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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

בעיימ,לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

ביתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםבע"מכחברההוקמה

קרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

ומעביד).

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליךגמל'קופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשבתעברההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמבהלתלחברהפוצלהאשרהתאגידית,

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

שלהיחידהפעילותה"הקרן").(להלן:המנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישות

הקרן.ניהולהיבההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ההממשלתיות,החברותבחוקכהגדרתהממשלתית,חברההינההמנהלתהחברה

כדלקמן:מוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ,'אסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינתא.

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינתהדירקטוריון.כיויירישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשרהכרעה,מביתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתבשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאידו,עלשייקבע

למנותהזכות ',בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתיב.

החברה.כמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שבתלסוף fillמליוני 313כ-לעומת , fillמיליוני 301כ-היבו 30/9/2018ליוםהקרןנכסיהיקף

2017 . 

של(קיטון 31/12/2017ליום 664לעומת , 618הינו 30/9/2018ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

ומעביד).עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,)-6.93%כ
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יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלן

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

הגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

 .אחרמתפעלמגורםתפעולשירותילמתןהתקשרותבתהליךנמצאתהחברהמלם.לחברת

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהרי ,בלבדענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"בפנסיה),קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרןלשופטים.השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברה ,בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

 .כספייםלקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייבים ,םימזומנושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהינייענבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלן

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולאהרבעוניים,הדוחותעלמהותית

החברה.

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

בעוד ,בארה"בהחזקההכלכליתהפעילותבהמשךאופיין 2018שנתשלהשלישיהרבעון

בקצבלהתרחבממשיכהעדייןזוכיאםנמשכההכלכליתבפעילותההאטהמגמתובסיןשבאירופה

פעילותעלשהשפיעובאירועיםמשופעהיההשלישיהרבעוןהשנה,מתחילתלמגמהבדומהבריא.

דברהשנה,שלהשלישיהרבעוןבמהלןגםלהתהדקהמשיךהאמריקאיהעבודהשוקהשווקים.

 , o/7° .3 ' 1969שנתמאזביותרהנמוכהברמההאבטלהשיעורבהתבססותביטוילידיהבא

במהלךבחודשבממוצעאלף-190בעלואשרבמשקהמשרותבתוספתמהירהעלייהובהמשך

 2.2%עלעמדה ) PCE-הפי(עלהאינפלציהכאשרקלותירדהשנתיתהאינפלציהקצבהרבעון.
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 ) PCEה-פי(עלהליבהאינפלציית .השביהרבעוןבסוף 2.3%לעומתאחרון)(נתוןאוגוסטבחודש

