
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2018לשנתהמנהלתהחברהשלשנתידוח



יםנענייתוכן

 3 ..................................................................................................ידגהתאקיסעאוריתדוח

 29 ...........................................................................................................הדירקטוריוןדוח

 37 ...........................................כספידיווחעלמיתיהפנהרהבקבדברוההבהלההדירקטוריוןדוח

 42 ................... ··························· ................................................................כספייםתודוח

2 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תאגידעסקידוח

3 



יםעניינתוכן

 5 ." .............. "" ............ " ..............................עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילותא:חלק

 8 ............... """ ............ "" .......... " ... "" ............פעילותתחומילפיהחברהעסקיתיאורב:חלק

 12 ." ............................. " ...................................... " .....החברהכללברמתנוסףמידעג:חלק

 22 ...........................................................................................תאגידיממשלהיבטי :דחלק

4 



עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילותא:חלק

כללי

המנהלת"החברה")(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהבתיאורעוסק ,זהפרק

 :(להלןבישראלהמשפטבתיבמערכתלשופטיםהשתלמותדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרן

פניצופהמידעהמנהלתהחברהכללהזהבדו"ח .פעילותהותחומיעסקיה ,התפתחותה ,)"הקרן"

 ,כוללכאמורמידע .ערך")ניירות"חוק-(להלן 1968-ח"התשכערך,ניירותבחוקכהגדרתו ,עתיד

אשר ,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות ,מטרות ,תחזיות ,היתרןיב

כללבדרךיזוההזהבדוחעתידפניצופהמידעהחברה.בשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

החברהבכוונת"מאמינה""החברה "מעריכה"החברה "מצפההר"החב "צופההחברה"כמובאמ•רות

 .דומיםוביטוייםמתכננת""החברה ,בוחנת"החברה 11

שלהסובייקטיביתהערכתהעלרקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע

במועדבפניהשה•ה ,כללימידעניתוחעל ,השארבין ,בהנחותיההסתמכהאשר ,החברההנהלת

לנכונותוהתחייבותבהםניתנהלאאשר ,וסקריםמחקר•םציבוריים,פרסומיםובכללוזה,דו"חעריכת

 .עצמא•באופןהחברההנהלת•דיעלנבחנהלאונכונותו ,בהםהכלולהמידעשלשלמותואו

להיותעשו•הוהיאודא•תאינהעתידפנ•הצופהמידעשלהתממשותואיו/אוהתממשותו ,בנוסף

גורמי ,ובכללם ,החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםמושפעת

החיצונ•םובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן ,החברהפעילותאתהמאפ"ניםהס•כון

זה.בדו"חהמתואר•םהחברהפעילותעלהמשפיעים

ח"דושקורא•הר• ,סבירותה•נן ,זהבדוחשמופיעותכפי ,שצ•פ•ות•המאמינהשהחברהאףעל ,לפיכך

פנ•צופהבמידעשהוצגומאלהשונותלהיותעלולותבעתידבפועלהתוצאותכיבזאתמוזהריםזה

זה.בדו"חהמובאעתיד

אולעדכןמתח"בתאינהוהחברהנכתבהואבולמועדורקאךמת"חסזהבדוחעת•דפניצופהמידע

 .לידיעתה•גיעכאמורלמידעבקשרנוסףשמידעככלזהמ•דעלשנות

מקצועייםמונח•םמקובליםבמסגרתואשררבמקצוע•ידעהדורשיםבתחומ•םהינןהחברהלו•ות•פע

ככלבהירבאופןהתאגידעסקיתיאוראתלהביאמנתעלהחברה.פעילותלהבנתהחיונייםרבים

ובאורהסברבצרוף ,אלהמקצועייםבמונחיםהכרחישימושתוךהחברהעסק•תיאורהובא ,שניתן

בלבדזהדו"חלצרכיהינוזהבפרקהכלול•םהחיסכוןמוצרילגביהמובאהת•אור .שניתןככלבהירים

לאוהואדיןכלבהוראותוא/והחברהבתקנוןהמפורטיםהתנאיםהםוהמחייביםהמלא•םוהתנא•ם

 .כאמורהתקנוןפרשנותלצרכי•שמשולא"עוץמהווה

s 



עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילותא.

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםמ"בעכחברההוקמה

 .במשקהשכיריםהעובדיםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

שכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמותקרןהינההקרן

ומעביד).עובד(הפקדות

שלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

לשופטיםותהשתלמקרןלניהולהחברה"בשםמנהלתהלחברצלהפואשר ,התאגידיתהקופה

תכניתשהינהלשופטים''השתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,המנהלת")"החברה :ן(להלבע"מ"

היחידהפעילותה .)הקרן"'י :להלן(המנהלתהחברהיייעבנאמנותהמנוהלת ,תאגידיתישותללא

 .הקרןניהולהינההחברהשל

 ,המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטית ,חשבונאיתהפדרהנעשתה ,המבניהשינויבעקבות

הדוחות ,המבניהשינויעקב .בההעמיתיםוזכויותהקרןנכסילבין ,והתחייבויותיהנכסיה

רשותחוזריהנחיותפיעל ,הקרןשלהכספייםמהדוחותהופדרוהמנהלתהחברהשלהכספיים

 .ההוןשוק

עלהממונהידיעללשכיריםייהשתלמותכ"קרןאושרההחברהע'ייהמנוהלתההשתלמותקרן

מתחדש( 31/12/2019ליוםעדשתוקפו 294מס'הכנסהמסובאישורוחסכון,ביטוח ,ההוןשוק

 .לעת)מעת

-יהיתשל ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

1975 . 

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

הזכות ,א'סוגרגילותמניותבאמצעותהבחברההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת ) 1

להכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןיויירישמשמהםשאחדדירקטורים 4למנות

 ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרה

המשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזקאשר

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,דויעלשייקבעהעליון

הזכות ,ב'סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי ) 2

 .החברהכמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4למנות
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החברה:שלהאחזקותמבנהתרשיםלהלן

פעילותתחומיב.

תיענפגמלקופתשהינה ,לשופטיםהשתלמותקרןניהול-אחדילותפעבתחוםעוסקתהחברה
1 

קופותוק"ח(להלן:-2005תשס"ה ,הגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלוחהפיקבחוקכהגדרתה

לב(ובשיםענפיתגמלקופתשלמנהלתוכחברההמנהלתהחברהלתקנוןבהתאםגמל").

נובעותהחברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהותפעילגמל),קופותחוקלהוראות

 .בפועלהוצאותבסיסעליםויבהמחניהולמדמי

במניותיהועסקאותהחברהבהוןהשקעות .ג

מהותיתעסקהכל mנערכולאהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולאולפיכךמניותהוןאיןלחברה

בחברה.ענייןבעלידיעלבמניותיהאוהחברהבהון

דיבידנדיםחלוקת .ד

למטרתשלאפועלתהחברה ,ככזוענפית.גמלקופתלניהולחברההינההחברהלעיל,כמוסבר

החברהניהוללשםמשמשים(אשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהולדמימעמיתיהבהוגורווח

לפיכךכאמור.ותיהילהוצאמבערהכנסותבחברהשייוצרומבליהקרן)לעמיתישירותיםומתן

 .דיבידנדלחלקיכולתתהיהולאאיןלחברה
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פעילותתחומילפיהחברהעסקיתיאורב:חלק

ושירותיםמוצריםא.

 :ן(להללשופטיםהשתלמותקרןניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה ,לעילכאמור ) 1

חוקברתהכהגדענפית,גמלקופתהינההחברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרן .)"ןרקה''

ביטוח ,ההוןקושעלהממונהיידעללשכירים"השתלמותכ"קרןהמאושרתגמל,ותפקו

ליוםעדשתוקפו 294מס'הכנסהמסבאישורהכנסהמסנציבותידיועל ,וחסכון

אוהשתלמותלצרכיכספיםלצבורלעמיתמאפשרתהקרן .לעתמעתומתחדש , 31/12/2019

מס.מהטבותולהינותמטרהלכלבהלחסוך

שיקולפיעלקעויושהנכסיםהדין.להוראותבכפוףשוניםלנכסיםפיםחשויהיוהעמיתיםנכסי

מסלול.לכלהספציפיתההשקעותבמדיניותבהתחשב ,ההשקעותועדתשלדעתה

העיקרייםבשווקיםהחברהשלבחלקההצפוייםמהותייםשינויים ) 2

בעקבותזאת,עםיחד .ההשתלמותקרנותבתחוםבחלקהמהותייםשינוייםצופהלאהחברה

עובדיהםעבורהמפקידיםוהמבעידיםהקופותעמיתיבשוק,התחרותועקבבחקיקההשינויים

חשבונותשליותררבמספרלכן,שבקופותיהם.החסכונותכספיניודאפשרותאתבוחנים

לאחרת.אחתהשתלמותמקרןמועבריםעמיתים

יםחדשמוצרים ) 3

החברה.ידיעלחדשיםמוצריםהופעלולאהדוחבשנת

הפעילותתחוםאודותונתוניםמידעריכוז ) 4

הקופה:עמיתילגבינתוניםא)

--~· -·' " 2018 2017 2016 ··~ ,· "...:, . ,. ,.,; 

עמיתים:מספר

 480 459 411עיליםפ
 213 204 187פעיליםלא

 693 663 598סה"כ

עמיתים:חשבונותמספר

 480 459 411פעילים
 215 205 194פעיליםלא

נטו ,מנוהליםנכסים

 :)ח"שבאלפי(

 187,977 190,272 172,430יםפעיל
121 122,855 110,617פעיליםלא ,382 

תוצאתייםנתונים

 :)ח"שיאבלפ(
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עבורתיםובמשליםוגמידמ
415 858 1,934 

חדשיםמצטרפים

 27,355 28,018 26,061םיגמולמדמייםתקבול

---חדגמוליםמדמיםילותקב
פעמיים

 844- 504פהולקצבירההבערות

 16,776 27,637 33,835מהקופהצבירההבערות

 :תשלומים

 17 , 165 14,021 15,678ונותפדי

---אחרים
עלם)(הפסדיותהכנסעודף

פהולתקהוצאות 6י 849 17,408 7י-132

באלפי(מנכסיםשנגבוניהולדמי
 :)ח"ש

 1,321 1,338 1,263פעיליםולאפעילים

---מהפקדותשנגבוניהולדמי
 :)ש"ח(באלפי

יםמנכסממוצעניהולדמישיעור
 :(באחוזים)

 0.43 0.44 0.41פעילים

 0.43 0.44 0.41פעיליםלא

ממוצעניהולדמישיעור

 :)באחוזים(מהפקדות
---

ממוצעישירותהוצאותשיעור

 :)באחוזים(

ניירותשלומכירהקניהעמלות
0.03 0.02 0.03 

ערך

---ניירותשלשמירהדמיעמלות
ערך

---סחירותלאהשקעותיןבג
 0.12 0.11 0.13צונייחיהולנעמלות

---אחרותעמלות
---מוגבלותהוצאות

פעילים:לאיםעמיתב)

' ' ,· ."_ 
: ·~· • ~· .• 1 ;:·'· 2018 2017 2016 ". _!' 

קשר:ימנותקחשבונות

 16 18 34חשבונותמספר
(באלפינטומנוהליםנכסים

18,974 13,869 9,984 
ש"ח)

(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי
78 56 43 

ש"ח)

שנגבוממוצעניהולדמישיעור
0.43 0.44 0.43 

מנכסים
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 :הדיןלהוראותםבהתאותלגבהברחהיתשרשאהניהולדמירעושיג)

'1j .. -r·•·:a : !J " ..";_ "2 1 2018 ' 'םQ17 " ~ 201 ; 'י
איתרששיהולנידמרושיע

תאוהור •פלבותגלרההחב
 :}םיחוז(באהדין

 2 2 2םיפעיל
 :פעיליםלא

 2 2 2שרקיקמנות
 2 2 2אחר

לוהנימידד)

ןוההשוקתורששוריבאלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוציאהןקרהשצאותוהלפינגביםהעמיתיםמחשבונותםיהנגבהוליהנמיד ,להשניתן

