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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

מנהלת""חברההינההחברה)(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

חוק(להלן: 2005התשס"ה-גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה

במערכתלשופטיםהשתלמותדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרןהמנהלת ,גמל)קופות

 .בישראלהמשפטבתי

השתלמות"קרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30/6/07עדשהתנהלהההשתלמות,קרן

לפיה , 28/3/1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21/10/1976ביוםהוקמהבע"מ",לשופטים

במשק.השכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטיםניתנה

ארגוןשלתהליך 2007בשנתבערהגמל,קופותבחוקלנדרשבהתאםההשתלמות,קרן

"החברההחדש:בשמההחברה,ביןהפדרהנעשתהבמסגרתוהתאגידית,הקופהשלמחדש

ייקרן-ההשתלמותבקרןהעמיתיםמנכסיבע"מ",לשופטיםהשתלמותקרןשללניהול

המנוהלתתאגידית,ישותללאתוכניתהינהההשתלמותקרןכייובהרלשופטים".השתלמות

המנהלת.החברהע"יבנאמנות

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

ההצבעהבזכויותאחוזוסוגמניותמספרהמניותבעל

 50%אירגילותמניות 250ישראלמדינת
שלבמצבהכרעהמנייתהכרעהמניות 1

אובדירקטוריוןקולותשוויון

הכלליתבאסיפה

עמיתיםשופטים- o/50°בירגילותמניות 250

 , 1975-התשל"ההממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתהממשלתית""חברההינההחברה

בידיהמוחזקתהמדינהשלההכרעהמנייתומכוחהחברה,במניותישראלמדינתאחזקתמכח

ידו).עלשימונההעליוןהמשפטביתשופט(אוהעליוןהמשפטביתכנשיאשמכהןמי

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

בסוףש"חמיליוני 297כ-לעומתש"חמיליוני 304כ-הינו 30/09/2015ליוםהקרןנכסיהיקף

 . 2.36%שלגידולהמהווה , 2014שנת



(קיטון 31/12/2014ליום 683לעומת , 678הינו 30/09/2015ליוםתיםיהעמחשבונותמספר

ומעביד).עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,) 0.73o/oשל

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןיהרבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןיכפ ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלהולהיבנעוסקתהחברה Iלעילשהובהרכפי

ניהולהןיבגהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטיםהשתלמותקרן .לשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברהידיעל

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייביםמזומנים,ושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןםיהשירותלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבועורכוש

הדו"חבתקופתמהותיותהתפתחויותג.

