה המסלקה הפנסיונית את שלב אי

של שירות לסליקת כספים "אוטומטית" במקביל דליווח ממשק " מעסיקים"  .שלב זה מבוסס
על סליקה כספית באמצעות מס"ב ספקים  .מסמך זה מפרט את כללי המערכת לב יצ וע שלב
אי בעור גופים מוסדיים .

(2

כללי המערכת

-

היזון חוזר מסכם שבתי )מיום

- ( 30.11.2016

גוף מוסדי נדרש להעביר

למעסיק ב סיום שנת המס היזון חוזר מסכם שנתי ו ו ב ו פירוט ביחס לסך כל הכספים שהפקיד
המעסיק לעודביו במהלך שגת המס החולפת בקופות השונות  .מסמך זה מציג כללי מערכת
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לתהליך הקליטה והטיפול במערכת המסלקה הפנסיונית ב"ממשק מעסיקים

-

היזון חוזר

מסכם שנתי"  .מועד כניסה לתוקף לשליחת היזון חוזר מסכם שנתי מגוף מוסדי למעסיק  ,החל
מהדיווח על הפקדות שנת

.2016

המסלקה תיערך לקליטת היזונים אלו החל מתאריך

.22/01 /201 7
חוזרי רשות החברות הממשלתיות
ב תקופת הדוח לא פורסמו חוזרים בעלי השלכה מהות י ת על הדוחות הכספיים של החברה .

ב.

חסמי כניסה ויציאה

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של פעילות החברה הינם כדלקמן :
דרישות הון עצמי מחברה מנהלת .

(1

הוראות

(2

רגולציה ,

לרבות

הוראות

המחייבות

השקע ות

בתשתיות

והשקעה

אבמצעים

טכנולוגיים מתקדמים  ,תחזוקתם ושדרוגם.

ג.

(3

קיום מערך שירות ע" י סינוף בפריסה ארצית .

(4

קיום כוח אדם מיומן במגוון המוצרים ותחומי הפעילות הפיננסית .

(5

קבלת היתר מרשות שוק ההון לשליטה בחברה מנהלת והיתר לנהל קופת גמל .

גורמי ה צלחה קריטיים בפעילות החברה והשינ ויים החל י ם בהם
למיטב הערכת החברה  ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום כוללים :

•
•
•

תשואות הקופות המנוהלות ע"י החברה ביחס למדדי ההשוואה ול קרנות מתחרות .
ניהול מקצועי עם יכולת תגובה מהירה לתנודות בשוק ההון המקומי
שימור קהל עמיתים  ,תוך הכללת נציגות של העמיתים במוסדות

והעולמי .

הח ברה.

נמוכים .

•

ניהול יעיל  ,ללא מטרות רווח ודמי ניהול

•

שמירה על סטיית תקן נמוכה של השקעות הקרן  ,המעידה על רמת סיכון נמוכה יחסית של

הקרן .
•

שינויים במצב המשק  ,התעסוקה ושוק ההון .

•

איכות המשאב האנושי  ,כוח אדם מקצועי ומיומ ן  ,רמת שירות גב והה וזמינה לעמיתים  ,תוך
הקפדה על שקיפות  ,אמ י נות

•

שינויים רגולאטורים  .לפירוט בדבר מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה ראה סעיף
בחלק ג' דלוח

•

והגינות.

זה .

הפעלת מערך בקרה יעיל .
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1

ד.

השקעות

מבנה ניהול ההשקעות
החברה המנהלת התקשרה עם מנהל תיקים  ,פסגות ניירות ערך בע"מ  ,אשר מנהל את נכסי
הקופה .למנהל התיקים מחלקת השקעות ייעודית האמונה על ניהול נכסי קופות מפעליות ולקוחות

מוסדיים )להלן  " :מחלקת ההשקעות"  (.מחלקת ההשקעות פועלת תחת סמנכ " ל ההשקעות
בחברת ניירות הערך ומונה מנהלי השקעות המתמחים באפיקי ההשקעה השונים

-

מניות  ,אג"ח ,

ני " ע חו"ל  ,נכסים אלטרנטיביים ונדל " ן  .את פעילות ההשקעות תומכות מחלקות מחקר

 OEן (S

) BUY

של בית ההשקעות  ,המבעירות סקירות וניתוחים שוטפים על החברות השונות בישראל

ובעולם ומחלקת מחקר-מקרו  ,המספקת סקירות על מצב הכלכלה והשווקים .פעילות העמדת
הלוואות לא סח י רות לחברות מרוכזת במחלקת האשראי הלא סח י ר של בית ההשקעות .
תיאור אופן ניהול ההשקעות
השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות

של החברה המנהלת ובהתאם להנחיות

ועדת ההשקעות  .אחת לשבועיים מתכנסת ועדת ההשקעות של החברה המנהלת  ,ומוצגות בפניה

סקירות מאקרן ומיקרו מהמחלקה הכלכלית של בית ההשקעות וסקירה ממנהל ההשקעות
)הרפרנט של הקופה( על השינוי בתמהיל ההשקעות ביחס לוועדה קודמת וביצועי הקופה

בהשוואה למדדי ביצוע שונים  .כמו כן  ,מוסר מנהל ההשקעות את הערכותיו לגבי התפתחויות
השוק ולגבי הצורך  ,אם קיים  ,בהתאמת מדיניות ההשקעות .לאחר דיון  ,מקבלת הוועדה החלטות
בנוגע לאפיקים השונים ובנוגע למדיניות ההשקעות של הקופה .ועדת ההשקעות אינה דנה בדרך

כלל )למעט חריגים

-

כאשר מדובר בעסקאות המח"בות אשור ועדת השקעות( בניירות ערך

מסוימים .

מדיניות ועדת ההשקעות של החברה מיושמת על ידי מנהל ההשקעות באופן יחסי לרמת הסיכון
שנקבעה ובהתאם לשיקול הדעת שהותירה בידיו הוועדה .

בחירת המניות ואגרות החוב נעשית על ידי מנהל ההשקעות בהתאם להמלצות של המחלקה
הכלכלית של חברת האם ולניתוחי החברות המתקבלות ממנה .

מדיניות הגידור של החברה מיושמת בעיקר לצורך גידור חשיפות מט " ח בהתאם למדיניות
ההשקעות שאישר הדירקטוריון.

ה.

הון אנושי

(1

מידע על חברי הדירקטוריון והמנכ"ל מופיע בחלק די של דוח זה .

(2

החברה המנהלת אינה מעסיקה עובדים  .מזכירת החברה המנהלת הינה עובדת הנהלת בתי
המשפט ואינה מקבלת שכר מהחברה .

(3

החברה מעסיקה מנהל כספים ויועץ השקעות במסגרת הסכם
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חיצוני .

(4

הדרכות לנושאי המשרה מבוצעות באופן שוטף בשיתוף עם נותני השירותים לחברה ועם
הבנק המתפעל .

(5

תגמול לנושאי משרה מבוסס על תשלום חודשי קבוע בהתאם להסכמים  .ראה מדיניות תגמול
נושאי משרה באתר האינטרנט של החברה

ו.

בכתובת  oftim.org.i lו -slרו .ht1p://,vW\v.kere

שיווק והפ צ ה

החברה לא התקשרה בהסכמי הפצה או שיווק ואינה משלמת עמלות למשווקים ו/או יועצים

פנסיונים  .פעילות שימור העמיתים של הקופה מבוצעת באמצעות מנהל ההשקעות .

ז.

ספקים ונותני שירותים

לחברה

2

ספקים עיקריים  ,אשר ליבת פעילות ה של החברה מבוצעת באמצעותם

-

בנק הפועלים

מעניק לחברה שירות י תפעול של חשבונות העמ י ת י ם  ,וחברת פסגות ניירות ערך בע"מ מנהלת
את השקעות הקרן .

הבנק  ,אבמצעות המנגנון העומד לרשותו בכוח אדם  ,בציוד ובמשרדים  ,או באמצעות גוף אחר
שיוסמך על ידו  ,מבצע את הפעולות הנחוצות לניהול ולתפעול הקרן ובכלל זה מתן דוחות
לעמיתים ולגופים המפקחים על פעילות הקרן  ,הכל בהתאם להסדר התח י קתי  .בנוסף  ,לחברה יש
יועצים המספקים שירותים לקרן כדלהלן :

(1

יועץ כלכלי חיצוני  ,המסייע לועדת ההשקעות של הקרן לגבש מדיניות השקעות  ,המועב ר ת
לביצוע בפסגות.

(2

מבקר פנימי העורך דוחות ביקורת בהתאם לתוכנ י ת הביקורת ומצ י גם בועדת הביקורת .

(3

יועץ משפטי חיצוני המסייע לקרן בכל הקשור לתביעות  ,הליכים משפטיים ונושאים משפטים
נוספים .

(4

מנהל סיכונים חיצוני המסייע לקופה בכל הקשור לניתוח הסיכונים הגלומים בתיק ההשקעות.

(5

ממונה אכיפה מסייע לקופה במעקב  ,יישום ובקרה אחר הוראות רגולציה

(6

מנהל אבטחת מידע המסייע לקופה בכל הנוגע ליישום הוראות בנושא אבטחת מידע

(7

רו " ח מבקר -עורך ביקורת על הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים של הקופה ושל
החברה המנהלת

(8

מנהל כספים

-

אחראי על ניהול הכספים של החברה המנהלת וניהול מעקב ובקרה אחר

פעילות הבנק המתפעל .

(9

ח.

מזכירות -אחראית טיפול שוטף בעמיתים וכתיבת פרוטוקולים .

רכוש קבוע
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כל הרכוש הקבוע  ,לרבות משרד• החברה המנהלת והצ•וד המשרד• המשמש את החברה
המנהלת  ,למעט מחשב• לוח המשמשים את הד•רקטורים ב•ש•בות הדירקטור•ון וועדות•ו  ,ה•נם
חלק מנכס• הנהלת בת• המשפט במשדר המשפט•ם .

מערכות המחשוב המשמשות את החברה ה•נן מערכות של המתפעל )בנק הפועל•ם(  ,לפיכך א•ן
לחברה תוכנ•ות עת•ד•ות לפיתוח מערכות או רכישה של מערכות .
ט.

עונת•ות

חשבונ ו ת העמ•ת•ם בקר ן ה•נם במעמד שכיר  ,ולפ•כך תזרים ההפקדות לקרן נגזר כש•עור
מהמשכורת של העמית•ם ומתפלג על פנ• כל השנה  .לא ניתן לטעון לעונתיות מבח•נת ההצטרפ ו ת
לקרן .
נכסים בלת• מוחש"ם

(1

לחברה אי ן נכסי קניי ן ר ו חב•  ,לרבות פטנט•ם  ,ס י מני מסחר  ,רישיונות וזיכ•ונות .

(2

ברשות החברה קיים מאגר מידע של עמיתי הקופה  ,המאגר מתופעל ומוחזק על ידי הבנק
המתפעל  ,אשר אחראי גם על תפעול אתר אחזור המ י דע לעמיתים .במסגרת מסמך ה-

ISAE3402

המתקבל מיד• שנה מבנק הפועלים כולל הת  11חסות לבקרות לענ  11ן מאגר המידע ,

וכן מבוצע ו ת בקרות שנתיות מול הבנק המתפעל על ידי מנהל אבטחת המידע של החברה
לעניין הנושאים שאינם כלולים במסמך .
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יא .

גורמי סיכון

,.

סוג הסיכון

.

גורם הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון

דרכי התמודדות

על החברה המנהלת

סיכוני מאקרו

השפעה

השפעה

השפעה

גדולה

בינונית

 i1טנה

סיכון נזילות הנובע ממשיכה בלתי סבירה של העמיתים
היכול

להתממש

כתוצאה

מהאטה

במשק

)שינויים

הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה .

הכנסות החברה המנהלת הנובעות מדמי הניהול.
סיכונים ענפיים

מבצעת

המבקש ים למשוך את כספם במסגרת לוחות

בהכנסה הפנויה(/משבר כלכלי מקומי ,דבר שישפיע על

v

חשיפה של תיק ההשקעות לתנודתיות המאפיינת את

המנהלת

לחברה

ועדת

המתכנסת

השקעות

מושפעת

אחת לשבועיים ונוקטת פעולות במידת הצורך

מגורמים רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם  ,כגון

בתיק ההשקעות המנוהל על ידי הקופה  ,מנהל

שווקי

הכספים

בארץ

ובחו"ל,

v

החברה

פעולות

לשימור

עמיתים

תנודתיות

זו

ש י נויי בשערי ריבית  ,מטבעות ואינפלציה .

