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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםידיתתאגגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםבע"מכחברההוקמה

קרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובדות(הפקדשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .)ומעביד

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

 "מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"בשםמנהלתלחברהפוצלהאשרהתאגידית,

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמות"קרןבשםגמלתפולקו ,)המנהלת""החברה :הלן(ל

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

 .הקרןניהולהינההחברה

החברהשלותיהמניבעלפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכותאי,סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאידו,עלשייקבע

למנותהזכות ,ביסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

 .החברהכמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

 . 2015שנתלסוףבדומה , fillמיליוני 309כ-הינו 30/9/2016ליוםהקרןנכסיהיקף

כ-של(גידול 31/12/2015ליום 673לעומת , 700הינו 30/9/2016ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

 .)ומבעידעודבהפקדות(שכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,) 4%
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ההשתלמותקרןתקנוןשינוי . 4

ההשתלמות,קרןתקנוןלתיקוןהחברהדירקטוריוןאישורשהתקבלולאחר 2016יוניבחודש .א

קרןתקנוןלתיקוןבקשההאוצרבמשדרוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלמשרדיהוגשה

להגדרתהנופליםהשופטיםסוגיאתלהבהירהחברהביקשההבקשהבמסגרת .ההשתלמות

הדיןבבתילכהןשבתמנושופטיםגםשיכללובאופן ,לקרןכעמיתיםלהצטרףוהזכאיםשופט

התקנון.לתיקוןהממונהאישורהתקבלטרם ,זהדוחלמועדנכון .ודייניםרשמיםהשונים,

נוספיםתיקוניםלעריכתבקשהלהגשתהחברהדירקטוריוןאישורהתקבל 2016יוליבחודש .ב

התקנוןבסעיפישינוייםלערוךחברההמבקשתהבקשהבמסגרת .ותההשתלמקרןבתקנון

עמיתיםידיעלכספיםהפקדתשתתאפשרכךההשתלמותלקרןכספיםבהפקדתהעוסקים

הממונהלאישורגשיוהתיקון .לגמלאותשיצאוושופטיםבדימוסשופטיםידיועלעצמאיבמעמד

לעיל.אבסעיףכמפורטהתקנוןלתיקוןאישורקבלתלאחררק
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המנהלתהחברהעסקימצב .ב

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

מיצעהון( )גמלקופות(פיננסייםשירותיםעלוחיקהפבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהןבגיהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .)ולטוריותגרלמגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

מראש)והוצאותשתלמותההקרן(חייבים ,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתההחברענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

 .החברהבעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויותג.

אתזעזעראשארוע , BREXן Tמ-השווקיםבהתאוששותהתאפייןהשנהשלהשלישיהרבעון

בעולםהמניותבשוקיעליותנרשמוהרבעוןבמהלך .השניהרבעוןסוףלקראתהגלובלייםהשווקים

 .האינפלציוניותבציפיותבעלייהלוותהאשר'ח'האגבשוק•תשואותבעלייתבעיקרהתאפייןוהוא

 .השניברבעון 1.4%שלצמיחהלעומת 2.9%עלעמדההשלישיברבעוןהצמיחה ,בארה"ב

ההשקעההקודם,ברבעון 4.3%לעומת o/2.1°ב-עלתההפרטיתהצריכהיכעולהמהנתונים

בתרומתמעלייהכתוצאהעיקר(בהקודםברבעון 7.9%שלירידהלעומת 3.1 %-בעלתה

 .הקודםברבעון-1.8%בשעלהלאחר-10.0%בעלהאשרוהיצוא ,המלאים)

תומשראלף 192שלממוצעתתוספתעםהשלישיברבעוןגםחזקלהיותהמשיךהעבודהשוק

-מעלההאבטלהשיעורהשני.הרבעוןבמהלךבחודשמשרותאלף 146שלממוצעלעומתבחודש

עשיריותשתישלעלייהבשלנבעהזועלייהאךהשלישיוןברבע-5.0%להשניברבעון 4.9%

הרבעוןבמהלךלטפסהמשיכהבארה"בהאינפלציה . 62.9%שללרמהההשתתפותבשיעור

אינפלציית .השלישיברבעון-1.5%להשניברבעון 1.0%שלשנתימקצבעלתהכאשרהשלישי

סלמולאל-0.5%בהתחזקהדולר . 2.2%שלברמהיציבהנותרהואנרגיה)מזון(ללאהליבה

אל-1.3%ב ,האירומולאל 0.1 %-בהתחזקהדולר ,בפרט .השלישיהרבעוןבמהלךהמטבעות

המדיניותמבחינת . 3.4o/oב-היןמולאלנחלשהדולר ,שנימצד .הפזומולאל-3.2%ובהיואןמול

שלברמההשלישיהרבעוןבמהלךשינויללאהריביתאתרילהותבחרובפד ,המוניטארית

0.25%-0.50% . 
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הצמיחהוקצבשנתיים)במונחים o/1.2° ( 0.3%עלעמדההשלישיברבעוןהצמיחהבאירופה

