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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

21ביוםמ"בעכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

עודבקדות(הפשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתייופטלשהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומבעיד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליךגמל,קופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"בשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

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

שלהיחידהפעילותה"הקרן"). :(להלןהמנהלתהחברה"יעבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישות

הקרן.ניהולהינההחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתהממשלתית,חברההינההמנהלתהחברה

כדלקמן:מוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות 'איסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינתהדירקטוריון.כיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהתימנבאמצעותהחברהןיובדירקטוראוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,דויעלשייקבע

למנותהזכות ,ב'סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

 .החברהכמנכ"לשמשימהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתבסוףש"חמיליוני 309כ-לעומתש"חיונימיל 307כ-היכן 30/6/2016ליוםהקרןנכסיהיקף

 .-0.6%כשלקיטוןהמהווה , 2015

כ-של(גידול 31/12/2015ליום 673לעומת , 710הינו 30/6/2016ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

 .ומבעיד)עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,) 5%
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ההשתלמותקרןתקנוןשינוי . 4

 ,ההשתלמותקרןתקנוןלתיקוןהחברהדירקטוריוןאישורשהתקבלולאחר 2016יוניבחודש .א

קרןתקנוןלתיקוןבקשההאוצרבמשדרוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלמשרדיהוגשה

להגדרתהנופליםהשופטיםסוגיאתלהבהירהחברהביקשההבקשהבמסגרתההשתלמות.

הדיןבבתילכהןשבתמנושופטיםגםשיכללובאופן ,לקרןכעמיתיםלהצטרףוהזכאיםשופט

התקנוןלתיקוןהממונהאישורהתקבלטרםזה,דוחלמועדנכוןודיינים.רשמיםהשונים,

בנושא.לדיוניםהאוצרמשדרנציגיעםלהיפגשצפויההקרןוהנהלת

םינוספקוניםיתלעריכתבקשהלהגשתהחברהדירקטוריוןאישורהתקבל 2016יוליבחודש .ב

התקנוןבסעיפישינוייםלערוךהחברהמבקשתהבקשהבמסגרת .ההשתלמותקרןבתקנון

עמיתיםידיעלכספיםהפקדתשתתאפשרכןההשתלמותלקרןכספיםבהפקדתהעוסקים

הממונהלאישוריוגשהתיקון .לגמלאותשיצאוושופטיםבדימוסשופטיםידיועלעצמאיבמעמד

 .לעילאבסעיףכמפורטהתקנוןלתיקוןאישורקבלתלאחררק
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המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב.דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהתויבה

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןואגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלדבאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןיםהנגבהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

מראש)והוצאותההשתלמותןקר(יםיבחי ,ומניםמזושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניהןותיהיהתחייבובלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהייניענבמצבשינוייםאויםאירועאירעולאהרבעוןבמהלך

 .החברהבעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולאהרבעוניים,הדוחותעלמהותית

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויותג.

גםאךמח.דבבריטניההעםממשאלהחששותבצלבעיקרהתאפייןהשנהשלהשניהרבעון

בחששותוירידהסחורותוההנפטבמחיריעליהעםביחדבעולםיםמרכזיבשווקיםבצמיחהוריפבש

מסוגנפטחביתמחיר ,לראיה . 2015רובבמשךהשווקיםאתאפיינואשרחששותבסין,ממשבר

החששותי,שנמצד .-12.7%בעלוהסחורותיומחיר-26.1%בהשניהרבעוןבמהלךעלהןwז

חדהלירידהתרמו ,בעראכןהעםשמשאלמכךוההפתעהמהאיחודבריטניהשלמיציאה

-29בירדהבארהייביםשנ-10לאג"חעלהתשואהכאשרהעולםבכלהחובאגרותעלבתשואות

 .-0.13%ל-0.15%מידרהשנים-10לגרמניהממשלתח"אגעלואההתש , 1.47%שללרמהנ"ב

זוהיחלשות ,-2015לודבניגאךהדולרמולאל-3.0%בנחלשהסיניהיואן ,השניהרבעוןבמהלך

אשרהכלכליתהפעילותבשלהנראהככל ,בשווקיםבתנודתיתחדהבעלייהמלווההייתהלא

בארה"ב, .הראשוןלרבעוןבדומה ,-6.7%בצמחההיאובהשניהרבעוןבמהלךבסיןהתייצבה

עלעמדהשזולאחרהשניברבעוןיותרמהירהלצמיחהחזרהעלמאותתיםהכלכלייםהנתונים

לאחרתיהפרטהצריכהשלמהירהבעלייההתאפיינההכלכליתהפעילות .הראשוןברבעון 1.1 %

השניהרבעוןבמהלךעלוהקמעונאיותהמכירות ,לראיההראשון.ברבעוןבלבד-1.5%בגדלהשזו

במהלךידרהאבטלהשיעור .הראשוןברבעון-2.8%בשעלולאחרשנתיים)(במונח•ם 7 .-8%ב

 197לעומתבחודשבממוצעאלף 162עלעמדההמשרותספתותו-4.9%ל-5.0%מהשניהרבעון

במהלך 2.3%לעומת-2.6%להשב•הרבעוןבמהלךעלהבשכרהג•דולקצבהקודם.ברבעוןאלף

ב-שנחלשלאחרהמטבעותסלמולהשניהרבעוןבמהלך o/0.3°ב-התחזקהדולרהקודם.הרבעון

-וב-0.8%בעלההמדדכאשרהרבעוןבמהלךלטפסיכההמשיההאינפלצ .הקודםברבעון 2.9%
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-12ב-2.3%ובברבעון-0.6%בעלתההליבהאינפלציית .האחרוניםהחודשים-12ב 1.0%

