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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

ניתנהלפיה , 28.3.1976וםימהממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםבע"מכחברההוקמה

קרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומעביד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמות"קרןבשםגמלולקופתהמנהלת"),"החברה(להלן:

שלהיחידהפעילותה ."הקרן") :(להלןהמנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישות

הקרן.ניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

כדלקמן:מוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ',אסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינתהדירקטוריון.כיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשרהכרעה,מניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

החברה.כמנכ"לישמשמהםדחשאדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lillמליוני 313-כלעומת , lillמיליוני 298כ-נויה 30/6/2018ליוםהקרןנכסיהיקף

2017 . 

של(קיטון 31/12/2017ליום 664לעומת , 631הינו 30/6/2018ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

ומעביד).עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,)-4.97%כ
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יסודבמסמכישינוי . 4

 .להושבניההגמלפתוקשלאוהחברהשלהיסודבמסמכיםיישינובוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

הגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתריולהעבגמללקופותתפעולשירותילמתןלותויפע

האפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018סוףעדהוארכההמוקדמתההודעהתקופת .מלםלחברת

לקופה.תפעולשירותילמתןהשונות

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתאיהשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)פותו(קפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתהרחבשל

 .-2012תשע"בפנסיה),קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמינםיה

לאהחברה ,בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

כספיים.לקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייבים ,מזומניםושווימזומניםיסעיפכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

 .החברה

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

בעוד ,בארה"בתומכיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםבהמשךאופיין 2018שנתשלהשניהרבעון

וודאותאישלקיומהבהמשךהרבעוןהתאפייןעוד .מסויימתהאטההנתוניםהציגושבאירופה

גיאופוליטייםאירזעיםשלמבוטללאמספרנרשםהתקופהבמהלךכאשר ,גבוההפוליטית

השווקים.פעילותעלשהשפיעו
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ביטוילידיהבאדברהשנה,שלהשניהרבעוןבמהלךגםלהתהדקהמשיךהאמריקאיהעבודהשוק

המשרותבתוספתמהירהעלייהובהמשך 4.0%שלנמוכהברמההאבטלהשיעורבהתבססות

השנתיתהאינפלציהקצבהרבעון).במהלךבחודשבממוצעחדשותמשרותאלף 205 (במשק

(נתוןמאיבחודש 2.3%עלעמדה ) PCEה-פי(עלהאינפלציהכאשרמעלהכלפילטפסהמשיך

-2.0%לעלתה ) PCEה-פי(עלהליבהנפלצייתיא .הראשוןהרבעוןבסוף 2.0%לעומתאחרון)

