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עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילותא:חלק

יכלל

הלתנהמ )"ההחבר" :ןלהל(מ"בעטיםפלשוהשתלמותקרןהולילנהחברהתיאורבעוסק ,זהרקפ

(להלן:בישראלהמשפטבתיבמערכתלשופטיםהשתלמותדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרן

ניפצזפהמידעהמנהלתהחברההללכזהח"בדז .עילותהפיותחומעסקיה ,התפתחותה ,)"רןקה"

 ,כוללכאמורמידע .)ערך"רותיינ"חוק-(להלן 1968-התשכ"ח ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתי,ד

אשר ,עתידייםענייניםאולאירועיםםיחסיהמתיומדניםאוהערכות ,מטרות ,תחזיות ,רהיתןיב

כללבדרךיזוההזהבדוחעתידפניצזפהמידעהחברה.בשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

החברה"בכוונתנה"ימאמ"החברהכה"ימער"החברהה"פמצהחברה"צופה""החברהכמובאמירות

 ,דומיםוביטוייםמתכננת""החברה ,בוחנת"החברה 11

שלובייקטיביתסההערכתהעלרקסמבוסוהואוכחתמעודבהזההומאינועתידפניהפוצמידע

במזעדבפניהשהיה ,כללימידעניתוחעלהשאר,בין ,בהנחותיההסתמכהאשר ,החברההנהלת

נותוולנכהתחייבותבהםתנהינלאאשר ,וסקריםםימחקר ,ציבורייםפרסומיםובכללו ,זהח"דויכתרע

 'עצמאיבאופןהחברההנהלתידיעלנבחנהלאונכונותו ,בהםהכלולהמידעשלשלמותואו

ותילההיעשווהיאודאיתאינהעתידפניופהצהמידעלשהתממשותואיאו/ותממשותוה ,בנוסף

גורמי ,ובכללם ,החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםמושפעת

וניםצהחיםיובגורמהכלליתבהיבסבמההתפתחויותוכן ,החברהלותיפעאתהמאפייניםוןכיהס

 .זהבדו"חהמתואריםהחברהפעילותעלהמשפיעים

דו"חשקוראייהר ,סבירותהינן ,זהבדוחעותישמופכפי ,יפיותיהצשמאמינהשהחברהאףעל,ךלפיכ

פניצופהדעיבמשהוצגומאלהשונותלהיותעלולותבעתידבפועלהתוצאותכיבזאתמוזהריםזה

 .זהח"בדוהמובאדיעת

אולעדכןמתחייבתאינהוהחברהנכתבהואבולמועדורקאךמתייחסזהבדוחעתידפניצופהמידע

 .עתהידיליגיעכאמורדעילמבקשרנוסףשמידעככלהזדעימלשנות

מקצועייםמונחיםמקובליםבמסגרתואשררבמקצועיידעהדורשיםבתחומיםהינןהחברהפעילויות

לככריבהןפבאודיהתאגעסקיריאותאתלהביאמנתעל .הרהחבלותיפעלהבנתהחיונייםםירב

ובאורהסברבצרוף ,אלהמקצועייםבמונחיםהכרחישימושתוךהחברהעסקיתיאורהובא ,יתןנש

דבלבהזדו"חלצונינויהזהבפרקליםוהכלןוהחיסכמוצרילגביאהמוברהתיאו .שניתןכלכיםרבהי

לאוהואדיןכלבהוראותו/אוהחברהבתקנוןםיהמפורטהתנאיםהםוהמחייביםםיהמלאםיוהתנא

 .כאמורהתקנוןפרשנותלצונישמשיולאייעוץמהווה
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עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילות .א

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

 .במשקהשכיריםהעודביםשלהמגזריםכלשארהשתלמות, 1לקרההצטרפותזכותלשופטים

שכירייביימעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמותקרןהינההקרן

 .ומעביד)עודב(הפקדות

שלמחדשארגוןשלתהליךגמל,קופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידיתהקופה

תכניתשהינהלשופטים"השתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,המנהלת")"החברה :(להלןבע"מיי

היחידהפעילותה .)" j"הקר : 1(להלהמנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישותללא

הקרן.ניהולהינההחברהשל

המנהלת,החברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפדרהנעשתה ,המבניהשינויבעקבות

הדוחותהמבני,השינויעקב .בההעמיתיםוזכויותהקרןנכסילבין ,והתחייבויותיהנכסיה

רשותחוזריהנחיותפיעל ,הקרןשלהכספייםמהדוחותהופרדוהמנהלתהחברהשלהכספיים

 .ההוןשוק

עלהממונהידיעללשכירים"השתלמותכ"קרןאושרההחברהעיייהמנוהלתההשתלמותקרן

(מתחדש 31/12/2018ליוםעדשתוקפו 294י oמהכנסהמסובאישור ,וחסכוןביטוח ,ההוןשוק

 .לעת)מעת

-תשל"ההממשלתיות,החברותבחוקכהגדרתהממשלתית,חברההינההמנהלתהחברה

1975 . 

 :ןכדלקממוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

הזכות ,'אסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת ) 1

להכרעההזכותישראללמדינת .וןריוהדירקטיו"רשישממהםשאחדדירקטורים 4למנות

הכרעה,מניתבאמצעותהחברהירקטוריוןבדאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרה

המשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזקאשר

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבעהעליון

הזכות ,ביסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי ) 2

החברה.כמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4נותלמ
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החברה:שלהאחזקותמבנהתרשיםלהלן

עמיתי

החברה

) 50% ( 

מדינת

ישראל
) 50% ( 

החברה

רן'קלניהול
השתלמות
לשופטים
בע"מ

פעילותתחומיב.

ענפיתגמלקופתשהינה ,לשופטיםהשתלמותקרןניהולאחד-פעילותבתחוםעוסקתהחברה

קופות"חוק :(להלן-2005תשס"ה ,הגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה

לב(ובשיםענפיתגמלקופתשלמנהלתוכחברההמנהלתהחברהלתקנוןבהתאם .גמל")

נובעותהחברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהפעילותגמל),קופותחוקלהוראות

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמי

במניותיהועסקאותהחברהבהוןהשקעות .ג

מהותיתעסקהכלנערכהולאהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולאולפיכןמניותהוןאיןלחברה

 .בחברהענייןבעלידיעלבמניותיהאוהחברהבהון

נדיםידדיבחלוקת .ד

למטרתשלאפועלתהחברה ,ככזו .ענפיתגמלקופתלניהולחברההינההחברה ,לעילכמוסבר

החברהניהוללשםמשמשים(אשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהולדמיהימעמיתוגובהרווח

לפיכן .כאמורלהוצאותיהמבערהכנסותבחברהשייוצרומבליהקרן)לעמיתישירותיםומתן

 .דיבידנדלחלקיכולתתהיהולאאיןלחברה
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פעילותתחומילפיהחברהעסקיתיאורב:חלק

ושירותיםמוצריםא.

(להלן:לשופטיםהשתלמותקרןניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברהלעיל,כאמור ) 1

בחוקכהגדרתהענפית,גמלקופתהינההחברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרן"הקרן").

ביטוחההון,שוקעלהממונהידיעללשכירים"השתלמותכ"קרןהמאושרתגמל,קופות

ליוםעדשתוקפו 294מס'הכנסהמסבאישורהכנסהמסנציבותידיועלוחסכון,

אוהשתלמותלצרכיכספיםלצבורלעמיתמאפשרתהקרןלעת.מעתומתחדש , 31/12/2018

מס.מהטבותולהינותמטרהלכלבהלחסוך

שיקולפיעליושקעוהנכסיםהדין.להוראותבכפוףשוניםלנכסיםחשופיםיהיוהעמיתיםנכסי

מסלול.לכלהספציפיתההשקעותבמדיניותבהתחשבההשקעות,ועדתשלדעתה

העיקרייםבשווקיםהחברהשלבחלקההצפוייםמהותייםשינויים ) 2

בעקבותזאת,עםיחדההשתלמות.קרנותבתחוםבחלקהמהותייםשינוייםצופהלאהחברה

עובדיהםבעורהמפקידיםוהמעבידיםהקופותעמיתיבשוק,התחרותועקבבחקיקההשינויים

חשבונותשליותררבמספרלכן,שבקופותיהם.החסכונותכספיניודאפשרותאתבוחנים

לאחרת.אחתהשתלמותמקרןמועבריםעמיתים

חדשיםמוצרים ) 3

החברה.ידיעלחדשיםמוצריםהופעלולאהדוחבשנת

הפעילותתחוםאודותונתוניםמידעריכוז ) 4

הקופה:עמיתילגבינתוניםא)

 :עמיתיםמספר

פעילים

פעיליםלא

סה"כ

459 
204 

663 

- -
455 480 
217 213 
672 693 

עמיתים:חשבונותמספר

 459 480 455פעילים

 205 215 218פעיליםלא

נטומנזהלים,נכסים
 :ש"חבאלפי
 190,272 187,977 183,858פעילים

 122,855 121,382 124,394פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

 :ש"חבאלפי
 258 1,934 858חדשיםמצטרפיםעבזרמשובתיםגמוליםדמי
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 26,783 27י 355 28י 018גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדגמזליםמדמיתקבולים
 1י 410 844-לקופהצבירההעברות

 7,650 16,776 27י 637מהקופהצבירההעברות

תשלומים:

 O 1י 974 17,165 14י 021פדיונות

---אחרים
 1,651 6,849 17י 408לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסזתעודף

 :)ח"ש(באלפימנכסיםשנגבזניהזלדמי

 1י 289 1י 321 1,338פעיליםזלאפעילים
--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנגבוניהולדמי

 :(באחוזים)מנכסיםממוצעניהולדמישיעור

 0.42 0.43 0.44פעילים

 0.42 0.43 0.44פעיליםלא

---(באחוזים):מהפקדותממזצעהזלנידמישיעור

(באחזזים):ממוצעישירזתהזצאזתשיעור

 0.03 0.03 0.02ערןניירותשלומכירהקניהעמלות

 0.01--ערןניירותשלשמירהדמיעמלות

---סחירותלאהשקעותגבין
 0.09 0.12 0.11חיצוניניהולעמלות

---אחוזתעמלות
---מובגלותהוצאות
מחדש(*)הוצג

פעילים:לאעמיתיםב)

קשר:מנותקיחשב.ונות

 10 16 18חשבונותמספר

 3י 710 9,984 13,869ש"ח)(באלפינטומנוהליםנכסים
 16 43 56ש"ח)(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

 0.42 0.43 0.44מנכסיםשנגבוממוצעניהולדמישיעור

הדין:להוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג)

לפילגגותהחב.רהשרשאיתניהולדמישיעור
(ב.אחוזים):הדיןהוראות

 2.00 2.00 2.00פעילים

פעילים:לא

 · 2.00 2.00 2.00קשרמנותקי

 2.00 2.00 2.00אחר
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ניהולדמי )ד

ההוןשוקרשותבאישורלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוציאהשהקרןהוצאותלפינגביםהעמיתיםמחשבונותהנגביםיהולהנדמי ,להשניתן

 .תחיקתיהבהסדרשנקבעכפימהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף 'בפועל

בשיעור 2016בשנת , 0.44%שלבשיעורהינם 2017בשנתבפועלשנגבןהניהולדמי

 . 0.42%שלבשיעזר 2015ובשנת 0.43%של

,לפסגותבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

 .איתםבהסכםשנקבעווריםהשיעפיעלבע"מערךניירות

הגמלבקופתושינוייםהתפתחויות ) 5

אףעלוזאת ,הקופהידיעלהמנוהליםהנכסיםבסך 1.14%כ-שלעליהחלההדוחבשנת

עלכספיםומשיכתמהקופההבערותבניכויהקופהאלוהבערות(הפקדותנטושליליתצבירה

עלנסותהכעודףהניבהאשרהקופה,תשואתבשלזאת ,מש"ח 13.6בסךעמיתים)ייד

מש"ח, 27.6בסךמהקזפהנטוצבירההבערותמש"ח. 17.4כ-שלבסךהקופההוצאזת

בקופהההפקדותרמת . 2016בשנתח"מש 15.9בסךנטוצבירהלהבערותבהשוואה

בשנתמש"ח-16.7(ממהקופהבהבערותגידזלבשל .קודמותבשניםלרמתהדומהנשארה

-מ(עמיתיםידיעלכספיםבמשיכותקיטוןזאת,ולעומת ) 2017בשנתמש"ח 27.6ל- 2016

בשיעורהינונטוהנכסיםבסךהגידול ) 2017בשנתמש"ח 14.0ל- 2016בשנתמש"ח 17.1

 . 0.36%כ-שלבשיעורשעמדקזדמתבשנהמהגידולגבוהזהשיעור . 1 : 22%כ-של

תחרות .ב

עלהיתר,ביןהמשפיעים,מהותייםבתהליכיםכזלוהפעילותתחוםמצויבכר,מרפורמתכתוצאה

 .מגבלהללאכמעטהקופותביןעמיתיםלניודהדרךאתפתחההחקיקה .בתחוםהתחרות

הקבועיםלכלליםבהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקהקבעהבמקביל

תשס"ח- ,גמל)קופותביןכספים(העברתגמל)ופות(קפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנות

תפסבפרטהשתלמותוקרנותבכללהגמלקופותשיווקבעתי,דגםוכןהאחרונותבשנים . 2008

מורכבת.הינההעמיתיםעלוהתחרותתאוצה

הגמלותפוקוהנאמנותקרנותניהולשוקנשלטבכר,רפורמתשללתוקףכניסתהלמועדעד

רובלמכירתהסכמיםנכרתו ,בכרמרפורמתכתוצאה .בנקאייםתאגידיםידי-עלמסורתיבאופן

לגופים ,ביטוחלחברותבפרט,ההשתלמותקרנותורובבכלל,הבנקאייםהגופיםשלהגמלקופות

הבנקאייםיםגידהתא ,הבנקאיותהגמלקופותמכירתהשלמתלאחר .מחו"לולגורמיםפרטיים

מגבירהדברהחברה,הערכתלמיטבההשתלמות.לקרנותזיקהללאפנסיונייםכיועציםמשמשים

בתחום.התחרותיותאת
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למיטב .-0.2%כהינוההשתלמותקרנותבשוקהקרןשלחלקה , 2017בדצמבר 31ליוםנכון

כלמולבתחרותמצויההקרןשכן ,םיספצ•פ•מתחריםעללהצביעניתןלאהחברהשליד•עתה

ההצטרפותתנאיעלעונ•םאשרעמיתיםבצירוףמוגבלתהיאבעודהפרטיות,ההשתלמותקרנות

 .בלבדלקרן

לקוחותג.