במהלךעמדפהובאירבתעשייההרכשמנהלימדד .השנילרבעוןדבומה 1.6%עלעמדהשנתי

הרכשמנהלימדד ,בפרטהשני.ברבעוןנקי 52.0לעומתבממוצענק' 52.1עלהשלישיהרבעון

שמאותתמה ,השביןוברבעבממוצע 'נק 52.8לעומתברבעוןבממוצענק' 53.9עלעמדבגרמניה

מנהלימדד ,בצרפת .יהשלישהרבעוןבמהלךבגרמניההכלכליתילותבפעשנרשמההאצהעל

 .בתעשייההכלכליתותבפעילהתכווצותעלהמצביעהרמה ,נק' 48.8עלעמדבתעשייההרכש

שעלולמרות ,המוניטאריתניותיהמדמבחינת . 10.1 %שלברמהיציבנותרהאבטלהשיעור

ותירלההחליטהמרכזיהבנק , BREXזןלאחרנוספתמרחיבהלפעולההמשקיעיםמצדהציפיות

המרכזיהבנק ,זאתלעומת .הרבעוןבמהלךישינוללאהכמותיתההרחבהתכניתואתהריביתאת

 0.25%שללרמהנ"ב-25בהריביתאתלהפחית , BREXן Tמ-הזעזועלאחר ,החליטטייהבר

ח"אגרכישתגםכוללתאשרבבריטניההכמותיתההרחבהתכניתאתמחדשהשיקוהוא

 .ותקונצרניאג"חתישרכוגםתוממשלתי

הצמיחהלאור . 0.8%עלעמדהשנת•והקצב 0.2%עלעמדההשניברבעוןחההצמיביפן

לקראתכאשרוניתציקתימוניטארמדיניותבנקיטתממש•ךהמרכזיהבנקהנמוכותיהפלצוהאינ

מעתהדירגיהמרכזיהבנקכיעולההתכניתמפרטי .חדשהתכניתעלהכריזהשלישיהרבעוןסוף

הואהתכניתפיעל ,עתהלעתכאשרמדיניותכיעדשנים-10לממשלתיאג"חעלהתשואהאת

בו . 0%באזורתהיהשנים-10לח"האגעלשהתשואהכךכזובצורהשלוח"האגרכישותאתיכוון

במהלךהצמיחהבסין . 0.1- %עלשעומדתהקצרהבריביתלשלוטממשיךהמרכזיהבנק ,בעת

 ,בפרט .השניוןברבעשנרשםהשנתיהצמיחהלקצבומהבד , 6.7%עלעמדההשלישיהרבעון

 ,השניברבעון 10.6%לעומת 10.7%שלשנתיבקצבהשלישיברבעוןעלוהקמעונאיותהמכירות

ייתיהתעשוהייצור ,השניברבעון 9.0%לעומת 8.2%שלבקצבעלתהקבועיםבנכסיםההשקעה

 .השניעוןבהרבמהלך 6.2%לעומת 6.1 %שלשנתיבקצבעלה

חביתומחיר ,לחבית-$47.7ל-1.1%בהשלישיהרבעוןבמהלךעלהןwזמסוגנפטחביתמחיר

לחבית.-$48.2ל-0.4%בעלה BRENTמסוגנפט

 2.6%שלצמיחהלעומתזאת , 3.2%עלעמדה 2016שלהראשונהתיבמחצהצמיחהראלישב

 ,-7.2%בהשנהשלהראשוןבחציצמחהאשרהפרטיתהצריכהבמיוחדבלטה .כולה 2015בשנת

נתוניפיעל .) 7.7% (מהירבקצבלצמוחחזראשרוהיצוא-3.7%בצמחהאשרהציבוריתהצריכה

יהשינוקצבכאשרהצמיחהבקצבהתייצבותחלה ,במשקהעסקיהמגזרלפעילותבולהמשהמדד

שלהשלישיוןברבעהתחזקהשקל . 2.7%-2.6%שלברמההשנהמתחילתנעבמדדהשנתי

התחזקות .הסלמול-2.9%בהשקלהתחזקהשנהומתחילתהמטבעותסלמול-2.5%בהשנה

שוקהשקל.מולבפאונך 5.8%שלמה•חלשותכתוצאהבעיקרהגיעההשלישיברבעוןהשקל
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לעומתהשלישיברבעון 4.6%עלבממוצעעמדהאבטלהשיעורכאשרחזקלהיותהמשיךהבעודה

מוסיףהפנויותהמשרותשיעור . 2016שלהראשוןברבעון-5.2%והשנהשלהשניברבעון 4.8%

בשכרהשנתיייההעלבקצבנרשמתמסויימתהתמתנותזאתעם . 4.0%עלעומדוכעתלעלות

הראשון.וברבעוןהשניברבעון o/3.1°לעומת 2.9%עלכעתעומדאשרהריאלי

וריביתתקציב ,אינפלציה

ירדאשתקדהמקבילהבתקופההמחשה,לשם .-0%בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד

מו 11שנסתיםשהחוד-12שבלאחר 0.4%-עלכיוםעומדתהשנתיתהאינפלציה .-0.4%בהמדד

 . 0.8%-עלעמדהזוהשנהשלהשניברבעון

ישראלבנקבנוסףכנה.עלנותרהיתהריב , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

