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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

הוקמה ,מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלופתכק 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

21ביוםבע"מכחברה לשופטיםניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

השתלמותקרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכות

 .)ומעבידעובדהפקדות(שכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתיופטילשהמיועדתלשופטים

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

 :ן(להלבע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהולרה"החבבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ישותללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמותן"קרבשםגמלולקופת ,המנהלת")חברה"ה

החברהשלהיחידהפעילותה"הקרן").(להלן:המנהלתרההחבע"יבנאמנותהמנוהלת ,תאגידית

הקרן.ניהולנהיההמנהלת

החברהלשהמניותיבעלרוטיפ . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותוקבחכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשליהמניות

למנותהזכות ,איסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינתא.

שלבמקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדירקטוריםד 4

עלתוחזקאשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהוריוןרקטדיבאוהכלליתבאסיפהשקולותדעות

 ,וידעלשייקבעהעליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידי

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא

למנותהזכות ,ביסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהותימזכו 50%-החברהעמיתי .ב

 .חברהה"לנככמישמשמהםשאחדדירקטורים 4

ןבקרםיהעמיתומספרםיהנכסהיקף . 3

 . 2018שנתלסוףrועמליוני 284כ-לעומת ,וiעמיליוני 293כ-הינו 31/3/2019םוליהקרןנכסיהיקף

כולםאשר , 31/12/2018ליום 605ומתלע , 601הינו 31/3/2019יוםלהעמיתיםותחשבונמספר

ומעביד).דעובהפקדות(שכיר"מית"עבמעמד

דויסבמסמכינוייש . 4

 .ולהשבניההגמלופתקשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

5 



הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

פעילותואתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יונידשוחבתחילת

לחברתהגמלתוקופלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתן

המתפעליםביןההסתדרותשקיימהתחרותיהליך(כוללהשונותהאפשרו•ותאתבחנההחברה .מלם

בהעברתעיכוביםבגללם.ייהמסחרהתנאיםאתוסיכמהמלםבחברתלבחורטהיוהחל )השונים

נדחההמעבריושלםבטרםהנדרשותוהבקרותלמלםהפועליםמבנקלתפעולהמשמשותהמערכות

 . 2019ליוניהכספייםהדוחותלמועדכוןנהעברהמועד

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דתיענפגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

הינםמעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלצאותיהוהבגובההולינידמ

לאהחברהןבפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםםימהעמיתהנגבותהוליהנצאותושהמאחר

 .כספייםלקשייםלהיקלעהיצפו

ורכושמראש)והוצאותההשתלמותקרן(ביםייח ,מניםומזושווימזומניםפי•סעכולליםהחברהינכס

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבוע

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

החברה.בעסקימהותייםחידושיםאונוייםישלחולצפוייםאוחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלתימהות

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

שלובהצטרפותההגלובליתתיהכלכלבפעילותהאטהבהמשךאופיין 2019שלןהראשוהרבעון

בהמשך .שיפוררשםדווקאהצמיחהשנתוןלמרותהאטהסימניםהיאגםלהראותשהחלהארה"ב

אך , 2019שנתתוךאלנמשכהבעולםהגבוהההוודאותיא ,שוניםגורמיםבשל , 2018שנתלסוף

הראשוןהרבעוןבמהלך ,ראשיתלהתפוגג.החלובעולםהוודאותיאאתהגבירואשרםימהסיכונחלק

ניכרהאופןביטויידילבאהזואופטימיות .ןיוסארה"בביןהסחרלמלחמתבנוגעאופטימיותנרשמה

 , 2018במהלךסיןשלהכלכליתבפעילותמשמעותיתהאטהלאחר ,שנית .השנהמתחילתיםקבשוו

שתרמו )ומוניטרייםסקאלייםי(פכלכלייםתמריציםמספרעלהכריזההסיניתהממשלההשנהבסוף

בדומה , 6.4%עלנותרהבסיןהצמיחהבוהשנהשלהראשוןברבעוןהכלכליתהפעילותלהתייצבות
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במרץ-29מ ,עתהלעת ,נדחתה BREXITסוגיית ,שלישית .םיקובשוהציפיותמעלאךודםקהלרבעון

