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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

בע"מ,לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםבע"מכחברההוקמה

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

ומעביד).

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליךגמל,קופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשרהתאגידית,

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמותייקרןבשםגמלולקופתהמנהלת"),י'החברה(להלן:

שלהיחידהפעילותה"הקרן").(להלן:המנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלת ,תאגידיתישות

הקרן.ניהולהינההחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשלייה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתהממשלתית,חברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ''אסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינתא.

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשרהכרעה,מניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאידו,עלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתיב.

החברה.כמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lillמליוני 310כ-לעומת , lillמיליוני 308כ-הינו 30/6/2017ליוםהקרןנכסיהיקף

2016 . 

של(קיטון 31/12/2016ליום 695לעומת , 684הינו 30/6/2017ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

ומעביד).עובד(הפקדותשכירייייעמיתבמעמדכולםאשר ,) o/1.58°כ-
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יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת .א

קופותלתפעולותהמשמשהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןלותופעי

עדלהארכהאפשרותעם , 2017סוףעדהינההמוקדמתההודעהתקופתמלם.לחברתהגמל

לקופה.תפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018אמצע

השקעות.ועדתוכחברתדירקטוריוןכיו"רכהונתהאתלויקנטראלה 'גבסיימה 2/6/17ביום .ב

בחברה.חיצוניולדירקטורהביקורתועדתליו"רגילחיימוביץמרמונה 14/06/2017ביום

בחברה.לדירקטורדודקוכמייסטרמרמונה 26/06/2017ביום

ואושרונידונו 2017 1ולרבעון 2016לשנת , 2016 3לרבעוןהכספייםהדוחות 15/08/17ביום

 .מלאבהרכבהדירקטוריוןידיעל

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"בפנסיה),קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשימזער

השתלמותקרןלשופטים.השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועליההוצאותבגובהניהולדמיהינם

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייבים ,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

החברה.בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלואול ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות .ג

יםקווובשהעולמיתבכלכלההחיוביהמומנטוםשלובהמשכמאופייןהיה 2017שלהשניהרבעון

במהלךשיפוררשמובארה"בהכלכלייםהנתוניםיחסי,באופןחלשראשוןרבעוןלאחר .ייםהפיננס

הצמיחהנתוני .גבוהנתרהצרכניםאמוןכאשרהרכשמנהליבמדדשיפורנרשםבוהשניוןהרבע
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טרםהשביהרבעון(נתוני 1.4%עלעמדהזוכאשרמעלהכלפיעודכנוהראשוןהרבעוןשל

אלף 194עלועמדהגבוההלהיותהמשיכההשנהשלהשניברבעוןהמשרותתוספתפורסמו).

