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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובדהפקדות(שכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומעביד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינה "לשופטיםההשתלמותקרן"בשםגמלולקופת ,)המנהלת""החברה :(להלן

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

 .הקרןניהולהינההחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,תיממשלתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ,איסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50o/o-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינתהדירקטוריון.כיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןטפהמשביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאידו,עלשייקבע

למנותהזכותי,בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

החברה.כמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף li!.Iמליוני 310כ-לעומת , li!.Iמיליוני 305-כהינו 31/3/2017ליוםהקרןנכסיהיקף

2016 . 

של(קיטון 31/12/2016ליום 695לעומת , 691הינו 31/3/2017ליוםהעמיתיםחשבונותמספר .

 . )ומבעידעובדהפקדות(שכיר"עמית"במעמדכולםאשר ,)-0.58%כ
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יסודבמסמכיישינו . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכ•שינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012ב"תשע ,)פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיהרההחבידיעלניהולהבגיןהנגביםהוליהנדמיווככזענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייבים ,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםותנילנהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

 .החברהבעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלתימהות

הדוחבתקופתמהותיותהתפתחויות .ג

כפיהעולמיתבכלכלההחיוביהמומנטוםשלבהמשכומאופייןהיה 2017שלהראשוןהרבעון

היוודעלאחרהצרכניםואמוןהרכשמנהלימדדיכגוןנטימהסנטבמדדיביטוילידיבאשהוא

מנתונייותרחלשיםהיובארה"בהשוטפיםהנתונים ,זאתעם .בארה"בהבחירותתוצאות

 .הבחירותמאזשנרשםבאשראיוקיפאוןהראשוןברבעוןחריגאווירמזגרקעעלהסנטימנט

הצריכהבפרטכאשרבלבד 0 . 7%עלעמדההשנהשלהראשוןברבעוןהצמיחהמכךכתוצאה

הבעודהושוקהאינפלציהנתוני . 2009מאזביותרהנמוךהקצב , 0.3%שלגידולרשמההפרטית

עלמרץבחודשעמדההשנתיתהאינפלציהכאשרהשנהשלהראשוןברבעוןלהתבססהמשיכו

םניבנתולשיפורבהתאם .-4.5%לידרהאבטלהושעור 2.0%עלעמדההליבהאינפלציית , 2.4%

1-0.75%שללרמהמרץבחודשהריביתאתהעלההפד ,אלו ברבעוןהצמיחהבאירופה, . 0%.

 1.8%לעומת-1.7%למעטהתמתןהשנתיהצמיחהוקצב 0.5%עלעמדההשנהשלהראשון

התפוגגותעםהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלךעלתהבאירופההאינפלציה .הקודםוןבעבר

המשיכההליבהאינפלצייתאך 1.5%עלעמדההאינפלציהמרץשבחודשכךהאנרגיההשפעות

אתהותירהמרכזיהבנק .-9.5%ללרדתהמשיךהאבטלהשיעור . 0.7%עלועמדהמתונהלהיות

שלהראשוןברבעוןהשתפרההצמיחהבסין .הרבעוןבמהלךנויישללאהמוניטאריתהמדיניות

הראשוןהרבעוןבמהלךהעולמי.ובסחרהתעשייתיבייצורהשיפוררקעעל 6.9%עלועמדההשנה
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הפסושל 9.7%שלהתחזקותרקעעלהמטבעותסלמולאל-1.8%בנחלשהדולרהשנהשל

