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המנהלתהחברהשלכללייםמאפיינים .א

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובדהפקדות(שכיר"מעמד"בבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .)ומעביד

ההקופשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

 "מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינה "לשופטיםההשתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,)"המנהלתהחברה" :(להלן

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

 .הקרןניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ההממשלתיות,החברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות .איסוגרגילותותימנבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןר"כיוישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשרהכרעה,מניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבע

למנותהזכות .ביסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהיעמית .ב

 .החברהכמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lillמליוני 284כ-לעומת , lillמיליוני 293כ-הינו 30/6/2019ליוםהקרןינכסהיקף

2018 . 

כולםאשר , 31/12/2018ליום 605לעומת , 589הינו 30/6/2019ליוםהעמיתיםחשבונותרמספ

 .)ומעבידעובד(הפקדות "שכירתי"עמבמעמד
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יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

הגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

תפעולישירותלמתןהסכםעלחתמההחברה ."מלם")(להלן:מ"בעופנסיהגמלמלםלחברת

הפועליםמבנקהתפעולהעברתהתבצעה 2019ביולי 18בתאריך , 11/7/2019ביוםלקופה

 .למלם

המנהלתהחברהעסקימצב .ב

מיצהעההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהרי ,בלבדענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)קופות(פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012ב"תשע ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהרהחב

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .)רגולטוריותלמגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברה ,בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

 .כספייםלקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמותקרן(חייבים ,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהינכס

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

 .החברה

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

בפעילותהאטהעלהמצביעיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםבהמשךאופיין 2019שלהשניהרבעון

שמלווהבעולםהגבוהההוודאותאי ,הראשוןלרבעוןבהמשךארה"ב.כוללהגלבולית,הכלכלית

מבוטללאמספרנרשםהתקופהבמהלךכאשר ,השניהרבעוןתוךאלנמשכהארוכהתקופהאותנו

ב"ארהביןהסחרמלחמת-ובראשם ,םיהשווקפעילותעלשהשפיעוגיאופוליטייםאירועיםשל

 .השניהרבעוןתוךאלנמשךהראשוןברבעוןשהחלבשווקיםהראליהוודאות,אילמרות .וסין

בארה"בהכלכליתהפעילותחולשתעללאותתממשיכיםהממשלתייםהאג"חשוקיזאת,לעומת
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תהליך ,חדהתשואותירידתתוךנמשךהאמריקאיהעקוםשלההתהפכותתהליךכאשרובעולם

בעולם.נוספיםמפותחיםבשווקיםגםםייהתקאשר

המשרותתוספת .יציבקצבעלשמרהאמריקאיהעבודהשוקב"בארהההאטהסימנילמרות

משרותאלף 17 4שלתוספתלעומתהשניברבעוןחודשבכלבממוצעאלף 171עלעמדהבמשק

הקודםברבעון 3.8%לעומת-3.7%לידרהאבטלהשיעור .הקודםברבעוןחודשבכלבממוצע

כאשריציבנותרהשנתיתהאינפלציהקצב . 3.1 %ל--3.2%מהאטבשכרהשנתיהגידולוקצב

בסוף o/1.5°ל-בדומהאחרון)(נתוןמאיבחודש 1.5o/oעלעמדה ) PCEה-פי(עלהאינפלציה

לעומת-1.6%לעלתהכאשרקלהעלייהחלההל•בהבאינפלציית ,זאתלעומת .הראשוןהרבעון

לתנודתיותוגרמהרבותכותרותלספקהמשיכההסחרמלחמתהקודם.הרבעוןבסוף 1.5%

סחורות•בואעלהמכסיםהעלאתעלארה"בבשיאהכריזהשניהרבעוןבמהלךכאשרבשווקים

מצבעלהכריזטראמפממשלכאשרהחר•פוהצעד•םמכןולאחרלהגיבאיחרולאהסיניםסיניות.