הבנקיםשלהכיווןישינוהיאביותרוהמרכזיתהרביעיתהנקודה . 2019ברובאוקט-31ל 2019

הכלכליתבפעילותהניכרתההאטהו ,-2018בבשווקיםהחדהתיקוןלאחר-2019בלםובעהמרכזיים

לאורכיהשנהשלהראשוניםבחודשיםאותתובעולםנוספיםמרכזייםובנקים ECBה- ,הפד .בעולם

 ,בנוסףהשנה.ריביתהעלאותצפויותלא ,הגבוהההודאותיואבעולםהכלכליתבפעילותההתמתנות

אתעדכנוועוד)הפד ,האירופאיתהנציבות ,העולמיהבנק ,המטבעקרן(בעולםהמרכזייםהגופיםכל

הבנקיםשלהמובהקהכיווןלשינויגושפנקאשנתןמהמטהכלפיהאינפלציהוהצמיחהותיתחז

לרבעון 1992מאזביותרהטובההפתיחההשנהנרשמה ,הללומההתפתחויותכתוצאה .המרכזיים

כאחדנרשםהקודםשהרבעוןלאחררקזאתאך ,ובעולםב"בארההמניותבשוקיהשנהשלןוהראש

דווקאהממשלתייםהאג"חשוקי ,בשווקיםהראלילמרות .הגלובלייםבשווקיםהיסטוריבההגרועים

שלההתהפכותתהליךכאשרובעולםבארה"בתיהכלכלהפעילותחולשתעללאותתממשיכים

נוספיםמפותחיםבשווקיםגםהתקייםאשרתהליך ,תשואותירידתתוךנמשךהאמריקאיהעקום

בעולם.

עלעמדהכאשרהאיצהדווקאהראשוןברבעוןהצמיחה ,בארה"בההאטהיסימנאףעל ,כאמור

(נטו)ביצואפעמיתחדעליה•דיעלנתמכהחהיהצמ ,זאתעםהקודם.ברבעון 2.2%לעומת 3.2%

נרשמהימוהמקהביקוששלהליבהברכיבי ,אולם .במלאיםבהשקעהגידולשלמחזוריתוהשפעה

הרבעוןבמהלך .למגוריםובבנייההעסקיהמגזרשלבהשקעה ,הפרטיתבצריכהבפרטהאטה

בשכרהשנתיהגידולקצב . 2018שנתבסוף 3.9%לעומת-3.8%לירדהאבטלהשיעור ,הראשון

הראשוןברבעוןחודשבכלבממוצעאלף 186עלעמדההמשרותותוספת-3.3%מ-3.2%להאט

 ) PCEה-פי(עלהאינפלציה .הקודםברבעוןחודשבכלבממוצעמשרותאלף 233שלספתותלעומת

הליבהבאינפלצייתגםירידהנרשמה ,כןכמוהקודם.הרבעוןבסוף 1.8%לעומת 1.5%עלעמדה

יהיהכיהודיעהפדינוארחודשבמהלךהקודם.הרבעוןףובס 2.0%לעומת 1.6%עלעמדהאשר

העלאותךיתהלאתעוצרהואכילשווקיםתתואובכךהעתידיתהריביתלמתווההנוגעבכלי""סבלנ

ועדכןשינויללאהריביתאתריהותהפדמרץחודששלהריביתהחלטתבמהלךזה.בשלבביתיהר

הריביתמתווהתחזיתאתובעיקרמעלההאבטלהתחזיות ,למטהוהאינפלציהחהיהצמתחזיותאת

צמצוםקצבאתלהאטיחלכיהודיעהפד ,בנוסףריבית.העלאות-0ל-2019בחזויותהעלאות-2מ

החלוהשווקיםמכךכתוצאהספטמבר.בחודשהצמצוםלהפסקתעדמאימחודשהחלהמאזן

 . 2019בסוףכברתיריבלהפחתת-50%מגבוהההסתברותלתמחר

הראשוןברבעון 0.4%עלעמדההאירובגושהצמיחהכאשרשיפוררשמובאירופההצמיחהנתוני

האירובגושהאבטלהשיעור ,בנוסף . 1.2%עלנותרהשנתיהקצב ,הקודםברבעון 0.2%לעומת

בגושהמקומיהביקושבנתונישיפורנרשםהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלך .-7.7%ל-7.9%מרדי

באירופההתעשייתיתהפעילותשלתימשמעותהתכווצותעללאותתממשיכיםםיהנתונאךהאירו
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למלחמתוגעהנבכלהודאותואיהעולמיבסחרהחולשהבעולם,הכלכליתבפעילותההאטהרקעעל

חולשתרקעעלהקודם.ברבעון 1.5%לעומת 1.4%עלעמדיהשנתהאינפלציהקצבהסחר.

בנוסף,השנה.תעלהלאהריביתכיאותתכאשרקדימהההכוונהמדיניותאתשינה ECBה-ם,יהנתונ

שתתחילהמסחריים)לבנקיםהמרכזימהבנקתוהלווא(תכנית TLTROשלחדשהתכניתהשיק

 . 2021במרץותסתיים 2019בספטמבר

הכלכליתבפעילותהאטהעקבלנפטבביקושחדהלירידהצפילמרותהסחורות,מחיריבגזרת

שלהראשוןהרבעוןבמהלךחדותעליותלרשוםהנפטמחיריאתהביאהורמיםגשלורהש ,בעולם

ארגוןןיבהתפוקהלקיצוץההסכםשליישומולהצלחתלזקוףישהעלייהאתהשאר,בין .השנה

הפטורסיום ,בנוסף .רוסיהבראשותהעצמאיותהנפטמפיקותןובי )ק"ופ(אהמייצאותהמדינות

צעיהאתלהפחיתצפוימרכזיותמדינות-8לנתנהשארה"באןיראנגדהסנקציותעל )במאי(הצפוי

 2019שלןהראשוהרבעוןבסיכום .בונצואלהההתפתחויותרקעעלבלחץנמצאשכברמשוקהנפט

-57.22$ל-26.0%בעלה WTIומסוגלחבית-68.4$ל-27.1%בעלה BRENTמסוגנפטחביתמחיר

 .לחבית

התחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל-1.2%בהתחזקהדולרהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלך

שלהיחלשותרשםהדולרהמקסיקני.הפסומול-1.4%והיןמול 1.1% ,האירומולאל 2.0%של

הפאונד.מול-2.3%והיואןמול 2.4% ,הקנדיהדולרמול 2.0%

שלהראשוןהרבעון(נתוני-2017ב 3.5%לעומת-3.4%בהסתכמה-2018בהצמיחהבישראל

וןברבעתיהכלכלהפעילותכיעולההשוטפיםמהנתוניםאלו).ותשורלכתיבתנכוןרסמוופלאנההש

השנהשלהראשוןברבעוןעלההמשקלמצבהמשולבהמדד ,כך .שיפוררשמההשנהשלהראשון

בנתוניהןשיפורנרשםהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלךהקודם.ברבעון 0.8%ומתלע-0.9%ב

רבעוןבסוףעמדעלהומ 15בניבקרבהאבטלהוריעשוהיצוא.התעשייתיורהייצ ,הפרטיתהצריכה

 2018בסוף 4.2%שלמקצבהאטבשכרהגידולוקצב 2018בסוף 4.2%לעומת , 3.9%עלהראשון

 .האחרון)העדכנין(הנתו 2019פברוארלחודשנכון-3.8%ל

השקלבפרט, .המטבעותסלמול-3.5%בהתחזקהשקלהשנהשלהראשוניםהחודשיםבשלושת

 .הפאונדמולאל-0.8%ובהאירומולאל-4.8%ב ,הדולרמולאל-2.8%בהתחזק

וריביתתקציב ,אינפלציה

העונתיותמעל ,-0.5%בהשנהשלהראשוניםהחודשיםבשלושתעלהלצרכןהמחיריםמדד

האינפלציהקצבמעלה.כלפיישהפתיעוופברוארנוארימדדיבעקבותוזאתזותקופהיינתהמאפ

הריביתעלייתמאז .השנהשלהראשוןהרבעוןבסוף-1.4%ל 2018בסוף-0.8%מעלההשנתי

כיולהעישראלבנקשלםימהמסר . 0.25%שלברמהשינויללאנותרהיתהריב , 2018בנובמבר

וזאתהשקלשלוחוזקוהעולמיתבכלכלהלהתפתחויותיותררבמשקלנותנתהמוניטאריתהוועדה

 .נפלציהיהאבסביבתעליהוההישראליהמשקשלזקווחלמרות
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ש"ח.מיליארד 82.6עלעמד 2019שלהראשוניםהחודשיםבשלושתממיסיםהמדינההכנסותסך

-12בהגירעוןמהצפוי.גבוהותש"ח,מיליארד 98.7עלעמדהתקופהבאותהההוצאותסך ,מנגד

שלבסיומו 3.4%שללרמה 2018שנתבסוףתוצר 2.9%שלמרמהעלההאחרוניםהחודשים

 . 2.9%שלברמההעומדהשנהלסוףהממשלהשלהגירעוןמיעדגבוה ,הראשוןהרבעון

הסתכם ) 2019למרץ-10בורסם(פהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

 . 2017בשנתדולרמיליארד 10.1שללעודףבהמשךזאתדולרמיליארד-11.0ב 2018בשנת

 .הראשוניותההכנסותבחשבוןיתיחסבולטתעלייהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבוןבעודףהעלייה

דולר.מיליארד-4.2בהסתכםעייהרבברבעוןהשוטףבחשבוןהעודף

המניותשוק

מדד ,-10.2%בעלה 90א"ת ,-5.4%בעלה 35ת"אמדד , 2019לשנתהראשוןהרבעוןבסיכום

 DOWה-ומדד S&PSOOה-מדד ,בארה"ב .-9.2%בעלה SME-60הומדד-6.4%בעלה 125ת"א

JONES 11ו 13.6%ב-עלו ה-מדד ,באירופה .-16.8%בעלה NASDAQה-ומדדבהתאמה-8%.

STOXX600 ה- ,-13.3%בעלהCAC וה-13.4%בעלההצרפתיDAX -יהבאס .-9.2%בעלההגרמני

-28.7%בעלההסיני CSl300מדד ,רית)דול(-9.9%בעלה MSCI EMה-מדד ,המתעורריםובשווקים

 .-7.0%בעלהייפנה Nikkeiה-ומדד

הנגזריםשוק

-5.7בהסתכם 35ת"אמדדעליותופצבאהמסחררומחז , 2019לשנתהראשוןהרבעוןבסיכום

מחזורהסתכםהמט"חבשוק .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-901באואופציהחידותיןומילי

באופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-85בלר/שקדולבאופציותרחמסה

 .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-7.7בהסתכםו/שקלריא

מדינהח"אג

הרבעוןבמהלך 3.5%שלעליהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 .-1.9%בעלושנים) 2-5 (והבינוניות o/4.2°ב-עלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרותהראשון.