יבואעלמכסיםהטלתעלארה"בנשיאהכריזהרבעוןבמהלך .הראשוןהרבעוןבסוף 1.8%לעומת

מהתפתחותהחששותאףעל .השווקיםפעילותעלשהכבידמהומאירופה,מסיןלמדינההמגיע

 ,נוספתריביתהעלאתעלהרבעוןבמהלךהכריזוהאמריקאייהמרכזבבנקעולמיתסחרמלחמת

היוהאינפלצהצמיחה ,תיהריבלתחזיותחיוביעדכוןכדיתוךזאת ,-2.0%ל 1.75%שללטווח

המשיכובהלארה"ב,בניגוד .השנהאותהבעורהאבטלהלתחזיתשליליועדכון 2018לשנת

נמוכיםוהיוהאטההנתוניםהציגוהאירובגוש ,איתןהכלכלהמצבכילהעידהכלכלייםהנתונים

מפתיחתהאטהרשמוהסנטימנטומדדיהכלכלייםהנתונים ,באירופההאנליסטים.מצפיברובם

החששותהתעצמות ,-2017בהאירושערמהתחזקותהשליליותההשפעותרקעעלוזאתהשנה

לשלטוןעלייתהרקעעלשהתעצמו ,טליהיבאהגיאופוליטייםבמתחיםהעלייהוכןסחרממלחמת

למרותהמדינה.עלהאירופיהאיחודשהטילהפיסקליהכללבפריצתתמיכהשהביעהממשלהשל

בבנק ,ביבשתהגיאופוליטייםבחששותוהעלייה ,באירופההכלכלייםהנתוניםבטיבההרעה

להסתייםשצפויהתיהכמותההרחבהמתכניתהיציאהיתיאסטרטגעלהכריזוהאירופיהמרכזי

 15שללרמהספטמברבחודשלדרתצפויהאג"חרכישותקצבהבנקהכרזתפיעלהשנה.בסוף

שותיהרכתזכניתצפויהדצמברכשבחודשהיום)אירומיליארד 30 (חודשמדיאירומיליארד

ברמתהוותריתזזכיציינוהמרכזיבבנקהאירובגושתיהריבלרמתבהתייחסלחלוטין.להסתיים

הצפי ,בארה"בהפיננסייםהתנאיםהתהדקותהמשך ." 2019שלהקיץלחודשיעד"לפחות

תמכובעולםהגיאופזליטייםהמתחיםתייועלבארה"בהמרכזיהבנקשלהריביתהעלאותלהמשך

כינראה .) DXY (נסחרהואשמולםהמרכזייםהמטבעותסלמולהדולרשלשערובהתחזקות

כאמורסחרמלחמתשלמהתפתחותההחששותהמשךעםלוביבשהאמריקאיהמטבעהתחזקות

רקעעל .הרבעוןבמהלךהמתעורריםהשווקיםביצועיעלשהעיבוהמרכזייםהגורמיםהיו

במדינותלמקביליהםבהשוואהמשמעותיותחסרותאתשוהמתעורריםביצועיהניבוההתפתחויות,

 .המפותחות

ןיהגרעמהסכםארה"בשלפרישתההיההשניהרבעוןבמהלךשהתרחשנוסףגיאופוליטימאורע

שלביםבשנילתוקףלהכנסשצפויותהמדינהעלכלכליותסנקציותהטלתעלה nוההכאירומול

הסנקציות ,וקנדהלובבונצואלה,הנפטתפוקתשיבושיעםביחד .) 2018ונובמברבאוגוסט(

ברנטמסוגנפטחביתמחיר .יהשנהרבעוןבמהלךהנפטמחירילעלייתתרמואיראןעלהצפיות
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ןwזמסוגנפטחביתומחירלחבית, $79.4שללרמה-13.0%בהשניהרבעוןבמהלךעלתה

לחבית. $74.1שללרמה-14.2%בעלתה

התחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל-5.0%בהתחזקהדולרהשנהשלהשניהרבעוןבמהלך

ו-הפאונדמולאל 6.1%המקסיקני,הפזומול 9.5%הין,מול 4.2%האירו,מולאל 5.5%של

הקנדי.הדולרמולאל 1.8%

שנתיבחישוב 4.7%שללעלייהמעלהכלפיעודכנההשנהשלהראשוןברבעוןהצמיחהבישראל

 4.6%שלגידוללעומתוזאתהראשוןבאומדן 4.2%שלמרמהזאתעונתיות)מנוכי(נתונים

עלאךאלושורותלכתיבתנכוןפורסמולאהשנילרבעוןהצמיחהנתוני . 2017שלהאחרוןברבעון

בהשוואהבמקצתהאטההשניברבעוןהצמיחההכלכלית,הפעילותלרמתהמשולבהמדדנתוניפי

משניאחדבכל 0.9%לעומת-0.8%בהשניברבעוןעלתההמשולבהמדדכ,ךהראשון.לרבעון

עלאחרון)עדכני(נתוןמאיבחודשעמדומעלה 15בניבקרבהאבטלהשיעורהקודמים.הרבעונים

רשםהשנהשלהראשוןהרבעוןשבמהלךלאחר .הראשוןהרבעוןבסוף 3.7%לעומת 3.9%

רשםבמהלכוהשני,ברבעוןגםנמשכההמגמההמטבעותסלמול 2.8%שלהיחלשותהשקל

לרמההדולרמולאל-3.9%בנחלשהשקלבפרט,הסל.מול 0.5%שלנוספתהיחלשותהשקל

לאירו.שקל 4.26שללרמההאירומולאל-1.7%בוהתחזקלדולרשקל 3.65של

זאת ,-1.0%בהשנהשלהשניברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדדוריבית-תקציבאינפלציה.