ארה"בנשיאהרבעוןסוףלקראתמולם.ניצבתשארה"בטכנולוגייםאיומיםרקעעללאומיחירום

השניים .-G20הוועידתבמהלךהסחרבמלחמתהשיחותוחידושאשהפסקתעלהסכימוסיןובשיא

הוטלושכברהמכסים ,ביחסיםהתחממותאףעלאך ,הפרקמןירדהעתידיתהסלמהשכלסיכמו

כיווןשינויעלאותתהפדאךשינויללאנותרההריביתיוניודשבחהריביתבהחלטת .בתוקףבותרו

מעריכיםהםכעתכיעולההפדמתחזיותאפשרית.ריביתלירידתהשווקיםאתלהכוויןהחלכאשר

ובפעם ,הקודמותבתחזיות 2.8%לעומת 2.5%עלעומדתהארוךהטווחשלמשקלשיוויתישריב

עלהתשואה ,מכךכתוצאה .ריביתהפחתתעלאותתפדהידיעלהחזויהריביתמתווההראשונה

להפחתתמהחוזיםהנגזרתוההסתברות-2.0%למתחתאלירדהבארה"בשנים-10לח"האג

לחששותברקעהפ.זשלכיווןלשינויבדומה .-100%לעלתהיביולב"ב-25בהפדשלריבית

 ,המרכזיהבנק"ריו ,האירובגושוהצמיחההאינפלציהבציפיותחדהירידהעקבכלכליתמהאטה

וצייןהכמותיתההרחבהשלמחודשתבהשקהלדוןהחלהמרכזיהבנקכיצייןדואגי,מריו

תשואותדואגישללדבריובתגובה . ECBה-שלהכליםמארגזחלקהןנוספותריביתשהפחתות

שלהשניהרבעוןבמהלך .באוקטוברנ"ב 10שלריביתהפחתתלתמחרהחלוהשוקירדוהאג"ח

ההאטהרקעעלהתעשייתיתהפעילותשלהתכווצותעללאותתהמשיכובאירופההנתוניםההשנ

 ,מייתרזה ,יטניהברממשלתראש ,בנוסףהעולמ.יבסחרוהחולשהבעולםהכלכליתבפעילות

להצעתההתנגדותובעקבותהברקזיטהסכםאתלהעבירכושליםניסיונותלאחרמתפקידהפרשה

מהירהיציאהומעדיףבברקזיטתומךאשר ,גיונסוןבוריסהואלהחליפההמובילהמועמד .החדשה

-31לעדהברקזיטליישוםהארכהקיבלהבריטניההשניהרבעוןבתחילתמהאיחוד.וחדה

וףבס 7.6%לעומתאחרון)ון(נת-7.5%למאיבחודשירדהאירובגושהאבטלהשיעור .באוקטובר

מאיבחודש-1.2%להראשוןהרבעוןבסוף-1.4%מירדההשנתיתהאינפלציה .הקודםהרבעון

 . 0.8%כנהעלנותרההליבהואינפלצייתאחרון)ן(נתו
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כיהודיעהאיראן .לארה"באיוןביןהיההשביהרבעוןבמהלךשהתרחשנוסףגיאופוליטימאורע

