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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

בע"מ,לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתפטיםלשוהשתלמות

ומעביד).

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמות"קרןבשםגמלפתולקוהמנהלת"),"החברה(להלן:

שלהיחידהלותהפעי ."הקרן")(להלן:המנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלת ,ידיתתאגישות

 .הקרןולניההינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ההממשלתיות,החברותבחוקכהגדרתהממשלתית,חברההינההמנהלתהחברה

כדלקמן:מוחזקותהמנהלתברההחשלמניותיה

למנותהזכות ',אסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמייידעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבע

למנותהזכות ,ביסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

 .החברהכמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרונט ,הנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lilJמליוני 290-כלעומת ,נmמיליוני 266כ-הינו 30/6/2020ליוםנטו ,הקרןנכסיהיקף

2019 . 

ולםכאשר , 31/12/2019ליום 563לעומת , 540הינו 30/6/2020ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

ומעביד).עובד(הפקדותשכיר"ית"עמבמעמד
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יסודבמסמכישינוי . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 14/6/2020ביוםא.

מינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהדירקטוריוןפעלהאמורלמועדקודםעודבחברה.

המדינה.מטעםדירקטוריון,יו"רזהובכללדירקטורים

פנתההחברההמדינה.מטעםחילופייםדירקטוריםמונולאהדוחותעלהחתימהלמועדעד

הדיון.למועדעדנענתהולאודח"צדירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמים

הביקורתבוועדתבסקרווהםהכספייםהדוחותאתלאשרהחברהבאפשרותאין ,האמורלאור

מונוולאמאחרמכך,המשתמעכלעלחסר,ובקוורםדח"צנוכחותללאובדירקטוריון,

דירקטורהוסמךולאהמדינה,מטעםהדירקטוריםמכסתלהשלמתהמדינה,מטעםדירקטורים

המדינה.מטעםדירקטוריוןיו"רמונהולאכדח"צ,המדינהמטעם

ברבעוןהביא , 2020שנתשלוהשניהראשוןברבעוןהעולםברחביהקורובהנגיףהתפשטותב.

בהעברתושיבושבייצורבהאטהוכןהעולםברחביהמוביליםבמדדיםחדותלירידותהראשון

מקביעתכתוצאההבינלאומיתהתעופהוצמצוםהבינלאומיתבתובלהשיבושיםנוכח ,סחורות

בביקושים.צמצוםו/אושונותלאוכלוסיותבידודנהלי

משריםאלואירועיםהמשבר.סיוםלמועדתחזיתאיןהכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדנכון

הטלטלהוהעולמית.המקומיתהכלכלהעלהטווחוארוכתהבינוניתההשפעהלגביוודאותאי

הכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדשעדכךעלהשפיעהלעילכאמורבשווקיםהגלובלית

עםביחדהמנהלתהחברהשלההשקעותוועדתשלילית.תשואההנוכחיתבשנההקרןהניבה

החברהתפעולבתחוםהןהתאמותלבצעבמטרהבנושאדיוניםמקיימיםהחברהדירקטוריון

 .ההשקעותניהולבתחוםוהןוהקופה

מיוחדתדירקטוריוןישיבתערכההחברה ,ההוןשוקרשותעלהממונהלהנחיותבהתאם

נגיףלהתפשטותהיערכותהאתלבחוןבמטרהלעילהמתואריםבנושאים 16/3/2020בתאריך

בהתאםפעילותהויכולתהנגיףהתפרצותהשפעותעםהחברההתמודדותואופןהקורונה

לפעילותוהיערכותבכללוהציבורהעסקיתהפעילותהמשךאופןלגביהממשלהלהוראות

 .הנדרשותוההתאמותבחירוםהחברהשלהעסקיתהמשכיותלתוכניתבהתאםחירוםבמצב
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אירועיםאחרמקרובעוקביםהחברהשלהסיכוניםומנהלההשקעותמנהלההשקעות,ועדת

דיוניםומקיימיםההשקעותתיקבהרכבשוטףבאופןדנים ,והגלובלייםהמקומייםבשווקים

נכסיעללשמורמנתעלוהכל ,ובעולםבארץוהבורסותהשווקיםלהתנהלותבהתאםתכופים

הנדרשת.והנזילותהגמלקופת

ולפעילותשירותיםלמתןהיכולותלחיזוקנערכוהשוניםוספקיההחברההנהלת ,במקביל

אתהאפשרככלולהקטיןוהקופההחברהשלהפעילותאתלשמרמנתעלדיגיטלייםםיבערוצ

בעמיתים.הפגיעה

(ביחסהעמיתיםכספישלוהפדיונותהמשיכותבהיקףמהותיגידולנראהלאהמשברמתחילת

 .לעילכאמורהשליליתהתשואהעקבהינההקופהבנכסיהירידהועיקרקודמות)לתקופות

תימשךובכלללעילהמתואריםמהאירועיםכתוצאההעמיתיםבנכסיהקיטוןשמגמתככל

 . 2020שנתבמהלךמהעמיתיםהנגביםהניהולבדמיעלייהצופהשהחברההריזמן,לאורך

יעודכנוהניהולודמיהקופהיבנכסהשינויעלרציףבאופןלעקובממשיכההחברההנהלת

 .בהתאם

המנהלתהחברהעסקימצב .ב

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"בפנסיה),קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

רגולטוריות).למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברה ,בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםםיתימהעמהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

כספיים.לקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייביםמזומנים,ושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולאהרבעוניים,הדוחותעלמהותית

 .החברה
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הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויותג.

נגיףהתפרצותעםשנה,מאהמזהנראתהשלאתקדיםחסרתטלטלהספגההעולמיתהכלכלה

והשתקתהנגיףהתפשטותהעולם.כלאלזלגומשםבסיןהשנהשלהראשוןברבעוןשהתחילהקורונה

השניברבעוןהכלכלייםמהנתוניםשמשתקףכפיאפרילבחודשלשיאםהגיעוהכלכליתהפעילות

הרבעוןבתחילתשנתיים.לפחותתיקחהנראהשככלההתאוששותואתהמיתוןעומקאתשמסבירים

בואסקלציהשלבתהליךחברתיוריחוקגבולותלסגירתבפעולותלנקוטהחלוהעולםממשלותהשבי,

לסגרהעולםמדינותרובאתוהובילוהחריפוההגבלותכךעלו,המוותומקריהתחלואהשנתוניככל

חוותההעולםבכלהכלכליתהפעילותשכןדרמטיותכךכלהכלכליתהפעילותעלההשלכות .כללי

רביםלקשייםהובילזהמשברשלהתקדיםחסראופיוהכלכלית.הפעילותשלפתאומית""עצירה

המשךלגביגדוליםשאלהלסימניהביאבעולםהנגיףהתפשטותוקצב ,הכלכליותההשלכותבניתוח

תחזיותאתמטהעידכנוהגדוליםהגופיםבעולם,בתחלואההגידוללאורבינתיים, .ההתאוששות

ב- 4.9o/oב-להתכווץצפויהעולמיהתוצר ,המעודכנת IMFה-תחזיתפיעל .העולמילתוצרהצמיחה

המאהשל-30השבותמאזותריבהחדהההתכווצות ,) 3.0%שלמהתכווצותמטה(עודכן 2020

גלשלובמקרההעולמיבתוצר 6.0%שלירידהשני)גל(ללאהמרכזיברחישצופה OECDה-הוקדמת.