במהלך 2.3%שלעליהנרשמהקבועהבריביתיהשקלבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-1.4%בעלהשנים) 2-5 (הבינוניקווחל ,-4.4%בעלהשנים) 5+ (הארוךחלקו .וןהראשוןהרבע

קונצרניאג"ח

בוגדתלמדדי ,-4.3%בעלה 20בוגדתלמדד ,הקונצרנייםהאג"חבמדדיהראשוןוןהרבעוםכיבס

ומדד o/1.8°ב-עלהצמודות-בנקיםבוגדתלמדד ,בהתאמה-3.8%ו-3.2%בעלו 60בוגדותל 40
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הסתכםהרבעוןהמרווחיםברמתבהתאמה.-4.7%ו-3.8%בעלותשואותומדדצמודות-יתר

ב-ירד 40בוגדתלמדד ,נ"ב-120לנ"ב-37בירד 20בוגדתלמדדשלהמרווח .מרווחיםבצמצום

רדישקליבוגדתלמדדשלומרווחונ"ב-60ל"בנ-27בירדבנקיםבוגדתלמדד ,ב"נ-111לנ"ב 38

ברבעוןאג"חבאמצעותש"חמיליארד 13.9גויסו ,באפיקהוןגיוסיבגזרת .ב"נ-246לב"נ-54ב

 .אשתקדהמקבילברבעוןםיוסילגבהשוואה 23.4%שלדהירי ,הראשון

 2019לשנתהראשוןברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות .ד

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

מ' 4.7כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרוmנ 'מ 2כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשויהמנייתבאפיק

mנמ' 3.7כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו .נmבחו"לסלותעודותמניותונמכרו

 .mנמי-6.4כשלבהיקף

בהיקףצמודותאג"חונמכרווiעמ'-0.6כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשו :יקונצרנהאג"חבאפיק

 .נmמ'-5.5כשל

 .נm 'א-3כשלבהיקףרותיסחלאשקליותאג"חנמכרו ,בנוסף

בהיקףשקליותקונצרניותאג"חונמכרוmנ 'מ-0.4כשליקףבהשקליותקונצרניותח"אגנקנוכןוכמ

 .נmמ'-4.4כשל

 .mנ 'מ 1.9-כשלבהיקףבחו"לאג"חנמכרו ,כןכמו

ממשלתיותח"אגונמכרוmנ 'מ 13.7שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשו :הממשלתיבאפיק

 .וiעמ' 4.2שלבהיקףצמודות

שקליותממשלתיותאג"חונמכרוmנמ' 5.2שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשו ,בנוסף

 .mנמי 6.5כ-שלבהיקף

המנהלתחגרההבניהולהקרןשלהכספיהמצג .ה

 )נומינלייםים(בערכומשיכותהפקדות . 1

נטוהעברות .נmאלפי 3,766ממנהונמשכוח"שאלפי 6,421בקרןהופקדוהדוחבתקופת

 .נmאלפי 5,946שללסךהסתכמוהקופה)אלהעברותיבניכוופהקמההעברות(מהקופה

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

 . 4.71%שלבשיעורחיוביתברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתהניבההקרןת.וההשקע
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ההשתלמותקרןאודותםיונתונמידעריכוזו.

הקופהיתיעמלגבינתונים .א

שלנהחודשים-3לםיחושד-3ל
ביוםשהסתיימהביוםשהסתיימויוםבשהסתיימו

דבמצבר 31במץר 31במץר 31

2019 2018 2018 
 :עמיתיםחשבונותמספר

 411 450 415םיפעיל

 194 192 186פעיליםלא

נטומנוהלים,נכסים

 :}ח"שפי{באל

181םיפעיל ,003 184,348 172,430 
111פעיליםלא  110י 617 112י 892 717,

תוצאתייםנתונים

 :}ח"ש{באלפי

 415 88 392חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםםיגמולדמי
 26י 061 6,559 6,421גמוליםמדמיתקבולים
---םייפעמחדגמוליםמדמייםתקבול

 504 250-לקופההירצבהעברות
 33,835 14י 016 5,946מהקופהרהיצבהבערות

תשלומים;

 15,678 5,273 3י 766ותונידפ
---אחרים
 ) 7,132 ( ) 3,407 ( 12,964לתקופההוצאותעל )פסדים(ההכנסותעודף

 :ש"ח}{באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

 1,263 324 322פעיליםולאפעילים

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנבגוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצ.ן!ניהולדמישי.ן!ור

\באחוזים)שנתיים

 0.41 0.44 0.44פעילים
 0.41 0.44 0.44פעיליםלא

מהפקדותממוצעניהולדמישיעור
---\באחוזים/:
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פעיליםלאעמיתיםב.

