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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובדהפקדות( "שכירמעמד"בבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומבעיד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

 "בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתיתכנשהינהלשופטים"ההשתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,)המנהלת""החברה :(להלן

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

הקרן.ניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלהימניות

למנותהזכותאי,סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאידו,עלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

 .החברהכמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרנטוהנכסים,היקף . 3

שנתלסוף li!Jמליוני 290כ-לעומת , li!Jמיליוני 255כ-הינו 31/3/2020ליוםנטו ,הקרןנכסיהיקף

2019 . 

31ליום 563לעומת , 554הינו 31/3/2020ליוםהעמיתיםחשבונותמספר כולםאשר , 12/2019/

 .ד)יומעבעובדהפקדות(שכיר""עמיתדבמעמ
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יסודיבמסמכשינוי . 4

שבניהולה,הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםרועיםיא . 5

חדותלירידותהביא , 2020שנתשלהראשוןוןברבעהעולםברחביהקורונהנגיףהתפשטות

שיבושיםנוכחסחורות,בהעברתשוושיבורצייבהבהאטכןוהעולםברחביהמוביליםבמדדים

שונותלאוכלוסיותבידודינהלתיעמקבכתוצאההבינלאומיתפהוהתעוצמצוםהבינלאומיתבתובלה

 .ושיםבביקצמצוםוו/א

אימשריםאלויםאירוע .המשברוםסילמועדתחזיתאיןהכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדנכון

הטלטלה .והעולמיתומיתהמקהכלכלהעלהטווחכתוארוהבינוניתההשפעהלגביוודאות

הניבההכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדשעדכךעלעהיהשפלעילכאמורקיםוובשהגלובלית

עםביחדהמנהלתהחברהשלההשקעותוועדת .שליליותתשואותהנוכחיתבשנהפהוהק

החברהתפעולבתחוםהןהתאמותלבצעבמטרהבנושאדיוניםמקיימיםהחברהוריוןירקטד

 .ותההשקעניהולבתחוםוהןפהוקוה

בתאריךמיוחדתוןדירקטוריישיבתערכההחברהההון,שוקרשותעלהממונהיותלהנחבהתאם

הקורונהנגיףלהתפשטותתהוהיערכאתוןלבחבמטרהלעילםיהמתוארבנושאים 16/3/2020

להוראותבהתאםפעילותהויכולתהנגיףהתפרצותהשפעותעםהחברההתמודדותןאופו

חירוםבמצבלפעילותוהיערכותבכללציבורוהיתהעסקהפעילותהמשךןפואלגביהממשלה

 .הנדרשותההתאמותווםבחיררההחבשלהעסקיתהמשכיותלתוכניתבהתאם

עיםואיראחרמקרובעוקביםהחברהשלהסיכוניםומנהלההשקעותמנהל ,ההשקעותועדת

תכופיםניםדיוומקיימיםההשקעותתיקבהרכבוטףשבאופןדנים ,והגלובלייםהמקומייםבשווקים

הגמלקופתנכסיעלרולשממנתעלהכלוובעולם,בארץוהבורסותהשווקיםלהתנהלותבהתאם

 .הנדרשתילותוהנז

בערוציםולפעילותותיםשירלמתןולותכהילחיזוקנערכווניםהשוספקיההחברההנהלת ,במקביל

הפגיעהאתהאפשרככלולהקטיןוהקופההחברהשלהפעילותאתלשמרמנתעלדיגיטליים

בעמיתים.

סח(ביהעמיתיםכספישלוהפדיונותותהמשיכיקףבהמהותיגידולנראהלאהמשברמתחילת

לעיל.כאמורתיוילהשלותהתשואעקבהינהההקופבנכסיהירידהועיקרמות)ודקותפולתק
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לאורךתימשךובכלללעילהמתואריםועיםרמהאיהאצכתוהעמיתיםיבנכסהקיטוןמתגשמלככ

הנהלת . 2020שנתבמהלךמהעמיתיםהנגביםהניהולבדמיעלייהצופהשהחברההרי ,זמן

 .בהתאםעודכנויוליהנהידמוהקופהבנכסיהשינויעלרציףבאופןלעקובכהיממשהחברה

המנהלתהחברהעסקימצב .ב

העצמיההוןתובדרישלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמיהון(גמל)קופות(יננסייםפםתישירועלקוחפיהנותקבתנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"בפנסיה),קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמות-קרןבלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהדייעלניהולהיןגבהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתנהיהלשופטים

 .)רגולטוריותלמגבלותבכפוף(ועלפבותיהצאהובגובהניהולדמיהינם

לאהחברה ,בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהוליהנשהוצאותמאחר

 .כספייםלקשייםלהיקלעפויהצ

 )אשרמתוהוצאוההשתלמותקרן(ביםייח ,מזומניםיושוומזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניןההתחייבויותיה .בלבדקבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאורועיםאירעויאלאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

ה.החבר

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

נגיףרצותפהתעם 2020שלהראשוןהרבעוןבמהלךתקדיםחסרתטלטלהספגהלמיתוהעלהכהכל

בסיןממוקדתהייתההמגיפה ,ברוארפותחילתראינוחודשבמהלך .העולםכלאלומשםיןסבהקורונה

בסוףהיההמיםפרשתקופרצה.לאעודהמחלההעולםבשאראךבאסיהנוספותמדינותובמספר

ארלשבמהירותשטפהתףיהנגומשםבאיטליההחלהההתפרצותבובפברואר-20השלהשבוע

חברתיוריחוקגבולותלסגירתבפעולותלנקוטהחלוהעולםממשלות ,הימיםשבערוככל .העולם

חודשבמהלךכאשרהחריפוההגבלותכך ,עלווהמוותהמקריםשנתוניככלבואסקלציהשלבתהליך

הפעילותעלתוההשלכי.כללרגסשלבמדיניותנקטוהתפרץהנגיףבהןהעולםמדינותרוב ,מרץ

הפעילותשלתאומית"פ"עצירהחוותההעולםלכבהכלכליתהפעילותשכןדרמטיותהיוליתכהכל

איכאשרהכלכליותההשלכותבניתוחרביםלקשייםהובילהאירועשלהתקדיםחסראופיו .ליתכהכל

ןפבאוהכלכליתעילותפבהיאגםפוגעתהווירוסשליהעתידתוההתפשטלקצבהנוגעבכלהוודאות

התוצר,המעודכנת IMF-התחזיותפיעל .ברורלאעדייןאלושורותלכתיבתשנכוןןפבאוםיתקדחסר
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המאהשל-30השנותמאזביותרהחדהההתכווצות ,-2020ב-3.0%בלהתכווץצפויהעולמי