ב-צמחההפרטיתהצריכה . 0.1%עלעמד 2015שנתשלהשניברבעוןהצמיחהשיעור ,בישראל

ב-התכווצווהייצואההשקעותמאוד.גבוהצמיחהקצבשלרבעוניםארבעהאחריבלבד 1.0%

 .השנהשלהראשוןברבעוןאלוברכיביםשחלהלהתכווצותבדומהבהתאמה-9.3%ו 4.1 %

בחודשעמדהמשולבהמדדמסויים.שיפורעלמעידיםהשלישיהרבעוןשלהשוטפיםהנתונים

כיעולההחוץסחרמנתוניבלבד.מתוןבקצבהמשקצמיחתהמשךעלוהצביע 0.3%עלאוגוסט

בעסקיםהמגמותוסקריהצרכניםאמוןבמדדיהצמיחה.עלהכבידהחוץסחרהשלישיברבעוןגם

אותנושליוומהמגמותחלקכימסתמןכיאםעוצמהלהפגיןממשיךהעבודהשוקיציבות.נרשמה

-4.9%בהיהשכבראחרי-5.3%לעלההאבטלהשיעור .מיצוילידימגיעותהאחרונהבשנה

קצת , 3.4%עלעומדזהכאשרשיאברמותנותרהפנויותהמשרותשיעור ,זאתעםהשני.ברבעון

בחודשיםשאתביתרנמשכההמיסיםגבייתבנתוניהשיפורמגמתהקודם.ברבעוןמאשריותר

השלישי,הרבעוןבסוףהשנה.שלהראשונההשנהבמחציתהמרשימהלגבייהבהמשךהאחרונים

 .האחרונותהשנים-7בהנמוךהשיעורבלבדתוצר 2.0%עלעמדהאחרוניםהחוד'-12בהגרעון

 . 2.5%עלהשנהלעמודצפויההצמיחה , 2015לשנתהלמ"סשלהמוקדםהאומדןפיעל

ספטמבר)לחודשהמחיריםמדד(עדהאחרוניםהחודשים-12בהאינפלציה-וריביתאינפלציה

הפחתתכגוןוחולפיםיםיחד-פעממשינוייםרבותהושפעלצרכןהמחיריםמדד . 0.5%-עלעמדה

 ,לראיהוכו.'הטלוויזיהאגרתביטול ,הדלקיםמחיריירידתהמים,תעריפי ,החשמלתעריפי

בנק . 0.4%עלועומדתחיוביתהאחרוניםהחודשים-12בומזון)אנרגיה(בנטרולהליבהאינפלציית



מרחיבצעדכל ,זובנק' . o/o 0.1שלברמההאחרוניםבחודשיםכנהעלהריביתאתהותירישראל

הואכזהצעדלביצועהרףכיומסתמןקונבנציונאלילאצעדבבחינתיהיהישראלבנקשלנוסף

נחלשהשנהשלהשלישיברבעון .זאתמצדיקהאינההנוכחיתהכלכליתהפעילותוכימאודגבוה

ומול ) 4.1 %(הדולרמולהשקלמפיחותבעיקרנבעהפיחות .-1.8%בהמטבעותסלמולהשקל

 .) o/4.4° (האירו

בחשבוןהעודףכיעולה 2015שנתשלשבילרבעוןהתשלומיםמאזןכוםימס-התשלומיםמאזן

הקודם.ברבעוןדולרמיליארד 2.4שללעודףבהמשךדולר,ליארדימ-2.6בהסתכםהשוטף

מיליארד 1.5שללעודףבדומה ,דולרמיליארד 1.7עלעמדרותיםיוהשהסחורותבחשבוןהעודף

הקודם.ברבעוןדולר

השלישיברבעוןםיהשווקלייצובהממשלהוהתערבותהסיניתבכלכלהההאטההמניות-שוק

לשיאההגיעההפיננסייםבשווקיהבעיקר ,בסיןהטלטלה .במיוחדגבוההלתנודתיותהובילה

אתאחריהםוסחפוחדותירידותרשמוהסינייםהמניותשוקיאוגוסטבחודשכאשרהשלישיברבעון

- Nikkeiהמדד ,-19.8%בחדותירד-הסיני Haח g Sengהמדד ,הרבעוןבסיכוםבעולם.השווקים

 .-17.8%בירד MSCI EMה-ומדד-13.6%בידר

רשםכאשרהאחרוןברבעוןהפיננסיםבשוקיםולירידותבעולםלאירועיםהגיבהמקומיהמניותשוק

 25ת"אמדד ,בהתאם . 2015שלהשניהרבעוןלעומתוחולשההרבעוןבסיכוםמשמעותיותירידות

כשבסיוםאלומאירועיםפחותהושפעוהשנייההשורהמדדי .-8.3%בידר 100ות"א-9.6%בירד

 .-4.1%בעלה 50היתרומדד-4.7%בירד 75תייאהחודש

 . lillמיליארד-1.426בהסתכם 2015שליהשלישלרבעוןוהמיריםותיבמנהממוצעהיומיהמחזור

מיליארד. 1.135ב-זובתקופההסתכמווהמיריםבמניותההוןגיוסי

שאכזבההריביתומהודעתבסיןהמניותבשוקימהירידהלשלילההושפעיהאמריקאותיהמנשוק

ב-ידר NASDAQה-ומדד-6.4%בידר-S&P500המדד .חדותבירידותוסייםהמשקיעיםתא

 Eurostoxx-600המדדכאשרבאירופההמדדיםעלמלהשפיעפסחולאבעולםרידותיה . 7.1%

11שלשליליתתשואהרשםהגרמני- DAXהמדד-%8.4בירד .7% . 

מיליון-10.4בהסתכםהמעו"ףמדדעלותיבאופצהמסחרמחזורהאחרוןברבעוןהנגזרים-שוק

מדדעלעתידייםבחוזיםהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.7באואופציהיחידות

ב-דולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-1.78בהסתכםהמעו"ף

מיליאדר-9בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד 143

 .הבסיסנכסבמונחיש"ח

מדינהאג"ח



במהלן 0.2%שלשליליתתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

-1.5%ו-1.4%בידרושנתיים)עד(והקצרות )שנים 2-5 (הבינוניותהחובאגרותכאשרהרבעון

שינוינרשםלאמשתנהבריביתהשקליבאפיק .-0.6%בעלושנים) 5-10 (הארוכותואלובהתאמה

 .המסוקרתבתקופה

שלהקצרחלקו . 2.0o/oב-עלהקבועהבריביתהשקליהאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

הארוןוחלקו 1.1 %ב-עלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו , 0.1 %-בעלה )שנתייםעד(השקליהאפיק