 .יהתחיקתבהסדרשנקבעכפיותהיתרמ 2%שלמרביתישנוריעלשףובכפ ,עלובפ

0.41שלרובשיעםהינ 2018בשנתעלובפושנגבניהולהדמי עוריבש 2017בשנת , %

 . 0.43%שלעוריבש 2016ובשנת 0.44%של

תוולפסגמ"בעםעליוהפלבנקםילמוהמשמיםוהסכאתכולליםאלהלוניהדמייכ ,רהמוב

 .איתםםבהסכושנקבעריםוהשיעפיעלמ"בעערךתונייר

הגמלפתובקושינוייםתויותפתחה ) 5

בעתונדהיריה .פהוהקידיעלהליםנוהמיםכסנהבסך 9%כ-שלהירידלהחחוהדבשנת

כספיםמשיכתופהומהקתוהבעריובניכהקופהאלהעברותו(הפקדותטונליתישלמצבירה

בשיעורשליליתמתשואהןכו ) 2017בשנתמש"ח 13.6 (מש"ח 23בסךעמיתים)ידיעל

 . 2017תנבש 6.2%רובשיעיתבחיואהולתשהאובהשו , 2.05%

תותחר .ב

על ,היתרבין ,המשפיעיםייםותמהבתהליכיםכולוהפעילותםתחווימצ ,בכרמרפורמתכתוצאה

 .מגבלהללאכמעטפותוהקיןבעמיתיםדניולהדרךאתפתחהקהיהחק .םתחובהתחרות

הקבועיםלכלליםבהתאםרקואךהיעשעמיתיםאותםשלדםיונכיקיקהחהקבעהליבמקב

תשס"ח- ,גמל)תופוקןביםיכספ(העברת )לגמותפו(קייםננסיפותיםשירעלוחקיהפתנובתק

תפסרטפבהשתלמותתורנקובכללהגמלקופותווקישי,דתבעםגוכךונותרהאחיםנבש . 2008

 .רכבתומהינההעמיתיםעלוהתחרותתאוצה

הגמלקופותותוהנאמנתוקרנלויהנקושנשלט ,בכררמתורפשלףתוקלסתהיכנלמועדעד

רובתרילמכיםסכמהנכרתו ,רכבתרמומרפצאהוכת .בנקאייםםידיתאגידיעל-ירתומסןפובא

לגופיםביטוח,ברותחל ,בפרטמותתלההשקרנותורוב ,לבכלאייםנקהבפיםוהגשלהגמלותפוק

נקאייםהבהתאגידים ,הבנקאיותהגמלפותוקמכירתהשלמתרחלא ."לומחםירמוולגטייםרפ
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מגבירהדברהחברה,הערכתלמיטבההשתלמות.לקרנותזיקהללאפנסיונייםכיועציםמשמשים

 .בתחוםהתחרותיותאת

למיטב .-0.13%כהינוההשתלמותקרנותבשוקהקרןשלחלקה , 2018בדצמבר 31ליוםנכון

כלמולבתחרותמצויההקרןשכן ,ייםספציפמתחריםעללהצביעניתןלאהחברהשלידיעתה

ההצטרפותתנאיעלעוניםאשרעמיתיםבצירוףמוגבלתהיאבעודהפרטיות,ההשתלמותקרנות

בלבד.לקרן

חותלקוג.

 ,זאתעםיחדהפעילות.בתחומיהלקוחותבמאפיינימהותייםשינוייםחלולאהאחרונהבשנה ) 1

המפקידיםוהמעבידיםהקופותשעמיתיהרי ,בשוקהתחרותועקבבחקיקההשינוייםבעקבות

שליותררבמספרלכן .בקופותיהםהחסכונותכספיניודאפשרותאתבוחניםעובדיהםבעור

לאחרת.אחתגמלקופתמתוכניתםימועברעמיתיםחשבונות

בעמיתיםתלות ) 2

מדינת-בלבדאחדממעסיקמתקבלותלקופהההפקדותלפיכך ,לשופטיםמיועדתהקרן

 .המשפט)בתיתנהל(הישראל

ניהולדמיגובהוהיאבודד,יתבעמתלותאוהמעסיקעםמיוחדהסדראיןלחברה ,זאתעם

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

הקופהעמיתיאודותמידע ) 3

2018 2017 

 10.99% 16.61%הממוצעתמהצבירההפדיונותשיעור

 59.63 60.60הקופהעמיתישלממוצעגיל

 10.91 16.69הקופהעמיתישלממוצעוותק
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החברהכללברמתנוסףמידעג:חלק

החברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלותא.

ב.ממשקיקידודמעסיקים.(ממשקהפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעב.רתאחידמבנה ) 1

ניוד)וממשקהאחידהמבנה

ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהמוסדיים:גופיםלחוזרתיקוניםמספרפורסמו 2018שנתבמהלך

המוסדיים,הגופיםאתשתשמש "אחודה"רשומהשלמבנהקובעאשר ,הפנסיוני"החיסכוןבשוק

העסקיותהפעולותבמסגרת ,הפנסיוניהחיסכוןבתחוםנוספיםמידעוצרכנימעסיקים ,וןיהרישבעלי

הבאים:לממשקיםבהתאםבחלקיםיפורסםהמבנהכיקובעהחוזר .ביניהםהמתבצעותהשונות

דמיוממשק ;מעסיקיםממשאירועים;ממשק ;ניודממשק ;ייעוץטרוםממשקאחזקות;ממשק

סליקה.

-תיקוןגמלב.קופותקטניםמחשב.ונותכספיםמשיכת ) 2

-גמלבקופותקטניםמחשבונותכספים"משיכת : 2018-2-1גמלחוזרפורסם 4.3.2018ביום

לאחשבנותבעלילעמיתיםכספיםלמשיכתזכאותבדברהודעהלמתןהוראותקובעאשר ,תיקון"

מהחשבונותכספואתלמשוךהציבורשלהנמוכהההיענותלאור .נמוכיםסכומיםבהםשישפעילים

הצבורותהיתרותאיפוסהינהמינימאלייםניהולדמיגבייתשמשמעותהעובדהולאורהקטנים

בדוארהמחאהלשלוחזהבשלביחויבוהמנהלותהחברותכינקבע ,הזמןבמשךהקטניםבחשבונות

ש"ח.-1,350מונמוכהש"ח-50מהגבוההבצורהיתרהעםקטןחשבוןבעלילעמיתים

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת ) 3

 ,פנסיונית"סליקהבמערכתשימוש"חובת : 2018-10-1ויועציםסוכניםחוזרפורסם 4.3.2018ביום

גופיםביןמידעהעברתלענייןמרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתקביעתשמטרתו

מפקיד.לאעמיתשלשמועלהרשומיםכספיםאיתורלשם ,מוסדיים

ממעסיקיםואישורמידעקבלת ) 4

אשר ,ממעסיקים"ואישורמידע"קבלת : 2018-9-3מוסדייםגופיםחוזרפורסם 4.3.2018ביום

פנסיונילמוצרעובדצירוףעקבממעסיקהסכמהאומסמכיםידרושלאמוסדיגוףכינקבעבמסגרתו

קבלתהמחייבתמפורשתדיןהוראתקיימתאםאלא 'הפנסיוניבמוצרשינוייםלבצעהעודבבקשתאו

ההצטרפותבהליךהןהעובדיםעללהקלהינהזהחוזרמטרתכאמור.מידעאוהסכמה ,אישור

 .הפנסיוניהמוצרלגביבמעסיקוהעובדשלהתלותאתלהקטיןוכן ,השוטףבניהולווהןפנסיונילמוצר

מוסדייםב.גופיםתפקידב.עליעלודיווחמשרהינושאאישור ) 5

תפקידבעליעלודיווחמשרהנושאי"אישור : 2018-9-9מוסדייםגופיםחוזרפורסם 4.3.2018ביום

החוזר ,כןכמוהממונה.ורישאטעוןשמינוייםמשרהנושאישלרשימהקובעאשרמוסדיים",בגופים

בעליאודותדיווחמסדירוכןכאמוראישורמתןלצורךלממונהלהעבירשישהמידעאתמעדכן

הממונה.אישורטעוןאינושמינוייםנוספיםמשמעותייםתפקידים
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השקעהנכסיניהול ) 6

וזרלח 5בשער 2לחלק 4פרקן"תיקו : 2018-9-7מוסדייםגופיםחוזרפורסם 4.3.2018ביום

לשתיביחסמהותייםמבנייםשינוייםמספרבוצעובמסגרתו ,השקעה"נכסיניהול-המאוחד

וקישוריםלוגירצף ,היתרביןליצור,היאהמבנייםהשינוייםמטרת .בעברושפורסמהמהדורות

 ,יותרופשוטבהירבאופןהצגתןדיכתוךהשקעהנכסיוליהבנשעוסקותההוראותכלביןרלבנטיים

הוראות.אותןשבבסיסהמהותאוהתוכןאתלשבותמבליאך

תאגידיםלקב.וצתחשיפהווחיד ) 7

שמטרתותאגידים",לקבוצתחשיפהדיווח" : 2018-9-14מוסדייםגופיםחוזרפורסם 1.5.2018ביום

הענייניםניגודעל ,האשראיהקצאתועלבכללהמוסדייםהגופיםהשקעותעלהפיקוחאתלהגביר

לממונהלדווחתידרשמנהלתחברה ,וזרהחלהוראותבהתאם .בפרטגדולותותוצלקבהחשיפותעלו

הואבהןשלהההשקעההיקףאשרהתאגידיםקבוצות 15מ-אחתלכלהחשיפהעללרבעון.אחת

 500עלעולהבהשלההכוללההשקעהשהיקףתאגידיםקבוצתלכלהחשיפהעלוכןביותר,הגבוה

 • li!Jמיליון

גמלב.קופתחשנ.וןמרכיב.י ) 8

מטרתואשר ,גמל"בקופתחשבון"מרכיבי : 2018-9-13מוסדייםגופיםחוזרפורסם 1.5.2018ביום

שלןתקיולניהולהבטיחלשפרמנתעלהגמלפתבקוחשבוןמרכיבירישוםלענייןתוהוראלקבוע

כאשר ,הגמלקופתבחשבוןהשונותהפעולותשלרישוםחובתמחילהחוזרם.יהמבוטחזכויות

המס.חבותלענייןלרבותלכספיםהחוסכיםזכאותלענייןהשלכות ,היתרביןזה,לרישום

מוסדייםב.גופיםחוץמיקור ) 9

בין ,הינהמטרתואשרומוסדיים"בגופיםחוץ"מיקורמוסדיים:גופיםחוזרפורסם 3.6.2018ביום

מתאים,רותישנותן•דיעליבוצעמוסדילגוףמהותיתשהיאפעילותשלחוץמיקורכ•להבטיחהיתר,

ותםילביעיפגעלאחוץבמיקורהפעילותשביצועכך ,אפקטיבייםופיקוחבקרההסדרילקבועוכן

חוץבמיקורלשימושכלליםקובעזהחוזרהמוסדי.הגוףשלוהפיקוחהבקרהמנגנונישלועצמאותם

 .השוטףוניהולןחוץלמיקורפעילויותהוצאתתהליךקביעתלרבות ,מוסדייםבגופים

לממונהדיווחיםלעגי•ןהמאוחדהחוזרהוראותתיקון ) 10

ןלענייהמאוחדהחוזרהוראותקון"תי : 2018-9-20מוסדייםגופיםחוזרפורסם 3.6.2018ביום

לבג•שינויבוצע ,כןכמו .ווחהדימשדותלחלקובקרותהגדרותעודכנובמסגרתולממונה"דיווחים

החודש•לדוחבקרהנוספהוכן ,ממוצעתנכסיםרתיתמתוךישירותהוצאותשיעורשלהחישובאופן

 .קודמתדיווחבתקופתשהוזןהערךמולאלדיווחסעיףבכלהמוזןהערךשלהשוואהתתבצעלפי

תיקון-מוסד•בגוףולמב.וטח•םלעמ•ת•םוב.עוניודוחשנתידוח ) 11

יתיםלעמרבעוניודוחשנתיח"דו : 2018-9-26מוסדייםגופיםלחוזרתיקוןפורסם 9.7.2018ביום

 ,הפנסיוניהחיסכוןלמוצרירבעוניודוחשנתידוחשלמתכונתקובעהחוזר .מוסדי"בגוףולמבוטחים

לחוזרקוןיהתבדוח.המוצגהמידעאתומפשטמוסדייםגופיםעלהמוטלותהגילויחובותאתמרחיב
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דוארבאמצעותזהובכלל ,אלקטרוניבאופןלעמיתהדיווחיםמשלוחלענייןההוראותאתמעדכן

חובתשולבהכן,כמו .המוסדיהגוףשלהאינטרנטבאתרמקווןאישיוחשבוןניי,דטלפון ,אלקטרוני

 ,המפורטהשנתיהדוחאתאליולשלוחבכוונתהשבההדרךעללעמיתלהודיעהמנהלתהחברה

מהעמית.שתתקבלאחרתלהודעהובכפוףאצלה,הקייםלמידעבהתאם

תיקון-רישיוןלבעלכוחייפוי ) 12

החוזר .רישיון"לבעלכוח"ייפוי : 2018-10-8 :ויועציםסוככיםלחוזרתיקוןפורסם 09.07.2018ביום

מידעלקבלרישיוןבעלשלכוחואתלייפותעמיתיכולבאמצעותוכוח,ייפוילטופסאחידמבכהקובע

במסגרתבשמופעולותלבצעבקשותלהעביראו ,בחברהעבורוהמנוהלהפנסיוניהחיסכוןאודות

אתלהתאיםנועדהתיקון .מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתבאמצעותלרבותפנסיוני,שיווקאוייעוץ