 ,בהתאמה .-0.1%בהתכווצההגלובליתהצמיחה ,העולמיהפיננסיבמשבר ,ההשוואהלשם .הקודמת

 ,הרבעוןבמהלן .באיטליהלהתפשטשהחלמאזבעיקרהווירוסלהתפרצותהגיבוהגלובלייםהשווקים

הבנקיםשלהמאסיביתהתגובהעםכאשר-30%מיותרשלירידותרשמוהעולמייםהמניותשוקי

 .בשווקיםהשפלנקודתנרשמהבמרץ-23(בהרבעוןסוףלקראתלהתייצבהחלוהשווקיםהמרכזיים,

הבנקים ,הראשוןבשלב .שלביםבשניבתגובהנקטוהעולםממשלות ,המשברשלהייחודיאופיותבשל

מגבלותללאכמותיתהרחבהשלניותיבמדלנקוטוהחלוותיהריבאתחתכוהפדבהובלתהמרכזיים

מנתעלמתואםבאופןפעלוהמרכזייםהבנקים ,דולריתלנזילותהרבהביקושלאורבנוסף, .הכמותעל

פיסקאליתבמדיניותלנקוטהחלוהממשלות ,השניבשלב .שתידרשדולריתנזילותשלכמותכללספק

כספיםהעברתכללואשרפעולותשלרבבמספרנקטוהממשלותהגירעונות.הגדלתתוךמרחיבה

ודחייתמוגבריםאבטלהדמי ,ביתומשקילעסקיםומענקיםהלוואותמתן ,ועסקיםלאזרחיםישירה

כבדמחירגבתההעולםברחביהכלכליתהפעילותשלהפתאומית"רהי"העצ .ואגרותמסיםתשלומי

שללפגיעהגרףהקורונהמשבר ,ההערכותפיעלכאשרבפרטהנפטומשוקבכללהסחורותמשוקי

מתמשכת.להיותשצפויהפגיעה ,לנפטהעולמיבביקוש-20%מיותר

רקעעל-4.8%בהשנהשלהראשוןברבעוןהתכווץארה"בשלהתוצר ,הקורונהמשבררקעעל

שלוירידההעסקיהמגזרשלבהשקעה 8.6%שלהתכווצות ,הפרטיתבצריכה 7.6%שלהתכווצות

ב-להתכווץצפויהארה"בכלכלת , IMFה-תחזיתפיעל .-15.3%בירדהיבוא ,בנוסף .ביצוא 8.7%

ושיעור-2019ב 2.3%שלצמיחהלעומתוזאת-10.4%ללטפסצפויהאבטלהושיעור-5.9%ב 2020

התכווצותעלאותתובארה"בהרבעוןבמהלךשיצאוהשוטפיםהנתונים . 3.7%עלשעמדאבטלה

התביעותאן-4.4%למרץבחודשעלההאבטלהשיעור .האבטלהבשיעורחדהועלייהתקדיםחסרת

הרבעוניםבמהלןבחדותלעלותצפויעודהאבטלהשיעורכימאותתותאבטלהלדמיותיהראשונ

-2019ב 2.3%לעומתירידה , 1.5עלהשנהשלהראשוןברבעוןעמדההשנתיתהאינפלציה .הבאים

מוניטאריתבמדיניותהגיבוהמרכזייםהבנקים ,כאמור .בעולםהאנרגיהימחירירידתרקעעלוזאת

במהלןפעימותבשתיהריביתאתהפחיתהפדלמשבר,בתגובההפד.בהובלתהעולםבכלמרחיבה

1-1.0%שללרמהנ"ב-50בהריביתהופחתההראשונהבפעימה .ץרמחודש השנייהובפעימה 25%.

עלמגבלותללאכמותיתהרחבההשיקהפד ,במקביל .-0.25%-0.0%לנ"ב-100בהופחתההיא

והפעילקונצרניותחובאגרותלרכושהחל ,במשקהדולריתבנזילותלתמיכהשוניםכליםהשיק ,כמות

 ,עסקיםהןהריאליתהכלכלהאלהבנקיםמןהאשראיזרימתאתלהבטיחמנתעלוחדשיםרביםכלים

תמריציםתכניתהפועלאלהוציאהממשלהפיסקאלי,בצדהמקומיות.לרשויותוהןהביתמשקיהן

הלוואות ,אבטלהידמ ,מענקיםבאמצעותסיועהזרמתהיאשמטרתהדולרטריליון 2.3שלבהיקף

המשברבמהלןהרגלאתמלפשוטהעסקיםעללשמורבמטרההריאליתהכלכלהאלנוספיםואמצעים
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ישירסיועהואזובתכניתביותרהמשמעותייםהחידושיםאחדזו.בתקופההביתמשקיעלושמירה

ילד.כלעבורדולרים 500ועודמבוגרלכלדולרים 1י 200קיבלבארה"באזרחכלכאשריתהבלמשקי

גוששלהתוצר .השנהשלהראשוןברבעוןחדהירידהרשמובאירופההצמיחהנתוני ,ב"לארהבדומה

בגושהאבטלהשיעור . 2019שלהאחרוןברבעון 0.1 %שלצמיחהלעומת-3.8%בהתכווץהאירו

ברבעוןעמדהשנתיהאינפלציהקצב . 2019בדצמבר 7.3%לעומתמרץבחודש-7.8%לעלההאירו

מחירימירידתבעיקרנבעהבאינפלציההירידה .-2019ב 1.3%לעומת 0.7%עלהשנהשלהראשון

למערכתנרחבתותמיכהכמותיתהרחבהתכניותעלהכריז ECBה-לפ,דבדומה .העולמייםהאנרגיה

לרכושחזר ECBה-השארבין .הקורונהמשברעםלהתמודדמנתעלאליתיהרולכלכלההפיננסים

מבחינתבבערעצמועלשהטילבמגבלותמשמעותיתהקלהעםותקונצרניוממשלתיותחובתואגר

הממשלתי.האג"חבשוקמנפיקוכלסדרהכלעלהרכישהמגבלותאתהסירוכןהקונצרניהחובאיכות

שתידרש.ככלדולריתנזילותוסיפקרבותהלוואהתכניותהבנקהשיקבנוסף

הסחורותבמחיריחדהלירידההובילהעולמיהביקושלצדהדרמטיהזעזועהסחורות,מחיריבגזרת

מחיריליייצורעזרלא + OPECנותימדמצדהתפוקהקיצוץעלהסכםגםבפרט.פטהנרייובמחבכלל

לתוקפולהכנסאמורואשרשהוצעלקיצוץביחסמשמעותיתגבוהההביקושדצביעההפגשכןהנפט

-ל-66%בירד BRENTמסוגנפטחביתמחיר 2019שלהראשוןהרבעוןבסיכוםמאי.חודשבתחילת

לחבית.-$20.5ל-66%בירד WTIומסוגלחבית $22.7

התחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל-2.8%בהתחזקהדולרהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלך

הדולרמולאל-9.3%והפאונדמול 6.5%המקסיקני,הפסומול 24.4% ,האירומולאל 2.3%של

 .היןמולאל-0.7%בנחלשרהדולמנג,ד .הקנדי

השוטפיםהנתוניםאךאלושורותלכתיבתנכוןורסמופאלהראשוןןעוהרבשלהצמיחהינתונ ,בישראל

צפויהישראליהתוצר ,ישראלבנקתחזיתפיעלהראשון.ברבעוןצרהתוהתכווצותעלמאותתים

רביםמעסיקיםלביהוהקורונהמשבר .-2019ב 3.5%שלצמיחהלעומת-2020ב-5.3%בלהתכווץ

בשיעורעלייהעלדווחהתעסוקהשירותמכ,ךכתוצאה .תשלוםללאלחופשהעובדיםלהוציאבמשק

הנתוניםאינםאלונתוניםכילצייןחשוב ,זאתעם .מרץחודשלסוףנכון 24.4%שללרמההאבטלה

נתוני ,אלושורותלכתיבתנכוןלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהידיעלמפורסמיםאשרהרשמיים

 3.4%עלבישראלהאבטלהשיעורעמד ,פברוארבחודש .פורסמולאעדייןמרץלחודשהאבטלה

 . 2019בדצמבר 3.6%לעומת

משבררקעעלבמיוחדגבוההיותדתמתנוסבלהשקלהשנהלשהראשוניםהחודשיםבשלושת

 ,לדולרשקלים-3.86לבר.כהגיעהרמתוכאשרחדפיחותבערהשקל ,המשברצתריפעם .הקורונה

11שלפיחות שוקלהרגעתתרמוהריפובשוקישראלבנקותפעול ,זאתעם .השנהלתימתח 7%.
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לדולר.שקלים 3.56שללרמהעד-7.7%בהתחזקהשקלהרבעוןלסוףועדבמרץ-19ומההמט"ח