הסחרתפותושהןהוקנדו(מקסיקהקנדיהדולרשל 0.9%שלוהתחזקותהדולרמולהמקסיקני

הראשון.הרבעוןבמהלךהאירומולאל 1.2o/oב-התחזקהדולרשני,מצדארה"ב).שלהמרכזיות

-$52.7ל-7.0%בהראשוןברבעוןירדברנטמסוגנפטחביתמחיר ,הסחורותמחיריבגזרת

לחבית.-$50.6ל-5.8%בירדןwזמסוגחביתומחירלחבית

והתפרסמטרם .-2015ב 2.5%שלצמיחהלעומת 4.0%עלעמדה-2016ביחההצמבישראל

קצבכימסתמןהחברותוסקרהמשולבהמדדמנתוניאך ,נההששלהראשוןלרבעוןהצמיחהנתוני

ברבעון-4.3%בעלהבישראלהכלכליתלפעילותהמשולבהמדד ,לראיה .נמשךהמהירחההצמי

בנקשלהחברותסקרינתונ ,במקביל . 2016שלהאחרוןברבעון 5.7%לעומתהשנהשלהראשון

רמתועלעומדהסקרמאזןכאשרהעסקיבמגזרמהירהצמיחההמשךעלמצביעיםישראל

ברבעוןירדאנרגיה)וחומרייהלומים ,מטוסים ,אניות(למעטהסחורותיצוא . 2010מאזהגבוהה

 ,אניות(למעטהסחורותיבואהקודם.ברבעון 6.9%שלעלייהלאחר-1.8%בהשנהשלהראשון

שיעור .הקודםברבעון-8.4%בשירדלאחר 9.1 %-בידראנרגיה)וחומרייהלומים ,מטוסים

להתחזקהוסיףהשקל . 4.3%שלמהברהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלךביצינותרהאבטלה

השקלהתחזק ,-4.8%בהמטבעותסלמולשהתחזקלאחרהשנה.שלהראשוןברבעוןגם

 .נוספים-4.2%ב 2017שלהראשוניםהחודשיםבשלושת

ב-השנהשלהראשוניםהחודשיםבשלושתעלהלצרכןהמחיריםמדדוריבית-תקציבאינפלציה.

המקבילהבתקופה ,המחשהלשם-המדדשלבירידהמאופייניםכללבדרךאלהחודשים . 0.1 %

מ-עלתהשנתיתתכלותבהסהאינפלציה,מכ.ךכתוצאה .-1.0%בהמחיריםמדדירדאשתקד

 .כיום o/0.9°ל- 2016בסוף 0.2%-

ישראלבנקבנוסףכנה.עלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

יטריתהמונלמדיניותבנוגעהוודאותאתלהגבירמטרתואשרמשפטהריביתלהודעתלהוסיףהחל

זהוחודשיםמספרומזה ) Fס rward guidance (ידיתעתהכוונהמכונהזהמשפט .ישראלבנקשל

שר(אהאחרונההריביתבהודעתרב".זמןלמשךמרחיבהתיוותרהמוניטרית"המדיניות :ניסוחו

 :האינפלציהסביבתעליותרגדולגשדושםהנוסחאתשינההמרכזיהבנקבאפריל)-6בפורסמה

כדייידרשהדברעודכלכנה,עלהמרחיבהותיניהמדאתלהותירהמוניטריתהועדה"בכוונת

 .היעד"תחוםבתוךהאינפלציהסביבתתאלבסס

מיליארד 76.2עלעמדו 2017שלהראשוניםהחודשיםבשלושתממסיםהמדינההכנסותסך

הותגבוהיוהוצאותהגםבמקביל ,זאתעם .מהצפימיליאדר-1.5בגבוההגבייהעלמדובר .ש"ח

תוצר 2.3%שללרמהתוצר 2.1 %שלמרמהעלההאחרוניםהחודשים-12בוהגרעוןמהצפוי

 .כיום
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הסתכם ) 2017למרץ-8ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

בעודףרידהיה . 2015בשבתדולרמיליאדר 13.7שללעודףבהמשךזאת-12.4ב 2016בשבת

במאזןיותרחלשהועליההסחורותבמאזןחזקהירידהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבון

 .דולרליארדימ-3.3בםכהסתהרביעיברבעוןהשוטףבחשבוןהעודף .השירותים

מדד ,הרבעוןבסיכום .מעורבתבמגמההראשוןברבעוןאופייןהמקומיהמניותשוק-המניותשוק

 . 2.6%שלעלייהרשם SME-60הואילו-2.4%בירד 125א"ת,-4.5%בירד 35א"ת

-5.2%ו 6.1 %-בהשנהשלהראשוןברבעוןעלו DOW JONESוה--S&P500המדדבארה"ב,

-STOXX600המדד ,באירופה . 10.1 %שלעלייההפהתקובאותהרשם NASDAQה- .התאמהב

ב-הרבעוןבסיכוםירד Nikkei-המדד ,ןיפב . 7.3%ב-עלההגרמני DAXה-ומדד-6.3%בעלה

11בעלה MSCן EM-המדדהמתעורריםבשווקים . 0.3% -בעלההסיני Hang Seng-וה-5%.

10.1% . 