עלוהשלכותיובבריטניההעםמשאלמתוצאותהפדשלהחששותלאורהאחרונים.החודשים

הריביתאתלהותירהפדחבריהחליטו ,מאיחודששלהחלשוקההתעסדו"חעםובשילובהשווקים

 . 0.50%-0.25%שלבטווחשינויללא

ומתחילתבבריטניההעםמשאללקראתמההתפתחויותבעיקרהרבעוןבמהלךהושפעהאירופה

דומהלהיותהנראה,ככל ,המשיךהצמיחהקצב .המרכזיהבנקידיעלהקונצרניותהאג"חרכישת

וב--0.6%בעלתההראשוןהרבעוןבמהלךהאינפלציה . 1.7%עלשעמדודםהקהרבעוןשללזה

 . 0.1 %-בהאחרוניםהחודשים 12

ברבעון 3.5%שלצמיחהלעומת 1.7%עלעמדה 2016שלהראשוןוןברבעהצמיחהבישראל

הצריכה ,-5.0%בהתרחבההפרטיתהצריכהכולה. 2015בשנת-2.5%ו 2015שלהרביעי

נתוניפיעל .בהתאמה-1.6%ו-14.6%בהתרחבווהיצואההשקעות o/1.6°-בהתכווצההציבורית

לרבעוןביחסהתרחבההשניברבעוןהפעילות ,במשקהעסקיהמגזרלפעילותבולהמשהמדד

שלעלייהלעומת-0.3%בהשנהשלהשניברבעוןעלההמשולבהמדדכך, .השנהשלהראשון

השנה.שלהשניברבעון-0.9%בהמטבעותסלמולנחלשהשקל . 2016שלראשוןברבעון 0.1%

11 (היפניהיןומול ) 2.1 %(הדולרמולמהיחלשותבעיקרנבעהזוהיחלשות העבודהשוק .) 5%.

 5.2%לעומתיהשנברבעון 4.9%עלבממוצעעמדהאבטלהשיעורכאשרחזקלהיותהמשיך

 3.6%עלכיוםועומדגבוההברמההתייצביותהפנוהמשרותשיעור .השנהשלהראשוןברבעון

 .האחרוניםהחודשים-12ב-3.5%בעלהכאשרגבוהבקצבלעלותהוסיףהריאליוהשכר

וריביתתקציב ,אינפלציה

לשם-ברובהעונתיתזועלייה .-1.0%בהשנהשלהשניברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד

עומדתהשנתיתהאינפלציה . 1.1 %-בהמחיריםמדדעלהאשתקדהילהמקבבתקופה ,המחשה

עמדהזוהאחרוןמרץבחודשהראשוןברבעוןשנסתיימוהחודשים-12שבלאחר 0.8%-עלכיום

 . 0.7%-על

אלישרבנקבנוסףכנה.עלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

טריתוניהמלמדיניותוגעבנהוודאותאתרילהגבמטרתואשרמשפטביתיהרלהודעתלהוסיףהחל

"המדיניות :ניסוחוולהלן ) Fס rward guidance (עתידיתוונההכמכונהזהמשפט .ישראלבנקשל

ישראלבנקשלהמחקרבתיחטבתחזיותכן,וכמרב".זמןלמשךמרחיבהתיוותרהמוניטרית

עלהריביתתעמוד 2017ובסוף 2017שלהאחרוןהרבעוןעדכנהעלתיוותרהריביתכימצפים

0.25% . 
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 5.7o/oשל )נומינלית(עלייה ,שקליםמיליאדר-142.3בהמיסיםג.בייתהסתכמההשנהמתחילת

מיליארד-4בהמיסיםגבייתעודףהסתכםהשנהמתחילתאשתקד.המקבילההתקופהלעומת

לסוףנכוןעומדהאחרוניםהחודשים-12בהמצטברהגרעון .המקוריתהתחזיתעומתלשקלים

תוצר. 2.9%עלעומד 2016לשנתהגרעוןיעדכאשרמהתוצר 2.1%עלהשניהרבעון

התשלומיםמאזן

מיליארד-3.3בהשנהשלהראשוןברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןודףהע

במאזןנרשמהעלייה . 2015שלהאחרוןברבעוןדולרמיליאדר 3.2שללעודףבהמשךזאתדולר,

ברבעוןמיליאדר 2.0לעומתש"חמיליארד 2.4שלעודףעלעומדאשרוהשירותיםהסחורות

אשרההתחייבויותלעומתהנכסיםשלעודףעלעומדהמשקשלנטוהחיצוניהחובהקודם.