המוניטריתלמדיניותבנוגעהוודאותאתלהגבירמטרתואשרמשפטהריביתלהודעתלהוסיףהחל

במהלךהוחלטגםבנוסףכאשרחיזוקקיבלהזווודאות .) Fס rward guidance (ישראלבנקשל

החלטות-8לבשנההחלטות-12מהריביתהחלטותמספראתלהוריד 2016שלהשלישיוןהרבע

עדכנהעלתיוותרהריביתכימצפיםישראלבנקשלהמחקרחטיבתבתחזיות ,כןכמו .בלבד

 . 0.25%עלהריביתתעמוד 2017ובסוף 2017שלהאחרוןהרבעון

 3.4%שלנומינלית)(עלייה ,שקליםמיליאדר-240.9בהמיסיםגבייתהסתכמההשנהמתחילת

לעומתש"חמיליארד-6.1בהגרעוןהסתכםהשנהמתחילת .אשתקדהמקבילההתקופהומתלע

נכוןעומדהאחרוניםהחודשים-12בהמצטברהגרעון .אשתקדהמקבילהבתקופהמיליארד 4.2

 .מהתוצר 2.9%עלעומד 2016לשנתהגרעוןיעדכאשרמהתוצר 2.2%עלהשלישיהרבעוןלסוף

מיליאדר-2.9מהשוטףהחשבוןבעודףירידהחלההשנהשלהשניברבעון-התשלומיםמאזן

שנתבסוףכאשריחסיתחדהירידהעלמדוברתוצרבמונחי .מיליארד-2.7להראשוןברבעוןדולר

הגרעון . 4.1%עלהשוטףבחשבוןהעודףעומדהיוםואילותוצר 4.9%עלעמדהעודף 2015

 0.1שלעלייה ,דולרדריאמיל 3.5עלעומדותיםהשירבמאזןוהעודףגדלהסחורותבחשבון

 .הקודםהרבעוןלעומתמיליארד

המניותשוק

ה-מדדבאירופה, .השנהשלהשלישיעוןברבחיוביתבמגמהנסחרהעולמיהמניותשוק

STOXX600 ה-מדד , 4.4%של )דיבידנדים(כוללכוללתתשואההניבDAX תשואהרשםהגרמני

-המדדבארה"ב, .-7.1%בעלההבריטי FTSE-100וה-5.2%בעלה CACה-מדד , 8.6%של

S&P500 -והDOW JONES ה .בהתאמה-2.8%ו-3.9%בהשנהשלהשלישיברבעוןעלו-

NASDAQ ה-מדד ,ביפן . 10.0%שלהיעליעםבלטNikkei 6.3%ב-הרבעוןוםכבסיעלה . 

 . 12.9o/oב-עלההסיני Hang Sengוה--9.2%בעלה MSCן EMה-מדדריםהמתעורבשווקים
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ת"אמדד ,הרבעוןבסיכוםשערים.יותבעלבעיקרהשלישיברבעוןהתאפייןהמקומיהמניותשוק

יתרביצועיהרבעוןהציגוהשנייההשורהמניות .בהתאמה ,-4.2%ו-3.2%בעלו 100ות''א 25

הסקטורים,ברמת . 23.3%ב-עלה 50היתרומדד-9.4%בעלה 75ת"אמדדכאשרמרשימים

-8.8%ו 8.5% '-12.9%בהרבעוןשעלווגזנפטות"אנדל"ןת"אהטכנולוגיה,סקטורלטובהבלטו

בהתאמה.

הנגזריםשוק

מיליון 7 .-872בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהשנה,שלהשלישיברבעון

מדדעלעתידייםיםבחוזהמחזור .הבסיסבכסבמונחיש"חטריליון-1.143באואופציהיחידות

ב-דולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-5.8בהסתכםהמעו"ף

-4.4בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד 108

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד

מדינהאגייח

במהלך 0.9%שלשליליתתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 2-5 (ינוניותוהב 1.0o/o-בירדושנים) 5-10 (וכותהארהחובאגרות . 2016שלהשלישיהרבעון

 .-0.6%בידרושנים)

 0.1 %שלשליליתתשואהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

ב-ידרשנים) 5+ (הארוךוחלקושינויללאנותרשנים) 5-2 (הבינוניחלקוהשלישי.הרבעוןבמהלך

0.3°/o . 0.1 %שלתשואהברשמהמשתנהבריביתהשקליבאפיק . 