ההשקעות של
בתיק

שוטף

הקופה

מבצע פע ולות באופן
במסגרת

ההשקע ו ת

מדיניות

ההשקעות שנקבעה על ידי החברה.
טעמי

v

הציבור בכל הנוגע להעדפת השקעות בחסכון

החברה

פעולות

מבצעת

לש י מור

עמיתים

המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות

לטווח ארוך .

הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה .
שינויים ברגולציה

-

פעילות

החברה

כפופה

v

לפיק וח

החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה

ואיש ורים מטעם גורמים רגולטורים שונים  ,לפ יכך היא

ויועץ משפטי לקבלת ש י רותים שוטפים  ,לרבות

דמיניות

החלות על

עשו י ה

להיות

מושפעת

משיקולי

ומובגלת

ניהול

המוכבתים על ידי גורמים אלה ומשינויי חקיקה בתחום .

מעקב

אחר

הדין

הוראות

החברה ואופן העמידה בהן .

v

בחירת זהות ק ופת הגמל על ידי העודב .

החברה

פעולות

מבצעת

לשימור

עמית י ם

המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות
הזמנים

הקבועים

בהוראות

הרגולציה ,

וכן

פעולות שונות מול מעסיקים .
תפעוליים

בכל

להפקדת

סיכונים

סיכונים

מיוחד י ם

רישומם וש יו כ ם לחשבונות העמיתים .

הנוגע

v

הכספים ,

ניהול

חשבונות

העמיתים

על

ידי

מערכת

המחשוב של הבנק  ,אשר מבוקרת באופן קבוע

לחברה מנהלת

ושוטף ,

לרבות

בק רות

שוטפות

המבוצעות על ידי החברה המנהלת .
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ותק ו פתיות

מיד ת ה ה שפ ע ה ש ל ג ו רם הסיכ ון

גור ם הסיכ ו ן

סוג הסיכו ן

דרכ י הת מודד ו ת

·-

ע ל הח ב רה ה מ נה לת
השפ עה

השפ ע ה

ה שפ עה

גד ולה

בינונ ית

iוט נה

v

סיכ ו נים

סיכ ו נים משפטיים כת ו צאה מא י קיום ה ו ארות רגולציה

מיוחד י ם

ש ו נ ו ת החל ו ת על ה חברה ,היעד ר אפשר ו ת לאכ ו ף באופ ן

וי ו עץ משפטי לקבלת ש י רותים שוטפים  ,לרבות

לחברה מנהלת

משפט י קיומו של הסכם וכן הסיכון להפסד בבתיעות

ניהול

שי ו גשו כבגד החברה .

החברה וא ו פן העמידה בה ן .

במ ו ניטין

פגיעה

ה חברה

אשר

עשויה

להשפיע

v

על

פעילותה  ,היקף נכס יה ומספר העמ י תים בה .

הגמל בניה ו ל

סיכוני ם של

קופת

הק ו פו ת בעל י
השפעה

גיאוגרפ י ם .

החברה

מגורמי

סיכוני ם אלה  ,ככל שיתרחשו ,

המנהלת,

מהותית על

החברה

החברה

פעילותה היחידה .

שניה ו ל

קרן

מעקב

אחר

הוראות

הדי ן

החל ו ת על

ניהול הקופה בהתא ם להוראות הדי ן החל ו ת
עליה ו מתן שירות ש ו טף בא ו פ ן יעיל לעמיתים .

שוגים  ,לרבות סיכ ו ני מאקרו  ,סיכ ו נים ענפיים וסיכוני ם

מ ו שפעת

החברה נעזרת בשירו ת יהם של ממ ו נה אכיפה

סיכון

ישפיעו

ה השתלמ ו ת

על

הינה

לפיר ו ט ה סיכ ו נים ראה דוח סקירת הה ב הלה של הקופה .
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יב .

ה סכמי ם מה ותיים וה סכמי שיתוף פ עולה
בנק הפועלים בע"מ

-

מתן שירותי תפעול

בנק הפועלים בע"מ מעניק לחברה המנהלת  ,עבור קרן ההשתלמות  ,שירותי תפעול בהתאם

להסכם שנחתם עימ ו במרץ .2008

ההתקשרות מעוגנת בתקנון ההתאגדות של החברה .

דמ י התפעול שנקבעו בהסכם הינם בשיעור שנתי של 0.1%
בשנת

2013

ירד שיעורי דמי התפע ול המשו לם לבנק

באוגוסט .החל מיום

1

בי נואר

פסגות ביירות ערר בע " מ

-

2014

משווי הנכסים המנוהלים של הקרן .

ל 0.09%-ב1-

ב•נואר ,

ול 0.085%-ב1-

שיעור דמי התפע ו ל המש ולם על ידי הקופה הינו

.0.07%

ניהול תיק השקעות

פסגות ניירות ערן בע"מ מנהלת את תיק ההשקעות של קרן ההשתלמות המנוהלת על י די
החברה וזאת על פי הסכם שנח תם עימה במרץ
שנתי של

0.07%

.2008

דמי הניהול שנקבעו בהסכם הינם בשיע ו ר

משווי הנכסים המנ ו הלי ם .

ב הת אם לסיכום חדש שנערך בין החברה המנהלת לבין מנהל ההשקעות )פסגות (  ,מחודש יולי

2010

אחוז הגביה של דמ י הניהול השתנה

מ 0.07% -

לקרן אי ן הסכמי ש יתוף פעולה אסטרטגיים.
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ל-

.0.035%

חלק ד :היבטי ממשל תאגידי
א.

הדי רקט ור י ם של החב רה המנהל ת

1

שם

מo

פר ת.ז .

'

tעדב של

חברות דבירקטוריון וועדותיו

'

בעל

~

שנת

ל•דה

מןע

נתינות
דירקטוריון

'

ודעת

ודעת

tבקורת

השעקות

השכלה

החברה ,

ח • צוני

מומחיות

חברה בת,

/פנ• מ•

חשובנא•ת

חרבה

ופיננסית

קשורה או

והתעסקותו
תאר י ך

בחשמ השנים

תח•לת

האחרונות

כהונה

והחברות בהן

שממש

בעל ענ• • ן

בן
משפחה

שלעבל
עניין

כדירקטור
שופט מחוזי

משה

מכל י ס

4656005

1949

11270451

1968

51348837

1952

15392152

1964

32363665

1975

3033529

1947

אטד 46
ע ו מר

)בד י מוס(  ,כשיא
ישראלית

חבר

ישראלית

יו "ר

חבר

חבר

פנימי

לא

לא

7.2005

חברה

פנימי

כן

לא

6.2014

)בד י מ ו ס( בתי

לא

משפט השלום
במח ו ז הדרום .

תואר שני

במגע"ס,
מגכ"ל ית אתגר
אלה
קנטר לוי

חב ר ה לניהול

הפרדס

 60א כפר
מדרכי

תיקי השקעות

לא

מקבוצת מזרחי

טפחו ת בע"מ .
יועצת פיננסית
ופנסיונית .

צילה צפת
מנחם

קליין
הילה
כ ו רם
חנן

אפותי

ריינס ו
ר עננה

העוגב 29
פ"ת
משה הס

25

חול ון

הקידמה

75

ישראלית

חברה

פנימי

לא

לא

1.2012

ישראלית

חבר

פנימי

לא

לא

2.2010

ישראל י ת

חברה)*(

י ו )ר" * (

ח יצו ני

כן

לא

10.2010

ישראלית

חבר

חבר

פנימי

לא

לא

1.2015

שופטת בימ "ש
מ חוזי ת"א

ש ו פט בימ"ש
שלו ם  ,ת " א

לא

לא

ש ו תפה במשדר

י ו (**)ר"

רו " ח ב כ י מ י נ י

לא

דניאל ושותי

26

סגן בשיא בתי

משפט השלום

לא

ו מח וז ת" א

ו הרצל•ה ו
)*(סיימה את כה ונתה בח וד ש אוגוסט

ב.

2016

בד ימוס

לחה(**) מחודש ספטמבר

2016

משמשת כנח"צ ב וועדת ההשקעות.

נושאי משרה

בלע ענ••ן/
ו

תפק•ד

תאריך
שם

מ ' oת.ז.

שגת ל•דה

58351750

1966

034091215

1977

תפק•ד

נת•גות

השכלה

תח•לת

ונ• • oון ב5-

שג•ם אחרונות

כהונה

בחברה

קשווה או

עבבל ענוון

בן מפשחה

של נושא
משרה
אחר או

שלעבל

ענ" l
רו"ח ראובן
סוו•ר•

אלון שר •ד

ג.

מנהל
כספ•ם

מנהל
ס •כ ונ • ם

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאונ•ברס•טה העבר•ת
•שראלית

9.2008

•שראלית

4.2014

ב•רושלים  .שותף במשדר

o

וו•ר• ושות ' רו"ח  ,התמחות בקופות

-

-

גמל וקרנות פנס•ה  .ב על חברה ל"עוץ ובקרה .

תואר ראשו ן בכלכלה  ,תואר שני במ•מ ון

) . (MSc

-

-

מדיניות תגמול

חוזר גופים מוסדיים

2014-9-2

"מדיניות תגמול בגופים מוסד  11ם" )להלן" :החוזר"(

קובע כי מבנה תגמול נ ושאי משרה בגופים מוסדיים יגובש בהליך

פנימי מסודר ויושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה
אחד עם טובת החוסכים ועם האסטרטג יה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן .

27

בהתאם להורא ו ת החוזר  ,נדרשת החברה לקבוע מדיניות תגמול של נושאי משרה  ,לרב ות של נושאי משרה העוסק ים בפועל בניה ו ל השקע ו ת  ,בהתאם
לעקר ו נ ו ת המפורטים בחוזר  ,וזאת ככל שהתגמול הנית ן להם כפוף ו /א ו תלוי בהצלחות  ,ביצועים ו/או בר וו חי החברה .החוזר קובע כ י מדיניות הת גמול
תגובש כך שלא תיצור תמריצים לנטילת סיכ ו נים מבער למד י נ י ות הסיכון של הג ו ף המ ו סד י .

בי ום  7באוקטובר 2015

פרסמה הממונה את חו זר גופים

מוסדיים 2015-9-31

" מדיני ו ת תגמול בגופ ים מוסדיים " אשר קובע ה ו ראות משלימות לה ור א ו ת

החוזר.

מדיני ות החברה בנ ו גע לתגמול נושאי המשרה  ,לרבות העוסק ים בניהול השקעות ,ה י נה מתן תגמול קבוע ללא תלות בביצועים על מנת למנוע תמריצים
שיע ודד ו נטילת ס י כ ונים שאינם עקביים עם יעדיה ארוכי הטווח של החברה  ,עם ט ו בת עמיתי הק ו פה שבניה ו ל החברה ועם מדיניות ניהול הס י כ ונים של
החברה .

להל ן פירוט התגמולים ששולמו לבעלי תפקידים מרכזיים :

פרטי מקבל התגמ ולי ם

תגמול י ם אחרים

גתמולים בבעור שירותים
שיעור
החזקה

שכר

תשלום

היקף

בהו ן

)באלפי

מבוסס

דמי

דמי

תפקיד

משרה

החברה

( fill

מענק

מניות

ניהול

ייעוץ

עמלה

מנהל

מ י קור

-

154

-

-

-

-

-

כספים

חוץ

מבקר

מיק ור

פני ם

חוץ

יועץ

מיקור

שגב

משפטי

חוץ

ר ו " ח בשאר

ממ ונ ה

מיקור

שם

רו"ח

ראובן

ס ווי ר י

רו" ח

רמי

אלחנתי
עו"ד

ארנו ן

-

-

91
134
84

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

דמי

-

-

אחר

-

ריבית

שכיר ו ת

אחר

סה"כ

-

-

-

154

-

-

-

-

-

91
134
84

גג

<ס

'

'

'
'

'
'

'
N

ID

'

'

גג
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'
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~

כ
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כ

:נ

..r

ט

u

:ג:

ם

0

:ג:

~

:נ
.....,

i:S
-1
.כ
~

..r
:ג:

ם

..J

u
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ד.