עלהלחץאתלגדילבמטרההגרעיןהסכםיפעללההמותרהמועשרהאורניוםרףאתתחצהאהי

נוספותמשמעותיותסנקציותיטילכיהודיעטראמפ ,בתגובהבהסכם.החברותוהמדינותארה"ב

שלהשביהרבעוןבסיכוםאךעלההנפטמחירלארה"באיוןביןהמתחיםעלייתרקעעלאיראן.על

נפטחביתמחיר .הסחרמלחמתבעקבותהעולמיבביקושלירידההחששבשלירדהמחירהשנה

 .לחבית-$58.47ל-2.77%בירד WTIומסוגלחבית-$66.55ל-2.69%בירד BRENTוגסמ

שלהחלשותרקעעלהמטבעותסלמולאל 1.2o/oב-נחלשהדולרהשנהשלהשניהרבעוןבמהלך

1.1בהתחזקהדולר .הקנדיהדולרמול o/1.9°ו-היןמול 2.7% ,האירומולאל 1.4% וסהפמול-%

 .הפאובדמול-2.6%והיואןמול 2.2% 'יקניסהמק

שנתיבחישוב 4.8%שללעלייהמטהכלפיעודכנההשנהשלהראשוןברבעוןהצמיחהבישראל

 3.8%שלגידוללעומתוזאתהראשוןבאומדן 5.2%שלמרמהזאתעונת•ות)מנוכי(נתונים

 .רכבכלירכישותמהקדמתנבעשבחלקובמיוחדגבוהבנתוןמדובר . 2018שלהאחרוןברבעון

השוטפיםהנתוניםפיעלאךאלושורותלכת•בתנכוןפורסמולאהשנילרבעוןהצמיחהנתוני

משמעות•תהאטההשניברבעוןהצמיחה ,הכלכליתהפעילותלרמתהמשולב)המדד(ובפרט

ברבעוןבמיוחדגבוההשהייתהרכביםצריכתהשפעותרקעעלבעיקרהראשוןלרבעוןבהשוואה

 3.9%לעומת , 4.1 %על•וב•בחודשעמדומעלה 15בביבקרבהאבטלהשיעור .השנהשלהראשון

נכון-3.7%להראשוןהרבעוןבסוף 3.0%שלמקצבעלהבשכרהגידולוקצבהקודםהרבעוןבסוף

 .האחרון)העדכניהנתון( 2019אפריללחודש

המגמההמטבעותסלמול 2.8%שלעליההשקלרשםהשבהשלהראשוןהרבעוןשבמהלךלאחר

השקל ,בפרט .הסלמול 1.6%שלנוספתעל•ההשקלרשםבמהלכו ,השניברבעוןגםנמשכה

לרמההאירומולאל-0.4%בוהתחזקלדולרשקל 3.57שללרמההדולרמולאל-1.7%בהתחזק

 .לאירושקל 4.06של

וריביתתקציבאינפלציה,

החיוביתלעונתיותבהתאםזאת ,-0.4%בהשנהשלהשניברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד

בסוף-0.8%להראשוןהרבעוןבסוף-1.4%מירדהשנתיהאינפלציהקצב .זוהפתקוהמאפיינת

שלברמהכבהעלנותרההריבית , 2018בנובמברהריביתעלייתמאזהשבה.שלהשניהרבעון

שללחוזקויותררבמשקלנותנתהמוניטאריתהוועדהיכעולהישראלבנקשלמהמסרים . 0.25%

הצפויהוהעליההישראליהמשקשלחוזקולמרותוזאתהעולמיתבכלכלהולהתפתחויותהשקל

 .האינפלציהבסביבת

ההוצאותסךמנג,דמיליארד. 83.1עלעמד 2019שלהשניברבעוןממיסיםהמדינההכנסותסך

םיהאחרונהחודשים-12בהגירעון .מהצפויגבוהות ,ש"חמיליאדר 95.7עלעמדהתקופהבאותה

גבוה ,השניהרבעוןשלבסיומו 3.9%שללרמההראשוןהרבעוןבסוףתוצר 3.4%שלמרמהעלה

 .מהתוצר 2.9%עלהעומדהשנהלסוףהממשלהשלהגירעוןמיעד
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 ) 2019ליוני-17בורסם(פהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

 2.8שללעודףבהשוואהזאתדולרמיליארד-2.6ב 2019שנתשלהראשוןברבעוןהסתכם

עליהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה . 2018שלהאחרוןברבעוןדולרמיליאדר

 .הראשוניתההכנסותבחשבוןוירידההסחורותוןבחשבבגרעון

המניותשוק

ת"אמדד ,-7.1%בעלה 90ת"א ,-3.6%בעלה 35א"תמדד , 2019לשנתהשניהרבעוןבס•כום

 DOWה-ומדד S&PSOOה-מדד ,בארה"ב .-3.2%בירד SME-60הומדד-4.7%בעלה 125

JONES 3.2-ו 4.3%-בועלo/o ה-ומדדבהתאמהNASDAQ המדד ,בא•רופה .-3.9%בעלה-

STOXX600 ה- ,-3.4%בעלהCAC •וה-6.2%בעלההצרפת-DAX •באסיה .-7.6%בעלההגרמנ

 0.1 %-בירדהס•ני CSl300מדד ,(דולר•ת)-0.7%בעלה MSCI EMה-מדדהמתעוררים,ובשווקים

 .-0.5%בעלההיפני Nikkeiה-ומדד

הנגזריםשוק

-6.1בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופצ•ותהמסחרמחזור , 2019לשנתהשניהרבעוןבסיכום

מחזורהסתכםהמט"חבשוק .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-953באואופציהחידותימיליון

באופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיח"שמיליארד-83בדולר/שקלבאופציותהמסחר

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיל•ארד-4.3בהסתכםא•רו/שקל

מדינהח"אג

הרבעוןבמהלך 2.1 %שלעל•הנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותחאג"

 .-0.9%בעלושנ•ם) 2-5 (ינוניותוהב 2.1 %-בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות .יהשנ