זאת,עםיחד .הפעילותבתחומיהלקוחותני 11במאפם 11מהותם 11שינוחלולאהאחרונהבשנה ) 1

המפקידיםוהמבעידיםהקופותשעמית•הרי ,בשוקהתחרותועקבבחק•קההשינוייםבעקבות

שליותררבמספרלכן .בקופותיהםהחסכונותכספיניודאפשרותאתבוחניםעובדיהםבעור

 .לאחרתאחתגמלקופתמתוכניתמובעריםםיעמיתחשבונות

בעמיתיםותתל ) 2

מדינת-בלבדאחדממעסיקמתקבלותלקופהההפקדותלפ•כך ,לשופטיםמיועדתהקרן

המשפט).בתי(הנהלתשראלי

ניהולדמ•גובהוהיאבוד,דבעמיתתלותאוהמעס•קעםמ•וחדהסדרא•ןלחברה ,זאתעם

 .לעיל )ד() 4א(בסעיףכמפורט ,בפועללהוצאותיהבהתאם

הקופהעמיתיאודותמידע ) 3

2017 2016 

 10.99% 13.38%הממוצעתמהצבירההפדיונותשיעור

 59.63 60.02הקופהעמיתישלממוצעגיל

 10.91 11.04הקופהעמיתישלממוצעוותק
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החברהכללברמתנוסףמידעג:חלק

החברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלות .א

משנהוחקיקתחקיקהטיוטות

--2017התשע"זהשקעות),(ועדתגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

(ועדתגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתפורסמה 03.09.2017ביום

עלהצביעואשרן rההשוקרשותידיעלשנערכות rביקורבעקבות ,-2017התשע"ז ,)ת rהשקע

שלעיותם rומקצבעצמאותםמפגמיםכתוצאההיתר,ביןההשקעות,ועדתשלבתפקודהכשלים

חברישלהמקצועיתהרמהאתלהעלותהןהמוצעתהטיוטהשלהעיקריותמטרותיהחבריה.

העמיתים,כספימזשקעיםשבהםהנכסיםלתמהילחבריההרכבאתלהתאיםההשקעות,ועדת

כלחבריה,שלפוטנציאליםענייניםניגודיולצמצםההשקעותועדתשלעצמאותהאתלהגביר

תהליכיוכיבלבדהעמיתיםטובתאתעיניהםלנגדרואיםהועדהחבריכילהבטיחבמטרהזאת

אושרה.טרםהטיוטהזהלמועדנכוןזרים.משיקוליםנקייםההחלטותקבלת

הממונה:וחוזריעמדות

 , 2016-9-29מוסדייםגופיםחוזרפורסם 01.01.2017ביוםגמל-לקופתהצטרפותחוזר ) 1

זובמסגרתההשתלמות.לקרןזהובכללגמללקופותההצטרפותהליךהוסדרבמסגרתו

ההצטרפות.להליןהנלוויםהטפסיםועבורההצטרפזתלטופסאחידנוסחנקבע

 2017שנתבמהלן-תיקון-מוסדיכ.גוףולמכ.וטחיםלעמיתיםרבעונידוחשנתידוח ) 2

מוסדייםגופיםחוזרהואבהםהאחרוןכאשרהשנתיהדזחלחוזרתיקוניםמספרפורסמו

אלקטרוני,באופןלעמיתהדיווחיםמשלוחלענייןהוראותעודכנוהחוזרבמסגרת . 2017-9-22

שלהאינטרנטבאתרמקווןאישיוחשבוןניי,דטלפון ,אלקטרונידוארבאמצעותזהובכלל

אתשיכיללקובץקישורהמפורטהשנתילדוחלצרףישכינקבעכן,כמוהמוסדי.הגוף

כפיובתנאיםבמועדים-החברהבידיהקיימיםהעמית,ידיעלשהוגשוהחתומיםהמסמכים

בחוזר.שנקבעו

01ביום-ציבורכ.פניותוטיפולב.תיעותויישובבירור ) 3 מוסדייםגופיםחוזרפורסם 03.2017.

הסעיףנמחקהתיקוןבמסגרתתיקון".ציבזר-בפניותוטיפולבתיעותויישוב"בירור 2017-9-5

כן,כמובלבד.מקורמסמכילידיהלהגישתביעההמגישמעמיתלדרושלחברההמאפשר

תחילתומהקרן.כספיםלקבלתהעמיתיםבפניהעומדותהחלופותאתהמרחיבסעיףהוסף

 . 2017בספטמבר 1מיוםיחולוהחוזרתיקוןהוראותשל

וביום 02.04.2017ביום-עדכון-מרכזיתפנסיוניתסליקהכ.מערכתשימושחובת ) 4

 , 2017-10-6ויועציםסוכניםוחוזר 2017-9-6מוסדייםגופיםחוזרפורסמו 01.10.2017

אלן rרישימבעלימידעהבערתחובתהוסדרהבמסגרתוקודםחוזרעדכנואשרבהתאמה,
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המוסדייםמהגופיםחלקשלהמוכנותחוסרלאורסליקה.מערכתבאמצעותהמנהלתהחברה

רישיוןבעליעבורהש'מושחובתאתולדחותהחוזראתלעדכןהוחלטהחוזר,הוראותלקיום

באפריל-22לאירועים,ממשקבאמצעותלקוחלטובתהמנוהלפנסיוניבמוצרפעולהלביצוע

2018 . 

פורסמו 2017שנתבמהלךהפנסיוני-כון oהחבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנה ) 5

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחיד"מבנה 2017-9-10מוסדייםגופיםחוזר

(ממשק 2017-9-4מוסדייםגופיםחוזרבמסגרתשפורסמוכפילווהתיקוניםהפנסיוני"

גופיםוחוזרהאחיד)המבנהבממשקי(קידוד 2017-9-11מוסדייםגופיםחוזרמעסיקים),

"רשומהשלמבנהקובעיםמכוחום 1והתיקונזהחוזרניוד).(ממשק 2017-9-23מוסדיים

נוספיםמידעוצרכנימעסיקיםהרישיון,בעלי ,המוסדייםהגופיםאתתשמשאשראחודה",

החוזרביניהם.המתבצעותהשונותהעסקיותהפעולותבמסגרתהפנסיוני,החיסכוןבתחום

ממשקאחזקות;ממשקהבאים:לממשקיםבהתאםבחלקיםיפורסםהאחידהמבנהכיקובע

שנתבמהלךסליקה.דמיוממשקמעסיקים;ממשקאירועים;ממשקניוד;ממשקייעוץ;טרום

בענייןלהוראותהנוגעיםלחוזרתיקוניםמספרההוןשוקרשותעלהממונהפרסמה 2017

ניוד.וממשקהאחידהמבנהבממשקיקידוד ,מעסיקיםממשק

-2017מוסדייםגופיםחוזרפורסם 08.11.2017ביוםגמל-לקופתם 1תשלומהפקדתאופן ) 6

העברתאופןאתמסדירותהחוזרהוראותגמל".לקופתתשלומיםהפקדת"אופן 9-19

לחברהמעסיקידיעלגמללקופתתשלומיםהפקדתעלהדיווחהבערתאופןואתהכספ•ם

קופתלחשבוןתשלומיםהפקדתלביצועדרכיםהיתר,ביןקובעות,החוזרהוראותמנהלת.

מנהלתלחברהלמסורמעסיקשנדרשהפרטיםואתכאמורכספיםלהבערתמועדיםגמל;

מלאההתאמהשלקיומהלהבטיחהיתר,ביןהיא,החוזרמטרתכאמור.דיווחהבערתבעת

העובד;שלהגמלבקופתהכספיםקליטתאופןלביןהעובדמשכרהכספיםניכויאופןבין

שלהשירותאיכותושיפורהמעסיק;ומולהעמיתמולהמוסדייםהגופיםשלהשקיפותהגברת

המנהלות.החברות

 2017-9-21מוסדייםגופיםחוזרפורסם 03.12.2017ביוםמידע-איכותב.פניותפול 1ט ) 7

איכותבפנייתלטיפולהוראותלקבועהיאזה,חוזרשלמטרתומידע".איכותבפניות"טיפול

וכןבפנייהלטיפולמקסימליזמןמשךלענייןהוראותהיתר,ביןמוסדי,בגוףשמקורהמידע

 .בפנייההטיפולסיוםאופן

חוזרפורסם 03.12.2017ביום-המוסדייםבגופיםצפויההשקעהמדיניותעלהצהרה ) 8

החוזרהמוסדיים".בגופיםצפויההשקעהמדיניותעל"הצהרה 2017-9-24מוסדייםגופים

מדיניותבקביעתהאםמפרסם,הואשאותההמדיניותבמסגרתיצהירמוסדימשקיעכיקובע,

הןאחראיות""השקעותזהלענייןאחראיות.השקעותשללהיבטיםמתייחסהואההשקעה

כלליזאתובמסגרתהכלכלי,הרווחלשיקוליבנוסףחברתיתברווחההמתחשבותהשקעות

אדם.זכויותעלושמירהחברתיצדקהסביבה,איכותעלבשמירההתומכיםתאגידיממשל
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הממשלתיותהחברותרשותזרי rח

החברה.שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהבעליחוזריםפורסמולאהדוחבתקופת

ויציאהכניסהחסמיב.

כדלקמן:הינםהחברהפעילותשלהעיקרייםוהיציאההכניסהחסמי

מנהלת.מחברהעצמיהוןדרישות ) 1

באמצעיםוהשקעהבתשתיותהשקעותהמחייבותהוראותלרבותרגולציה,הוראות ) 2

ושדרוגם.תחזוקתםמתקדמים,טכנולוגיים

ארצית.בפריסהסינוףע"ישירותמערךקיום ) 3

הפיננסית.הפעילותותחומיהמוצריםבמגווןמיומןאדםכוחקיום ) 4

 .גמלקופתלנהלוהיתרמנהלתבחברהלשליטהההוןשוקמרשותהיתרקבלת ) 5

בהםהחליםוהשינוייםהחברהבפעילותקריטייםהצלחהגורמיג.

כוללים:בתחוםהקריטייםההצלחהגורמיהחברה,הערכתלמיטב

מתחרזת.ולקרנותההשוואהלמדדיביחסהחברהע"יהמנוהלותהקופותתשואות •

 .והעולמיהמקומיההוןבשוקלתנודותמהירהתגובהיכולתעםמקצועיניהול •

 .החברהבמוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוךעמיתים,קהלשימור •

 .נמוכיםניהולודמירווחמטרותללאיעיל,ניהול •

שליחסיתנמוכהסיכוןרמתעלהמעידה ,הקרןהשקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה •

 .הקרן

ההון.ושוקהתעסוקההמשק,במצבשינויים •

תוךלעמיתים,וזמינהגבזההשירותרמתומיומן,מקצועיאדםכוח ,האנושיהמשאבאיכות •

 .והגינותאמינותשקיפות,עלהקפדה

 1סעיףראההחברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלותבדברלפירוטרגולאטורים.שינויים •

 .זהלדוחגיבחלק

יעיל.בקרהמערךהפעלת •

השקעותד.