 .אשתקדהמקבילברבעוןמיליאדר 105לעומתדולרמיליאדר-119בהסתכם

המניותשוק

המרכזירועיהאכאשרהשנהשלהשניברבעוןשליליתבמגמהנסחרהעולמיהמניותשוק

האיחודעזיבתעלוההחלטהבבריטניההעםמשאלהיההרבעוןהשווקיםעלרבותשהשפיע

ב-ירדהגרמני DAXה-מדד ,-0.4%בידר-STOXX600המדד ,באירופהבהתאם, .האירופי

בחיובשסייםהיחידיהמדד ,מפתיעמעטבאופןואולילמעשה, .-0.6%בירד CACה-ומדד 2.9%

הפאונדותשהחלרקעעלהנראהככל ,הבריטי FTSE-100ההינו ) 6.5%שלייה(עלהרבעוןאת

ה-מדדבארה"ב, .לבריטניה)מחוץמגיעותמההכנסות o/70°(מעלהיצואניותבחברותשתמך

S&P500 וה-DOW JONES ה- .בהתאמה-2.1%ו-2.5%בהשנהשלהשניברבעוןעלו

NASDAQ ה-מדד ,ביפן . 0.2%שלירידההתקופהבאותהרשםלעומתםNikkei בסיכוםדיר

הסיני Hang Seח gוה--0.8%בעלה MSCן EMה-מדדהמתעורריםבשווקים . 7.0%ב-הרבעון

בסיכום .שעריםבירידותבעיקרהשניברבעוןמאופייןהיההמקומיהמניותשוק .-2.3%בעלה

 ,לעומתם .שינויללאנותר 50והיתר-3.1%בירד 100א"ת ,-3.6%בידר 25ת"אמדד ,הרבעון

 7.0%שלרבעוניתעלייהעםבדל"ןת"אלטובהבלטו ,הסקטוריםברמת .-2.4%בעלה 75ת"א

 . 12.9%שלעליהעםוגזנפט"אות

הנגזריםשוק

יחידותמיליון-9.6בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשלהשניברבעון

המעו"ףמדדעלעתידייםבחוזיםהמחזורהבסיס.בכסבמונחיש"חטריליון-1.286בואציהופא

-129בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-3.0בהסתכם

מיליאדר-4.5בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליאדר

 .הבסיסנכסבמונחיש"ח
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מדינהאג"ח

הרבעוןבמהלך 1.6%שלתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

ב-עלושנים) 2-5 (והבינוניות-1.6%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2016שלהשני

0.1% . 

במהלך 1.2%שלתשואהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

באפיק .-2.2%בשנים) 5+ (הארוךוחלקו 0.6o/oב-עלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו .השניהרבעון

 . 0.1%שלתשואהנרשמהמשתנה riבריביהשקלי

קונצרניאג"ח

תלמדדיקרבעבלטו .שעריםעליותורשםחיוביתבמגמהאופייןהקונצרניהאפיק ,רבעוניבסיכום

בונדותל 60בונךהתלמדדי .בהתאמה-2.5%ו o/1.6°שלעלייהעםתשואותבונדותל 20בוגד

 , 1.1 %שלעליותרשמויםבנקבוגדותלשקליבוגדתל 40נדבותל .-1.3%בשניהםעלויתר

בהתאמה.-0.5%ו 0.9%

הרבעוןהתכווץשמרווחותשואותבוגדתלבעיקרבלטו .מעורבתמגמהנרשמההמרווחים,ברמת

 200עלועמדנ"ב-20בגדלשמרווחושקליבוגדותלהרבעוןבסוףב"נ 294עלועמדב"נ-43ב

ש"חיארדמיל 11.454גייסוהחברות ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכלהרבעון.בסוףנ"ב

 .אג"חבאמצעות

הכספייםהדוחותתאריךלאחרבמשקכלכליותהתפתחויות

ישראל

אתשאפייןלקצבבדומה , 0.1%ב-יוניבחודשעלהבמשקהכלכליתלפעילותהמשולבהמדד

 .יםובשירותבמסחרהפדיוןבמדדימעלייהנתמכהבפעילותהעלייה .הקודמיםבחודשיםהמשק

 0.3%עלעמדיוניחודשמדד .הכלכליתהפעילותעלהכבידוהחוץוסחרהתעשייתיהייצורמנגד

במשקיתיבהראתהותירלישראבנק .קודםלחודשדבומה 0.8%-עלעמדההשנתיתוהאינפלציה

 .הסלמולאל-1.1%בהשקלהתחזקהנסקרתהתקופהבמהלך . 0.1%שלברמהשינויללא

 .האירומולאל-0.8%ובהדולרמולאל-1.0%בהתחזקהשקלבפרט,

בעולם

ב-עלתהאשרהפרטיתהצריכהע"יונתמכה 1.2%עלהשניברבעוןעמדהארה"בבהצמיחה

עלבעיקר ,-3.2%בידרהקבועיםבנכסיםההשקעה ,שנימצד .-1.4%בעלהאשרוהיצוא 4.2%

נ"א 1.2עודגרעהבמלאיםההשקעהבנוסף, .הציבוהחהכרייהבענפיהמתמשכתהחולשהרקע

הותירהפד .בשני-2.6%להראשוןברבעון 2.1 %-מעלה ) EC(ןהבעודהעלותמדדמהצמיחה.
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קיימתהעתידייםהחוזיםפיעלכאשר 0.50%-0.25%שלברמהשינויללאאוגוסטריביתאת