במהלך 1.4%שלעליהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-1.0%בעלהשנים) 2-5 (הב•נוניקווחל , 2 .-7%בעלהשנ•ם) 5+ (הארוךחלקו .השניהרבעון

קונצרניאגח

בוגדתלמדדיו-1.9%בעלה 20דוגבתלמדד ,הקונצרנייםהאג"חבמדדיהשניהרבעוןבסיכום

ומדד-1.3%בעלהםיבנק-צמודותבוגדתלמדד ,בהתאמה-2.0%ו 2.1 %ב-ועל 60בוגדותל 40

הסתכםוןהרבעהמרווחיםברמת .בהתאמה-1.9%ו 2.1 %ב-עלותשואותומדדצמודות-יתר

ידר 40בוגדתלמדד ,ב"נ-132לנ"ב-12בעלה 20בוגדתלמדדשלווחהמר .מעורבתבמגמה

שקליבוגדתלמדדשלומרווחונ"ב-73לנ"ב-13בעלהבנקיםבוגדתלמדד ,נ"ב-108לנ"ב-3ב

ח"אגבאמצעותש"חמיליארד 15.5גויסו ,באפיקהוןגיוס•בגזרת .נ"ב-219ל"בנ-27בידר

 .אשתקדהמקבילברבעוןלגיוסיםבהשוואה 32.2%שלעליה ,השניוןברבע

 2019לשבתהשביברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות .ד

 .ההשקעותוועדתהדירקטור•וןע"יהנקבעתההשקעותלמד•ניותבהתאםמנוהלתהקופה
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 3.9כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו נ.mמ' 2.5כ-שלבהיקףבארץמניותשוכנרהמנייתיבאפיק

סלותעודותמניותונמכרו נ.mמי 5.4כ-שלקףיבהל"בחוסלותעודותמניותנרכשוכןמוכ .נmמי

 .נ.mימ-6.2כשלהיקףבבחו"ל

בהיקףצמודותאג"חונמכרו נ.mימ-0.1כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשורניצקונ"חגהאיקפבא

אג"חונמכרו נ.mמי-1.1כשלבהיקףתושקליקונצרניותאג"חקנונכןכמו .נ.mימ-1.9כשל

 .נ.mמי-1.6כשלבהיקףותישקלותיקונצרנ

 .mנמי 1.4כ-שלבהיקףח"אגורכמונ נ.m 'מ-0.3כשלבהיקף nאג"נרכשובחו"ל

ממשלתיותחג"אוכשנר ,נ.mימ 6.6שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתיבאפיק

 .נ.mמי 4.6כ-שליקףהבשקליותותיממשלתאג"חונמכרו נ.mימ 6.8שלקףיבהשקליות

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצב .ה

 )נומינלייםבערכים(כותיומשהפקדות . 1

נטוהעברות .נ.mיפאל 8י 014ממנהונמשכוש"חאלפי 12י 816ןרבקהופקדוהדוחבתקופת

 .נ.mיאלפ 13,838שללסךהסתכמוהקופה)אלהעברותבניכוימהקופההבערות(הפמהקו

הקרןתשואת . 2

וועדתיוןרהדירקטוי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתההחבר

 . 6.82%שלבשיעורחיוביתברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתהבהניהקרןההשקעות.

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ו

הקופהעמיתילגבינתונים .א

-
לשנהחושדים-6לחושדים-6ל

ביוםשהסתיימהביוםשהסתיימויב.וםשהסתיימו

בר pדב.צ 31ביוגי 30פ.וני 30

~ 201 2018 2018 
עמיתים:חשב.ונותמספר

 411 443 408ליםיפע
 194 188 181יםילפעאל

נטו ~מנוהליםנכסים

 :}ח"ש{ב.אלפי

185,01 181י 077יםלפעי  172י 430 9
 110,617 112,030 111,394פעיליםלא
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תוצאתייםנתונים

 :)ח"שלפיבא{

 415 209 392עבורמשובתיםגמוליםדמי
חדשיםמצטרפים

 26,061 13,302 12,816ליםוגמימדמתקבולים

---חדגמוליםמדמיבוליםקת
פעמיים

 504 334 5לקופהצבירההעברות

 33,835 19,416 13י 843פהומהקצבירההעברות

תשלומים:

 15,678 9,891 8,014פדיונות

--אחרים
על )הפסדים(הכנסותעודף

18,460 -407 -71 32 
לתקופההוצאות

מנכסיםשבגגוניהולידמ

 :ש"ח){באלפי

 1,263 640 663יליםפעולאפעילים

---מהפקדותשבגגוניהולדמי  :)ח"ש(גאלפי

ממוצעניהולדמייעורש

שנתייםבמונחיםמנכסים

זים}חו{בא

 0.41 0.40 0.44פעילים

 0.41 0.40 0.44פעיליםלא

ממוצעניהולדמיורשיע
{באחוזים}:ותמהפקד

---

פעיליםלאעמיתיםב.