ההשקעותניהולמבנה

נכסיאתמנהלאשרבע"מערךניירותפסגותתיקים,מנהלעםהתקשרההמנהלתהחברה

ולקוחותמפעליותקופותנכסיניהולעלהאמונהייעודיתהשקעותמחלקתהתיקיםלמנהל .הקופה

ההשקעותסמנכ"לתחתפועלתההשקעותמחלקתההשקעות")."מחלקת(להלן:מוסדיים

אג"ח,מניות,-השוניםההשקעהבאפיקיהמתמחיםהשקעותמנהליומונההערךניירותבחברת
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 BUY (מחקרמחלקותתומכותההשקעותבפעילותונדל"ן.אלטרנטיבייםנכסיםחו"ל,ני"ע

SIDE ( בישראלהשונותהחברותעלשוטפיםוניתוחיםסקירותהמעבירותההשקעות,ביתשל

לאהשקעותפעילותוהשווקים.הכלכלהמצבעלסקירותהמספקתמחקר-מקרו,ומחלקתובעולם

הלוואותהעמדתוכוללתההשקעות,ביתשלסחירותלאהשקעותמערךתחתמרוכזתסחירות

וגידור.השקעהבקרנותוהשקעהפרויקטיםומימוןלחברותסחירותלאמותאמות

ההשקעותניהולאופןתיאור

המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלההשקעותלמדיניותבהתאםנעשיתהנכסיםהשקעת

החברהשלההשקעותועדתמתכנסתלשבועייםאחתההשקעות.ועדתלהנחיותובהתאם

וסקירהההשקעותביתשלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרןסקירותבפניהומוצגותהמנהלת,

קודמתלוועדהביחסההשקעותבתמהילהשינויעלהקופהשלהרפרנטההשקעותממנהל

לגביהערכותיואתההשקעותמנהלמוסרכן,כמושונים.ביצועלמדדיבהשוואההקופותוביצועי

מקבלתדיון,לאחרההשקעות.מדיניותבהתאמתקיים,אםהצורך,ולגביהשוקהתפתחויות

ההשקעותועדתהקופה.שלההשקעותלמדיניותובנוגעהשוניםלאפיקיםבנוגעהחלטותהוועדה

השקעות)ועדתאשורהמחייבותבעסקאותמדוברכאשר-חריגים(למעטכללדברךדנהאינה

מסוימים.ערךבניירות

הסיכוןלרמתיחסיבאופןההשקעותמנהלידיעלמיושמתהחברהשלההשקעותועדתמדיניות

הוועדה.בידיושהותירההדעתלשיקולובהתאםמסלולבכלשנקבעה

המקרןמערךשללהמלצותבהתאםההשקעותמנהלידיעלנעשיתהחובואגרותהמניותבחירת

מהם.המתקבלותהחברותולניתוחיההשקעותבביתהמחקרומחלקות

למדיניותבהתאםמט"חחשיפותגידורלצורךבעיקרמיושמתהחברהשלהגידורמדיניות

הדירקטוריון.שלההשקעות

אנושיהוןה.

זה.דוחשלד'בחלקמופיעוהמנכ"להדירקטוריוןחבריעלמידע ) 1

בתיהנהלתעובדתהינההמנהלתהחברהמזכירתעובדים.מעסיקהאינההמנהלתהחברה ) 2

מהחברה.שכרמקבלתואינההמשפט

חיצוני.הסכםבמסגרתהשקעותויועץכספיםמנהלמעסיקההחברה ) 3

ועםלחברההשירותיםנותניעםבשיתוףשוטףבאופןמבוצעותהמשרהלנושאיהדרכות ) 4

המתפעל.הבנק

תגמולמדיניותראהלהסכמים.בהתאםקבועחודשיתשלוםעלמבוססמשרהלנושאיתגמול ) 5

 . http://www.keren-shoftim.org.ilבכתובתהחברהשלהאינטרנטבאתרמשרהנושאי
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והפצהשיווקו.

יועציםו/אולמשווקיםעמלותמשלמתואינהשיווקאוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה

ההשקעות.מנהלבאמצעותמבוצעתהקופהשלהעמיתיםשימורפעילותפנסיונים.

שירותיםונותניספקיםז.

הפועליםבנק-באמצעותםמבוצעתהחברהשלפעילותהליבתאשרעיקריים,ספקים 2לחברה

מנהלתבע"מערךניירותפסגותוחברתהעמיתים,חשבונותשלתפעולשירותילחברהמעניק

הקרן.השקעותאת

אחרגוףבאמצעותאוובמשדרים,בציודאדם,בכוחלרשותוהעומדהמנגנוןבאמצעותהבנק,
ו

דוחותמתןזהובכללהקרןולתפעוללניהולהנחוצותהפעולותאתמבצעידו,עלשיוסמך

ישלחברהבנוסף,התחיקתי.להסדרבהתאםהכלהקרן,פעילותעלהמפקחיםולגופיםלעמיתים

כדלהלן:לקרןשירותיםהמספקיםיועצים

המובערתהשקעות,מדיניותלגבשהקרןשלההשקעותלועדתהמסייעחיצוני,כלכלייועץ ) 1

בפסגות.לביצוע

הביקורת.נועדתומציגםהביקורתלתוכניתבהתאםביקורתדוחותהעורךפנימימבקר ) 2

משפטיםונושאיםמשפטייםהליכיםלתביעות,הקשורבכללקרןהמסייעחיצונימשפטייועץ ) 3

 .נוספים

ההשקעות.בתיקהגלומיםהסיכוניםלניתוחהקשורבכללקופההמסייעחיצוניסיכוניםמנהל ) 4

רגולציההוראותאחרובקרהיישוםבמעקב,לקופהמסייעאכיפהממונה ) 5

מידעאבטחתבנושאהוראותליישוםהנוגעבכללקופההמסייעמידעאבטחתמנהל ) 6

ושלהקופהשלוהרבעונייםהשנתייםהכספייםהדוחותעלביקורתעורךמבקר-רו"ח ) 7

המנהלתהחברה

אחרובקרהמעקבוניהולהמנהלתהחברהשלהכספיםניהולעלאחראי-כספיםמנהל ) 8

המתפעל.הבנקפעילות

פרוטוקולים.וכתיבתבעמיתיםשוטףטיפולאחראיתמזכירות- ) 9

קבוערכוש .ח

iךחברהאתהמשמשהמשדריוהציודהמנהלתהחברהמשרדילרבותהקבוע,הרכושכל

הינםוועדותיו,הדירקטוריוןבישיבותהדירקטוריםאתהמשמשיםלוחמחשבילמעטהמנהלת,

המשפטים.במשרדהמשפטבתיהנהלתמנכסיחלק

איןלפיכךהפועלים),(בנקהמתפעלשלמערכותהינןהחברהאתהמשמשותהמחשובמערכות

מערכות.שלרכישהאומערכותלפיתוחעתידיותתוכניותלחברה
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עונתיות .ט

כשיעורנגזרלקרןההפקדותתזריםכךולפישכיר,במעמדהינםבקרןהעמיתיםחשבונות

ההצטרפותמבחינתלעונתיותלטעוןניתןלאהשנה.כלפניעלומתפלגהעמיתיםשלמהמשכורת

לקרן.

מוחשייםבלתיםינכס

 .וזיכיונותיונותישר ,מסחרסימני ,פטנטיםלרבות ,רוחניקנייןנכסיאיןלחברה ) 1

הבנקדייעלומוחזקמתופעלהמאגר ,הקופהתייעמשלמידעמאגרקייםהחברהברשות ) 2

ה-מסמךבמסגרת .לעמיתיםהמידעאחזוראתרתפעולעלגםאחראיאשרהמתפעל,

ISAE3402 המידע,מאגרלענייןלבקרותהתייחסותכוללהפועליםמבנקשנהמידיהמתקבל

החברהשלמידעהאבטחתמנהלידיעלהמתפעלהבנקמולשנתיותבקרותמבוצעותוכן

 .במסמךכלוליםשאינםהנושאיםןלעניי
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סיכוןגורמייא.

העמיתיםשלסבירהבלתיממשיכההנובענזילותן rסיכמאקרןסיכוני
(שינוייםבמשקמהאטהכתוצאהלהתממשהיכול

עלשישפיעדברמקומי,כלכליהפנויה)/משברבהכנסה
הניהול.מדמיהנובעותהמנהלתהחברההכנסות

V עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה

ת rלוחבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים
הרגולציה.בהוראותהקבועיםהזמנים

אתהמאפיינתלתנודתיותההשקעותתיקשלחשיפה

מושפעתזותנודתיותובחו"ל,בארץהכספיםשווקי
כגוןעליהם,שליטהאיןלחברהאשררביםמגורמים

 .ואינפלציהת rמטבעריבית,בשערישינויי

V עלמגבלותמערכתחודשית,דוהשקעותועדת
מנהלאצלשוטפתבקרההחשיפות,
ע"ירבעוניודיווחמדידהבקרהההשקעות,

הסיכונים.מנהל

בחסכוןהשקעותלהעדפתהנוגעבכלהציבורטעמיוענפייםנים rסיכ

ארוך.לטווח

V פעמבצעתהחברהr עמיתיםלשימורלות

ת rלוחבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים
הרגולציה.בהוראותהקבועיםהזמנים

לפיקוחכפופההחברהפעילות-ברגולציהיים rשיב
היאלפיכך ,שוניםרגולטוריםגורמיםמטעםואישורים

מדיניותמשיקוליומוגבלתמושפעתלהיותעשויה

בתחום.חקיקהומשינוייאלהגורמיםידיעלהמוכתבים

V אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה
ת rלרבשוטפים,שירותיםלקבלתמשפטיויועץ
עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבל rניה

בהן.העמידהואופזהחברה

עמיתיםלשימורלות rפעמבצעתהחברה V .העובדידיעלהגמלפת rקזהותבחירת
לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים

וכןלציה, rהרגבהוראותהקבועיםהזמנים
מעסיקים.מולשונותפעולות

נים rסיכ

מיוחדים

מנהלתלחברה

הכספים,להפקדתהנוגעבכלתפעולייםסיכונים
 .העמיתיםלחשבונותושיוכםרישומם

V מערכתידיעלהעמיתיםחשבונותניהול
קבועבאופןמבוקרתאשרהבנק,שלהמחשוב

r ,לרבשוטףr ותקשוטפותבקרותתr פתיות

המנהלת.החברהידיעלהמבוצעות

סיכונים

מיוחדים

רגולציהת rרא rהקיוםמאיכתוצאהמשפטייםסיכונים
באופלאכוףאפשרותהיעדר ,החברהעלהחלותשונות

V אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה

לרבותשוטפים,שירותיםלקבלתמשפטיויועץ
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בבתיעותלהפסדהסיכוןוכןהסכםשלקיומומשפטיומנהלתלחברה
החברה.כנגדשיוגשו

עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבניהול
בהן.העמידהואופןהחברה

עללהשפיעעשויהאשרהחברהבמוניטיןפגיעה
בה.העמיתיםומספרנכסיההיקףפעילותה,

V החלותהדיןלהוראותבהתאםהקופהניהול
לעמיתים.יעילבאופןשוטףשירותומתןעליה

שלסיכונים

בעליהקופות
השפעה

עלמהותית
החברה

סיכוןמגורמימושפעתהחברהבניהולהגמלקופת
וסיכוניםענפייםסיכוניםמאקרן,סיכונילרבותשובים,

עלישפיעושיתרחשו,ככלאלה,סיכוניםגיאוגרפים.

הינהההשתלמותקרןשניהולהמנהלת,החברה
היחידה.פעילותה
הקופה.שלההנהלהסקירתדוחראההסיכוניםלפירוט

V עלמבגלותמערכתחודשית,דוהשקעותועדת
מנהלאצלשוטפתבקרההחשיפות,

ע"ירבעוניודיווחמדידהבקרהההשקעות,
הסיכוניםמנהל
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פעולהשיתוףוהסכמימהותייםהסכמיםיב.

תפעולשירותימתן-בע"מהפועליםבנק

בהתאםתפעולשירותיההשתלמות,קרןעבורהמנהלת,לחברהמעניקבעיימהפועליםבנק

החברה.שלההתאגדותבתקנוןמעוגנתההתקשרות . 2008במרץעימושנחתםלהסכם

 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

קופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

עדלהארכהאפשרותעם , 2017סוףעדהינההמוקדמתההודעהתקופתמלם.לחברתהגמל

לקופה.תפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018סוף

השקעותתיקהולינ-ב.ע"מעררביירותפסגות

ידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתבע"מערךביירותפסגות

בשיעורהינםבהסכםשנקבעוהניהולדמי . 2008במרץעימהשבחתםהסכםפיעלוזאתהחברה

המנוהלים.הנכסיםמשווי 0.07%שלשנתי

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולימחודשלסיכום,בהתאם

אסטרטגיים.פעולהשיתוףהסכמיאיןלקרן
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תאגיד•ממשלהיבטיד:חלק

המנהלתהחברהשלהדירקטוריםא

-. i .. 
מחוזישופט

 1ישראליתו 46אטדו
 7.2005וווו 1 1

נשיא(בדימוס),ו
לאובתי(דבימוס)לאלאפנימיחברחברחבר 1949 / 4656005 /מכליסמשה

השלוםמשפטעומר
 .הדרוםבמחוז

שניתואר

במנע"ס,
אתגרמנכ"לית

 / 11270451 1קנטראלה
חברההפדרס 1

לניהולחברה

 )*(יו"רישראליתכפרא 60 1968
)**( 

לאוהשקעותתיקי 6.2014לאכןפנימי
לוי

מזרחימקבוצתמדרכי

 .בע"מטפחות

פיננסיתיועצת

ופנסיונית.