שנתיתבהסתכלותהאינפלציה,מכך,כתוצאהזו.תקופההמאפיינתהחיוביתלעונתיותבהתאם

הרבעון.שלבסיומו-1.3%להשנהשלהראשוןהרבעוןבסוף-0.2%מעלתה

 . 0.1 %שלברמהכנהעלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

מהשוקהנגזרותהאינפלציהבציפיותוהשיפורהאינפלציהעלייתבקצבההאצהרקעעלזאת,עם

שלהמחקרבחטיבתהחליטוהרבעוןשלסיומולאחרשהתקיימהישראלבנקריביתבהחלטת

ברמהיותר,גבוההמעטהשנהבסוףתהיהבישראלהריביתרמתכיהערכתםאתלהותירהבנק

 . 0.25%של

סךמנג,דש"ח.מיליאדר 83.9עלעמד 2018שנתשלהשניברבעוןממסיםהמדינההכנסותסך

עמדהאחרוניםהחודשים-12בהגרעוןש"ח.מיליארדי 89.3עלעמדהתקופהבאותהההוצאות

השנה.שלהראשוןהרבעוןשללסיומובהשוואהשינויללאתוצר, 1.9%שלברמה

הסתכם ) 2018ליוני-14ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

זאתעונתיות)מנוכי(נתוניםדולריםמיליארד 1.9שלברמה 2018שנתשלהראשוןברבעון

עונתיות).מנוכי(נתונים 2017שלהאחרוןברבעוןדולריםמיליארד 2.3שללעודףבהשוואה

והשירותים.הסחורותבחשבוןבעודףירידהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה
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 SMEוה--4.0%בעלה 125יא 1ת ,-5.6%בעלה 35ת"אמדד ,השניהרבעוןבסיכוםהמניות-שוק

שלחיוביותתשואותורשמ DOW JONESוה--S&P500המדד ,ב"בארה .-3.4%בידר 60

תשואהעםמרשימיםביצועיםהציג NASDAQה- .השניהרבעוןבמהלךבהתאמה-1.3%ו 3.4%

ב-עלההגרמני DAXה- ,-4.3%בעלה-STOXX600המדד ,באירופה . 7.3%שלחיוביתללתוכ

בשווקים . 4.1 %-בעלה Nikkeiה-מדד ,ביפן .-5.5%בעלהרפתיצה CAC-וה , 1.7%

 .-9.0%בידרהסיני CSl300ומדד )(דולרית-7.9%בירד MSCI EMה-מדד ,המתעוררים

-6.9בהסתכם 35א"תמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשליהשנברבעון-הנגזריםקוש

עלעתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסיבמונחש"חטריליון-1.043באואופציהיחידותמיליון

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-1.4בהסתכם 35ת"אמדד

הסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-126בדולר/שקל

הבסיס.נכסבמונחיש"חדראמילי-6.1ב

מדינהח"אג

הרבעוןבמהלך 0.5%שלדהירינרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותותיממשלתאג"ח

 )שנים 2-5 (ותיוהבינונ 0.1 %-בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2018שנתשלהשני

 .-0.7%בעלו

במהלך 1.3%שלירידהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

ירד )שנים 5-2 (הבינוניוחלקו ,-2.5%בירד )שנים 5+ (רוךאהחלקו . 2018שנתשלהשניהרבעון

 .-0.9%ב

מדד ,זאתלעומת . 1.1 %-בשירדשקליבוגדתלמדדלשלילהבלטהשניברבעון-קונצרניאג"ח

בוגדתלמדדיבנוסף, .חדאכל-0.7%בעלו-60ו 40גדובתלומדדי ,-0.6%בעלה 20בוגדתל

עםמעורבתבמגמהננעלהרבעוןהמרווחיםברמתד.אחכל-0.9%בעלובנקיםבוגדותליתר

ידר 20בוגדתלמדדשלהמרווח .בצמודיםוחיםומרוצמצוםהשקלייםפיקיםאבוחיםומרתחתיפ

-11בירדבנקיםבוגדתלומדדנ"ב-131לנ"ב-12ברדי 40בוגדתלמדד ,נ''ב-131לנ"ב-8ב

בגזרת .ב"נ-215לבנ"-23בנפתחשקליבונדתלבמדדהמרווח ,השקליבאפיק .נ"ב-78לב"נ

כ-שלעליה ,השניברבעוןח"אגבאמצעותח"שמיליאדר 13.7גייסוהחברות ,באפיקהוןגיוסי

 .אשתקדהמקביללרבעוןבהשוואה 11%

השנהשלהשניברבעוןהקופהשלההשקעותפעילותד.