מבקן פנים

פרטים

איש" D

שם

רו"ח רמי אלחנתי  1ממשרד רו"ח קדמי אלחנתי

תאריך תחילת כהוגה

27.5.2007

החזקה בניירות ערך

של החברה או של גוף

למיטב ידיעת החברה ,מבקר הפנים אינו מחזיק בני " ע של החברה או של

קשור אליה

גוף קשור אליה .

המבקר הפנימי הינו

למיטב ידיעת החברה  ,למבקר הפנים אין קשרים עסקיים מהותיים או

בעל קשרים עסקיים

קשרים מהותיים אחרים עם החברה או גוף קשור אליה .

מהותיים או קשרים
מהותיים אחרים עם
החברה או עם גוף

קשור אליה
עובד החברה/נותן
שירותים חיצוני

נותן שירותים

חיצוני.

תפקידים אחרים שהוא

ממלא בחברה ומחוצה

המבקר הפנימי משמש כממונה על פניות הציבור בחברה  ,וכן הינו עוסק

לה

עצמאי ובעל משרד לראיית חשבון .

היקף העסקה

מספר שעות בשנה

היקף עבודת המבקר הפנימי בתקופת הדוח ה יה
והוא

נקבע בהתאם

לתוכנית הבעודה

הרב

כ400-

שנתית

שעות שנתיות ,
הנגזרת

מסקר

הסיכונים שבוצע  .לחברה אין חברות מוחזקות ואין לה פעילות בחו " ל ולכן
כל שעות הביקורת האמורות הושקעו בביקורת פנימית בחברה עצמה
ובפעילות בארץ .
סיוע למבקר הפנימי

למבקר הפנימי ניתנה גישה חו פשי ת  ,כאמור בסעיף

התשנ"ב,1992-

ע"י גורמים אחרים

הפנימית ,

בח בר ה

למערכות המידע של הקרן ,לרבות לנתונים כספיים.

30

ובכלל זה גישה

9

מתמדת

לחזק הביקורת
ובלתי

אמצעית

תגמול

התגמול למבקר הפנים הינו בהתאם לשעות העבודה המתוקצבות  .בגין

דרך התגמול של מבקר

תוכנית הביקורת לשנת

הפנים והיקפו

,2016

הגתמול עמד על כ-

91

אלפי mנ .

אם ניתנו למבקר כחלק
מתנאי הע סקתו  ,ני " ע ,
יצוין אם ני"ע הם של
החברה המבוקרת או

של גוף קשור אליו

לא ניתנו למבקר הפנימי כחלק מתנאי העסקתו ניירות ערך

התייחסות הדירקטוריון

לדעת דירקטוריון החברה אופן והיקף תגמול המבקר הפנימי אינו עלול

לשאלת ההשפעה

לפגוע בבע ודת הביקורת הפנימית  ,לרבות ביכולתו של המבקר הפנימ י

שעשויה להיות לתגמול

למלא באופן מיטבי את תפקידו בבחינה והערכה אובייקטיבית וללא ניגודי

המבקר הפנימי על

עניינים של הבקרות הפנימיות בחברה .

הפעלת שיקול דעתו
המקצועי

ה.

רואה חשבון מבקר

רואה החשבון המבקר של החברה הוא רו"ח דני קליק  ,ממשרד רו"ח צבי ורדי ושות '.תאריך
תחילת כהונתו הוא

דצמבר .2010

להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת הדיווח שקדמה לה :

-,.

-

...
~

'

.שכר גבין שירותי ביקורת

שכר בגין שירותים הקשורים לביקורת

2016

2015

כסום

סכום

)אלפי ש"ח(

)אלפי ש"ח(

87
-

86

-

-

שכר בגין שירותי מס מיוחדים
שכר בגין ש י רותים אחר י ם

-

חוות הדעת של רואה החשבון המבקר בדוחות החברה וק ופת הגמל הינם בנוסח האחיד .
ו.

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת הגוף

המוסדי,

בשיתוף המנכ"ל וסמנכ " ל הכספ ים של הגוף

המוסדי,

העריכו לתום

התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי .
על בסיס הערכה זו  ,מנכ " ל הגוף המוסדי וסמנכ"ל הכספ י ם הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות
והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן אפקטיביות על מנת לרשום  ,לעב,ד לסכם ולדווח על

31

המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע
הממונה על שוק ההון ב י טוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו .
בקרה פנימית על דיווח כספי

במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום

31

דבצמבר

2016

הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן
באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח

ז.

לא אירע כל ש י נוי בבקרה

מהותי,

או סב י ר שצפוי להשפיע

כספי .

החלטות החברה

(1

בתקופת הדוח לא נדרשה החברה לאישור פעולות לפי סעיף

(2

בתקופת הדוח לא נעשו עסקאות בין החברה לנושאי משרה בה הטעונות אישורים מיוחדים
לפי סעיף

(3

( 1)270

225

לחוק החברות .

לחוק החברות .

דירקטוריון החברה אישר לרכוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבול אחריות של

20

מש " ח למקרה ובמצטבר ,כנגד תשלום פרמיה בסך של

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של
תשלום פרמיה בסך של

43.2

אש " ח .

32

20

28.2

אש " ח  .בנוסף  ,לחברה

מש " ח לתביעה ובמצטבר  ,כנגד

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

דוח הדירקטוריון

תוכן עניינים

א.

מגמות  ,אירועים והתפתחוי ות בתקופת הד וח

ב.

היקף נכסים מנוהלים

"" 38 .. ... " . . """" .. "."" """ .. " ... . "" ""." ... """ """." """" ." . .. " ..

ג.

שינויים במסמכי יסוד

38 ."" "." ... "." .. " ... " ... " .. " .................. " ...................... .............

ד.

אירועים החורגים ממהלך העסקים

ה.

אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים

ו.

עסקאות

ז.

תיאור האסטרטגיה

ח.

תכניות החורגות ממהלך העסקים

34 .. " ··············· ............. " ... ......... . . " .. ........

הרגיל 38 ". .. . .. .. " .. .... " . ." . .. ...... " .. " .... ....... ......... " ....
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א.

מגמות! אירועים והתפתחויות בתקופת הדוח

השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום שנת

2016

)להלן התקופה

הנסקרת  (,היו כדלקמן :
הרבעון הרביעי

מדד המניות הכללי

2016

סיכום שנת

2016

-2.3%

- 11 .1%

50

0.6%

24.4o/o

ת"א 100

1.6%

-2.5%

1.9%

-3.8%

3.0°/o

7.1%

מדד אג " ח כללי

-0.6%

2.1%

מדד המחירים לצרכן

-0.2%

-0.2%

יתר
מדד

מדד ת"א

25

מדד אג"ח להמרה

תמונת המאקרו

שנת

2016

הייתה מאופיינת בריבוי אירועים פוליטים שהיו בעלי השפעה על הכלכלה

והשווקים בעולם  .במהלך המחצית הראשונה של השנה השווקים הושפעו מירידת מחיר
הנפט כאשר מחיר חבית מסוג  WTIהגיעה לשפל של

כ $26-

ומהציפייה למשאל העם

בבריטניה שהתקיים בחודש יוני  .במהלך התקופה השו ו קים התאפיינו בתנ ודתי ות גב ו הה .
לאחר ההפתעה מכך שהבריטים תמכו במשאל העם  ,השווקים הגיבו בעצמה עם ירידת
שערים חדה בשוקי המניות וירידת תשואות חדה בשוק האג"ח  .במהלך המחצית השנייה
של השנה הבחירות בארה"ב והעלאת הריבית בחודש דצמבר על ידי הפד היו הנושאים
המרכזיים אשר הניעו את השווקים  .באופן כללי המחצית השנייה התאפיינה באופטימיות

גדולה בשווקים  ,בעיקר לאחר ניצחון טראמפ בבחירות .בשוקי האג " ח נרשמה עליית
תשואות חדה.

בארה "ב הצמיחה האטה במהלך

2016

על רקע ירידה בסעיף המלאים ובהשקעה במהלך

המחצית הראשונה של השנה  .חולשה זו בסעיף ההשקעה נבעה בעיקר עקב ההשפעות
המתמשכות של ירידת מחירי הנפט והדולר החזק  .מצד שני  ,הצריכה הפרט•ת המשיכה
להיות מנוע הצמיחה המרכזי על רקע הירידה בש יעור האבטלה  ,העלייה בשכר וסביבת
לעומת

הריבית הנמוכה  .במהלך  2016שיעור האבטלה ידר ל4.7%-
וקצב עליית השכר עלה ל  2.9%-לעומת  2.6%בסוף  .2015האינפלציה בארה " ב עלתה
ב 2016-ב 2.1%-לעומת  0.7%בסוף  2015ואינפלציית הליבה ) ללא אנרגיה ומזון (
עמדה על  2.2%לעומת  2.1 %בסוף  .2015הדולר התחזק ב 3.4%-אל מול סל
המטבעות במהלך  2016ובפרט הוא התחזק ב 4.7%-אל מול האירו  .מבחינת המדיניות
המוניטארית  ,הפד העלה את הריבית בחודש דצמבר ב 25-נ " ב לטווח של .0.5%-0.75%
5.0%

באירופה הצמיחה ב 2016-האטה ל  1.6%-לעומת  2.0%ב,2015-
ביצוא כאשר הגידול בצריכה הפרטית נותר יציב על  1.7%ונרשם שיפור

בסוף

2015

בעיקר על רקע האטה
בהשקעה במשק

ובצריכה הממשלתית  .האינפלציה האפסית שאפיינה את המשק האירופי בתחילת השנה

תרמה להחלטת הבנק המרכזי להתחיל ברכישת אג " ח קונצרניות במסגרת ה  80-מיליארד
אירו שהם רוכשים בכל חודש  .עם זאת  ,לקראת סוף השנה הבנק המרכזי הוד•ע כי החל
מאפריל  ,2017הוא יצמצם את היקף הרכישות החודשי מ  80-מיליארד ל  60-מיליארד .
בלבד

האינפלציה ב 2016-עמדה על  1.1 %לעומת 0.1 %
עלתה ל 0.9%-ב 2016-לעומת  0.8%ב .2015-בדצ הפוליטי  ,כאמור  ,הנושאים
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ב2015-

ואינפלציית הליבה

המרכזיים היו ה -

BREXIT

אשר פגע בסנטימנט המשקיעים במהלך השנה  ,ומשאל העם

באיטליה לשינוי מבנה הפרלמנט  ,אשר נדחה על ידי הא יטלקי ם וגרם להתפטרות ו ש ל
ראש הממשלה מתיאו רגזי  .עם זאת  ,הפחד הגדול מ BREXIT -התחלף במהרה בסנטימנט
חיובי בש ווקים שבא לידי ביטוי בחזרה למתווה עליות בשוקי המניות  ,ביחד עם עלייה
הדרגתית בתשואות האג " ח  .בכל הנוגע למשאל העם אביטליה  ,מאחר וה סקרים כבר
אותתו מראש על כך שמשאל העם יידחה  ,התממשות תחזיות הסקרים לא יצרה כלל
זעזוע בשווקים .

ביפן הא •רוע הבולט של

2016

המדיניות המוניטארית של ו .

ה•ה השיבו• בדרך בה הבנק המרכז•

הBOJ -

) ה(BOJ -

מנהל את

בער ממדיניות של יעד הגדלת המאזן על ידי רכישות

ל10-

אג"ח ,ליעד מד•ניות שהוא שמירה על התשואה על אג"ח

שנים "ב אזור "

0%

) על פי

הגדרתו(  .כ.ך במקום הרחבה כמותית "קלאסית" של רכישת אג"ח ממשלתיות והגדלת
מאזן הבנק המרכזי ,

הBOJ -

בער לשלוט בא ו פן מוחלט בעקום התשואות גם דרך הריב•ת

הקצרה וגם דרך הריבית הארוכה .