 .דצמברבחודשריביתלהעלאת-35%ובספטמברביתירלהעלאתבלבד 18%שלהסתברות

עלתהשנים 10ל-אג"חעלוהתשואה ,הסלמול o/0.4°-בנחלשהדולר ,הנסקרתהתקופהבמהלך

 .לחביתדולר 40.5שללרמה-16.1%בידרןwזמסוגנפטתיחבמחיר-1.55%ל-1.47%מ

רבעוןב 0.6%לעומת )שנתייםבמונחים 1.2% ( 0.3%עלהשניברבעוןעמדההפבאירוהצמיחה

במהלך .הקודםבחודש 0.1 %לעומת 0.2o/oל-יוליבחודשהאץהשנתיהאינפלציהוקצבהקודם

נמצאיםאשרהאירופאייםמהבנקים 51עבורהשנתייםהלחץמבחניפורסמוהנסקרתהפהתקו

 Mחס te dei Paschi diבנקלמעטבהצלחההמבחניםאתבערווכולם ECBה-פיקוחתחת

a חSie . הבנקבעת,בוnte dei Paschi di Siena סM שאינןההלוואותיתיבעבעורלהסדרהגיע

 1.12שללרמהקרתסהנהתקופהבמהלךהדולרמולאל-1.0%בהתחזקרויהא .הכנסהנושאות

 .-0.08%-ל-0.22%-מעלתהשנים-10לגרמניהממשלתאג"חעלהתשואהלאירו.דולר

עםאךהכמותיתההרחבההיקףאתשיבהלאוגםשינויללאהריביתאתהותירהמרכזיהבנקביפן

בהיקףפיסקאליתםיתמריצתכניתעלהכריזהןיפממשלת . ETFה-רכישותקצבאתהכפילזאת

התקופהבמהלךביפן.הכלכליתבצמיחהלתמוךמנתעל ,תוצר-6%כהמהוויםין,טריליון 28של

 .לדולרין 102.3שללרמההדולרמולאל-0.9%בהתחזקהיןהנסקרת

 2016שגתשלהשניברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

mנ 'מ-1.29כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת ,הרבעוןבמהלך

-כשלבהיקףל"בחוסלותעודותמניותנרכשוכןכמו .mנמ'-3.44כשלבהיקףבארץמניותונמכרו

 .mנמ'-4.02כשלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרוmנמ' 3.7

קףיבהצמודותקונצרניח"אגונמכרוmנ 'מ-9.49כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשוהקונצרניבאפיק

אג"חונמכרוmנמי-6.91כשלבהיקףשקליותותירנצקונאג"חבקבוכןכמו .אלפיmנ 918כ-של

 .mנמ' 2.03כ-שלבהיקףשקליותקונצרניות

 .נm 'מ 1.29כ-שלבהיקףח"אגונמכרו ,mנמי 3.01כ-שלבהיקףאג"חנרכשובחו"ל

אג"חנרכשו ,נmמי-3.5כשלבהיקףצמודותתממשלתיוחג"אנרכשוהממשלתיבאפיק

 2.99כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חונמכרוmנמי 1.53כ-שלבהיקףשקליותממשלתיות

 .mנימ

11 



המנהלתרהבהחבניהולהקרןשלהכספיהמצב .ד

ומינליים)נ(בערכיםומשיכותתוהפקד . 1

 .ש"חיאלפ 9,910ממנהונמשכוחש"אלפי 13,597בקרןהופקדו , 2016ייונ-בואריפהובתק

 3,790שללסךהסתכמופה)והקמבערותהבניכויהפוהקאלתרו(העבמהקופהונטבערותה

 . li!Jיפלא

הקרןאתותש . 2

תדעוווןירוהדירקטיע"הנקבעתתוההשקעלמדיניותםבהתאןהקראתמנהלתהחברה

שלבשיעורליתישלוטוברתימינלונתשואה 2016יניו-ארוניפהובתקבהיהנהקרן .ההשקעות

0.39% . 