קונצרניאגח

בוגדותלשקליבוגדתלמדדלחיובבלטומעורבת.במגמהיןאופיהקונצרניהאפיקרבעוני,בסיכום

שינויללאנותרו 60בוגדותל 20בונךהתלמדדיבהתאמה.-1.0%ו 0.3%שלעלייהעםתשואות

-ו 0.2% , 0.1%ב-ירדובנקיםבוגדוהתליתרבוגדהתל , 40בוגדהתלמדדואילו ,קודםמרבעון

בהתאמה. 0.4%

התכווץשמרווחותשואותבוגדתלבעיקרבלטומעורבת.מגמהכןגםנרשמההמרווחים,ברמת

נ"ב-21בגדלשמרווחויתרבוגדתלומנגדהרבעוןבסוףנ"ב 283עלועמדנ"ב-11בהרבעון

גיוסהרבעוןגייסוהחברות ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכל .הרבעוןבסוףנ"ב 182עלועמד

הוןבגיוסשהתאפייןספטמברחודשבשלבעיקראג"חבאמצעותש"חמיליארד 25.394שלשיא

ש"ח.מיליארד 16.567שלגבוה
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לתההמנהחברהניהולבהקרןשלהכספיהמצבד.

ומינליים)נםי(בערכמשיכותוקדותפה . 1

יאלפ 12,037ממנהוכונמשחי'שילפא 20,486בקרןופקדוה , 2016טמברפס-רינואבתקופה

שללסךוהסתכמפה)הקומתורבהעכויינבפהקוהאל(העברותקופההמונטתובערה ."חש

 . lillיפלא 10,466

ןקרהתאתשו . 2

עדתוווןורירקטידהע"יהנקבעתתוהשקעהתולמדיניבהתאםהקרןאתמנהלתההחבר

תיחיובברוטותיומינלנתשואה 2016ספטמבר-נואריהקופתבהיבהנהקרן .תושקעהה

 . 1.05%לשעורישב

ההשתלמותןרקאודותוניםנתודעמיזוכיר .ה

הפוהקיתיעמילגבוניםנת .א

~ =--· o • ' 1 ,;:, ·-'l! . ~ .. 
השנלחושדים-9לםישדוח-9ל

םב.יושהסתיימהב.יוםמויתיסשהםיוב.שהסתיימו

רב.מצדב. 31פoטב.מר.«; 30רב.מפoסב 30

---'--11'--" .~ 
2016 2015 2015 

 :ם•ג~מ•תמספר

 451 460 438םיפעיל

 209 203 248םפעילילא

o 660 663 686כ"ה 

 :עמיתיםותנוב.חשרמספ

 455 471 447עיליםפ

 218 207 253פעיליםלא

וטנם~ליהומנםכסינ
 :ח'ש"לפיאב.{

 183י 858 185י 857 171,900פעילים

 124י 394 116,774 136,381םיליעפלא

ייםאתתוצםינונת

 :'ח"שיפלב.א{

 258 498 1,742םשידחפיםרמצטבעורםיתבומשגמוליםידמ

 26,783 20,236 20י 486גמוליםיממדיםלובתק

 1י 410 1י 410 844הפוקלהריצברותבעה

 7י 650 4י 842 11י 310פההקומהצבירתהעברו
 :םיומלתש
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 10,974 8,091 12,037ונותיפד

---אחרים
 1,651 ) 3 , 115 ( 2,148פהולתקהוצאותעל )דים(הפססותהכנעודף

 :}ח"ש{באלפימנכסיםשנבגוניהולדמ•

 1,289 999 992פעיליםולאפעילים

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנבגוהולינדמי

גמונח•םמנכסיםממוצ!!ניהולדמ•שי!!ור
{באחוזים)שנתיים

 0.42 0.42 0.43פעילים

 0.42 0.42 0.43פעיליםלא

מהפקדותממוצ!!ניהולדמישיעור
---{באחוזים):

פעיליםלאעמיתיםב.

~ -
שלנהחושt•ם-9לחושדים-9ל
ביוםתיימה oשהביוםתיימו oשהביוםתיימו oשה

דבצמבר 31פסמבר oב 30בפoסבמר 30

-· ·-· --2016 2015 2015 
קשר:מנותק•חשבונות

 16 54 17ונותחשברמספ

 3,710 33,944 10,544ח)"ש(באלפינטומבוהליםנכסים

 16 110 33 )ח"שפיבאל(מנכסיםשבגבוניהולדמי
םימנכסשבגבוממוצעניהולדמישיעור

0.43% 0.42% 0.42°/o 
שנתיים)(במונחים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג.

שניתןהאוצרמשדרבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלפתוכ"קמוגדרתהקרןיותבה

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי Jהחוקיההסדרולהוראותלה

מהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף ,בפועלהוציאהשהקרן

 , 0.32%שלבשיעורהינם 2016בשנתהראשוניםהחודשים-9בבפועלשנגבוהניהולדמי

 . o/0.43°כ-שלשנתישיעורהמהווים

בגיןבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

השיעוריםיפעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןבע"מערןניירותולפסגותהקרןתפעול

איתם.בהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויותד.
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הנכסיםבסךהגידול ,הקרןי 11עהמנוהליםבנכסים-0.11%כשלעליהחלההדוחבתקופת •

שליליתטונצבירהלמרותוזאת ,הדוחבתקופתהקופהגהישהשמהתשואהנובע

 .מהקופה)והעברותמשיכותבניכוי(הפקדות

ברמהוכןאשתקדהמקבילברבעוןההפקדותלרמתדומהנשארהלקרןההפקדותרמת •

 .אחרותשתלמותהלקרנותמהקרןכספיםבהבערתגידוללראותניתןזאתעם ,שנתית

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ו

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראותז.