 ,המטבעותלסלביחס .האירומולאל-0.6%ובהדולרמולאל-3.2%בנחלשהשקל ,הרבעוןבסיכום

 .השנהשלהראשוןברבעון-0.8%בהתחזקהשקל

וריביתתקציבאינפלציה,

השנתיהא•נפלציהקצב . 0.1 %ב-השנהשלהראשוניםהחודשיםבשלושתירדלצרכןהמחיריםמדד

 ,הקורונהנגיףהתפרצותבשל .השנהשלהראשוןהרבעוןבסוף-0.0%ל 2019בסוף-0.6%מירד

לתמיכהפעולותשלרבבמספרנקטישראלבנקהריאלית,ולכלכלהלשווקיםממנושנבעוהזעזוע

השיק ,-0.1%ל-0.25%מהר•ב•תאתהפחיתישראלבנק .הכלכל•תובפעילותהפ•ננסיתביצ•בות

התשואותעקוםלאורןממשלתיותחובאגרותלרכושהתחייבבמסגרתהכמותיתהרחבהשלתכנית

שוק•דרךלשווקיםדולר•תנז•לותלספקהחלישראלבנק ,בנוסף .שקליםמיליארד 50שלבהיקף

קונצרניותחובאגרותלקבלהחלישראלבנק ,הקונצרניהאג"חשוקאתלייצבמנתעל ,בנוסף .ההחלף

אתלהפחיתמנתועלהנזילותעללשמורמנתעלוזאתריפועסקאותעבורכבטוחהומעלה AAבדירוג

 .הקונצרניהאג"חבשוקהתנודתיות

עמד 2020שלהראשוניםהחודשיםבשלושתביטחוני)יבואמע"מ(ללאממיסיםהמדינההכנסותסך

 95.2עלעמדהתקופהבאותהאשראי)מתן(ללאההוצאותסךמנגד,ש"ח.מיליארד 80.9על

ב-הגירעון .מאושר)תקציב(איןהמשכיתקציבעלומדוברמאחרבעיקרלצפיבהתאם ,ש"חמיליאדר

שלבסיומו 4.0%שללרמה 2019שנתבסוףתוצר 3.7%שלמרמהעלההאחרוניםהחודשים 12

מהתוצר 11 %כ-עללעמודצפוי-2020בהגירעון ,ישראלבנקשלההערכותפיעלהראשון.הרבעון

תכנית .הקורונהמשברעםלהתמודדלמשקלאפשרשנועדההפיסקאליתההרחבהרקעעלוזאת

צפויהמההוצאהכמחצית ,ח"שמיליאדר-90כשלבעלותנאמדתהממשלהידיעלשהוכרזההסינע

דחיית ,לעסקיםמענקים ,ונכיםקשישים ,לילדיםמענקיםמתןכוללתהתכנית .חובסיוגדרךלהגיע

ייעודיות.והלוואותואגרותמסיםתשלומי

-14.3ב 2019בשנתהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

בחשבוןבעודףהעלייה . 2018בשנתדולרמיליארד 9.5שללעודףבהמשךזאתדולרמיליארד

מיליארד 1.4שלועליההשירותיםבחשבוןדולרמיליארד 4.3שלעלייהבשלבעיקרנבעההשוטף

-3.5בהסתכםעונתיותניכוילאחרהרביעיברבעוןהשוטףבחשבוןהעודף .הסחורותבחשבוןדולר

 .דולרמיליארד

המניותשוק

21בידר 90ת"א ,-21.0%בירד 35ת"אמדד , 2020לשנתוןהראשהרבעוןבסיכום ת"אמדד ,-6%.

מדד ,-19.6%בירד-S&P500המדדבארה"ב, .-21.7%בירד SME-60הומדד-21.0%בירד 125
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ה-מדד ,באירופה .-13.9%בירד NASDAQ-הומדד 22.7%ב-ירד DOW JONESה-

STOXX600 ה- ,-22.5%בירדCAC וה--26.1%בירדהצרפתיDAX באסיה .-25.0%בירדהגרמני

ב-ידרהסיני CSl300מדד ,)(דולרית-23.6%בידר MSCI EMה-מדדהמתעוררים,ובשווקים

 .-19.3%בידרהיפני Nikkeiה-ומדד 10.0%

הנגזריםשוק

מ•ליון-7.6בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור , 2020לשנתהראשוןהרבעוןבסיכום

המסחרמחזורהסתכםח"המטבשוק .הבסיסנכסבמונחיח"שמיליארד 1 ,-192באואופציהיחידות

אירו/שקלבאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-127בשקל/דולרבאופציות

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-4.8בהסתכם

מדינהאג"ח

 .הראשוןהרבעוןבמהלך 3.0%שלרידהינרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותח"אג

 .-3.7%בירדושנים) 2-5 (והבינוניות-4.7%בירדושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות

הרבעוןבמהלך 1.2%שלירידהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-0.5%בידרשנים) 2-5 (הבינוניוחלקו ,-2.0%בירדשנים) 5+ (הארוךחלקוהראשון.

קונצרניאגח

 40בוגדתלמדדי ,-7.1%בירד 20בוגדתלמדד ,הקונצרנייםהאג"חבמדדיהראשוןהרבעוןבסיכום

ומדד-4.6%בירדצמודות-בנקיםבוגדתלמדד .בהתאמה-6.8%ו-6.5%בירדו 60בוגדותל

הסתכםהרבעוןהמרווחיםברמת .בהתאמה-15.2%ו-9.8%ברדויתשואותומדדצמודות-יתר

 40בוגדתלמדד ,נ"ב-224לנ"ב-118בעלה 20בוגדתלמדדשלהמרווחחדה.מרווחיםבפתיחת

בוגדתלמדדשלומרווחונ"ב-184לנ"ב-118בעלהבנקיםבוגדתלמדדנ"ב,-253לנ"ב-154בעלה

אג"חבאמצעותש"חמיליארד 15.3גויסו ,באפיקהוןגיוסיבגזרתנ"ב.-470לנ"ב-275בעלהשקלי

אשתקד.המקבילברבעוןלגיוסיםבהשוואה 10.1 %שלעליה ,הראשוןברבעון

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצב .ד

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

נטוהבערות .ש"חאלפי 5,896ממנהונמשכוש"חאלפי 5,941בקרןהופקדוהדוחבתקופת

 .ש"חאלפי 3,551שללסךהסתכמוהקופה)אלהעברותבניכוימהקופה(הבערותמהקופה

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותתולמדיניבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

 . 10.58%שלבשיעורשליליתברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתהניבההקרן .ההשקעות
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ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזה.

הקופהעמיתילגבינתונים .א

לשנהחושדים-3לחושדים-3ל
ביוםשהסתיימהביוםשהסתיימוביוםיימו (Jשהס

דבצמבר 31במרץ 31במרץ 31

2020 2019 2019 
עמיתים:חשבונותמספר

 377 415 359פעיל•ם

 186 186 189פעיליםלא

נטומנוהלים~נכסים

 :}ח"ש(באלפי

 176,589 180י 003 153,671פעילים

111 101,783יליםפעלא ,717 113,226 

תוצאתייםנתונים

 :ש"ח}(אבלפי

רעבומשובתיםגמוליםדמי
392 359 -

חדשיםמצטרפים

 25,013 6י 421 5י 941גמוליםמדמייםתקבול

---דחגמוליםמדמייםתקבול
פעמיים

 38- 54לקופהצבירההעברות

31 5י 946 3,605מהקופהצבירהרותהעב ,232 

 :מיםותשל

 15,745 3,766 5,896תופדיונ

--אחרים
על(הפסדים)הכנסותעודף

) 30,855 ( 12,964 28,694 
פהולתקהוצאות

מנכסיםשנבגוניהולדמי
 :}ח"ש(באלפי

 1,316 322 310פעיליםולאפעילים

--מהפקדותשנבגוניהולדמי
- :)ח"ש(באלפי

ממוצ,ו!ניהולדמישיעור

שנתייםבמונחיםמנכסים

(באחוזים}

 0.45 0.44 0.45ליםיפע

 0.45 0.44 0.45יםלעיפלא

ממוצג!ניהולידמשיעור
(באחוזים}:מהפקדות

---
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פעיליםלאעמיתיםב.