ההשתלמותקרןאודותניםונתומידעכוזיר .ה

הקופהיעמיתלגביניםונת .א

... ' ~ f! נהלשדשיםוח-6ל-חושדים-6ל
ביוםשהסת"מהוםבי Jת"מ Oהשםביוומתייסהש

רמבדבצ 31יוניב 30 •יבונ ~ 0

2016 
-~ 

20rl5 2015 . --_,_ 
"-

ם:יתעמירפמס

 451 467 486פעילים

 209 203 210םפעילילא
 660 670 696סה"כ

ים:תיעמתנוחשב.וספרמ

 455 486 500םפעילי

 218 199 210יל•םפעאל

וטנלים~נוהמם•כסנ
 :}ש"ח •באלפ{

 183י 858 191י 870 188י 058פעילים
11 119י 004םיעילפלא 8,351 124,394 

םוצאת'יתםניונת

 :}ח"שפ•ל{בא

 258 435 1,600םיחדשםימצטרפורעבםימשובתםגמולידמי

 26,783 13,571 13,597מוליםגמדמיםליובתק

 1י 410 1י 410 455פהולקבירהצהבערות
 7,650 2,216 4,245הפהקומהריצבתרוהעב
 :יםמותשל
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 10,974 4,486 9,910פדיונות

---אחרים
 1,651 4,754 ) 1,959 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :)ח"ש{באלפימנכסיםשנבגוניהולדמי

 1,289 654 667פעיליםלאופעילים

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנבגוהולינדמי

במונחיםמנכסיםממוצעניהולדמישיעור
\באחוזים}שנתיים

 0.42 0.42 0.44םיליפע
 0.42 0.42 0.44פעיליםלא

מהפקדותממוצעניהולדמישיעור
(באחוזים):

---

פעיליםלאםיעמית .ב

שלנהלתקופהלקתופה- .,. ·- ..• " '-· ""," 1"
ביוםימהישהסתביוםת••מה oשהביוםית•מה oשה ~

דבצמבר 31:ג•וג• 30יבוב• 30

·---· 2016 2015 2015 
 :קשרמנותק•חשבונות

 16 60 16חשבונותמספר
 3,710 34,583 9,174ש"ח)(אבלפיונטםימנוהלנכסים

 16 73 20 )ח"ש(באלפימנכסיםשבגבוניהולדמי
מנכסיםשבגנוממוצעניהולדמישיעור

0.44% 0.42% 0.42°/o 
שנתיים)ונחים(במ

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור .ג

שביתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהיבםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,החוקיההסדרולהוראותלה

מהיתרות. 2%שלמרבישבתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאהשהקרן

המהווים , 0.22%שלבשיעורהינם 2016בשבתהראשוןבחציוןבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.44%כשלשנתישיעור

בגיןבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתולליםכאלהניהולדמיכי ,מובהר

השיעוריםפיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןבע"מערךניירותולפסגותהקרןתפעול

איתם.בהסכםשבקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות .ד
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הנכסיםבסךהקיטוןהקרן,ע"יהמנוהליםבנכסים-0.6%כשלירידהחלההראשוןבחציון •

עלאחרות)לקרנותוהעברותכספים(משיכתעמיתיםע"יכספיםמשיכותמעודףנובע

החציוןבמהלךהקופהשהשיגהמהתשואהוכן ,הקרןאלוהעברותכספיםהפקדות

הראשון.

ברמהוכןאשתקדהמקבילברבעוןההפקדותלרמתדומהנשארהלקרןההפקדותרמת •

 .אחרותהשתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהעברתגידוללראותניתןזאתעם ,שנתית

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ו

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ז

משנהוחקיקתחקיקה . 1

-2014תשע"ד ,)גמללקופתתשלומים( )גמלקופות(פיננסייםשירותעלהפיקוחתקנותתיקון

במסגרת .התשלומיםלתקנותתיקוןברשומותפורסם 28.6.2016ביום- ) 28.6.2016וםימ(

-50מפחותהמעסיקיםלמעסיקיםביחסהתקנותשלהתחילהמועדנדחההתיקוןהוראות

1.1במקום 1.2.2018ליוםעד ,עודבים  50לפחותקיםיהמעסלמעסיקיםביחסוכןו 2017.

שיעורכיהוהבר ,בנוסף . 1.7.2016במקום 1.2.2017ליום-100מיותרלאאךעובדים

כספיםבהעברתאיחורבשלהריביתשיעוריהיהגמללקופתבהפקדהאיחורבשלהריבית

 .הבנקאיתמהמערכת

משנהוחקיקתחקיקהטיוטות . 2

ניירותשלוהחזקהמכירה ,(רכישהגמל)קופות(פיננסייםרותיםישעלהפיקוחתקנותטיוטת

תיקוניםמספרכוללתהתקנותטיוטת- ) 24.4.2016(מיום-2016התשע"ו ,(תיקון)ערך)