שלנהחושדים-3לחושדים-3ל

ביוםשהסתיימהביוםשהסתיימוםובישהסתיימו

דבצמבר 31במyר 31במyר 31

2019 2018 2018 
 :קשרמנותקינותוחשב

 34 19 39נותוחשבמספר

 18,974 14,953 20,953ש"ח)באלפי(נטוהליםומננכסים

 78 16 23ש"ח)(באלפיכסיםנמשנגבוניהולדמי
מנכסיםשנגבוממוצעהולניידמרשיעו

0.44 0.44 0.41 
שנתיים)ים(במונח

הדיןתולהוראבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור .ג

להשניתןהאוצררדמשורישבאלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתןקרהותיבה

שהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,החוקידרהסהולהוראות

מהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףועל'בפהוציאה

 , 0.11 %שלבשיעורהינם 2019בשנתניםוהראשהחודשים 3ב-בפועלגבונשוליההנדמי

 .-0.44%כשלשנתישיעורהמהווים

תפעולבגיןבע"מיםלעוהפלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

שנקבעוםיהשיעורפיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןמ"בעערךניירותולפסגותהקרן

איתם.בהסכם

ההשתלמותבקרןייםוושינהתפתחויות .ד

וםילבהשווהןהקרי"עהמנוהליםבנכסים 3.12%כ-שלעליהחלההדוחבתקופת

והעברותבמשיכותוןומקיט ,הקופהמתשואתנובעתהנכסיםבסךהעליה , 31/12/2018

אשתקד.בילקהמלרבעוןבהשוואהמהקופהיםכספ

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואהז.

קליקידנחו"ר

חשבוןיארויושותירדוצבי

ביבאתל , 28הרכבתחובר
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הדוחלתקופתחקיקההוראותח.

עדכוןהניוד-ממשקהפנסיוני-החיסכוןבשוקםיונתונמידעלהעברתאחידמבנה .א

21וםבי להעברתאחיד"מבנה : 2019-9-2מוסדייםגופיםלחוזרעדכוןפורסם 2.2019.

כיוקבעהתחולההוראותאתכןדעהחוזר .עדכון"-יהפנסיונהחיסכוןבשוקונתוניםמידע

להעברתבקשותלמעט ,גמלמקופותםיכספוהעברתמוסדיגוףכלעלחלותהחוזרהוראות

מסוגלהשקעהגמלקופותביןכספיםלהעברתובקשותאישיבניהולגמלקופותביןכספים

ילד.לכלחיסכון

לתוקףכניסתהכינקבעןכוכמ . 2019לספטמבר 2019ממאידנחההחוזרתחילתמועד

הקופהשלהיומיתוהתשואההכספיםיתרותאודותנתוניםלהעברתביחסההוראהשל

 . 2020למאיתדחהבפועלהכספיםהעברתועדהקובעמהמועדהמעבירה

תיקון-גמללקופתםיתשלומהפקדתאופןב.

תשלומיםהפקדתן"אופ : 2019-9-1מוסדייםגופיםלחוזרתיקוןפורסם 22.1.19ביום

עלממוכןדיווחבהעברתמחויבמעסיקהחוזר,להוראותבהתאםתיקון".-גמללקופת

בהתאם ,כןכמו .הממונהידיעלשנקבעאחידלמבנהבהתאםגמללקופתתשלומיםהפקדת

יקוןבתהתשלומים.הפקדתעלהדיווחלגבילמעסיקחוזרהיזוןלתתמחוייבמוסדיגוףלחוזר

עבורהדרגתייםלתוקףיסהכנמועדיונקבעוהתחילהלסעיףביחסשינוייםנערכולחוזר

תשלוםלהשבתבקשה ,חוזרהיזוןבדברההוראותעובדים.מעשריםפחותשלהםמעסיקים

עובדים 10-20ביןהמעסיקלמעסיקביחסאחידדיווחבמבנההשימושוחובתביתרשהופקד

לתוקףיכנסואלו-10מפחותהמעסיקקילמעסוביחס , 1.2.2019מיוםהחללתוקףיכנסו

 . 1.2.2020מיוםהחל

טיוטה-גתמול .ג

אתעדכנהאשר"תגמול" : 2018-131מוסדייםגופיםחוזרטיוטתפורסמה 18.3.2019ביום

לקבועהוצעהטיוטהבמסגרת ."מוסדייםגבופיםתגמול"מדיניותמוסדייםגופיםחוזר

רבקש ,היתרבין ,המוסדייםםבגופימרכזיתפקידיבעלתגמוללענייןחדשותהוראות

תגמול ;מרכזיתפקידלבעלידעתבשיקולמענקמפתח;עובדישלהתגמוללקביעת

המשתנה.הרכיבשלדחייהוהסדרי ;ותענפיגמלותופבקדירקטורים

הציבורפניות-סטטיסטימידעאיסוף .ד

פניות-יסטטיסטמידעאיסוף" : 2019-9-3מוסדייםגופיםחוזרפורסם 18.3.2019ביום

הציבוריותפנאוודתמידעלקבלההוןשוקלרשותלאפשרהינהזהחוזרמטרת .הציבור"
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הוראותקובעהחוזרהנדרש.פולילטבהתאםלסווגםןוכ ,המוסדייםבגופיםמתקבלותאשר