משנהוחקיקתחקיקה . 1

שעשויהאומהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

 .החברהשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןלהיות

משנהוחקיקתחקיקהטיוטות . 2

גמל)קופותביןכספים(הבערתגמל)קופות(פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתותקנטיוטת

מוצעיםתיקוניםמספרכוללתהתקנותטיוטת- ) 9.8.2016(מיום-2016ו 11התשע ,(תיקון)

כוןסבחיהתחרותתאלהגביר ,הכספיםהבערתהליךאתלשפרשמטרתםהקיימותלתקנות

היתר,בין ,מוצעהטיוטהבמסגרת .שלוהבחירהזכותאתלממשחוסךלכלולאפשרהפנסיוני

בגין •סדוהמלגוףחוביתרתבעליעמיתיםשלכספיםהבערתעלהאוסרתהמגבלהאתלבטל

ועוד.הכספיםלהעברתהזמניםלוחותאתלקצר ,ידועללהםשניתנההלוואה

הממונהוהנחיותעמדותמוסדיים,גופיםחוזרי . 3

(מיוםתיקון-גמלקופותביןכספיםהבערת 2016-9-11מוסדייםגופיםחוזר .א

כספים"העברת 2015-9-1מוסדייםגופיםחוזרהוראותתאמתקןהחוזר- ) 19.7.2016

קופותשלמנהלותחברותביןהכספיםהבערתתהליךאתמסדיראשרגמל"קופותבין

ההליךאתומפשטםיהכספהבערתהליךשלהזמניםלוחותאתמקצרהנוכחיהחוזר .גמל

להודיעהמקבלתהקופהחובתבוטלההחוזר:שקובעהתיקוניםעיקרילהלן .הלקוחבעור

בקשתלהעברתהזמןמשךתוקן ;כספיםלהעברתבקשהקבלתעצםעלהמבעירהלקופה

עילותביןהבחנהבוצעה ;עסקיםימילשניהמעבירהלקופההמקבלתמהקופההניוד
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טופסעלמחדשחתימהותידרשהכספיםהבערתתבוטלבגיבן ,הבערהבקשותתילדחי

ההעברהבקשתאתהקופהתעכבשבגיבןייטכניותיידחייהעילותלביןהכספים,העברת

רשאיתהעמיתלהסכמתבכפוףכיבקבע ;ההעברהטופסשלוהתאמותתיקוניםותבצע

שלהאלקטרוניהדוארלכתובתכספיםהבערתדחייתעלהודעהלשלוחמבעירהקופה

 . 2017בינואר 1ביוםהחוזרהוראותשלתחילתןועוד.העמית

 2015אוקטוברתרגיל-עסקיתהמשכיותבנושאביקורותממצאי-ממונהעמדתב.

שבערךעסקיתותיהמשכתרגילבממצאיעוסקתהממונהעמדת- ) 19.7.2016(מיום

אירועעםהתמודדותלדמותהמוסדייםהגופיםבדרשובמסגרתו , 2015אוקטוברבחודש

 .אדמהרעידת

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

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

התקנותבהוראותעמידהאיבדברלמעסיקנוספתהודעהלמשלוחהמועדתוקן :התיקון

ביתרשהופקדתשלוםהשבתכינקבע ;גמללקופתתשלומיםהפקדתעלדיווחלעניין

 ;שלילידיווח-מעסיקיםממשקבקובץהמעסיקידיעלשהוגדרהתשלוםלאמצעיתיעשה

ביוםהחוזרהוראותשלתחילתן .ועודביתרשהופקדתשלוםלהשבתהמועדיםתוקנו

 .פרסומן

- ) 9.8.2016(מיוםהבהרה-מנהלותחברותשלתקופתידוחחוזר 2016-13126שה. .ד

שלתקופתי"דוחשעניינו 2015-9-32מוסדייםגופיםלחוזרהבהרותמספרכוללהחוזר

 .פרסומןבמועדהחוזרהוראותשלתחילתןמנהלות".חברות

-השוואתיבמבטרוחביתסקירה-מוסדייםבגופיםסיכוניםניהולממונה:עמדתה.

לויילמהנחיהההוןשוקאגףפרסם 2015אפרילבחודש- ) 31.8.2016(מיום 4עדכון

מצבתמונתלקבלהיוהשאלוןמטרות .מוסדייםבגופיםסיכוניםניהולבנושארוחבישאלון

להערכתבסיסלהוות ,השוואתיתבראייהמוסדייםבגופיםהסיכוניםניהולתשתיתלגבי

יישומיםולהציףלזהות ,הפיקוח•ההערכהתהליךבמסגרתמוסדייםבגופיםהסיכוניםניהול

ניהולתשתיתשלעצמיתהערכהלבצעמוסדייםגופיםולעודדראוייםובלתיראויים

ביותיאפקטשלעצמיתהערכהתהליךלבצעהשקעהוועדותהדירקטוריוניםואתהסיכונים

השאלון.ממצאיאתלהציגהיאזוממונהעמדתמטרת .סיכוניםלניהולביחספעילותם

(מיוםמוסדייםבגופיםסייברסיכוניניהול 2016-9-14מוסדייםגופיםחוזר .ו

האינטרנטברשתעסקיותפעילויותשלותלותןהטכנולוגיתההתפתחותעם- ) 31.8.2016

שלהתקינהפעילותםאתלשבשהעלוליםקיברנטייםאיומיםשלועוצמתםהיקפםגדלו
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שתיבתןכךמוסדייםגופיםשלההגנהתפיסתאתלעדכןצורךנוצר ,משכךמוסדיים.גופים