 . o/3.9°ב-עלהשנים) 5+ (

המרווחיםכאשר ,מעורבתמגמה 2015שלהשלישיברבעוןרשםהקונצרניהאפיקקונצרני-אגח

 .הממשלתימהאפיקהתרחבותרשמווהשארהתכווצואותותשויתר ,שקליבונךהתלמדדישל

מדד ,מנגדבהתאמה. ,-0.4%ו 0.2% ,-0.5%בירדוובנקים 60 , 20בונדהתלמדדי ,בהתאם

 0.1 %-ו 2.0% , 0.1 %שלעלייהרשמותשואותבונדוהתלשקליבוגדהתל , 40בונדהתל

שלהשלישיברבעוןהקונצרני,באפיקהוןלגיוסהנוגעבכל .שינויללאנותרהיתרומדדבהתאמה,

שלהשנימהרבעון-12.3%בנמוך ,אג"חבאמצעותש"חמיליאדר 12.9גייסוהחברות 2015

2015 . 

הכספייםהדוחותתאריךלאחרגמשקכלכליותהתפתחויות

 : 2015בשנתהשלישילרבעהדוחותפרסוםלאחראירועים

עללעמודצפויה-2015בבישראלהצמיחה ,הלמ"סשלהשנתיההבזקאומדןפיעלישראל-

 .האחרוניםבחודשיםגידולומקצבנמוך , 0.1 %ב-עלהספטמברלחודשולבהמשהמדד . 2.5%

התעשייתיבייצורעלייהעםשיפוררשמההמקומיתהכלכליתהפעילותכיעולההמשולבמהמדד

בחודשהאבטלהשיעור .בחדותידרהסחורותיצוא ,שנידמצ .השיווקמרשתותהפידיוןובמדדי

באוגוסט. 5.2%לעומת-5.1%לירדספטמבר

קדימה"וונהב"הכבשימושוהחל , 0.1 %שלברמהשינויללאהריביתאתתירוהישראלבנק

) ce חForward guida ( מרחיבהתיוותרהמוניטארית"המדיניותכיכתבכאשרהריביתבהודעת

כגוןאדמביסטרטיביותמחיריםהפחתותרקעעל-0.4%בירדספומברחודשמדד .דב"זמןלמשך

ריימחירידתגםכמואלכוהולייםמשקאותעלמסהפחתת ,הטלוויזיהאגרתביטול ,החשמלמחירי

השקלהנסקרתהתקופהבמהלן . 0.5%-עלבספטמברעמדהשנתיתהאינפלציהקצב .הדלק

מולאל-0.9%והאירומולאל 4.0%שלהתחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל-1.3%בהתחזק

החישובפיעל .המטבעותבסלהמשקולותחישובאופיאתשינהישראלבנקכילצייןחשובהדולר.

 .ירדהאירושלשמשקלוודבעעלהוהיואןהדולרשלמשקלםהחדש

ההשקעה ,הפרטיתמהצריכהונתמכה 1.5%עלהשלישיברבעוןעמדהבארה"בהצמיחה-בעולם

הואכיאותתכאשראוקטוברחודששלהריביתבהחלטתהשווקיםאתהפתיעהפדוהממשלה.