 .ההשקעותעדתווהדירקטוריון"יעהנקבעתההשקעותניותילמדםאבהתמנוהלתהפהקו

הפעילות:במסגרת 2018לשנתהשניהרבעוןבמהלך
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מי 1כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרוmנמי 2כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתי:באפיק

סלזתעודותמניותובמכרז lillמ' 5.1כ-שלבהיקףבחז"לסל,תעודותמניותנרכשוכןכמו .mנ

 . li!Jמי 7.4כ-שלבהיקףבחז"ל

בהיקףצמודותאג"חזנמכרזmנמי 6.8כ-שלבהיקףצמודותאג"חנרכשוקזנצרני:האג"חבאפיק

 . li!J 'מ-3.1כשל

שקליותקונצרניזתאג"חונמכרוmנמי 1.4כ-שלבהיקףשקליזתקונצרניותאג"חנקנזכןכמו

 .mנמי 2.6כ-שלבהיקף

קונצרניותאג"חובמכרז li!Jמי 0.5כ-שלבהיקףמט"חצמודותקונצרניזתאג"חנרכשזכן,כמו

 • li!Jמי 0.5כ-שלבהיקףמט"חצמודות

 . li!Jמי-0.7כשלבהיקףסחירותלאמט"חצמודותקונצרניזתאג"חנרכשובנוסף

 . li!Jמי 3.4כ-שלבהיקףבחו"לאג"חובמכרזmנמי 0.3כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשזכן,כמז

ממשלתיותאג"חונמכרוmנמי 5.7שלבהיקףצמודזתממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתי:באפיק

4שלבהיקףצמודזת  " li!Jמי 9.

שקליותממשלתיזתאג"חונמכרו li!Jמי 5.6שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשו ,בנוסף

 .mנמי 4.9כ-שלבהיקף

 . li!Jמי 1.5כ-שלבהיקף"אחר"בקטגורייתנכסיםנרכשו ,כןכמז

המנהלתהחברהבנ•הולהקרןשלהכספ•המצבה.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

 .נmאלפי 9,891ממנה,נמשכוש"חאלפי 13,302בקרןהופקדו , 2018יוניינזאר-בתקופה

 19,082שללסךהסתכמזהקופה)אלהעברזתבניכוימהקופה(העברותמהקופהנטזהבערזת

 .mנאלפי

הקרןתשזאת . 2

וועדתהדירקטוריזןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

שלבשיעורחיוביתברוטזנליתינומתשואה 2018יוניינואר-בתקופההניבההקרןההשקעות.

0.08% . 

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ו

הקזפהעמיתילגבינתזניםא.

10 



שלנהשדיםוח-6ליםשדוח-6ל---, ' 
• L 

ביוםמהשהסתייוםיבשהסתיימוביוםומסתיישה

רבמצדב 31יוניב 30ינובי 30

·---· ___ -2018 2017 , ,c 
17 ]) 2 

ים:ת• nעותנחשבורמספ

 459 474 443פעילים

 205 210 188פעיליםלא

וטנםנילהנו nםכסי(

 :}חש"פיל{בא

 190י 272 188,533 185,019פעילים
 122,855 119,102 112,030ליםפעילא

תייםצאתוםניתונ

 :}חש"יפלא{ב

 858 550 209חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמי

 28,018 14,049 13,302גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדגמוליםמדמיםילקבות
-- 334לקופהצבירההעברות
 27,637 15י 928 19י 416מהקופהרהיצבהעברות

 :תשלומים

 14י 021 5י 699 9,891פדיונות
---םיאחר

 17,408 5י 854 ) 407 (לתקופההוצאותעלהפסדים)(הכנסותדףוע

 :)ח"שפילבא(יםנכסמבושנגהולינמיד

 1י 338 635 640פעיליםאולפעילים

--- :)חש"פיאל(בקדותמהפושנבגולניהמ•ד

םנחיבמויםכסנממוצעמולניהדמיור1ג•ש
ם)יזחו(באםשבתוו

 0.44 0.42 0.40פעילים
 0.44 0.42 0.40ליםפעילא

קדותהפמעצוממולניהמידרושיע
--- :)םזיו(באח

עיליםפלאםתיימעב.

לשנהחושדים-6לחשדוים ~ל- ,,ז ,,
נ

ביוםמהיישהסתביוםמויישהסתביוםמויישהסת
' 
דבצמבר 31ביוני 30ביוני 31 '

-·--2018 2017 2017 
 :קשרתקימנוותנושבח

 18 18 36חשבונותמספר

 13,869 11י 666 21,840ש"ח)י(באלפנטומנוהליםנכסים
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 56 24 45ש"ח)פיל(באמנכסיםשנגבוניהולדמי
 0.44% 0.42% 0.40%מנכסיםשנגבוממוצעניהולדמ•רוע•ש
 )שנתייםנח•םובמ(

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהתישרשאהניהולדמישיעורג.

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמוראםובהת ,ענפיתי'גמלכ'יקופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםיםיתהעממחשבונותהנגביםהניהולדמייהחוקיההסדראותולהורלה

 .תרותימה 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאהשהקרן

שלורבשיעהינם 2018בשנתהראשוניםהחודשים 6ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.40%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.20%

בגיןבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

השיעוריםפיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןמ"בעערךניירותולפסגותהקרןתפעול

 .איתםבהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויותד.