שלהחזקיםהנתוניםלמרות . o/4.4°שללרמהאחוזנקודות-0.1בידרהאבטלהשיעור .בממוצע

והאינפלציההקודםברבעון 2.6%לעומת-2.5%להאטהשכרגידולקצב ,זמןלאורךהעבודהשוק

הפדחברי ,באינפלציהההאטהלמרותהראשון.ברבעון 2.4%לעומת-1.6%להאטההשנתית

תכניתעלוהכריזו 1.25%-1.0%שללרמהבסיסנקודות-25בהריביתאתלהעלותהחליטו

שלשנים-10לאג"חעלהתשואהדולר.טריליון-4.5כעלכיוםשעומדהפדשלהמאזןלצמצום

 .-2.30%ל-2.39%מהנסקרתהתקופהבמהלךירדארה"בממשלת

נוסףשיפורעםהשבהשלהשביברבעוןמהירצמיחהקצבעללאותתהמשיכוהאירובגושהנתונים

השביברבעוןירדהרויהאבגושהאינפלציה .שבים 6שללשיאשעלהבתעשייההרכשימנהלבמדד

ל-לדרתהמשיךהאבטלהשיעורהשנה.שלהראשוןברבעון 1.5%לעומת 1.3o/oשלשבתילקצב

המוניטאריתהמדיניותאתהותירהמרכזיהבנקהשנה.שלהראשוןברבעון 9.4%לעומת 9.3%

הכמותיתההרחבהשלאפשריצמצוםעלבהודעותיולרמוזהחלאךהרבעוןבמהלךנויישללא

עלהתשואהבגרמניהחדות.עליותרשמוהאג"חתשואותזה,לשינויבתגובה . 2018בתחילת

מ-ירדהדווקאהתשואהובצרפת ,-0.47%ל-0.33%מהרבעוןבמהלךעלתהשבים-10לאג"ח

אשרהצרפתיולפרלמנטלנשיאותהבחירותתוצאותרקעעל ,השארבין ,-0.81%ל 0.97%

בצרפת.הפוליטיתהודאותאירמתאתניכרתבמידההפחיתו

השנהמתחילאותושאפיינהההיחלשותבמגמתהמשיךהדולרהשנהשלהשניהרבעוןבמהלך

בסוףעמדאשרהאירומולאל-7.3%בובפרטהמטבעותסלמולאל-4.7%בפוחתכאשר

ברבעוןירדברנטמסוגנפטחביתמחירהסחורות,מחיריבגזרת .לאירודולר 1.14עלהתקופה

לחבית.-$40.0ל-9.0%בירדןwזמסוגחביתומחירלחבית-$48.0ל-9.3%בהשני

שלצמיחהלעומת )ישליש(אומדן 1.4%עלעמדה 2017שלהראשוןברבעוןהצמיחהבישראל

4 נתוניפיעלאך ,השנהשלהשנילרבעוןהצמיחהנתוניהתפרסמוטרםהקודם.ברבעון 7%.

הצמיחהקצב .מהירההייתההשנהשלהשניברבעוןהצמיחההחברות,וסקרהמשולבהמדד

הריביתבהודעת ,בנוסףהשנהשלהשניברבעון 3.5%שלצמיחהעםמהירנותרהמשולבבמדד

המשיךהמשקכיעולההחברותסקרשלהראשונייםמהנתוניםכינכתבישראלבנקשלהאחרונה

 10 .-7%בהשניברבעוןירדויהלומים)מטוסיםאניות,(למעטהסחורותיצואנאה.בקצבלצמוח

 ,מטוסים ,אניות(למעטהסחורותיבואהראשון.ברבעון 2.1 %שללירידהבהמשךשנתיבחישוב

שלהראשוןברבעון 4.2%שללירידהבהמשךהשניברבעון-5.7%בירדאנרגיה)וחומרייהלומים

הוסיףהשקלהקודם.ברבעון-4.3%מ-4.5%להשניברבעוןעלההאבטלהשיעור .השבה

ו



במהלן-4.2%בהמטבעותסלמולשהתחזקלאחר . 2017שנתשלהשניברבעוןגםלהתחזק

 .נוספים-1.3%בהשניברבעוןהשקלהתחזקהשנה,שלהראשוןהרבעון

מאופייניםאלהחודשים . 0.1 %-בהשניברבעוןירדלצרכןהמחיריםמדדוריבית-תקציבאינפלציה,

-1.2%בהמדדעלה 2015שלהשניברבעון ,לראיה .כללבדרןהמחיריםמדדשלחדהבעלייה

הנוכחיברבעוןהמחיריםבמדדהירידה .-1.0%בהמדדעלהאשתקדהמקבילההובתקופ

רדיאשריוניחודשבמדדהחדהמהירידהבעיקרנובעת-0.2%-לידרהאשרהשנתיתובאינפלציה

 .-0.7%ב

הריביתבהודעתכנה.עלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

גדולדגשושםהעתידיתההכוונהנוסחאתישראלבנקשינההשנה,ליבאפר-6בפורסמהאשר

 ,כנהעלהמרחיבההמדיניותאתרילהותהמוניטריתעדהוהונת"בכו :האינפלציהסביבתעליותר

 ."היעדתחוםבתוךהאינפלציהסביבתאתלבססכדירשיידהדברעודכל

מיליאדר 0.4שייח,מיליארד 72.5עלעמדהשנהשלהשניברבעוןממסיםהמדינההכנסותסך

נגבוהשנהומתחילתמהצפויגבוההמיסיםגבייתנרשמההראשוןברבעוןגםהאוצר.תחזיותמעל

-12בוהגרעוןמהצפויגבוהותהיוההוצאותגםבמקביל ,זאתעםהתחזיות.מעלש"חמיליארד 2.0

 .כיום 2.5%שללרמההראשוןהרבעוןבסוף 2.3o/oשלמרמהעלההאחרוניםםהחודשי

הסתכם ) 2017ליוני-14בורסם(פהתשלומיםמאזןשלוטףהשבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