שאימותכך ,מרכזית)פנסיוניתסליקהמערכתבאמצעות(לרבותהממוכנתהשימושלחובתהחוזר

וחברותיותרקצרזמןפרקבתוךלתוקףייכנסהכוחייפוייותר,יעילבאופןייעשההלקוחזהות

 .עמיתשלקודמתהרשאהביטולכלעלרישיוןלבעלילהודיעיידרשו

תיקון-הנמקהמסמן ) 13

חוזר .תיקון"-הנמקה"מסמך : 2018-10-11ויועציםסוככיםלחוזרתיקוןפורסם 18.07.2018ביום

גילויומתןללקוחהפנסיוניהמוצרהתאמתבהליךהרישיוןבעללחובתהנוגעותהוראותקובעזה

לעב"ןהוראותבקבעולחוזרהתיקוןבמסגרת .ההמלצהבמתןאותושהנחוהשיקוליםלגבינאות

יספקרישיוןבעלבהםהמקריםואתמלאהנמקהמסמךללקוחיספקרישיוןבעלבהםהמקרים

ממוקד.הנמקהמסמךללקוח

מוסדיגוףדירקטוריון ) 14

קובעאשר ,מוסדי"גוףריוןו"דירקט : 2018-9-31מוסדייםגופיםחוזרפורסם 26.8.2018ביום

הוראות .התנהלותוואופןסמכויותיו ,תפקידיו ,הרכבוהדירקטוריון,חבריכשירותלענייןהוראות

וועדותיו"דירקטוריוןעבודת"נוהל 2006-9-7מוסדייםגופיםחוזראתבמלואןיחליפוהחוזר

(דירקטוריון(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותהוראותמרביתאתוכן ,) 1.11.2006 (

בדמוסדיים.בגופיםענפינים 11ענניגודבמניעתהעוסקתתקנה(למעט-2007התשס"ז ,וועדותיו)

גמל(קופות(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותפורסמו ,אלההוראותפרסוםעםבדב

בכללחולימשיכוכאמורהתקנותשהוראותכך ,-2018ח"התשע(תיקון),עניינים)וניגודענפיות

העוסקיםחוזריםשבימביןהראשוןהואזהחוזר .בלבדענפיותגמלקופותהמנהלותלחברותהנוגע

 ,כשירות ,הדירקטוריוןלהרכבהנוגעותהוראותנכללות ,הראשוןבחוזר :וועדותיודירקטוריוןבעניין

להתפרסםהצפויהשני,ובחוזר ;הדירקטוריוןועדותלענ"ןהוראותוכן ,הבעודהואופן ,אחריות

 .הדירקטוריוןתפקידיאתומעדכנותהמרכזותהוראות"כללו ,בהמשך

ארוןלטווחהחיסכוןנכסיסך ) 15

 ,"ארוךלטווחהחיסכוןנכסי"סך : 2018-9-36ם 11מוסדגופיםחוזרפורסם 30.9.2018ביום

המקסימליהשוקנתחחישובלצורךשווים,אתולעדכןארוךלטווחסכוןיהחנכסיאתלפרטשמטרתו

החוק.לפיארוךלטווחהחיסכוןבתחוםלהחזיקאדםשרשאי
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(תיקון),עניינים)וביגודענפיותגמל(ביטוח)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות ) 16

-2018התשע"ח

וביגודענפיותגמלות(קופ(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותפורסמו 24.10.2018ביום

ורקאןשיחולוכןוtעדותיווןירוהדירקטתקנותאתמעדכנותאשר ,-2018התשע"ח ,)תיקון(עניינים)

מבחיבתהענפיותלקופותבעברשביתנוההקלותאתמשמרותהתקנותענפיות.גמלקופותעל

 ,) 1(מינימוםחיצונייםדירקטורים ,הכשירות)יבתנאלעמודנדרשים 50% (דירקטוריםכשירות

בנוסףהביקורת.ועדתוהרכבהדירקטוריון,בישיבותהדנרשהקוורוםדירקטורים,מינויעלההגבלות

פיםוהגלכללהמתייחסות ,התקנותנוסחהתאמתלצורןסמנטייםשינוייםהחדשותהתקנותכוללות

 .הענפיותהגמללקופותורקאןשיתאימוכן ,המוסדיים

אהויציכניסהחסמי .ב

 :כדלקמןהינםהחברהפעילותשלהעיקרייםוהיציאההכניסהחסמי

 .מנהלתרהמחבעצמיהוןדרישות ) 1

באמצעיםוהשקעהבתשתיותהשקעותהמחייבותהוראותלרבותרגולציה,הוראות ) 2

 .ושדרוגםתחזוקתם ,מתקדמיםטכנולוגיים

 .ארציתבפריסהסינוףע"ישירותמערךקיום ) 3

הפיננסית.הפעילותותחומיהמוצריםבמגווןמיומןאדםכוחקיום ) 4

גמל.קופתלנהלוהיתרמנהלתבחברהלשליטהההוןשוקמרשותהיתרקבלת ) 5

בהםהחליםוהשינוייםהחברהבפעילותקריטייםהצלחהגורמיג.

כוללים:בתחוםהקריטייםההצלחהורמיגהחברה,הערכתלמיטב

מתחרות.ולקרנותההשוואהלמדדיביחסהחברהע"יהמנוהלותהקופותותואתש •

 .והעולמיהמקומיההוןבשוקלתנודותמהירהתגובהיכולתעםמקצועיניהול •

 .החברהבמוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוך ,עמיתיםקהלשימור •

 .נמוכיםניהולודמירווחמטרותללאיעיל,ניהול •

שליתיחסנמוכהסיכוןרמתעלהמעידה ,הקרןהשקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה •

 .הקרן

 .ההוןושוקהתעסוקה ,המשקבמצבשינויים •

תוך ,לעמיתיםוזמינהגבוההשירותרמת ,ומיומןימקצועאדםכוחהאנושי,המשאבאיכות •

 .והגינותותאמינ ,שקיפותעלהקפדה

 1סעיףראההחברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלותבדברלפירוט .רגולאטוריםשינויים •

 .זהלדוחג'בחלק

 .יעילבקרהמערךהפעלת •

15 



השקעות .ד

ההשקעותניהולמבנה

נכסיאתמנהלאשרמ"בעערךניירותפסגות ,תיקיםמנהלעםהתקשרההמנהלתהרהחב

ולקוחותמפעליותקופותנכסיניהולעלהאמונהייעודיתהשקעותמחלקתהתיקיםלמנהל .הקופה

ההשקעותל"סמנכתחתפועלתההשקעותמחלקת .)"ההשקעות"מחלקת :להלן(מוסדיים

 ,אג"ח ,מניות-השוניםההשקעהבאפיקיהמתמחיםהשקעותמנהליומונההערךניירותבחברת

ני
11 

חוע
11 

ונדלאלטרנטיבייםנכסיםל,
11 

 BUY (מחקרמחלקותתומכותההשקעותבפעילות .ן

OE ןS ( בישראלהשונותהחברותעלשוטפיםתוחיםיונסקירותהמבעירות ,ההשקעותביתשל

לאהשקעותפעילותוהשווקים.הכלכלהמצבעלסקירותהמספקת ,מקרו-מחקרומחלקתובעולם

הלוואותהעמדתוכוללת ,ההשקעותביתשלותרסחילאהשקעותמערךתחתמרוכזתסחירות

 .וגידורהשקעהבקרנותוהשקעהפרויקטיםומימוןלחברותסחירותלאמותאמות

ההשקעותניהולאופןאורית

לתההמנהחברהשלהדירקטוריוןשלההשקעותלמדיניותבהתאםתינעשהנכסיםהשקעת

החברהשלההשקעותועדתמתכבסתלשבועייםאחתההשקעות.ועדתלהנחיותובהתאם

וסקירהההשקעותביתשלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרוסקירותבפניהומוצגות ,מנהלתה

קודמתלוועדהביחסההשקעותבתמהילהשינויעלהקופהשלהרפרבטההשקעותממנהל

לגביתיווהערכאתההשקעותמבהלמוסר ,כןכמו .שוניםביצועלמדדיבהשוואההקופותוביצועי

מקבלת ,דיוןלאחר .ההשקעותמדיניותתאמתהב ,קייםאם ,הצורךולגביהשוקהתפתחויות

ההשקעותועדת .הקופהשלההשקעותלמדיניותובנוגעהשוניםלאפיקיםבנוגעהחלטותהוועדה

 )השקעותועדתאשורהמחייבותבעסקאותמדוברכאשר-חריגיםלמעט(ללכדברךדנהאיבה

 .מסוימיםערךבביירות

הסיכוןלרמתיחסיבאופןההשקעותמבהליידעלושמתימהחברהשלההשקעותועדתותימדינ

 .הוועדהבידיושהותירההדעתלשיקולובהתאםמסלולבכלשנקבעה

המקרןמערךשללהמלצותבהתאםההשקעותמבהלידיעלנעשיתהחובואגרותהמניותבחירת

 .מהםהמתקבלותהחברותתוחייולנההשקעותבביתהמחקרומחלקות

למדיניותבהתאםמט"חחשיפותגידורלצורךבעיקרמיושמתהחברהשלהגידורמדיניות

 .הדירקטוריוןשלההשקעות

אנושיהון .ה

 .זהדוחשל 'דבחלקמופיעל"והמבכהדירקטוריוןחבריעלמידע ) 1

בתיהבהלתעובדתהיבההמנהלתהחברהמזכירת .עובדיםמעסיקהאינההמנהלתהחברה ) 2

מהחברה.שכרמקבלתואיבההמשפט

 .חיצוניהסכםבמסגרתהשקעותויועץכספיםמבהלמעסיקההחברה ) 3

16 



ועםלחברההשירותיםנותניעםבשיתוףשוטףבאופןמבוצעותהמשרהלנושאיהדרכות ) 4

 .המתפעלהבנק

תגמולמדיניותראה .להסכמיםבהתאםקבועחודשיתשלוםעלמבוססמשרהלנושאיתגמול ) 5

 . http://W\vw.keren-slו oftim.org.ilבכתובתהחברהשלהאינטרנטבאתרמשרהנושאי

והפצהשיווק .ו

יועציםאו/וםילמשווקעמלותמשלמתואיבהשיווקאוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה

ההשקעות.מבהלבאמצעותמבוצעתהקופהשלהעמיתיםשימורפעילות .וניםפנסי

שירותיםונותניםספקי .ז

הפועליםבנק-באמצעותםמבוצעתהחברהשלפעילותהליבתאשר ,עיקרייםספקים 2לחברה

מבהלתבע"מערךביירותותפסגוחברת ,העמיתיםחשבונותשלתפעולשירותילחברהמעניק

הקרן.תעוהשקאת

אחרגוףבאמצעותאו ,ובמשרדיםבציוד ,אדםבכוחלרשותוהעומדהמנגנוןבאמצעות ,הבנק

דוחותמתןזהובכללהקרןולתפעוללניהולהנחוצותהפעולותאתמבצעידו,עלשיוסמך

ישלחברה ,בנוסף .התחיקתילהסדרבהתאםהכל ,הקרןפעילותעלהמפקחיםולגופיםלעמיתים

 :כדלהלןלקרןשירותיםהמספקיםיועצים

המועברת ,השקעותמדיניותלגבשהקרןשלההשקעותלועדתהמסייע ,חיצוניכלכלייועץ ) 1

בפסגות.לביצוע

 .הביקורתבועדתציגםומהביקורתלתוכניתבהתאםביקורתדוחותהעורךפנימימבקר ) 2

משפטיםאיםונושמשפטייםהליכים ,לתביעותהקשורבכללקרןייעהמסחיצונימשפטייועץ ) 3

 .נוספים

 .ההשקעותבתיקהגלומיםהסיכוניםלניתוחהקשורבכללקופההמסייעחיצוניסיכוניםמבהל ) 4

רגולציההוראותאחררהובקיישום ,במעקבפהלקומסייעאכיפהממונה ) 5

מידעאבטחתבנושאהוראותליישוםהנוגעבכללקופההמסייעמידעאבטחתמבהל ) 6

ושלהקופהשלרבעונייםוההשנתייםהכספייםהדוחותעלביקורתעורךמבקר-רו"ח ) 7

המנהלתהחברה

אחרובקרהמעקבוניהולהמנהלתהחברהשלהכספיםניהולעלאחראי-כספיםמנהל ) 8

 .המתפעלהבנקפעילות

 .פרוטוקוליםיבתוכתבעמיתיםשוטףולטיפאחראיתמזכירות- ) 9

קבוערכוש .ח
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החברהאתהמשמשהמשרדיוהציודהמנהלתהחברהמשדרילרבות ,הקבועהרכושכל

הינםוועדותיו,הדירקטוריוןבישיבותהדירקטוריםאתהמשמשיםלוחמחשבילמעטהמנהלת,

המשפטים.במשרדהמשפטבתיהנהלתמנכסיחלק

איןלפיכך ,הפועלים)(בנקהמתפעלשלמערכותהינןהחברהאתהמשמשותהמחשובמערכות

מערכות.שלרכישהאומערכותלפיתוחעתידיותתוכניותלחברה

עונתיותט.

כשיעוררנגזלקרןההפקדותתזריםיכךולפ ,שכירבמעמדהינםבקרןהעמיתיםחשבונות

ההצטרפותמבחינתלעונתיותלטעוןניתןלאהשנה.כלניפעלומתפלגהעמיתיםשלמהמשכורת

לקרן.