בשוק הסחורות נרשמה שנה חיובית לאחר שהחלה ב•רידות חדות  .מחירי הסחורות עלו
בפרט  ,מחירי הסחורות

במהלך  2016ב 11.4% -לאחר ש ידרו ב 25.0%-ב.2015-
התעשייתיות עלו ב 21.6%-לאחר שירדו ב 17.6%-ב,2015-
עלו -%ב  1.1לאחר ש•דרו -%ב  10.1ב .2015-מחיר חבית נפט מסוג  WTIעל ה ב2016-
ב 45.2°/o -לאחר שידר ב  31.3%-ב  .2015-במהלך חודש פבר ואר הנפט הג יע לרמתו
הנמוכה ביותר שעמדה על כ  $26-לחבית על רקע עודף ההיצע הגדול שאפיין את שוק

ומחירי הסחורות החקלאיות

הנפט והחששות מ י רידה בצד הביקוש הע ו למי  .עם זאת  ,בהמשך השנה מחיר הנפ ט שב

לעלות עד

ל$53.7-

לחב•ת בסוף השנה  ,עלייה של

105%

מהשפל של פברואר כאשר

אותם גורמ•ם שהכבידו על הנפט ) וגם על שאר הסחורות( כל כך הרבה זמן  ,ה•ו גם אלו

הפעילות בסי ן התייצבה  ,ועודף הה יצ ע הגדול ביחד עם

שתמכו בעלייה במהלך השנה-

המח יר•ם הנמוכ•ם בשוק הנפט גרמ ו לירידה בתפוקת היצרניות מה שעזר להחזיר את
הש ו ק לשווי משקל  .בנוסף  ,החלטת אופ "ק להקפיא את תפוקת הנפט תחילה  ,ולקראת
סוף השנה אף לקצץ בתפוקה  ,תרמה להתאוששות המחירים.

ב-

בישראל הצמיחה ב 2016-עמדה על  3.8%לעומת צמיחה של  2.5%ב 2015-ו 3.2%-
 .2014למעשה מדובר בש י פור משמעותי בקצב הצמיחה במשק אחרי  3שנים של ירידה

בקצב הצמיחה  .מבחינת רכ יבי התוצר  ,הצריכה הפרטית בולטת לחיוב עם עליה של
היצוא התרחב בשנה החולפת בשיעור של

.6.1 %
 4.8%מול

סל המטבעות בשנת

(2016

3.0%

למרות השקל החזק )ה תחזק ב -

וצמיחה מתונה של הסחר העולמי .בלטה השנה

העודבה שהג•דול ביצוא נשע ן בע•קר על •צוא השירות ים עם צמיחה של
החולפת לעומת התכווצות של

4.0%

8.4%

בשנה

ביצוא הסחורות  .ההשקעות חזרו לצמ וח אחרי

שנתיים של קיפאון ברכ•ב זה  .הג•דול בהשקעה השנה הוא בע יקר תוצאה של שדרוג
המפעל של א ינטל בקרית גת.
אינפלציה  ,תקציב ור יבית

הא ינפל ציה במהלך שנת

2016

עמדה על

-0.2%

לעומת

-1.0%

בשנת

.2015

יש לציין

שגם השנה ציפיות השוק היו גבוהות מהאינפלציה בפועל כאשר ממוצע תחזיות החזאי ם

עמד על

0.6%

בתח•לת

2016

ה"החטאה" של התחזיות בשנת

והציפיות הנגזרות משוק ההון עמדו על

2016

.0.1 %

את

נית ן לייחס להתפוגגות החלשה מהצפ וי של

הכוחות שהכבידו על מדד המחירים בשנתיים האחרונות )השפעות פעולות הממשלה
ויר•דת מחירי האנרגיה  (.על רקע האינפלציה הנמוכה  ,ולאור חוזקו של השקל  ,בנק ישראל
הותיר את הריבית על כנה .
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סך הכנסות המדינה בשנת  2016הסתכמו ב 321.1 -מיליארדי שקלים  ,לעומת 312.3
מיליאדרי שקלים בשנת  .2015סך גב"ת המסים עלתה נ ומ ינל ית ב  5.6%בשנת 2016
בהשוואה לשנת ) 2015באות ן הגדרות מדידה( .הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו
הסתכם ב  2016-בסך של  25.9מיליאדר שקלים שהם  2.15%אחוזים מה תמ " ג  ,לעומת
התכנון המקורי בתקציב המדינה שעמד על גירע ון של  2.9%מהתמ"ג  .הסטייה מיעד
הגרעון מוסברת על י די הכנסות גבוהות מה צפ וי )בסך של  8.8מיליאדר שקל( ותת ביצוע
נמוך מאוד בצד ההוצאות )בסך של  0.3מיליאדר שקל( .
מאזן התשלומים

-

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם בשלושת

הרבעונים הראשונים של

 2016ב9.5-

מיל יאדר דולר  ,קיטון לעומת

10.2

מיליאדר דו לר

בתקופה המקבילה אשתקד  .הקיטון בעודף בחשבון השוטף נובע בעיקר מהקיטון בעודף
במאזן הסחורות והשירותים

 2015ל5.5-

מ 6.5-

מיליאדר דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של

מיליאדר דולר בשלושת הרבעונים הראשונ י ם של השנה.

שוק המניות

שוק המניות בארה " ב בלט השנה לטובה  ,אך שוק המניות האירופא י היה ח לש מאוד וזאת
למרות הגדלתה של ההרחבה הכמותית  .אם כן  ,כיוון המדיניות המוניטארית הוא לא חזות
הכל

-

בארה " ב הכלכלה

המקומית החזקה תמכה בשווקים

ובאירופה

התממשות

הס יכונים הפוליטי י ם ובעיות מערכת הבנקאות הכבי ד ו על שוקי המניות  .התאוששות מחירי
הסחורות והנפט בראשן  ,ביחד עם ההתייצבות של הפעילות הכלכלית בסין תמכו בשווקים
המתע ורר ים אשר חלקם אף עלו בחדות ) רוסיה  ,בח י ל (.
ישראל

שוק המניות המקומי התאפיין השנה במגמה מעורבת והסתכם בדשדוש .מדד ת "א
ידרו השנה

ות"א 100
 24.4%וב17.3% , -

ב 3.8%-וב2.5%-

בהתאמה ואילו היתר

בהתאמה  .סקטור הבנקים

) (17.8%

50

ות"א

75

25

עלו ב-

בלט לחיוב בדומה למגמה

בעולם .
ארה"ב

שנים

המדדים בארה"ב זינקו  ,נרשם שיא חדש במדד ה ,DOW JONES-התשואה ל 10-
עלתה ב 17-נ " ב והדולר התח זק  .בסיכום השבה  ,מדד ה  S&PSOO-עלה ב , 12%-דדמ ה-
 NASDAQעלה ב 9%-וה DOW JONES-בער לראשונה מאז הקמתו לפני  120שנה את רף
ה  19,000-נקודות ועלה השנה ב.16.5%-
בעולם

באירופה  ,למרות הגדלת ההרחבה הכמותית  ,התחזקותו של האירו במהלך רוב השנה
ביחד עם אי הודאות הפוליטית הגוברת  ,הכבידו על מדדי המניות .בהתאם  ,מדד ה -

 STOXX600עלה במתינות ב .2.3%-ברמת המדינות  ,בלטו לחיוב ה CAC-שעלה ב8.8%-
ומדד ה DAX -שעלה ב  6.9°/o -לעומת איטליה שירדה ב  .3.4%-מדד ה  FTSE 100-נהנה
השבה מהפיחות בפאונד ועלה בסיכום השנה ב  .22.1-%באסיה והשווקים המ תעוררים
מדד ה  ) MSCI EM -מתעוררים כללי( עלה ב  ,11 .3%-מדד המניות הסיני הHang sang -
עלה ב  4.3%-וה  CSI 300-ידר ב  .9.3%-ביפן  ,מדד ה NIKKEl , -שסבל במחצ י ת הראשונה
של השנה  ,נהנה במחצית השנייה מה פי חות המתמשך ביואן ועל ה בסך הכל ב .2.3%-
שוק הנגזרים

בשנה האחרונה

מחזור המסחר באופציות על מדד המעו"ף הסתכם ב  37.750-מיליון
טריליון ש"ח במונח י נכס הבסיס  .המחזור בחוזים עתידיים על

יחידות אופציה או ב5.372-
מדד המעו"ף הסתכם ב18.6-

אלף חוז י ם .בשוק
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המט " ח

הסתכם

מחזו ר

המסחר

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס .מחזור המסחר באופצ•ות

באופציות
א•רו/שקל

דולר/שקל ב488-
הסתכם ב 18.2-מיליאדר

ש"ח במונחי בכס הבסיס.

אג"ח מדיגה
אג"ח ממשלת•ות צמוד ות מדד

האפיק הצמו,ד הציג בסיום השגה עלייה של

ידרו

אגרות החוב הארוכות )(10-5
החוב הקצרות ) (2-0ידרו ב.0.3°/o-

הבינוניות

ב,0.2%-

•דרו

)(5-2

ב0.4%-

.0 .7%

וא•לו אגרות
חלקו הארוך

אג"ח ממשלתיות לא צמודות  -אג"ח ממשלתי שקלי עלה השנה ב,1.3%-
) (10-5עלה ב ,2.4%-חלקו הבינ וני )  (5-2עלה ב 1.2%-וחל קו הקצר עלה ב.0.3%-
אגח קונצרני

האפיק הקונצרני נהגה השגה ממומנטום חיובי שהתבטא בעליות שערים .מדד תל בוגד

 2.3%י

 ,20תל בודג  ,60תל בוגד שקלי ותל בוגד יתר רשמו עליית שערים של ,2.9%
 2.4%ו  2.4%-בהתאמה ואילו תל בוגד  40ותל בוגד בנקים עלו ב 1.7%-ו 0.8%-
בהתאמה .תשואות היתר של המדדים הקונצרניים בנעו הן מה•ציבות היחסית במצבן

הפ•ננסי של הפירמות אך גם מרמת המרווחים הגבוהה בסוף השנה שבערה כאשר
בע•קר בלטו

על

148

נ"ב

בסוף

מדדי תל בוגד יתר ותל בוגד .40
ו  119-ג"ב  ,בהתאמה 13 ,ו  4-נ"ב

2016

עמדו המרווחים של מדדים אלו

מתחת למרווחים בסוף

.2015

היקף גי וסי

כאשר סך הגיוסים השנה עומד על

ההון באפיק הקוגצרנ• המש•ך לגדול גם בשנת 2016
 67.1מיליאדר  , fillגבוה ב 18%-מסך הגיוסים ב.2015-
פעילות ההשקעות של הקופה בתקופת הדוח

הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע " • הדירקטוריון וועדת ההשקעות .
באפיק המנייתי נרכשו מניות בארץ בהיקף של

כ9.8 -

כ10 -

מי  fillונמ כרו מניות בארץ בהיקף של

מ י  .fillכמו כ ן נרכשו מנ•ות ותעודו ת סל בחו"ל בה יקף של

ותעודות סל בחו"ל בהיקף של

כ27.2-

מי . fill

באפיק הקונצרגי נרכשו אג"ח צמודות בהיקף של
בהיקף של כ-

7.1

כ25.4-

מי  fillונמכרו אג"ח קונצרני צמ וד

מי  .fillכמו כן נקנו אג"ח קונצרניות שקליות בהיקף של

ונמכרו אג " ח קונצרגיות שקליות בה•קף של
נרכשו אג"ח בחו"ל בהיקף של כ-

6

כ9.1 -

מי  , fillונמכרו אג"ח בחול בהיקף של

ממשלתיות צמודות בה יקף של כ-

22.9

מי

. fill

כ 13.3-

מי fill

מי . fill

באפיק הממשלתי נרכשו אג " ח ממשלתיות צמוד ות בהיקף של

של 18.1

כ 14 -

מי  fillונמכרו מניות

כ 28.9 -

כ 7.3 -

מי . fill

מ י  fillונמכ רו אג"ח

נרכשו אג " ח ממשלתיות שקליות בהיקף

מ'  fillונמכרו אג"ח ממשלתיות שקליות בהיקף של כ -

21.7

מי . fill

התפתחויות כלכליות במשק לאחר תאר•ך הדוחות הכספ" D
ישראל
המדד המשולב לפעילות הכלכלית במשק עלה בחודש ד צמבר

ב ,0.45%-

קצב גבוה

יחסית לקצב החודש• בשנים האחרונות  .מדד המחירים לחודש דצמבר נותר ללא שינוי י

בהתאם לתחזיות המוקדמות  .בכך  ,הסתכמה האינפלציה בשנת  2016בירידה של ,0.2%
שנה של•שית ברצ•פות של אינפלציה של ילית  .בנק יש ראל הותיר את הריבית במשק ללא

ש•נוי ברמה של  .0.1%במהלך התקופה התח זק השקל ב  1.6%-אל מול הסל  .בפרט ,
השקל התחזק

ב2.5%-

אל מול הדולר

וב1.4%-

בעולם
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אל מול האירו .