ברוקריםלבחירתתחרותיהליךכתילערעקרונותלהסדירשמטרתםהקיימותלתקנותמוצעים

במסגרת ,כןכמו .קשוריםצדדיםעםחוץבמטבעאוערךבניירותעסקאותלביצועולהתקשרות

המוצעים:התיקוניםעיקרילהלןערך.בניירותההחזקהתחוםאתגםלהסדירמוצעהתיקון

שמונהביןשיתקייםתחרותיהליךלפיעשהיתערךניירותשלומכירהשהירככילקבועמוצע

ימוסדמשקיעעללאסורמוצע ;העיקריותבתקנותשקבועכפיארבעהולא ,לפחותמשתתפים

ניגודבשלחוץמטבעאוערךניירותמהםאוקשוריםצדדיםבאמצעותלמכוראולרכוש
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גםתחרותיהליךלקייםמוסדימשקיעלחייבמוצע ;זהמסוגבעסקאותלהיווצרהעלולהעניינים

כילקבועמוצע ;לפחותמשתתפיםחמישהבין(קסטודי)ערךרותינישלוסליקההחזקהלצורך

מהיקפהכשיעורייגזרולאלעסקהקבועכסכוםיגבהערךניירותשלסליקהבגיןעמלהתשלום

הושמטהנוכחיתהתקנותבטיוטתכי ,לצייןישועוד.בודדתמכירהאורכישהפעולתשלהכספי

כספיאתהמתפעלבנקאיתאגידבאמצעותערךניירותשלוסליקההחזקהעלהאיסור

הקודמתהתקנותבטיוטתהוצעאשראיסור ,גמלקופותלניהולבחברההמנוהליםהעמיתים

 . 29.7.2015םומי

הממונהוהנחיותעמדות ,מוסדייםגופיםחוזרי . 3

 1ביום- ) 29.5.2016(מיוםמעסיקיםממשק-ממונהעמדת 2016-10795 .שה .א

גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלתוקףבכנסו 2016בפברואר

הפקדתעלדיווחהבערתכיקובעתהתשלומיםלתקנות 13תקנהגמל).לקופת(תשלומים

 ,למעסיקמנהלתמחברהחוזרהיזוןומתןמנהלתלחברהממעסיקגמללקופתתשלומים

לחוזרה'נספח .הממונהשיורהכפיאחידובמבנהממוכןנתוניםקובץבאמצעותייעשו

והכספיםהמידעהעברתתהליךאתמסדירמעסיקים,ממשק- 2015-9-18מוסדייםגופים

עוסקתהעמדה .מוסדייםלגופיםמעסיקיםביןכאמורמידעלהעברתאחידמבנהוקובע

בסוגיהובפרטמעסיקיםממשקליישוםבנוגעןוההשוקאגףשערךבדיקהבממצאי

פרטילביןבקובץהדיווחפרטיביןהתאמהביצועאופןשעניינה ,דבביקהשעלתהמרכזית

המנהלת.החברהשלהבנקבחשבוןהתנועה

מיום(תיקון-גמלקופותביןכספיםהבערתחוזר 2016-9-11מוסדייםגופיםחוזר .ב

קופותןיבכספים"העברת 2015-9-1מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר- ) 19.7.2016

התיקוןגמל.קופותשלמנהלותחברותביןהכספיםהבערתתהליךאתהמסדיר "גמל

עבורההליךאתולפשטהכספיםהבערתתהליךשלהזמניםלוחותאתלקצרמבקש

עלהמבעירהלקופהלהודיעהמקבלתהקופהחובתבוטלההתיקון:עיקרילהלן .הלקוח

מהקופההניודבקשתלהעברתהזמןמשךתוקן ;כספיםלהעברתבקשהקבלתעצם

בקשותלדחייתעילותביןהבחנהבוצעה ;עסקיםימילשניהמבעירהלקופההמקבלת

 ,הכספיםהבערתטופסעלמחדשחתימהותידרשהכספיםהעברתתבוטלשבגינןהבערה

ותבצעההעברהבקשתאתהמעבירההקופהתעכבשבגינןייטכניות"דחייהעילותלבין

כינקבעמחדש;העמיתבהחתמתצורךללאוזאתההעברה,טופסשלוהתאמותתיקונים

כספיםהבערתדחייתעלהודעהלשלוחמעבירהקופהרשאיתהעמיתלהסכמתבכפוף

הבערתבתהליךהמובערמידעהבערתכינקבע ;העמיתשלהאלקטרוניהדוארלכתובת
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הממונהשיקבעאחידובמבנהממוכןממשקבאמצעותתעשהמוסדייםגופיםביןכספים

 .) 7סעיף(למעט 2017בינואר 1ביוםהחוזרהוראותשלתחילתןועוד.