 ,קודרותתחזיותרעים,כלכלייםנתוניםלמרות .העולמיבתוצר 7.6%שלירידהבחורףשני

המניותשוקי ,הכלכלהפתיחתשללאחורוגלגולהקורונהנגיףהתפשטותבגזרתשליליותהתפתחויות

השווקים .-90השנותמאזביותרהחדההרבעוניתהעלייהעםחיוביתבאווירההשניהרבעוןאתסיימו

הבנקיםשלתקדיםחסריותמריציםלחיסוןהתקווה ,הכלכליתהפעילותמחידושעידודלשאובמעדיפים

והממשלות.המרכזיים

עלאפריל-מאיבחודשיםאותתוובאירופהבארה"ביהשנהרבעוןבמהלךשיצאוהשוטפיםהנתונים

האבטלהשיעור ,בארה"בבלבד.הדרגתיתאךהתאוששות,עליוניובחודשתקדיםחסרתהתכווצות

11 %עלעמדיוניבחודש  , 0.6%עלהשנהשלהשניברבעוןעמדה ) CPI (השנתיתהאינפלציה . 1.

לאפקטבמקבילבעולםהאנרגיהמחיריירידתרקעעלוזאתהקודםהרבעוןבסוף 1.5%לעומתירידה

הגיבוהמרכזייםהבנקיםכאמור,האמריקני.המשקהשבתתבעקבותהקורונהמשברשלהדיפצליוני

-1.2בכהשניברבעוןמאזנואתשהגדילהפדבהובלתהעולםבכלמרחיבהמוניטאריתבמדיניות

-11.0%כ(המהוויםדולרטריליון 2.3שלבהיקףתכניתעםכןגםהגיבהוהממשלהדולר,טריליון

השני,הרבעוןלסוףנכון .נוספתסיועחבילתעלבקרובלהודיעצפוייםההחלטותמקבלימהתוצר).

מהתוצר,-14.0%כהמהוויםדולר,טריליון-3כעלעמדהאחרוניםחודשים-12בהמצטברהגירעון

 .השנייההעולםמלחמתמאזביותרהגדולהגירעון

עמוקהואףתקדיםחסרתהתכווצותעלמצביעיםהשוטפיםהנתוניםבאירופהגם ,לארה"בבדומה

מדדיכמוהכלכלית,הפעילותמצבעלשמצביעיםהנתוניםהשני,הרבעוןלסוףנכון .מארה"ביותר

8 



מנהלימדדיותר.מתונהכיאםההתכווצות,בשלבעדייןשהכלכלהכךעלמאותתיםהרכש,מנהלי

בהתאמה.נק',-48.3ונק' 47.4עלהשניהרבעוןבסוףעמדוובשירותיםבתעשייההאירובגושהרכש

השנה.שלהראשוןברבעון 7.1 %לעומת-7.4%לעלהמאי)לחודש(נכוןהאירובגושהאבטלהשיעור

הירידההראשון.ברבוען 0.7%לעומת 0.3%עלהשניברבעוןעמדהשנתיהאינפלציהקצב

תכניותלספקממשיך ECBה-לפ,דבדומה .העולמייםהאנרגיהמחירימירידתבעיקרנובעתבאינפלציה

משברעםלהתמודדמנתעלהריאליתולכלכלההפיננסיתלמערכתנרחבתותמיכהכמותיתהרחבה

אתוהאריךאירומיליארד 600בעוד ) PEPP (הכמותיתההרחבהתכניתאתהגדיל ECBה- .הקורונה

צפויההכלכלה-2020בכאשרמעודכנותצמיחהתחזיותפרסמובמקביל, . 2021אמצעעדהתכנית

 .-5.2%ב-2021בולעלות-8.7%בלהתכווץ

הסחורותבמחיריחדהלירידההובילהעולמיהביקושלצדהדרמטיהזעזועהסחורות,מחיריבגזרת

יהשנהרבעוןסוףלקראתהעולםברחביהכלכליתהפעילותחידושעם .בפרטהנפטובמחיריבכלל

-בעלה BRENTמסוגנפטחביתמחיר 2020שלהשניהרבעוןבסיכוםלהתאושש.החלוהנפטמחירי

60.0°/o ומסוגלחבית-$41.4לWTI לחבית-$39.4ל-95.0%בעלה. 