לשנהחושדים-3לחוש'זים ~-ל ~"" ~
גיוםשהסתיימהביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

דבצמבר y 31פ.~ר 31 .במרץ 31

.. 2020 2019 2019 
קשר:מנותקיחשב.ונות

 34 39 33ותנובחשפרמס

 18,997 20,953 16,610יפל(באוטנםימנוהלנכסים
 )ח"ש

 76 23 19מנכסיםשנגבוניהולידמ
 )ח"שלפיבא(

 0.45 0.44 0.45שנגבועממוצהולינדמירשיעו
שנתייםםיבמונחםסימנכ

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג.

ןשניתהאוצרמשדרבאישורלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקרןותבהי

הוצאותלפינםיהםיתיהעממחשבונותהנגביםהוליהנדמיהחוקי,ההסדרולהוראותלה

מהיתרות. 2%שלמרבישנתיעורילשבכפוףבפועל,הוציאהשהקרן

שלבשיעורהינם 2020בשנתהראשוניםהחודשים 3-בבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.45%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.113%

מלםלחברתהקרןתפעולבגיןהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

יםורהשיעפיעלוהכלההשקעות,ניהולבגיןבע"מערךניירותולפסגותבע"מופנסיהגמל

איתם.בהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםיותוהתפתח .ד

11כ-שלירידהחלההדוחבתקופת ליוםאהוובהשהקרןע"יםיהמנוהלבנכסים 86%.

 ,ותבפדיונבעלייה ,השליליתהקופהמתשואתנובעתהנכסיםבסךהירידה , 31/12/2019

להיהמקבלתקופהבהשוואהמהקופהיםכספבהעברותקיטוןבקיזוזבתקבוליםמקיטון

אשתקד.

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ו

קליקדניח"רו

חשבוןרואיושות'ורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב
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הדוחלתקופתחקיקההוראות .ז

הרבעון:במהלךהפנסיוניהחיסכוןעלהחליםהדיןבהוראותשחלומהותייםשינוייםלהלן

ראשית:חקיקה

מס'(תיקוןפנסיוניים)סליקהומערכתשיווק(ייעוץ,פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר . 1

-2020התש"ףהחדש),הקורונהנגיף-שעה(הוראת ) 11

סליקהומערכתשיווק ,(ייעוץפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכירפורסם 7.4.2020ביום

 .-2020התש"ף ,)החדשהקורונהנגיף-שעההוראת( ) 11מס'יקון(תפנסיוניים)

שיווק ,(ייעוץפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק )ה( 11סעיףאתלתקןמוצעהחוקתזכירבמסגרת

משברקופתבת ,שעהכהוראתולקבוע"החוק") :להלן(-2005"ההתשס ,)וניםפנסיסליקהומערכת

פנסיוניייעוץלהעניקפנסיוניבייעוץבשמושעוסקלמיאויבנקאלתאגידתאפשריכי ,הקורונה

 .דיגיטליאמצעיבאמצעותאוטלפוןבאמצעות

באפשרותםיהיהולא ,הבנקבסניפינסיוניפייעוץיעניקובנקאייםתאגידיםכ•קובעלחוק )ה( 11סעיף

תחותפהתאתלהבטיחכדי ,היתרבין ,זאת .הקבועיםהסניפיםלכותלימחוץפנסיוניייעוץלהעניק

וכדי ,האמורהייעוץבתחוםהפעילותאתבידםלרכזמהבנקיםולמנועיהפנסיונוץייעהבתחוםהתחרות

נגיףהתפרצותבעקבות .תחרותיפןבאוהפנסיוניהייעוץבתחוםהפעילותשלהתפתחותלאפשר

בפרט ,הבנקלסניףלהגיעלקוחותשלהיכולתצומצמה ,חירוםשעתתקנותפרסוםובעקבותהקורונה

העסקתםצמצוםאווסיום ,ובעולםץבארבשווקיםנוייםישהשבשעה ,זאת .פנסיוניייעוץקבלתלשם

זמניןפבאוכיהוצע ,האמורלאור .פנסיוניייעוץלקבלתבצורךלעלייהמביאים ,רביםעובדיםשל

אוטלפוןותצעבאמפנסיוניייעוץלהעניקפנסיוניבייעוץבשמושעוסקלמיאובנקאילתאגידיתאפשר

במיוחדוני,יפנסמייעוץליהנותהבנקאייםהתאגידיםללקוחותפשרלאוכךיטליגידאמצעיתבאמצעו

לקוחותכיוםזוכיםשלולייעוץבדומהזאת .הבעודהבשוקמשמעותייםשינוייםנוצרושבההזאתבעת

 .בנקאייםתאגידיםשאינםהאמורהחוקיפלרישיוןבעלישל

לתוקף.ונכנסאושרשטרםטיוטהבגדרהינומסמךה ,הדוחותאישורלמועדנכון

משנית:חקיקה

החדש)הקורונה(נגיףחירוםשעתתקנות . 2

הנגיףהתפשטותעםבקשרחירוםשעתתקנותמספרפורסמו 2020לשנתהראשוןהרבעוןלךהבמ

לענייןההוראותאתהיתרביןמסדירותהחירוםשעתתקנות .)חירום"שעתתקנות" :(להלןבישראל

העבודה.במקוםהעובדיםמספרהגבלתלענייןהוראותוכןפעילות;הגבלת ;בידודחובת
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אחרשוטףבאופןעוקביםוכן ,כנדרשהחירוםשעתתקנותהוראותאתמקיימיםועובדיההחברה

לעת.מעתשמתפרסמותכפיהבריאותמשדרהנחיות

 : 11חיסכ 1ח 1ב•טההון.שוקרשותעלהממונהוהנח•ותחוזרי

קשור•םדדציםב•ןעסקה : 2020-9-1מוסדייםגופ•םחוזר . 3

13.1וםיב התיקוןמטרת .קשוריםצדדיםביןעסקהלענייןהמאוחדהחוזרהוראותפורסמו 2020.