מוחשייםבלתייםנכס

 .וזיכיונותרישיונות ,מסחרסימניפטנטים,לרבות ,רוחניקנייןנכסיאיןלחברה ) 1

הבנקידיעלומוחזקמתופעלהמאגר ,הקופהעמיתישלמידעמאגרקייםהחברהברשות ) 2

ה-מסמךבמסגרתלעמיתים.המידעאחזוראתרתפעולעלגםאחראיאשר ,המתפעל

SAE3402 המידעמאגרלענייןלבקרותהתייחסותכוללעליםוהפמבנקשנהמידיהמתקבלן, 

החברהשלהמידעאבטחתמנהלידיעלהמתפעלהבנקמולשנתיותבקרותמבוצעותוכן

 .במסמךכלוליםשאינםהנושאיםלעניין
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עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה vהעמיתיםשלסבירהבלתיממשיכההנובענזילותסיכוןמאקרןסיכוני

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשיםינויים(שבמשקמהאטהכתוצאהלהתממשהיכול
הרגולציה.בהוראותועיםבהקהזמניםעלשישפיעדברמקומי,כלכליהפנויה)/משברבהכנסה

 .הניהולמדמיהנובעותהמנהלתהחברההכנסות

עלמגבלותמערכת ,שיתחודדוותקעהשועדת vאתהמאפיינתלתנודתיותההשקעותתיקשלחשיפה
מנהלאצלטפתושבקרהות,חשיפהושפעתמזותנודתיותובחו"ל,בארץהכספיםשווקי

ע"ירבעוניודיווחמדידהבקרהההשקעות,כגוןעליהם,שליטהאיןלחברהאשררביםמגורמים
הסיכונים.מנהלואינפלציה.מטבעות ,ריביתבשערישינויי

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה vבחסכוןהשקעותלהעדפתהנוגעבכלהציבורטעמינפייםעסיכונים

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשיםארון.לטווח
 .הרגולציהבהוראותהקבועיםהזמנים

אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה vלפיקוחכפופההחברהותפעיל-ברגולציהשינויים

לרבותטפים,וששירותיםלקבלתמשפטיויועץהיאלפיכןשונים,לטוריםורגגורמיםמטעםואישורים
עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבניהולתומדינימשיקוליומוגבלתמושפעתלהיותעשויה

 .בהןהעמידהואופןהחברהבתחום.חקיקהשינוייומאלהגורמיםידיעלהמוכבתים

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה v .העובדידיעלהגמלקופתתוזהבחירת

לוחותגרתבמסםכספאתלמשוךםיהמבקש
וכן ,ולציההרגבהוראותהקבועיםהזמנים

מעסיקים.מולשונותפעולות

מערכתידיעלהעמיתיםחשבונותניהול v ,הכספיםלהפקדתהנוגעבכלתפעולייםסיכוניםסיכונים

קבועבאופןמבוקרתאשר ,הבנקשלהמחשוב .העמיתיםלחשבונותשיוכםוומםרישמיוחדים
ותיותקופתטפותושבקרותתולרבשוטף,ומנהלתלחברה

המנהלת.החברהידיעלהמבוצעות
אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה vרגולציההוראותםקיומאיכתוצאהייםמשפטסיכוניםסיכונים

לרבות ,שוטפיםשירותיםלiובלתמשפטיויועץבאופןלאכוףתואפשרהיעדר ,ברההחעלהחלותשונותחדיםומי
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בתביעותלהפסדהסיכוןוכןהסכםשלקיומומשפטיומנהלתלחברה
החברה.כנגדשיוגשו

עללהשפיעעשויהאשרהחברהבמוניטיןפגיעה

 .בההעמיתיםומספרנכסיההיקף ,פעילותה

סיכוןמגורמימושפעתהחברהבניהולהגמלתפקו
וסיכוניםענפייםםיסיכונ ,מאקרויסיכונלרבותם,ישונ

עלישפיעושיתרחשו,ככל ,אלהסיכונים .גיאוגרפים
הינהההשתלמותקרןשניהול ,המנהלתהחברה

היחידה.פעילותה
 .הקופהשלההנהלהסקירתדוחראההסיכוניםלפירוט

שלסיכונים
בעליהקופות
השפעה

עלמהותית

החברה

20 

v 

v 

עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבניהול
 .בהןהעמידהואופןהחברה

החלותןיהדלהוראותבהתאםהקופהניהול

לעמיתים.יעילבאופןשוטףשירותומתןעליה

עלמגבלותמערכתחודשית,דוהשקעותועדת
מנהלאצלשוטפתבקרההחשיפות,

י"ערבעוניודיווחמדידהבקרה ,ההשקעות
הסיכוניםמבהל



פעולהשיתוףוהסכמימהותייםהסכמים .יב

תפעולשירותימתן-בע"מהפועליםבנק

בהתאםתפעולשירותי ,ההשתלמותקרןבעור ,המנהלתלחברהמעניקבע"מהפועליםבנק

 .החברהשלההתאגדותבתקנוןמעוגנתההתקשרות . 2008במרץעימושנחתםלהסכם

 . 0.07%הינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמיעוריש 2014בינואר 1מיוםהחל

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

קופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

שקיימהיתחרותהליך(כוללהשונותהאפשרויותאתבחנההחברה .מלםלחברתהגמל

התנאיםאתוסיכמהמלםבחברתלבחורוהחליטה )השוניםהמתפעליםביןההסתדרות

הפועליםמבנקלתפעולהמשמשותהמערכותבהעברתעיכוביםבגללהמסחריים.

הדוחותלמועדנכוןהבערהמועדנדחההמבעריושלםבטרםהנדרשותוהבקרותלמלמ

שלהמלאהנוסחעלמלמחברתעםומתןמשאהחברהמנהלתבמקבל . 2019למאיהכספיים

 .התפעולהסכם

השקעותתיקניהול-בע"מעררניירותפסגות

ידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות

בשיעורהינםבהסכםשנקבעוהניהולדמי . 2008במרץעימהשנחתםהסכםפיעלוזאתהחברה

 .המנוהליםהנכסיםמשווי 0.07%שלשנתי

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולימחודשלסיכום,בהתאם

 .אסטרטגייםפעולהשיתוףהסכמיאיןלקרן
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ימחוזשופט

יאנש(בדימוס), 46אטדמשה

מכליס
לאבתי(דבימוס) 7.2005לאלאימינפחברחברחברישראלית 1949 4656005

עומר
השלוםמשפט
 .הדרוםבמחוז

 7ריינס 1952 51348837צפתצילה
בימ"ששופטת 1.2012לאלאישראלית

לא
רעננה

פנימיחברה
ת"איוזמח

 29העוגב 1964 15392152ןקליימבחם
 ,שלוםבימ"ששופט 2.201לאלאישראלית

לא
פ"ת

פנימיחבר
"את

בתיבשיאסגןקידמהה

לאמחוזהשלוםמשפט 1.2015לאלאיפנימחברחברישראלית 75 1947 3033529אפותיחנן
בדימוס"אתיההרצל

 55נורית 1960 55974604גיל
ותהמוסד"לסמנכ 6.2017לא"ריוישראלית

לא
וביץ'חיימ

כןניחיצוחבר
הבתחברותומנהל חיפה

וליהנולייעוץרהחב , 12הל"הדוד
לאבתאגידייםייקטרופ 6.2017לאפנימיחברישראלית 1957 54719067

אפרתרקוכמייסט
המים
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משרה •אנושב.

 /ן.יינעל~ב

וiהפשמ ~ j. i lן
דן 1תאר

 ".ן
. . 

אשונ' ~" u, , .דיקפ . . "
שרה~ברהבח . ' ואחראאורהקשוו .תונוiוחאםישנ-5בוןיוניסהלנהשתליתח 1ותנתינודיפקתודה iל"תנשו .ז.ת' oמן ·שם  . ''הנכהו

בעל·יוש-.ןיינעלבבע
י·נעי

להנמוו j 58351750וובראחרו"
העבריתיטהיברסנמהאושבונאותוחלהככלבראשוןתואר

תופוקבהתמחות ,ח"ור 'תושוירויסודרשבמותףש .בירושלים 9.2008תישראלי 1966
פיםסכירוויס

ובקרה.לייעוץהרבחבעל .פנסיהרנותקומלג

ו 1977ו 034091215ושרידוןלא
להמנ

 .) MSc (מימוןבישנרתוא ,להכבכלאשוןרתואר 4.2010ליתאשרי
וניםכיס

ו 32363665וילההרו"ח
תדועו"רי

 'ושותאלדניימיניבנח"ורדרשבמהתפושו 9.2016ותישראלין-תוהשקעו 1975
כורם

צ"חנ

תגמולנ•ות•מד .ג

בהל•ךבשו•גם 11סדומבגופיםמשרהשאיונתגמולמבנהיכבעוק"החוזר") :(להלן 11ם 11דסומפיםובגלותגמתונידי"מ 2014-9-2םייסדומגופיםחוזר

בקנההעולמולגהתשמבנהחילהבטהצורךןילבםההצלחותיעלמשרהינושאלתגמלהרצוןןיבויאראיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתמסודרפנימי

 .זמןלאורךידהמוסףוהגשלניתוארגהכללהיאסטרטגהעםוכיםסוחהטובתעםחדא

בהתאם ,השקעותהוליבנועלפביםקסוהעמשרהישאנושללרבות ,משרהנושאישלמולגתתיומדינלקבועהחברהנדרשת ,רחוזהותאלהורבהתאם

לוהתגממדיניותכיקובעהחוזר .החברהיברווחאו/וביצועים ,בהצלחותיתלואו/וכפוףלהםןתיהנלושהתגמככלזאתו ,בחוזרםיורטפהמעקרונותל

 .יסדוהמהגוףשלןהסיכותולמד•נימעברכוניםיסלנט•לתתמריציםצוריתשלאכךבשותג

ראותולהמשלימותהוראותבעוקאשרמוסדיים"בגופיםתגמולותי"מדינ 2015-9-31ם 11מוסדםיופגחוזרתאהממונהפרסמה 2015באוקטובר 7םביו

וזר.חה
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תמריציםלמנועמנתעלבביצועיםתלותללאקבועלותגמןמתהינה ,השקעותלוהיבנהעוסקיםלרבות ,המשרהישאונלולתגמגעובנהחברהיניותדמ

שלםיהסיכונהולינמדיניותעםוהחברהשבניהולפהוהקיתעמיטובתעם ,החברהשלהטווחארוכייעדיהעםעקבייםשאינםסיכוניםנטילתשיעודדו

 .החברה

 :מרכזייםתפקידיםיבעללששולמוליםוהתגמפירוטלהלן

 ;~--- :· J---~-~·~~:. ~-~- ; .. ~,;~~~אחו·ם.':·גתמול·ם- ~: .... :, ·,: ·:·· ··.:-. :· :';.·•םת'~ן iש'ורול•םבכ.עמגת-~:~·-:--;- ~-- ..-,ר- .-.-·:·"- ~-םל~ iמהגתמקבלפר~· .... : .:• :
 .; • י:--'" .-- :י-. ··:·:· ·._-ינ;:·--~:::,_· _:·-: ~.:"-;~ ~-' ~ : :"- ·.°_"~:. __ ···:. . . " .- ·--~ ·.- .·._-_•- ~--·;· _.'"::~·-~ני;..;.., • •- •- • ·~ ••- :ז ·~-

עוריש

םותשלשכרהחזקה

דמיידמדמיססומב(באלפיוןבהקףיה

סה"כרחאשכירותריביתאחרעמלהעוץיילוניהמניותמענק )נmברהחההמשרתפקידשם

 152--------- 152-מיקורמנהלראובןרו"ח

חוץיםכספירוויס

 66--------- 66-רוקמימבקרירמרו"ח

ץחויםנפאלחנתי
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145 - - - - - - - - - 145 - רוקימ יועץ ןוארנ "דוע

וץח משפטי שגב

84 - - - - - - - - - 84 - רומיק ממונה בשארו"חר

וץח אכיפה קאסם

49 - - - - - - - - - 49 - קורימ מנהל שרידוןלא

ץוח כוניםיס
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פניםמבקר .ד

א•שייםפרט•ם

שם

כהונהתחילתתאריך

ערךבניירותהחזקה

אלחנתיקדמירוייחממשרד ,אלחנתירמירוייח

27.5.2007 

i 
שלאוהחברהשלבני'יעמחזיקאינוהפניםמבקרהחברה,ידיעתלמיטב !גוףשלאוהחברהשל

אליהקשור

הינוהפנימיהמבקר

עסקייםקשריםבעל

קשריםאומהותיים

עםאחריםמהותיים

גוףעםאוהחברה

אליהקשור

החברה/נותןעודב

חיצונ•ש•רותים

שהואאחריםתפקידים

ומחוצהבחברהממלא 1

לה

העסקהה•קף

בשנהשעותמספר

הפנימילמבקרסיוע

אחריםגורמים •"ע

בחברה

 .אליהקשורגוף

אומהותייםעסקייםקשריםאיןהפניםלמבקרהחברה,ידיעתלמיטב

 .אליהקשורגוףאוהחברהעםאחריםמהותייםקשרים

l חיצונישירותיםנותן. 
----

עוסקהינווכןבחברה,הציבורפניותעלכממונהמשמשהפנימיהמבקר

חשבון.לראייתמשדרובעלעצמאי

 ,שנתיותשעות 350כ-היההדוחבתקופתהפנימיהמבקרעבודתהיקףו

מסקרהנגזרתשנתיתהרבהעבודהלתוכניתבהתאםנקבעוהוא

ולכןבחויילפעילותלהואיןמוחזקותחברותאיןלחברה .שבוצעהסיכונים

עצמהבחברהפנימיתבביקורתהושקעוהאמורותהביקורתשעותכלו
 .בארץובפעילות

הביקורתלחוק 9בסעיףכאמור ,חופשיתשהיגניתנההפנימילמבקר

אמצעיתובלתימתמדתגישהזהובכלל ,-1992התשנ"ב ,הפנימית 1

 .כספייםלנתוניםלרבות ,הקרןשלהמידעלמערכות 1
' 
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תגמול
-

בגין .המתוקצבותהעבודהלשעותבהתאםהינוהפניםלמבקרהתגמולמבקרשלהתגמולדרך
i 

i אלפי 70כ-עלעמדהתגמול , 2018לשנתהביקורתתוכניתli!.I . 