האחרוןברבעוןמיליאדר 3.2שללעודףבהמשךדולרמיליאדר-2.5בההשנשלהראשוןברבעון

(הראשוניותההכנסותבסעיףירידהבשלנבעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה . 2016לשנת

 .השירותיםומאזןהסחורותבמאזןעליהולמרותוהמשניות)

מדד ,הרבעוןבסיכום .מעורבתבמגמההשניברבעוןאופייןהמקומיותהמנישוק-המניותשוק

 .-2.8%בידר SME-60הלוואי-3.0%בעלה 125ת"א ,-2.6%בעלה 35ת"א

 3.1 %שלדיבידנדים)(כוללכוללתתשואהרשמו DOW JONESוה--S&P500המדד ,בארה"ב

שלכוללתתשואהעםריתביצועיהציג NASDAQה-השני.הרבעוןבמהלןבהתאמה-4.0%ו

 CACוה- , o/0.1°ב-עלההגרמני DAXה- ,-1.2%בעלה-STOXX600המדד ,באירופה . 4.2%

 MSCן-המדד ,המתעורריםבשווקים .-6.1%בעלה Nikkeiה-מדד ,ביפן .-1.1%בעלההצרפתי

EM וה-6.4%בעלה-Hang Seng 8.5%בעלההסיני-. 

-7.0בהסתכם 35א"תמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשלהשניברבעוןהנגזרים-שוק

עלעתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-0.989באואופציהיחידותמיליון

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-2.0בהסתכם 35ת"אמדד
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הסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-108בדולר/שקל

הבסיסנכסבמונחיש"חמיליאדר-2.8ב

במהלך 0.8%שלעלייהנרשמההמדדצמודבאפיקמדד-צמודותממשלתיותאג"חמדינה-אג"ח

שנים) 2-5 (והבינוניות-1.4%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2017שלהשניהרבעון

 .-0.9%בעלו

במהלך 0.8%שלעלייהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיקצמודות-לאממשלתיותאג"ח

שנים) 5-2 (הבינוניוחלקו '-1.3%בעלהשנים) 5+ (הארוךחלקו . 2017שנתשלהשניהרבעון

 . o/0.6°ב-עלה

תשואותבוגדתלמדדבלטוחיובית.במגמהאופייןהקונצרניהאפיק 'רבעוניבסיכוםקונצרני-אג"ח

רשמו 40בונדתלומדד 60בונךתלמדד .בהתאמה-1.7%ו 1.8%שלעלייהעם 20בונךותל

בונדתלומדד '-1.4%בעלויתרבונךותלשקליבונדתלבהתאמה.-1.5%ו 1.6%שלעליות

 . 1.1 %-בעלהבנקים

-3בשעלהשקליבוגדתללמדדפרטהמדדיםברובהתכווצותמגמתנרשמה ,המרווחיםברמת

-14בשהתכווצותשואותבונדתלומדדיתרבונדתלמדדמרווחיבלטו .נ"ב 173שללרמהנ"ב

 133שללרמהנ"ב-6בהתכווצובנקיםבוגדתלומדד 20וגדבתלמדד .בהתאמהנ"ב-13ונ"ב

לרמהנ"ב-5בהתכווצו 60בוגדתלומדד 40בוגדתלמדדהרבעון.בסוףבהתאמהנ"ב-67ונ"ב

 7.6גייסוהחברותבאפיק,הוןגיוסיבגזרתהרבעון.בסוףבהתאמהנ"ב-121ונ"ב 110של

המקבילהלתקופהבהשוואה 29%שלירידההשני,ברבעוןאג"חבאמצעותש"חמיליארד

 .אשתקד

השנהשלהשניברבעוןהקופהשלההשקעותפעילותד.

במהלךההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 :הפעילותבמסגרת 2017בשנתהראשוןהרבעון

כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו li!Jמי 2.2כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתי:באפיק

ותעודותמניותונמכרו li!Jמי 3.4כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . li!Jמי 3.2

 • li!Jמ'-2.7כשלבהיקףבחו"לסל

בהיקףצמודותאג"חונמכרו li!Jמ'-4.3כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשוקונצרני:באג"חבאפיק

אג"חונמכרו li!Jמ'-10כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנקנוכןכמו . li!Jמ'-5.7כשל

 li!Jמי 0.3כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשו ,כןכמו . li!Jמי 1-כשלבהיקףשקליותקונצרניות

 • li!Jמי-0.9כשלבהיקףמט"חצמודותאג"חונרכשו . li!Jמ'-0.3כשלקףיבהבחויילאג"חונמכרו
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 . lillמי 7.8כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חבמכרוהממשלתי:באפיק

שקליותממשלתיותאג"חובמכרו lillמי 8.5שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חברכשוכןכמו

 . lillמי 5.7כ-שלבהיקף

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבה.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

ש"ח.אלפי 5,699ממנהונמשכוש"חאלפי 14י 049בקרןהופקדו , 2017יוניינואר-בתקופה

 15,928שללסךהסתכמוהקופה)אלהבערותבניכוימהקופה(העברותמהקופהנטוהעברות

 . lillאלפי

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

שלבשיעורחיוביתברוטונומינליתתשואה 2017יונייבואר-בתקופההניבההקרן .ההשקעות

2.12% . 

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזו.

הקופהעמיתילגבינתוניםא.

 ו'i iש bi !iחשדi i'-6ם 1וש:h i 6"ייל-~
וםיב.מהישהסתי•וםיב.שהסתיימוי':ג.יוםגתיימ oשהי•

o ז.ג.צןגב.ר 31ב,יוני 30~~יוני

 )* 12Qד 6 ~ 017
-

6-' 01 ~)*( 
 , ll · " _,----··--יי·-~-----י ·~

עמיתים:מספר

 480 487 474פעילים
 213 222 209פעיליםלא

 693 709 683סה"כ

 :עמיתיםחשבונותמספר

 480 487 474פעיל•ם
 215 223 210פעיליםלא

גטומנוהלים.ם•נכס

 :} nש"{באלפי
 187י 977 183,033 188,533פעילים

 121,382 123,157 119,102פעיליםלא

תוצאת"םנתונים

 :} nש"{באלפ•
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 1,934 1,600 550חדשיםםימצטרפעבורמשובתיםגמוליםדמי

 27,355 13,597 14י 049גמוליםמדמיתקבולים

 844 455-לקופהצבירההעברות

 16,776 4,245 15,928מהקופהצבירההבערות

ים:תשלומ

 17,165 9,910 5,699פדיונות

---אחרים
 6,849 ) 1,959 ( 5,854לתקופהתוהוצאעל )הפסדים(הכנסותעודף

 :}ח"ש{באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

 1,321 667 635פעיליםולאפעילים

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנבגוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצ~ניהולדמישיעור
 l\באחוזיםשנתיים

 0.43 0.44 0.42פעילים

 0.43 0.44 0.42פעיליםלא

מהפקדותממוצעניהולדמישיעור
---(באחוזים}:

פעיליםלאעמיתים .ב

.. -.. 
ה iיושחושדים-6לחושדים-6ל

ביוםשהסתיימהביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

דבצמבר 31ביוב• 30ביוני 30

----2017 2016 2016 
קשר:מנותקיחשבונות

 16 16 18חשבונותמספר

11 )ח"שפיל(באנטומנוהליםםינכס ,666 9,174 9,984 
 43 20 24 )ש"ח(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

מנכסיםשנגבוממוצעניהולדמישיעור
0.42% 0.44% 0.43% 

שנתיים)(במונחים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולידמשיעורג.