ב-נחלשהדולרכאשר 'המטבעותסלמולאל-1.7%בנחלשהדולרהשנהשלהשניהרבעוןבמהלך

וב-היןמולאל-0.4%בהתחזקהדולרמנג,דהשוויצו•.הפרנקמולאל-1.4%ובהאירומולאל 1.8%

 .הפאונדמול 0.2%

 ,הקורונהנגיףשלהפגיעהבעקבות-6.8%בהשנהשלהראשוןברבעוןהתכווץהתוצר ,בישראל

נכוןפורסמולאהשניהרבעוןשלהצמיחהנתוניהאחרונות.השניםבעשריםביותרהגבוהההירידה

ה-תחזיתפיעל .תקדיםחסרתותצהתכוועלמאותתיםהשוטפיםהנתוניםאךאלושורותלכתיבת

OECD הצמיחהתחזיותאתעדכןישראלבנקבנוסף, .-42.0%בכלהתכווץצפויהשניברבעוןהתוצר

מעסיקיםהובילהקורונהמשבר .-2020ב-6.0%בהתכווץהישראלישהתוצרצופהוכעתמטהכלפי

הלמ"ספיעלהאבטלה.בשיעורלעלייהשהובילמהתשלום.ללאלחופשהעובדיםלהוציאבמשקרבים

הנעדריםבגיןלאבטלהוהתוספת 5.2%עלעמדיוניחודששלהראשונהבמחציתהאבטלהשיעור

 . 5.3%עלעמדהקורונהבעקבות

השניברבעוןהקורונה,משבררקעעלבמיוחדגבוההמתנודתיותסבלהשקלהראשוןשברבעוןלאחר

הגיעהרמתוכאשרהדולרמולאל-2.3%בהתחזקהשקלהרבעון,בסיכום .לייסוףהלחציםהתחדשו

לסלביחסלאירו.שקלים 3.89שללרמהרויהאמולאל-0.5%בוהתחזק ,לדולרשקלים-3.46ל

 .השנהשלהשניברבעון-1.6%בהתחזקהשקל ,המטבעות

וריביתתקציבאינפלציה,

קצב .-0.7%בבמצטברהשניהרבעוןשלהחודשיםבשלושתפותיברצירדלצרכןהמחיריםמדד

בשלהשני.הרבעוןבסוף 1.1%למינוסהרבעוןהרבעוןבסוף-0.0%מירדהשנתיהאינפלציה
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לנקוטהמשיךישראלבנק ,הריאליתולכלכלהלשווקיםממנושנבעוהזעזוע ,הקורונהיףנגהתפרצות

ללאהריביתאתהותיראמנםישראלבנקהכלכלית.ובפעילותהפיננסיתביציבותלתמיכהבפעולות

שקליםמיליארד 15עדשלבהיקףקונצרניותאג"חרכישותתכניתהשיקאך , 0.1 %שלברמהשינוי

 .המשניבשוק

מיליארד 67 . 1עלעמד 2020שלהשניברבעון )ביטחונייבואמע"מללא(ממיסיםהמדינההכנסותךס

 )אשראימתןלא(לותצאוההסךמנג,דאשתק,דהמקבילההתקופהמולאל 19.3%שלירידה ,ח"ש

 .אשתקדהמקבילההתקופהמולאל 18.8%שלעלייה ,ש"חמיליאדר 113.4עלעמדהתקופהבאותה

-12בהגירעוןהקורונה.משבררקעעלהגיעההוצאותבצדהחדוהגידולההכנסותבצדהחדההירידה

הרבעוןשלבסיומו 6.4%שללרמההראשוןהרבעוןבסוף 4.0%שלמרמהעלההאחרוניםהחודשים

עלוזאתמתוצר-13.0%כעללעמודצפוי-2020בהגירעון ,ישראלבנקשלההערכותפיעלהשני.

הסיועתכניתהיקף .הקורונהמשברעםלהתמודדלמשקלאפשרשנועדההפיסקאליתההרחבהרקע

אתנקרשהוצגההאחרונההתכניתמהתוצר.-13.7%בנאמדותכהעדהממשלהידיעלהוכרזוש

 .ועסקיםעצמאיםלשכירים,יטחוןברשתוכוללת ," 2020-2021כלכליתבטחון"רשת

ב- 2020שלהראשוןברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-םיהתשלוממאזן

העלייה . 2019שלהאחרוןברבעוןדולרמיליאדר 3.5שללעודףבהמשךזאת ,דולרמיליאדר 3.8

שלוירידההשירותיםבחשבוןדולרמיליאדר 0.7שלעלייהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבוןבעודף

הסחורות.בחשבוןבגירעוןדולרמיליאדר 0.7

המניותשוק

 125ת"אמדד ,-8.6%בעלה 90ת"א '-1.0%בעלה 35ת"אמדד , 2020לשנתהשניהרבעוןיכוםבס

 DOWה-מדד ,-20.0%בעלה-S&PSOOהמדד ,בארה"ב .-8.8%בעלה SME-60הומדד-3.8%בעלה

JONES הומדד-17.8%בעלה-NASDAQ המדד ,ופהבאיר .-30.9%בעלהSTOXX600-ב-עלה

בשווקיםובאסיה .-23.9%בעלההגרמני DAX-וה o/12.3°ב-עלההצרפתי CAC-ה , 12.6%

ה-ומדד-13.0%בעלההסיני CSl300מדד ,)ולרית(ד-19.5%בעלה MSCI EM-המדד ,המתעוררים

Nikkei 17.8%בעלההיפני-. 

הנגזריםשוק

מיליון-6.3בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור , 2020לשנתהשניהרבעוןבסיכום

המסחרמחזורהסתכם"חהמטבשוק .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליאדר-886באואופציהיחידות

שקל/אירובאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיח"שדמיליאר-112בשקל/דולרותבאופצי

 .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-3.8בהסתכם
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מדיבהאג"ח

השני.הרבעוןבמהלך 4.0%שלעליהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 . 1.1 %-בעלושנים) 2-5 (ותיוהבינונ-3.8%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות

הרבעוןבמהלך 3.0%שלעליהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-ותצמודלאממשלתיותאג"ח

 . 1.1 %-בעלהשנים) 2-5 (הבינוניוחלקו ,-5.8%בעלה )יםשנ 5+ (הארוךחלקו .השני

קונצרניאגח

 40בוגדתלמדדי ,-0.5%בעלה 20בוגדתלמדדהקונצרניים,האג"חבמדדיהשניהרבעוןבסיכום

מדדנ-1.7%בעלהבנקים-צמודותבוגדתלמדד .מהבהתא-1.4%ו-2.3%בעלו 60בוגדותל

בתמונההסתכםהרבעוןהמרווחיםברמת .-0.8%בידרתשואותמדדואילו-1.3%בעלהודות-יתרצמ

נ"ב-9בעלה 20בוגדתלמדדשלהמרווח .בחדותנפתחוהמרווחיםהראשוןשברבעוןלאחרמעורבת

"בנ-121ל"בנ-63בירדבנקיםבוגדתלמדד ,נ"ב-203לנ"ב-50בידר 40בוגדתלמדדנ"ב,-233ל

מיליארד 15.2גויסובאפיק,הוןגיוסיבגזרת .נ"ב-400לנ"ב-70בידרשקליבוגדתלמדדשלווחורומ

 .תקדאשהמקבילברבעוןלגיוסיםבהשוואה 2.1%שלירידה ,השניוןברבעאג"חבאמצעותש"ח

המנהלתהחברההוליבנהקרןשלהכספיהמצב .ד

נומינליים)םיכ(בערומשיכותותהפקד . 1

11בקרןהופקדווחהדבתקופת נטוהבערות .ש"חאלפי 9,213ממנהוונמשכח"שאלפי 816,

ש"ח.אלפי 9,205שללסךהסתכמוהקופה)אלהבערותבניכוימהקופה(העברותמהקופה

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

 . 5.59%שלבשיעורשליליתברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתהניבההקרן .ההשקעות