שלפניותג 11סיאופן ;קלנדריתשנהובאותהנושאבאותוחוזרותפניותהגדרתאופןלעניין

איסוףאופן ;ליתןהרשותבאפשרותאשרכלשהוסעדבהםאיןכאשרגםמידעמסירת

שהתקבלוהפניותבדברההוןשוקרשותעללממונהווחיהדואופן ;הפניותושמירת

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךט.

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורךיבהלהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

 ,ל"המנכגםונכחעדהוהלחבריפרט .ביקורתעדתוישיבתהתקיימה 2019במאי 21בתאריך . 2

 .המבקרהחשבוןרואהממשדררו"ח tהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

 .המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהל"מנכ ,זוהערכהסיבסעל

עלולדווחלסכם ,לעבד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשללוייהגלגביהנהליםו

ווחיהדוהוראותהדיןלהוראותבהתאםיהרבעונבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידע

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהשקבע

כספיח 11דיעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלרעיאלא 2019במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,ימהותבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלתיהפנימהבקרהבדברוההנהלהןוהדירקטורישלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותתוהממשלתיהחברות

- 2007יי oהתש 1כספי) n 

31ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןרבעוןב ואתיומהופןאבשהשפיעויםישינוחלואל 3/2019/

 .בחברהכספידיווחעלתיימפנהקרהבהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

 2019במאי 28
ריךאת

 2019במאי 28

חו"ר

תאריך

201יבמא 28 9 
ספיםכלמנה ,סוויריראובןרו"חךריאת
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירמכליס,משהאני,

 )"המנהלתהחברה"להלן:(מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

הדוח")." :ן(להל 31/3/2019ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללננויאהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בזשנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםחותוהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

יםהמזומניותזרימהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,ספיהכהמצבאת ,המהותיותתינוהבחמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגבייםהלונבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםנהלתהמבחברהואחריםאני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהיםונהלבקרותשלוחנוקפיתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהליםונהבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברהייחסהמתמהותישמידעלהבטיחועדיםיהמ

 ;וחדהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלחנופיקואי,כספוחודיעלנימיתפקרהבקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקועדתיהמ

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםוכיםער

אתוהצגנוהמנהלתחברההשלהגילוילגביםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגבייםהלוהנהבקרותשליותיבהאפקטילגבמסקנותינו

-וכן ;נוהערכתעלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהנויישכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסבירוא ,מהותיבאופןיעשהשפ

-וכן .כספידיווחעלמנהלתההחברה

דתולוועלדירקטוריון ,קרהמבהחשבוןלרואהגילינווזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםריואחאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלתינימהפ
וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספיווחדיעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

ע ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019במאי 28
תאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירוובןראסוויריאני,

המנהלת")"החברה(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניוחהדאתסקרתי . 1

 ."הדוח")(להלן: 31/3/2019ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלןנכולאמצגכלכוללאיננוהדוח ,דיעתייעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,באותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםימיותזרהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל
 .וחבדםיהמכוסולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוההצהרהיריםהמצהמנהלתבחברהםיואחראבי . 4
וכן- ;המנהלתהחברהשלכספיחוודיעלהפנימיתלבקרהולוייהג

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתעתםילקבנוגרמאו ,כאלהונהליםבקרותנוקבעא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

י,כספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקיועדתהמ

ההון;שוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשליביותפקטהאאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתההחברשלהפנימיתבבקרהנויישכלבדוחגילינוד.
שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .יכספדיווחעלהמנהלתהחברה

וועדתלולדירקטוריוןקר,המבהחשבוןלרואהלינויגזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
הבקרהלגביביותריתהעדכנהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת
 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאועתהיבקבהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםנהלתמההחברהשלביכולתהלפגועייםושצפסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית
וכן-כספי;מידעעלולדווחסכםללבע,ד

אחריםעובדיםםימעורבאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתבהישאוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב
כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיידתפקלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותיועלגרכדילעילבאמוראין

 u/____ 2019במאי 28
כספיםמנהל ,ראובןסוויריךיתאר
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2019במרץ 31ליום

 )מבוקר(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2019במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

ניםייהענתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 25והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 26-30בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,ג.נ..א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2019במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2019במרץ 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,)"החברה 11

 .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופותוזאת ,הכוללווחרהעלהתמציתיים
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספיעדמישלולהצגהלעריכהםאחראיוההנהלההדירקטוריון

במשרדוחיסכוןביטוחןההושוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן
לתקופותכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו ."בינייםלתקופותכספידיווח"האוצר.
 .סקירתנועלבהתבססאלהביניים

הסקירההיקף

מידעשלסקירה 11בישראלןוחשברואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה ."היישותשלהמבקרחשבוןרואהדייעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר ,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכןבישראליםבלמקוביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםענייניםהלכלשניוודעביטחוןלהשיגלכו

 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואיןלכן,בהתאם

מסקנה

אינול 11הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא Iסקירתנועלבהתבסס
לקופותכספייווחד" IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכל ,ערוך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם ,,,ביניים
הממשלתיות.החברותרשותאותרלהו

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפכיםאנו ,כןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןר"יולתפקידהמיועד

 .מכןהמשתמעכל

ג \רבבכבוד
(-,))~ e, :; 

 •ושרתורדיצבי

חשבוןרואי

 2019במאי 28יך:רתא

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



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,'חיימוביץגילח 11וו 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווםיהכספיחות 11הדו

מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחולידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסוולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

בדוחהכלולאחוכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחולידיעתיבהתאם . 3
 ,הפעולותתוצאות /הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים

בקוותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
לקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקוותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדושגילוילצווןונהלים
מובא ,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקוותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט /בחברהאחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלוואה/גילינוכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותוהעדכניתהערכתנועלבהתבסס /שלה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 1לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 ;כספימידעולדווחלסכם /לעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיוכלפיעל /אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2019במאי, 28
 'חיימוביץגילרו"ח ,דירקטורתאריך
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החברהל''מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

כי:מצהיר ,מכליסמשהבדימוסהשופטאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
 .הדוחות) •להלןיחד(שניהם 2019שנתשליהשלישלרעבוןהחברה) •(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
 ,הפעולותתוצאותהכספי'המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
לקביעתםגרמנואו 'כאלתונתליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונתלים
מובא ,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט 'בחברהאחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 jבספימידעולדווחלסכםלעבד'

בעליאחריםעובדיםאומנהליםםישמעורב ,מהותיתשאינהוביומהותיתבין ,תרמיתכל )ב
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר'אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019מאי,ב 28
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחוו(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהיר ,סוויריראובןח 11רוי,אנ ,-2005ה"התשסון)יהדירקטורח"דווםיהכספיחות"הדו

מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישיןלרבעוהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
ניתנושבהןבותיהנסלאור ,שניתנוםישהמצגכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותם

בדוחהכלולאחרכספידעיומהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
 ,הפעולותתוצאותי'הכספהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדי'אנ . 4
לקביעתםגרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהלים
מובא ,לחברההמתייחסימהותשמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

וןיולדירקטורהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהלינויג,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ותריבתיהעדכנהערכתנועלבהתבסס ,שלה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותםייהמשמעותיםיהליקוכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספייווחדעלפנימית
 iבספימידעולדווחלסכם 'לעבד

בעליאחריםםיעובדאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .ןידכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאוימאחריותלגרועכדילעילבאמורואי

 2019י,אמב 28
ךיתאר

 ס:======
המנהלתהחברהשלםיהכספמנהל-סוויריראובןח"רו
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספיהמצבעלחותדותמצית

ץנמר 31ליום

2019 2018 
בוקרמתיכל

ש"חאלפי

 31םליו
נדצנזכר

2018 
מברקך

יס:סננ

קבוערכוש

חובהו<תרותםחייבי

מזומניםושוויניס 1זוכ 1נ

257 
98 

242 
168 

265 

99 

 364 410 355םינסהנכלסך

 :הון
ותמניהון

הוןכלסך

 :יותבוהתחיי
 364 410 355זנותויתרותזכאים

 364 410 355ההתחייבויותכלסך

 364 410 355ותויבייוההתחההוןכלסך

בלחלקב,הוויםצורפים 1הבהנאורים

,. ' 
 2019כבואי, 28

אישוןתאריך

הכספייםהדוחות

 /ס«נ<בסהכספ«וחחדו

נושהבדימוסהשופט

יסכלכו

ההחברל"מנכ

--------0 
סרויריןבראורו"ח

פיםסכנונחל
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחםייביכדוחותתמצית

יוםבשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

לשכה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2019 2018 2018 

קרומבמבוקרבלתי

ח"שאלפיבאור

 1,263 324 322ההשתלמותמקרןניהולמדמיתוהכנס

 1,263 324 322ההכנסותכלסך

 1,263 324 322 3וכלליותהנהלההוצאות

 1,263 324 322תוההוצאכלסך

ופהקלתוחור

 .םניייבםהכספיימהדוחותכפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

ינייםבהכספייםלדוחותריםאוב

יכלל- 1באור

 :יכללא.
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאע"מבלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
הכומשלתיותותהחברלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנות

-לקופה ,תאגידיתגמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהיצעהבהאמור,לחוקבהתאם
-מנהלתחברהידיעלבנאמנותהמנוהלת"הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן

ייהחברהיי).-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה
דייעלוכן ,המניותבעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

 ) 5/041 1מס(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשר ,ההוןשוקאגף
 . ) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור
לשופטיםהשתלמותקרןיימהחברהשםשונה 30/4107ביום ,המבניהשינויבמסגרת

ייקרןנקראתוהקרן ,"בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברה-לעיימייב
 '.ילשופטיםהשתלמות

המנהלת,החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן Iכןכמו
הגמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץ

ב.