נכסשלומכירהלרכישהעסקאותביצוע ,בחוזרשנקבעולתנאיםובכפוףחריגיםמאודבמקריםרלאפש

כללטובתהיאשהעסקהובלבד ,משקיעיםקבוצתאותהעלהמנוייםמוסדייםמשקיעיםביןסחירלא

כאמור,עסקאותלביצועבחוזרשנקבעוהתנאיםבין .וצהבהקאותהעלהנמניםהמוסדייםיםהמשקיע

נסיבותקיימותכיקבעהוכןהעסקהאתואישרהבחנההמוסדיהגוףשלההשקעותועדתכינדרש

 .העמיתיםלטובתנעשיתהיאיוכהעסקהלביצועחריגות

 .פרסומו)(יום 13.1.2020ביוםהיאהחוזרשלתחילתו

הגופיםלמעברההוןשוקעלהממונההכרזת-הקורונהנגיףמשבר : 2020-2016שה. . 4

מצומצמתבמתכונתלבעודהם 11ד oהמו

הקורונה,נגיףהתפרצותעםלהתמודדותהבריאותמשדרשפרסםלהנחיותובהמשך 17,3,2020םביו

שעניינו 2013-9-11חוזרהוראותלפילפעולהמוסדייםהגופיםלכלהודיעההוןשוקעלהממונה

משאביםלהקצותנדרשיםיםהגופכיהבהירהממונה ,כןכמומוסדיים.בגופיםעסקיתהמשכיות

הגופיםכי ,נקבעעודיים.וניחבתהליכיםללקוחותיהםשירותולתתלהמשיךשיוכלומנתעלמתאימים

הקהלקבלתשירותיאתלצמצםניתןוכיהדיגיטלייםבערוציםירותיםשלמתןםיכולותיהאתיחזקו

עבודתלהרחבתלפעוללהמשךהמוסדייםלגופיםהורההממונהלבסוף .בלבדחיונייםלשירותים

 .בךהכרוכיםהסיכוניםכלניהולתוךמרחוקהחיונייםהעובדים

שמפרסםהשוטפותוההנחיותהעדכוניםאחרעוקבתוהיאהממונההנחיותאתיישמההחברה

לעת.מעתהממונה

גמללקופותתשלומ•םהפקדתאופן : 2020-9-4ם 11ד oמוגופ•םחוזר . 5

פרסוםבעקבות .גמללקופתתשלומיםהפקדתאופןבענייןלחוזרעדכוןפורסם 26.3.2020ביום

צמצוםעלהנוספותוההנחיותחירוםלשעתבתקנותהקורונהיףנגהתפרצותעםלהתמודדותההנחיות

החוזרשללתוקףהכניסהמועד ,םיהמעסיקעללהקלרצוןומתוךהציבוריבמרחבנועהוהתהפעילות

 21ליום 2020ביוני 25מיוםנדחהעובדים-10מיותרלאאךעודבים 4לפחותהמעסיקלמעסיקביחס

 . 2021בפברואר
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הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאח•דמבנה : 2020-9-3מוסדייםגופ•םחוזר . 6

הפנס•ונ.יהח•סכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאח•דמבנהלחוזרעדכוןרסםפו 26.3.2020ביום

וההנח•ות ,ח•רוםלשעתבתקנותהקורונהנג•ףהתפרצותעםלהתמודדותההנחיותפרסוםבעקבות

עלהוחלטהמעסיקים,עללהקלרצוןומתוךהציבוריבמרחבוהתנועההפעילותצמצוםעלהנוספות

 22ליום 2020ביוני 21ב•וםלתוקףלהיכנסם 11צפושהיואחידמבנהלחוזרהנספחיםהוראותת 11דח

 . 2020בנובמבר

קופתלחשבוןכספיםהפקדתשוטףבאופןהמבצעיםמעסיקיםשלהדיווחעללהקלמנתעל ,כןכמו

בסיסעלחשבוןובלחיהרשאהצעותבאמכספיםהפקדתלביצועאפשרותנוספהעובדיהם,שלגמל

ביוםלתוקףתיכנסזוותאפשר .מעסיקיםממשק-ה'נספחשבמעסיקיםממשקבקובץהמדווחהמידע

 . 2021בפברואר 21

ממשקהוראותב"שוםלס"עמנתועל ,וחיסכוןביטוחההון,שוקברשותשהתקבלופניותלאורבנוסף,

לענייןכלליםבדברמעסיקיםממשקהוראותשללתוקףיסההכנמועדאתלדחותהוחלט ,מעסיקים

 ,) 1הי(נספחגמלקופותביןכספיםחלוקתאופןלענ"ןמוסדיולגוףיקלמעסרישיוןמבעלמידעהבערת

 . 2021בפברואר 21ליום 2020ביוני 21ביוםקףלתולהיכנסצריכותשהיו

לממונהד•ווח•ם : 2020-9-5מוסדייםגופיםחוזר . 7

 .לממונהדיווחיםן 11לענהמאוחדהחוזרהוראותתיקוןבדברהשעההוראתפורסמה 26.3.2020ביום

הגופיםעל ,הניתןלככלהקל,מנתועלהקורונה,נגיףתפשטווהתהחירוםמצבעלההכרזהותבעקב

והמבערריגיםהחהעבודהמעומסי ,•תרהבין ,שנבעום 11השינועםלהתמודדלהםולאפשרם 11המוסד

בדיווחיםהקלותבענ"ןזהחוזרהוראותפרסמהההוןשוקרשותמרחוק,לעבודההאדםמכוחחלקשל

הראשוןלרבעוןוביחס 2019שנתבגיןמהדיווחיםחלקלהגשתהמועדיםאתמאריךזהחוזרלממונה.

ווחבדיימ•ם 30שלארכהמתןהיתר,ביןכוללת,בחוזרשנקבעההמועדיםכתהאר . 2020לשנת

כןכמו .ד"םמוסגופיםעמלותבנושאודיווחישירותהוצאותבנושאדיווח ,תשואהמרכיביפרסוםבנושא

הבריאותמשרדהוראותנוכח ,קשיחיםבעותקיםדוחותמהגשת Dהמוסד"הגופיםאתוטרפזהחוזר

מרחוק.לעבודהוהמעבר

הקורונהיאירוערקעעלשעההוראת-השקעהננסיניהול : 2020-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 8

נכסיוליהנחוזרהוראותאתהמתקנתונההקורועיאיררקעעלשעההוראתורסמהפ 2.4.2020ביום

פאסיביתחריגהאואקטיביתחריגהעללממונהמוסדימשקיעווחידיבדרישותמקלזהחוזר .השקעה

לראשונההחריגהגלתההתשבומהמועדעסקיםימיעשרהבתוךדיווחחובתשבמקוםכך ,מהותית

במסגרתנקבעעודחודשים.שלושהלמשךשעהכהוראתוזאת ,חודששללתקופההדיווחמועדיוארך
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נקודות 10שלסטייהלטווחועדהמוסדיהמשקיעידיעלשנקבעכפיהסטייהווחמטחריגהכיזהחוזר

ההשקעותשוועדתכן ,פאסיביתכחריגהתיחשבאלא ,ההשקעהבמדיניותכשינויתחשבלא ,האחוז

 .לתיקונההמועדאתלקבועתידרש

הלוואותמתן-הקורונהמשנרעקנשעההוראת-השקעהנכסיניהול : 2020-2-1גמלחוזר . 9

לעמיתים

נכסיניהולחוזרהוראותאתהמתקנתהקורונהמשברעקבשעההוראתפורסמה 6.4.2020ביום

מוסדילגוףהאפשרותניתנת ,לחוזרהתיקוןהוראותבמסגרת .לעמיתיםהלוואותמתןבענייןהשקעה

חודשיהכנסהמקורלהםשישלחוסכיםאחוזיםשלושיםשלמשיעורגבוהבשיעורהלוואהלהעמיד

תקציבית.פנסיהקבלתבאמצעותאוביטוחמחברתאופנסיהמקרןזקנהקצבתקבלתותבדמ ,קבוע

 ,חדשותהלוואותשלההלוואותהחזרתקופתאתלהאריךמוסדילגוףמאפשרזהחוזר ,בנוסף

כיקובעזהחוזר ,כןכמו .םכיושקבועהשניםשבעשלתקופהחלףשנהעשרהחמששללתקופה

לתקופההלוואותיתרתשלההחזרתקופתאתלפרוסרשאייהיהמוסדיגוף ,קיימותלהלוואותביחס

שנים.עשרהחמשעדשלנוספת

שעההוראת-מוסדייםגופיםללקוחותשירות : 2020-9-9מוסדייםגופיםחוזר . 10

16.4ביום השעההוראתבמסגרת .מוסדייםגופיםללקוחותשירותלחוזרשעההוראתפורסמה 2020.