פחותהואיכאותתהפד ,בנוסף .יותרכבריאההכלכלהואתמתפוגגהבעודהבשוקהרפיוןרואה

להעלותמתכווןהואכיאותתובכךספטמברלחודשבהשוואההגלובליותמההתפתחויותמודאג

התעסוקהדו"חכאשרברובההתפוגגהדבצמברריביתהעלאתלגביותאהודאי .דבצמברריבית

 180(צפיאלף 271עלעמדההמשרותתוספת .מהמצופהבהרבהחזקהיהאוקטוברחודששל

מהחוזיםהנגזרתההסבתרות ,לדו"חבתגובה .-5.0%ל 5.1 %-מירדהאבטלהושיעור )אלף

 .הקודםהתעסוקהדו"חלאחר 30%לעומת-68%לקפצהבדצמברריביתלעלייתהעתידיים

שנים 10ל-ח"אגעלהתשואה ,הסלמול-2.8%בהתחזקהדולר ,הנסקרתהתקופהבמהלך

נפטחביתמחיר . o/0.89°ל--0.63%מעלתהלשנתייםוהתשואה ,-2.33%ל-2.04%מעלתה

 .לחביתדולר 44שללרמה-9.4%בידר WTIמסוג

מוניטאריתלהרחבהלפעולמתכווןהואכילשווקיםאותתדואגי,המרכזי,הבנקיו"רבאירופה,

שינויגםכמוהפרקעלעומדתהדיסקאונטריביתחתתפהכירמזהואכאשרבדצמברנוספת

 .הכמותיתההרחבהשלגודלהו\אותמהילה

הפיקדונותעלתיהריבמגבלתאתוהסיר-4.35%להריביתאתהפחיתהמרכזיהבנק ,בסין

התיקוןבעקבותהקפאהשלחודשיםחמישהלאחר IPO'sלאפשרחזרהרגולטור ,בנוסף .בבנקים

שהונהגההיחידהידלמדיניותאתלסייםהחליטהסין ,לבסוף .בשווקיםהקיץבחודשישנרשםהחד

בעללהיותצפויהמהלך .לעולםילדיםשבילהביאיוכלומשפחותומעתה-70השבותסוףמאז

 .הארוךבטווחןיסשלהצמיחהפוטנציאלעלהשפעה

 2015שגתשלהשלישיברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמבוהלתהקופה

מניותובמכרומ'mנ 3.303-כשלבהיקףבארץמביותנרכשוהפעילותבמסגרתהרבעון,במהלך

מי 8.304כ-שלבהיקףבחו"לסלתוותעודמניותנרכשוכןכמו . li!Jמ' 1.119כ-שלבהיקףבארץ

 • li!Jמי 6.640כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרוmנ

מ' 8.014כ-שלבהיקףצמודותניותרקונצחובאיגרותברכשו ,קובצרניותבאג"חפעילותבמסגרת

קובצרניותאג"חברכשוכן,כמו . li!Jמי 6.44כ-שלבהיקףצמודותקונצרביותאג"חובמכרוmנ

 .מ'mנ 2.889שלבהיקףותישקל

mנמ' 5.939כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חבקנוממשלתיבאג"חהפעילותבמסגרת

שקליותממשלתיותאג"חונמכרוmנמ' 3.705כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חונמכרו

 .mנמ' 5.226כ-שלבהיקף



מ' 0.546כ-שלבהיקףבחו"לאג"חונמכרוmומי 0.531כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשוכן,כמו

ffiJ . 

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבד.

נומינליים)(בערכיםיכותומשדותהפק . 1

אלפי 8,091ממנהונמשכוש"חאלפי 20,236בקרןהופקדו , 2015ספטמברינואר-בתקופה

שללסךהסתכמומהקופה)הבערותבניכויהקופהאל(העברותמהקופהנטוהבערותש"ח.

 . ffiJאלפי 3,432

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

שליליתברוטונליתנומיתשואה 2015ספטמברינואר-בתקופההניבההקרן .ההשקעות

 . 0.64%שלבשיעור

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואהה.

קליקדנירו"ח

חשבוןרואייושותורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראותו.

מוסדייםגופיםחוזרי . 1

המנהלותהחברותשלוויםנלודיווחיםכספייםדוחות"דיווח 2015-9-27מוסדייםגופיםחוזר ) 1

כיוקובע 2012-9-19מוסדייםגופיםחוזראתמעדכןזהחוזר- ) 7.7.2015יום(מ "עדכון-

לעמיתיםביחסנוסףמידעמוסדייםגופיםיעבירוהשנתייםפייםהכסלדוחותהנלוויםבדיווחים

שתמונתכך ,העמיתיםשלהגיללקבוצותבהתאם ,תריהבין ,יסווגזהדעימ .ולמבוטחים

הוראותשלתחילתןהעמיתים.מאפייניעלמבוססתתהיההפנסיוניהחיסכוןבשוקהמצב

 . 2015לשנתהשנתייםהכספייםלדוחותהנלוויםמהדיווחיםהחלזהחוזר

מביצועשהופקומסקנותלאור- ) 8.7.2015(מיום " 4לשלבהיערכות-מערכתכללי"עדכון ) 2

ותבהרוהעדכוניםפורסמו ,הפנסיוניתלמסלקהמוסדייםגופיםביןהאינטגרציהשלשלבא'

 . 4לשלבהיערכות-מערכתלכללי



לגביסטטיסטימידעאיסוףבנושארוחביתבדיקהממצאי :ממונהייעמדת 2015-12104 .שה ) 3

 28ביום- ) 14.7.2015(מיוםכספיםייולהבערתלמשיכהבבקשותטיפולואופןתביעותיישוב

יישובלגביסטטיסטידעימ"איסוף 2011-9-6מוסדייםיםגופחוזרפורסם 2011במרץ

נדרשמוסדיגוףכיקובעהחוזרכספים".והבערתכהלמשיבבקשותטיפולואופןתביעות

עלונהלממלגביהןודלווחהקודמתהשבהשלוהבקשותהתביעותנתוניאתולשמורלאסוף

בגופיםשבערכובדיקותממצאילאורלנספחיו.ובהתאםוזרבחהנדרשבמועדההוןשוק

אתהמרכזתזוממונהעמדתכעתמפורסמת ,פנסיוניחיסכוןנתונילענייןהמוסדיים

הממצאים.