הצמיחה בארה"ב ע מדה ברבעון הרביעי על  1.9°/oז נמוך מהתחזיות המוקדמות  .בלט
לשלילה היצוא שידר

וההשקעות תרמו

0.7

הצריכה הפ ר טית בלטה לחי וב עם צמיחה של

ב.4 .3%-

נ קודות אחוז לצמיחה  .קצב האינפלציה מוסיף לעלות וכעת עומד על

א ן קצב עליית השכר השעת• ירד

2.1 %

2 .5%

ל 2.5%-

)לעומת

2.8%

בח ודש שעבר(  .הפד

הו ת יר א ת הריבית בפגישתו בחודש י נ ואר על כנה אן על פי החוזים העתידיים ק יי מת

הסתברות של  71 %להעלאת ריבי ת עד תום המחצית הראשונה של  .2017ב מה לן
התקופה הנסקרת  ,הד ו לר נחלש

מ  2.44%-ל.2.4%-

ב1.9%-

מול הסל  ,ו התשואה על אג"ח

מחיר חבית נ פט מסוג  WTIידר

ב1.0%-

ל10 -

לרמה של

שנים ירדה

53.3

ד ו לר

לחבית .

באי רו פה קצב האינפלציה השנת• עלה

מ0.6%-

לרמה של

האירו התחזק מול הדולר ב0.9%-
ממשלת גרמ ניה עלתה מ 0.2%-ל.0.33%-

)מדד נ ו במבר(

.1.062

ל1.8%-

)מדד י נואר (.

התשואה על אגרת החוב של

ביפן לא חל שינוי במדיניות הב נק המרכזי  .במהלן התקופה הנסקרת ,היי ן התחזק מ ול

הדולר

ב3.0%-

) מדד נובמבר (
ב.

לרמה של

ל 0.3o/o-

113.5

יין לדולר  .האינפלציה השנתית ירדה מרמה של

0.5%

)מדד דצמבר(

היקף נכסים מנוהלים

לחברה אין פעילות אחרת מלבד ניהול קר ן השתלמ ות לש ו פטים  .בהתאם לתקנון החברה
המ נ הלת וכחברה מנהלת של קרן ה שתלמות ענפית )ו בשים לב להוראות חוק קו פות
גמל( ,פע ילות החברה הינה שלא למטרת רווח  .כל הכנסות החברה נובעות מדמי ניהול
המחויבים על בסיס הוצאות בפועל .
היקף נכסי קרן ההשתלמות המנ ו הלת על ידי החברה :
ליום

31

בדצמבר

2016
קרן השתלמות לשופטים
ג.

2015
308,811

309,849

שינויים במסמכי •סוד

בשנת הדוח לא ה יו שינויים במסמכי היס וד של החברה .
ד.

אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל

במה לן התקופה המכוסה דבוח לא אירוע אירוע ים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של
החב רה.

ה.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח

ביום

24/8/2016

סי ימה הדירקטורית החיצונית בחברה א ת כהונתה  .עד למ ו עד החת ימ ה

על הדוחות לא מונה ד ירקטור

חי צוני.

לפיכך הדוחות נסקרו בוועדת הביקורת ובדירקטורי ון  ,ללא נוכחות דח "צ  ,על כל המשתמע
מכ,ך מא חר ול א מונה די רקט ור מטעם המדינה  ,להשלמת מכסת הדירקטורים מטעם
המדינה  ,ו לא הוסמ ך ד ירקט ור מטעם המדינה כד ח" צ .
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החברה פנתה פעמים רבות לגורמי המדינה בבקשה למנות דירקטור ודח"צ ולא נענתה
עד למועד הדיון .

הדוחות הכספיים נחתמו על ידי נושאי המשרה על תנאי שידונו ויאושרו בועדת הביקורת
והדירקטוריון  ,לאחר שימונה דירקטור מטעם המדינה ודח"צ .
ו.

אירועים מהותיים לאחר תאריו המאזן

בחודש מרץ  2017מסר הבנק המתפעל כי הוא שוקל לצאת מפעילות תפעול קופות
הגמל  ,ולהעביר את המערכות המשמשות לתפעול קופות הגמל לחברת מלס .
טרם

נמסרה

הודעה

סופית

בנושא ,

עם

מסירת

כאמור

הודעה

בתחן

החברה

את

האפשרויות השונות למתן שירותי תפעול לקופה .
ז.

אירועים העלולים להבציע על קשיים כספיים

החברה מנהלת בנאמנות קרן השתלמות ענפית  ,הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינם

לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל .מאחר והקרן המנוהלת הינה לפי הוצאות בפועל לא
צפויה החברה להיקלע לקש" Oכספיים .
ח.

עסקאות מהותיות

בתקופה

המכוסה

בדוח

לא

היו

עסקאות

משותפות ,

הגדלה  /הקטנה בשיעור השתתפות בעסקה או בהשקעה
ט.

השקעות

בתאגיד

אחר

או

כאמור.

תיאור האסטרטגיה העסקית

החברה רואה חשיבות מרכזית בהעמדת אלטרנטיבת ניהול לחיסכון בקרן השתלמות תוך

חסכון ניכר בעלויות הכרוכות בכך  ,בפני העמיתים הק"מים והפוטנצ•אל"ם  ,אל מול ניהול
השקעות באמצעות גופי השקעות מסחר"ם  ,עתירי דמי ניהול .

החברה מנהלת את הקרן בהבתסס על נותב• שירות•ם במיקור חוץ  .תפעול הקרן מתבצע
אבמצעות שב• נותני שי ר ותים

עיקר 0 11

מקצוע  11ם ו י צ•ב•ם מהשורה הראשונה בתחומם

-

בנק הפועל•ם בע " מ המשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקרן וזכויות העמ•ת•ם
ופסגות בית השקעות בע"מ המשמש כגורם המנהל את השקעות הקרן .החברה מפקחת
באופן שוטף על פעילותם של גופים אלו באמצעות נושא• המשרה ונותני השירות האחר•ם
בחברה  ,ונותנת שירות•ם משלימים לצרכי העמ י ת • ם .

החברה קובעת את מדיניות ההשקעות של הקופה באופן שיבטיח  ,ככל הניתן  ,צירוף של
רמת תשואה ומ•דת סיכון ההולמים את צרכי העמית•ם  ,בשים לב למאפ"נ'הם ולת•אבון
הסיכון שלהם  ,ומשקיעה מאמצים ותשומת לב נ • הולית על מנת לקוום באופן קפדנ י את

הוראות החוק  ,התקנות והנחיות רשות שוק ההון החלות על•ה ועל קרן ההשתלמות
בניהולה  ,ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף מוסדי .

בכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה גם בעת•ד על
רמתו הגבוהה של השירות והניהול המאפיינים את הקרן שבניהול ה ,כפי שהיה בבער .
החברה המנהלת תשאף להמשיך ולנהל את תי ק ההשקעות ע " י גופ י ם המתמחים בכך
בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשר .
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תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל

החברה אינה צופה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה .
יא  .היערכות לשעת חירום
לחברה תוכנית המשכיות עסקית ו היערכות לשעת חירום בהתאם להוראות רשות שוק
ההון  ,ביטוח וחיסכון ,התוכנית מתורגלת באופן שוטף .
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דוח הדירקטוריון וההבהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ההנהלה ,

בפיקוח

הדירקטוריון ,

של

"החברה

לניהול

קר ן

השתלמות

לשופטים" )להלן :

" החברה המנהלת" ( אחראית לקביעתה ו ק יו מה של בקרה פנימית נאותה על דיווח

כספי .

מערכת הבקרה הפנימית של החברה המנהלת תוכננה כ די לספק מידה סבירה של ביטחון

לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנהלת לגבי הכנה וה צגה נאותה של דוחות כספיים
המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) FRSן( וה וראות הממונה על שוק ההון .
ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן  ,לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבל ות מובנו ת .לפיכך
גם אם נקבע כ י מערכות אל ו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד
בהתייחס לעריכה ו להצגה של דוח

כספי .

ה הנהלה בפ י קוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המי ו עדת להבטיח כי עסקאות
מב ו צעות בהתאם להרשאות ההנהלה  ,הנכסים מוגנים  ,וה רישומים החשב ונ איים מהימ נים .
בנוסף  ,ההנהלה בפיק וח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת
אפקטיביים ומנטרים

) rס nitס (m

ביצוע  ,לרב ות ביצוע נהלי בקרה פנימ י ת.

הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטורי ון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנ י מית של
בהתבסס על קריטר י ונים שנקבעו

החברה המנהלת על דיווח כספי ליום  31בדצמבר ,2016
במודל הבקרה הפנימ י ת של הf the -ס  nsס ring Organizatiס nsסf Spס  mmitteeס C
 nסmmissiס  .(COSO) Treadway Cב ה בתסס על הע רכה זו  ,ההנהלה מאמינה
) ievesן  (beכי ל י ום  31בדצמבר  ,2016הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי
הינה אפקט י בית .

יו " ר הד י רקטור י ון

אלה קנטר-לוי

מנכ " ל

משה מכליס

מנהל כספים

ראובן סו ו ירי

רע_
תארי ך אישור הדוח ____l__u_3__) \....,1-"_ _ :

הצהרה

)( Certification

אני  ,משה מכליס  ,מצהיר כי :

.1

סקרת י את הדוח השנתי "החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ" ) להלן " :החברה
המנהלת " (

.2

לשנת 2016

) להלן  " :הדוח (" .

בהתבסס על ידיעתי  ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עודבה מהותית ולא חסר בו מצג של
עובדה מה ו תית הנחוץ כדי שהמצגים שנכלל ו בו  ,לאור הנסיב ו ת בה ן נכלל ו א ו תם מצגים  ,לא
יה י ו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה דבוח .

.3

בהבתסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול דבוח משקפ י ם באופן נאות ,
מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ' תוצאות הפעולות  ,השינויים בהון העצמי ותזרימי
המזומנ י ם של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים דבוח .

.4

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראי ם לקביעתם ולקיומם של בקרות
ו נהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת ; וכן-

(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה  ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
כאלה  ,המי ו עד י ם להבטיח שמ י דע מה ו ת י המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו
על ידי אחרים בחברה המנהלת בפרט במהלך ת ק ו פת ההכנה של הדוח ;

(ב) קבענו בקרה פנימ•ת על דיווח כספי  ,או פ י קחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח
כספי  ,המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לבגי מהימנות הדיווח הכספי ולכך
שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) FRSן ( ולהוראות
הממונה על שוק ההון ;

) ג ( הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לבגי הגילו י של החברה המנהלת
והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  ,לתום
התק ו פה המכוסה דבו ח בהבתסס על הערכתנו ; ו כן-

)ד( ג י לינו דבוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על ד יו וח כספ י שא י רע
ברבעון הרב י עי שהשפיע אבופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באו פ ן מהותי  ,על

הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיו ו ח כספ י ; ו כ ן -

.5

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהיר י ם הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר  ,דלירקטור י ון
ולוועדת הב י קורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת בהבתסס על הערכתנ ו העדכנית

ביות ר לגבי הבקרה הפנימ י ת על ד י ו וח כספ י:
(א) את כל הליק ו יים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על ד י וו ח כספ י  ,אשר סב י ר שצפויים לפגוע ביכ ו לתה של החברה
המנהלת לרש ו ם  ,לעב,ד לסכם ולדו ו ח על מידע כספי ; ו כ ן -

(ב) כל תרמית  ,בין מהות י ת ובין שאינה מהותית  ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
עובד י ם אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימ י ת של החברה המנהלת
על דיווח כספי .
אין באמור לע י ל כדי לגרוע מאחר י ותי או מאחרי ו ת כל אדם אח

ך \ ~} 'ol oי.כ
אתריך

הצהרה

) (Certification

אני  ,סוויר י ראובן  ,מצהיר כי :

.1

סקרתי את הדוח השנתי "החברה לניהול קרן השתלמ ות לשופטים בע"מ" ) להלן " :ה חברה
המנהלת" ( לשנת

.2

2016

)ל הלן " :ה דוח "(.