במהלךלהכרזתובהמשךי.השבהרבעוןלסוףבהשוואהשינויללא , 2.0%שלברמהיציבהבותרה

שהכבידההכרזה ,מסיןהמגיעיבואעלנוספתםימכסהטלתעלהודיעב"הראבשיא ,השביהרבעון

השלישיהרבעוןבמהלךחיוביתהתפתחות ,מבגדלארה"ב.מחוץקריבע ,םיהשווקפעילותעל

חדשחופשיסחרלהסכםומקסיקו,קנדה ,שכבותיהלביןארה"בביןלהסכמותההגעההיתה

המשךרקעועל ,לסיןארה"בשביןביחסיםההסלמההמשךאףעל . NAFTAהסכםאתשמחליף

עלהרבעוןבמהלךהכריזוהאמריקאיהמרכזיבבנק ,בארה"בהחזקיםהנתוניםשלפרסומם

הריביתלתחזיותחיוביעדכוןכדיתוךזאת ,-2.25%ל 2.0%שלמטווח ,נוספתריביתהעלאת

עבורבטלהאהלתחזיתקלחיוביועדכון-2019ו 2018לשניםהצמיחהולתחזיותהטווחארוכת

כיההערכהאתשחיזקמההכלכלייםהנתוניםבעוצמתההאטהנמשכההאירובגוש . 2018שנת

במהלך ,בנוסף .שעברהלשבהבהשוואההאירובגושהצמיחהבקצבהאטהצפויה 2018בשנת

ממשלעלייתרקעעלזאת ,באיטליההגיאופוליטיותבהתפתחויותהרעהחלההשלישיהרבעון

רקעעל .המדינהעלהאירופיהאיחודבעברליהטאותהתיסקליהפההוצאהכללבפריצתהתומך

הגדלתעלשהכרזהכיהמשקיעיםבקרבחששנוצרברומאהחדשהממשליבכירהתבטאויות

יכולתאתשיסכןמההמדינהשלהממשלתיבחובהנוסףלגידולתובילבאיטליההממשלההוצאות

צמצוםעל ECBב-הכריזו ,קודמותלהצהרותובהתאםהרבעוןשלסיומולקראתשלה.הפירעון

לרמהירדהזו .ביבשתהכמותיתההרחבהתימתוכנכחלקהמתבצעתהאג"חרכישותבהיקףנוסף

שותיהרכסיוםעלההכרזהלהיוםנכוןכיוהצהירוחזרו ECBב-חודש.מדיאירומיליארדי 15של

שלחולשהשביןהשילוב .למתוכנןבהתאםזאת ,השבהדצמברחודשבמהלךלהתרחשצפויה

ההתפתחויות ,בעולםהסחרבמלחמתמהסלמהתוהחששהמשךהכלכליים,םיתוננה

גושברחביותאתשולעלייתהובילוהכמותיתההרחבהסיוםעלוההכרזהבאיטליההגיאופוליטיות

 .האירו

מחיראך ,לחביתדולרים 73שללרמה-1.2%בהרבעוןמהלךבידרןwזמסוגנפטחביתמחיר

הרקעכינראה .לחביתדולרים 83שללרמההרבעוןבמהלך o/o 4.1ב-עלה BRENTמסוגחבית

בתפוקתהצפויהלירידההמשקיעיםבצפיבעיקרמקורה BRENTה-חביתמחיריעלייתלהמשך

נובמברבחודשלתוקףלהיכנסהצפויותהאמריקאיותהסנקציותרקעעלזאתמאיון,המגיעהנפט

היוהשנהמתחילתבנפטהחדההעלייה .מוונצואלההמגיעהנפטבתפוקתהירידההמשךרקעועל

שלסופולקראתבעולםהאג"חבשוקיהחדההתשואותבעלייתשתמכוהמרכזייםהגורמיםבין

רקעעלהמטבעותסלמולאל-0.7%בהתחזקהדולרהשבהשלשייהשלהרבעוןבמהלך .הרבעון

 .הפאונדמולאל-1.3%וןאהיומולאל 3.6%הין,מול 2.7% ,האירומולאל 0.7%שלהתחזקות

 .המקסיקניהפסומול 6%ושלהקנדיהדולרמול o/7° .1שלהיחלשותרשםהדולר
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שבתיבחישוב 1.8o/oשללעלייהמטהיכלפעודכנההשבהשלהשביברבעוןהצמיחהבישראל

ברבעון 5.2%שלגידולולעומתהראשוןבאומדן 2.0%שלמרמהזאתעונתיות)מבוכי(נתונים

בקצבההאטהעיקראלו.שורותלכתיבתנכוןפורסמולאהשלישילרבעוןהצמיחהנתוניהראשון.

לאחרזאתרכב),כלי(בעיקרבבי-קיימאמוצריםביבואהחדמהקיטוןנבעההשביברבעוןהצמיחה

ואוגוסטיוליבחודשיםבמצטברעלההמשולבהמדד .הראשוןברבעוןהרכיבשרשםהחדההעלייה

 .יהשנברבעוןשהתקבלמזהגבוהמעטרבעונייםבמונחיםעלייהשיעורהמייצגקצב-0.7%ב

שינויללא , 4.0%עלאחרון)עדכני(נתוןאוגוסטבחודשעמדומעלה 15בביבקרבהאבטלהשיעור

שלהתחזקותהשקלרשםהשנהשלהשניהרבעוןשבמהלךלאחר .השניהרבעוןלסוףבהשוואה

התחזקותהשקלרשםבמהלכו 1יהשלישברבעוןגםנמשכההמגמההמטבעותסלמול 0.5%

שקל 3.64שללרמההדולרמולאל-0.5%בהתחזקהשקל ,בפרטהסל.מול 2.7%שלנוספת

 .לאירושקל 4.22שללרמההאירומולאל-1.2%בוהתחזקלדולר

מעט ,-0.2%בהשבהשלהשלישיברבעוןעלהלצרכןםיהמחירמדד-תיוריבתקציבאינפלציה.