- ) 19.7.2016(מיוםתיקון-גמללקופתתשלומים 2016-9-10מוסדייםגופיםחוזר .ג

עיקרילהלן .גמל"לקופת"תשלומים 2015-9-35מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר

התקנותבהוראותעמידהאיעללמעסיקנוספתהודעהלמשלוחהמועדתוקן :התיקון

ביתרשהופקדתשלוםהשבתכינקבעגמל;לקופתתשלומיםהפקדתעלדיווחלעניין

שלילי;דיווח-מעסיקיםממשקבקובץהמעסיקידיעלשהוגדרהתשלוםלאמצעיתיעשה

ביוםהחוזרהוראותשלתחילתן .ועודביתרשהופקדתשלוםלהשבתהמועדיםתוקנו

 .) 2-4סעיפים(למעטפרסומן

מוסדייםגופיםחוזריטיוטות . 4

(מיוםמוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי 2015-205מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

י 2016-5-9מוסדייםגופיםחוזראתמתקנתהטיוטה- ) 27.7.2016
1 

עלהחליםהשקעהכללי

בכללנקוטמוסדיגוףהמחייבתההוראהתוקנההחוזרטיוטתבמסגרת .מוסדיים"גופים

החיסכוןכספימוללמבוטחאולעמיתשנתןהלוואהקיזוזבטרםלרשותוהעומדיםהצעדים

לעמיתיםהלוואותהמעניקמוסדיגוףכלמחייבהמתוקןהסעיף .העמיתשםעלהצבורים

שלהצבוריםהחיסכוןכספימולההלוואהקיזוזטרםלנקוטעליוצעדיםאילובנוהללקבוע

טיוטתבמסגרת ,כןכמובמועדם.נפרעושלאבמקרהההלוואהכספיגבייתלצורןהעמית,

 .מוסדיגוףידיעללדיורהלוואותלמתןהנוגעותהוראותנוספוהחוזר

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךח.

מנהל .בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליןהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

 ,ל"המנכ ,גםנכחוהועדהלחבריפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימהבאוגוסט 9בתאריך . 2

 .המבקרהחשבוןרואהממשדרח"ורוהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות .ט

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו,המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת
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לסכם ,לבעד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2016ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

17 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםות(דוחהממשלתיותהחברות

 2007-התשס'יח .כספי)

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/6/2016ביוםיימתהמסתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןעילהשפהעשויים

תאריך

 2016 ,באוגוסט 9

 2016באוגוסט, 9
 ,מכליסמשהסבדהשופטתאריך

החברהמבכ"ל

 2016 ,באוגוסט 9
כספיםמבהל ,סוויריראובןח"רותאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהיר ,מכליסמשהאבי.

 )"המנהלתהחברה" :ן(להלבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח")(להלן: 30/6/2016ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםבכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,באותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

חריםאידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלןבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנונהלתהמהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכן ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןיעלהשפשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :יכספדיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםריסבאשר ,כספידיווחעלפנימיתה

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחר•םעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאיבהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

 .כספידיווחעלהמנההחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2016באוגוסט, 9
תאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירוראובןסוויריאני,

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

 ."הדוח") :(להלן 30/6/2016ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותרלאו ,בווללשנכשהמצגיםכדיהנחוץתימהות

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותןפבאומשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,תיותוהמההבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

יבגלונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםוזהצהרהםיריהמצההמנהלתבחברהםיואחראני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספיווחידעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלקוחנויפתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסתיומהשמידעלהבטיחועדיםיהמ

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלתיפנימבקרהקביעתעלפיקחנואוספי,כוחודיעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכןיפהכסהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות )ן FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתווהצגנהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותלשהאפקטיביותאתוהערכנ .ג

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-ו;ערכתנהעלהתבססב

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהשינויכלבדוחלינויג .ד

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

ן-וכ .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

הבקרהלבגיתריובהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהרהחבשלביכולתהלפגועשצפוייםריסבאשר 'פיסכדיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחריםבדיםועםימעורבאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתנהישאוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2016 ,באוגוסט 9 ~
כספיםמנהל ,ראובןסוויריתאריך
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"' 

בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2016ביוני 30ליום

מבוקר'(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2016ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר)(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

23 

 24-26הצהרות

 27בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 28והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 29-31בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכברד
בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 Z016ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןע"מבלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
ותזרחוה 2016ביוני 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו ."םייבינלתקופותכספי"דיווח .האוצרבמשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הירהסקהיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםירתנוסקאתערכנו
יכספמידעשלסקירה .היישותיישלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכךכישראלמקובליםביקורתלתקניכהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחרותמביעיםאנואיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינוהניילהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא 'סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספידיווח" IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך,

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

 .c ,.,1 '~(ו r. 5ז·ריז,רכבי
ושרתיורדיצבי

חשבוןרואי

 2016באוגוסט 9תאריך:

 Z0404Z8-073פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקדו ZSהרכבת 1רחאביב:תל



הדירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה 1כורםהילה 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח"דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור /שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא /מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,ותיהמהותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםתעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות,
בדוחות.