לחרוגהמוסדייםלגופיםשאפשרוכן ,בחוזרשנקבעהכפיהמבערלהוראת 4סעיףהוראתתוקנה

שמיוםבתקופההמענהנתוניאתהשנתימהממוצעולהחריגוזרבחהנדרשיםהמענהמזמני

לשםבעודהוםבמקהעובדיםמספר(הגבלתחירוםשעתתקנותשלפקיעתןלמועדועד 15.03.2020

 ,כןכמו .במקומןשיבואאחרחיקוקכלאו ,-2020התש"ףהחדש),הקורונהנגיףהתפשטותצמצום

סעיףתוקןזוובמסגרתהחוזרהוראותליישוםלהיערךהמוסדייםהגופיםשללצורךנעתרההרשות

 . 29.10.2020ליוםנקבעהילתוותחהשעה)להוראת 5(סעיףלהחיהת

הקורונהאירועירקעעלשעההוראות-מוסדיגוףדירקטוריון : 2020-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 11

לחוזרהוראותאתהמתקנותקורונההאירועירקעעלשעההוראותפורסמו 20.4.2020ביום

לפחותלהתכנסוועדותיוהדירקטוריוןחובתמבוטלתהשעההוראתבמסגרת .מוסדיגוףדירקטוריון

קבועמועדםאשרודיווחיםבנושאיםדיוניםלדחותלדירקטוריוןמתאפשר ;פיזיבאופןוןברבעפעם

המוסדיהגוףעלמהותיסיכוןלהשיתכדיבדחיהשאיןמצאשהדירקטוריוןובתנאי ,הונהממבהוראות

ועדכוניםנושאיםשלגהצהמתאפשרת ;הקורונהלאירועקשוראינוהדיווחאוהדיוןוכי ,לקוחותיואו

שלםיהפרוטוקולאישורמועדשלדחייהוכןהמוסדילגוףהמשותפותועדותיואודירקטוריוןבישיבות

ו.יוועדותדירקטוריוןישיבות
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זו,בעתוועדותיווריוןהדירקטעבודתעלאפקטיביפיקוחההוןשוקלרשותאפשרלמנתעל ,ןככמו

שעסקהבישיבהשהתקבלו,עדותאודירקטוריוןהחלטותתמציתלממונהימסורמוסדיףגוכינקבע

 .הישיבהקיוםממועדעסקיםיימ 5המאוחרלכלהקורזנהירועאב

הראשוןלרבעוןתקופתייםדוחותודיווחפרסוםמועדדחיית : 2020-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 12

 2020שנתשל

לרבעוןתקופתייםדוחותודיווחפרסוםמועדדחייתבדברשעההוראתורסמהפ 21.4.2020ביום

הדוחותלהגשתהאחרוניםהמועדיםוכהואר ,ההשעהוראתהוראותבמסגרת . 2020שנתשלהראשון

נדרשמוסדיףשגוכך ,ימים-30ב 2020לשנתשוןהראןועהרבבגיןהמוסדייםהגופיםשלהכספיים

 .) 2020במאי 30ליוםעדום(במק 2020יוניב 30ליוםעדהתקופתייםהדוחותאתישלהג

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ח

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדברהבחםספיהכמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתועלפהכספים

םגחוכנהועדהלחבריפרט .ביקורתועדתישיבתהתקיימה 2020במאי 21ךבתארי . 2

 .המבקרשבוןהחרואהממשרדו"חרונימיפההמבקר ,הכספיםמנהל ,המנכ"לית

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרותט.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

וםלתהעריכו,המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"ליתבשיתוף ,תלהמנההחברההנהלת

החברהשלהגילויילגבליםוהנההבקרותשלהאפקטיביותתא ,זהבדוחכוסההמפהוקהת

פהתקולתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"לית ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

לעב,ד ,לרשוםמנתעלתביויאפקטהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו

הדיןותראלהובהתאםהרבעוניבדוחלגלותתשנדרהמנהלתשהחברהידעהמעלולדווחלסכם

 .ואלבהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהבעשקהדיווחוהוראות

כספידיווחעלמיתפניבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2020במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיןפואבלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיפןובאהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
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בע:'מ 01לשופטהשנךלמותקוןנ•הול.לiךחברה

תקנותילפפ~ oכוח_דיול !1הפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

ד'ווחעלה:זנימיתהבקרה~זת~אפקט•בדברנוספיםת L(דוחתוהמ~שלם,,ית_החברו

 2007 ~_"ח oהתשכספ•):

אומהותיאבופןשהשפיעושינוייםחלולא 31/3/2020ביוםהמס,תייזנוןלמקופההאחרוןברבעון

בח:ברה.י 90;כח J'דועלהפכימיתהנקרהעל 1ת 1מהבאופןלהשפיעהעשויים

// , 

 2020במאי 25
תאריך

---·-------- 2020במאי 25 תאריך

 2020 1במז> 25

, 1/ j/1/v;I 
 p Jרקטורידגיץ,'וחיימגילח"רו

:::-3-_..::;::::::,_.~-
החברה

__,,/0 
כספיםמנהל ,סוויריןראוברו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירהצפת,צילהאב•,

המנהלת")"החברה(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1
 .)"וח"הד :(להלן 31/3/2020ביוםשהסתייםלרבעון

ועדבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמגצכלכוללאיבנוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2
מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיובתלאורבו,שנכללושהמצגיםדכ•הנחוץמהותית
דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותאבופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספידעיומהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3
ולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותיהכספהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסים

לבג•,נהליםת 1בקרשלמם 1ולקילקביעתםאחראיםזוהצהרההמצה•ר•םהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4
- pוהמנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהל•םת 1בקרשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,אכלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעל 1ל•ד•עתנמואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים
הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,ידווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשדהוחותולכךהכספיהrךווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוארות ) IFRS (בינלאומייםווחrךלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתום 'הגילויילבגוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנות•נו

ונו-הערכתנו;עלבהבתסס

זה flברבעשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיאבופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופושהשפיע

וכן-נספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

עדת 11ולדלירקטורי,, ,המבקר rהחשבולרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלבג•ב•ותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהד•רקטוריוןשלהביקורת

כספי:ד•ווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאזבקביעתהתיות 1המהוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.
 , 01לרשהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;נספימידעעלודלווחלסכם ,לדבע

אחריועודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל .ב

 .כספיד•ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 • Jדיכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחףות•לגרועדכילעילבאמוראיו

 9 2020במא• 25
תאריך

מנכ"ליתצפת,צילההשופטת

Scanned with CamScanner 



 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר Iראובןריוויסאני,

 )"המנהלתהחברה"(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותןקרהולנילרהחבהשליהרבעונהדוחאתיסקרת . 1

 .)"דוח"ה(להלן: 31/3/2020םובישהסתייםוןלרבע

דהעובשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח 'ידיעתיעלבהבתסס . 2

םימטעיויהלאמצגים,אותםונכללןבההנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםיכדהנחוץתיתומה

בדוח.המכוסהפהולתקבהתייחס

אנות,באופןיםמשקפבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםייםהכספוחותהד ,יעתידיעלבהבתסס . 3

ולתקופותלמועדיםנהלתהמהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתות,יהמהותותהבחינמכל

 .בדוחיםהמכוס

לבגיםיונהלבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-וכןהמנהלת;החברהשלכספיחוודיעלהפנימיתולבקרהיהגילו

כאלה,נהליםורותבקשלפיקוחנותחתלקביעתםוגרמנאו ,כאלהונהליםבקרותוקבענא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהופתתקךבמהלבפרט ,המנהלתחברהב

כספ,ידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו Iכספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיוחוהדימהימנותילגבןביטחושלסבירהדהימלספקיועדתהמ

 ;ןההושוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםחדיוולתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקט•ביותאתהערכנוג.

וחדבהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגבייםנהלוהתוהבקרשלת•וב•האפקטילגבותינומסקנ

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהןברבעושא•רעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימ•תבבקרהיינושכלוחדבונ•ג•ל .ד

של•מ•תהפנהבקרהעלמהות•,באופןעילהשפשצפו•סביראומהותי,באופןשהשפיע

-וכן .כספ•חודיועלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןבקר,המהחשבוןלרואהילינוגוזהצהרההמצהיריםהמנהלתרהבחבאחריםואני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהב•קורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,יכספווחדיעלימיתהפנ

וכן-כספ•;מידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחריםעודב•םמעורב•םאוההנהלהמעורבתהב ,מהותיתשאינהןיובמהותיתב•ןתרמ•ת,כלב.

 .יכספדיווחעלהלתהמנהחברהשליתהפנימבבקרהותימשמעתפקידלהםשיש

 .י]דכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילע•לרובאמא•ן

 2020במאי 25
~ 

כספיםמנהל ,ובןראסוויריתאר•ך
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2020במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2020במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

 )מבוקר(בלתי

יניםיהענתוכן

שבוןהחרואהשלסקירהדוח

עמוד

2.1 

 2.4-.2.2הצהרות

 2.5ינייםבהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 2.6והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 2.7-31םייבינהכספייםלדוחותםיבאור



 ~חשבוןרואיו
לכבוד

"מבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,א.ג.נ.

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2020במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

~ 

-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2020במרץ 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

 .תאריובאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהיותוהנח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן
לתקופותכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו .ביניים"לתקופותכספי"דיווחהאוצר.
 .סקירתנועלבהתבססאלהביניים

הסקירההיקף

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספיככידעשלסקירההיישות".שלהמבקרחשבוןהרואידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםיםנלענייהאחראיםאכשיסעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצכנתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישום ,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתתקורבימאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיםכולישהיושמעותייםהמהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואין ,לכךבהתאם

מסקנה

אינו"להניהכספשהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא Iסקירתנועלכהתבסס
לקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך
ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם , 110ביניי

הממשלתיות.החברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7רלביאוהלבתשומתאתמפניםאנוכן,כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיווורלתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

 :,/דרבכבוד

r 1 , 1י 1-ו i ,,, 
רשות•ודריצבו

חשבוןרואי

 2020במאי 25תאריך:

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



דירקטןרהצהרת

להבטחתשניתגדיהמפlג,םשנכקטוהפעלוות;גדברנוסףח 11(דןהז,נזנשלתיות,;דו.נר nהק.כות 11 ,י::גהוואם
 ;בימגהוריחימו~וץ',גולח 11רראני, , 200Sה• 11התשסחדירקסדרוןן)ח 11ךןן pה.כספווחוח-11הדו

לשנתטיםחשלתמזנדקרולגיהלוהחפותשלהידרקטוריוןדוות Qהכספ'יתדזחותאתי m:בח . 1
 .זוחות)ח "להלןוחד(שכיהןב Z020שפתשלהף.אשזןלרגעזןהחברה) •(להלןמ1 1בע

עובדהשל,בוןלא.מצגללוז;ןכויאנםהדוחותהדוחות,אתיpבזרנןןיולאחרל?דועתיבהת.אם .,['
הנסיבתולאורשניתכן/שהמ~.גיםכזיהנחוץמהתו<תעוברהשלמצג:גהםחסדןל~מהותית
בדוחות.ה,מבנוסתלתקופההביתיחסמטגייםוהזולא 1מצגיז:נאתוםניתנושכהו

בדוחללוה;כר n ~כס.:כיומדועהכספיים.תו nהדז ,הדוחותאתשבחנתילואחףלידיעות~התאו:ו , 3
תוצ_אןנך ,פיהכסה,גבצאת ,המהותיותהגחונותןנ;כלכאות~ב~ופון.נשקפיזכהידרקטוריון

המו~ג,םלותקופותםילימהעמיתיםזככיוותן;ןשונויימהעצמיבהוןהשזנוייטהפ_ען:,ן;וד,
j\ .ךזחוןן

שלגחבךהדלהתק<ומותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרה oהן;.וצוןורובחגרהו»חרוןנלב#ד ~'<א , 4
גרמנואזכלאח,ו(היום,בקןותק.בענולנד oבחתאבדוחות.הנדרשלייגילצורךכוהילוכ mבקו

המתייחסמהותישמודעלהבטיחהמיועדיםאכלה,וגהליו::נבקרותשל!(זקוחנותחתלקביעתם
הדוחתו.שלה;כהנהתקפותבמהלךפכרטבחברה~רים~י)חידיעללודו_עתנדמובאלחברת,

תחברהשלחז.נבקרהחשבוןלרואהנוגיילכזו,הצהרהםיה.ו.בצהירבrרבדהואחרוקאני • 5
 :ביותרדועד:ונ-יתהערכנןנועל.גהוובסוכ , 11שלווןורולידרקט

בקרהשלבהעפלתהאו~קגיעתההמהןתוונןוהחלושות,.כ,עןינןוז;נ pה.מ gהליקירוכלו>תא)
 ,לרשוםהחברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלולים:יס.tבידיזוחעל~<יHגת
 ;יכספ.מידעדלוי'חלסכ~ 'ךג;:~ל

אחריםעיגדיםאומכהלוסשמעורכוםמהותית,שי:אבהזגיומהותיתבגיך ,תרמיתכלב)
 ,ברהח 7Jלשכספודיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעתוית:גקידבעלי

 .יןז:כלפיעל Iאחרדאםכלמאחריותאומאחךוןנךוועגרלפדולע,לבא.מוראין

 2020,ר_במא 25
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החברהמנכ"ליתהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהעפלוותדבברנסוף{דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירהצפת,צילההשופטתאני, , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)דוו"חהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןידח(שניחם 2020שנתלשהראשוןלרבעוןהחברה)-(ללהןב.ע"מ

עובדהשלנכרןלאמצגכללויםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורתנו'ישנשהמצגיםנדיהנחץומהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

כדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבנחתיאלוחרלידיעתיבהתאם . 3
תצואותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באוןפמשקפיםהדירקטוריון

המצוגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכיוותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהעפלוות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואו /כלאהונהליםבקרותקבענולכךבהאתםבדוחות.הנדרשגיליולצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים /כלאהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזן,הצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרהדעכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

שלבהפלעתהואבקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;כספימידעדלוווחלסכם ,לעבד /לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהתויתיבןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבכקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחרדאםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

zs ,במאיzozo 
צפתצילההשופטת-החברהמנכ"ליתאתריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנוםיוהמצגשננקטוהפעלוותבדברסףונח"דו(ותיהממשלתהחברותלתקנותבהתאם
 :כיוימצח ,ויסודיואדנןח 11,ד,אני , 200sח- 11התשסהדירקטוריון)ח"ודוהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות). •להלןיחד(שניהם 2020שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה) •(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרעתיילידבהתאם . 2
הנסיבותלאור 'ושניתנשהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםחיוילא ,יםגמצאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחוכספיומידעהכספייםהדוחות ~הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות Iיהכספהמצבאת ~המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקוותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקוות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקוותשלקוחנויפתחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט'בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה'