 ,קלותדרהיתישנתבהסתכלות ,האינפלציה ,מכךכתוצאהזו.תקופההמאפיינתמהעונתיותנמוך

הריביתהפחתתמאז .הרבעוןשלבסיומו-1.2%להשבהשלהראשוןהרבעוןבסוף-1.3%מ

רקעעלזאת,עם . 0.1 %שלברמהכבהעלבותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודש

ריביתבהחלטתמהשוקהנגזרותהאינפלציהבציפיותפוריוהשהאינפלציהעלייתבקצבההאצה

אתלהותירהבנקשלהמחקרבחטיבתהחליטוהרבעוןשלסיומולאחרשהתקיימהישראלבנק

למרות . 0.25%שלברמה ,יותרגבוההמעטהשנהבסוףתהיהבישראלהריביתרמתיכהערכתם

אתהמחקרחטיבתכלכלניעדכנוהרבעוןשלסיומולאחרמהישהתקיהריביתבהחלטת ,זאת

שינויללאתיוותרהריביתיכשםמעריכיםשכעתכך ,מטהיכלפהשבהלסוףשלהםהריביתתחזית

 . 2018שבתוףסבגם

מבג,ד .ש"חמיליארד 72.7עלעמד 2018שנתשלהשלישיברבעוןממסיםהמדינההכנסותסך

האחרוניםםיהחודש-12בהגרעוןש"ח.מיליאדרי 96.1עלעמדהתקופהבאותהההוצאותסך

של ) 1.9% (הראשוןהרבעוןשללסיומובהשוואהמשמעותיתגבוה ,רצתו 3.35%שלברמהעמד

 . 2.9%שלברמההעומדהשבהלסוףהממשלהשלהגירעוןמיעדוגבוההשבה

 ) 2018לספטמבר-17ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-םיהתשלוממאזן

זאתעונתיות)מבוכי(נתוניםדולריםמיליארד 0.8שלברמה 2018שבתשלהשניברבעוןהסתכם

בעודףהירידהעונתיות).מנוכיםי(נתונהראשוןברבעוןדולריםמיליארד 1.5שללעודףבהשוואה

ההכנסותובחשבוןוהשירותיםהסחורותבחשבוןבעודףירידהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבון

 .המשניות
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ת"א ,-9.0%בעלה 125ת"א ,-8.3%בעלה 35ת"אמדדהשלישי,הרבעוןבסיכום-המניותשוק

 DOW JONESה-ומדד-S&P500המדד ,בארה"ב . 2.1 %-בעלה SME-60וה o/9.9°ב-עלה 90

הציג NASDAQ-הומדדהשניהרבעוןבמהלךבהתאמה-9.6%ו 7.7%שלתשואותרשמו

הצרפתי CAC-ה ,-1.3%בעלה-STOXX600המדד ,באירופה . 8.6%שלתיחיובכוללתתשואה

 MSCןה-מדד ,םיהמתעוררובשווקיםהבאסי . 0.5%-בידרהגרמני DAX-הלויוא-3.4%בעלה

EM ן 300מדד ,)(דולרית-1.0%בידרCS הומדד-0.9%ברדיהסיני-Nikkei בעלההיפני-

8.8% . 