הלשנחושדים-6לשדים 1ח-6ל
ביוםשהסתוומהסג.יומןשהסתווב.יוםת"מו oשה

דב.צמב.ר 31יוני.ג: 30יוניב. 30

2019 2018 2018 
קשר:ימבותקחשבונות

 34 36 38חשבונותמספר

באלפי(נטומנוהליםנכסים
21 ,061 21,840 18,974 

ש"ח)

מנכסיםשנגבוהולנידמי
 )ח"ש(באלפי 78 45 46

שנבגוממוצעניהולדמישיעור
0.44 0.40 0.41 

שנת"םבמונחיםמנכסים
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הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג.

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,החוקיההסדרולהוראותלה

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאהשהקרן

שלבשיעורהינם 2019בשנתהראשוניםהחודשים 6ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.44%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.22%

ור(כאמהקרןתפעולבגיןהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

לחברת 18/7/19מיוםוהחלבע"מהפועליםלבנק 17/ח 19ליוםעדלעיל, ) 5א(בסעיף

פיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןבע"מערךניירותולפסגותבע"מ)ופנסיהגמלמלם

איתם.בהסכםשנקבעוהשיעורים

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות .ד

ליוםבהשווההקרןיע"המנוהליםבנכסים 2.97%כ-שלעליהחלההדוחבתקופת

והעברותבמשיכותומקיטון ,הקופהמתשואתנובעתהנכסיםבסךהיהעל , 31/12/2018

אשתקד.המקבילהלתקופהבהשוואהמהקופהכספים

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושות'ורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראותח.

 :הרבעוןבמהלןהפנסיוניהחיסכוןעלהחליםהדיןבהוראותשחלומהותייםשינוייםלהלן

הלוואהבחוזהגילויחוזר-מוסדריםפיננסיםשירותיםלענייןהמאוחדהחוזרהוראותתיקון . 1

ביוםלתוקףלהיכנסהיהאמורהחוזרזה.בענייןהוראותיואתהממונהפרסם 16.5.19ביום

פרסומןלאחרחודשים 6לתוקפוייכנסלחוקהתיקוןכינקבעחקיקה,תיקוןבעקבותאולם 9.5.19

והחרגתהחוקמתחולתאשראיעסקאותסוגי(החרגתבנקאיותחוץהלוואותהסדרתתקנותשל

שלפרסומןלמועדבהתאם"התקנות"). :(להלן 2019התשס"ט-"תוספת"),מגדרהוצאות

דחייהבקשותבעקבות ,אולם . 25.8.19ביוםלהיותצפויההייתההחוזרשלכניסתוהתקנות,

לתוקףכניסתןלמועד ,זהחוזרשללתוקףכניסתומועדאתלדחותהוחלטהממונהאצלשהתקבלו

התיקוןבמסגרתעוד .) 1993-ג"התשנבנקאיות,חוץהלוואות(הסדרתלחוקהתיקוןהוראותשל
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הוראותתוקנווכןרישיון",כ-"בעלאשראישירותינותן:הגדרתביניהןכלליותהגדרותנוספולחוזר

 .הלוואהבהסכםלכלולשישפרטיםעםבקשר

מעסיקיםממשק-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנה . 2

בשוקונתוניםמידעלהבערתאחיד"מבנה : 2019-9-5מוסדייםגופייםחוזררסםפו 23.5.19ביום

מעסיקידיעלתשלומיםהפקדתאופןאתקובעזהחוזר .מעסיקים"ממשקהפנסיוני-וןהחיסכ

 26.5.19מיוםלתוקףהחוזרשלכניסתומועדנדחהברשות,שהתקבלופניותלאורל.גמלקופת

חשבוןבאמצעותימוסדלגוףכספיםב-"הבערתהדן.א 5בסעיףנמצאלתחילהחריג . 8.9.19ליום

מעסיקלגבי ' 1.2.20ביוםלתוקףהסעיףיכנס-עובדים-100מלמעלהשלמעסיקלגבינאמנות",

 . 1.2.21בהסעיףלתוקףיכנסעובדים 100מ-למטהשל

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ט

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

גםנכחוהועדהלחבריפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימה 2019באוגוסט 13בתאריך . 2