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמיוהחוקיההסדרולהוראותלה

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאהשהקרן

 , 0.21%שלבשיעורהינם 2017בשנתהראשוניםהחודשים-6בבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.42%כשלשנתישיעורהמהווים
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בגיןבעיימהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

השיעוריםפיעלוהכלההשקעות,ניהולבגיןבע"מערןניירותולפסגותהקרןתפעול

 .איתםבהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות .ד

הנכסיםבסךהקיטון ,הקרןע"יהמנוהליםבנכסים o/0.24°כ-שלעליהחלההדוחבתקופת •

 .מהקופה)והעברותמשיכותבניכוי(הפקדותשליליתנטומצבירהנובע

ברמהוכןאשתקדהמקבילבחציוןההפקדותלרמתדומהנשארהלקרןההפקדותרמת •

השתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהבערתמשמעותיגידוללראותניתןזאתעם ,שנתית

 .אשתקד)בחציוןmנמי-4כלעומתזהבחציוןmנמ' 16-כ(אחרות

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירוייח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראותח.

משנהוחקיקתחקיקה . 1

שעשויהאומהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

החברה.שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןלהיות

משנהחקיקתחוזר . 2

(מיוםהפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהחוזר 2017-9-10שה.

מעסיקיםממשקשלהחדשההגרסהכיהממונההודיע 2017ביולי 6ביום- ) 2.7.2017

בשוקונתוניםמידעלהבערתאחיד"מבנה 2017-9-4מוסדייםגופיםבחוזרשפורסמה

זוגרסה .בחוזרשפורסםכפיולא 2017בנובמבר 26ביוםלתוקףתיכנסהפנסיוני"החיסכון

הןיטכנהיזוןלהעברתישמשהחדשהממשק .ראשוניחוזרהיזוןממשקשלעדכוןגםתכלול

אחזקותלממשקהנוגעותההוראותיתר .אירועיםממשקבעורוהןמעסיקיםממשקבעור

עםיחדיפורסםתחילתןומועדשפורסמהבגרסהיעלולא ,כטיוטהשפורסמואירועיםולממשק

 .הסופיהחוזר

הממונהוהנחיותעמדות ,מוסדייםגופיםחוזרי . 3
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נמוכהיתרהעםשנפטרעמיתשלמחשבוןכספיםמשיכת 2017-9-8מוסדייםגופיםחוזרא.

מינויהוראתקיימתלאשנפטרפנסיונראועמיתשלבחשבוןכאשר- ) 3.5.2017(מיום

כספיםלמשוךמנתעלצוואהקיוםצואוירושהצולהמציאהמוטביםנדרשיםמוטבים

שלעתיםכספיותבעלויותכרוךכאמורצוהוצאתהליך .שנפטרהעמיתשלמחשבונו

זהדבריםמצב .הפנסיונראוהעמיתבחשבוןהצבורהחיסכוןסכוםעלעולותקרובות

הכרוכותהעלויותלהם,זכאיוהואהכספיםאתלקבלשירצהמישיששלמרותלכךמביא

שבהםמקריםמסדירזהחוזרהאמור,לאורזכאותו.אתלממשממנולמנועעלולותבכך

קיוםצואוירושהצוהמצאתדרישתללאשנפטרפנסיונראועמיתכספיתשלוםיתאפשר

"משיכת 2014-2-3גמלחוזראתמבטלוהואפרסומוביוםהחוזרשלתחילתוצוואה.

 .נמוכהיייתרהעםשנפטרעמיתשלמחשבוןכספים

עדכון-מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת 2017-9-6מוסדייםגופיםחוזרב.

במערכתשימושחובת 2015-10-2ויועציםסוכניםחוזראתמעדכןהחוזר- ) 2.4.2017 (

לצורךהפנסיוניתבמסלקההשימושחובתאתדוחההחוזרמרכזית.פנסיוניתסליקה

 2017בנובמבר-1ללקוחלטובתהמנוהלפנסיוניבמוצרפעולהלביצועבקשההבערת

בבקשותלטפלהרישיוןובעליהמוסדייםמהגופיםחלקשלהמוכנותחוסרלאורוזאת

ממשקבאמצעותמידעהבערתכיהובהר ,כןכמוהמסלקה.באמצעותשהועברוכאמור

להבערתאחיד''מבנה 2017-9-4מוסדייםגופיםחוזרהוראותפיעלרקתיעשהממוכן

שיחליפו.אחרחוזרכלאוהפנסיוני",החיסכוןבשוקונתוניםמידע

מוסדייםגופיםחוזריטיוטות . 4

-מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכלליחוזר 2015-365מוסדייםגופיםחוזרטיוטתא.