ומגדירסייברסיכונילנהלהמוסדייםהגופיםאתמחייבהחוזראלו.לאיומיםגםהתייחסות

ותחילתו 2006-9-6מוסדייםגופיםחוזראתמבטלהחוזראלה.סיכוניםלניהולעקרונות

 . 2017באפריל 2ביום

עמדת- ) 31.8.2016(מיוםמעסיקיםמשקממשק-ממונהעמדת 2016-16463שה.ז.

שעלו ,מעסיקיםממשקשלהראויהיישוםלאופןהנוגעותשובותבסוגיותעוסקתהממונה

הינןהממונהדתבעמהנדונותותהסוגי .זהבנושאההוןשוקאגףידיעלשנערכהבבדיקה

 ,שכררכיביריבוי ,הפקדותהפסקתעלדיווח ,קופהסוגעלדיווח ,"הפרשים"בקודשימוש

כספיםהפקדתעלודיווחביתרשהופקדתשלוםלהשבתבקשה ,רשומהסטאטוסשינוי

 .תשלוםאמצעימספרבאמצעות

n . מיוםגמללקופתאופנסיהלקרןהצטרפות 19-9-2016מוסדייםגופיםחוזר)

פנסיהלקרן"הצטרפות 2015-9-12מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר- ) 29.9.2016

שבו 4-7סעיפיםמהוראותענפיותגמלקופותמחריגהנוכחיהחוזרגמל".לקופתאו

עמיתצירוףכיהקובע )א( 4מסעיףלמעט ,גמללקופתעמיתיםלצירוףבכלליםהעוסקים

חברהכיקובעהחוזר ,בנוסףלחוזר.המצורפיםהטפסיםבאמצעותייעשהגמללקופת

ישורלאבכפוף ,לחוזרהמצורפיםההצטרפותלטופסישונהמתכונתלקבוערשאיתמנהלת

 . 2017ביוני 1ביוםהחוזרהוראותשלתחילתן .הממונה

מוסדייםגופיםחוזריטיוטות . 4

תביעותיישובלגביסטטיסטימידעסוףיא 2015-278מוסדייםגופיםחוזרטיוטתא.

- ) 31.8.2016(מיוםמתקןחוזר-כספיםוהבערתלמשיכהבבקשותטיפולואופן

ביחסההוןשוקלאגףלדווחשישוהנתוניםהדיווחאופןאתלעדכןהיאהחוזרטיוטתמטרת

םיגופבחוזרשנקבעוכפי ,כספיםוהעברתכהלמשיבבקשותהטיפולואופןתביעותליישוב

 . 2011-9-6מוסדיים

טיוטה-ההוןשוקעללממונהדיווחים ) 3פרק , 4(חלק 5שער 2016-16515שה.ב.

31(מיוםמעדכנת מתכונתאתולשפרלעדכןבמטרהורסמהפההטיוט- ) 8.2016.

אופןאתמעדכנותהטיוטההוראות .וחיסכוןביטוחההון,שוקעללממונההדיווחים

גופיםעללהקלבמטרהדיווחקבצימספרשלתכנםואת ,רותםיתד ,לממונההדיווחים

 .הדיןהוראותפיעלהמדווחיםהדיווחיםאיכותאתולשפרמוסדיים,
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בינייםהכספייםהדוחותאישורהלין .ח

מנהל .בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליןהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

 ,המנכ"ל ,גםנכחוהועדהלחבריפרט .ביקורתועדתישיבתהתקיימהבנובמבר 22בתאריך . 2

 .המבקרהחשבוןרואהממשדרורו"חהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

עלדח"צנוכחותללא ,בדירקטוריון /הביקורתבוועדתאושרוהדוחותכילצייןמבקשתהחברה . 4

הדירקטוריםמכסתלהשלמת ,המדינהמטעםדירקטורמונהולאמאחר ,מכןהמשתמעכל

 .כדח"צהמדינהמטעםדירקטורהוסמךולאהמדינה,מטעם

דירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתהכישילהדגמבקשתהחברה

הדיון.למועדעדנענתהולאודח"צ

הביקורתועדתבפנילאישורהדוחותיובאוודח"צהמדינהמטעםדירקטורשימונהלאחר

 .הדח"צכוללהמלאבהרכבםוהדירקטוריון,

ונהליםבקרותט.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,כויהער ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לףובשית ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

לסכםלבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2016בספטמבר 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלן

להשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופן
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי)!