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ה

הקופהעמיתילגבינתונים .א

' l לשנהחושדים-6לחושדים-6ל
-

ום 1בשהסתיימהביוםשהסתיימופ.יוםשהסתיימו

דבצמבר 31ב•וגי 30 '!!בי 30

2026 2019 2019 
 :עמיתיםחשבונותמספר

 377 408 352פעילים
 186 181 188פעיליםלא
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נטומנוהלים~םינכס

 :ש"ח}יפ{גאל

181 160,650פעילים ,077 176,589 

 113,226 111י 394 105,558פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

 :ש"ח}{גאלפי

- 359 392עבורםימשובתםיגמולדמי
םיחדשמצטרפים

 25י 013 12י 816 11י 816גמוליםמדמיתקבולים

---חדגמוליםמדמיתקבולים
פעמיים

 38 5 54לקופהצבירהתוהעבר

 31,232 13י 843 9י 259מהקופהצבירההעברות

 :תשלומים

 15,745 8,014 9,213פדיונות

-אחרים
על )ם(הפסדיהכנסותעודף

 28,694 18י 460 ) 17י 005 (
פהולתקהוצאות

מנכסיםשבגגוניהולדמי
 :}ח"ש{גאלפי

 1,316 663 590םי•לפעולאפע•לים

---מהפקדותשבגגוניהולדמי
 :)ח"ש(גאלפי

ממוצעניהולדמישיעור
שנתייםבמונחיםמנכסים

{באחוזים}

 0.45 0.44 0.44פעילים
 0.45 0.44 0.44פעיליםלא

ממוצעניהולדמישיעור

 :{גאחוזים}מהפקדות
---

פעיליםלאעמיתיםב.

לשנהחושדים-6לחשדוים-6ל
גיוםשהסתיימהב.יוםשהסתיימוב.יוםמו 11ת oשה

דב.צמב.ר 31ב.יוני 30:נ.יוני 30

-2'020 2019 2019 
 :קשרמנותקיחשב.ונות

 34 38 39חשבונותמספר
באלפי(ונטמנוהליםםינכס

20,116 21  )ש"ח 18י 997 061,

מנכסיםשנגבוניהולדמי
 )חש"(באלפי 76 46 44
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שנגבוממוצעניהולדמ•שיעור

 Dשנת"במונחיםמנכס•ם
0.44 0.44 0.45 

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג.

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,החוקיההסדרלהוראותולה

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתיעורילשבכפוף ,בפועלהוצ•אהשהקרן

שלבש•עורה•נם 2020בשבתוניםהראש•םשהחוד 6ב-בפועלשנגבוהנ•הולדמ•

 .-0.44%כשלשנת•ש•עורהמהווים , 0.218%

םמללחברתהקרןתפעולבג•ן•םולמהמשםיהסכומאתכולל•םאלהנ•הולדמ•כ• ,מובהר

•עור•םהשפ•עלוהכלת,ההשקעוניהולבגין"מבעערךכוורותולפסגותמ"בעופנסיהגמל

 .א•תםבהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושיבו"םהתפתחו•ותד.

ליוםבהשוואההקרןי"עהמנוהליםםבנכס• 8.15%כ-שלירידהחלההדוחבתקופת

בפדיונות,בעלייההשלילית,הקופהמתשואתנובעתהנכס•םבסךה•ר•דה , 31/12/2019

המקבילהלתקופהבהשוואהמהקופהכספיםבהעברותקיטוןבק•זוזבתקבול•םמקיטון

 .אשתקד

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ו

קליקדנירו"ח

חשבוןואירושות'ורדיצב•

יבאבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ז

 :הרבעוןבמהלךהפנס•ונ•הח•סכוןעלהחל•םהד•ןבהוראותשחלומהות"םש•נוייםלהלן

ראשית:חקיקה

מסי(תיקוןפנסיוניים)סליקהומערכתשיווק(ייעוץ.פיננסייםתיםושירעלהפיקוחחוקתזכיר . 1

-2020התשייף .) 11

סליקהומערכתשיווק ,עוץ 11 (ם 11פיננסשירותיםעלהפיקוחחוקתזכירורסםפ 2020ביולי 12ב•ום

ב•וםפורסםאשרזהן 11בעבחוקלתזכירבהמשךזאת ,-2020התש"ף ,) 11מס'(ת•קוןוניים)פנס•
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אתלערוךהוצעובמסגרתוהקורונה,נגיףבעקבותשעהכהוראתסםורפאשר , 2020באפריל 7

בלבד.חודשיםשלושהשללתקופהלהלןכמפורטהשינויים

 ,(ייעוץפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק )ה( 11סעיףאתלתקןמוצעהחוקתזכירבמסגרת

לתאגידיתאפשרכי ,ולקבוע"החוק") :ן(להל-2005התשס"הפנסיונים),סליקהומערכתשיווק

באמצעותאווןטלפבאמצעותפנסיוניייעוץלהעניקפנסיוניבייעוץבשמושעוסקלמיאובנקאי

 .דיגיטליאמצעי

יהיהולאהבנק,בסניפיפנסיוניייעוץיעניקובנקאייםתאגידיםכיקובעלחוק )ה( 11סעיף

חלההאחרונותבשנים .הקבועיםהסניפיםלכותלימחוץפנסיוניייעוץלהעניקבאפשרותם

צורךללא ,וקמרחבנקאייםשירותיםלקבלללקוחותהמאפשרת ,משמעותיתטכנולוגיתהתפתחות

שלביכולתםפוגעבחוקהקבועהאיסור .השירותנותןאוהשירותמבקששלפיזיתותבנוכח

התפרצות .ונוחמתקדם ,טליידיגבאופןאובייקטיבייונפנסיייעוץלקבלהבנקאייםציםועהילקוחות

לאורזאתודיגיטלי,פנסיוניייעוץשירותיבקבלתבשוקהקייםהצורךאתהמחישההקורונהנגיף

בשעהזאת,פנסיוני.ייעוץקבלתלשםבפרטהבנק,לסניףלהגיעלקוחותשלהיכולתצמצום

לעלייהמביאים ,רביםעובדיםשלהעסקתםצמצוםאווסיום ,ובעולםבארץבשווקיםשהשינויים

בשמושעוסקלמיאובנקאילתאגידפשריתאכיהוצע ,האמורלאור .פנסיוניייעוץלקבלתבצורך

למועדנכון .גיטליידאמצעיבאמצעותאוטלפוןבאמצעותפנסיוניייעוץלהעניקפנסיוניבייעוץ

 .לתוקףונכנסהאושרהשטרםטיוטהבגדרהינוהמסמך ,הדוחותאישור
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-2020התש"ףשעה),(הוראתהחדש)הקורונה(נגיףכלכלילסיועהתכניתחוקתזכיר . 2