 1כחלקלמבקרניתנואם

והיקפוהפנים

 ,ע"ביהעסקתו,מתנאי

שלהםבי"עאםיצוין

אוהמבוקרתהחברה

ערךניירותהעסקתומתנאיכחלקהפנימילמבקרניתנולאואליוקשורגוףשל

 ·עלולנו°}ףהפנימיהמבקרתגמולiריקף lאופןהחברהדירקטוריוןלדעת-1טוריון~הדירךחסות-;;-רת.

הפנימיהמבקרשלביכולתולרבות ,הפנימיתרתוהביקבבעודתעולפגההשפעהלשאלת
1 

ניגודיוללאאובייקטיביתוהערכהבבחינהתפקידואתמיטביבאופןלמלא 1לתגמוללהיותשעשויה
' 

עלהפנימיהמבקר

דעתושיקולהפעלת

 .בחברההפנימיותהבקרותשלעניינים

 lהמקצועי
מבקרחשבוןרואה .ה

תאריךושותי.ורדיצבירו"חממשרד ,קליקדנירו"חהואהחברהשלהמבקרהחשבוןרואה

 . 2010דצמברהואכהונתותחילת

לה:השקדמהדיווחובשבתוחיוהדבשנתהמבקרזכאילוהכוללהשכרפירוטלהלן

20(:7' 

89 89 

סכום

ש"ח)(אלפי

Dl:!»O 

ש"ח)(אלפי

ביקורתשירותיבגיןשכר

רתלביקוםקשוריהשירותיםבגיןשכר

מיוחדיםמסשירותיבגיןשכר

אחריםשירותיםבגיןשכר

 .האחידבנוסחהינםהגמלוקופתהחברהבדוחותהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות

יהגילוועלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותו.

הגילויילגבםהליונבקרות

לתוםויכהערהמוסדי,הגוףשלהכספיםוסמנכ"להמנכ"לבשיתוף ,המוסדיהגוףהנהלת

 .המוסדיהגוףשלויהגיללגביוהנהליםהבקרותלשהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיקוהסיהכספיםוסמנכ"להמוסדיהגוףמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל

עלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםמבתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
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שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתידבוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעליתפנימבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2018בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראוומהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעלומהותיבאופן

החברההחלטותז.

 .החברותלחוק 225סעיףיפלפעולותלאישורהחברהנדרשהלאהדוחבתקופת ) 1

מיוחדיםאישוריםהטעונותבהמשרהלנושאיהחברהביןעסקאותנעשולאהדוחבתקופת ) 2

החברות.לחוק ) 1 ( 270סעיףלפי

שלותיאחרבג.בולמשרהונושאידירקטוריםביטוחפוליסתלרכושאישרהחברהדירקטוריון ) 3

לחברה ,בנוסףאש"ח. 28.2שלבסךפרמיהתשלוםכנגד ,ובמצטברלמקרהמש"ח 20

כנגד ,ובמצטברלתביעה"חמש 20שלאחריותבגבולותמקצועיתאחריותוחיטלבפוליסה

אש"ח. 43.2שלבסךפרמיהתשלום
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח



ענייניםתוכן

 31 ................. " .......... " ................. " ..........הדוחתפבתקווהתפתחויותאירועים ,מותגמ .א

 34 " ................. "" .... " .. " ....... "" ....... " ....... " ... "." ........... """ .. "םימנוהלםסינכהיקף .ב

 35 . " .. "" ............... " .... """" .. " ................. " ..............................דסויימסמכביםישינוג.

 35 "."""""""""""." .. " .. """"""""""""""".רגילהקיםסהעממהלךהחורגיםאירועים .ד

 35 """."""""""""""""""""""""""""""""""."""הדוחפתובתקםייתמהוועיםריאה.

 35 """""""""".""""""""""""."."" """"ספייםכםייקשעללהצביעהעלוליםאירועים .ו

 35 ... "".""" ..... " .. ""."."".""" ............ ""." ....... " ............ "." .........תוותיהמתוקאעסז.

 36 . """" .. "." "".""""".""""""."."."""""."".""."""""העסקיתטרטגיהסהאתיאור .ח

 36 """""""."""""""""""""""".""""""."".ליגרהםיסקעההלךממתוגורהחותכנית .ט

 36 "". """"""" "" ".""""" ."""""" """." "" "."". "". """""""חירוםלשעתרכותעהי
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הדוחגתקופתוהתפתחויותאירועיםמגמות. .א

הנסקרת),התקופהן(להל 2018בסיכוםהסבבורהסחיריםךהערניירותבמדדיהשינויים

כדלקמן:והי

2018 

 3.9%-הכלליהמניותמדד

60 SME -23.0% 

 2.3%- 125ת"אמדד

 3.0%- 35ת"אמדד

 o/6.8°-להמרהאג"חמדד

 1.5%-כלליח"אגמדד

 0.8%לצרכןהמחיריםמדד

המאקרותמונת

שהמשיכהארה"בלמעטהעולםברחביהכלכליתבפעילותבהאטההתאפיינה 2018שנת

השניםשלהנמוכההריביתיבתסב ,יםהמסרפורמתשלהחיוביותמההשפעותלהבות

הגלובליתהכלכליתבפעילותההאטה . 2017בשנתהדולרשלוהיחלשותוהקודמות

ריצתפעםגברההגיאו-פולטיתהודאותאי ,ראשית .ורמיםגמספרשלמשילובבנעה

בתהליךהשניהעלאחתמגןמכסיהטילואלוכאשרסיןלביןארה"בביןהסחרמלחמת

הכלכליתהפעילותלרמתוהמשקיעיםהעסקיםציפיותעלידוהכבהשנהבמהלךשהחמיר

רקעעלהגיעההודאותבאייהלעלנוספתתרומההכלכלית.הודאותאיאתירוהגבבעתיד

ותהמרכזיהסחרשותפותשארמולחדשיםסחרהסכמיעללמו"מארה"בשלחתירתה

בנוסף, .חדשיםסחרהסכמיעלואירופהיפן ,קוריאהדרום ,קנדה ,מקסיקוכגוןשלה

באימשמעותיתלעלייהגרמהאיראןעלמאיבחודשהסנקציותהטלתעלההכרזה

יבואעלהסנקציותעיקרדחייתעלנובמברבתחילתההודעהכאשרהנפטבשוקהודאות

מהסנטימנטגםשהוחרפההנפטבמחיריחדהדהילירגרמה ,שנהבחצימאיראןנפט

הכלכליתבפעילותלהאטהתרמהבסיןהמבניתההאטה ,שנית .בשווקיםהכלליהשלילי

החלהןיסשניהינשיאותלתקופתפינגגייןשיהנשיאשלשורויאלאחרכאשרהגלובלית

 ) China 2025תכניתתסגרמ(בהכלכלהמבנהלשינויהרפורמותאתמחדשלדחוף
הגלובליתהכלכליתפעילותבההאטה ,שלישית .הכלכליתבפעילותהאטהשמשמעותן

אתפעמים 4העלתהארה"בכאשרהעולםברחביותילהנזברמתמהירידהםגנבעה

בסוףלסיומהעדהכמותיתההרחבהאתצמצםאירופהשלהמרכזיהבנקת,יהריב

שבדיהקנדה, ,בריטניהלרבותמדינותשלמבוטללאבמספרעלתההריבית , 2018

הכלכליתבפעילותהאטהתוךנזילהותפחעולמיתסביבה .מתעורריםשווקיםובמספר

בתנודתיותחדהלעליההובילהולםהעברחביהגיאו-פוליטייםבמתחיםמשמעותיתועליה

חדותידותיררשמוהתעשייתיותהסחורותורובהמניותמדדיכאשרהפיננסיםהשווקים

השנה.במהלך

עלעמדהזו ,השלישיהרבעוןלנתונינכוןכאשר 2018במהלךהאיצההיחהצמבארה"ב

3.0% ) YN ( כמווההשקעההפרטיתמהצריכהנתמכההצמיחה .-2017ב 2.2%לעומת

רקעעלהשנהבמהלךנחלשהיצוא .הציבוריתההוצאהבהיקףמשמעותיתמעליהגם

המשיךהאמריקאיהעבודהשוק .בעולםהכלכליתותבפעילוההאטההדולרהתחזקות

 .-2018ב-3.9%ל-2017ב o/o 4.1מ-ידרהאבטלהשיעורכאשר 2018במהלךלהתהדק
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אלף 220עלעמדההמשרותותוספת 3.2o/oל--2.7%מהאיץבשכרהשנתיהגידולקצב

במהלךחודשבכלבממוצעמשרותאלף 182שלתוספתלעומתחודשבכלבממוצע

החודשיםבמהלךהנפטמחירימנפילתבעיקרהושפעהשנתיתהאינפלציהקצב . 2017

 .-2017ב 2.1%לעומת 1.9%עלעמדההאינפלציהכאשרהשנהשלהאחרונים
-ב-1.8%מעלתהכאשרהמקומייםבביקושיםהשיפוראתשיקפההליבהאינפלציית

פעמים 4הריביתאתהעלההפדהנ"ל,להתפתחויותבהתאם .-2018ב-2.2%ל 2017

המשיכההפדשלןהמאזצמצוםתכניתכאשר 2.50%-2.25%שללרמה 2018במהלך

האג"חבשוקהתשואות ,ריביתלעלייתוהציפיותהחזקיםהנתוניםרקעעל .הפרעהללא

עם . 2018ספטמברחודשבמהלךלשיאוהגיעוהשנהבמהלךבחדותעלוהאמריקני

חלשיםנתוניםמספררקעעלשהתגברומדיותריעלתההריביתכיחששות ,זאת

מהלהאטה,בדרךהאמריקניהמשקכילהערכההובילוהנדל"ן,בשוקבפרטבארה"ב,

הובילואשרהשנה,שלהאחרוניםהחודשיםבמהלךשנרשםבשווקיםהחדלתיקוןשתרם

הקצריםבחלקיוהאמריקניהתשואותעקוםהיפוךתוךבארה"בחדהתשואותלירידת

שינויהקצרים).בחלקיםמהתשואותיותרנמוכהלהיותהפכהשנים-5להתשואה(כלומר

תהליךלהמשךההסתברותשלמחדשלתמחורהובילהאמריקניהאג"חבשוקזהמגמה

הסתברותלתמחרלוהחכבריםווקהש ,הנסקרתהתקופהבסוףכאשרהריביתהעלאות

 .ריביתהעלאותהמשךמאשרריביתלהפחתותיותרגבוהה

הרבעוןלנתונינכוןכאשרהשנהבמהלךמשמעותיבאופןהאטההצמיחהבאירופה

ההאטה . 2017בשנת 2.4%לעומת 1.6%עלעמדההאירובגושהצמיחה ,השלישי

בעיקרוזאתהחוץסחרינתונשלמחולשהבעיקרנבעההאירובגושהכלכליתבפעילות

המשיךהאירובגושהאבטלהשיעור 2018במהלך .בעולםהכלכליתההאטהרקעעל

השנתיתהאינפלציהקצב . 2018נובמברלחודשנכון-7.9%ל-2017ב-8.6%מלדרת

 2018במהלך .-1.0%ל-0.9%מעלתההליבהת 11אינפלצכאשר-1.6%ל-1.4%מעלה
המאורעדצמבר.בחודשהתכניתאתם 11וסהכמותיתההרחבהאתצמצם ECBה-