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/9/2016ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

תאריך

החברהמנכ"ל

 2016בנובמבר 22

 2016בנובמבר 22
תאריך

 (>----- 2016בנובמבר 22

כספיםמנהל •יוירסוראובןח"רותאריך

17 



 ) fCertiו cation (הצהרה

 :•כמצהירמכליס,משהאב•,

 )"המנהלתחברה"ה :(להלן"מבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"דוח"ה :לן(לה 30/9/2016ביוםם 11שהסתלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללא•בבוהדוח ,ייד•עתעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםבכללובהןהנסיבותלאורבו,שבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהת"חס

 ,אבותפןבאומשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספ"םהדוחות 1עת••דיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאותפי,הכסהמבצאת ,המהותיותנותבחיהמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםתובקרקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ם 11ביבלאומדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 5

הבקרהלגב•ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקו"םכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועם 11שצפוסביראשר ,כספ•דיווחעלהפנימית

-וכןכספי;מידעעלודלווחלסכםלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההבהלהמעורבתבה ,מהותיתשאיבהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .יכספדיווחעלמבהלתך(.החבררשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דין 616על ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועדכיל•לעבאמורא•ן

תאריך

 2016בנובמבר 22
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר 1ראובןיסוויר ,אני

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

 ."הדוח")(להלן: 30/9/2016ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםהיוילא ,מצגיםאותםונכללבהןהנסיבותלאורו,בשנכללוםישהמצגכדיהנחוץתיתומה

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

דבוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

יבגלםיונהלבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםוזהצהרהיריםההמצהמנהלתבחברהםיואחראני . 4

כן-ו ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספיווחידעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותילגבביטחוןשלסבירהמידהלספקועדתיהמ

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום 'הגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכן ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראוימהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתרקטוריוןילד ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלטוריוןקהדירשלקורתיהב

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,וםלרשהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלוחודלולסכםלבע,ד

םיאחרעובדיםםיעורבמאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתןיב ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2016בנובמבר 22
כספיםמנהל ,ראובןסוויריתאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2016בספטמבר 30ליום

מבוקר'(בלתי



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2016בספטמבר 30וםיליםיבינכספייםדוחות

מבוקר)(בלתי

הענייניםתוכן

וןבשהחאהרולשהריקסוחד

עמוד

22 

 23-25תוהרהצ

 26םבינייהכספיבהמצעלתדוחותמצית

 27והפסדרווחינייםבדוחותתמצית

 28-31ינייםבהכספייםוחותדלבאורים



חשבוןרואי

לכנוד
"מנעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.ג.נ.א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:

 2016ספטמבר 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןנע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיידעהמאתסקרנו
והדוחות 2016בספטמבר 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,)"חברה"ה

באותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריך
וןסכוחיביטוחההוןשוקאגףעלהממונהתווהנחי IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהניאהיאאחריותנו .ביניים"לתקופותכספי••דיווח .האוצרבמשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
פיכסמידעשלירהסק .היישות"שלהמנקרוןחשברואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר ,מבירוריםמורכנתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהרהיסקואחרים.אנליטייםסקירהכחליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאיכהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .יקורתבבמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםםייניהענלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמניעיםאנואין ,לכןבהתאם

מסקנה

אינוהכ"להכספישהמידעלסבורלכוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו,עלבהתבסס
לקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכלערוך,

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם ,"םייבינ
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

 ;רב·בכבוד
 /.\ l ]) J ·(ן

ושותיורדייצב

חשבוןרואי

 2016נובמבר 22תאריך:

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקדו 28הרכבתרח'אביב:תל



הדירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח''(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהירהבורם,הילהואני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלוןיהדירקטורדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןחדיהםי(שנ 2016שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנבוןלאמצגבלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא 1מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרבספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיתוכזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו 1באלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההבנהתקופתבמהלןבפרט 1בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא 1לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבססושלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםבספידיווחעלפנימית
 iבספימידעולדווחלסבם 1לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביו ,תרמיתבלב)
 .החברהשלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל 1אחראדםבלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2016 ,ברמבובנ 22
קנטר-לן•לה~תאריך
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו''חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 'מכליסמשהבדימוסהשופט 'אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח"דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-להלן(מ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 'שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .תובדוחמכוסההלתקופהחסייבהתמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםתנוינשבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעיםיהכספהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל /נאותבאופןםימשקפהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםכויותזבוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים /הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהימותםילוהתקעתםילקביאחראכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .תוהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט'בחברהםיאחרידיעללידיעתנומובא 1לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ירקטוריוןדלו

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;כספימידעלודווחלסכם 1לעבד 1לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל A 1אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2016ובמבר,נב 22
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 'סוויריראובןח"רואני' , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח"דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגכהםחסרולאמהותית
כדוחות.המכוסהלתקופהכהתייחסמטעיםיהיולא 'מצגיםאותםניתנושכהן

כדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיכהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיכהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלכחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו'הצהרההמצהיריםכחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכךכהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםכקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה'ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,כחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחכרהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

שלכהפעלתהארכקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;כספימידעלודווחלסכםלעבד'לרשום'