(הוראתהחדש)הקורונהיף(נגכלכלילסיועהתכניתחוקתזכירםפורס 2020ביולי 13ביום

[נוסחהכנסהמספקודתאתלתקןהוצעהחוקלתזכירהיפרקבמסגרת .-2020התשע"ף ,שעה)

ותקתקופתסיוםטרםהשתלמותמקרנותכספיםכתימש ,למעשההלכה ,שיאפשרבאופן ,חדש]

לאותוןוהראשוםהתשלדממועשנים 6חלפובטרםקרי ,הכנסהמסודתבפקכיוםהנהוגהכפי

הראשוןהתשלוםממועדשנים 3חלפובטרם-פרישהלגילשהגיעיחידאועובדגביולחשבון,

יחולשהתיקוןבאופןהכנסהמספקודתאתלתקןמוצעהחוק,לתזכירבהתאם .החשבוןלאותו

הינוהמסמךהדוחות,אישורלמועדנכון .שנהחצישלולתקופהבכנסתאישורומיום ,זמניבאופן

 .לתוקףונכנסהאושרהשטרםטיוטהבגדר

 :משכיתחקיקה

החדש)הקורונה(נגיףםירוחשעתתקנות . 3

בישראליףהנגהתפשטותעםבקשרחירוםשעתתקנותמספרוסמורפהדוחתקופתבמהלך

חובתלענייןההוראותאתהיתרביןמסדירותהחירוםשעתתקנות .חירום")שעתייתקנות :ן(להל

 .הבעודהבמקוםהעובדיםמספרהגבלתלענייןהוראותוכן ;פעילותהגבלת ;דבידו

אחרשוטףבאופןעוקביםוכן ,כנדרשוםהחירשעתתקנותהוראותאתמקיימיםועובדיההחברה

 .לעתמעתשמתפרסמותכפיהבריאותמשדרהנחיות

וחיסכון:ביטוחההון,שוקרשותעלהממונהוהנחיותחוזרי

הקורובהאירועירקעעלשעההוראת-השקעהנכסיניהול : 2020-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 4

חוזרהוראותאתהמתקנתהקורונהאירועירקעעלשעההוראתורסמהפ 2020באפריל 2ביום

אואקטיביתחריגהעללממונהמוסדימשקיעדיווחידברישותמקלזהחוזר .השקעהנכסיניהול

הת.גלתהשבוועדמהמעסקיםימיעשרהבתוךדיווחחובתוםשבמקכך ,מהותיתפאסיביתחריגה

שלושהלמשךשעהכהוראתוזאתש,חודשללתקופההדיווחמועדיוארךלראשונההחריגה

המוסדיהמשקיעידיעלשנקבעכפיהסטייהמטווחחריגהכיזהחוזרבמסגרתנקבעעודחודשים.
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תיחשבאלא ,ההשקעהבמדיניותכשינויתחשבלא ,האחוזנקודות 10שלסטייהלטווחועד

לתיקונה.המועדאתלקבועתידרשההשקעותשוועדתכךפאסיבית,כחריגה

הלוואותמתן-הקורונהמשברעקבשעההוראת-השקעהנכסיניהול : 2020-2-1גמלחוזר . 5

לעמיתים

ניהולחוזרהוראותאתהמתקנתהקורונהמשברעקבשעההוראתפורסמה 2020באפריל 6ביום

האפשרותניתנת ,לחוזרהתיקוןהוראותבמסגרת .לעמיתיםהלוואותמתןבענייןהשקעהנכסי

מקורלהםשישלחוסכיםאחוזיםשלושיםשלמשיעורגבוהבשיעורהלוואהלהעמידמוסדילגוף

קבלתבאמצעותאוביטוחמחברתאופנסיהמקרןזקנהקצבתקבלתבדמות ,קבועחודשיהכנסה

שלההלוואותהחזרתקופתאתלהאריךמוסדילגוףמאפשרזהחוזר ,בנוסףבית.יתקצפנסיה

 ,כןכמו .כיוםשקבועהשניםשבעשלתקופהחלףשנהעשרהחמששללתקופה ,חדשותהלוואות

שלההחזרתקופתאתלפרוסרשאייהיהמוסדיגוף ,קיימותלהלוואותביחסכיקובעזהחוזר

 .שניםעשרהחמשעדשלנוספתלתקופההלוואותיתרת

שעההוראת-מוסדייםגופיםללקוחותשירות : 2020-9-9מוסדייםגופיםחוזר . 6

במסגרתמוסדיים.גופיםללקוחותשירותלחוזרשעההוראתפורסמה 2020באפריל 16ביום

לגופיםשאפשרוכך ,בחוזרשנקבעהכפיהמעברלהוראת 4סעיףהוראתתוקנההשעההוראת

המענהנתוניאתהשנתימהממוצעולהחריגבחוזרהנדרשיםהמענהמזמנילחרוגהמוסדיים

מספר(הגבלתחירוםשעתתקנותשלפקיעתןלמועדועד 2020במרץ 15שמיוםבתקופה

כלאו ,-2020התש"ףהחדש),הקורונהנגיףהתפשטותצמצוםלשםעבודהבמקוםהעובדים

ליישוםלהיערךהמוסדייםהגופיםשללצורךנעתרההרשות ,כןכמובמקומן.שיבואאחרחיקוק

 29ליוםנקבעהותחילתו )השעהלהוראת 5סעיף(התחילהסעיףתוקןזוובמסגרתהחוזרהוראות

 . 2020באוקטובר

אירועירקעעלשעההוראות-מוסדיגוףדירקטוריון : 2020-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 7

הקורובה

הוראותאתהמתקנותהקורונהאירועירקעעלשעההוראותפורסמו 2020באפריל 20ביום

להתכנסוועדותיוהדירקטוריוןחובתמבוטלתהשעההוראתבמסגרת .מוסדיגוףי:ירקטוריוןלחוזר

אשרודיווחיםבנושאיםםידיונדלחותלדירקטוריוןמתאפשר ;פיזיבאופןברבעוןפעםלפחות

מהותיסיכוןלהשיתכדיבדחיהשאיןמצאשהדירקטוריוןובתנאי ,הממונהבהוראותקבועמועדם

הצגהמתאפשרתהקורונה;לאירועקשוראינוהדיווחאוהדיוןוכי ,לקוחותיואוהמוסדיהגוףעל
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מועדשלדחייהוכןהמוסדילגוףהמשותפותויועדותאודירקטוריוןבותיבישועדכוניםנושאיםשל