ו"חמשת"הליגה"מפלגותשלתן 11עלהיה 2018במהלךבאירופההבולטטייהגיאופול

במהבאיטליהלשלטון ,לקיצוניותשבחשבותקטנותמפלגותהיומזמןלאשעדהכוכבים",

סביבהיההמתחיםמוקד .ואירופהאיטליהממשלתביןההתנגשותתחילתאתשסימן

להסכמה.להגיעהצליחוהצדדיםהשבהבסוףרקכאשרהאיטלקיהתקציב

-ב 6.8%לעומת 6.6%עלעמדהזוכאשר 2018במהלךלהאטהמשיכההצמיחהבסין

פעולותבשל ,השאריןב ,וזאתהתעשייתיובייצורבהשקעהירידהרקעעלבעיקר 2017

עלהרגולציהלהגברתפעולותיהגםכמובתעשייההייצורכושרעודףלמיגורהממשלה

במשק.האשראיתנאיוהידוקיתהפיננסהמערכת

השוקהשבהרובבמהלךכאשרבמיוחדתנודתיתשנהחווההעולמיהאנרגיהשוק

עלהסנקציותשללתוקףלכניסתןבציפייההנפטמחירישליתעקבבעלייההתאפ"ן

פטורמתןעלהודיעהב"ארה ,נובמברבתחילתלתוקףניסתןכלקראת ,זאתעם .איראן

יוכלואלומדינותכלומר,איראן.עלמהסנקציותגדולותמדינות 8בעורשנהלחציזמני

לאהשווקיםאתתפסהזומפתיעההודעה . 2019אמצעעדמאיראןנפטבא 11וללהמשיך

בעודףשנמצאלשוקביקוש,בעודףשנמצאמשוקתפיסהלשינוילילהביןוגרמהמוכנים

-ל-18.7%בירד BRENTמסוגנפטחביתמחיר , 2018שלבסיכומה .היצע

 .לחבית-$86להגיעכברנפטחביתמחירהשנהבמהלךכאשרלחבית $54.2
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שלהתחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל-7.5%בהתחזקהדולר 2018במהלן

היןשני,מצדוהיואן.הפאונדמול 5.7%הקנדי,הדולרמול 9.0% ,וירהאמולאל 4.7%

 .השנהבמהלןהדולרמולאל-2.7%בהתחזק

ב- 3.5%לעומת 3.2%עלעמדההלמ"סשלההבזקאומדןפיעלהצמיחהבישראל

4.1שלמגידולנתמכההצמיחה-2018ב . 2017 בשנה o/3.4°לעומתהפרטיתבצריכה %

שלגידול ,שבערהבשנה 3.5%לעומתהגולמיתבהשקעה 4.4%שלגידולשבערה,

לעומתהממשלתיתבהוצאה 4.0o/oשלומגידולשבערהבשנה 5.1 %לעומתביצוא 4.0%

נתון(נובמברבחודשעמדומעלה 15בניבקרבהאבטלהשיעור .שבערהבשנה 3.4%

שלמקצבהאיץבשכרהגידולוקצב 2017בסוף 4.0%לעומת , 4.1 %עלאחרון)עדכני

היציבות .)האחרוןהעדכני(הנתון 2018אוקטוברלחודשנכון-4.3%ל 2017בסוף 2.9%

ששוקכןעלמאותתתהשכרשלמשמעותיתבהאצההמשולבתהאבטלהבשיעור

 .מלאהלתעסוקה-2018בהגיעליאהישרהבעודה

 8.1 %-בנחלשהשקל ,בפרטהמטבעות.סלמולאל-2.8%בנחלשהשקל 2018במהלן
 .הפאונדמולאל-2.4%ובהיןמולאל-10.7%ב ,האירומולאל-3.3%ב ,הדולרמולאל

וריביתתקציבאינפלציה,

במהלן .-2017ב 0.4%שלעליהלעומת-0.8%ב-2018בעלהלצרכןהמחיריםמדד

שסביבתלאחרריביתהעלאותשלבתהליךלהתחילכוונתועלישראלבנקאותתהשנה

השנהבמהלן ,ואכן .המחיריםיציבות•עדשלהתחתוןהגבולמעלתת"צבהאינפלציה

מה ,האינפלציוניותהציפיותגםכמוהתחתוןהגבולמעלהת"צבהשנתיהאינפלציהקצב

בחודש 0.25%שללרמה"אנ-0.15בהריביתאתלהעלותישראלבנקלהחלטתשהוביל

בשווקים.כללמתומחרתהייתהלאזוהעלאהשכןהשווקיםאתשהפתיעבצעדנובמבר

החדההירידהרקעעלהתמתנהנפלציהיהאסביבתהריביתהחלטתמאזכילצ"ןחשוב

 2018כןועלמטהכלפיהפתיעהדיורסעיףגםדצמברחודשובמדדבעולםהנפטבמחירי
ים.המחיריציבות•עדשלהתחתוןמהגבולנמוכהאינפלציהעם ,כאמור ,הסתיימה

גידולהמהוויםשקליםמיליארד-306.3בהסתכמו 2018בשנתממסיםהמדינההכנסות

מיליארד 377.5עלעמדואשראי)מתן(ללאההוצאותסךמנג,ד . 3.6%שלנומינלי

האזרחייםהמשדריםשלההוצאהשיעורינואר-אוקטוברבחודשיםכילצ"ןחשוב .שקלים

החודשיםבמהלן ,זאתעם .אשתקדהמקבילהלתקופהביחס 7.5%עלבממוצעעמד

השנה.בסוףבהוצאותמשמעותיתעצירהרקעעלהתהפכהזומגמהנובמבר-דצמבר

 , 5.3%שלתכנוןלעומת-6.2%בעלום 11האזרחהמשרדיםהוצאות , 2018שלבסיכומה
לעומת-3.5%בעלוהביטחוןמערכתהוצאות ,בנוסףשקלים.מיליאדר 2.2שלחריגה

לתקציבביחסשקליםמיליארד 2.6שלחריגה , 0.5%-שלשלילימתוכנןגידולשיעור

מהתוצר 2.0%לעומתליעד)(בהתאםמהתוצר 2.9%עלעמד-2018בהגרעון .המקור•

 .-2017ב

לספטמבר-17ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

מיליארד-1.8בשפורסם)אחרון(נתון 2018שנתשלהשלישיברבעוןהסתכם ) 2018

ארבעתעלבמבט .השניברבעוןשנרשםלעודףבדומהעונתיות)מנוכי(נתוניםדולרים

כ-המהוויםדולרמיליארד 7.1עלעמדהשוטףבחשבוןהעודף ,האחרוניםהרבעונים

מהתוצר. 2.0%

המגיותשוק
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ב-ירד 125ת"אמדדאח,דכל-3.0%בוירד 90ות"א 35ת"אמדדי , 2018שנתבסיכום

 DOWה-ומדד-S&P500המדד ,בארה"ב .-23.0%בידר SME-60הומדד 2.3%
JONES ה-ומדדבהתאמה-3.5%ו 4.4%שלשליליתתשואהרשמוNASDAQ ב-ירד

 8.1 %ב-ידרהצרפתי CACה- ,-10.3%בידר-STOXX600המדדפה,וירבא . 2.8%
ירד MSCן EMה-מדדהמתעוררים,וקיםבשוובאסיה . 18.3%ב-ירדהגרמני DAXוה-

ב-ידרהיפני Nikkei-הומדד-23.6%בידרהסיני CSן 300מדד ,(דולרית)-14.5%ב

10.4% . . 

הנגזריםשוק

מיליון-30.2בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור , 2018שנתבסיכום

עלעתידייםבחוזיםהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-4.64באואופציהיחידות

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .יםחוז-3659בהסתכם 35ת"אמדד

שקל/אירובאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיח"שמיליאדר-495בדולר/שקל

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-25בהסתכם

מדינהאג"ח

במהלך 1.4%שלירידהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

עלושנים) 2-5 (והבינוניות-1.2%בוירדשנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2018שנת

 . o/0.2°ב-

 1.2%שלירידהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח
ירדשנים) 2-5 (הבינוניוחלקו ,-2.6%בירדשנים) 5+ (הארוךחלקו . 2018שנתבמהלך

 .-1.1%ב

קונצרניאגח

תלומדדי 1 1.1 %-בירד 20בונדתלמדדהקונצרניים,האג"חבמדדי 2018שנתבסיכום

תשואותומדדצמודות-יתרמדד ,בהתאמה. o/0.8°ו--0.4%בידרו 60בונדותל 40בונד

 .-0.6%בעלהצמודות-בנקיםבוגדתלמדד ,ומנגדבהתאמה-4.6%ו-0.5%בירדו
ב-עלה 20בונדתלמדדשלווחהמרמרווחים.בפתיחתננעלההשנההמרווחיםברמת

בנקיםבוגדתלומדדנ"ב-149לנ"ב-33בעלה 40בוגדתלמדדנ"ב,-157לנ"ב 36

נ"ב-152בעלהשקליבוגדתלבמדדווחהמר ,השקליבאפיקנ"ב.-87לנ"ב-14בעלה

אג"חבאמצעותחש"מיליאדר 48.2גייסוהחברות ,באפיקהוןיגיוסבגזרתנ"ב.-300ל

 .אשתקדלגיוסיםבהשוואה 24.2%שלירידה , 2018בשנת

מנוהליםנכסיםהיקף .ב

החברהלתקנוןבהתאםלשופטים.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

קופותחוקלהוראותלב(ובשיםענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתוכחברההמנהלת

ניהולמדמינובעותהחברההכנסותכל .רווחלמטרתשלאהינההחברהפעילותגמל),

בפועל.הוצאותבסיסעלהמחויבים

 :החברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

2017 2018 

 313,372 284,252לשופטיםהשתלמותקרן
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יסודבמסמכישינוייםג.

 .החברהשלהיסודבמסמכישינוייםהיולאהדוחבשנת

הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועים .ד

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםאירועלאבדוחהמכוסההתקופהבמהלך

 .החברה

הדוחבתקופתמהותייםאירועים .ה

כוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילתא.

המערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסיים

השונותהאפשרויותאתבחנההחברה .מלםלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשות

לבחורוהחליטההשונים)המתפעליםביןההסתדרותשקיימהתחרותיהליךכולל(

המערכותבהעברתעיכוביםבגלל .המסחרייםהתנאיםאתוסיכמהמלםבחברת

המבעריושלםבטרםהנדרשותוהבקרותלמלםהפועליםמבנקלתפעולהמשמשות

מנהלתבמקבל . 2019למאיהכספייםהדוחותלמועדנכוןהבערהמועדנדחה

 .התפעולהסכםשלהמלאהנוסחעלמלםחברתעםומתןמשאהחברה

מטעםדירקטוריםשנישלחסרבהרכבפועלהחברהדירקטוריוןהדוחות,למועדנכוןב.

 .הדירקטוריוןיו"רלתפקידועדיהמדירקטורמבניהם ,המדינה

נציגיםמונולאהדוחותאישורלמועדנכוןגם ,החברהשלונשבותחוזרותפניותחרף

הדירקטוריוןהרכבבומאושריםנסקרים.הדו"חותבדירקטוריוןהמדינהמטעםנוספים

 .דירקטוריוןיו"רחסרבוהנוכחי

כספייםקשייםעללהבציעהעלוליםאירועים .ו

הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולהוצאות ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמנהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחרבפועל.המנהלתהחברההוצאותלפי

 .כספייםלקשייםלהיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאותז.

אואחרבתאגידהשקעות ,משותפותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

 .כאמורבהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורהקטנה/הגדלה
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העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ח

תוךהשתלמותבקרןלחיסכוןניהולאלטרנטיבתבהעמדתמרכזיתחשיבותרואההחברה

ניהולמולאל ,יאלייםצוהפוטנםיהקיימהעמיתיםבפני ,בכןהכרוכותבעלויותביכרחסכון

 .ניהולדמיעתירי ,מסחרייםהשקעותופיגבאמצעותהשקעות

מתבצעהקרןתפעולחוץ.במיקורשירותיםנותניעלבהתבססהקרןאתמנהלתהחברה

-בתחומםהראשונהמהשורהםיויציבצועייםקמעיקרייםשירותיםנותנישניעותצבאמ

העמיתיםוזכויותהקרןחשבונותאתהמתפעלכגורםהמשמשבע"מהפועליםבנק

מפקחתהחברההקרן.השקעותאתהמנהלכגורםהמשמשבע"מהשקעותתיבופסגות

האחריםהשירותונותניהמשרהנושאיבאמצעותאלוגופיםשלפעילותםעלשוטףבאופן

 .העמיתיםלצרכימשלימיםשירותיםונותנתבחברה,

שלרוףיצ ,הניתןככל ,שיבטיחבאופןהקופהשלההשקעותמדיניותאתקובעתהחברה

ולתיאבוןלמאפייניהםלבבשיםהעמיתים,צרכיאתההולמיםסיכוןומידתתשואהרמת

אתקפדניבאופןלקייםמנתעלניהוליתלבותשומתמאמציםומשקיעה ,שלהםהסיכון

ההשתלמותקרןועלעליההחלותההוןשוקרשותוהנחיותהתקנות ,החוקהוראות

 .מוסדיכגוףלתפקודההמתאיםתאגידיממשלשלקיומוולוודאבניהולה,

עלבעתידגםשמירהתוךהעמיתיםלטובתולפעוללהמשיךהמנהלתהחברהבכוונת

 .בעברשהיהכפישבניהולה,הקרןאתהמאפייניםוהניהולהשירותשלהגבוההרמתו

בכןהמתמחיםגופים"יעההשקעותתיקאתולנהללהמשיךתשאףהמנהלתהחברה

האפשר.ככלגבוההוברמהאיכותיבניהול

הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות .ט

 .הקרובהבשבהליהרגהעסקיםממהלךהחורגותתכניותצופהאיבההחברה

חירוםלשעתהיערכות

שוקרשותלהוראותבהתאםחירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותתוכביתלחברה

 .שוטףבאופןמתורגלתהתוכניתוחיסכון,ביטוחההון,
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההבהלההדירקטוריוןדוח

 :(להלןלשופטים"השתלמותקרןלניהול"החברהשל ,הדירקטוריוןבפיקוח ,ההבהלה

 .יכספדיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה

וןביטחשלסבירהמ•דהלספקכדיתוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

כספייםדוחותשלבאותהוהצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלנהלהולהלדירקטוריון

ההון.שוקעלהממונההוראותון) FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמים

לפיכך .מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללא

בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהיבןאלומערכותכינקבעאםגם

 .כספידוחשלצגהולהלעריכהבהתייחס

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןיקוחבפההלההב

מהימנים.החשבונאייםוהרישומיםמוגנים,הנכסים ,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההבהלהבנוסף,

 .ימיתפנבקרהנהליביצועלרבותביצוע, ) mס nitס r (יםומנטראפקטיביים

שלימיתהפנהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההבהלת

ושבקבעקריטריוניםעלבהתבסס , 2018דבצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f the-השלהפנימיתה 1הבקבמודל
n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהתבסס

) ieves ןbe ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהלשהפנימיתהבקרה , 2018בדצמבר 31ליוםכי

 .אפקטיביתהינה

דירקטור

מנכ"ל

כספיםמנהל

חיימוביץיגילו"חר

מכליסמשה

סוויריראובןרו"ח

 2019במרץ, 19 :הדוחאישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר ,מכליסמשה ,אבי

חברה"ה(להלן: "מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח")(להלן: 2018לשנתהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

לא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

 ,באותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ימירותזהעצמיבהוןהשינו"ם ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .דבוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלםומולקילקביעתםםיאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים •ד•על

וחדיועלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספ•הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת ,כספי

ותהוראולן) FRS (נלאומייםיבדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 ;ההוןק.שועלהממונה

המנהלתהחברהשלילויהגלגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

וכן- ;הערכתנועלבהבתססחודבהמכוסההתקופה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינו )ד(

עלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

העדכניתהערכתנועלבהבתססמנהלתההחברהשלהדירקטוריוןשלרתוהביקולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותלשותווהחהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלת

ורביםעמאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאיבהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

 .כספיוחיודעל

אחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019במרץ, 19

תאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כ•מצהיר ,ראובןסוו•ר•י,אב

"החברה :(להלן "בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנת•הדוחאתסקרתי . 1

"הדוח"). :(להלן 2018לשנתהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעת•עלבהבתסס . 2

לא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעים•היו

 ,נאותפןובאמשקפיםבדוחהכלולאחריכספמידעוהכספייםהדוחות ,•ידיעתעלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותוהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגב•ונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלה

 ;הדוחשלההכנהפתותקבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים •ד•על

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ךכולהכספיהדיווחמהימנותלגביןביטחושלסבירהמידהלספקהמיועדתי,כספ

ולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 ;ההוןשוקעלהממונה

המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתום ,הגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

וכן- ;הערכתנועלבהבתססדבוחהמכוסההתקופה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

עלומהות•אבופןלהשפיעשצפויסביראו 'מהות•באופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

דלירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 5

תיהעדכנהערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגיביותר

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- ;כספימידעעלודלווחלסכם ,לדבע ,לרשוםהמנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

 .כספידיווחעל

 .דיןכלפ•על ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2018 ,במרץ 19
 כב=:----.....

כספיםמנהלוסוויריראובןח"רותאריך
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ושות'ורדיצבי
ו

ו
חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה-בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהמנהלתהחברהשליכספדיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2018בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ 11בע
 Committee of Sponsoring Organizations of theה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשל

Treadway Commission להלן)-COSO (. לקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספיוחדיועלאפקטיביתפנימיתבקרה
המצורף.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללתכספי

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשליכספדיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversight-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
Board רואילשכתידיעלאומצואשר ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלרתיקובבדברב 11בארה
מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון
כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה /המהותיותהבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירה

שקיימתהסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .החברהשל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשה
אנו .לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו .שהוערךהסיכון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

לגביוןבטחשלסבירהמידהלספקהמיועדיךתהלחינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
הממונהלהנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספייווחדשלהמהימנות

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם /האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעל
 .-1964ד 11התשכ ,גמ)לקפותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסובתקנות-2005ה 11התשסגמ)ל,
לניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתקופהשליכספדיווחעלפנימיתבקרה

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

במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשריכד
מסובתקנות-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם ,האוצר
שלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת-1964ד 11התשכגמל),קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסה
מספקים ) 3 (-ו iהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופה
הוצאה(לרבותהעברהאושימוש ,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידה

הכספיים.הדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה ,הקופהנכסישלמורשיםבלתימרשות)

מוטעית.הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות/מגבלותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת ,כןכמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
 .לרעהתשתנההנהלים

השנהבתחילתחיצונידירקטורמינויהעדרעקבחוקיקוורוםחסריםהחברהמוסדות 2018שנתב
החברותרשותידיעלהדירקטוריוןיו"רלתפקידמיועדמהםכשאחדדירקטורים 2מינויוהעדר

לרבותהפנימיתהבקרהיותבאפקטיבשפוגעמה .מכךהמשתמעכלעל ,השנהבהמשךהממשלתיות
הכספיים.הדוחותאישור

 lהדירקטויוןר 11יןלרבות ,בהמשכהדירקטוריםושניהשנהבתחילתחיצונידירקטורמינויאי ,למעט

שלפיכסיווחדעלאפקטיביתפנימיתבקרה ,המהותיותהבחינותמכל ,קיימההחברהלדעתנו,
בקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2018בדצמבר 31ליוםהחברה
 . cosoידיעלשפורסמהפנימית
 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

שבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2017-ו 2018בדצמבר

על 15לביאורהלבתשומתהפניתעםמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2018בדצמבר 31ביוםהסתיימה

דירקטוריון."רויודירקטוריםמינייהעדרבענייוכספייםדוחותאותם

J ן ( .ל=? ' (_) J ) 19 2019במרס 
חשבוןרואיושרת~-ורדיצביתאויד

 Z0404Z8·073פקס. 103 • 5660094טל. 167770מיקדו Z8הרכבתרחי :ביבאתל
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

כספייםדוחות

 2018בדצמבר 31ליום



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2018בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

הענייניםתוכן

עמוד

 44המבקרהחשבוןרואהדוח

 45-47הצהרות

 48הכספיהמצבעלדוחות

 49והפסדרווחדוחות

 50-61הכספייםלדוחותבאורים



ושות'ורדיצבי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע1ומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
משלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2017ו- 2018בדצמבר 31לימים ) 11החברה 11-(להלן
באחריותחינםאלהכספייםדוחות . 2018בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשנים

עלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו .החברהשלוההנהלההדירקטוריון
ביקורתנו.

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות ,בישראלמקובליםביקורתלכלליבהתאםביקורתנואתערכנו
אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרךחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
 .הכספייםשבדוחותידעבמובסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.
ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת

אנו .בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

הכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפים"להנהכספייםהדוחותלדעתנו'
השניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2017ו- 2018בדצמבר 31ליוםהחברהשל

 cIFRSנבינלאומייםכספידיווחלתקניבתתאס , 2018בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונה
רשותלהוראותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחוההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם
הממשלתיות.החברות

דירקטוריםמינויהעדרבדבר 15לביאורהלבתשומתאתמפניםאנודעתנוחוותאתלסייגמבלי
ידיעלהשנהבתחילתחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועדדירקטורלרבות
 .מכךהמשתמעכלעלהממשלתיותהחברותרשות

כפי ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBלתקניבהתאם 1גסביקרנו
 31ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2018בדצמבר,

הפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתדעתחוותכלל 2019במרץ, 19מיוםשלנווהדוח cosoידי
 .החברהשלכספידיווחעל

רשותוורדיבוי

,r ך({ 'ו. ; A)L 
חשבוןרואי

 2019במרץ 19 :תל-אביב

 073 • 2040428פקס. 103 • 5660094טל. 167770מיקדו 28הרכבת 'רחאביב:תל
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הדירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,'חיימוביץגיל 1אני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11דוויםיהכספחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .)הדוחות-להלןיחד(שניהם 2018לשנתהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא 1מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
רמנוגאו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 1לרשוםהחברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימית

 iכספימידעלודווחלסכם 1לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל 1אחרדאםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019במרץ, 19
ידתאר
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 1מכליסמשהבדימוסהשופט ,אני ,-2005ה"התשסהדירקטוריןו>ח"דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותרןקלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2018לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור /שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםויהילא /מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות/אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות/באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותיםיוהשינוהעצמיבהוןהשינויים /הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'וזכהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדואני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט 'בחברהםיאחרידיעללידיעתנומובאולחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתהותיהמהותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;כספימידעולדווחלסכם 'לעבדלרשום'

אחריםעובדיםאומנהליםםישמעורב ,מהותיתשאינהוביומהותיתןיב ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .ןידכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמורואי

 2019ץ,במר 19
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהיר ,סוויריראובןח 11רו,אני , 200Sה• 11התשסהדירקטוריון)ח"דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגבולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהבלולאחרבספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 1בזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואובאלה,ונהליםבקרותקבענולבןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחדיםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינובזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערבתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםבספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;בספימידעלודווחלסכם ,לעבד ,לרשום

אחריםעובדיםאומנתליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתבלב)
החברה.שלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיובלפיעל 1אחואדםבלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו

 2019במרץ, 19
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןח"רותאריך

.& 
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

 31ליום
דצמברב

2017 2018 
ש"חאלפיבאור

 :םינכס

ועבקרכוש

הבחרויתרותייביםח

מניםוזמוירושםמזומני

3 
4 265 
 99 5 ,)ה( 2

280 
175 

 455 364הנכסיםכלסך

 6 :הון
מניותהון

הוןכלסך

 :התחייבויות

 455 364 8זכותויתרותםזכאי

 455 364ההתחייבויותבלסך

 455 364וההתחייבויותההוןכלסך

חמהוויםהמצורפיםאוריםנה

 u- 2019 ,במרץ 19
סוויריןבראוח 11ךואישורדתאוי

יםכספמנהלםייספכהתוחדוה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחות

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ההכנסותכלסך

וכלליותהנהלההוצאות

ההצואותכלסך

לתקופהרווח

 .הכספייםמהדוחותכפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

49 

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2018 

באור

2017 

חיישאלפי

2016 

 1,263 9 ,)ז( 2

1,263 

11 1,263 

1,263 

1,338 

1,338 

1,338 

1,338 

1,321 

1,321 

1,321 

1,321 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

הפיקוחבחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה .א
החברהלחוקבהתאםזה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעל

ההשתלמותבקרןהעמיתיםחסכונותניהולהיאהיחידהומטרתהרווחלמטרותשלאפועלת
שבניהולה.לשופטים
הממשלתיות,החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםמוגדרתהחברה
פיו.עלשהותקנווהתקנות-1975תשל"ה

לקופת ,תאגידיתגמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם .ב
-מנהלתחברהידיעלבנאמנותהמנוהלתהקרן")•~-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-גמל

"החברה").-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה
רשותידיעלוכןהמניות,בעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

לקרןואישור ) 5/041ימס(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקהאשר ,ההוןשוק
 .) 2019בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמות

בע"מ"לשופטיםהשתלמותמ"קרןהחברהשםשונה 30/4/07ביוםהמבני,השינויבמסגרת
השתלמותןר"קנקראתוהקרןבע"מ",לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברה-ל

 ."לשופטים
המנהלת,החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן /כןכמו

הגמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץ

(להלן-וחסכוןחיטוב ,ההוןשוקרשותעלהממונהלהוראותבהתאםנערכוהכספייםהדוחות .ג
מקובלים.חשבונאותוכלליההון>שוקעלהממונה
להחלטתבהתאם .הממשלתיותברותהחושרתלהנחיותבהתאםגםנערכוהכספייםהדוחות
הממשלתיותהחברותלגבי ,הכלליתהחשבונאיתהתקינה 5.8.2004מיום 70 /בקהממשלה

שללתקינהבנוסףחינההממשלתיות,לחברותהייחודיתהתקינה .הפרטיהסקטורשלחינה
כמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטור

 ,לחוק.לפיכךםהתאבעבצתתהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינהות.הרשוזריבח
ביטוחההוןשוקרשותבהוראותשנקבעהזוהיאהקרןלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה
לנושאיםכחידודאוכהרחבהבאותהממשלתיותהחברותרשותהנחיותואילווחסכון

 .ספציפיים

תקניהוראותאתהמחילחוזרוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהפרסם 715/07ביום.ד
 . l/l / 08מיוםהחל ,מוסדייםבגופיםהבינלאומייםהכספיהדיווח

הדוחותעלהשפעההבינלאומייםהכספיהדיווחתקניוםליישאיוהמאזןלתאריונכון
 .להלן 2בביאורהאמורלמעטהחברהשלהכספיים

הכנסות:ה.