 7ריינסו 1952 1 51348837 1צפתצילה
לאובימ"ששופטת 1.2012לאלאפנימיחברהישראלית

ת"אמחוזירעננה

לאובימ"ששופט 2.2010לאלאפנימיחברישראלית 29העובג 1 1964 1 15392152וקלייןמנחם
ת"אשלוםפ"ת

 1.2015וווווווישראליתוהקידמה

בתינשיאסגן

לאוהשלוםמשפטולאלאפנימיחברחבר 75 1 1947 1 3033529 /אפרת•חנן

הרצליה
ת"אמחוז

בדימוס
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מחוזמנהל
גיל

 55נורית 1960 55974604
והשומרוןהצפון 6.2017לאחיצונייו"רחברישראלית

לא חיפהחיימוביץי
כן

חוליםבקופת

מאוחדת

לייעוץחברה
י 12הל"ה 1957 54719067דוד

וניהול 6.2017לאחברישראלית
לא פנימי

פרוייקטיםאפרתקוכמייסטר

המיםבתאגידי

ההשקעות.בוועדתכנח"צמשמשת 2017יולימחודשהחל )**( 2017יוניבחודשכהונתהאתסיימה )*(

משרהנושאיב.

מנהלוו 58351750 1ראובןרו"ח
העבריתמהאוניברסיטהוחשבונאותבכלכלהראשוןתואר

בקנפותהתמחות ,רו"חושות'סוויריבמשדרשותףבירושלים. 9.2008ישארלית 1966 o רוויריn נים<
ובקרה.לייעוץחברהבעלפנסיה.וקרנותגמל

מנהל 1977 1 034091215 1שרידאלון
 .) MSc (במימוןשניתוארבכלכלה,ראשוןתואר 4.2014ישראלית

סיכונים

ועדתיו"ר
ושות'דניאלבכימינירו"חבמשדרשותפהו 9.2016וישראליתוהשקעות-ו 1975ו 32363665והילהרו"ח

כורם
נח"צ
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תגמולמדיניותג.

בהליךיגובשמוסדייםבגופיםמשרהנושאיתגמולמבנהכיקובע"החוזר")(להלן:מוסדיים"בגופיםתגמול"מדיניות 2014-9-2ם 11מוסדגופיםחוזר

בקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלביןהצלחותיהםעלמשרהנושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתמסודרפנימי

זמן.לאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהחוסכיםטובתעםאחד

בהתאםהשקעות,בניהולבפועלהעוסקיםמשרהנושאישללרבותמשרה,נושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשת ,החוזרלהוראותבהתאם

התגמולמדיניותיכקובעהחוזרהחברה.ברווחיו/אוביצועים ,בהצלחותתלויו/אוכפוףלהםהניתןשהתגמולככלוזאת ,בחוזרהמפורטיםלעקרונות

 .המוסדיהגוףשלהסיכוןלמדיניותמבערסיכוניםלנטילתתמריציםתיצורשלאכךתגובש

להוראותמשלימותהוראותקובעאשרמוסדיים"בגופיםתגמול"מדיניות 2015-9-31מוסדייםגופיםחוזראתהממונהפרסמה 2015באוקטובר 7ביום

 .החוזר

תמריציםלמנועמנתעלבביצועיםתלותללאקבועתגמולמתןהינההשקעזת,בניהולהעוסקיםלרבותהמשרה,נזשאילתגמולבנוגעהחברהמדיניות

שלהסיכוניםניהולמדיניותועםהחברהשבניהולהקופהעמיתיטובתעםהחברה,שלהטווחארוכייעדיהעםעקבייםנם•שאסיכוניםנטילתשיעודדו

החברה.

מרכזיים:תפקידיםלבעליששולמוהתגמוליםרוטיפלהלן
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שיעור

תשלום 1ו שכרהחזקה

דמיו ו ו דמי דמי מבוסס (באלפי בהון היקף

סה"כ אחר שכירות ריבית אחר עמלה ייעוץ ניהול מניות מענק mהחברה )ו משרה תפקידו שם

153 - - - - - - - - - 153 - מיקור מנהל ראובןרו"ח

חוץכספיםסווירי

90-ו  901- 1- 1- 1- 1- 1- 1 1-- 1- 1מיקורומבקררמירו"ח 1

חוץופניםיאלחנת

-מיקורוועץיוארנוןעו"ד 1451-ו 1 1 -1 --1 1 --1 1 -1 -1 -1 145 

חוץמשפטישגב

-- 1 841- 1מיקור 1ממונה Iראבשרו"ח 1 -1 1 -1 -1 -1 --1 1 -841 

חוץ אכיפה קאסם

-ו 491 -ו -ו -ו 1- -ו -ו -ו -ו 49 - מיקור מנהל שרידאלון

חוץ סיכונים

24 



פניםמבקרד.

 Dאיש"פרטים

אלחבתיקדמירו"חממשדראלחבתי'רמירו"חשם

 27.5.2007 :כהונהתחילתתאריך

ערךבביירותהחזקה

שלאוהחברהשלבבי"עמחזיקאינוהפניםמבקרהחברה,ידיעתלמיטב .גוףשלאוהחברהשל

אליהקשור

ה•נוהפנימיהמבקר

עסקייםקשריםבעל

קשריםאומהותיים

עםאחריםמהותיים

גוףעםאזהחברה

אליהקשור

החברה/נותןעובד

חיצונישירותים

אליה.קשורגוף

אומהותייםעסקייםקשריםאיןהפניםלמבקרהחברה,ידיעתלמיטב

i אליה.קשורגוףאזהחברהעםאחריםמהותייםקשרים

חיצוני.שירותיםנותן .

שהואאחריםתפקידים

עוסקהינווכןבחברה,הציבורפניותעלכממונהמשמשהפנימיהמבקרומחוצהבחברהממלא

חשבון.לראייתמשרדובעלעצמאילה

העסקההיקף

שנתיות,שעות 470כ-היההדוחבתקופתהפנימיהמבקרעבודתהיקף :בשנהשעותמספר

 'מסקרהנגזרתשנתיתהרבהבעודהלתוכניתבהתאםנקבעוהוא .

 'ולכןבחו"לפעילותלהואיןמוחזקותחברותאיןלחברהשבוצע.הסיכונים .

i עצמהבחברהפנימיתבביקורתהושקעוהאמורותהביקורתשעותכל! 

בארץ.ובפעילות :

הפנימילמבקרסיוע

אחריםגורמיםע"י

בחברה

-----------------. --·---· -----·---

הביקורתלחזק 9בסעיףכאמורחופשית,גישהניתנההפנימילמבקר

 :אמצעיתובלתימתמדתגישהזהובכלל ,-1992התשנ"בהפנימית,

כספיים.לנתוניםלרבותהקרן,שלהמידעלמערכות
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תגמול

בגין .המתוקצבותהבעודהלשעותבהתאםהינוהפניםלמבקרהתגמולמבקרשלהתגמולדרך

והיקפוהפנים

כחלקלמבקרניתכואם

 ,"עיכ ,העסקתומתנאי

שלהםני"עאםיצוין

 .ו.mאלפי 93כ-עלעמדהתגמול , 2017לשנתהביקורתתוכנית

אוהמבוקרתהחברה

ערךניירותהעסקתומתנאיכחלקהפנימילמבקרניתנולא iאליוקשורגוףשל
--------••· -----------.··--------· ... --···------· 

 .עלולאינויהפנימהמבקרתגמולוהיקףאופןהחברהדירקטוריוןלדעתהדירקטוריוןהתייחסות

 'יהפנימהמבקרשלביכולתולרבותהפנימית,הביקורתבעבודתלפגוע :ההשפעהלשאלת
1 

ניגודיוללאתיביקטיאוביוהערכהבבחינהתפקידואתמיטביבאופןלמלא 'לתגמולותילהשעשויה

עלהפנימיהמבקר

דעתושיקולהפעלת

המקצועי

 .בחברההפנימיותהבקרותשלעניינים

מבקרחשבוןרואהה.

ךיושות'.תאריודרצבירו"חממשרד ,קליקדני nרו"הואהחברהשלהמבקרהחשבוןרואה

 . 2010דצמברהואכהונתותחילת

לה:שקדמההדיווחובשנתחוהדיובשנתהמבקרזכאילוהכוללהשכרפירוטלהלן

 87 89קורתיבשירותיבגיןשכר

לביקורתהקשוריםשירותיםבגיןשכר

מיוחדיםמסשירותיןיבגשכר

אחריםשירותיםבגיןשכר

האחיד.בנוסחהינםהגמלוקופתהחברהבדוחותהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות

הגילויועלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהותיאפקטיב .ו

הגילוילגביםיונהלבקרות

לתוםהעריכו ,המוסדיהגוףשלהכספיםוסמנכ"לל"המנכבשיתוףהמוסדי,הגוףהנהלת

 .המוסדיהגוףשלהגילויילגבוהנהליםהבקרותשלביותיפקטאהאתזהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותוזתקופהלתוםכיהסיקוהכספיםוסמככ"להמוסדיהגוףמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל

לעולדווחלסכםלבע,ד ,לרשוםמבתעלאפקטיביותהנןיהמוסדהגוףשלהג•לויילגבוהנהלים
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שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספיווחידעלפנימיתהבקר

בבקרהשינויכלאירעלא 2017בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל Iימהותבאופן

החברההחלטות .ז

החברות.לחוק 225סעיףלפיפעולותלאישורהחברהנדרשהלאהדוחבתקופת ) 1

מיוחדיםא•שוריםהטעונותבהמשרהלנושאיהחברהביןעסקאנתנעשולאהדוחבתקופת ) 2

החברות.לחוק ) 1 ( 270סעיףלפי

שלאחריותבגבולמשרהונושאידירקטוריםביטוחפוליסתלרכושאישרהחברהדירקטוריון ) 3

לחברה ,בנוסף .אש"ח 28.2שלבסךפרמיהתשלוםכנגד ,ובמצטברלמקרהמש"ח 20

כנגדובמצטבר,לתביעהמש"ח 20שלאחריותבגבולותמקצועיתאחריותלביטוחפוליסה

אש"ח. 43.2שלבסךפרמיהתשלום
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועיםמגמות, .א

התקופה(להלן 2017שנתבסיכוםבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשינויים

כדלקמן:היוהנסקרת),

 2017שנתסיכום 2017הרביעיהרבעון

 1.2%- 4/4.8°הכלליהמניותמדד

60 SME -5.3% -6.9% 

 6.4% 5.6% 125ת"אמדד

 2.7% 6.2% 35ת"אמדד

 4.6% 0.5%להמרהאג"חמדד

 4.7% 1.3%כלליאג"חמדד

 4/0.4° 4/0.3°לצרכןהמחיריםמדד

המאקרותמונת

בשיפורטוי 1בלידיהבאההעולמיתהכלכליתבסביבהבשיפורהתאפיינה 2017שנת

העולםברחביההוןשוקי .הסנטימנטבמדדיובעלייההמובילותבכלכלותהצמיחהבנתוני

שומהיליטראמפשלהבחירותהבטחותשיצרומהציפיותהשנהבמהלךלטובההושפעו

הדולרמהיחלשות ,באירופההגיאופוליטייםבמתחיםמירידה ,המסבקודרפורמהשל

 .לבערבהשוואהנמוכהשנותרההעולמיתהאינפלציהומסביבתבעולם

שנתשלהשלישיברבעון-2.3%ל-2016ב-1.5%מהשנתיהצמיחהשיעורהאץבארה"ב

הצריכהבסעיףהעלייהובהמשךההשקעותבסעיףבהאצההיתרביןונתמך 2017

הנפטבמחיריההתייצבותשיצרהבהשקעותידולמהגלטובההושפעוהסעיפיםהפרטית.