 .וועדותיוריוןודירקטבותייששלהפרוטוקוליםאישור

 ,זובעתוועדותיוהדירקטוריוןעבודתעליאפקטיבפיקוחההוןשוקלרשותלאפשרמנתעל ,כןכמו

בישיבהשהתקבלוועדותאודירקטוריוןהחלטותתמציתלממונהימסורמוסדיגוףכינקבע

 .הישיבהקיוםממועדעסקיםימי 5המאוחרלכלהקורונהרועיבאשעסקה

הראשוןלרבעוןתקופתייםדוחותודיווחפרסוםמועדדחיית : 2020-9-11מוסדייםגופיםחוזר . 8

 2020שנתשל

תקופתייםדוחותודיווחפרסוםמועדדחייתבדברשעההוראתפורסמה 2020ליבאפר 21ביום

האחרוניםהמועדיםהוארכו ,השעההוראתהוראותבמסגרת . 2020שנתשלהראשוןלרבעון

כךימים,-30ב 2020לשנתהראשוןהרבעוןבגיןהמוסדייםהגופיםשלהכספייםהדוחותלהגשת

 30ליוםעדבמקום( 2020ביוני 30וםילעדהתקופתייםהדוחותאתלהגישנדרשמוסדישגוף

 .) 2020במאי

יוכי- oהפכהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה : 2020-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 9

עדכון

סכוןיהחבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהבענייןלחוזרתיקוןפורסם 2020במרץ 26ביום

באמצעותעובדיהםשלגמלקופתלחשבוןכספיםהפקדתלבצעלמעסיקיםאפשראשרהפנסיוני'

ממשק-הישבנספחמעסיקיםממשקבקובץהמדווחהמידעבסיסעל ,חשבוןלחיובהרשאה

אתלייעלמנתעלכי ,קבעאשרלחוזרוןכעדפורסם , 2020באפריל 27ביוםבהמשך .מעסיקים

שלההרשאהאתלאמתתוכלהפנסיוניתהמסלקה ,המעסיקעבורהרלוונטיהמידעאיסוףתהליך

הרשאהקיימתהמתפעלשלגורםלכךבכפוף ,כאמורהמידעאתלמעסיקולהעבירהמתפעלהגורם

אותושלעובדיוכלשלהעסקתםבתקופתשנצברופיצוייכספיבגיןמידעלקבלתפעולהלביצוע

 . 2020ולייב 26ביוםלתוקףנכנסהחוזרעדכון .מעסיק

תיקון-גמלבקופתקטניםמחשבונותכספיםמשיכת : 2020-2-2גמלחוזר . 10

החוזרגמל.בקופתקטניםמחשבונותכספיםמשיכתלחוזרתיקוןפורסם 2020ביוני 16ביום

-50מהגבוההצבורהיתרהעםקטןחשבוןבעליםילעמיתלשלוחיחויבוהמנהלותהחברותכיקבע

 .בדוארהמחאהח"ש-1,350מונמוכהח"ש

החוזר,פרסוםלאחרקטניםמחשבונותשנמשכוהכספיםבשיעורהמשמעותיהגידולבעקבות

ליתרה(עדקטןחשבוןבעליהעמיתיםלכללהודעותלמתןהוראות ,החוזרתיקוןבמסגרתנקבעו
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שלחובתהלגביהוראותוכן ,הכספיםלמשיכתזכותםבדבר ,שייח) 8,000שלבסכוםבורהצ

בהתאםהכלו ,כספםאתלמשוךלעמיתיםרשתאפשהמחאהלמכתבלצרףמנהלתהרחב

 .בחוזרכמפורטלמועדים

בינייםהכספייםהדוחותאישורהלין .ח

מנהל .בינייםהכספייםהדוחותאישוריךלבההעלבקרתעלמופקדחברהבהכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

נוכחחסרבקוורוםנערכההישיבהביקורתועדתישיבתהתקיימה 2020באוגוסט 25בתאריך . 2

מנהל ,המנכ"ליתגםנכחוהועדהלחבריפרטהמדינה.מטעםדירקטור•םמינויהיעדר

 .המבקרהחשבוןרואהממשדרורו"חהפנימיקרבהמ ,הכספים

חסר.בקוורוםהואאףשהתכנסלדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות .ט

הגילויילגבםיונהלבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"ליתבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

תקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"לית ,זוהערכהסיבסעלהמנהלת.

לבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילויילגבםיוהנהלהבקרותזו

הדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2020ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהדבברוההנהלהוןהדירקטורישלדוח

דיווחעלהפנ•מיתהקברהאפקטיביותדבברנוספיםתדוחו(הממשלתיותהחברות

 2007-"ח oהתשכספי).

אומהות•ןפובאשהשפיעוםויישינחלולא 30/6/2020ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעוז

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיןבאופלהשפיעהעשויים

ופטת wרביד'גיליה
ו"א-יפתחמוזיכימ"ש

 2020סטובאוג 25
~&'!:""""' 

~יץ ן;-•]·~ ;;:ד•רקטורתאריך

מנכ"ליתצפת,צ•לההשופטתתאריך,

 2020באוגוסט 25

החברה

 ~--------- 2020באוגוסט 25
כספיםמבהלי.סוו•רראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (רהצהה

ני:מצהירהצפת.צילהאני.

המנהלת")"החברה : 1(להו'בע"מםילשופטתלמותהש 1קרלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתרתיסק . 1

 ."הדוח")(להלן: 30/6/2020םובישהסתייםןלרבעו

עובדהשלמצגבוחסרולאתיתומהעודבהשלןנכולאמצגכלכוללננויאהדוח .תייעידעלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןנסיבותהלאורבו,שנכללושהמצגיםדכ•הנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהחסייבהת

נאות.באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספימידעוהרבעונייםהכספייםחותוהדידיעתי,עלבהבתסס . 3

ולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלתול tהפעותוצאותהכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

דבוח.המכוסים

לגבינהליםובקרותשלומםיולקלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספיוחודיעלהפנימיתולבקרהילויהג

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתעתםילקבגרמנואו ,כאלהונהליםרות j1בקבענו .א

אחרים•דיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעבטיחלההמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתפתקובמהלךפרטב .המנהלתהכרבח

 .כספייווחדעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפוא .יכספחוודיעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהידווחמהימנותלגביביטחו~שלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלנהוהממראותוולהן) FRS (מייםונלאיבחוודינילתקבהתאםכיםוער

~ 

אתהצגנווהלתנהמהחברהשלויהגיללגביוהנהליםקרותהבשלתוהאפקטיביאתהערכנוג.

חדבוהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

 1-וכ ;ונהערכתעלבהתבסס

זהוןברבעשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

שלפנימיתההנ.קרהעל ,מהות•באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיןבאופשהשפיע

-ןכוכספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקר 1החשבולרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםנהלתהמרהבחבואחריםאני . 5

הערכתנועלבהתבסס ,חסרורוםבקושהתכנסו ,המנהלתהחכרהשלדירקטוריוןהשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

הבקרהשלעלתהפבהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר .כספידיווחעלהפנימית

 1-וככספי;מידעעלולדווחכםלסלבעד,

אחר•םעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהת,מהותישאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .יכספוחודיען'המנהלתהחברהלשתימניהפרהבבקיתומשמעתפקידלהםשיש

 • 1ידכלפיעל ,אחרםאדכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמור 1אי

תאריך

 2020וגוסטבא 25
מנכ"ל•ת ,צפתצ•לההשופטת
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 ) Certification (הצהרה

כי:.מצהירראובןסוויריאני,

המנהלת")"החברה :(להלןמ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח"). :(להלן 30/6/2020ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבורחסולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסים

לגביליםהונבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהלשכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעליעתנודלימובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הערכתנועלבהתבסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,המנהלתהרהחבשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרתיהעדכנ

ההבקרשלבהפעלתהאו'בקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א
 ,רשוםלהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם ,לבעד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2020באוגוסט 25
כספיםמנהלראובן,סוויריתאריך
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מ'בע'לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2020ביוני 30ליום

מבוקר'(בלתי



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2020ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר)(בלתי

יניםיהענתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

24 

 25-27הצהרות

 28בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 29והפסדרווחייםניבדוחותתמצית

 30-35בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
בענ•מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:

 2020ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 11החברה 11

( J והדוחות 2020ביוני 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל
באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים

אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו .ביניים".לתקופותכספי"דיווח .האוצרבמשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

סקירה 11בישראלחשבוןרואיכתלששל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
שלסקירההישות".שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופותכספימידע
במדיהבהיקפהמצומצמתתינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשכיודעביטחוןלהשיגלכו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנו'איולבןבהתאם

מסקנה

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו,עלבהתבסס
תולקופכספידיווח IAS34 11בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמבל ,ערוך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",
הממשלתיות.החברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו ,כןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

מבן.המשתמעבל

 ~ו:בכבוד

 .:' jf '·ל--(.? ?
ושותי'ורדיצבי

חשבוןרואי

 2020באוגוסט 25תאריך:

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



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטו mהפעלודבברנסוףדוו''חהממלשיתות mחהברלתקנותבהאתם
 :יכצמהיר , ,אני , 2005התשס''-הידהרקטוריןו>ח 11דווהכספייםחןת 11דהו

לשופטים mהשתלמקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריןודווחהכסיפיםהדוחותאתבחנתיג.
הדוחות}.-להלןידח(שניהם 2020שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכןולאמצגםיכללואינם mהדוחהדווחת,אתשבחתנילואחרידילעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהצמגיםידכנהץוחמוהיתתעודבהשלגצמבהםסחרלואמהיmת
 . mבדוחהמכוסהלקתופהבהתייחסמטעיםיהיואלמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהלכלואחרכספיומידעהכספיים mהדוחהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם • 3
תאצוותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל , mנאאבוןפמשקפיםדהירקטוריון

המצוגים mלותקופלימיםהעמיתיםבזכיוותוהשינוייםהעצמיכהןוהשיניויםהפעלוות,
דבוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלדצאני, . 4
גרמנואו 1כלאהיםונהלבקרותקבענולכךבהתאםדבוחות.הנדרשגילויצלורךונהליםנקרות

המיתיחסמהותישמדיעלהבטיחהמידעוים ,לאכהונלהיםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 . mדהוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטחבברה,אחריםידילעידילעתנומואבלחברה,

החכרהשלהמרקבהחשבןולראוהגילינוכזו'הצהרהמהצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
ביותר:הדעכניתהערכתנולעכהתבססחסר,בקוורוםשהתכנסשלה,לודירקטוריןו

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתהיות mהמהוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא}
 1לרשוםהחברהיכלותלעלרעהלהשפיעסיברבאוןפהלעילוםכספידיווחעלפנימית

 ;כפסימדיעדלוווחלסכם 'לעדב

אחריםעודביםאומנהליםשמעורביםמהדתית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהנפימיתבבקרהי mמשמעתפקידעבלי

 .ידןלכפילע ,אחרדאםלכ mמאחריאוי mמאחרילגרועידכלעילאבמוראין

 2020אבוגוסט. 25
ידרטקרותאריך
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החברהמנב"ליתהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ,צפתצילההשופטת,אני , 200S ·ה"התשסרקטוריון)יהדח"ודוםיהכספיחות''והד

לשופטיםתוהשתלמקרןלניהולרהבהחשלריוןוהדירקטדווחהכספייםתוהדוחאתיבחנת . 1
הדוחות).-להלךיחד(שניהם zozoשנתשלהשניןלרבעוהחברה)-(להלן"מבע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתישבחנתולאחרילידיעתכהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

חובדהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות /הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

יםגהמוצולתקופותםילימהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהןווייםנהשי ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראית 'בזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואוכאלה,ונתליםנקוותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדושגילוילצווןונתליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ליםונהבקוותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהםיראחידיעללידיעתנומובא ,לחברה

s . החברהשלקרבהמהחשבוןלרואהילינוג ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםואני
 :ביותרתיהעדכנהערכתנועלבהתבסס'חסרבקוורוםשהתכנס ,שלהרקטוריוןיולד

שלבהפעלתהואעתהיבקבהמהותיותהחולשותוהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א
החברהיכולתעללועהלהשפיעסבירבאופןםיהעלוליכספדיווחעלפנימיתבקרה

 ;נספימידעולדווחלסכם /לעבדלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםםישמעורב ,מהותיתשאינהיןבומהותיתבין ,תרמיתכלב)
החברה.שליכספדיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל /אחרםאדכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילילעבאמוראין

 2020סט.ובאוג 25
תאויד

נשיאסגנית .צפנוצילחת 'ף:ו,שו
ופ·יביב.תי . .ב~ ('=
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח''(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר /סוויריראובןח 11רו /אני , ZOOSה- 11התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם Z020שנתשליהשנלרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

z . עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
הנסיבותלאורושניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסםימטעיהיולא 1מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדואני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינווכזוהצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתוהערכתנעלבהתבסס'חסרםובקוורשהתכנס ,שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותהחלושותוהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)

החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספיחודיועלפנימיתבקרה
 ;כספימידעולדווחלסכם Jלעבד Jלרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעלואחראדםכלותימאחראומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

_/'"0 
 2020באוגוסט, 25

המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןח"רותאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

יביונ 30ליוס
 31ליום

בדצכובר

l019 202.0 019 ~ 

כגבוקרלתיכ

נכסים:

קבוערכוש
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מזומניםושווימזומנים
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 348 365 409הנכסיםכלסך
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כיות 1כהון
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zs ,2020באוגוסט 
אישורתאריו

דירקטורהכספייםהדוחות

ץ~'''~
1פ-h ~ Jנו ~ןנ?י(כ(וו

 t(/ןמימ''שכנ

ן :=:=-..- · "--2.: ') ;\•
--=--r--'י<..,-"'---+; 

_/0 
סוויריראובןרו••ח

כספיםמנהל החברהמנכ"לית

28 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםיוםב

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2020 2019 2020 2019 2019 

מבוקרוקרבמבלתי

שייחאלפיבאור

 590 663 280 341 1,316ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 590 663 280 341 1,316ההכנסותבלסך

 590 663 280 341 1,316 3לליותוכהנהלההוצאות

 590 663 280 341 1,316ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

 .ינייםבהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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מ"בעםילשופטהשתלמותקרןהולילנהחברה

םנייביםהכספייתוחלדוםיראוב

כללי 1-באור

כללי:א.
בחוקגדרתהכהמנהלתחברההיאבעוומלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקכפופהו ,-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעה ,האמורלחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת/והקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .)••חברה"ה-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת

עלוכן ,המניותבעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהלךהמ
מס'(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןברהלחהעניקאשר 1ההוןשוקאגףידי

5/  . ) 2020בדצמבר 31ליוםעדחודשר(האישוההשתלמותלקרןואישור ) 041
/30םיוכהמכני,השינויכמסגרת לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחכרהשםשונה 4/07
ייקרןנקראתוהקרן ,מ""בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ה-לבע"מ"

לשופטים".השתלמות
החברהעכורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן 1כןכמו

הגמל.קופתעכורחדשתקנוןואומץהמנהלת,

 :יהלונמיד .כ
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחכרהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

וףבכפובפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכןאי .רווח
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעביהמרלשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
לאשהינההחברהשלהשונהאופיהכשלזה,למידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
בקופה.םיהעמיתלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2נאור

חשבונאיתמדיניותא.

המדיניותהינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2019בדצמבר 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהב.

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2019בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
השנתיים")."הדוחות :(להלן

 25ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2020באוגוסט,

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםהינםוודאות,נאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
השנתיים.הכספייםבדוחות
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

ייםינבספייםכהוחותלדםאוריב

לליותוכהלהנהצאותוה- 3באור

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיינוהשהסתיימושהסתיימו

ביוםיוםבביום

בדצמבר 31ביוני 30יוניב 30

2020 2019 2020 2019 2019 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 81 21 19 42 38דירקטוריםביטוחפרנויית
 155 36 24 74 61דירקטוריםגמול
 204 53 47 103 97המתפעללגוףניהולדמי
 102 26 23 51 47השקעותמנהלניהולדמי
 1 1 1 2 1קרנותניהולדמי

 713 171 140 349 303 *ומקצועימשפטיייעוץ
 13 3 3 6 6ואינטרנטמחשבאחזקת
 12 4 9 7 13דוחותמשלוח

 21 )*( 20 9 )*( 20 18פנסיוניתמסלקהב:~אותוה
-- 14 )*( 6 5 )*( 9 6אחרות

590 663 280 341 1,316 
------

בגירהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 17 1 5 5 12בסךמיכון

--------

מחדש.(")סווג
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייעוצהוצאותפירוט.

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2020 2019 2020 2019 2019 ----
מבוקרמנוקרבלתי

ח"שאלפי

 86 22 19 44 39חשבונותביקורת
 86 22 19 44 39פניםמנקר
 154 38 34 77 69כספיםמנהל
 145 36 32 72 65משפטייעוץ
 72 19 36 16השקעותיעוץ

 49 13 11 25 22סיכוניםניהול
 84 21 19 42 38ומזכירותאכיפהממונה
 17 1 5 5 12מידעאבטחת

 20 ) 1 ( 1 4 3מקצועיות

303 349 140 171 713 
--------

תלויותהתחייבויות- 4נאור

החברהעלבותהתחיימטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטובנסיבות
לקופה.כספיםהעברת

במועדם.סולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיןהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 5באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

/31/3ביוםא. תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 08
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאת"מבעערךניירותפסגותמולהשקעות

 .החברהידיעלהמנוהלתההשתלמות
מחודש("פסגות"),ההשקעותמנהללביןהלתהמנהחברהביושנערךוםיכלסבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי

וניהולתפעולשירותילקבלתע"מבהפועליםבנקעםהסכם 2008בשנתחתמההחברה .ב
 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-ם(שופטיהגמלקופתלעמיתיחשבונות

לקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתרלאו
ופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמל

ביוםלקופהתפעולשירותילמתןהסכםעלחתמההחברה ,)"מלס"(להלןבעוומ
לחברתםהפועלימבנקהתפעולהעברתהתבצעה 2019יביול 18בתאריו . 1110712019

מלס.

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים- 6באור

 .נmמיליוני 266הוא 2020ביוני 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניביםהכספיתלדוחוםיורבא

מהותייםםעירואי- 7באור

כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 14/6/2020ביום

מינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהדירקטוריוןפעלהאמורלמועדקודםעוד .בחברה

 .המדינהמטעם 1דירקטוריוןיו"רזהובכללדירקטורים

החברה .המדינהמטעםחילופייםדירקטוריםמונולאהדוחותעלהחתימהלמועדעד

למועדעדנענתהולאודח"צדירקטורלמכותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתה

הדיון.

בוועדתנסקרווהםהכספייםהדוחותאתלאשררהבהחבאפשרותאיו 1האמורלאור

מאחרמכן,המשתמעכלעל ,חסרובקוורםדח"צנוכחותללאובדירקטוריון,הביקורת

ולא ,המדינהמטעםהדירקטוריםמכסתלהשלמתהמדינה,מטעםדירקטוריםמוכוולא

 .המדינהמטעםדירקטוריוןיו"רמוכהולא ,צ"כדחהמדינהמטעםדירקטורהוסמך

בוועדתויאושרושידוכולכךנכפוףהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

דירקטורביניהםהמדינה,מטעםדירקטוריםשימונולאחר ,והדירקטוריוןהביקורת

 .דירקטוריוןויו"רחיצוני
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