אי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל
בפועלהוצאותיהפיעלהןהקופהאתבהןחייבהאשרניהולמדמיהחברההכנסותכללכן

הפסדים.אורווחיםלחברהאיולפיכן ,הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוף

עצמי:הון .ו

מפעליתגמלקופתשלמנהלתחברהובהיותהגמל,קופותלחוק ) 3 ()א( 4לסעיףבהתאם
 .מינימנליעצמימהוןהחברהפטורהלעיל,ביבסעיףכאמורלהשניתןלרישיוןבהתאם

יהעצמונהבההשינוייםעלדוחמציגההחברהאיו ,לעיליחובסעיףזהבסעיףהאמורלאור
זהלמידעמשמעותבהיעדר

למידעמשמעותבהיעדרהמזומניםיבתזרימהשינוייםעלמידעניתןלאאלוכספייםבדוחות .ז
 .זה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(חמשך)כללי- 1באור

 :כספייםדוחותאיחוד .ח
ל"הנהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה .השתלמותקרןמסוגגמלקופת ,מנהלתהחברה

בעלותלחברהואיוהחברהמחשבונותבכפרד ,המתייחסותהחוקהוראותפיעל ,מנוהלים
בדוחותהקרןונכסיפעולותנכללולאלפיכך .לעמיתיהןלתשואההתחייבותאועליהן

 .הכספיים

הגדרות: .ט

 :אלהכספייםבדוחות

בע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

לשופטים.השתלמותקרן-הקופההקרן~ . 2

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

 . 2010ע- 11התששנתיים)כספייםכדוחותערךניירותבתקנותכמשמעותם-ענייובעלי . 4

בע"מ.הפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

 .וחיסכוןביטוח ,ההוןשוקרשותתחון-שוקרשות . 7

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

-ד 11תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 9
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRS(להלן-בינלאומייםכספידיווחתקני . 10

בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהס > IASBכבינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות > IASכבינלאומייםחשבונאותותקני > IFRSכ

ידיעלשנקבעופרשנויותאו > IFRIC <בינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

 .בהתאמה ,> SICכלפרשנויותהמתמדתהועדה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםבספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

 .) 11ו FRS11(להלן-בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות

 . Z019 ,במרץ 19ביוםהחברהדירקטוריוןי 11עלפרסוםאושרוהכספייםהדוחות

דעתושיקלובאומדניםשימושב.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועליניותהמדיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותיםאומדנבהערכות/

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסותוהתחייבויות/

בינלאומייםדיווחתקניג.

והפסדרווחדוח . 1

תקני 11(להלן-להםוההבהרותבינלאומייםכספידיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות

11IFRS ( םבסיסושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמואשר

 .הממונהלהנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניותנקבעה

 IAS Z4בינלאומיחשבונאותתקן . 2

התיקון)-(להלן IAS Z4ל-התיקוןקשור-לצדרבהקשגילויים IAS Z4בינלאומיחשבונאותתקן

עקביותחוסרולמנועקשורצדעםהיחסיםזיהויאתלפשטמנתעלקשורצדהגדרתאתמבהיר

המתחילותשנתיותלתקופותהכספייםמדוחותהחללמפרעמיושםהתיקוןזו.הגדרהביישום

 . 2011בינואר 1ביום

הכספיים.וחותבדנכללוהמתאימיםהגילויים

המדידהבסיס .ד

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלהוכנוהדוחות

הנכסים:הערבתבסיסה.

מזומניםושווימזומנים

מזומניםשווידרישה.לפיתוופקדונמיידילשימושהניתניםמזומניםיתרותכולליםמזומנים

שלידועיםיםכומלסבכקללהמרהניתנותאשרגבוההנזילותברמתקצרלזמןהשקעותכוללים

מוכריםמזומניםושווימזומנים .בשוויםשינוייםשלמשמעותיבלתילסיכוןחשופותואשרמזומנים

היווצרותם.במועדלראשונה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

 :חדשים IFRSתקנישללראשונהיישום .ו

להיותצפויהלא ,יישומםמועדהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקניהחברה,להערכת
 .החברהשלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

בהכנסות:הכרהז.

שההטבותצפוי 'מהימןאופןבלמדידהניתנותהןכאשרהכוללהרווחעלבדוחותמוכרותהכנסות

ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושיתהווהעלויותוכןלחברהיזרמולעסקההקשורותהכלכליות

 .מהימןבאופןלמדידה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

קבוערכוש- 3באור

 :ותנועההרכב .א

מחשוב

ש"חאלפי

עלות

 6 2017בינואר 1ליוםיתרה

תוספות

 6 2017בדצמבר 31ליוםיתרה

תוספות

 6 2018בדצמבר 31ליוםיתרה

שנצברפחת

 4 2017ינוארב 1ליוםיתרה

 2תוספות

 6 2017בדצמבר 31ליוםרהית

 0תוספות

 6 2018בדצמבר 31ליוםיתרה

בספריםהערך

 2018בדצמבר 31ליום

 2017בדצמבר 31ליום
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספוחותדלבאורים

(חמשן)קבוערכוש- 3כאור

םשימושייחייםןאורב.

בדצמבר 31םולי
2018 2017 

 33% 33%במחשו

חובתויתרותםייביח- 4כאור

בדצמבר 31םולי

2018 2017 

ח"שיפאל

מראשתצאווה

קשורצדם-טיופלשותמלתהשןרק

הנוחותיתרוםחייביכה"ס

62 

203 

265 

62 

218 

280 

מזומניםושוריומניםזמ- sכאור

רבדצמב 31וםיל

2018 2017 

ש"חאלפי

 175 99יתדמייהכמשילמזומנים
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

מניותהוו- 6באור

מסוגמניות 250 1 •אמסוגמניות 250למחולקכשהואא, 11כי 11ל 501שלבסךמניותבהוןכרשמההחברה
ונפרע.הונפקההוןכללא .חתאהכרעהומניית •ב

 :הבאבאופןחדשיםבשקליםוןההחלוקתנערכההחדשהשקלהנהגתעם

נפרערשום

ש"חח"ש

זהה)- 20171 2018בדצמבר 31ליוםההרכב

 0.0001 0.0001ח 11ש 0.0001בתהכרעהמנית 1

 0.025 0.025ח 11ש 0.0001בנות •ארגילותמניות 250
 )"( 0.025ח 11ש 0.0001בנותב•רגילותתמניו 250

0.0501 

המניותכמותשלבירורמבצעתהקרן .שהונפקו •במסוגהמניותלכמותרותיבהאיקיימת )"(
שהונפקה.המדוייקת

הכנסהעלמיסים- 7באור

מטותללאכחברהרההחבפועלת ,לועבפ .הכנסהומסמוסףערךמסלענייוכספימוסדחינההחברה
 .להוצאותיהשוותהכנסותיהוכלמאחר ,רווח

זכותויתרותזכאים- 8באור

בדצמבר 31ליום

2018 2017 

ח"שאלפי

 62 62מראשהכנסות

 374 280לשלםהוצאות

 19 22ממשלתיותורשויותמוסדות

 455 364זכותרותויתזכאיםכלהסך
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מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

ההשתלמותמקרןניהלומדמיהכנסות- 9באור

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי

החברהשבניהלוההשתלמותקרןאדוותםינתונ- 10באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיםהיקף .א

 31ליום
 2018בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2018 2017 

ש"חאלפי

2016 

1,263 1,338 1,321 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

ברמבדצ 31

2018 2017 2016 

אחוזים

0.41 0.44 0.43 

ביוםמהיישהסתלשנה

 2018בדצמבר 31

םיתקבול

ש"חאלפי

םיתשלומ

 284,252לשופטיםהשתלמותקרן
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מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(חמשך)החברהשבניהלוההשתלמותקרןאדוותנתונים- 10באור

כספיםהעברות .ב

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2018בדצמבר

ההשתלמותקרן

ש"חאלפי

אחריםמגופיםהעברות

 504גמלמקופותהעברות

אחריםלגופיםהעברות

 (33,835)גמללקופותהעברות

 (33,331)נטוהעברות,

וכללירתהנהלההוצאות- 11באור

דירקטוריםביטוחפרמיית

דירקטוריםגמול

 ) 14ביאור(ראההמתפעללבנקניהולדמי

 ) 14ביאור(ראההשקעותמנהלניהולדמי

נאמנותוקרנותסלתעודותבגיןניהולדמי

 *ומקצועימשפטיייעוץ

ואינטרנטמחשבאחזקת

דוחותמשלוח

והשתלמויותכנסים,עיוןימי

פחתהוצאות

אחרות

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2018 2017 2016 

ח"שאלפי

83 82 87 

156 183 157 

209 217 215 

105 108 107 

5 4 6 

673 699 688 

13 13 13 

3 28 15 

8 

2 2 

16 2 23 

1,263 1,338 1,321 

בסךמיכוןיןבגהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות 13 13 11
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מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םפייכסהותחלדוםריואב

עיוצומקיפטמשייעץותצואוהטוריפ *

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2018 2017 2016 

ח 11שאלפי

 87 89 89חשבונותביקורת

 91 90 66פניםמבקר

 155 153 152כספיםמנהל

 134 145 145משפטייעוץ

 70 71 71השקעותיעוץ

 49 49 49סיכוניםניהול

 84 84 84ומזכירותאכיפהממונה

 11 11 11מידעטחתבא

 7 7 6מקצועיות

673 699 688 

םירוקשםדידצוויעניעליבםעאותקועסתרותי- 12וראב

קשוריםוצדדיםענייובעליעםיתרותא.

 :ההרכב

 2018בדצמבר, 31ליום

קרן

השתלמות
לשופטים

ש"חאלפי

 203קשורצד-לשופטיםהשתלמותקרן

 ) 62 (מראשהכנסות

 260עלעמדהםלשופטיהשתלמותקרןשלהשנהבמשךיותרבהגבוההשוטפיםוחובותחובסיכניתרת )*(
 .ח 11שאלפי
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 12באור

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאותב.

 2018 ,בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

ניהולמדמיהכנסות

סלותעודותקרנותיןבגניהולדמיהוצאות
פסגותשל

קרן

השתלמות
לשופטים

ש"חאלפי

1,263 

{4) 

1,259 

אחריםענייוולבעליקשוריםלצדדיםוהטבותתגמולים .ג

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2018 2017 2016 

מסו

סכרםאנשים

מס'מס'

סכוםאנשיםסכוםאנשים

ש"חאלפי
אלפי
שווח

אלפי
שווח

דירקטוריםןבגישכרהוצאות

דירקטוריםביטוחפרמיית

השקעותמנהלניהולדמי

6 156 

83 

105 

6 183 

82 

108 

4 157 

87 

107 

אחרים.אוהמדינהעבורידהעלשמופעלים/מוחזקיםאוברההחשבידיבנכסיםזכויות.ד
כאמור.נכסיםבחברהאין

אחרות.ממשלתיותוחברותרשויותיהישראל.מדינתעםעסקאות .ה
 .כאלהעסקאותאיו

תלויותהתחייבויות- 13באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטיליםופיועלשהותקנוותקנות 1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק
לקופה.יםכספהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו
 .במועדםוסולקלאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 14באור

מולהשקעותתיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביוםא.
ידיעלהמנוהלתההשתלמותקרןשלההשקעותתיקליהונעםבקשרוזאתבע"מערןניירותפסגות

 .החברה

 2010יולימחודש ,) 11פסגות 11 (ההשקעותמנהללכיוהמנהלתהחברהביושנערןלסיכוםבהתאם
 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז

/31ביוםב. מולתפעולייםשירותיםלמתןבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 3108
בע"מ.הפועליםבנק
 0.07%היכרהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור .zo1qבינואר 1מיוםהחל

אתלסייםוונתוכעלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

הגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

אחר.מתפעלמגורםתפעולשירותילמתןהתקשרותבתהליךנמצאתהחברהמלס.לחברת

מהותייםאירועים- 15באור

פעילותואתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת . 1

לחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתן

 . 2019מרץסוףעדלהארכהאפשרותעם , 2018סוףעדחינההמוקדמתההודעהתקופתמלס.

 .אחרמתפעלמגורםתפעולשירותילמתןהתקשרותבתהליךנמצאתהחברה

z . המדינה,מטעםדירקטוריםשנישלחסרבהרכבפועלהחברהדירקטוריוןהדוחות,למועדנכון

 .הדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועדדירקטורמבניהם

מטעםנוספיםנציגיםמונולאהדוחותאישורלמועדנכוןגם ,החברהשלונשנותחוזרותפניותחרף

 .בדירקטוריוןהמדינה

דירקטוריון.יו"רחסרבוהנוכחיהדירקטוריוןבהרכבומאושריםנסקריםהדו"חות
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