בסךהקיטון ,הקרןע"יהמנוהליםבנכסים 4.91%כ-שלירידהחלההדוחבתקופת •

בתקופתבקרןשהושגההנמוכהומהתשואהמהקופהצבירהמהעברותנובעהנכסים

 .וחדה

אשתקדהמקבילברבעוןההפקדותלרמתביחסלקרןההפקדותברמתירידהנרשמה •

השתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהעברתגידוללראותניתןכמו"כ ,שנתיתברמהוכן

אשתקד).המקבילהבתקופת li!Jמ' 16כ-לעומתהדוחבתקופת li!Jימ 19-כ(אחרות

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושות'יורדיצב

ביאבתלי 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראותח.

משנהוחקיקתחקיקה . 1

הישעשואומהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

החברה.שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןלהיות
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הממונהוהנחיותעמדות ,מוסדייםגופיםחוזרי . 2

החוזרמטרת-) 1.5.18 (תאגידיםלקבוצתחשיפהדיווח : 2018-9-14מוסדייםגופיםחוזרא.

על ,האשראיהקצאתועלבכללהמוסדייםהגופיםהשקעותעלהפיקוחאתלהגבירהינה

חברההחוזר,להוראותבהתאםבפרט.גדולותלקבוצותהחשיפותועלהענייניםניגוד

קבוצות 15מ-אחתלכלהחשיפהעל ,לרבעוןאחתלממונהלדווחתידרשמנהלת

קבוצתלכלהחשיפהעלוכןביותר,הגבוההואבהןשלהההשקעההיקףאשרהתאגידים

הוראותשלתחילתן .נmמיליון 500עלעולהבהשלההכוללההשקעהשהיקףתאגידים

 . 2018שנתשלהשלישיהרבעוןבגיןמהדיווחיםהחלזהחוזר

החוזרמטרת-) 1.5.18 (גמלבקופתחשבוןמרכיבי : 2018-9-13מוסדייםגופיםחוזרב.

ולהבטיחלשפרמנתעלהגמלבקופתחשבוןמרכיבירישוםלענייןהוראותלקבועהינה

בחשבוןהשונותהפעולותשלרישוםחובתמחילהחוזר .המבוטחיםזכויותשלתקיןניהול

לרבותלכספיםהחוסכיםזכאותלענייןהשלכות ,היתרבין ,זהלרישוםכאשר ,הגמלקופת

מסתקנותשל 1יהשביעהפרקהוראותאתמחליפותהחוזרהוראותהמס.חבותלעניין

קופתחשבוןניהולשעניינן ,-1964התשכ"ד ,גמל)קופותולניהוללאישור(כלליםהכנסה

 . 2018בספטמבר 1ביוםזהחוזרשלתחילתו .גמל

החיסכוןבשוקונתוניםדעימלהבערתאחידמבנה : 2018-9-11מוסדייםגופיםחוזרג.

הממשקיםבמסגרתלציבורשניתןהשירותאתלשפרמטרתו-) 1.5.18 (עדכוןהפנסיוני-

מוסיףזהחוזרשונות.עסקיותפעולותוביצועמידעהעברתלצורךהמשמשיםהאחידים

-הניודבממשקממשקים:במספרהפנסיוניתהמסלקהידיעלשתינתנהנוספותפעולות

העברת-האירועיםבממשק ;גמלופותקביןכספיםלהעברתלקוחבקשתעלהודעה

בתדירותמידעוהבערתקבועהבתדירותרישיוןלבעלאולמעסיקפיצוייםיתרותבגיןמידע

 .מידעאיכותבפניותטיפולממשקהוספתוכן ;ללקוחקבועה

מרכזית-פנסיוניתסליקהבמערכתשימושבעורתשלום : 2018-10-4יםיועצוסוכניםחוזר .ד

הפנסיוניתהמסלקהלקוחותשליכולתםאתקלחזהינהזהחוזרמטרת-) 1.5.18 (ןכועד

לקבלו.שביקשוהגורמיםועלהמערכתבאמצעותבגינםהמועברהמידעעלבקרהלבצע

לקהסהמעותצבאמלגביושהועברוםנתוניאודותמידעלקבליוכללקוחכיקובעזהחוזר

 .עלותללאהפנסיונית

זהחוזרמטרת- ) 3.6.18 (מוסדייםבגופיםחוץמיקור : 2018-9-19מוסדייםגופיםחוזרה.