בהבתסס על ידיעתי  ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של
עודבה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו  ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים  ,לא
יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח .

.3

בהבתסס על ידיעתי  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים אבופן נאות ,
מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי  ,תוצ.אות הפעולות  ,השינויים בהון העצמ• ותזרימי
המזומנים של החברה המנהלת למועדים ו לתקופות המכוסים בדוח .

.4

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות

ונהל י ם לבגי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת ; ו כן-
) א( קבענו בקרות ונהל ים כאלה  ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
כאלה  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מובא לידיעתנו
על ידי אחרים בחברה המנהלת בפרט במהלך תקופת ההכנה של הד וח ;

(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספ י  ,או פיקחנו על קב יעת בקרה פנימ ית על דיווח
כספי ' המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך
שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )  FRSן ( ולהוראות
הממונה על שוק ההון ;
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לבג י הגילוי של החברה המנהלת
והצגנו את מסקנותינו לבג י האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הג י לוי  ,לתום
התקופה המכוסה דבוח בהתבסס על הערכתנו ; וכן-

)ד ( גילינו דבוח כל שינוי בבקרה הפנ י מית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע
ברבעון הרביעי שהשפיע אבופן מהותי  ,או סביר שצפ ו י להשפיע באופן מהותי  ,על
הבקרה הפנימ ית של החברה המנהלת על דיו ו ח כספי ; וכן -

.5

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה ה ח שב ון המ בקר  ,דלירקט ו ריון
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת בהבתסס על הערכתנו העדכנית
ביותר לבג• הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
) א ( את כל הל•קויים המשמ עותיים והחולשות המ הות •ות בקב•עתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על ד•ווח כספי ,אשר סב•ר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה
המנהלת לרשום  ,לעב,ד לסכם ולדווח על מידע כספי ; וכן -
(ב) כל תרמית  ,בין מהות•ת ובי ן שאינה מהותית  ,בה מעורבת הה נהל ה או מעורב ים
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעות• בבקרה הפנימית של החברה המנהלת

על דיווח כספי .

אין אבמ ור לע י ל כדי לגר ו ע מאחריותי או מאחריות כל א דם אחר  ,על פי כל דין .
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ראובן סווירי י מנהל כספים

צבי ורדי  1ש 1ת
רואי

n

1

שבוו

דוח וראה החשבון המבקר לבעלי המניות של

החברה לניהלו קרן השתלמות לשופטים בע " מ

-

בקרה פנימית על דיווח כספי

יקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המ נה לת לניהול קרן השתלמות לשופטים
ע 11מ }להלן  -החברה( ליום  31בדצמ בר  , 2016בהתבסס על קריטריונים שנקב ע ו במסגרת המשולבת

ל בקרח פנימית שפורסמה על ידי ה Committee of Sponsoring Organizations of the -
} Trcadway Commissioלהלן  (.COSO -הד ירקטו ריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום
קרה פנימית אפקטיבית על דיוו ח כספי ולהע רכתם א ת האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח
הנכללת בדוח הדירקטוריון
ספ י
חדירתנו היא לחוות דעה על הבקרה

ו הה כחלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף .
הפנימית על די וו ח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו .

רכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה Public Company Accounting Ovcrsight -ו <PCAOB
 Boarבארה  11ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי  ,אשר אומצו על י ד י לשכת רואי
שנון בישראל  .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתככן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מיד ה

בירה של ביטחון א ם קויימה  ,מכל הבחינות המהותיות  ,בקרה פנימית אפקטיבית על ד יווח כספי
ל החברה  .בי ק ורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,הערכת הסיכון שקיימת
ולשה מהותית ,וכך בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על
·סיכון שהוערך  .ביקורתנ ו כללה גם ביצוע כהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לכסיבות .אנו
נורים שביקורתנו מספקת בס יס נאות לחרות

ד עתנ ו.

קרח פנימית על דיווח כספי של קופה חיכה תהליך המיועד לספק מיד ה סבירה של בטחון לגבי
.מהימנות של דיווח כספי וההכנה של ד וח ות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להנחיות הממונה

ל שוק ההון ' ביטוח וחסכון במשרד האוצר' בהתאם לחוק הפיקוח ע ל שי רותים פיננסיי ם )קופות
מ(ל ,

התשס  11ח 2005-

ו בתקנ ות מס הכנסה }כללים לאישור ולניהול קפות גמ(ל,

קרה פ נימית על דיווח כספי של קופה כו ללת את או תם מ ד יניות וכהלים

אש ר (1) :

התשכ  11ד . 1964-

מתייחס י ם לניהול

שומרת אשר ,בפירוט סביר ,משקפות במדו יק ו באופן כא ו ת את העסקאות וההעברות של ככסי

,ק ןפ ה ) לרבות הוצ את ם מרשותה(

)(2

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות כרשמות ככדר ש

די לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון' ב יטוח וחסכ ון במשרד
,אוצר ,בהתאם לחרק הפ י קוח על שירותים פיננסיים )קופות גמ(ל ,התשס "ה  2005-ו בתקנ ות מס

,כנסה )כללים לאישור ולניהול קפות גמ(ל ,התשכ  11ד  1964-ושק בלת כספים ות וצאת כספים של
~קופה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת ; )-ו (3מספקים
י ד ה סבירה של ביטחון לג בי מניעה או גילוי במועד של ר כישה  ,שימוש או העבר ה }לרבות ה וצא ה
רשות( בלתי מורשים של ככסי הקופה ,שיכולת להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

של מגבלותיה המובנות ,בקרח פנימית על די ווח כספי עשויה שלא למנוע אר לגלות הצגה מוטעית.
מו כן ,הסקת מסקנות לגבי העת י ד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון
בקר ות תהפוכנה לבלתי מאתימות נגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או
.כהלים תשתנה לרעה .

שנת  2016מוסדות החברה חסרים קוורום חוקי עק ב העדר מינוי דירקטור וידרקטור חיצוני על ידי
שרת החברות הממשלתיות על כל המש תמע מכן .מה שפוגע באפקטיביות הבקרה הפנימית לרבות
ישוו הדוחות ה כספיים .

מעט ,אי מינוי דירקטור ודירקטור חיצוני ,לד עתנו ,החברה קיימה  ,מכ ל הבחינות המהותיות  ,בקרה
נימית אפקטיבית על די ווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  2016בהתבסס על קריטריונים
נקבעו במסגרת המשולבת של בקרח פנימית שפ ו רס מה על ידי

.coso

יקרנו גס בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ב ישראל ,את הדוחות הכספיים של החברה לימים 31
דצמבר  2016ו 2015 -
הסת יימ ה כיוס  31בדצמבר  , 2016כ לל ח וות דעת בלתי מס וי גת ע ם הפנית תשומת הלב לביאור  15על
ואת הדוחות על הרווח הכולל לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן

ותם דוח ו ת כספיים בענ ייו העדר מינוי דירקטור ו דירקט ור
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החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

דוחות כספיים

ליום 31

בדצמבר

2016

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בעו'מ

דוחות

כספיים ליום  31בדצמבר 2016
תוכן הענ י ינ י ם

עמוד

דוח רואה החשבון המבקר

הצהרות

47
48-50

דוחות על המצב הכספי

51

דוחות ר ווח והפסד

52

באורים לדוחות הכספיים

53-64

צבי ורדי ושות'
רואי חשבון

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
החברה לניהלו קרן השתלמות לשופט י ם בע"מ

יקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בעיימ
להלן  11 -החברה  (11לימים  31בדצמבר  2016ו 2015 -ואת ה ד וחו ת על תדווח הכולל לכל אחת משלוש
~שנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  . 2016דוחות כספיים אלה חינם באחריות
·דירקטוריון וההנהלה של החברה  .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על

וקורתנו .
רכנו את ביקורתנו בהתאם לכללי ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שכקבעו בתקנות רואי

שנון )דדן פעולתו של רואה חשבון( ,התשלייג  . 1973 -על פי תקנוס אלה נדרש מאתנו לתככן את
 ,בוקרות ולבצעה במטרת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאיו בדוחות הכספיים הצגה מוטעית
הותית .ביקורת כוללת בדיקה מדג מית של דאיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .
יקרות כוללת גס בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
·דירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותו ת ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו
בורים שביקורתנו מספקת

בסיס נאות לחוות דעתנו.

דעתנו  ,הדוחות הכספיים הנייל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את מצנח הכספי
ל החברה ליום  31בדצמבר  2.016ו 2.015 -ואת הדוחות על הרווח ה כולל לכל אחת משלוש חשכים

הא חרו נה ש בהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2016בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים

כ (lFRS

בהתאם להחניות ה ממונה על שוק ההון  ,ביטוח וחסכון במשדד האוצר ובהתאם להוראות רשות
~חברות הממשלתיות.

בלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לביאור  15נדבו העזו מינוי דירקט ור
דירקטור חיצוני על ייי רשות החברות הממשלתיות על כל המשתמע מכ ן.
יקרנו גם  ,בהתאם לתקני  PCAOBבארה יי ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי  ,כפי
אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ,את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31
דצמבר , 2016 ,בהתבסס על קריטריונים שכקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על
והדוח שלנו מיום  30נמרץ 2017 ,כלל חוות דעת מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנ ימי ת
די

coso

ל דיווח כספי של החברה.

צבי רודי ו שרתי

> :> :ו ) ין (./~ ) .
רואי חשבון

ל-אביב  30 :במרץ 2.017
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הצהרת יו"ר הדירקטוריון
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דו"ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
הדו  11חות הכספיים דוו  11ח הדירקטוריון( התשס  11ה , 200s -אני  ,הילה כורם  ,מצהירה

.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהלו קרן השתלמות לשופטים
בע" מ )להלן

.2

כי :

-

החברה( לשנת

2016

)שניה ם יחד להלן

-

הדוחות( .

בהתאם לידיעתי לואחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות אינם כלולים מצג לא נכון של עובדה
מהותית לוא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כ די שהמצגים שניתנו ו לאור הנס י בות

שבהן ניתנו אותם מצגים ' לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכללו בדוח
הדירקטוריון משקפים באופן נאות  ,מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ו תוצאות

הפעולות  ,השינויים בהון העצמי והשינויים בזכויות העמיתים לימים לותקופות המוצגי ם
בדוחות .

.4

אני ו לצד אח רים בחברה המצהירים הצהרה כזו ו אחראית לקביעתם לוהתקיימותם בחברה של
בק רות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות  .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה  ,או גרמנו

לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס
לחברה ' מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ו בפרט במחלך תקופת ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחר י ם
לודירקטוריון

גילינו לרואה החשבון המבקר

בחברה המצהירי ם הצהרה כזו/
שלה ו בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר :

של החברה

א( את כל הליקויים המשמעותיים והחלושות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה
פנימית על דיווח כספי העללו י ם באופן סביו להשפיע לרעה על יכלות החברה לרשום ,
לעבד ו לסכם לודוו ח מידע כספי i
ב(

כל תרמית  ,ביו מהותית ובין שאינה מהותית  ,שמעורבים מנהלים או עובדים אחרים
בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי

א י ו באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר  ,על פי
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של החברה .

כל דיו .

,,,"~./ג)ilג§' .אלה קנטר-לו•
-
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הצהרת מנכ"ל החברה
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דו " ח נוסף בדבר הפעלוות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
הדו  11חות הכספיים ודו  11ח
ג.

הדירקטוריון( התשס " ה· , 200S

אני  ,השופט בדימוס משה מכליס  ,מצהיר

כי :

בחנתי את הדוחות הכספיים דווח הד י רקטוריון של החברה לניהלו קרן השתלמות לשופטים

בע  11מ )להלן • החברה( לשנת 2016

)שניהם יחד להלן

-

הדוחות( .