שאלותלאור- ) 23.8.2015(מיוםותשובות"שאלות-םימעסיק"ממשק 2015-29660 .שה ) 4

 .שהועברולשאלותתשובותקובץפורסםמעסיקים,ממשקבנושאההוןשוקלאגףשהובערו

זהחוזרמטרת- ) 2.9.2015ום(מיקסטודיאן"יותשירספק"בחירת 2015-26760 .שה ) 5

לפי .משמרותשירותיספקלבחורבבואולשקולמוסדיגוףשעלהשיקוליםמהםלפרטהיבה

איתנות ,שירותיםפיזור ,היתרבין ,לשקולישמשמורתשירותיספקרתיבחבעת ,החוזר

העלויותמולאלמשפטיתאחריותוהסדריחשבונותהפדרתהשירותים,מגוון ,פיננסית

ועמיתיםמבוטחיםכספיהמנהליםמוסדייםבמשקיעיםהשקעהועדתעל ,לפיכך .הנדרשות

בנושאההשקעותבועדתדיוןלקייםבחו"ל,פיננסייםבנכסים li!.Jמליארד 4לפחותשלבהיקף

גלובלעםישירההתקשרותמולאלימקומבנק(בחירתמשמורתשירותיספקבחירת

31ליוםעדההוןשוקלאגףלמסורישהדיוניםפרוטוקולאתקסטודי). .3.2016 . 