בארה"בהאבטלהשיעורידר 2017במהלך .האמריקאיהעבודהבשוקהשיפורומהמשך

האטהשנתיהשכרעלייתקצב . 4.1%שללרמה 2016שנתבסוף 4.7%שלמרמה

האינפלציה . 2016שנתבסוף 2.9%לעומת 2.5%שלשנתילקצב 2017שנתבמהלך

בשנתש'נויללאנותרהלצרכןהמחיריםמדדידיעלשנמדדתכפיבארה"בהשנתית

סעיפי(מנוטרלתהליבהאינפלציית . 2.1%שלברמה , 2016לשנתבהשוואה 2017

 1.8%שללרמההתמתנות 2017שנתבמהלךרשמהזאתלעומתוהמזון)האנרגיה
זוהיחלשות .חדבאופןהדולרנחלש 2017שנתבמהלך . 2016שנתבסוף" 2.2%לעומת

שלשערומול 14.1 %שלובירידההמטבעותסלמול-9.7%כשלבירידהביטוילידיבאה

במשקהריביתרמתאתהאמריקאיהמרכזיהבנקהעלה 2017שנתבמהלך .האירו

שביןברצועהבארה"בהמוניטריתהריביתעמדה 2017שנתוףשבסכךפעמים,שלוש

הבנקמאזןלצמצוםבתהליךגםבפדהחלו ,הריביתלהעלאתבמקביל .-1.5%ל 1.25%

ארה"ב,נשיאבחראותוהמועמדכיהלבןבביתהכריזוהרביעיהרבעוןבמהלך .המרכזי

 .וולפאג'רוםהואהאמריקאיהמרכזיהבנקכיו"ריילןגינטאתלהחליף ,טראמפדונדל

המסבקודהרפורמהאתאישרוהלבןוהביתהקונגרסהרביעיהרבעוןשלסיומולקראת
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מסהפחתתאתלמנותניתןהרפורמהשכללההבולטיםהשינוייםמבין .האמריקאי

 . 35%שלמרמה 21%שללרמההחברות

לרמה 2017שנתשלהשלישיהרבעוןשלבסיומוהשנתיהצמיחהקצבהאץהאירובגוש

האירובגושהאינפלציה .שבים-6מלמעלהשלשיא ,-2016ב 1.9%שלמרמה 2.8%של

נמוכהעדייןהיא ,זאתעם .-2017ב-1.4%ל-2016ב 1.1%שלמרמה ,היאאףהאצה

י.-2%מבמעטנמוכהאך'קרובהרמהעלועומד ECBב-הציבואותוהאינפלציהמיעד

בשיפורתמכושעודמי ,האירוגושיברחבכלכלייםהמקרןבנתוניםהמהירהשיפורלדצ

הגיעואלו .השנהבמהלךהגיאופוליטייםבמתחיםהירידההיוהיבשתכלפיבסנטינט

שוקבמדינה.הבחירותתוצאותהיוודעעםבחדותירדואך ,בצרפתהבחירותערבלשיאם

ב•ר•דתב•טו•לידיהבאדבר ,נאהשיפור 2017שנתבמהלךהציגהאירופיהבעודה

נובמברבחודש 8.7%שללרמה 2016שנתבסוף 9.7%שלמרמההאבטלהשיעור

האג"חרכישותקצבאתהאירופיהמרכזיהבנקהפחית 2017שנתבמהלך . 2017

סוףלקראתאירו.מיליאדר 60שללרמהאירומיליארד 80שלמרמהשלוהחודשי

 ,הרכישותבקצבנוספתהפחתהלבצעצפוייםהםכי ECBב-הכריזוהשלישיהרבעון

 2017שנתבמהלך . 2018ינוארמחודשהחל ,חודשמדיאירומיליאדר 30שללרמה
לכתיבתנכון . BREXITה-בנושאהאירופיהאיחודןבילטניהיברביןהשיחותנפתחו

 .גבוההעדייןהמו"מלתוצאותנוגעבהוודאותאי ,אלהשורות

 .גדולברובאבהשיבזוהמכהןהממשלהראשזכהבמדינהשנערכוהבזקבבחירותביפן,

נוספותפיסקליותהרחבותשלליישומןהשוקציפיותאתהגדילההמוחצתהתוצאה

 .בכלכלתההשיפורהמשךעםשיטיבובמדינה

לרמהעלההשנהשלהשלישילרבעוןונכון 2017שנתבמהלךהאץהצמיחהקצבבסין,

רצהתוצמיחת . 2016שלהשלישיברבעון ) YoY ( 6.7%שלמקצב ) YoY ( 6.8%של

תמריציםומסדרתהעולמיתהסחרבפעילותמהשיפור 2017בשבתלטובההושפעהבסין

 .הכלכליתבפעילותלתמוךעזרואשרהממשלהמצדפיסקאליים

-ב 2017במהלךעלוהסחורותמחיריביציבות. 2017בשבתהתאפייןהסחורותשוק

11בשעלולאחרזאת 0.7% המשיכוהתעשייתיותהסחורותמחירי .-2016ב-4%.

לעומתם ,-4.3%ב 2017בשבתועלו ) 21.6% ( 2016בשנתשנרשמהההעלייבמגמת

 .-2016ב-1.1%בשעלולאחר 0.8%שלקלהירידהרשמוהחקלאיותהסחורותמחירי
 .-2016ב-45.2%בשעלהלאחר-12.5%בכ-2017בעלהוwזמסוגנפטחביתמחיר

המדינותסיכמועליוהתפוקהקיצוץמהסכםלטובההושפעההנפטבמחיריהעלייה

בקצבומהשיפורארה"ב)(למעטבארגוןחברותשאינןואלואופ"קבקרטלהחברות

 .לנפטהביקושלהתגברותשהביאתיולמהעהכלכלהצמיחת

בשנת 4.0%שללעלייהבהמשךזאת-3.0%בהסתכמה-2017בהצמיחהבישראל

אמנםהפרטיתהצריכהסעיףשלהצמיחהקצב . 2015בשנת 2.6%שלועלייה 2016

הוא ,זאתעם . 2016בשנת 6.1%שלמעלייה 3.0%שללעלייה 2017בשנתהאט

שנתבמהלךשנרשםרכבכליברכישותלזינוקהחדלייהשלמהתיקוןבעיקרוהושפע

האטההסעיףעלייתקצב .דומהמגמההציגעיםוקבסיםבנכההשקעותסעיף . 2016

בעיקרהושפעזהאך , 2016בשנת 11.9%שלמרמה 2017בשנת 2.7%שללרמה

סעיף .החולפתהשנהבמהלךגתבקריתבמפעלה 'אינטל'חברתבהשקעותמהירידה

-בעלהףיהסע .תיחיובמגמה 2017בשנתלהציגךיהמשרותיםיוהשהסחורותיצוא

שלההתחזקותמגמתהמשךולמרות 2016בשנת 2.5%שללעלי•הבהמשךזאת 2.3%

 .-4.2%ב 2017בשנתשהתחזק ,המטבעותסלמולהשקל
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וריביתתקציבאינפלציה,

שיעור . 2016בשנת 0.2%-לעומת 0.4%עלעמדה 2017שנתבמהלךהאינפלציה

מזההראשוןהחיוביהשינוישיעורהיה 2017בשנתלצרכןהמחיריםמדדשהציגהשינוי

המחיריםרמתלשלילההושפעה 2017בשנתגםהקודמותלשניםבדומה .שניםשלוש

ועלייתהגלובליזציהמהתעצמות ,הממשלהשלהיזומותהמחיריםמהפחתותהמקומית

עלהמיובאת.הסחורהמחיריבהוזלתשתמכההשקלשלהתחזקותוומהמשךהתחרות

הריביתרמתאתהותירישראלבנק ,השקלשלחוזקוולאור ,הנמוכההאינפלציהרקע

כנה.עלהמוניטרית

 321.1לעומתשקלים,מיליארדי-336.0בהסתכמו 2017בשנתהמדינההכנסותסך
 2017בשנת-8.4%בכנומינליתעלתההמסיםגבייתסך . 2016בשנתשקליםמיליארדי
לשנתהמדינהבתקציבהגירעוןאמדןמדידה).הגדרות(באותן 2016לשנתבהשוואה

המקוריהתכנוןלעומת ,מהתמ"ג-2.0%כשהם ,שקליםמיליאדר-24.8בהסתכם 2017

עלמוסברתהגרעוןמיעדהסטייה .מהתמ"ג 2.9%שלגירעוןעלשעמדהמדינהבתקציב

מסמבצעבשלבעיקר ,שקל)מיליאדר 13.3של(בסךמהצפויגבוהותהכנסות •ד•

 .ההוצאותבצדשקליםמיליאדר 1.4בסךביצועותתדיבידנ,ד

השלישיברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומ•םמאזן

מיליארד 2 . 7שללעודףבהמשךדולרמיליאדר-2.2בהשנהשלהאחרון)הידוע(הנתון

בגירעוןעלייהבשלבנעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה . 2017שלהשניברבעון

ידיעלקוזזהזועלייהדולר.מיליאדר-3.0לדולרמיליאדר-2.0מהסחורות jבחשבו

השג•.ברבעוןדולרמיליאדר-3.5מדולרמיל•אדר-3.7להש•רות•םבחשבוןעלייה

ההוןשוק

המשברמאזהמוצלחותואחתבעולםהמניותבשוקיחיוביתמאודשנההייתה 2017שנת

ארה"בפניעליתרביצועיהניבוהמתעורריםהשווקיםשנתיבסיכום .העולמיהפיננסי

שני .(דולרית)-37.5%בעלההמתעורריםהשווק•םשל MSCI nמכאשרואירופה

בפעילותוהשיפורהדולרחולשתהיוהמתעורריםבשווקיםשתמכוהמרכזייםהגורמים

בלטוהטכנולוגיהמניות ,בארה"ב .השנהשלהשל•שיהרבעוןלסוףעדבס•ןהכלכלית

שארפניעל NASDAQה- nמשלהיתרבביצועי nבמביטוילידישבאכפיהשנה

נמוכהאינפלציהבשילובהצומחתהכלכליתשהסביבהכמובןבארה"ב.המרכזייםים nהמ

שוקאתשדחפההרבהלאופטימיותסייעוהרפובליקניתהמיסיםלרפורמתוהציפייה

לשווקיםבניגודאךשעריםבעליותכןגםננעלההחולפתהשנה ,באירופה .המניות

אמצעועדהשנהתימראשמעורבת.במגמהיחסיתהתנהלהמסחרוארה"בהמתעוררים

לסוףועדמכןלאחראךביבשת,המניותבשוקיתמכההפוליטיהסיכוןהתפוגגותהשנה

ילשינושהביאמהמטהכלפיהפירמותרווחיעלללחוץהחלההאירוהתחזקותהשנה

רובבמהלךתנודתיהיהבאירופההמניותשוקלמעשה, .האירופיהאפיקכלפיהסנטימנט

המאקרונתונידךיומאהחזקרויהאידיעלהוכדבהואאחדמצדכאשרהשניההמחצית

לרבעוןעדלשלילהבלט , Nikkeiה-במדינה,המרכזיהמניות nמביפן,במניות.תמכו

בעליותלהיסחרהמדדבערבמדינההבחירותלתוצאותוהודותמאז .השנהשלהשלישי

חדות.שערים

ארה"ב

וה--28.1%בעלה DOW-JONESה- ,-21.8%בעלה S&P500 nמ ,שנתיבסיכום

NASDAQ מ ,הקטנותהמניותבגזרת . 29.7%שלעלייהעםיתרביצועיכאמורהניבn 
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עםהטכנולוגיהסקטורלחיובבלט ,הסקטוריםברמת .-14.6%בעלה RUSSEL-2000ה

שנתיבסיכוםשידרווהאנרגיההתקשורתסקטורלשלילהבלטוומנגד 38.8%שלעלייה

יחסיתיציבהנותרהשנים-10להתשואה ,ח"האגבשוקבהתאמה.-1.0%ו-1.3%ב

המטבעות,בגזרת . 2.40%שללרמהבלבדב 11נ-4בהחולפתהשנהבמהלךכשירדה

האמריקאיהמטבענחלשהאירומול .החולפתהשנהלאורןמחולשהסבלכאמורהדולר

שללרמה 9.5%שלהיחלשותנרשמההפאונדמוללדולר,אירו 1.2שללרמה-14.2%ב

 .לדולרין 112.7שללרמה-3.8%בנחלשהואהיפניהיןומוללדולרפאודנ 1.35

אירופה

יורוסטוקסמדדמקומי,מטבעבמונחית.ישנתבהסתכלותחיוביתבמגמהננעלהמסחר

11בעלה 600  FTSE-100ה ,-12.5%בעלוהצרפתי CACוה-הגרמני DAXה- ,-2%.
האיטלקי FTSEMIBה-ומדד-11.3%בעלההספרדי IBEXה- ,-12.0%בעלההבריטי

בגרמניהשנים-10להתשואה .מעורבתמגמהנרשמההאג"חבשוק .-16.9%בעלה

מנג,ד . 0.79%שללרמהנ"ב-10בעלתהבצרפתוזו 0.43%שללרמהנ"ב-22בעלתה

 . 1.19%שללרמהנ"ב-4בשנתיבסיכוםידרהבבריטניהשנים-10להתשואה

המתעורריםוהשווקיםאסיה

 . 37 .-5%בכאמור(דולרית)שנתיבסיכוםעלההמתעורריםהשווקיםשל MSCIמדד
21בעלההיפני Nikkeiמדדמקומי,מטבעבמונחי עלההברזילאי IBOVESPAה- ,-3%.