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות אינם כלולים מצג לא נכון של עובדה
מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו  ,לאור הנסיבות
שבהן ניתנו אותם מצגים  ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות .

.3

בהתאם לידיעתי לואחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכללו בדוח
הדירקטוריון משקפים באופן נאות  ,מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ' תוצאות

הפעלוות ,השינויים בהון העצמי והשינויים בזכויות העמיתים לימים לותקופות המוצגים
בדוחות.

.4

אני ' לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ' אחראי לקביעתם לוהתקיימותם בחברה של
בקוות ונהלים לצורן גילוי הנדוש בדוחות .בהתאם לכן קבענו בקרות ונהלים כאלה ' או גרמנו

לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס
לחברה ' מובא ליד י עתנו על ידי אחרים בחברה ' בפרט במהלן תקופת ההכנה של הדוחות .

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו  1גילינו לוואה החשבון המבקר
ולדירקטוריון שלה  1בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותו :

של החברה

א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחלושות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
בקרה פנימית על דיווח כספי העללוים באופן סביו להשפיע לועה על יכולת החברה
לרשום  ,לעבד ' לסכם ולדווח מידע כספי i

ב(

כל תרמית ,ביו מהותית ובין שאינה מהותית  ,שמעורבים מנהל י ם או עובדים אחרים
בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימ י ת על ד י ווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל א

מ ר ץ 2017
תאויד
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הצהרת מנהל הכספים
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )ד ו " ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
הדו " חות הכספיים דוו  11ח הדירקטוריון( התשס  11ה·  , 200Sאנ י  ,רו  11ח ראובן

.1

בחנתי את בדוחות הכספיים דווח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים

בע 11מ )להלן י החברה( לשנת 2016

.2

סווירי  ,מצהיר כי :

)שניחם יחד להלן י הדוחות( .

בהתאם לידיעתי לואחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות אי נם כ לולים מצ ג לא נכון של עובדה

מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתכו  ,לאור הנסיבות
שבהן ניתנו אותם מצגים  ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות .

.3

בהתאם לידיעתי לואחר שבחכתי את הדוחות  ,הדוחות הכספ יי ם ומידע כספי אחר הכלול בדוח
הד י רקט ו ריון משקפי ם באופן כאות  ,מכ ל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספ י' תוצאות

הפעלוות  ,הש י נויים בהון העצמ י והשינויים בזכויות העמיתים לימים ולתקופות המוצגים
בדוחות.

.4

אנ י' לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כ זו' אחראי לקביעתם לוהתקיימותם בחברה של
בקרות ונהלים לצורן גי לוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכן קבענו בקרות ונהלים כאלה ' או גרמנו
לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס
לחברה  ,מובא ליד י עתנו על יד י אחרים בחברה  ,בפרט במחלן תקופת ההכנה של הדוחות .

.5

של החברה

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ' גילי נו לרואה החשבון המבקר
לודירקטוריון שלח  1בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר :
א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחלושות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
בקרה פנימית על דיווח כספי העללוים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה

לרשום ' לעבד ' לסכם לוד ווח מ י דע כספי ;
ב(

.

כל תרמית  ,בין מהותית וביו שאינה מהותי ת  ,שמעורבים מנהלים או עובדים אחרים

בעלי תפק י ד משמעותי בבקרה הפנ י מ י ת על דיווח כספ י של
איו באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ' על פי

מרץ

תאריך

כל דיו .

ו==---:::::z

2017

החברה .

רו " ח ראובן סווירי  -מנהל הכספי ם של החברה המנהלת
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החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע''מ
דוחות על המצב הכספי

ליום

31

בדצ מבר

-2015
אלפי ש ח-
-2016
-

באור

11

נכס י ם :

3
4
( 2ה) 5 ,

רכ וש קבוע
חייבים ויתרות חובה
מזומנים ושווי מזומנים

סך כל הנכסים

2
251
98

4
224
112

351

340

6

הון :
הון מניות

סך כל הון

התח יי בוי ות :

351

340

סך כ ל ההתחייבויות

351

340

סך כל תחון והה תח ייב ויות

351

340

8

זכאים ויתרות זכות

ה נא ורי ם המצורפים מ הווים חלק בלת י נפר ד מהדוח

~

מרץ 2017
תאריו אישור

רו  11ח ראו ב ן סו וירי

הדוחות הכספיי ם

מנהל כספ י ם
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החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע''מ
דוחות רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום

31
2016

הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

( 2ז) ,

ס ך כל ההכנסות

הוצאות הנהלה וכלליות

11

סך כל ה ה ו צאות

רווח לתקופה

הנאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים .
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2015

2014

אלפי ש " ח

באור

9

בדצמ ב ר

1,321

1,289

1,258

1,321

1,289

1,258

1,321

1,289

1,258

1,321

1,289

1,258

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור

א.

-1

בללי

החברה לניהול קרן ההשתלמות לשופטי ם בע"מ היא חב רה מנהלת כה גדרת ה בח וק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )קופות גמ(ל ,התשס  11ה  , 2005-וכפופה לחוק זה .בהתאם לחוק החברה
פועלת שלא למטרות רווח ומטרתה היחי דה היא ני הול חסכונות העמיתים ב קרך ההשתלמות
לשופטים שבניהולה .
החברה מוגדרת גם כחברה ממשלתית
תשל11ה  1975-והתקנות שהותקנו על פיו .

ב.

ולכן היא כפופה לחו ק

החברות הממשלתיות ,

בהתאם לחוק האמור  ,ביצעה החברה שינוי מבני להפ יכתה מקופת גמל תאגידית ,לקופ ת גמל -

קרן השתלמות לשופטי ם )ל ה לן " -הקרן וו( המנוהלת בנאמנות על י ד י חברה מנהלת -

הח בר ה

לניהול קר ן השתלמות לשופטים בע" מ )להלך ''_ החברה (" .
המהלך אושר על י ד י ד ירקט ור יון החברה והאסיפה הכללית של בעל י המניות  ,וכן על י ד י רשות
שוק ההון  ,אשר הענ יק ה לחברה רישי ו ן לפעול כחברה מנהלת ) ר ישיו ן
ההשתלמות ) הא ישור חודש עד ליום  31בדצמבר (. 2017
במסגרת השינוי

המבני 1

ביום 3014/07

מס 1

(5/041

ואישור לקרן

שונה שם החברה מ ייקרן השתלמות לשופטים

בע 11מ  11ל -

'' החברה לני הול קרן השתלמות לשופטי ם בע " ",מ והקרן נק ר את ויק רן השתלמות לשופטים ".
כמו כן  ,תוקן תקנון ההתאגד ו ת של החב ר ה תוך אימוץ תקנון חדש עבור החברה המנהלת ,
ואומץ תקנון חדש עבור קופת הגמל .
ג.

הדוחות הכספ יים נערכו בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון )להלן -

הממונה על שוק ההון( וכללי חשב ונאו ת מקו בלי ם .
הד ו חות הכספ יי ם נערכו גס בהת א ם להנחיות רשות החברות הממשלתיות .ב התא ם להחלטת

ה ממשלה נק  70 /מיום 5.8.2004

התקינה החשבונאית הכללית  ,לגבי החברות הממשלתיות

חינה של הסקטור הפרטי  .התקינה הייחודית לח ברות הממשלתיות  ,חינה בנוסף לתקינה של
הסקטור הפרטי או כהרחבה או כחדיוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשל ת יו ת כ מפו רט
בחוזרי הר שות  .התקינה הייח ו ד ית לחברות הממשלת יו ת תתבצע בהתאם לחוק.לפיכ,ן
התק ינ ה החשבונאית הכ ללית לגני הקרן ה יא זו שנקבעה בהוראות רשות שוק ההון ביט וח
וחסכון ואי לו הנח יו ת רשו ת החבר ות הממשלתיות נ א ות כהרחבה או כחדיוד לנושאים
ספציפיים .

ד.

ב יו ם  715107פ רסם הממונה על שוק ההון  ,ביטוח וחסכון חוזר המ ח יל את ה ו ראות תקני
הדיווח הכספי הבינלאומיים בגופים מו סדיים  ,החל מיו ם . l / l / 08
נכון לתא ר י ו המאזן איו ליישום תקני הדיווח הכספי הבינלאו מיי ם השפעה על הדוחות
הכספיים ש ל החברה למעט האמ ו ר בביאור  2להלן .

ה.

הכנסות :

על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה ,פעילות ה חברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח  .אי

לכך כל הכנסות החברה מדמי ניהול אשר חיינה בה ן את הקופה הן על פי הוצאותיה בפועל
ובכפוף לשיעור המר בי שיקבע על פי ה וראות הדין  ,לפיכך איו לחב רה רווח י ם או הפסד י ם .

ו.

הון עצמי :

בהתאם לסעיף

() 4א)(3

לחוק קופות גמל  ,ובהיותה חברה מנ ה לת של קופת גמל מפעלית

בהת א ם לרישיון שניתן לה כאמור בסעיף ב ' לעיל ,פטורה החברה מהון עצמי מינימנלי .

לאור האמור בסעיף זה ו בסעיף ה• לעיל ,איו החברה מציגה דוח על הש י נוי ים בהונה העצמי
בהיעדר משמעות למידע זה

ז.

בדוחות כספיים אלו לא ניתן מי דע על השינויים בת ז רימי המזומנים בה יע דר משמעו ת למידע
זה .
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החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור • 1
ח.

כללי )המשך{

א י חדו דוחות כספי י ם :

הח ברה מנהלת ,קופת גמל מסוג קרן השתלמות  .נכסיה והת ח ייבויותיה של הקרן הנ " ל
מנוהלים  ,על פי הו ר אות החוק המתייחסות  ,בנפרד מחשבונות החברה ואין לחברה בעלות
עליהן או התחייבות לתשואה

לעמיתיהן.

לפיכך לא נכללו פעולות ונכסי הקרן בדוחות

ה כספיים .
ט.

הגדרות :

בד ו ח ות כס פיים

אלה :

.1

החברה

.2

הקר ון הקופה  -קרן השתלמות

.3

-

החברה לניהול קרן ההשתלמות לשופטים בע " מ

צדדים קשור י ם

-

לשופטים.

כמשמעותם ב -

,IAS 24

בתקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על

שירותים פיננסיים )קופות גמ(ל )כללי השקעה החלים על גופי ם מוסדיים(  ,תשע"ב. 2012 -

.4

בעלי ענ יי ו • כמשמעותם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש 11ע.2010 -

המתפעל -

בנק הפועלים בע••מ .

.5

הבנ ק

.6

מדד -מדד המ ח ירים ל צ רכן שמפרסמת הלשכה המר כ זית לסטטיסטיקה.

ו.

רשות שוק ה ה ון

.8

חוק קופות הגמל  -חוק הפיקוח על שירותי ם פיננסיי ם )קופות גמל(  -התשס  11ה . 2005 ,

.9

-

תקנות מס הכנסה

רשות שוק

-

ההון 1ביטוח וחיסכון.

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמ(ל

-

תשכ " ד

-

. 1964

.10

תקני ד י ווח כספי

בי נלאומיים )להלן<IFRS -

-

הועדה לתקני חשבונאות ב ינלאומיים כ (lASB
>  (lFRSותקני חשבונאות בינלאומיים )  (IASלרבות

תקנים ופרשנויות שאומצו על י די

וה ם כוללים תקני ד יווח כספי בינלאומיים
פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על

ידי הועד ה לפ ר שנויות של דיווח כספי ב ינלאומי )(IFRIC
הועדה המתמדת לפרשנויות > (,SICבהתאמה.
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או פרשנויות שנקבעו על י ד י

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור - 2
א.

עיקרי המדיניות החש בונאית

הצהרה על עמידה בתק נ י דיווח כספי ב ינלאומיי ם
הדוחות הכספי י ם הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלך FRS11 -ו
הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע• •י דירקטוריון החברה ביום

ב.

. ( 11

מרץ .2017

שימוש באומדנים ושיקלו דעת

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם

ל, IFRS -

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת

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

ג.