זהבחלק- "ההוןשוקעללממונה-דיווח ) 3פרק , 4(חלק 5שער" 2015-33296שה. ) 6

הדיווחחובתאםביןההון,שוקעללממונהמוסדייםגופיםשלהדיווחהוראותכלמקובצות

 .המוסדיהגוףשלהאינטרנטאתרתובאמצעהיאאםוביןההוןשוקעללממונהבמישריןהיא

ולחברתמנהלתלחברהגמל,לקופת ,פנסיהלקרןבנפרדמוצגותזהשבחלקהדיווחהוראות

בכללות ,ןככמוושנתית).שנתיתחצי ,תירבעונ ,(חודשיתהדיווחתדירותלפיותסודרומביטוח

הוראותאלאתקופתי,דיווחהוראותשאינןההוןשוקעללממונהדיווחהוראותזהבחלק

 .וחדותמידיווח

מטרת- ) 16.10.2015(מיוםגמל"בקופתהשקעה"מסלולי 2015-9-29מוסדייםגופיםחוזר ) 7

בקופותהעמיתיםלגילהמותאמיםמחדלברירתמסלולילהקמתכלליםלקבועהיאזהחוזר

ההשקעהלמסלולבנוגעמושכלתהחלטהלקבללעמיתלאפשרמנתעלכן,כמו .גמל

מסלולאתאקטיביבאופןבוחרהעמיתשבהםבמקרים ,הטעייתואתולמבועלצרכיוהמתאים

ומדיניותשמותלקביעתאחידיםכלליםהחוזרמסדירחסכונותיו,ישויכואליוההשקעה

 1ביוםהחוזרהוראותשלתחילתןמתמחים).ושאינם(מתמחיםהשוביםבמסלוליםהשקעה

בטלות. 2015-9-7מוסדייםיםגופחוזרהוראות . 2016בינואר



שלוההשקעהמדיניותשונתהאשרמסלולבעורתשואההצגת"אופן 2015-33166שה. ) 8

גמל,בקופותהשקעהמסלולילחוזרבהמשך- ) 10.9.2015(מיוםגיל"מותאםלמסלול

תלויהשקעהלמסלולהשקעהמסלולשלההשקעהמדיניותאתלשבותמוסדילגוףהמאפשר

לביןשונתהשמדיניותוהשקעהמסלולביןתשואהבפרסוםאחידותעללשמורובמטרהגיל

החודשיהדיווחבמסגרתמדיניותשינויעלהדיווחלאופןהנחיותלהלןחדש,גילתלוימסלול

הנחיותוכןשונתה,שמדיניותוהשקעהמסלולעבורתשואהוהצגתפרסוםולאופןלממונה

כאמור.מסלולעבוראותותבמערכתמוסדייםגופיםשלהדיווחאופןבדבר

(מיוםמעסיק"עבורמוסדיגוףידיעלפעולות"ביצוע 2015-9-30מוסדייםגופיםחוזר ) 9

נדרשמוסדישגוףהמידעתכולתאתהמסדירותהוראותקובעזהחוזר- ) 21.9.2015

מידעלקבלמטעמו,מתפעללגורםמעסיקהרשאותלענייןהוראותקובעואףלמעסיקלהעביר

כחלקפורסםהחוזרעובדיו.בבעורביטוחובתוכניותפנסיונייםבמוצריםפעולותולבצע

חסמיםהסרתמידע,מהימנותשיפורעבודה,תהליכיייעולשמטרתהכלליתמהסדרה

 1ביוםזהחוזרשלתחילתוומשוכלל.תחרותיפנסיוניחיסכוןשוקוקידוםטכנולוגיים

 2013-10-3ויועציםסוכניםבחוזר ) 2 ()א( 4סעיףבטלהתחילהביום . 2016בפברואר

רישיון.לבעלכוחייפוישעניינו

ויועציםסוכניםחוזרי . 2

קבעזהחוזר- ) 6.8.2015(מיוםרישיוןלבעלכוחייפוי 2015-10-5ויועציםסוכניםחוזר ) 1

מידעלקבלרישיוןבעלשלכוחואתלייפותלקוחיוכלבאמצעותוכוח,ייפוילטופסאחידמבבה

ייעוץבמסגרתבשמובקשותלהעביראומוסדיבגוףבעורוהמנוהלהפנסיוניהחיסכוןאודות

יכולתםאתלשפרמבתכלזאתמרכזית.פנסיוניתמסלקהבאמצעותלרבותפנסיוני'שיווקאו

ייפויתכולתהורחבהזהבחוזרלקוחותיהם.עבורמקיףפנסיוניייעוץלבצערישיוןבעלישל

הוסרווכןמרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתהמועברהמידעסוגילכלהתאמהובוצעההכוח

סליקהמערכתבאמצעותלקוחותיהםאודותמידעלקבלרישיוןבעליעלשהקשוחסמים

הוראותמספר(למעט 2015בנובמבר 1ביוםזהחוזרהוראותשלחילתןמרכזית.פנסיונית

ייפוישעניינו 2013-10-3ויועציםסוכניםחוזרהתחילהמיוםהחליותר).מאוחרתשתחילתן

שבו. ) 2 ()א( 4סעיףלמעטבטל,רישיוןלבעלכוח

בינייםהכספייםהדוחותאישורהלין .ז

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמבהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים



 .מאזןכועדתמכהנתהביקורתועדת . 2

 ,המנכי'לגם,נכחוהועדהילחברפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימהבנובמבר 5בתאריך . 3

המבקר.החשבוןרואהממשרד nורו'יהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 4

ונהליםבקרותח.

ההערכהפיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

וממנהלם)יהפועל(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנת

הבקרותלגבידיווחהקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים ,(פסגות)ההשקעות

תיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחר ,האמוריםהדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעות

עילותימידתאתולהעריךהחיצונייםםיהמתפעלאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורט

 .ומהימןיעילןפבאוהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרות

מהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכיםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

 2014לשנתיםיהכספהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותםישיפורובוצעוהכספיים

 .הבקרותאפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן

גמלקופותבתפעולהבקרותותיואפקטיביישוםעלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

) 11 ISAE No. 3402 TYPE ( 800רויימשרדשלדעתחוותכללהדוח .מפסגות n האפטזיו

לועד 1/1/2014שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובן ,הבקרותלתיאורשהתייחסה

31/12/2014 . 

ביותיאפקטנתיובחגמלקופותבתפעולהבקרותםושייעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

 nי'רומשדרשלדעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנק ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (הבקרות

KPMG ליוםהבקרותאפקטיביותוהערכתוחסותיהמהבקרותהבקרה,ליעדיקיןייחסומך

ל-ועד 1/1/2014שביןבתקופההייתההבקרותביותיאפקטנתיבחכיצויןעוד . 31/12/2014

31/12/2014 . 

המוגשיםהכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

 404 (המוסדי)הגוףשלהאינטרנטתראבאמצעותלרבות(הרחבלציבורהמפורסמיםאולממונה

SOX ( 

אתשמתיימהקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

-(להלןםיהכספימהדוחותהנגזריםם 1יכספדיווחיםןילעני Sox Actה-של 404סעיףדרישות

י.מוסדגוףידיעלנלווים)דוחות



המנהלתהחברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2015ביוני 14בתאריך

הנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכה

גופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,בהתחשבזאת , 2014בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחות

וגילויים.דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדיים

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו,המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכיילבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכיילזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

לסכםלבע,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2015בספטמבר 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההבהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

- 2007יי oהתש 1כספי) n 

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/09/2015ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהיכספדיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהות•באופןלהשפיעהעשויים