41בעלההסיני HANG-SANGומדד-30.3%בעלהההודי NIFTYה- ,-26.9%ב .3%-. 
 .) 0.1- %(שנתיתבהסתכלותקלותשעריםבירידותננעלהרוסי MICEXמדד ,מנגד

ישראל

חסרתשואתהניבו ) 125ת"א , 35(ת"אהמרכזייםהמדדיםשאר 90ת"אלמדדפרט

ב-עלה 125ת"א ,-2.7%בעלה 35ת"א ,-21.2%בעלה 90ת"אמדד .לעולםביחס

 .-6.9%בהחולפתהשנהבמהלןירד SME60ות"א 6.4%

הנגזריםשוק

מיליון-31.2בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור , 2017שנתבמהלן

עלעתידייםבחוזיםהמחזוריס.הבסנכסבמונחיש"חטריליון-4.462באופציה rאיחידות

השנתיהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-12.5בהסתכם 35ת"אמדד

באופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-473בדולר/שקלבאופציות

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליאדר-16.2בהסתכםאירו/שקל

מדינהאג"ח

במהלן 3.4%שלעלייהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותת rממשלתיאג"ח

החובאגרות ,-0.5%בעלושנים) 0-2 (הקצריםלטווחיםהחובאגרות .החולפתהשנה

 .-4.6%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובואגרות 1.9%בעלושנים) 2-5 (הבינוניות

 4.2%שלעלייהנרשמהקבועהבריביתהשקלי_באפיקצמודותלאממשלתיותאג"ח
שנים) 2-5 (הבינוניחלקו ,-0.5%בעלהשנים) 0-2 (הקצרחלקו . 2017שנתבמהלך

 .-7.6%בעלהשנים) 5+ (הארוךוחלקו-2.4%בעלה

קונצרניאג"ח

הבטוחיםבאפיקים . 2017בשנתשעריםעליותרשמוהקונצרניבאפיקבונדהתלמדדי

ב-עלה 60בוגדתל ,-4.4%בעלה 40בוגדתל ,-2.8%בעלהבנקיםבונדתל ,יותר
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המסוכניםבאפיקים .-7.5%בעלהשקליבונךותל-7.1%בעלה 20בוגדתל , 5.8%

המרווחים,ברמת .-7.3%בעלהתשואותבוגדותל 5.1 %-בעלהיתרבוגדתלמדדיותר,

בלטויותר,הבטוחיםבאפיקיםהמרווחים.שלבסגירההתאפייןהחולפתבשנההמסחר

שקליבוגדתלומדד 1.17%שללרמהנ"ב-38בהצטמצםשמרווחו 20בוגדתלמדד

תלמדדמרווח ,יותרהמסוכניםקיםיבאפ . 1.46%שללרמהנ"ב-39בהצטמצםשמרווחו

בהתאמה. 1.91 %-ו 1.14%שללרמהנ"ב-34בהצטמצםתשואותבוגדותליתרבוגד

שליחסיתהקצרהבהסטוריהשיאלשנתהייתה 2017שנתבאפיק,הוןגיוסיבגזרת

במהלךש"חמיליארד 63.57אג"חבאמצעותגייסוהחברותבישראל.הקונצרניהשוק

 . 2016לשנתבהשוואה 3.6%שלעלייההחולפת,השנה

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותפעילות

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

הפעילות:במסגרת 2017שנתבמהלך

בהיקףבארץמניותונמכרוmנמי 12.2כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתי:באפיק

ונמכרו li!Jמ' 19.7כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . li!Jמ' 7.6כ-של

 .mנמי-20.1כשלבהיקףל"בחוסלותעודותמניות

אג"חונמכרו li!Jמ'-15.4כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשוקונצרני:האג"חבאפיק

 • li!Jמי-19כשלבהיקףצמודות

קונצרניותאג"חונמכרוmנמ'-23.3כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנקנוכןכמו

 . li!Jמ' 4.8כ-שלבהיקףשקליות

 .mנמ'-2.1כשלבהיקףמט"חצמודותקונצרניותאג"חנרכשובנוסף

 4.1כ-שלבהיקףבחו"לאג"חונמכרו li!Jמי 0.3כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשוכן,כמו
 . li!Jמ'

אג"חונמכרוmנמי 0.8שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתי:באפיק

 .mנמ' 12.2שלבהיקףצמודותממשלתיות

ממשלתיותאג"חונמכרוmנמ' 26.1שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשו ,בנוסף

21כ-שלבהיקףשקליות  • li!J 'מ 7.

הכספייםהדוחותתאריךלאחרבמשקכלכליותהתפתחויות

 : 15/02/18ועד 31/12/2017מתאריךלתקופההדוחותפרסוםלאחראירועים

ישראל

היהצדמברחודשמדד .-0.4%בירדינוארחודשומדד-0.1%בעלהדצמברחודשמדד

מציפיותבמעטנמוךשהיהינוארמדדלעומתזאתהחזאיםציפיותמקונצנזוסבמעטגבוה

ב-עלתההאינפלציה 2018לינוארועדהאחרוניםהחודשים 12במהלךהקונצנזוס.

ממשלתישמדדכךהמקומיהאג"חבשוקירידותנרשמוהנסקרתהתקופהבמהלך . 0.1 %

הושפעההמקומיהאג"חבשוקשנרשמההתשואותעלייתכינראה .-0.8%בכידרכללי

סלמולהשקלשלבשערושנרשמהומההיחלשותבעולםהאג"חתשואותעלייתממגמת

אל-1.6%בהשקלנחלשהנסקרתהתקופהבמהלך .פברוארחודשמתחילתהמטבעות

לאירו.שקל 4.42שללרמההאירומולאל-6%ובלדולרשקל 3.54שללרמההדולרמול

בעולם

 . o/1.5°-1.25%שלברמהשינויללאהריביתאתהותירהפדהנסקרתהתקופהבמהלך
השיפורלצד ,הנסקרתהתקופהבמהלךתומכיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםהמשך
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במהלךעלוכך, .המשקיעיםשלהאינפלציהבציפיותשיפורגררוהעבודהבשוקהמתמשך

-ו 17 ,-43בשנים-10שנים 5 ,שנתייםשללטווחיםהאינפלציהציפיותהנסקרתהתקופה

בתשואותיחסיתחדהבעלייהלוותההאינפלציהבציפיותהעלייה .בהתאמה ,נ"ב 13

ל-ארה"בממשלתאג"חנסחרההנסקרתהתקופהשלשבסיומהכך ,ותיהנומינל nהאגיי

בתשואותהעלייה . 2014שנתמאזביותרהגבוהההרמה , 2.91%שלברמהשנים 10

העלייההמשךרקעעלזאתהמניות,שוקביצועיעלשליליתבצורההשפיעההאג"ח

רקעעל .האג"חיתלאלטרנטיבהבהשוואההמניותשווק•גילמואותןהסיכוןבפרמיית

המניותשוקירשמואותםמהרווחיםחלקפברוארחודשבמהלךקוזזוהתשואותעליית

הדאו- , S&P-500המדדיעלוהנסקרתהתקופהשלשבסיכומהכךינוארחודשבמהלך

הדולר ,הנסקרתהתקופהבמהלך .בהתאמה , 5.1 %ו- 1.9% , 2.2%ב-קידי oוהנא oג'ונ

לרמה-2.2%בעלהןwזמסוגנפטחביתמחירהמטבעות.סלמולאל-3.8%בנחלש

 .לחביתדולר 61.4של

כלכלייםבכיריםשלמפיהם 'ביציות'הערותשלפרסומןהמשךרקעעלהאירובגוש

התשואותלעלייתובמקבילתומכיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםהמשךרקעעל ,ביבשת

הנסקרתהתקופהבמהלךרשמה ,כך .בולטתעלייההאג"חתשואותגםרשמו ,בארה"ב

ביןהקואליציוניהמו"מבגרמניה, .נ"ב 34שלעלייהבגרמניהשנים-10להאג"חתשואת

בנוגע ) SPD (דמוקרטית-הסוציאלהמפלגהלבין ) CDU (מוקלאנגלהשלמפלגתה

אל-3.9%בהתחזקוהאיר ,הנסקרתהתקופהבמהלך .נמשךהאחדותממשלתלהקמת

לאבארה"בהמניותבשוקיהתנודתיותעליית .לאירודולר 1.25שללרמההדולרמול

התקופהשלסיומהלקראתחדותירידותשהציגוהאירו,בגושהמניותשוקיעלגםפסחה

במהלךרשמוהאירובגושהמניותשוקי ,בארהייבהמניותלשוקיבניגוש .הנסקרת

 Stoxxוה- Euro Stoxx-50ה , DAXה-מדדיירדו ,כך .מצטברתירידההנסקרתהתקופה
600 europe בהתאמה ,-3.3%ו 3.2% , 4.4%שלירידות. 

היפניהייןשלשערו . 5.7%שלירידההיפניהניקיימדדרשםהנסקרתהתקופהבמהלך

 .הדולרמול-5.3%בהנסקרתהתקופהבמהלךהתחזק

מנוהליםנכסיםהיקף .ב

החברהלתקנוןבהתאם .לשופטיםהשתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

קופותחוקלהוראותלב(ובשיםענפיתהשתלמותקרןשלמנהלנךוכחברההמנהלת

ניהולמדמינובעותהחברההכנסותכל .רווחלמטרתשלאהינההחברהתוליפע ,גמל)

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויבים

 :החברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

2017 2016 

 309,849 313,372לשופטיםהשתלמותקרן

יסודבמסמכישינויים .ג

החברה.שלהיסודבמסמכישינוייםהיולאהדוחבשנת
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הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםד.

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםאירועלאבדוחהמכוסההתקופהבמהלך

החברה.

הדוחבתקופתמהותייםאירועיםה.

כוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילתא.

המערכותאתולהבעירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסיים

עדהינההמוקדמתההזדעהתקזפתמלם.לחברתהגמלקופזתלתפעולהמשמשות

האפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018סוףעדלהארכהאפשרותעם , 2017סזף

לקופה.תפעולשירותילמתןהשונות

המדינהמטעםנציגיםמזנולא 2017בשנתהחברה,של!נשנותחוזרותפניותחרףב.

תקנונה.פיעלכנדרשדבירקטוריון

דירקטוריזןחברישנישלבחזסרפועלהחברהדירקטוריוןהדו"חות,פרסוםלמועדנכון

הדירקטוריון.יו"רלתפקידהמיועדדירקטורמבניהםהמדינה,מטעם

בהרכבומאושריםנסקריםהדו"חותהממשלתיות,החברותרשותהנחייתפיעל

דירקטוריון.יו"רחסרבוהנוכחיהדירקטוריון

כספייםקשייםעללהצביעהעלוליםאירועיםו.

הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולהוצאותענפית,השתלמותקרןבנאמנותמנהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחרבפועל.המנהלתהחברההוצאותלפי

כספיים.לקשייםלהיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאות .ז

אואחרבתאג•דהשקעות ,משותפותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

כאמור.בהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורהגדלה/הקטנה

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ח

תוךהשתלמותבקרןלחיסכוןניהולאלטרנטיבתבהעמדתמרכזיתחשיבותרואההחברה

ניהולמולאלוהפוטנציאליים,הקיימיםהעמיתיםבפניבכך,הכרוכותבעלויותניכרחסכון

ניהול.דמייעתירמסחריים,השקעותגופיבאמצעותהשקעות

מתבצעהקרןתפעולחוץ.במיקורשירותיםנותניעלבהבתססהקרןאתמנהלתהחברה

-בתחומםהראשונהמהשורהויציביםמקצועייםעיקרייםשירותיםנותנישניבאמצעות
העמיתיםוזכויותהקרןחשבונותאתהמתפעלכגורםהמשמשבע"מהפועליםבנק

מפקחתהחברההקרן.השקעותאתהמנהלכגורםהמשמשבע"מהשקעותביתופסגות

האחריםהשירותונותניהמשרהנושאיבאמצעותאלוגופיםשלפעילותםעלשוטףבאופן

העמיתים.ילצרכמשלימיםשירותיםונותנתבחברה,
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שלצירוףהנ•תן,ככלשיבטיח,אופןבהקופהשלההשקעותמדיניותאתקובעתהחברה

ולת•אבוןלמאפייניהםלבבשים ,העמיתיםצרכיאתההולמיםסיכוןומידתתשואהרמת

אתיקפדנבאופןלקייםמנתעלניהוליתלבותשומתמאמציםעהיומשק ,שלהםןוהסיכ

ההשתלמותקרןועלעליההחלותההוןשוקרשותוהנחיותהתקנות ,החוקהוראות

 .מוסדיכגוףדהולתפקהמאתיםתאגידיממשלשלקיומוולוודא ,בניהולה

עלבעתידגםשמירהתוךהעמיתיםלטובתולפעוללהמשיךהמנהלתהחברהבכוונת

 .בבערשהיהיכפ ,שבניהולההקרןאתהמאפייניםוהנ•הולהשירותשלהגבוההרמתו

בכךםיהמתמחגופיםי"עתוההשקעתיקאתולנהלךילהמשתשאףהמנהלתהחברה

 .האפשרככלגבוההוברמהכותייאבניהול

הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות .ט

הקרובה.בשנההרגילםיהעסקממהלךהחורגותתכניותצופהאינהההחבר

חירוםלשעתהיערכות

שוקרשותלהוראותבהתאםחירוםלשעתוהיערכותעסקיתותיהמשכתוכניתלחברה

 .שוטףבאופןמתורגלתהתוכנית ,וחיסכוןביטוח ,ההון
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדב.רוההנהלההדירקטוריוןדוח

(להלן:לשופטים"השתלמותקרןלניהול"החברהשל ,הדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,

כספי.דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה

ביטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההמנהלתהחברהשלמיתיהפנקרהבהמערכת

כספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

ן.ההושוקעלהממונהוהוראות ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחילתקנבהתאםםיהמפורסמ

לפיכן .מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל ,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא

בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהיכןאלומערכותכינקבעםאגם

כספי.דוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

עסקאותכילהבטיחהמיועדתפהימקבקרותתכמערמקיימתוןיהדירקטורבפיקוחההנהלה

 .םימהימנהחשבונאייםוהרישומים ,מוגניםםיהנכס ,הלהההנלהרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתדעיהמשערוצילהבטיחיכדצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלהבנוסף,

 .פנימיתבקרהנהליביצועלרבות ,ביצוע ) monitor (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוריוניםיטקרעלבהבתסס , 2017דבצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Committee of Sponsoring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל
COSO) Treadway Commission (. מאמינהההנהלהזו,הערכהעלבהבתסס

) believes ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2017בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית.הינה

דירקטור

ל"מנכ

כספיםמנהל

חיימוב•ץ'גילרו"ח

יסמכלמשה

סוויריראובןרו"ח

~ 

/ 1 

~ 
~ 

 2018 ,במרץ 26הדוח:אישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהיר , oמכלימשה ,יאנ

"החברה :להלן(בע"מ"לשופטיםהשתלמותק,רן.לניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .)"הדוח"(להלן: 2017לשנתהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,דיעתייעלבהתבסס . 2

לא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהת"חסמטעיםיויה

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרפיכסומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ימירותזהעצמיבהוןייםינוהש ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרהריםיהמצההמנהלתבחברהחריםואאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספייווחדעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלופיקוחנתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהםינהלובקרותקבענו )א(

עתנוילידמובאהמנהלתלחברההמת"חסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעל

וחודיעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואזכספי,וחודיעלמיתיפנבקרהקבענוב)(

כךולהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,

ולהוראות ) IFRS (םומייבינלאדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההון;שוקעלהממונה

המנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםתוהבקרשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתוםהגילוי,לגבייםוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחסהוהמכהתקופה

שאירעיכספוחוידעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינו )ד(

עלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראוי,מהותבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

ניתעדכההערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהליקוייםכלאת )א(

החברהשלולתהיכבלפגועשצפוייםסביראשרכספי,ווחידעלמיתיהפנהבקרה

וכן- ;כספימידעעלודלווחלסכםלעבד, ,לרשוםהמנהלת

מעורביםואההנהלהבתמעורבה ,הותיתמנהישאןיובמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעזתיתפקידלהםשישאחריםעובדים

 .כספיוחדיועל

ר,אחאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2018במרץ, 26
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירראובן,סוויר•אני,

"החברה(להלן:בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2017לשנתהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנבוזלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2
לאמצגים,אותםנכללובהזהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

דבוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(
לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעל

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת •כספי
ולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ההון;שוקעלהממונה

המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(
לתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

עלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעהרביעיברבעון
וכן-כספי;דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

דלירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

העדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותר

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

כספי.דיווחעל

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2018במרץ, 26
כספיםמנהל Iסוויריראובןרו"חתאריך
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ושות'ורדיצבי

חשבוןרוא•.

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה-בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2017בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןבע"מ
 Committee of Sponsoring Organizations of thcה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשל

לקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון .) COSO-(להלן Treadway Coז nרוז issioרז
דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה
המצורף.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללתכספי

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
Board רואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארהייב
מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון
כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירה

שקיימתהסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .החברהשל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן ,מהותיתחולשה
אנולנסיבות.בהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו .שהוערךהסיכון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
הממונהלהנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאםהאוצר,במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעל
 .-1964התשכ'ידגמ)ל,קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסובתקנות-2005התשסייהגמ)ל,
לניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות ,סבירבפירוטאשר,רשומות
כנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם(לרבותהקופה

במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדי
מסובתקנות 200sת- 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם ,חאוצר
שלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת-1964התשכ"ד ,גמ)לקפותולניהוללאישור(כלליםהכנסה
מספקים ) 3 (-ו jהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופה
הוצאה(לרבותהעברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידה

הכספיים.הדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה ,הקופהנכסישלמורשיםבלתימרשות)

מוטעית.הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקתכן,כמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
 .לרעהתשתנההנהלים

השנהבתחילתחיצונידירקטורמינויהעדרעקבחוקיקוורוםחסריםהחברהמוסדות 2017בשנת
החברותרשותידיעלהדירקטוריוןיו"רלתפקידמיועדמהסכשאחדדירקטורים 2מינויוהעדר

לרבותהפנימיתהבקרהבאפקטיביותשפוגעמהמכן.המשתמעכלעלהשנה,בהמשךהממשלתיות
הכספיים.הדוחותאישור

הדירקטויון,יו"רלרבותבהמשכה,דירקטוריםושניהשנהבתחילתצונייחדירקטורמינויאילמעט,
שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,החברהלדעתנו,
בקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2017בדצמבר 31ליוםהחברה
 . cosoידיעלשפורסמהפנימית
 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאת ,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםגסביקרנו

שבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2016-ו 2017בדצמבר
על 15לביאורהלבתשומתהפניתעםמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2017בדצמבר 31ביוםהסתיימה

דירקטוריון.ויו"רדירקטוריםמינויהעדרבענייוכספייםדוחותאותם

 ;,,/ e, j · ?י ( '? ·ו 2018במרס 26
חשבוןרואיושרת•-ורדיצביתאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

כספייםדוחות

 2017בדצמבר 31ליום



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2017בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

הענייניםתוכו

עמוד

 45המבקרהחשבוןרואהדוח

 46-48הצהרות

 49הכספיהמצבעלדוחות

 50והפסדרווחדוחות

 51-6Zהכספייםלדוחותבאורים



ושות'ורדיצבי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
משלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2016ו- 2017בדצמבר 31לימים"החברה")-{להלן
באחריותחינםאלהכספייםדוחות . 2017בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבחןשהאחרונההשנים

עלבהתבססאלחכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו .החברהשלוההנחלההדירקטוריון
 .ביקורתנו

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלכלליבהתאםביקורתנואתערכנו
אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרךחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
הכספיים.שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.
ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת

אנובכללותה.הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

הכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהנ"להכספייםהדוחות ,לדעתנו
השניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2016ו- 2017בדצמבר 31ליוםהחברהשל

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם , 2017בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונה
רשותלהוראותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם
הממשלתיות.החברות

דירקטוריםמינייהעדרבדבר 15לביאורחלבתשומתאתמפניםאנודעתנוחוותאתלסייגמבלי
ידיעלהשנהבתחילתחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועדדירקטורלרבות
 .מכןהמשתמעכלעלהממשלתיותהחברותרשות

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו
 31ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2017בדצמבר,

הפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתדעתחוותכלל 2018במרץ, 26מיוםשלנוחווהד cosoידי
 .החברהשלכספידיווחעל

רשות•ורדיצבי

 ,,, / L J ·ו'"( ,;ו ?
 '/חשבוןרואי

 2018במרץ 26 :תל-אביב
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הדירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דוווחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירחיימוביץ',,גילאני 1200S •ה 11התשסהדירקטוריון) n11דווהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןידח(שניהם 2017לשנתהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגבולליםאינםהדוחותהדוחות/אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור /שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים/אותםניתנושבהן

בדוחהבלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות Iהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמבלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות/
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי /בזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד /אני . 4
גרמנואו /באלהונהליםבקרותקבענולבןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים /באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט Iבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא /לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1בזוהצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבסס Iשלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםבספידיווחעלפנימית
 iבספימידעולדווחלסבם /לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית/שאינהוביומהותיתביותרמית/בלב)
החברה.שלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיובלפיעל 1אחראדםבלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2018במרץ, 26
חיימוביץוגיל-דירקטורתאריך

j 
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותכדברנוסף(דר"חהממשלתיותהחכרותלתקנותכהתאם
 :כימצהיר Iמכליסמשהבדימוסהשופטאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11דורהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחכרהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות) •להלןידח(שניהם 2017לשנתהחכרה) •(להלןמ 11כע

עובדהשלנכרןלאמצגבולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהבלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיכהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המצוגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיכהוןהשינויים ,הפעלוות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםכחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו /כאלהונהליםבקרותקבענולבךכהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםבאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההבנהתקופתכמהלךבפרט ,כחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החכרהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינו ,בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריןו

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירכאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתכקרה

בספי;מידעלודווחלסבםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםארמנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיובלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו

Z6 ,כמרץZ018 
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירסווירי,ראובןח 11רראני, , ZOOSה- 11התשסהדירקטוריון}ודר"חהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות}.-להלןידח(שניהם 2017לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכרןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיכותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחרץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהכהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתכושבהן

כדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות /הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיכהוןהשינוייםהפעלוות,
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםכקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים Iכאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס /שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 iכספימידעלודווחלסכם ,לעבד ,לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו

 2018במרץ. 26
תאריך

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

 :םינכס

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםוויושמזומנים

הנכסיםבלסך

הון:

מניותהון

 31ליום
בדצמבר

2.017 2.016 ----
ש"חאלפיבאור

3 2. 
4 2.80 2.51 
Z )98 175 5 ,)ה 

455 351 --
6 

הוןבלסך

התחייבויות:

 8זכותויתרותזכאים

בויותייההתחכלסך

וההתחייבויותההוןבלסך

נפבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

455 

455 

455 

351 

351 

351 -
Z6 ,2.018במרץ 

אישורתאריך

הכספייםהדוחות

~--
יריסווראובןרו"ח

כספיםמנהל
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מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחות

ביוםשהסתיימההלשכ
בדצמבר 31

2017 2016 2015 

ש"חאלפיבאור

 1,289 1,321 2(ז), 9 1,338ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,289 1,321 1,338ההכנסותכלסך

 1,289 1,321 1,338 11וכלליותהנהלההוצאות

 1,289 1,321 1,338ההצואותכלסך

לתקופהרווח

 .הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

כללי 1-באור

 .א

 .כ

ג.

ד.

 .ה

 .ו

הפיקוחבחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחכרה
החכרהלחוקבהתאםזה.לחוקוכפופה , zoos-התשסייהגמ)ל,(קופותיםנסיפינשירותיםעל

ההשתלמותבקרןהעמיתיםחסכונותניהולהיאהיחדיהומטרתהרווחלמטרותשלאפועלת
 .שכניהולהלשופטים
הממשלתיות,החכרותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםמוגדרתהחברה
 .פיועלשהותקנווהתקנות-1975תשלייה

-גמללקופת ,תאגידיתגמלמקופתלהפיכתהמכנישינויהחברהביצעההאמור,לחוקכהתאם
החברה-תמנהלחברהידיעלבנאמנותהמנוהלת"הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן

"החברה").-(להלןבעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהול
רשותידיעלוכן ,המניותכעלישלהכלליתוהאסיפההחכרהדירקטוריוןיידעלאושרהמהלך

לקרןואישור ) 5/041מס•(רישיוןמנהלתכחברהלפעוליוןרישלחברההעניקהאשר ,ההוןשוק
 .) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמות

-ל 11מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרן 11מהחכרהשםשונה 3014107כיוםי,המבנהשינויבמסגרת
 ."לשופטיםהשתלמות"קרןנקראתוהקרןיימ",בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"

המנהלת,החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחכרהשלההתאגדותתקנוןתוקןכן'כמו
 .הגמלקופתעבורחדשתקנוןואומץ

(להלן-וחסכוןביטוחההון,שוקרשותעלהממונהלהוראותכהתאםכערכוהכספייםהדוחות
 .מקובליםחשבונאותוכלליההון)שוקעלהממונה
להחלטתכהתאםהממשלתיות.החברותרשותלהנחיותכהתאםגםנערכוהכספייםהדוחות
הממשלתיותהחברותלגבי ,הכלליתהחשבונאיתהתקינה 5.8.2004מיום 701כקהממשלה

שללתקינהבנוסףתינההממשלתיות,לחברותהייחודיתהתקינה .הפרטיטורקהסשלתינה
כמפורטממשלתיותלחברותםייספציפנושאיםשלכחדיודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטור
לחוק.לפיכך,בהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה .הרשותבחוזרי
ביטוחההוןשוקרשותבהוראותשנקבעהזוהיאןהקרלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה
לנושאיםכחידודאוכהרחבהבאותהממשלתיותהחברותרשותהנחיותואילווחסכון

 .ספציפיים

תקניהוראותאתהמחילחוזרוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהפרסם 7/5107ביום
 . 1/1/08מיוםהחלמוסדיים,כגופיםהבינלאומייםהכספיהדיווח

הדוחותעלהשפעהנלאומייםהבייהכספהדיווחתקניליישוםאיוהמאזןלתאריךנכון
להלן. zבביאורהאמורטלמעהחברהשלהכספיים

הכנסות:

אי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחכרהתקנוןפיעל
כפועלהוצאותיהפיעלהןהקופהאתכהןחייבהאשרניהולמדמיהחכרההכנסותכללכך

 .הפסדיםאורווחיםלחברהאיולפיכך ,הדיןהוראותפיעלשיקבעיהמרבלשיעורוככפוף

עצמי:הון

מפעליתגמלקופתשלמנהלתחכרהובהיותהגמל,קופותלחוק ) 3 ()א( 4יףלסעכהתאם
מינימנלי.עצמימהוןהחברהפטורה ,לעיליביףבסעכאמורלהשניתןלרישיוןבהתאם

העצמיבהונההשינוייםעלדוחמציגההחברהאיו ,לעילחיובסעיףזהבסעיףהאמורלאור
זהלמידעמשמעותבהיעדר

למידעמשמעותבהיעדרהמזומניםבתזרימיהשינוייםעלמידעניתןלאאלוכספייםבדוחות .ז
 .הז
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)כללי- 1באור

ח.