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורכים ,תימהותשאינהוביןמהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתכבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2016בנובמבר, 22
תאריך

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםיהכספהמצבעלחותודתמצית

רבבספטמ 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2015 2016 2015 
וקרבמרמבוקבלתי

ש''חאלפי
 :םינכס

קבוערכוש

הבחותיתרווםייביח

מזומניםושווימזומנים

3 
215 

80 

5 
305 

50 

4 

224 
112 

 340 360 298םיהנכסכלסך

 :ןוה

מניותהון

הוןכלסך

 :בויותייהתח
 298 360 340זכותויתרותזכאים

 298 360 340ההתחייבויותכלסך

 298 360 340וההתחייבויותההוןכלסך

 2016ר,במבבנו 22
שוראיויראת

םהכספייהדוחות

~ 
ירסךוויבראו"חור

פיםכסמנהל

ייסהמהדוחותנפרדלתיבחלקמהוויםהמצורפיםםנאוריה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחנייםיבדוחותתמצית

לשכהחודשים-3לחודשים-9ל

שהסתיימהשהסתיימותיימוהסש

יוםבםביוביום

רבבדצמ 31ספטמברב 30ספטמברב 30

2016 2015 2016 2015 2015 

וקרבממבוקרלתיב

ש"חאלפיאורב

 992 999 325 345 1,289ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 992 999 325 345 1,289ההכנסותבלסך

 992 999 325 345 1,289 3וכלליותההנהלהוצאות

 992 999 325 345 1,289ההוצאותבלסך

לתקופהרווח

 .םינייבםייפסהכחותדומהדנפריתלבלקחםמהוויםירפהמצוםהנאורי
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי: .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאמייבעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקוכפופה , zoos-ה 11התשס /גמ)לותפ(קופניננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

 :ניהלודמי .ב
למטרותוייהלאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאי .רווח
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשל lהזלמידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות

נוכחותללא ,בדירקטוריוןהביקורת/בוועדתאושרוהדוחותכילצייומבקשתהחברה .ד
מכסתלהשלמת /המדינהמטעםדירקטורמונהולאמאחר ,מכךהמשתמעכלעלצי 1דח

צ. 11כדחהמדינהמטעםדירקטורהוסמךולאהמדינה,מטעםהדירקטורים

דירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתהכילהדגישמבקשתהחברה
הדיון.למועדעדנענתהולאצ 11nוד

ועדתבפנילאישורהדוחותיובאוצ~~ודחהמדינהמטעםדירקטורשימונהלאחר
צ. 11הדחכוללהמלאבהרכבם ,והדירקטוריוןהביקורת

zs 



מוובעלשופטיםהשתלמותןרקלוהילנהחברה

םייניבםפייסהכתווחדלםריואב

איתנובהחשהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניותא.

המדיניותינהחאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2015בדצמבר 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספייווחדבתקניעמידהעלהצהרהב.

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםספייםכההדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2015בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
השנתיים'').הדוחות" :{להלן

 22ביוםהחברהיוןדירקטורידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2016בנובמבר,

דעתולקושיבאומדניםשימושג.

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעדינת
ועלהמדיניותיישרםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצ~ות.הכנסות ,והתחייבויותנכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישרםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
השנתיים.הכספייםבדוחות
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מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולההחבר

םינייבםייספהכתוחודלםאווינ

תויוכללההלהנותאהוצ - 3אורב

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

ביום ביום ביום

בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

2015 2015 2016 2015 2016 -- --
מבוקר מנוקרבלתי

חיישאלפי

דירקטוריםביטוחפרמיית 62 82 13 25 81

דירקטוריםגמול 146 121 42 37 161

המתפעללבנקניהולדמי 161 162 54 53 217

השקעותמנהלניהולדמי 80 81 27 27 108

קרנותניהולדמי 5 17 1 6 20

 •ומקצועימשפטיייעוץ 516 493 179 161 651

ואינטרנטמחשבאחזקת 9 10 3 4 13

דוחותמשלוח 7 12 1 9 14

פחתהוצאות 2 2 1 1 2

--אחרות 4 19 4 22 22 -- --
1,289 345 325 999 992 

-- -- = --

כגירהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
ךסבמיכון 10 10 4 4 13

= -- -- --
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותנאווים

צרעי j2וממשפטיייעוצהוצאות*פירוט

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2016 2015 2016 2015 2015 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 86 22 23 66 66חשבונותביקורת

 91 22 23 68 69פניםמבקר

 154 39 39 117 116כספיםמנהל

 122 29 36 94 98משפטייעוץ

 71 17 16 53 52השקעותיעוץ

 49 12 12 37 37סיכוניםניהול

 64 16 21 48 63ומזכירותאכיפהממונה

 11 3 3 8 8מידעאבטחת

 3 ' 1 6 2 7מקצועיות

516 493 179 161 651 
------

תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלדםעבמוולקוסלאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותגירבקבחושפורטובנסיבות
לקופה.כספיםהעברת
 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדושתשהכללתםפרטים- 5באור

 • IL!.Iמיליוני 309הוא 2016בספטמבר 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
 .אלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית
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