שלבחברהתםולוהתקיימלקביעתםאחראית 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו /כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשלוייגלצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 1שלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם 1לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלמיתיהפנבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2016ווגוסטבא 9
,נטר-לוי 'תאריך
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתושניתנוהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסף(דו''חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירמכליס,משהבדימוסהשופטאני, , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

l . לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלוןיהדירקטורדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאויםגמצאותםניתנושבהן

בדוחהבלולאחרבספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאת ,המהותיותתוניהבחמבל ,נאותבאופןמשקפיםרקטוריוןיהד

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיובזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדואני . 4
גרמנואו 'באלהונהליםבקרותקבענולבךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתעתםילקב

הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוובזוהצהרהםיהמצהירבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבסס 'שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםקוייםיהלבלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;כספימידעלודווחלסבם ,לעבד ,לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביו ,תרמיתבלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 2016 ,באוגוסט 9
תאריך

אדבלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בי'מצהירסוויריראובןח 11רואני' ,-2005התשס"ההדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11נע

עובדהשלנבוןלאמצגבלוליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהבללואחרבספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי'המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי ,בזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםנקרותקבענולבךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםנקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלךבפרט 1בחברהאחריםידיעללידיעתנומונאולחברה

החברהשלהמנקרהחשבוןלרואהגילינוובזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבססושלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתבקרה

בספי;מידעלודווחלסבםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוניןמהותיתביותרמית,בלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעלואחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2016באוגוסט, 9
תאויד

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

נייםיביהכספהמצבעלדוחותתמצית

 31ליום
בדצמבר

2015 
ביוני 30ליום

2016 2015 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי
 :נכסים

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

3 
147 
143 

6 
131 
181 

4 

224 
112 

 340 318 293הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

 :התחייבויות

 293 318 340זכותויתרותזכאים

 293 318 340ההתחייבויותכלסך

---- 293 318 340תייבויווההתחההוןכלסך

----c2016 ,באוגוסט 9 כ 
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

סוויריראובןח 11רו

כספיםמנהל

27 



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31יוניב 30ביוני 30

2016 2015 2016 2015 2015 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיבאור

 667 654 334 325 1,289ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 667 654 334 325 1,289ההכנסותכלסך

 667 654 334 325 1,289 3וכלליותהנהלההוצאות

 667 654 334 325 1,289ההצואותכלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

 :כלליא.
בחוקכהגדרתהמנהלתחברהיאהבע''מםלשופטיההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקהוכפופ ,-2005ה 11סהתשגמ)ל,(קופותפניננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםםיוכמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

 :ניהלודמי .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאי .רווח
 .הדיוהוראותפיעלעבשיקהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיהוןבוייםנהשיעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות .ג
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
קופה.בםעמיתיהלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות

החשבונאיתתיוהמדינעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותחינהאלה,םיביניכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2015מברבדצ 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

ומייםבינלאכספידיווחיבתקנעמידהעלהצהרהב.

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםייםכספבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2015בדצמבר 31כיוסשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותםעביחדאותה
השנתיים").וחותהד 11 :(להלן

 9ביוםהחברהדירקטוריוןדייעללפרסוםאושרהםינייבהכספייםהדוחותתמצית
 . 2016באוגוסט,

דעתושיקולניםבאומדשימושג.

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכותדעתיקולבש

עלולותבפועלשהתוצאותבהריווהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותהיותל

וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותםיישובעתההנהלה,שלהדעתשיקול
ששימשואלועםםעקבייחינםוודאות,יבאהכרוכותערכותבהששימשוהעיקריות

 .השנתייםהכספייםתובדוח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותםיבאור

וכלליותהנהלההוצאות - 3באור

לשנה חודשים-3ל חודשים-6ל
שהסתיימה שהסתיימו שהסתיימו

ביום ביום ביום

בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30

2015 2015 2016 2015 2016 -- --
מנוקר מבוקרבלתי

ש"חאלפי

דירקטוריםביטוחפרמיית 49 57 14 29 81

דירקטוריםגמול 104 84 64 49 161

המתפעללבנקניהולדמי 107 109 54 56 217

השקעותמנהלניהולדמי 53 54 27 27 108

נותקרניהולדמי 4 11 3 5 20

 •ומקצועימשפטיייעוץ 337 332 171 170 651

ואינטרנטבמחשאחזקת 6 6 3 3 13

ותדוחמשלוח 6 3 1 1 14

פחתהוצאות 1 1 2

אחרות ) 3 { ) 3 { ) 15 { 22

1,289 325 334 654 667 
-- -- -- --

בגיןהוצאותלותכולוכלליותהנהלההוצאות
נסךמיכון 6 6 2 2 13

-- -- -- --
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

צועי 12וממשפטיייעוצהוצאותפירוט •

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30יביונ 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
מבוקרקרומבבלתי

ש"חאלפי

 86 22 21 44 43חשבונותביקורת

 91 23 22 46 46פניםמבקר

 154 39 38 78 77כספיםמנהל

 122 36 34 65 62משפטייעוץ

 71 19 20 36 36השקעותיעוץ

 49 13 13 25 25סיכוניםניהול

 64 16 21 32 42ומזכירותהיפאכממונה

 11 2 2 5 5מידעאבטחת

-- 3 1 1מקצועיות
337 332 171 170 651 
--------

תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטילים ,יופעלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתקוח
ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטובנסיבות

לקופה.כספיםהעברת

 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

יותתהממשלהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים- 5באור

 . li!Jמיליוני 307הוא 2016יביונ 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית
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