 2016-9-17מוסדייםגופיםחוזראתלתקןמבקשתהטיוטה- ) 6.4.2017(מיוםטיוטא

אפשרויותאתלהרחיבהיאהתיקוןמטרתמוסדיים.גופיםעלהחליםהשקעהכללי

אשראיבמתןהעוסקותבחברותלהשקיעלהםולאפשרהמוסדייםהגופיםשלההשקעה

בתיקון.המפורטיםובמגבלותבתנאיםקשוריםצדדיםשהינוביתלמשקי

עמיתיםעלמידעלממונהדיווחיםלענייןהמאוחדהחוזרהוראותתיקון 2017-424שה.ב.

בחוזר 5שערשל 4בחלק 3פרקלהוראותתיקוןטיוטת- ) 3.5.2017(מיוםומבוטחים

אתהיתר,ביןלעדכן,מוצעהתיקוןבמסגרתההון.שוקעללממונהדיווחיםלענייןהמאוחד

השתלמות.קרנותשלנלוויםדיווחיםלענייןהקיימיםהמידעטפסי
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בינייםהכספייםהדוחותאישורהליןט.

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליןהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

 ,המנכייל ,גםנכחוהועדהלחבריפרט .ביקורתועדתישיבתהתקיימהבאוגוסט 15בתאריך . 2

המבקר.החשבוןרואהממשרדורו"חהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

לסכםלעב.דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2017ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלן

מהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
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בעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההבהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשסייחכספי)י

אומהותיבאופןהשפיעוששינוייםחלולא 30/6/2017וםביהמסתיימתלתקופההאחרוןיוןבחצ

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןיעפלהשהעשויים

תאריך

201באוגוסט 22 7 
קטוררדי,

 2017באוגוסט 22
ןיסתאר•ך

חברההמנכ"ל

 2017באוגוסט 22
כספיםמנהלןסוויריןבורא"חרו תאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירמכליסימשהאניי

המנהלת")"החברה(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1

 ."הדוח") :(להלן 30/6/2017ביוםם 11שהסתלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחיידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונ"םהכספייםהדוחותיידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםימיותזרהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחראני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספ"םשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת
ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ם 11בינלאומדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

דבוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלקורתיהב

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.לפלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2017באוגוסט 22
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר 1ראובןסווירי ,אני

 )"המנהלת"החברה(להלן:מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :להלן( 30/6/2017ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעלעתנוילידמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספיווחידעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלמיתיפנבקרהענובקב.

הכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכןהערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעלמהונiי,באופןלהשפיעשצפויסביראו .מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאיבהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםלכמאחריותאוימאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2017באוגוסט 22
כספיםמנהל ,ראובןסוויריתאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 Z017ביוני 30ליום

מבוקר'(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 201וביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

םינייהענתוכן

וןבהחשרואהשלסקירהדוח

עמוד

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםספיכההמצבעלוחותדתמצית

 25פסדוהחרוובינייםתחוודמציתת

 26-30בינייםכספייםהלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
מייבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2017ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןמ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2017ביוני 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו ."בינייםלתקופותכספידיווח"האוצר.במשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקורההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרם,ימבירורמורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

רת.וביקשלדעתחוותמביעיםאנואיןלכ,ךבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו'עלבהתבסס
לקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

 )( · rר.בכבודי
 l '1-ג( r (י

ושותיורדיצבי

חשבוןרואי

 2017באוגוסט .aגתאריך:

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקדו 28הרכבת 'רחאביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהיר, ,אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח,'דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהשנילרבעון )החברה-(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםוןיהדירקטור
םיהמוצגלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולבןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםיאנ . 5
תר:וביהעדכניתהערבתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעבד'

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביותימהותבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 ·י;:;ר~!אדםכלמאחר•ותאו • mאמחר•לגרועכד•לע•לבאמורא•ן