ב-הסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהשנה,שלהשלישיברבעוןהנגזרים-שוק

עתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-1.059באויהפצאויחידותמיליון 6.6

שקל/דולרבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםבאלףהסתכם 35ת"אמדדעל

-6.5בהסתכםלקש/ואיראבופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסמונחיבח"שמיליאדר 120-ב

 .הבסיסנכסבמונחי fi!Jמיליאדר

מדינהאג"ח

הרבעוןבמהלך 0.4%שלעליהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 )שנים 2-5 (והבינוניות-0.4%בעלו )שנים 5-10 (רוכותאההחובאגרות . 2018שנתשלהשלישי

 .-0.1%בעלו

במהלך 0.2%שלעליהנרשמהקבועהריביתבהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותח'אגי

שנים) 2-5 (הבינוניוחלקו , 0.2o/oב-עלהשנים) 5+ (הארוךחלקו . 2018שנתשליהשלישהרבעון

 .-0.2%בעלה

מדדיכאשרזאת ,הקונצרנייםהאג'יחבמדדירוחביתעלייהנרשמההשלישיברבעוןקונצרני-ח'יאג

 ,צמודות-בנקיםנדבותלומדדיאח,דלכ 1.1 %ב-עלו 60בוגדותל 40נדבותל , 20נדבותל

נעלנהרבעוןהמרווחיםברמתבהתאמה.-1.4%ו 0.8% ,-0.7%בעלוותשואותצמודות-יתר

-111לנייב-19בידר 20בוגדתלמדדשלהמרווח .והצמודיםהשקלייםבאפיקיםמרווחיםבצמצום

 .נ"ב-53לנ"ב-25בירדבנקיםבוגדתלומדדבג"-109לגייב-22בירד 40בוגדתלמדדג"ב,

 ,באפיקהוןגיוסיבגזרת .נ"ב-205לג"ב-10בירדשקליבוגדתלבמדדהמרווח ,השקליבאפיק

בהשוואה 63%שלהיריד ,השלישיברבעוןח"אגבאמצעותשייחמיליאדר 5.8גייסוהחברות

 .דקאשתליהמקבלרבעון
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השנהשלהשלישיברבעוןהקופהשלההשקעותפעילותד.

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

הפעילות:במסגרת 2018לשנתהשלישיהרבעוןבמהלך

 4.6כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרוmנמי 2.6כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתי:באפיק

סלותעודותמניותונמכרוmנמי 4כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו .נmמי

 .נmמי-5.7כשלבהיקףבחו"ל

 .נmמי-3.8כשלבהיקףצמודותאג"חנמכרוקונצרני:האג"חבאפיק

 .נmמי-0.6כשלבהיקףסחירותלאצמודותאג"חנרכשובנוסף,

בהיקףשקליותקונצרניותאג"חונמכרוmנמי-0.5כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנקנוכןכמו

 .נmמי 2.7כ-של

 .נmמי-0.4כשלבהיקףמט"חצמודותקונצרניותאג"חנמכרוכן,כמו

 .נmמ' 1.4כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשובנוסף,

 .נmמי 4שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתי:באפיק

שקליותממשלתיותאג"חונמכרוmנמי 9שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשובנוסף,

 .נmמ' 6כ-שלבהיקף

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבה.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

אלפי 12,055ממנהונמשכוש"חאלפי 19,759בקרןהופקדו , 2018ספטמברינואר-בתקופה

mשללסךהסתכמוהקופה)אלהבערותבניכוימהקופה(הבערותמהקופהנטוהעברות .נ

 .נmאלפי 27 , 834

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

חיוביתברוטונומינליתתשואה 2018ספטמברינואר-בתקופההניבההקרןההשקעות.

 . o/2.79°שלבשיעור

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזו.

הקופהעמיתילגבינתוניםא.
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-018 ~ 2017 2017 
 :םיעמיתחשבונותפרמס

 459 474 428ליםיפע

 205 208 190ליםיפעלא

נטומנוהלים,נכסים

 :ח}"ש{באלפי

 190י 272 190י 551 185י 785םפעילי

 122י 855 122י 688 114י 538םילפעיאל

תוצאת"םנתונים

 :}ח"ש{באלפי

 858 994 387םחדשימצטרפיםרועביםתמשובליםוגמימד

 28י 018 21י 031 19י 759ליםוגמימדמקבוליםת

---עמ"םפחדגמוליםמדמיקבוליםת
-- 504הפלקובירהצהבערות
 27י 637 19י 040 28י 338הפוהקמצבירההבערות