תקני דיווח בינלאומיים

.1

דוח רווח והפסד

הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספ י בינלאומיים וההבהרות להס )להלך" -תקני

(11 IFRS

אשר פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנ ים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם

נקבעה המדיניות החשבונאית של החברה  ,וכן בהתאם להנחיות הממונה.

 .2תקן חשבונאות בינלאומי IAS 24
תקן חשבונאות בינלאומי

IAS 24

גילויים בהקשר לצד קשור -התיקון ל-

IAS 24

)להלך

-

התיקון<

מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור ולמנוע חוסר עקביות

ב יישו ם הגדרה זו  .התיקון מיושם למפרע החל מדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

1

בינואר

. 2011

הגילויים המתאימים נכללו בדוחות הכספיים.

ד.

בסיס המדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות

ה.

בס י ס הערכת

ההיסטורית .

הנכסים :

מזומנים וש ווי מזומנים

מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיי ד י ופקדונות לפי דרישה  .שווי מזומנים
כוללים השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של
מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווים  .מזומנים ושווי מזומנים מוכרים

לראשונה במועד היווצרותם.
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באור - 2
ו.

עיקרי המדי ניות החשבונאית )המשך(

יישום לראשונה

של תקני  IFRSחדשים :

להערכת החברה ,לתקני

IFRS

חדשים שפורסמו ואשר טרם הגיע מועד י י שומם  ,לא צפו י ה לה י ות

ה שפעה מהותית על המצב הכספי ועל תוצאות הפעי לות

ז.

של החברה.

הברה בהכנסות:

הכנסות מוכרות בד וחות על הרווח הכולל כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהי מ ן  1צפוי שההטבות
הכלכליות הקשו ר ות לעסקה יזרמו לחברה ו כ ן העלויות שיתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות
למ ד יד ה

באופן מהימן.
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באור - 3

רכוש קבוע

א  .הרכב

ותנועה :

מחשוב

אלפי ש " ח
עלות

ית רה ליו ם  1בינואר 201 5
תוספות

6

יתרה ליו ם  31בדצ מ בר 2015

6

תוספות

יתרה ליום  31בד צמ בר 2016

6

פחת שנצבר

יתרה ליו ם  1בינואר 2015
תוספות

2

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

2

תוספות

2

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

4

הערך בספרים

ליום

31

בדצמבר

2016

2

ליום

31

בדצמבר

2015

4
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כאור - 3

רכוש קבוע )המשך(

ב .אורן חיים שימושיים

ליום  31בדצמבר

מחשוב

כאור - 4

2016

2015

33%

33%

חייבים ויתרות חובה

ליום

2016

31

בדצמבר

2015

אלפי ש " ח
הוצאות מראש

62

59

קרן השתלמות לשופטים  -צד קשור

189

165

סה"כ חייבים ויתרות חובה

251

224

כאור - 5

מזומנים ושווי מזומנים

ליום  31בדצמבר

2016

2015

אלפי ש " ח

98

מזומנים למשיכה מיידית

58

112
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באור - 6

הון מניות

החברה נרשמה בהון מניות בסך של  501ל  11י כ  11א ,כשהוא מחולק ל  250מניות מסוג אי '  250מניות מסוג ב
ומניית הכרעה אחת .לא כל הה ון הונפק ונפרע .
עם הנהגת השקל החדש נערכה חלוקת ההון בשקלים חדשים

ההרכב ליום

1

 31בדצמבר - 2015l 2016

מנית הכרעה בת

0.0001

באופן הבא :
רשום

נפרע

ש"ח

ש" ח

זהה{

ש  11ח

 250מניות רגילות א י בנות 0.0001
 250מניות רגילות בי בנות 0.0001

1

שייח
שייח

0.0001

0.0001

0.025
0.02 5
0.0501

0.025
(*)

)*(קיימת אי בהירות לכמות המניות מסוג ב י שהונפקו  .הקרן מבצעת בירור של כמות המניות
המדוייקת שהונפקה .

באור - 7

מ י סים על הכנסה

החברה חינה מוס ד כספי לענייו מס ערך מוסף ומס הכנסה  .בפועל ,פועלת החברה כחברה ללא מטרת רווח ,
מאחר וכל הכנסותיה שוות

באור - 8

להוצאותיה.

זכאים ויתרות ז כ ות

ליום 31
2016

בדצמבר

2015

אלפי ש " ח
הכנסות מר אש

64

63

הוצאות לשלם

270

277

מוסדות ורשויות ממשלתיות

17

סך הכל זכאים ויתרות זכות

351

59

340
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באור - 9

הכנס ו ת מדמ י נ י הלו מקרן ההשתלמות

לשכה שהסתיימה ביום

31
2016

בדצמבר

2015

2014

אלפי ש " ח
הכנסות מדמי ניהול מקרן ה השתלמות

1,289

1,321

1,2 58

שיעור ממוצע של דמי ניהול
לשכה שהסתיימה ביום

31
2016

בדצמבר

2015

2014

אחוזים

דמי ניהול מ ק ר ן ה הש ת למות

באור - 10

0.42

0.43

0.43

נתונים אדוות קרן ההשתלמות שבנ י הול החברה

א  .היקף נכסים מנוהלים ,תקבולים ותשלומים

לשכה שהסתיימה ב יום

ליום 31
ב ד צמבר 2016

 31בדצמבר 2016

סך כנסים

מנוהלי ם

תקבולים

תשלומים

אלפי ש"ח
קרן השתלמות לשו פ טי ם

309,849

'

60

27,355

)(17,165
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באור - 10

נתונ י ם אדוות קרן ההשתלמות שבניהול החברה )המשך(

ב  .העברות כספ י ם

לשנה
שהסתיימה

ביום 31
בדצ מ ב ר 2016
קרן ההשתלמות
אלפי ש " ח
העברות מגופים אחרים

העברות מקופ ו ת גמל

844

העברות לגופים אחרים
העברות לקו פ ו ת גמל

)(16,776

העברות  ,נטו

)(15,932

באור - 11

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ב יום

31

בדצ מב ר

2015

2016

2014

אלפי ש " ח
פרמיית ביטוח ד י ר קטורים

87

81

109

גמול ד ירקטורי ם

המתפעל )ראה ב יאור (14

157
215

161

165

217

202

ביאור (14

107

108

102

דמ י ניהול בגי ן תע ו ד ו ת סל וקרנות נאמנות

6
688

20
651

22

אחזקת מחשב ואינט רנט

13
15

13
14

ימי עיון  ,כנסי ם והשתלמויות

8
2

2

אחרות

דמי ניהול ל בנ ק

דמי ניהול מנהל השקעות )ראה

ייעוץ משפטי ומקצועי *

משלוח ד ו ח ות

הוצאות פ חת

הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מ יכון בסך

61

638
13
4
1

23

22

1,321

1,289

2
1,258

13

12

13

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
כאו רי ם לדוחות הכספיים

*

פירוט הוצאות ייע וץ משפטי ומקצועי

לשנה שהסתיימה ביום

31
2016

בדצמבר

2015

2014

אלפי ש " ח
ביקורת חשבונות

87
91

מנהל כספים

155
134

יעוץ השקעות

70

89
72

86
91
154

153

122
71

130
72

ניהול סיכונים

49

49

50

ממונה אכיפה ומזכירות

84
11
7

64
11
3

45
12
15

688

651

638

מבקר פנים

יעוץ משפטי

אבטחת מידע
מקצועיות

כאור - 12

י תרות ועסקאות עם כעלי ענייו וצדדים קשורים

א .יתרות עם בעלי ענייו וצ דד ים קשורים
ההרכב :

ליום

 31בדצמבר 2016 ,
קרן

השתלמות

לשופטים
אלפי ש " ח
קרן

השתלמות לשופטים -

צד קשור

189
)(64

הכנסות מראש

)*(יתרת נכסי חוב וחובות שוטפי ם הגבוהה ביותר ב משך השנה של קרן השתלמות לשופטים עמדה על 189
אלפי ש" ח .
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החברה לניהול קרן השתלמות לשופט י ם בע " מ
ב אורי ם לדוחות הכס פיי ם

ב אור

- 12

י ת רות ועסקאות עם ב עלי ענייו וצדדי ם קשורי ם )המשך(

ב  .עסקאות עם בעלי ענייו וצדדים קשורים

לשנה שהסתיימה ביום

 31בדצמבר2016 1
קרן

השתלמות
לשופטים
אלפי ש " ח
הכנסות מדמי ניהול

1,321

הוצאות דמי ניהול בגין קרנות ותעודות סל
של פסגות

)(6

1,315
ג  .תגמולים והטבות לצדדים קשורים ולבעלי ענייו אחרים
לשנה שהסתיימה ביום

2016

2015

אנשים

סכ ו ם

אנשים

אלפי ש '~ ח
הוצאות שכר בגין דירקטורים

2014
מס ·

מס '

מס •

157

4

31

בדצ מ בר

5

אנשים

סכום

סכום

אלפי

אלפי

ש 'י ח

ש "ח

161

5

165

פרמיית ביטוח דיר קטו רים

87

81

109

דמי ניהול מנהל השקעות

107

108

102

ד.

זכויות בנכסים שבידי החברה או שמופעלים/מוחזקים על ידה עבור המדינה או אחרים.
איו בחברה נכסים

כאמור.

ה  .עסקאות עם מדינת ישראל .רשויותיה וחברות ממשלתיות אחרות .
איו עסקאות כ אלה .

באור - 13

ה ת חיי ב ויות ת לויות

חוק הגנת השכר התשי

11

ח 1958 -

ותקנות שהותקנו על פיו ו מטילים התחייבות על החברה בנסיבות שפורטו

בחוק בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על י די העברת כספים לקופה .
למיטב ידיעת החברה המנהלת איו לתאר י ו הדוחות הכספי ים חובות אשר לא סולקו במועדם .
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באור - 14
א.

הסכמים וה תקשר ויות

אישר דירקטוריון החברה המנהלת התקשרות בהסכם לניהול תיק השקעות מול

ביום 3113108

פסגות ניירות ערך בע  11מ וזאת בקשר עם ניהול תיק ההשקעות של קרן ההשתלמות המנוהלת על יד י
החברה .דמי הניהול שכקבעו בהסכם היו בשיעור של  0.07%משווי הנכסים המנוהלים  ,לשנה .
בהתאם לסיכום חדש שכערך ביו החברה המנהלת לבין מכהל ההשקעות )"פסגות " (  ,מחודש יולי
 2010אחוז הגביה של דמי הניהול השתכח מ 0.07% -ל.0.035% -
ב.

אישר דירקטוריון החברה המנהלת התקשרות בהסכם למתן שירותים תפעוליים מול

ביום 31/3108
בנק הפועלים בע 11מ  .דמי התפעול שנקבעו בהסכם חינם בשיעור של 0.1%

משווי הנכסים המנוהלים

של הקרן ,לשנה .

נשכת  2013ירד שיעורי דמי התפעול המשולם לבנק ל  0.09%-ב 1-בינואר  ,ול 0.085% -ב1-
החל מיום  1בינואר  2014שיעור דמי התפעול המשולם על ידי הקופה חיכו 0.07%
ראה סעיף ח י לדוח דירקטוריון לענייו אירועים מהות י ים

באור - 15

לאחר תאריך המאזן .

אירועים מהותיים

ביום 24/812016
מוכה

באוגוסט .

סיימה הדירקטורית החיצונית בחברה את כהונתה  .עד למועד החת ימה על הדוחות לא

דירקטור חיצוני.

לפיכך הדוחות כסקרו בוועדת הביקורת ו בדירקטור יון ,ללא נוכחות דח"צ  ,על כל המשתמע מכך ,מאחר

ולא מונה ד ירקטור מטעם המדינה  ,להשלמת מכסת הדירקטורים מטעם המ ד ינה  ,ולא הוסמך דירקטור
מטעם המדינה כדח"צ .

החברה פנתה פעמים רבות לגורמי המדינה בבקשה למנות דירקטור ודח"צ ולא נענתה עד למועד

הדירן.

הדוחות הכספיים נחתמו על ידי נושאי המשרה על תנאי שיד ונו ויאושרו נועדת הב יקורת והדירקטוריון ,
לאחר שימונ ה דירקטור מטעם המדינה ודח " צ .
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