ידיעליבוצעמוסדילגוףמהותיתשהיאפעילותשלחוץמיקורכילהבטיח ,היתרבין ,הינה

ותילהפעשביצועכך ,אפקטיבייםופיקוחבקרהיהסדרלקבועוכןמתאים,שירותנותן
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המוסדי.הגוףשלוהפיקוחהבקרהמנגנונישלועצמאותםביעילותםיפגעלאחוץבמיקור

הוצאתתהליךקביעתלרבות ,מוסדייםבגופיםחוץבמיקורלשימושכלליםקובעזהחוזר

חדשיםחוץמיקורהסכמיעליחולוהחוזרהוראות .השוטףוניהולןחוץלמיקורפעילויות

שנכרתומהותיתפעילותשלחוץמיקורוהסכמי , 2019באפריל 1מיוםהחלשייחתמו

 . 2021בדצמבר 31ליוםעדהחוזרלהוראותיתואמוהחוזרפרסוםלפני

לממונהדיווחיםלענייןהמאוחדהחוזרהוראותתיקון : 2018-9-20מוסדייםגופיםחוזרו.

בוצעכן,כמו .הדיווחמשדותלחלקובקרותהגדרותעודכנוהחוזרבמסגרת-) 3.6.18 (

נוספהוכןממוצעת,נכסיםיתרתמתוךישירותהוצאותשיעורשלהחישובאופןלגבישינוי

הערךמולאלדיווחסעיףבכלהמוזןהערךשלהשוואהתתבצעלפיהחודשילדוחבקרה

קודמת.דיווחבתקופתשהוזן

כמו ,מוסדייםגופיםמוסדיים-בגופיםטרורומימוןהוןהלבנתסיכוניניהוללענייןהוראותז.

שלעבירותיתבצעושבאמצעותםלאפשרותחשופיםאחרים,פיננסייםשירותיםנותני

סיכוניםמשפטיים,לסיכוניםהיתר,ביןאותם,לחשוףהעלוליםטרורומימוןהוןהלבנת

 18.05.2017ביוםטרור").ומימוןהוןהלבנת"סיכוני(להלן:מוניטיןוסיכוניתפעוליים

ביטוחסוכנימבטחים,שלרישומיםוניהולדיווחזיהוי,(חובותהוןהלבנתאיסורצופורסם

הצו .'הצו") 1(להלן:-2017התשעי'זטרור),ומימוןהוןהלבנתלמניעת ,מנהלותוחברות

הוראותומכילהביטוחוסוכניהמוסדייםהגופיםכללעלשחלהאחתמשותפתמסגרתיוצר

הוןבהלבנתבמאבקהבינלאומיותבנורמותשחלושינוייםביטוילידיהמביאותחדשות

 .) Financial Action Task Force) FATFה-ארגוןבהמלצותשנקבעוטרור,ובמימון

ומימוןהוןהלבנתלמניעתסיכוןמבוססתגישהליישםהמדינותאתמחייבותאלוהמלצות

- Risk-Based Approach (טרור RBA (, לזיהויסדוריםתהליכיםביצועשמשמעותה

בהתאםוהפחתתםלניהולםאמצעיםונקיטתטרור,ומימו~הוןהלבנתסיכוניוהערכת

לעוצמתם.

מטרתםאשרזה,בענייןוהבהרותחוזריםמספרפרסמההממונה ,הדו"חתקופתבמהלך

מנתעלוזאת ,כאמור 11סיכמבוססתגישהבאימוץהמוסדייםלגופיםולסייעלהנחות

ומימו~הוןהלבנתסיכוניעםבאפקטיביותולהתמודדלהעריך ,לזהותמוסדילגוףלאפשר

 .שזוהולסיכוניםבהתאםהארגוןמשאבישליעילההקצאהידיעלטרור,

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ט

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים
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 ,המנכ"לגםנכחוהועדהלחבריפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימהבאוגוסט 7בתאריך . 2

 .המבקרהחשבוןרואהממשרדח"ורוהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםהלומנל"המנכבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופ~לתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםתוףיבשהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעל .המנהלת

לסכםלבע,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

ותוהוראהדיןלהוראותבהתאםבעוניהרדבוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלובהוראותנקבעשובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2018ביוני 30ביוםיימתהמסתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיופןבאיעהשפאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

15 



בעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי),

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/6/2018ב•וםמת 11המסתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיאופןבלהשפיעהעשויים

201באוגוסט 21 8 
תאריך

 2018באוגוסט 21

רו"

ריךאת

החברהמנכ"ל

 4/---- 2018באוגוסט 21
11ראובןרו"חתאריך םיכספמנהל , 1110
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליס,משה .אבי

המנהלת")"החברה :(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 30/6/2018ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםבכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

באות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,iךבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהםיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א
אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתךבמהלבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמה•מנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמ•ועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתווהצגנהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבינוימסקנות

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל 'מהותיבאופןלהשפיעשצפויריסבאומהותי'באופןשהשפיע
וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

אחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2018באוגוסט 21
תאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירוראובןסוויריואני

המנהלת")"החברה(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 .)"הדוח" :להלן( 30/6/2018ביזםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2
מטעיםוהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בזשנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואז ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותילגבמסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראזמהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהנויגילזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהחריםאואני . 5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאזההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל .ב

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2018באוגוסט 21
כספיםמנהלראובן,סוויריתאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2018ביוני 30ליום

מבוקר'(בלתי



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2018ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

21 

 22-24הצהרות

 25בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 26והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 27-31בינייםהכספייםלדוחותוריםבא



י
. , . 

שו'ן·'ןךןiו·צב•
•. ' " ,}-. 

 ~חשבוןרואי
לכבוד

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,א.ג.נ.

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2018ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןבעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2018ביוני 30ליוםבינייםהכספיהנוצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,"החברה")

באותושהסתיימודשיםוחושלושהשישהשללתקופותוזאת ,הכוללהרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריך
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו .ייבינייסלתקופותכספיוחו"דיהאוצר.במשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישותיישלהמבקרחשבוןאהורידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר ,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתילתקנבהתאםהנערכתקורתיבמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלתעדחוותכ~ביעיםאנואיןלכ,ךבהתאם

מסקנה

אינוהנ'ילהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא ,סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספיחו"דיו IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל ,ערוך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם ,"ביניים

 .הממשלתיותהחברותרשותתולהורא

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנוכן,כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיויירלתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

רב,בוד rב
-1 '1ני(ן, •ן?
 'רשותורדיצבי

חשבוןרואי

 2018באוגוסט 21תאריך:

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקוד 28הרכבתרח'אביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו''חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר , 1חיימוביץגילח 11,רואני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור Iשניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות Iהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות/באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיבזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד Iאני . 4
גרמנואו Iבאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינו Iבזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספיווחידעלפנימית
 ;בספימידעלודווחלסכם Iלעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2018באוגוסט, 21
חייגילרו"חדירקטור'תאריך
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 1מכליסמשהבדימוסהשופט Iאני 1200Sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםהדו''חות

l . לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 1בע'

עובדהשלנכוןלאמצגבולליםאינםהדוחותהדוחות/אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו~שהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

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

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות/
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינו Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבססשלה'לודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתבקרה

כספי;מידעלודווחלסכםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית~כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2018באוגוסט. 21
תאויד
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותכדברנוסףנדו"חהממשלתיותהחכרותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסווירי,ראובןרו"חאני, , 200Sהתשס"ה·הדירקטוריון)דוו"חהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי'המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלכחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיבזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני' . 4
גרמנואוכאלה'ונהליםכקרותקבענולבךכהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםבאלה'ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינובזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועל'בהתבססשלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתכקרה

בספי;מידעלודווחלסבםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביותרמית,בלכ)
 .החברהשלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעלאחר'אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו

Zl ,2018באוגוסט 
תאריך

--רכ
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

ביוני 30ליום

2018 2017 
מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2017 

ש''חאלפי

מבוקר

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

195 
106 

1 

161 
289 

280 
175 

 455 451 301הנכסיםסךכל

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

 301 451 455זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

455 451 301 

301 451 455 

ביניים.הכספייםהדוחותכפרבלתיחלקמהוויםהמצורפיםריםוהנא

--=-:--:-:----,------- 2018 ,באוגוסט 21 rH-+-t+--~~ -------------cJ 
סוויריראובןרו"חאישורתאריך

כספיםמנהלהכספייםהדוחות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםיוםבביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2018 2017 2018 2017 2017 

מבוקרמבוקרלתיב

שייחאלפיבאור

 640 635 316 314 1,338ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 640 635 316 314 1,338ההכנסותבלסך

 640 635 316 314 1,338 3וכלליותהנהלההוצאות

 640 635 316 314 1,338ההוצאותבלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםתומהדוחנפרדיבלתחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