דירקטורית ,כורםהילהרו"ח
חיצוני

1\ 17/11/2015 
תאריך

תאריך

החברהמנכ"ל

17/11/2015 

 17/11/2015 ס-----
כספיםמנהל ,ו•ר•וסראובןרו"חתאריך



 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליס,משהאב',

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

 ."הדוח") :הלן(ל 30/09/2015ביוםשהסתייםלרבעון

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,יד'עתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצג'ם,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהות'ת

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומ'דעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומנ'םותזרימיהעצמ'בהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

דבוח.םיהמכוסותלתקופולמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזורההצההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלימיתהפנולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותוקבענ .א

אחריםידיעלולידיעתנמובאהמנהלתברהלחהמתייחסותימהדעשמילהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםוחדיולתקניבהתאםוכיםער

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחסהוהמכהתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגב•מסקנותינו

-וכןהערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחוגילינד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויבירסאומהותי,באופןשהשפיע

-וכן .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהיותהמהותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהעולפגשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

-וכןכספי;מידעעלודלווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםםמעורביאוההנהלהבתמעובה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלבהלתיהחבשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

פעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2015 ,בנובמבר 17
תאריך



 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירוראובןסוויריאבי,

המנהלת")"החברהלהלן:(בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולברההחשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"וח"הד(להלן: 30/09/2015ביוםשהסתייםןולרבע

עובדהשלמצגבורחסולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםבכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,באותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחםיהמכוסותפולתקולמועדיםהמנהלתהחברהשל

לבגיונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהחריםואאבי . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלימיתהפנולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםרותבקקבענו .א

אחר•ם •ידעלליד•עתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסתיומהשמידעלהבטיחהמיועד•ם

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספיווחידעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלתיפנימבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםחודיולתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיםיוהנהלותהבקרשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספייווחדעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחלינויג .ד

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןע•שהשפ

וכן- .יכספד•ווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהד•רקטור•וןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימ•ת

הבקרהשלבהפעלתהואבקביעתהותיותהמהוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתברההחשללתהוביכלפגועשצפוייםסביראשרי'כספדיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.•ווחדעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפילע ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילרובאמאין

 2015 ,בנובמבר 17 ~
כספ•םמבהל ,ראובןסוויריתאר•ן



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיביניכספייםדוחות

 2015בספטמבר 30ליום

מבוקר'(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2015בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי
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חיצונידירקטורהצהרת

להבטחתשניתנוםיוהמצגשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהירה ,בורםהילה ,אני , 200Sה• 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות). •להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהשלישילרבעוןהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם • 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא 1מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהבללואחרבספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1יהכספהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםתיםיהעמבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןיםיהשינו ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראית ,בזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו 1כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההבנהתקופתבמהלךבפרט 1בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותיםיהמשמעותהליקוייםבלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעלודווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהןיובמהותיתבין ,תיתרמכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחראדםבלמאחריותאוותיימאחרלגרועכדילעילבאמוראיו

 2015 ,ברבמובנ 17
בורםהילהרו"ח'חיצונית·דירקטוריתתאויד

Zl 



החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףחו"(דהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 1מכליסמשהבדימוסהשופט 1אני 1200Sה· 11התשסהדירקטוריון)ח"דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם ZOlSשנתשלהשלישילרבעוןהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחולידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורושניתנושהמצגיםכדיהנחוץתימהותעובדהשלמצגבהםחסוולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא 'מצגיםאותםתנוינשבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחולידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדויאנ . 4
גרמנואובאלה'םיונהלבקוותקבענולבךבהתאם .בדוחותהנדושגילוילצווךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםבאלה,ונהליםבקוותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמחלךבפרט Iבחברהםיאחרידיעללידיעתנומובא 'לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלוואהגילינו Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסביובאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 iכספימידעלודווחלסכםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ~מהותיתשאינהוביןמהותיתבין /תרמיתכלב)
החברה.לשכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותידיתפקבעלי

 2015מבר,בובנ 17
תאויד

אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו''חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כי,מצהירסוויריראובןח 11,רואני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות). •להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהשלישילרבעוןהחברה) •(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי'המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות,
בדוחות.

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני' . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים 'כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךנפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו'הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה'לודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה

כספי;מידעלודווחלסכםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2015בנובמבר, 17
תאריך

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םינייבהכספיבהמצעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2014 2015 2014 
מבוקרבלתי

 n11שאלפי

מבוקר

 :נכסים

קבוערכוש

חובהותתרויחייבים

מזומניםושווימזומנים

5 
305 
50 

62 
405 

50 
339 

 389 467 360הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

זכותויתרותזכאים

-------------· -------------- -------------· 

389 467 360 

389 467 360 ............... ------· ---------·---- ............................. 