ב-הסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשלהראשוןברבעוןהנגזרים-שוק

עתידייםבחוזיםהמחזורס.הבסינכסבמונחיח"שטריליון-1.194באואופציהיחידותמיליון 8.3

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-7.3בהסתכםהמעו"ףמדדעל

סתכםהאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזור .הבסיסבכסבמונחיש"חמיליארד-145בשקל/דולר

 .הבסיסבכסבמונחיש"חמיליארד-3.1ב

 0.6%שלירידהברשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"חמדינה-אג"ח

בינוניותהו-0.1%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2017שלהראשוןהרבעוןבמהלך

 .שינויללאנותרושנים) 2-5 (

במהלך 0.7%שלתשואהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-1.2%בשנים) 5+ (הארוךוחלקו-0.5%בעלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו .הראשוןהרבעון

בלטו .שעריםעליותורשםוביתיחבמגמהאופייןהקונצרניקיהאפ ,רבעוניבסיכום-קונצרניאג"ח

בוגדהתלמדדי .בהתאמה-1.6%ו 2.0%שלעלייהעם 20בוגדותלשקליבוגדתלמדדבעיקר

עלובנקיםנדבוותל 40נדבותל .בהתאמה 1.1 %ו- 1.2%שלעליותרשמותריבוגדתלומדד 60

 .בהתאמה-0.4%ו-0.7%ב

תכווץהשמרווחואותותשבוגדתלמדדבעיקרבלטו .התכווצותמגמתנרשמה ,המרווחיםברמת

ועמדנ"ב-16בהתכווץשמרווחו 20בוגדותלהרבעוןבסוףנ"ב 202עלועמדנ"ב-23בהרבעון

מיליארד 24.161גייסוהחברות ,הקונצרניפיקאבהוןלגיוסהנוגעבכל .הרבעוןבסוףנ"ב 139על

אשתקד.המקבילהבתקופהההוןגיוסמעל 21% ,אג"חבאמצעותח"ש
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לתההמנהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבד.

נליים)ימונםי(בערכתומשיכוהפקדות . 1

ש"ח.פילא 3,636הממננמשכווחש"אלפי 7,057ןבקרהופקדו , 2017מרץ-ראוביפהקובת

 10 , 175שללסךוסתכמהמהקופה)הבערותבניכויפהוהקאל(הבערותמהקופהטונהבערות

 . li!Jיאלפ

ןהקראתותש . 2

תעדווןוירוירקטדהי"עעתהנקבתשקעוההתוימדינלבהתאםהקרןאתתלהנמרהחבה

שלעוריבשתיוביחברוטותנומינליתשואה 2017מרץאר-וינבתקופהיבהנההקרןההשקעות.

0.84% . 

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעזוריכה.

הקופהעמיתיילגבנתוניםא.

' .. .•·:, .. -·-,..~ -·..,_-
נהלשחושדים-3לםיחושד-3ל

ם 1בימהסתייהשם 1יב 1מיית oשהם 1יב 1שהסתיימ

רבדבצמ 31מרץב 31רץמב 31

. -~ • J ~ • --2017 2016 )*( 2016 )*( 

 :םת•ג!מיספרמ

 480 468 481םיפעיל

 213 209 208פעיליםלא

 693 677 689כ"סה

ים:תעמיתחשבונומספר

 480 468 481פעילים

 215 210 210פעיליםלא

וטנים~הלונמיםנכס

 :) nש"יפלבא{

 187,977 182,765 187,876פעילים

121 120,819 117,017ליםיפעלא ,382 

תייםאתוציםננתו

 :) nש"י{באלפ
 1,934 549 461חדשיםםימצטרפעבורבתיםומשגמוליםדמי

 27,355 6,656 7,057גמוליםמדמיתקבולים

 844 30-לקופהצבירההעברות

 16,776 2,896 10 , 175מהקופהצבירההעברות

 :תשלומ•ם
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 17י 165 4י 332 3י 636פדיונות

---אחרים
 6י 849 ) 4י 126 ( 2,288לתקופההוצאותעלים)ד(הפסהכנסותעודף

 :}ח"ש{באלפימנכסיםובבגשניהולדמי

 1,321 333 321פעיליםולאפעילים

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנגבוניהולידמ

ונחיםבממנכסיםממוצעיהולנידמשי.{!ור

\באחוזים}ייםתנש

 0.43 0.43 0.42פעילים

 0.43 0.43 0.42ליםיפעלא

ותמהפקדממוצ.{!ניהולדמיור!{.יש
(באחוזים):