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ותויבהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסביובאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;כספימידעולדווחלסכם ,לעבדלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,נהישאוביותימהותביו ,תרמיתכל )ב
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידיבעל

 •יודכלפיעל 'אחודאםכלותימאחראומאחריותירועגלכדילעילבאמוראיו

__,,/0 
 2020 ,מאיב 25

המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויויראובןוו"חתאריך
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בע',,מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםיהכספהמצבעלדוחותנן.ו;כ.צית

מרץב 3,1ל<ןם

2020 2019 
מבוקרכלתו

 31ל<ןס
בד~מבר

2019 
מבוקר

ש"חאל::וו
 ;נ~סים

קבועשורכ

חרגהידתרר.חםי.גיחי

מזרמכיtכושווומזומנים

הנסכיםכלסך

388 
127 

Z57 
98 

342 

6 

515 355 3~8 

ה,ן:

תרמכיחון

הדןכלסך

זותחיי.בויתו:

זכותוותףותזים t-כד

ן,רrדחיעווה:רכלסך

וההתחייבוי:תוההוןכלךס

-.. .. -............ -.. ................... --,--·---···--

348 3'5 515 

--.••..• ,..34fl.. 355 515 
• ...... ., ........,י .. ., .. •r•••י'יי•יי•• . 

 ,ג, 5~3 348

= 
 .ם<כ<יגם<<תכספדרחדת n ~;ר /כל<תכל~ nםמחו<רמתר<פר<םחכאו<רם

 ,' zozo ,:נמאי 25 _
גיחירןיאושןךךתארו

די oפייס:כההדוחות

~ 
וןוך<סבןורארו-ייח

מנחלכספוס
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדחורוםייניבדוחותתמצית

םיובשהסתיימוודשיםח-3ל

לשכה
התיימסשה

ביום

בדצמבר 31במרץ 31

2020 2019 2019 

רמבוקמבוקרבלתי

ח''שלפיאבאור

 1,316 322 310תההשתלמוןמקרלהוינמידמותסכנה

 1,316 322 310ההכנסותכלךס

 1,316 322 310 3כלליותולהההנהוצאות

 1,316 322 310ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.םספייכהותהדוחמדנפרבלתילקחםיומהוםפירהמצוריםואהנ
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניביםיהכספלדוחותבאורים

ילכל 1-באור

י:ללכא.
בחוקרתהדכהגמנהלתחברההיאבעיימלשופטיםההשתלמותקרןלניהולההחבר

זה.וקחלוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
רותבהחלחרקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגסםוכימוגדרתההחבר

 .פירעלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהיבנמשינוירהבחהביצעה ,האמורלחוקםבהתא
חברהדייעלבנאמנותהמנוהלתהקרןיי)"-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .)"החברה"-(להלןבעיימלשופטיםהשתלמותןרקולהלנירהחבה-מנהלת
עלוכןהמניות,בעלישלהכלליתוהאסופההחברהןדירקטוריוידיעלאושרהמהלך

 'סמ(רישיוןמנהלתכחברהלפעולוןישירלחברההעניקראש 'ההוןשרקאגףידי
 . ) 2020מברצבד 31ליוםדעשדחורו(האישההשתלמותלקרןואישור ) 1-1'5/0

לשופטיםהשתלמותמייקרןהחברהשםשונה-l'/30 / 07ביוםהמבני,השינויבמסגרת
רןייקנקראתוהקרן ,"מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"-לייבעיימ

לשופטים".השתלמות
ברהחהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן ,כןכמו
הגמל.פתוקרעבוחדשתקנוןמץווא ,הלתנהמ

 :להוינימדב.
למטרותיהירלאיהסנכוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהרבהחתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהיהוצאותפיעלניהולמיבדהקופהאתבייתחהחברהלכןאי .רווח
דין.הוראותהפיעלשיקבעבירהמלשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןםינוייהשעלדוחותעלעדמיניתןלאכספייםבדוחות .ג
לאשחינםההחברשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר ,המזומנים
 .בקופההעמיתיםלחשבונותכזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות

27 



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניותא.

 .ב

ג.

המדיניותחינהאלה,בינייםכספייםותדוחציתבתמהחברהשלהחשבונאיתיניותהמד
 . 2019בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

לתקופותכספייווחד , LAS 34ל-בהתאםנערכהינייםהבהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתללתכוהינואביניים
 2019בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםחדיבאותה
השנתיים").חות"הדו :(להלן

 25יוםבהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםרהאושבינייםהכספייםוחותהדתמצית
 . 2020מאי,ב

דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת I IFRSל-םאבהתהכספייםותהדוחתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכותדעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסות ,והתחייבויותנכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעת ,ההנהלהשלהדעתשיקול

ששימשואלוםעםייבעקחינם ,אותודובאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםוחותבד

28 



מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייכספהותחודלםיראוב

ותיוכלללההנהאותצהו- 3רבאו

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2020 2019 2019 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 81 21 19דירקטוריםביטוחפרמיית

 155 38 37יםרדירקטוגמול

 2.04 50 50המתפעללגוףניהולדמי

 102 25 2.4השקעותמנהלניהולדמי

 1 1קרנותניהולדמי

 713 178 163 *ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3ואינטרנטמחשבאחזקת

 .12 3 4דוחותמשלוח

 21 9פנסיוניתמסלקההוצאות

 14 3 1אחרות

310 322 1,316 

כוללותוכלליותהנהלההוצאות
 17 4 7בסךמיכוןבגיןהוצאות

2.9 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיביניםייהכספלדוחותבאורים

משפטיייעוץהוצאותפירוט •

ומקצועי

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2020 2019 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2019 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 22 20חשבונותביקורת

 22 20פניםמבקר

 39 35כספיםמנהל

 36 33משפטייעוץ

 17 16השקעותיעוץ

 12 11סיכוניםניהול

 21 19ומזכירותאכיפהממונה

 4 7מידעאבטחת

 5 2מקצועיות

163 178 

86 

86 

154 

145 

72 

49 

84 

17 

20 

713 

תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 1התשי•השכרהגנתחוק

יידעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטובנסיבות
 .לקופהכספיםהעברת
 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיןהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

- 5באור

- 6באור

והתקשרויותהסכמים

 ;שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביום .א
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאת"מבעערךניירותפסגותמולהשקעות

החברה.ידיעלהמנוהלתההשתלמות
מחודש("פסגות"),ההשקעותמנהליןלבהמנהלתהחברהביושנערךלסיכוםבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי

וניהולתפעולשירותילקבלתמ 11בעהפועליםבנקעםהסכם 2008בשנתחתמההחברהב.
 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-(שופטיםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

לקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתלאור
ופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמל

ביוםלקופהתפעולתיושירלמתןהסכםעלחתמההחברה ,)"ס"מל(להלןבע"מ
לחברתהפועליםמבנקהתפעולהעברתהתבצעה 2019ביולי 18בתאריך . 11/0712019

מלס.

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים

-~מיליוני 255הוא 2020במרץ 31וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםיקףה

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים- 7באור

המדינהמטעםנציגיםמונולאהדוחבתקופתהחברה,שלונשנותחוזרותפניותחרף

 .תקנונהפיעלדרשנכבדירקטוריון

דירקטוריוןחברישנישלבחוסרפועלהחברהדירקטוריוןהדו"חות,פרסוםלמועדנכון

הדירקטוריון.יו"רלתפקידהמיועדדירקטורמבניהםמדינה,המטעם

הדירקטוריוןבהרכבומאושריםנסקריםהדו"חות ,הממשלתיותהחברותרשותהנחייתפיעל

 .דירקטוריוןיו"רחסרבוהנוכחי

31 