 .ג

 :ניהולדמי
אירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

המרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכן
 .הדיוהוראותפיעלשיקבע

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלידעמניתןלאכספייםבדוחות
למטרותלאשהינםהחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדרהמזומנים,

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותקרייע- .2באור

חשבונאיתמדיניות .א

ב.

ג.

המדיניותנהחי ,אלהבינייםייםכספדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2017בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

בינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
ביחדאותהלקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינה

הדוחות" :(להלן 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםםייכספההדוחותעם
 .)"השנתיים

 28יוםבהחברהירקטוריוןדידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2019 ,במאי

דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכותדעתבשיקול

שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותריובה .והוצאותהכנסות ,והתחייבויותםנכסישל
אלה.מאומדנים

וההנחותהקבוצהשלתבונאיהחשדיניותהמיישוםבעת ,ההנהלהשלהדעתשיקול
ששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשויותרהעיק

השנתיים.הכספייםוחותבד
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיביניהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלתהוצאות- 3באור

לשנהחודשים-3ל
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםביום

בדצמבר 31במרץ 31

2019 2018 2018 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 83 21 21דירקטוריםביטוחפרמיית

 156 46 38דירקטוריםגמול

 209 53 50המתפעללבנקניהולדמי

 105 27 25השקעותמנהלניהולדמי

 5 1 1קרנותניהולדמי

 673 175 178 •ומקצועימשפטיייערץ

 13 3 3ואינטרנטמחשבאחזקת

 3 ) 6 { 3דוחותמשלוח

 16 4 3אחרות

322 324 1,263 
----

 11 3 4בסךמיכוןבגיןהרצאותכוללותוכללירתהנהלההוצאות
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייעוץהוצאותוטרפי *

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2019 2018 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2018 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 23 22חשבונותביקורת

 23 22פניםמבקר

 39 39כספיםמנהל

 36 36משפטייעוץ

 17 17השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 21 21ומזכירותאכיפהממונה

 3 ,4מידעאבטחת

 1 5מקצועיות

178 175 

89 

66 

152 

14,5 

71 

4,9 

84, 

11 

6 

673 

תלויותהתחייבויות- ,4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחרק
העברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטובנסיבות
לקופה.כספים

במועדם.סולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיןהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותםירובא

- 5באור

- 6באור

- 7באור

ותיוהתקשרוםיהסכמ

השקעותתיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביוםא.
ההשתלמותקרןשלקעותההשתיקניהולעםבקשרוזאתבע"מערךניירותפסגותמול

 .החברהידיעלהמנוהלת
יולימחודש ,)"פסגות"(ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךלסיכוםבהאתם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010

שירותיםלמתןכםבהסהתקשרותהמנהלתחברההדירקטוריוןאישר 31/3/08םביו .ב
 .מ"עבהפועליםבנקמולתפעוליים

 0.07%הונוהקופהידיעלםמשולההתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

אתםלסייכוונתועלמוקדמתהודעהחברהלהמתפעלקבנהמסר , 2017יוניחודשבתחילת
לתפעולהמשמשותתרכוהמעאתולהעבירמלגלקופותתפעולשירותילמתןפעילותו
םמגורתפעולשירותילמתןהתקשרותבתהליךנמצאתהחברה .מלסרתבלחהגמלקופות

 .אחרמתפעל

הממשלתיותהחברותרשותהוראותילפנדרשתשהכללתםםיפרט

 . li!Jמיליוני 301הוא 2019במרץ 31וליוםהמאזןליוםתומנבנאםהמנוהליםהנכסיףהיק

 .אלהלדוחותורפיםצמההשתלמותקרןשלהכספייםותדוחהתמצית

מהותייםאירועים

בדירקטוריוןהמדינהמטעםנציגיםמונולאהדוחבתקופתה,ברהחשלונשנותחוזרותפניותחרף

תקנונה.יפעלדרשכנ

םמטעדירקטוריוןחברישנישלבחוסרפועלהברהחדירקטוריון ,חות"הדופרסוםדלמועוןנכ

 .הדירקטוריוןר"יולתפקידהמיועדדירקטורמבניהם ,המדינה

יוןהדירקטורכבבהרומאושריםנסקריםחות 11דוה ,הממשלתיותותברהחרשותהנחייתפיעל

 .ירקטוריוןדריייוחסרבוהנוכחי
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