26 



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

בללי- 1באור

בללי: .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעה ,האמורלחוקאםבהת
חברהידיעלבנאמנותתוהלהמנ )רן""הק-(להלןלשופטיםתלמוהשתקרן-לקופה
 .)""החברה-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכן ,המניותעליבשלהכלליתוהאסופההחברהןדירקטוריוידילעאושרהמהלך

 •מס(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשרההון,שוקאגףידי
5/  . ) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 041

לשופטיםהשתלמותקרן"מהחברהשםשונה 30/4/07ביום ,המבניהשינויבמסגרת
רן"קנקראתוהקרן ,"מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"-לבע«מ«

 ."לשופטיםהשתלמות
החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןןתוקכן,כמו

הגמל.קופתרעבוחדשןתקנוואומץהמנהלת,

 .ב

 .ג

 :ניהולדמי
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאי .רווח
 .הדיןהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותצמיהעבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
ופה.בקהעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותנאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניותא.

המדיניותהיכהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2017בדצמבר 31לתאריךהכספייםחותובדשיושמה

 .ב

ג.

בינלאומייםיכספדיווחבתקניעמידהעלהצהרה

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםכערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואישמלאים.םשנתייכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואיכהםינייב

 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשכהוליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
יים").תהשנ"הדוחות :(להלן

 21ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2018באוגוסט,

דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרתוהנחואומדנים ,בהערכותדעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והתחייבויותנכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםותשונלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבואניתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

וששימשאלועםייםבעקחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
השנתיים.הכספייםבדוחות
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיביניהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

לשכהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

םוביביוםםיוב

רבדצמב 31ביוני 30יביונ 30

2018 2017 2018 2017 2017 ----
מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 82 20 21 41 42דירקטוריםביטוחפרמיית

 183 32 32 69 78ריםודירקטגמול

 217 55 54 108 107המתפעללבנקניהולדמי

 108 27 26 54 53השקעותמכהלניהולדמי

 4 1 1 2 2תוקרנניהולדמי

 699 182 169 348 344 •ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3 6 6ואינטרנטבמחשאחזקת

 28 1 4 6 )•{) 2 {דוחותמשלוח

 2 1פחתהוצאות

 2 ) 7 { 6 10אחרות

640 635 316 314 1,338 
--------

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 13 2 2 6 5בסךמיכון

--------

 . 2017שכתבגיןהפרשותתיקוני(*)כולל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםחכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייעו:צהוצאותפירוט •

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30יביונ 30

2018 2017 2018 2017 2017 ----
מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 89 23 22 45 45חשבונותביקורת

 90 29 17 43 40פניםמבקר

 153 38 38 77 77כספיםמנהל

 145 36 36 72 72משפטייעוץ

 71 18 18 35 35השקעותיעוץ

 49 13 13 25 25סיכוניםניהול

 84 21 21 42 42ומזכירותאכיפהממונה

 11 2 2 5 5מידעאבטחת

 7 2 2 4 3מקצועיות

344 348 169 182 699 
= ------

תלויותחתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחרקשפורטובנסיבות
 .לקופהכספיםהעברת
במועדם.סולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

והתקשרויותהסכמים- 5באור

תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביוםא.
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאתבע"מערךניירותפסגותמולהשקעות

החברה.ידיעלהמנוהלתההשתלמות
מחודש("פסגות"),ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךלסיכוםבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי

שירותיםלמתךבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביום .ב
 .בעיימהפועליםבנקמולתפעוליים

 0.07%היכרהקופהידיעלםהמשולהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

לסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת
המשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותעולתפשירותילמתןפעילותואת

 . 2018סוףעדהוארכההמוקדמתההודעהתקופתמלס.לחברתהגמלקופותלתפעול
 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

- 6באור

- 7באור

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים

 .וuנוניימיל Z98הוא 2018יביונ 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותליםההמנוהנכסיםהיקף

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים

המדינהמטעםנציגיםמונולאהדוחבתקופת ,החברהשלונשנותחוזרותפניותחרף

תקנונה.פיעלכנדרשבדירקטוריון

ןוידירקטורחברישנישלבחוסרפועלהחברהןריוודירקט ,חות"הדוםופרסלמועדנכון

 .הדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועדדירקטורמבניהםהמדינה,מטעם

הדירקטוריוןבהרכבומאושריםנסקריםהדו"חות ,הממשלתיותהחברותרשותהנחייתפיעל

 .דירקטוריוןיו"רחסרבוהנוכחי
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