 2017באוגוסט, 22
------דירקטור,תאויד
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החברהמנכ''להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כי,מצהירמכליסמשהבדימוס,השופטאני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ודו"חהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניחם 2017שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאגמצכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחולידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור /שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסולואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאת /המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

םיהמוצגלותקופותלימיםתיםיהעמבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםעתםילקביאחרא ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1יאנ . 4
גרמנואו ,כאלהונחליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצווןונהליםבקרות

המתייחסמחותישמידעלהבטיחהמיועדים 'כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרןהחשבולוואהנויגיל 'כזווהחצהריםיהמצהבחברהואחריםיאנ . 5
ביותר:תיהעדכנהערכתנועלבהתבסס /שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםיםיקויהלכלאתא)
החברהיכולתעללועהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,לרשום,

םיאחרעובדיםאומנהליםשמעורבים /מהותיתשאינהוביומהותיתןיב ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידבעלי

 2017אוגוסט,ב 22
דיתאו

אדכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילילעבאמוראיו

בדיהשופט-החברהלו'מנכ
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתתנוישנוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירוסוויריראובןח 11רוואני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלוןיהדירקטורדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןחדיהםי(שנ 2017שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאגמצכולליםאינםתוהדוח /וחותדהאתשבחנתילואחרדיעתיילבהתאם . 2
הנסיבותלאורושניתנושהמצגיםיכדהנחוץתימהותעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא /מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת /המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותםילימםיהעמיתותיבזכוםיוהשינויהעצמיבהוןיםיהשינו ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיוכזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
רמנוגאו 1כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה/ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט /בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא /לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהלינויג /כזןהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה/וןילודירקטור

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;כספימידעולדווחלסכםולעבדלרשום/

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ~מהותיתשאינהוביןמהותיתבין /תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמערתיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל /אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

zz 2017 ,סטאוגוב 
תאויד

------u 
המנהלתהחברהשלהכספיםלהמנ-יסווירראובןחורוו
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 31ליום
בדצמבר

2016 
ביוני 30ליום

2017 2016 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

-------------· -------------· ------·------· 

351 293 451 

351 293 451 
-------------· """"""""" ... "" ... " """""" ... "" ... """. 

351 293 451 

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

1 

161 
289 

 451הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

חלמהוויםהמצורפיםהנאורים

 2017באוגוסט, 22
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

ג.

24 

3 
147 
143 

2 
251 
98 

293 351 

____/() 
סוויריראובןרו"ח

כספיםמנהל



מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדחורונייםיבדוחותתיתמצ

הנלשםשידוח-3לודשיםח-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

םביוביוםיוםב

מברצבד 31ביוני 30יוניב 30

2017 2016 2017 2016 2016 

קרנומוקרנמכלתי

ש"חאלפיבאור

 635 667 314 334 1,321שתלמותההןרמקניהולמדמיהכנסות

 635 667 314 334 1,321ההכנסותכלסך

 635 667 314 334 1,321 3יותוכללהלהנהתאוהוצ

 635 667 314 334 1,321ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.פייםסכהמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםםהנאורי
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מ"בעלשופטיםהשתלמותןרקלניהולהחברה

בינייםיםיהכספתולדוחםיבאור

לליכ 1-באור

י:ללכא.
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאו~מבעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפניננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

ית,דתאגיגמלמקופתהלהפיכתמבנייושינהרהחבביצעהאמור,הלחוקםבהתא
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת"הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .החברה")"-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכןהמניות,בעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

מס'(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשר 1ההוןשוקאגףידי
 . ) 2017בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 5/041

לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 3014/07ביום ,המבניהשינויבמסגרת
ן"קרנקראתוהקרן ,"בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל "מ"בע

לשופטים".השתלמות
החברהרעבוחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן Jכןכמו

הגמל.קופתעבורחדשןונתקואומץהמנהלת,

 :לוהנידמי .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאירווח.
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר ,המזומנים
בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותחינה ,אלהבינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2016בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב.