 :םימותשל

 14י 021 8י 863 12י 055תופדיונ
---םירחא
 17י 408 10,752 7,326הפולתקתוצאוהלע )םיהפסד(תוהכנסףדעו

 :)ח"שפי{באלים oנכ nשנבגוניהולי nד

 1,338 968 963פעיליםולאפעילים

--- :ש"ח)יפ(באלקדותפמהשנגבוניהולדמי

נחיםובמסיםכמנממוצ.ן!ניהולדמישיעור
חוזים)א(בשנתיים

 0.44 0.42 0.41ליםפעי
 0.44 0.42 0.41יםילפעאל

קדותפמהממוצעהולינדמישיעור
--- :)םי(באחוז

עיליםפאלמיתיםע .ב

·---
שלנהשדוים n-9ל'שדום n-9ל

ב.יוםתיימה oשהיב.וםשהסתיימו Dl .3ישהסתיימו

צדב.ב.מר 31פoבסב.מר 30ב.פoסרבם 30

2018 
--

2017 2017 ..•. 
 :קשרמנותקיחשבונות

 18 20 32ותונחשבמספר
 13,869 14,588 18,353ש"ח)(באלפיונטםימנוהליםסנכ

 56 45 56ש"ח)(באלפימנכסיםוגבנשלוהינדמי
סיםכמנושנגבצעוממלוהנ•ידמשיעור

0.41 o/o 0.42°/o 0.44% ם)ייתנש(במונחים
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הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור .ג

שביתןהאוצרמשדרבאישורלאמורובהתאם ,ייעבפיתגמלכייקופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותילפהיבםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמיי,החוקההסדרולהוראותלה

מהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף ,בפועלהוציאהשהקרן

שלבשיעורנםיה 2018בשנתםיהראשונהחודשים 9ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 . o/0.41°כ-שלשנתישיעורהמהווים , 0.31%

בגיןבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכימובהר,

השיעוריםפיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןבע"מערךירותינולפסגותהקרןתפעול

איתם.בהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויותד.

בסךהקיטון ,הקרןעיייהמנוהליםבנכסים 3.94o/oכ-שלירידהחלההדוחבתקופת •

 .הדוחבתקופתמהקופהצבירהמהעברותנובעהנכסים

אשתקדהמקבילברבעוןההפקדותלרמתביחסלקרןההפקדותברמתירידהנרשמה •

השתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהעברתגידוללראותניתןכמו"כ ,שנתיתברמהוכן

 .)אשתקדהמקבילהבתקופת li!Jמי 19כ-לעומתהדוחבתקופת li!Jמ' 28-כ(אחרות

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירוייח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ח

משנהוחקיקתחקיקה . 1

שעשויהאומהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

 .החברהשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןותילה

הממונהוהנחיותעמדות ,מוסדייםגופיםחוזרי . 2

מוסדיבגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוניודוחשנתידוח : 2018-9-26מוסדייםגופיםרחוז .א

 ,ונייפנסחיסכוןלמוצרירבעוניודוחשנתידוחמתכונתקובעזהחוזר-) 9 . 7 . 18 (תיקון-

כך ,בוהמוצגהמידעאתומפשט ,מוסדייםגופיםעלהמוטלותהגילויחובותאתמרחיב
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במסגרתאלה.מוצריםעלולמבוטחיםלעמיתיםיעילובקרהמעקביכלישמששהדוח

ים.יגיטלידםיבאמצעהשנתיהדוחלמשלוחהעמיתהסכמתקבלתאופןנקבעהחוזר

קובעהחוזר-) 9.7.18 (קוןית-רישיוןלבעלכוחייפוי : 2018-10-8ויועציםסוכניםחוזרב.