המבקר.החשבוןרואהממשדרורו"חהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהלל,"המנכ

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף ,המנהלתהחברהלתהנה

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זופהתקולתוםכיהסיקופיםהכסמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לסכםלבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח ,ןההושוקעלנההממושקבעהדיווח

יכספדיווחעליתימפנבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2019ביוני 30וםביהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיבאופןלהשפיעוישצפסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מ•תהבקרהעל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשסייחכספי),

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/6/2019ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

תאריך

 2019באוגוסט 20

 2019באוגוסט 20
תאריך

 2019באוגוסט 20 ~
כספיםמנהל ,סוויריראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליסנמשהאב•,

המנהלת")"החברה(להלן:בע"מלשופט•םהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 30/6/2019ביוםם 11שהסתלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח•דיעת•,עלבהתבסס . 2
מטע•םיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנס•בותלאורבו,שבכללושהמצג•םכד•הנחוץמהות•ת

בדוח.המכוסהלתקופהבהת"חס

נאות,באופןמשקפ•םבדוחהכלולאחרכספיומ•דעהרבעונ"םהכספ"םהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמ•בהוןהש•נו"םהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהות•ות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגב•ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחרא•םזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספ•ד•ווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמ•דעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,ד•ווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקנ•בהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיב•ותאתהערכנוג.
בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהבהל•םהבקרותשלהאפקטיביותלגב•מסקנות•נו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשא•רעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפ•עשצפויסביראומהות•,באופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחר•םאבי . 5

הבקרהלגביב•ותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהליקו"םכלאת .א

לרשום,המנהלתהחברהשלב•כולתהלפגועשצפו"םסביראשרכספי,דיווחעלהפנימ•ת

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעדב,

אחריםעובדיםמעורביםאווהנהלהמעורבבהמהותית,שאינהוביןמהות•תביןתרמ•ת,כלב.

כספי.ד•ווחעלבהלתההחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעות•תפקידלהםשיש

ין.~כפעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2019באוגוסט 20
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירוראובןסוויריאני,

המנהלת")"החברה :(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :(להלן 30/6/2019ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהודחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,הכאלונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

י,כספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעליתפנימבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםי'הגילולגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתדלירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;יכספמידעעלחולדוולסכםלעב,ד

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019באוגוסט 20 ~
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2019ביוני 30ליום

מבוקר)(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2019ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 25והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 26-30בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2019ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2019ביוני 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותוזאת ,הכוללהרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריו
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34יבינלאומחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנוביניים".לתקופותכספי"דיווחהאוצר.במשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירההיישות".שלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכןישראלבמקובליםיקורתבלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואיולכ,ןבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא 1סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספידיווח" IAS34ינלאומיבחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכל ,ערוך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו ,כןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

 .מכןהמשתמעכל

 ( ,רב (בכבוד

 /תי fושורדיצבי ~ (lיי ·/?
חשבוןרואי

 2019באוגוסט 20תאריך:

 073-2040428 .פקס , 03-5660094טל. , 67770מיקוד 28הרכבת 1רחאביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר , 1ץחיימוביגילח"ווואני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח"דווהכספייםהדו"חות

מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
 .)תוהדוח-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשנילרבעון )החברה-(להלן

תימהותעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחולידיעתיםאבהת . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאורושניתנושהמצגיםיכדהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםסוחולא

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

בדוחהכלולאחוכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחולידיעתיבהתאם . 3
הפעולות,תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםרקטוריוןיהד

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםתיםיהעמבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןייםוהשינ

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםצדל ,אני . 4
לקביעתםגרמנואו ,להאכונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצווךונהלים

מובא ,לחברהחסייהמתמהותישמידעלהבטיחםיהמיועד ,כאלהונהליםבקרותשליקוחנופתחת
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,הרבחבאחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינווכזוהצהרההמצהיריםבחברהחריםאואני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססושלה

בקרהשלבהפעלתהואבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהלתויכעללרעהלהשפיעסביובאופןהעלוליםנספיווחידעלתיפנימ
 ;כספימידעולדווחלסכםולעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביו ,תרמיתכל )ב
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקיד

 .דיןכלפיעלואחראדםכלמאחריותאומאחריותירועגלנדילילעבאמוראין

 2019ט,סבאוגו 20
 'חיימוביץגילרו"ח ,דירקטורתאריך
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 1מכליסמשהבדימוסהשופט 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם Z019שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםסרחולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
 ,הפעולותתוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןייםוהשינ

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
לקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהלים
מובאלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט 1בחברהאחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלוואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס /שלה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםיםיהליקוכלאת )א
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסביובאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם 1לעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב
 .החברהשלכספידיווחעלתיהפנימבבקרהמשמעותיתפקיד

 .ד•ןכל /71/פלע1,זאחאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילילעבאמוראין

 y 2019גוסט,ובא 20
מכל•סמשהו!הש-החברהל"מנכאתר•ן
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנוםיוהמצגשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותותנלתקבהתאם
 :יכצהירמ 1סוויריראובןח 11רו 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח"ודוהכספייםחותו"הד

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחםייהכספהדוחותאתיבחנת . 1
 ).הדוחות-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשנילרבעון )החברה-להלן(

תימהותעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיאחרלולידיעתיבהתאם . 2

ניתנושבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלגמצבהםחסרולא
בדוחות.המכוסהלתקופהחסיבהתימטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

בדוחהכלולאחרכספידעיומיםיהכספחותוהד ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
 ,הפעולותתוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלןכאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותיםגהמוצולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןייםוהשינ

בקרותשלבחברהיימותםקולהתלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםצדל /אני . 4
לקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשלוייגלצורךונהלים
מונאלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ~כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

 .הדוחותשלההכנהתקופתכמהלךבפרט Jבחברהאחריםיידעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהחריםאואני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםםייהליקוכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירכאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם Jלעבד

כעליאחריםעונדיםאומנהליםשמעורכים ,מהותיתשאינהויוכמהותיתביו ,תרמיתכל )ב
החכרה.שלכספידיווחעלהפנימיתככקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילילעבאמוראין

 2019ט,סבאוגו 20
תאריך

~ --- המנהלתהחברהשלםיהכספמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולחברהה

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםיושוומזומנים

םיהנכסכלסך

הון:

מניותהון

וןהכלסך

 :בויותייתחה

זכותותרויתזכאים

ותיבוייההתחכלסך

םינייבהכספיהמצבעלדוחותתיתמצ

יוניב 30ליום

2019 2018 
מבוקרבלתי

ח"שאלפי

 31ליום
בדצמבר

2018 
וקרבמ

242 
123 

365 

365 

365 

 ~ a 5_6_3--=בויותייוההתחההוןכלסך

 .ינייםביםפהכמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

 2019 1באוגוסט 20
שוריאתאריו

הכספייםוחותדה

24 

195 
106 

301 

301 

301 

364 301 

265 
99 

364 

364 

364 

______..-u 
ירוויסראובןחרו"

כספיםמנהל



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדחורוםייבינדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימויימוסתשה

ביוםביוםםיוב

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2019 2018 2019 2018 2018 

מבוקרקרומבבלתי

חש"אלפיאבור

 663 640 341 316 1,263ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 663 640 341 316 1,263ההכנסותכלסך

 663 640 341 316 1,263 3וכללירתהנהלההרצאות

 663 640 341 316 1,263ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהרריםורפיםצהמהנאורים
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מ"בעםילשופטהשתלמותקרןהולילנהחברה

םייניבםספייכהתוחלדוםיראוב

כללי- 1באור

 :לליכא.
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,{קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
הממשלתיותהחברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגסכיוסמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנות

-לקופהתאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעה 1האמורלחוקבהתאם
-מנהלתחברהידיעלבנאמנותהמנוהלת"הקרן")-{להלןלשופטיםהשתלמותקרן

 .)"חברה"ה-{להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה
ידיעלוכןהמניות,בעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

 ) 51041 1מסכרישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשר ,ההוןשוקאגף
 . ) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש{האישורההשתלמותלקרןואישור
לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 30/4/07ביוםהמבני,השינויבמסגרת

"קרןנקראתוהקרןבע'ימ",לשופטיםהשתלמותקרןלניהולייהחברה-למ""בע
 '.'לשופטיםהשתלמות

המנהלת,החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן ,כןכמו
הגמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץ

 :הולינדמיב.
אי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

המרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכך
 .הדיןהוראותפיעלשיקבע

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
למטרותלאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמערתבהעדרהמזומנים,

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהרכלרווח
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- 2באור

מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

יםיניבהכספייםתודוחלריםאוב

תיבונאשהחניותיהמדקרייע

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותהונהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2017בדצמבר 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

בינייםלתקופותכספידיווח , lAS 34ל-בהתאםכערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

ביחדאותהלקרואישמלאים.שנתייםכספייםדוחותבהנדרשהמידעכלאתכוללתואינה
הדוחות 11 :(להלן 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםוחותדהעם

 .השנתיים")

 20ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2019באוגוסט,

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ג

להשתמשהחברההנהלתכדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרחותנוהאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשל
אלה.יםנמאומד

וההנחותהקבוצהשלאית.החשבונהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול
ששימשואלועםעקבייםהינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםבדוחות
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מובעולשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

נייםיביםפיהכסוחותדלוריםאב

ותיללוכהנהלהותאצהו - 3באור

לשנה חודשים-3ל חודשים-6ל

שהסתיימה שהסתיימו שהסתיימו

ביום ביום ביום

בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30

2018 2018 2019 2018 2019 -- --
מבוקר מבוקרבלתי

ש"חאלפי

דירקטוריםביטוחפרמיית 42 42 21 21 83

דירקטוריםגמול 74 78 36 32 156

המתפעללבנקניהולידמ 103 107 53 54 209

השקעותמנהלניהולידמ 51 53 26 26 105

קרנותניהולדמי 2 2 1 1 5

 •ומקצועימשפטיייעוץ 349 344 171 169 673

ואינטרנטמחשבאחזקת 6 6 3 3 13

ו ) 2 ( 4 4 3 דוחותמשלוח

אחרות 29 10 26 6 16

1,263 316 341 640 663 
-- -- --

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
בסךמיכון 5 5 1 2 11

-- --
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםםייהכספלדוחותבאורים

צועי j2וממשפטיצייעוותאהוצפירוט *

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2019 2018 2019 2018 2018 ----
מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 89 22 22 45 44שבונותחיקורתב

 66 17 22 40 44פניםמבקר

 152 38 38 77 77כספיםמנהל

 145 36 36 72 72משפטייעוץ

 71 18 19 35 36השקעותיעוץ

 49 13 13 25 25סיכוניםניהול

 84 21 21 42 42ומזכירותאכיפהממונה

 s 5 1 2 11אבטחתמידע

 6 2 ) 1 ( 3 4מקצועיות

349 344 171 169 673 
----

תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

העברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםדיםמעבישלחובותבגיןוקבחשפורטויבותבנס
לקופה.כספים

 .מועדםבסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיוהמנהלתהברהחידיעתלמיטב
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םינייבהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 5באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

השקעותתיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהרקטוריוןידאישר 31/3108ביום .א

ההשתלמותקרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאתמ"בעערןרותיינפסגותמול
החברה.דייעלהמנוהלת
וליימחודש ,) 11פסגותיי(ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערןכוםילסבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010

וניהולתפעולשירותילקבלתמייבעהפועליםבנקעםהסכם 2008בשנתחתמההחברה .ב
 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-(שופטיםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

גמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתלאור
בע"מופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעביר

 , 1110712019ביוםלקופהתפעולשירותילמתןהסכםעלחתמההחברה .) 11מלם 11(להלן
מלס.לחברתהפועליםמבנקתפעולההעברתההתבצעיוליב 18בתאריו

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםםיפרט- 6באור

 . li!Jמיליוני 301הוא 2019ביוני 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

 .אלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים- 7באור

בדירקטוריוןהמדינהמטעםגיםינצמונולאהדוחבתקופת ,החברהשלונשנותחוזרותותיפנחרף

 .תקנונהפיעלכנדרש

מטעםדירקטוריוןיחברישנשלבחוסרפועלהחברהדירקטוריוןהדו••חות,פרסוםלמועדנכון

 .הדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועדרקטורידמבניהםנה,ידמה

הדירקטוריוןבהרכבומאושריםנסקריםחות"הדוות,יהממשלתהחברותרשותהנחייתפיעל

 .דירקטוריוןר 11ווחסרבוהנוכחי
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