לתקופותכספידיווח , lAS 34ל-בהתאםכערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואיכהנייםיב

 2016בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשכהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
 .השנתיים")הדוחות" :(להלן

 22ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2017באוגוסט,

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ג

להשתמשהחברההנהלתכדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותנסותהכוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעת ,ההנהלהשלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםבדוחות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןהולילנהחברה

םייניבםייכספהתדוחולםיראוב

תיוכללולההנהתצאוהו - 3באור

לשכה חודשים-3ל חודשים-6ל
שהסתיימה שהסתיימו שהסתיימו

םביו ביום ביום

בדצמבר 31 ביוני 30 בירכי 30

2016 2016 2017 2016 2017 -- --
מבוקר וקרבמבלתי

ח"שאלפי

דירקטוריםביטוחפרמיית 41 49 20 14 87

דירקטוריםגמול 69 104 32 64 157

המתפעללבנקניהולדמי 108 107 55 54 215

השקעותמכהלניהולדמי 54 53 27 27 107

קרנותניהולדמי 2 4 1 3 6

 •ומקצועימשפטיייעוץ 348 337 182 171 688

ואינטרנטמחשבאחזקת 6 6 3 3 13

ותחודמשלוח 6 6 1 1 15

והשתלמויותעיו,ןככסיםימי 8

פחתהוצאות 1 1 2

ותראח ) 7 ( ) 3 ( 23

1,321 334 314 667 635 
-- -- --

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

בסךמיכון 6 6 2 2 13

-- -- --
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםםיהכספילדוחותבאורים

ועיקצוממשפטיייעוצתוהוצאפירוט "

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2017 2016 2017 2016 2016 ----
מבוקרמבוקרבלתי

שי~חאלפי

 87 21 23 43 45חשבונותביקורת

 91 22 29 46 43םפנימבקר

 155 38 38 77 77כספיםהלמנ

 134 34 36 62 72משפטייעוץ

 70 20 18 36 35ותהשקעיעוץ

 49 13 13 25 25סיכוניםניהול

 84 21 21 42 42ומזכירותאכיפהממונה

 11 2 2 5 5מידעחתאבט

 7 2 1 4מקצועיות
----

348 337 182 171 688 
----

תיותלוותיהתחייבו- 4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלםבמועדסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותיןבגבחוקשפורטובנסיבות
לקופה.כספיםהעברת

 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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- 5באור

- 6באור

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים

תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08יוםבא.
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאתבע"מערןניירותפסגותמולהשקעות

שלבשיעוריוהבהסכםשנקבעוהניהולדמיהחברה.ידיעלהמנוהלתההשתלמות
 .לשנההמנוהלים,םיהנכסמשורי 0.07%
("פסגותיי),ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביושנערןחדשלסיכוםבהתאם
 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתנההניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולימחודש

שירותיםלמתןבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 3113108ביוםב.
שלבשיעורחינםבהסכםשנקבעוהתפעולדמיבעיימ.הפועליםבנקמולתפעוליים

לשנה. ,הקרןשלהמנוהליםהנכסיםמשרוי 0.1%
-0.085%רלבינואר,-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2013בשנת

באוגוסט.-1ב

 0.07%תינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014ארבינו 1מיוםהחל

לסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת
המשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואת

עם , 2017סוףעדתינההמוקדמתההודעהתקופת .מלסלחברתהגמלקופותלתפעול
למתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018אמצעעדלהארכהאפשרות
לקופה.תפעולשירותי

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםםיפרט

 .I.בliמיליוני 308הוא 2017ביוני 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותיםהלהמנוהנכסיםהיקף
אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים- 7באור

השקעות.ועדתוכחברתדירקטוריוןר 11כירכהונתהאתלויקנטראלהגב•סיימה 2/6117יוםב

בחברה.חיצוניולדירקטורהביקורתועדתר 11לירגילחיימרביץמרמרנה 141061.2017ביום

 .בחברהלדירקטורדודקוכמייסטרמרמרכה 26/061.2017נירם

עלואושרונידונו 2017 1רבעוןול 2016.לשנת , 2016. 3לרבעוןהכספייםהדוחות 15/08117ביום

מלא.בהרכבהדירקטוריוןידי
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