לקבלרישיוןבעלשלכוחואתלייפותעמיתיכולבאמצעותו ,כוחייפוילטופסדיאחמבנה

פעולותלבצעבקשותלהבעיראובחברה,עבורוהמנוהלהפנסיוניהחיסכוןאודותמידע

מרכזית.פנסיוניתסליקהמערכתבאמצעותלרבות ,פנסיונישיווקאוייעוץבמסגרתבשמו

מערכתבאמצעות(לרבותהממוכנתהשימושלחובתהחוזראתלהתאיםנועדהתיקון

הכוחייפוי ,יותריעילבאופןיעשהיהלקוחזהותשאימותכך ,מרכזית)תיפנסיונסליקה

טוליבכלעלוןישירילבעלעילהודיידרשווחברותיותרקצרזמןפרקבתוךלתוקףייכנס

 .עמיתשלקודמתהרשאה

קובעהחוזר-) 18.7.18 (תיקון-הנמקהמסמך : 2018-10-11ויועציםסוכניםחוזר .ג

לוייגומתןללקוחיוניהפנסהמוצרהתאמתבהליךהרישיוןבעללחובתהנוגעותהוראות

הוראותנקבעולחוזרהתיקוןבמסגרתההמלצה.במתןאותושהנחוהשיקוליםלגבינאות

בעלבהםהמקריםואתמלאהנמקהמסמךללקוחיספקרישיוןבעלבהםהמקריםלעניין

 15ביוםהחלאלוהוראותתחילתמועד .ממוקדהנמקהמסמךללקוחספקיוןיריש

 . 2018באוקטובר

הוראותקובעהחוזר-) 26.8.18 (מוסדיגוףדירקטוריון : 2018-9-31מוסדייםגופיםחוזר .ד

הוראותהתנהלותו.ואופןסמכויותיו ,תפקידיו ,הרכבוהדירקטוריון,חבריכשירותלעניין

דירקטוריוןבעודת"נוהל 2006-9-7מוסדייםגופיםחוזראתבמלואןיחליפוהחוזר

1.1 (וועדותיו" פיננסייםשירותיםעלקוחיהפתקנותהוראותמרביתאתוכן ,) 1.2006

ניגודבמניעתהעוסקתתקנה(למעט-2007התשס"ז ,ו)יוועדות(דירקטוריון(ביטוח)

עלהפיקוחתקנותפורסמו ,הלאהוראותפרסוםעםבבדבדמוסדיים.בגופיםענפיעניינים

כך ,-2018התשע"ח ,תיקון)(עניינים)וניגודתיוענפגמל(קופות(ביטוח)פיננסייםשירותים

ענפיותגמלקופותהמנהלותלחברותהנוגעבכללחולימשיכוכאמורהתקנותותאשהור

בחוזר :וועדותיודירקטוריוןבענייןהעוסקיםחוזריםשנימביןהראשוןהואזהחוזרבלבד.

 ,הבעודהואופן ,אחריות ,כשירותהדירקטוריון,להרכבהנוגעותהוראותנכללות ,הראשון

ייכללובהמשך,להתפרסםהצפוי ,השניובחוזר ;הדירקטוריוןועדותלענייןהוראותוכן

 .הדירקטוריוןתפקידיאתומעדכנותהמרכזותהוראות
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בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךט.

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

המנכ"ל,גםנכחוהועדהלחבריפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימהבנובמבר 20בתאריך . 2

המבקר.החשבוןרואהממשרדורו"חהפנימיהמבקרהכספים,מנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו,המנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעל .המנהלת

לסכםלבעד,לרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2018בספטמבר 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההבהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשסייח ,כספי)

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/9/2018ביוםהמסתיימתלתקופהןהאחרוברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעייםוהעש

 2018בנובמבר 2ף

1 1 
1 

,1 
1 / 

/ 

/ , 
תאריך

 2018בנובמבר 2ף
תאריך

 2018בנובמבר 29
תאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליס,משה ,אני

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

"הדוח").(להלן: 30/9/2018ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוסרחולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחזידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאות ,הכספיהמבצאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחםהמיועדי

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,ווחדיעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלרהיסבמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראות )ן FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגבייםוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתוהערכנג.

וחבדהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותייבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותייופןבאשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהלתהמנהחברה

ולוועדתדלירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספיוחדיועלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלחולדוולסכםלבע.ד

אחריםעובדיםמעורביםואההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.ל ~אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

2q 2018בנובמבר 
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 ) Certification (הצהרה

 :כ•מצהירוראובןיסוויר .אני

המנהלת")"החברה :(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"הדוח" :להלן( 30/9/2018וםיבשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעת•,עלבהבתסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

דבוח.המכוסיםולתקופותעדיםולמהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהםיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

י,כספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום 'הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלתיהפנימהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתוןילדירקטור ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

-וכן ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההבהלהמעורבתבה ,מהותיתנהישאוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

כספ.ידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמורןיא

 2018בנובמבר 2CJ כב========
כספיםמבהל ,ראובןסוויריתאריך
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2018בספטמבר 30ליום

מבוקר'(בלתי



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2018בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 25והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 26-30בינייםהכספייםלדוחותיםבאור



חשבוןרואי

לכבוד
"מבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2018ספטמבר 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןבע"מםילשופטהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2018בספטמבר 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,)"החברה//

באותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
אלהיםבינילתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאויד
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
יכספמידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו ."םייבינלתקופותכספידיווח" .האוצרבמשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

מידעשל//סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםםיהאחראאנשיםעםיקרבערורים,יבממורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

קורת.בישלדעתחוותמביעיםאנואיו ,לכךבהתאם

מסקנה

אינולייהנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא ,סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספידיווח IAS34 11בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנוכן,כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןר 11יולתפקידהמיועד

 .מכןהמשתמעכל

רבבכבוד

כ~ cנ ,,י J ·?ז
ושרת~ורדיצבי

חשבוןרואי

 2018,.נ,נובמבר q _-:תאריך

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקוד 28הרככת 'רחאביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהיר ,'חיימוביץגילח"'רואני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנבוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1יאנ . 4
גרמנואו 1כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועל'בהתבססשלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעבד'

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

1 
 ·'דין.כלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו
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החברהמנכ"להצהרת

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

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגבולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאומצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןםימשקפהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות~
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיוכזוהצהרהריםיהמצהבחברהאחריםלדצויאנ . 4
גרמנואווכאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטובחברהאחריםידיעללידיעתנומובא /לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינווכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:תיהעדכנהערכתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;כספימידעודלווחלסכם ,לעבדלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית~שאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

מאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

2t} 2018נהרבמבנ 
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהיר /סוויריראובןח 11רו /אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח"ודוהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות}-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהשלישילרבעוןהחברה}-(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגבולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהחסייבהתמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהבלולאחרבספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות /הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המצוגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהימותםילוהתקעתםילקביאחראוזובהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד /אני . 4
גרמנואו ,באלהונהליםבקרותקבענולבןבהתאםבדוחות.הנדרשיגילולצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיודעים /כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו /כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבסס /שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא}
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםבספידיווחעלפנימיתבקרה

בספי;מידעולדווחלסבםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורכים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתבלב)
החברה.שלבספידיווחעלמיתיהפנבבקרהמשמעותידיתפקיבעל

 .דיןבלפיעל /אחראדםבלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראיו

 2018במבר.ובנ 29
תאריך

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2017 2018 2017 
וקרבמרוקבמבלתי

ש"חאלפי
 :נכסים

ועבקרכוש

חובהויתרותםיביחי

םמזומניושווימזומנים

155 
140 

1 
143 
240 

280 
175 

 455 384 295הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

 :התחייבויות

 455 384 295זכותויתרותזכאים

 455 384 295ההתחייבויותכלסך

---- 455 384וההתחייבויותההוןכלסך

2q ,2018בנובמבר 
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

.----u 

לבחלקםמהרריהמצורפיםהנאורים

סוויריראובןחר"ר

םפיכסמנהל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2018 2017 2018 2017 2017 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 963 989 323 354 1,338ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 963 989 323 354 1,338ההכנסותכלסך

 963 989 323 354 1,338 3וכלליותהנהלההוצאות

 963 989 323 354 1,338ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

 :כללי .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאמ"בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת"הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
"החברה").-(להלןבע"מםלשופטיהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכן ,המניותבעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

מסי(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשר 1ההוןשוקאגףידי
 . ) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 51041

לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 3014107ביום ~המבניהשינויבמסגרת
קרן~ונקראתוהקרן 1 "מ' 1בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולחברה~וה-ל 11בע~ומ

לשופטים'~.השתלמות
החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקןכן,כמו

הגמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץהמנהלת,

 :ניהלודמיב.
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכןאי .רווח
 .הדיןהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
לאשהונםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה/למידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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- 2באור

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותתינה ,אלהבינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2017בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקנידהיעמעלהצהרהב.

לתקופותכספידיווח 1IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
 .)"םיהשנתיהדוחות" :(להלן

 27ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2018 ,בנובמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ג

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

תועלולבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסות ,והתחייבויותנכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .תייםנהשהכספייםבדוחות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

לשכהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2018 2017 2018 2017 2017 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 82 21 20 62 62דירקטוריםביטוחפרמיית

 183 71 36 140 114דירקטוריםגמול

 217 54 53 162 160המתפעללבנקניהולדמי

 108 27 26 81 79השקעותמכהלניהולדמי

 4 1 2 3 4קרנותניהולדמי

 699 175 177 523 521 *ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3 9 9ואינטרנטמחשבאחזקת

 28 1 2 7 )*(-דוחותמשלוח

 2 1 2פחתהוצאות

 2 4 14אחרות
--

963 989 323 354 1,338 
------

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 13 4 3 10 8בסךמיכון

------

 . 2017שכתבגיןהפרשותתיקוני(*)כולל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייעוצהוצאותפירוט •

לשכהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2018 2017 2018 2017 2017 ----
מבוקרבוקרמבלתי

ש"חאלפי

 89 22 22 67 67חשבונותקורתבי

 90 23 25 66 65פכיםמבקר

 153 39 39 116 116כספיםמכהל

 145 36 36 108 108משפטייעוץ

 71 18 18 53 53השקעותיעוץ

 49 12 12 37 37סיכוכיםניהול

 84 21 21 63 63ומזכירותאכיפהממוכה

 11 3 3 8 8מידעאבטחת

 7 1 1 5 4מקצועיות
----

521 523 177 175 699 
--------

תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותןבגיבחוקשפורטובכסיבות
 .לקופהכספיםהעברת

 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיןהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

והתקשרויותהסכמים- 5באור

תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביוםא.
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאתמ 11בעערךניירותפסגותמולהשקעות

החברה.ידיעלהמנוהלתההשתלמות
מחודשפסגות"),"(ההשקעותמכהללביןהמנהלתהחברהביושכערךלסיכוםבהתאם

 . 0.035%הואהניהולידמשלהגביהאחוז 2010יולי

שירותיםלמתןבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביום .ב
 .מ"בעהפועליםבנקמולתפעוליים

 0.07%תינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

לסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשילתבתח
המשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואת

שירותילמתןהתקשרותבתהליךכמצאתהחברה .מלסלחברתהגמלקופותלתפעול
 .אחרמתפעלמגורםתפעול
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותםיבאור

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים- 6באור

 . li!Jמיליוני 301הוא 2018בספטמבר 30וליוםהמאזןליוםנאמנותבהמנוהליםהנכסיםהיקף

 .אלהותחודלםמצורפיתמולתההשןרקלשםכספייהחותהדויתתמצ

תייםומהםיאירוע- 7באור

המדינהמטעםנציגיםמונולאהדוחבתקופתהחברה,שלונשנותחוזרותניותפחרף

 .נהוקנתפיעלשנדרכןיוורטרקבדי

דירקטוריוןריבחשנישלבחוסרפועלהחברהדירקטוריון ,חות"הדוסוםרפלמועדנכון

ריון.ודירקטהיו"רקידתפלדיועהמטוררקידםניהמב ,המדינהםעטמ

הדירקטוריוןבכהרבומאושריםנסקריםהדו"חות ,הממשלתיותהחברותרשותהנחייתפיעל

 .יוןרדירקטויו''ררחסובהנוכחי
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