ט.

 :כספייםדוחותאיחדו
הנ"להקרןשלוהתחייבויותיהנכסיההשתלמות.קרןמסוגגמלקופתמנהלת,החברה

בעלותלחברהואיוהחברהמחשבונותבנפרדהמתייחסות,החוקהוראותפיעלמנוהלים,
בדוחותהקרןונכסיפעולותנכללולאלפיכך .לעמיתיהןלתשואההתחייבותאועליהן

הכספיים.

הגדרות:

 :אלהכספייםבדוחות

בע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

לשופטים.השתלמותקרןהקופה-הקרן, . 2

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כמשמעותם-קשוריםדצדים . 3
 . 2012תשע"ב-מוסדיים),גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופותפיננסייםשירותים

 . 2010ע- 11התששנתיים)כספיים(דוחותערךניירותבתקנותכמשמעותם •ענייובעלי . 4

 .בע"מהפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

 .וחיסכוןביטוח ,ההוןשוקרשות-ההוןשקורשות . 7

 . 2005 ,ה 11התשס-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק . 8

-תשכ"ד-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 9
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRS(להלן-בינלאומייםכספידיווחתקני . 10

בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהם ) IASB (בינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

) IFRS ( בינלאומייםחשבונאותותקני) IAS < עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות

דייעלשנקבעופרשנויותאו ) IFRIC (בינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

בהתאמה. ,) SICולפרשנויותהמתמדתהועדה
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 .) 11IFRS11הלן-(לאומייםבינלכספייווחדלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות

 . 2018במרץ, 26ביוםהחברהדירקטוריוןי 11עלפרסוםאושרוהכספייםהדוחות

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםםייהכספהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

 .אלהמאומדניםשונותהיותלולותעלבפועלותשהתוצאבהריו .והוצאותהכנסותוהתחייבויות,

בינלאומייםדיווחתקניג.

והפסדרווחדוח . 1

"תקני(להלן-להםוההבהרותבינלאומייםיכספדיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות
11IFRS ( בסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמוראש

הממונה.להנחיותבהתאםוכן ,החברהשלהחשבונאיתהמדיניותנקבעה

 IAS 24בינלאומיחשבונאותתקן . 2

התיקון)-(להלן IAS 24ל-יקוןהתקשור-לצדבהקשרגילויים IAS 24בינלאומיחשבונאותתקן

עקביותחוסרולמנועקשורצדעםהיחסיםזיהויאתלפשטמנתעלקשורצדהגדרתאתמבהיר

ביוםהמתחילותשנתיותלתקופותהכספייםמדוחותהחללמפרעמיושםהתיקוןוז.הגדרהביישום

 . 2011בינואר 1

הכספיים.בדוחותנכללוהמתאימיםהגילויים

המדידהבסיס .ד

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלהוכנוהדוחות

 :הנכסיםהערכתבסיס .ה

מזומניםושווימזומנים

מזומניםישוו .דרישהלפיופקדונותמיידילשימושהניתניםמזומניםיתרותכולליםמוזמנים
שלועיםדילסכומיםבנקללהמרהניתנותאשרגבוההנזילותמתבררקצלזמןהשקעותכוללים

מוכריםמזומניםיושוומזומניםבשווים.שינוייםשלמשמעותיבלתילסיכוןחשופותואשרמזומנים

 .היווצרותםבמודעלראשונה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

{המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי • 2כאור

 :חדשים IFRSתקנישללראשונהיישום .ו

להיותצפויהלא ,יישומםדערמהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקניהחברה,רכתלהע
 .החברהשלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

 :כהכנסותהכרה .ז

שההטבותצפוי ,מהימןבאופןלמדידהניתנותהןכאשרהכוללהרווחעלבדוחותמוכרותהכנסות

יתכותנהעסקהבגירשיתהוואושיתהווהעלויותוכןלחברהרמויזלעסקההקשורותהכלכליות
 .מהימןבאופןלמדידה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייכספהתוחלדוםאוריב

ועבקושכר- 3באור

 :ותנועההרכב .א

מחשוב

שייחאלפי

ותעל

 6 2016בינואר 1ליוםיתרה

תוספות

 6 2016בדצמבר 31ליוםיתרה

תוספות

 6 2017בדצמבר 31ליוםיתרה

שנצברתחפ

 .2 2016בינואר 1ליוםיתרה

 2תוספות

 4 2016בדצמבר 31ליוםיתרה

 2תוספות

 6 2017בדצמבר 31ליוםיתרה

ספריםבךהער

 2017בדצמבר 31ליום

 2 2016בדצמבר 31םולי
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך}קבוערכוש • 3באור

שימושייםחייםאורך .ב

בדצמבר 31וםיל
2017 2016 

 33% 33%מחשוב

חובהויתרותביםייח • 4באור

בדצמבר 31ליום

2017 2016 

ש"חאלפי

מראשהוצאות

קשורדצפטים-ולשהשתלמותקרן

חובהתרותיוחייביםסה"כ

62 

218 

280 

62 

189 

251 

מזומניםושווימזומנים • sבאור

בדצמבר 31ליום

2017 2016 

ש"חאלפי

 98 175מידייתהלמשיכיםנמזומ
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מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספתדלוחויםרואב

ניותמוןה- 6ראוב

בימסוגמניות 250 1יאמסוגמניות 250למחולקכשהוא ,א 11כי 11ל 501שלבסךמניותבהוןנרשמתהחברה
ונפרע.הונפקןוההכללא .אחתהכרעתומניית

 :הבאבאופןיםחדשבשקליםההוןחלוקתנערכההחדשהשקלהנהגתעם

ענפרםשור

חש"חשוו

זהה)- 2016 ( 2017בדצמבר 31ליוםתתרכב

 0.0001 0.0001ח 11ש 0.0001בתהכרעהמנית 1

 0.025 0.025ח 11ש 0.0001בנותאיתרגילומניות 250
 )*( 0.025ח 11ש 0.0001בנותבילותירגמניות 250

0.0501 

מניותהכמותשלבירורמבצעתהקרן .קופשהונבימסוגתהמניולכמותבהירותאי(*)קיימת
שהונפקה.המדוייקת

סהנהכלעסיםמי- 7וראב

 ,רווחתרמטללאברהחכהחברהפועלתבפועל, .הכנסהומסמוסףערךמסלענייוכספידמוסתינההחברה
 .התיאולהוצשוותהכנסותיהוכלמאחר

כותזתרותויםיכאז- 8וראכ

בדצמבר 31ליום

2017 2016 

חש"אלפי

 64 62מראשהכנסות

 270 374לשלםהוצאות

 17 19תיוממשלתורשויותמוסדות

 351 455זכותויתרותזכאיםהכלסך
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות- 9באור

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2017 2016 

 n11שאלפי
2015 

 1,289 1,321 1,338ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2017 2016 

אחוזים

2015 

 0.42 0.43 0.44ההשתלמותמקרןניהולדמי

החברהשבניהלוההשתלמותקרןאדוותנתונים- 10באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיםהיקף .א

ביוםשהסתיימהלשנה

 31ליום
 2017בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

 2017בדצמבר 31

תקבולים

 n11שאלפי
תשלומים

 14,021 28,018 313,372לשופטיםהשתלמותקרן
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החברהשבניהולההשתלמותקרןאדוותנתונים • 10באור

כספיםהעברותב.

לשנה
שהסתיימה

 31יוםב
 2017בדצמבר

ההשתלמותקרן

ש"חאלפי

אחריםמגופיםהעברות

גמלמקופותהעברות

אחריםלגופיםהעברות

 (27,637)גמללקופותהעברות

 (27,637)נטוהעברות,

וכלליותהנהלההצואות • 11באור

דירקטוריםביטוחפרמיית

רקטוריםידגמול

 ) 14ביאור(ראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 14ביאור(ראההשקעותמנהלניהולדמי

נאמנותוקרנותסלתעודותבגיןניהולמיד

 •ומקצועימשפטיייעוץ

ואינטרנטמחשבאחזקת

דוחותוחמשל

והשתלמויותכנסים,עיוןימי

פחתהוצאות

אחרות

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותותיוכללהנהלהוצאותה

םויב המייתסהש הנשל
רבמצדב 31 

2015 2016 2017 

ח"ש יפלא

81 87 82 

161 157 183 

217 215 217 

108 107 108 

20 6 4 

651 688 699 

13 13 13 

14 15 28 

8 

2 2 2 

22 23 2 

1,289 1,321 1,338 

13 13 13 
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מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

ייםהכספותחלדוםוריבא

עיוומקצמשפטיץייעותוצאהווטירפ*

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2017 2016 2015 

ש"חאלפי

 86 87 89חשבונותביקורת

 91 91 90פניםמבקר

 154 155 153כספיםמנהל

 122 134 145משפטייעוץ

 71 70 71השקעותיעוץ

 49 49 49סיכוניםניהול

 64 84 84ומזכירותאכיפהממונה

 11 11 11עדמיאבטחת

 3 7 7מקצועיות

699 688 651 

יםשורקםידדוצייונעליעכעםותאועסקותרתי • 12ורבא

םקשורייםדוצדוענייבעליםעותרית .א

 :ההרכב

 2017בדצמב,ר 31ליום

ןרק

השתלמות
פטיםולש

ש"חאלפי

קשורצד-לשופטיםהשתלמותקרן

אשרמנסותכה

218 

(62) 

 218עלעמדהלשופטיםהשתלמותקרןשלשנההבמשךביותרהגבוההשוטפיםוחובותחובנכסי(*)יתרת
 .ש"חאלפי
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך}קשוריםודדציםענייובעליעםעוסקאותיתרות · 12רובא

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאות .ב

 2017בדצמבר, 31ביוםשהסתיימהלשנה

ניהולמדמיהכנסות

סלותעודותקרנותיןבגניהולדמיהוצאות
פסגותשל

קרן

השתלמות
טיםפלשו

ש"חאלפי

1,338 

(4) 

1,334 

אחריסוייענולבעליקשוריםלצדדיםוהטבותתגמוליםג.

בדצמבר 31כיוסשהסתיימהלשנה

2017 2016 2015 

מס'

סכוםאנשים

 'מסמס'
סכוםאנשיםסכוםאנשים

ח"שאלפי

דירקטוריםבגיןשכרהוצאות

דירקטוריםביטוחפרמיית

השקעותמנהלניהולדמי

6 183 

82 

108 

4 

אלפי
ח"ש

157 

87 

107 

5 

אלפי
ח"ש

161 

81 

108 

 .אחריסאוהמדינהעבורידהעלשמופעלים/מוחזקיםאוהחברהשבידיבכבסיסזכויות .ד

 .כאמורנכסיםבחברהאיו

 .אחרותממשלתיותוחברותרשויותיהישראל,מדינתעסעסקאות .ה

 .כאלהעסקאותאיו

תלויות·התחייבויות 13באור

שפורטובנסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים Iפיועלקנוותשהותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

 .לקופהכספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק
 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 14באור

מולהשקעותתיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביום .א

ידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןשלההשקעותתיקניהולעםרשבקוזאתמ 11בעערךניירותפסגות
 .החברה

 2010יולימחודש ,) 11פסגות 11 (ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערןלסיכוםבהתאם
 . 0.035%הואוליההנדמישלהגביהאחוז

מולתפעולייםשירותיםלמתןבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביום .ב

 .מ"בעםעליהפובנק

 0.07%תינוהקופהדייעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

 .הדוחבתקופתמהותייםאירועיםלענייווןידירקטורלדוחיחסעיףהרא

מהותייםאירעוים- 1Sבאור

פעילותואתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת . 1

לחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותרכותעהמאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתן

החברה . 2018סוףעדלהארכהאפשרותעם , 2017סוףעדחינההמוקדמתההודעהתקופתמלס.

 .לקופהתפעולשירותילמתךהשונותהאפשרויותאתבוחנת

וריוןרקטיבדהמדינהמטעםםינציגנומולא 2017בשנתהחברה,שלשנותונוזרותחפניותחרף . 2

 .תקנונהפיעלכנדרש

םמטעדירקטוריוןחברישנישלבחוסרפועלהחברהדירקטוריוןונ•חות,הדפרסוםלמועדנכון

 .הדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועדדירקטורמבניהםהמדינה,

nהדוהממשלתיות,החברותרשותייתהנחפיעל יהנוכחהדירקטוריוןבהרכבושריםמאוםירקנסות 11

דירקטוריון.יו"רחסרבו
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