---

מחדשהוצג )*(

יםליפעלאיםיתעמ .ב

~. d ; --.. -לשנה'חושדים-3לחושדים-3ל
ב.יוםמהיישהסתב.יוםשהסתיימוםיוב.שהסתיימו

דב.צמבר y 31במר y 31במר 31

--'" 
2017 2016 2016 

קשר:מנותקיחשבונות

 16 13 21חשבונותמספר

 9,984 5י 776 10י 985ש"ח)(באלפיונטמנוהליםכסיםנ

 43 6 11ח)"ש(באלפימנכסיםושנגבהולינדמי
מנכסיםשנגבוממוצעניהולדמישיעור

0.42% 0.43°/o 0.43% 
שנתיים)םי(במונח

הדיווראותלהבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור .ג

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהיבם'םיתהעממחשבונותיםהנגבהניהולדמיקי,והחההסדרולהוראותלה

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,אהיהוצשהקרן

י 0.10%שלרובשיעהינם 2017בשבתהראשוניםיםדשוהח-3בעלובפשנגבוהניהולדמי

 .-0.42%כשלישבתשיעורהמהווים

יןבגבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתלליםוכאלהניהולדמייכבהר,ומ

יםיעורהשפיעלכלוה ,ההשקעותהולינבגיןבע"מערךניירותותפסגולהקרןתפעול

איתם.בהסכםשנקבעו

10 



ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויותד.

בסךהקיטון ,הקרןע"יהמנוהליםבנכסים-1.44%כשלירידהחלההדוחבתקופת •

 . )מהקופהוהבערותמשיכותבניכוי(הפקדותשליליתנטומצבירהנובעהנכסים

ברמהוכןאשתקדהמקבילברבעוןההפקדותלרמתדומהנשארהלקרןההפקדותרמת •

השתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהעברתמשמעותיגידוללראותניתןזאתעםשנתית,

אשתקד)ברבעון li!Jמ'-3כלעומתזהברבעון lillמ' 10-כ(אחרות

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואהו.

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ז

משנהוחקיקתחקיקה . 1

שעשויהאומהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

 .החברהשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןלהיות

משנהחקיקתטיוטות . 2

ביטוחסוכנימבטחים,שלרישומיםוניהולדיווחזיהוי,(חובותהוןהלבנתאיסורצוטיוטת

- ) 19.2.2017(מיום 2017תשע"ז-טרור),ומימוןהוןהלבנתלמניעתמנהלות,וחברות

הכוללמאוח,דהוןהלבנתאיסורצושלמעודכנתטיוטההממונהפרסמההדיווחבתקופת

שלמנהלותחברותעלהחלותמסמכיםושמירתרישום ,דיווחוזיהויחובותלענייןהוראות

הוןהלבנתאיסורוויצהוראותאתמאחדתהצוטיוטתביטוח.וסוכניביטוחחברות ,גמלקופות

עליהםסיפהומוביטוחוסוכניביטוחחברות ,גמלקופותשלמנהלותחברותלענייןהקיימים

לענייןלאומיתהביןלציהברגושחלולהתפתחויותהמותאמתאחתמסגרתליצורבמטרה

 .טרורובמימוןהוןבהלבנתהמאבק

הממונהוהנחיותעמדותמוסדיים.גופיםחוזרי . 3

(מיוםתיקון-גמללקופתאופנסיהלקרןהצטרפות 2016-9-29מוסדייםגופיםחוזר .א

הליךאתומסדיר 2016-9-19מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר- ) 1.1.2017
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ההצטרפותבטופסשיכללולפרטיםאחידנוסחלרבות.פנסיה,וקרןגמללקופתההצטרפות

מחריגהחוזרכילצייןישהצטרפותו.מועדלאחרהעמיתידיעלשינוייםעריכתבטופסוכן

כי ,היתרביןהקובעא)( 4סעיףלמעט ,שבו 4-7סעיפיםמהוראותענפיותגמלקופות

שלתחילתולחוזר.כנספחיםהמצורפיםהטפסיםבאמצעותייעשהגמללקופתעמיתצירוף

 . 2017ביוני 1וםיבהחוזר

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנה 2017-4-9מוסדייםגופיםחוזר .ב

אחידמבנהלחוזרהמצורףמעסיקיםלממשקעדכון- ) 2017במרץ 1(מיוםהפנסיוני

בנובמבר 22ביוםלתוקףייכנסהעדכון .הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברת

דעימלהעברתאחידמבנה 2016-9-16מוסדייםגופיםחוזראתמבטלהחוזר . 2017

פרסומו.מיוםהפנסיוניהחיסכוןבשוקונתונים

מוסדייםגופיםחוזריטיוטות . 4

עםשנפטרעמיתשלמחשבוןכספיםמשיכת 2015-361מוסדייםגופיםחוזרטיוטת .א

קיימתלאשנפטרפנסיונראועמיתשלבחשבוןכאשר- ) 1.1.2017(מיוםנמוכהיתרה

מנתעלצוואהקיוםצואוירושהצולהמציאהמוטביםנדרשים ,מוטביםמינויהוראת

כספיותבעלויותכרוךכאמורצוהוצאתהליךשנפטר.העמיתשלמחשבונוכספיםלמשוך

דבריםמצבהפנסיונר.אוהעמיתבחשבוןהצבורהחיסכוןגובהעלעולותקרובותשלעתים

העלויות ,להםזכאיוהואהכספיםאתלקבלשירצהמישיששלמרותלכךמביאזה

מקריםמסדירזהחוזר ,האמורלאור .זכאותואתלממשממנולמנועעלולותבכךהכרוכות

צואוירושהצוהמצאתדרישתללאשנפטרפנסיונראועמיתכספיתשלוםיתאפשרשבהם

 .צוואהקיום

מטרת- ) 2017במרץ 1(מיוםגמלמקופתכספיםמשיכת 2015-45פנסיהחוזרטיוטת .ב

שלבדרךשלאכספיםלמשיכתבבקשההטיפולהליךלענייןהוראותלקבועהיאזהחוזר

הטיפולמשךולענייןמהעמיתהנדרשיםוהמסמכיםהטפסיםלענייןזהובכלל ,קצבה

בבקשה.

בינייםהכספייםהדוחותאישורהלין .ח

מנהל .בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

מנהל ,המנכ"ל ,גםנכחוהועדהלחבריפרט .ביקורתועדתישיבתהתקיימהבמאי 23בתאריך . 2

 .המבקרהחשבוןרואהממשדרורו"חהפנימיהמבקר ,הכספים

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3
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עלימההחתלמועדעד .כהונתהאתבחברההחיצוניתוריתהדירקטסיימה 24/8/2016ביום . 4

חיצוני.דירקטורמונהלאהדוחות

 ,מכןהמשתמעכלעל ,צ"דחנוכחותללא ,ןיוובדירקטורהביקורתבוועדתנסקרוהדוחותלפיכן

ולאהמדינה,מטעםהדירקטוריםמכסתלהשלמתהמדינה,מטעםדירקטורמונהולאמאחר

 .כדח"צינההמדמטעםדירקטורהוסמך

עדנענתהולאודח"צדירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתההחברה

 .וןהדילמועד

הביקורתבועדתויאושרושידונותנאיעלהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

 .ודח"צהמדינהמטעםדירקטורשימונהלאחר ,והדירקטוריון

ונהליםבקרות .ט

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,תהלהמנהחברההלתהנ

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

לסכםלבעד, ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2017במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלן

 ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
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בע"מםילשופטתוהשתלמקרןלניהולהחברה

תקנותילפפיכסוחדיועלימיתהפנהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשסייחכספי),

אומהותיןפבאושהשפיעונוייםישחלולא 31/3/2017ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןוןברבע

בחברה.יכספדיווחעלתיהפנימהבקרהעלמהותיבאופןשפיעלההעשויים

וריוןירקט~ה.תאריך  2017במאי 29

ךיתאר

 2017יבמא 29

 2017במאי 29
יםכספמנהל ,ויריסוראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליס,משה .אני

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

 ."הדוח") :(להלן 31/3/2017ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאיתמהותעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,יעתיידעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

ן-וכ ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ליםונהבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותכךולהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלןקטוריוירהדשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

-כןוכספי;מידעעלולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתןבי ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלילת iההחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דיכפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2017במאי 29
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 ) Certification (הצהרה

כי:ירמצהוראובןסוויריאני,

 )"המנהלתהחברה" :להלן(בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולחברההשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"דוח"ה(להלן: 31/3/2017ב•וםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםתםואנכללובהןהנס•בותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .דוחבהמכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספי•םהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםימיותזרהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאותהכספי,המבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםתולתקופולמועדיםהמנהלתהחברהשל

ילגביםונהלבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרה•ריםהמצההמנהלתבחברהםיואחראני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימ•תולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםוגרמנוא ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעלולידיעתנמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמ•דעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספ•,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלירהסבמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםווחידילתקנבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןרעישאכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתקטוריוןירלד ,המבקרהחשבוןלרואהנויגילזוהצהרהר•םיההמצהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהותהמהותיוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלימיתפנה

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהות•תשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .ד•ןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאוות•מאחר•לגרוע •כדלע•לבאמורןאי

--v 29 •2017במא 
כספ•םמנהל ,ראובןסוויריתאריך
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2017במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2017במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר)(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

19 

 20-22הצהרות

 23בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 24והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 25-29בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתתירסק :הנדון

 2017במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלן"מבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2017במרץ 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחציתמתאתהכולל ,) 11החברה 11

 .תאריובאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופותוזאתהכולל/הרווחעלהתמציתיים
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהותחיוהנ IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן
לתקופותכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו ·ביניים''לתקופותכספי"דיווח .האוצר
 .סקירתנועלבהתבססאלהביניים

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירהיישות".השלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםיםהאחראאנשיםעםבעוקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום ,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיןלכן,בהתאם

מסקנה

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא ,סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספידיווח IAS34 11בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל ,ערוך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים~',
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

עלחיצוניודירקטורדירקטורמינויהעדרבדבר 6לביאורהלבתשומתאתםמפניאנו ,כןכמו
 .מכןהמשתמעכלעלהממשלתיותהחברותרשותידי

 Aרבר~כבוד
f ·ו··{ןl1 ~ 

ושותיורדיצבי

חשבוןרואי

 2017במאי 23תאריך:

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



הדירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה 1קנטר-לויאלה 1אני ,-2005ה"התשסהדירקטוריון>ח"דווהכספייםהדו"חות

םילשופטהשתלמותקרןלניהלוהחברהלשהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

z . עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם
הנסיבותלאור ,שניתנויםגשהמצכדיהנחוץותיתהמעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםרקטוריוןיהד

המוצגיםלותקופותלימיםםיהעמיתכויותזבוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשיגילולצורךונהליםבקרות

המתייחסימהותדעישמלהבטיחועדיםיהמ 1כאלהםיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהילינוג 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 1לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 ;כספימידעלודווחלסכם 1לעבד

אחריםעונדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2017מאי,ב 29
קנטר-לו•~'"''תאריך
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החברהל"מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 1מכליסמשהבדימוסהשופט 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דדדהכספייםחות 11הדו

l . לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי
 .)הדוחות-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהראשוןלרבעון )החברה-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
בותיהנסלאור 'שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואתימהות
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםהיוילא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי'המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםכויותזבוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשלוייגלצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים 'כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1וזכהצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 1שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאותהעבקבימהותיותהוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןםיהעלולבספידיווחעלתיפנימבקרה

 iבספימידעולדווחלסבם ,לעבדלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםםישמעורב ,תימהותשאינהוביומהדתיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

אדבלמאחריותאוותיימאחרלגרועיבדלעילבאמוראיו

 2017 ,מאיב 29
משהמכל•סןתאויד
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר 1סוויריראובןח 11רו 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח"דווהכספייםחות''הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא 1מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרהריםיהמצהבחברהאחריםלדצ 1אני . 4
גרמנואו 1כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים /כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלוואהגילינווכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 1שלהלודירקטוריון

שלכהפעלתהאוכקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספי;מידעלודווחלסכם ,לעבד ,לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותידיתפקבעלי

 .דיוכלפיעלאחר'אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 Z017במאו, 29
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"חתאריך

~ 
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספיהמצבעלדוחותתמצית

נמרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2016 2017 2016 
מבוקריבלת

ש''חאלפי
וקרבמ

נכסים:

ועבקרכוש

חובהותרויתםיחייב

מזומניםושווימזומנים

2 
216 
220 

4 
171 
173 

2 
251 

98 

 351 348 438הנכסיםכלסך

 :הון

מניותהון

הוןכלסך

 :התחייבויות
זכותתרותיוזכאים

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

351 348 438 

351 348 438 -------------· -------------· -------------· 

351 348 438 

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

אישורתאויד

ירקטוריוןהדך 11יוייםספהכהדוחות

~ 

הכותהדוחמדנפריבלתחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

סוויריראובןח 11רו ~ 2017י,במא 29

פיםכסמנהל

23 



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2017 2016 

מבוקרבלתי

ש''חאלפי באור

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2016 

מבוקר

 321למותההשתמקרןניהולמדמיהכנסות

 321ההכנסותכלסך

 321 3וכלליותהנהלההוצאות

 321ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

24 

333 

333 

333 

333 
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םינייבהכספייםלדוחותםיבאור

כללי 1-באור

 :כלליא.
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאמ''בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפניננסייםתיםירושעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

 ,תאגידיתגמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעה 1האמורלחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת )"הקרן"-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
החברה")."-הלן(ל"מבעלשופטיםהשתלמותקרןוללניההחברה-מנהלת
עלוכןת,המניובעלישלהכלליתוהאסיפהברההחדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

מס'<רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשרוההוןשוקאגףידי
 . ) 2017בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 5/041

לשופטיםהשתלמות"קרןמהחכרהשםשונה 3014107ביוםוהמכניהשינויבמסגרת
רן"קנקראתוהקרן , 11מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברה-ל 11מ 11עב

לשופטים".השתלמות
החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקןכן,כמו

 .הגמלקופתעבורדשחתקנוןץואומ ,תלהמנה

 :יהלונדמי .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלולניהמידבהקופהאתייבחתהחברהלכןאי .רווח
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

זרימיתעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאיםכספיבדוחותג.
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר ,המזומנים
 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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- 2באור

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2016בדצמבר 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהרההצ .ב

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםכערכהחניכייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2016בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםתהדוחועםביחדאותה
 .השנתיים")"הדוחות :{להלן

 29ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2017במאי,

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ג

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסותות,בויוהתחיינכסיםשלהסכומים
 .אלהמאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבואניתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםבדוחות

Z6 



מ"בעםילשופטהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםהכספייתוחודלםיורנא

תליווכלהלההנתוצאהו- 3באור

לשנה
שהסתיימה

ביוםםיובשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2017 2016 2016 

מבוקרמבוקרבלתי

שווחאלפי

 87 35 21דירקטוריםביטוחפרמיית

 157 40 37דירקטוריםגמול

 215 53 53המתפעלקנלבניהולדמי

 107 26 27השקעותמנהלניהולדמי

 6 1 1קרנותיהולנדמי

 688 166 166 *ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3ואינטרנטבמחשאחזקת

 15 5 5דוחותמשלוח

 8והשתלמויותעיון,ככסיסימי

 2 1 1פחתהוצאות

 23 3 7אחרות

321 333 11321 

כוללותוכלליותהנהלההוצאות
 13 4 4בסךוןמיכבגיןצאותהו
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

משפטיייעץוהוצאותפירוט •

ומקצועי

2017 2016 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2016 

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 22 22חשבונותביקורת

 24 14פניםמבקר

 39 39כספיםמנהל

 28 36משפטייעוץ

 16 17השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 21 21ומזכירותאכיפהממונה

 3 3מידעאבטחת

 1 2מקצועיות

166 166 

87 

91 

155 

134 

70 

49 

84 

11 

ו

688 

תלויותהתחייבויות- 4רובא

החברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגירבחוקשפורטובנסיבות
לקופה.כספיםהעברת
במועדם.סולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים- 5באור

 . fillמיליוני 305הוא 2017במרץ 31וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
 .אלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםםייהכספלדוחותםיבאור

מהותייםאירועים . 6באור

עלהחתימהלמועדעד .כהונתהאתבחברההחיצוניתהדירקטוריתסיימה Z41812.0l6ביום

 .חיצוניקטורירדמונהלאהדוחות

המשתמעכלעלצ,יידחנוכחותללאוריון,בדירקטוהביקורתבוועדתנסקרוהדוחותלפיכך

מטעםרקטוריםהדימכסתלמתלהשהמדינה,מטעםדירקטורמונהולאמאחר 1מכך

 .צ'כדח'המדינהמטעםדירקטורהוסמךולא ,המדינה

דענענתהולאייצודחדירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתההחברה

 .הדיוןלמועד

הביקורתדתנועויאושרוונשידותנאיעלהמשרהינושאידיעלחתמונייםכספהותחהדו

 .צ"ודחהמדינהמטעםדירקטורשימונהלאחר ,והדירקטוריון
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