389 467 360 

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

 2015 ,בנובמבר 17
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

, _J.ן ~ 

המהדוחותכפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

') 

כורםהילה"חרו
חיצוניתדירקטורית

בהשופט

מכלי
להחבר 11מנכ

ויריסוראובןרו"ח

כספיםמנהל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30רבבספטמ 30

2014 2014 2015 2014 2015 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיבאור

 999 919 345 335 1,258ההשתלמותמקרןהולינמדמיהכנסות

 999 919 345 335 1,258ההכנסותכלסך

 999 919 345 335 1,258 3וכלליותהנהלההוצאות

 999 919 345 335 1,258ההוצאותבלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

כללי: .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאמ"בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפניננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חברהידיעלבכאמנותהמנוהלת"הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .)"החברהיי-(להלןמייבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכןהמניות,נעלישלהכלליתוהאסיפההחברהירקטוריוןדידיעלאושרהמהלך

מסי{רישיוןמכחלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשר Iההוןשוקאגףידי
 . ) 2015בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 51041

לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 30/4107ביוםהמבני,השינויבמסגרת
ייקרןנקראתוהקרןבע"מ",לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברה-לבע"מ"

 .לשופטים"השתלמות
החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקןכן'כמו
הגמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץ ,הלתנהמ

 :ניהלודמי .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאירווח.
 .הדיןהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתךלאכספייםבדוחותג.
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדר ,המזומנים
 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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- 2באור

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2014בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

םומייבינלאכספייווחדבתקניעמידהעלהצהרהב.

לתקופותיכספיווחד , IAS 34ל-בהתאםנערכהינייםהבהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .םמלאישנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
השנתיים").חות"הדו :(להלן

 17ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2015בנובמבר,

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

להשתמשהחכרההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלםיעימשפאשרוהנחותאומדנים ,בהערכותדעתבשיקול

עלולותכפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,יבויותחיוהתנכסיםשלהסכומים
 .אלהמאומדניםשונותלהיות

וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותםיישובעתההנהלה,שלהדעתקולשי
ששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,נאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
השנתיים.הכספייםבדוחות
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מ'בע'םילשופטתוהשתלמקרןהולילנהחברה

םבינייםיפיסכהלדוחותםריואב

וכלליותהלהנהתהוצאו - 3באור

לשנה חודשים-3ל חודשים-9ל
שהסתיימה שהסתיימו שהסתיימו

ביום ביום ביום

בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

2014 2014 2015 2014 2015 -- --
מבוקר מבוקרבלתי

ש"חאלפי

יםרדירקטוביטוחפרמיית 82 72 25 21 109

דירקטוריםגמול 121 116 37 40 165

המתפעללבנקניהולדמי 162 149 53 51 202

השקעותמנהלניהולדמי 81 75 27 25 102

קרנותניהולדמי 17 16 6 5 22

 *ומקצועימשפטיייעוץ 493 471 161 170 638

ואינטרנטמחשבאחזקת 10 10 4 4 13

דוחותמשלוח 12 4 9 2 4

והשתלמויות,כנסיםעיוןימי 1

פחתהוצאות 2 1

אחרות 19 6 22 17 2

1,258 335 345 919 999 
-- -- -- --

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
בסךמיכון 10 9 4 3 12

-- -- -- --
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייעוצהוצאות*פירוט

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימויימוסתשה

ביוםםוביביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 89 23 22 67 66חשבונותיקורתב

 zz 32 72 49 68פניםמבקר

 153 37 39 116 117יםכספמנהל

 130 28 29 96 94משפטייעוץ

 72 19 17 54 53השקעותיעוץ

 50 12 12 37 37סיכוניםניהול

 45 15 16 29 48ומזכירותאכיפהממונה

 12 3 3 )*( 9 8מידעאבטחת

 15 1 1 )*( 14 2מקצועיות
--

493 471 161 170 638 
--------

שדמחמוין )*(

תלויותהתחייבויות- 4באור

ההחברעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאראשיהםדלעובםיבידמעשלחובותיןבגבחוקשפורטויבותסנב
 .ופהלקכספיםהעברת
במועדם.סולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיןמנהלתהרההחבידיעתלמיטב

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים- 5באור

מיליוני 304אהו 2015בספטמבר 30וליוםהמאזןליוםבכאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
~-
אלה.לדוחותמצורפיםתלמוההשתקרןשלהכספייםהדוחותציתתמ
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