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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםמ"בעכחברההוקמה

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומבעיד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,)"המנהלת"החברה :(להלן

שלהיחידהפעילותה ."הקרן") :(להלןהמנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלת ,תאגידיתישות

הקרן.ניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ,א'סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהוקנויולא ,ידועלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

 .החברהכמנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lillמליוני 313כ-לעומת , lillמיליוני 297כ-הינו 31/3/2018ליוםהקרןנכסיהיקף

2017 . 

של(קיטון 31/12/2017ליום 664לעומת , 642הינו 31/3/2018ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

ומעביד).עודב(הפקדותשכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,)-3.31%כ
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סודיבמסמכיישינו . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

הגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

האפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018סוףעדהוארכההמוקדמתההודעהתקופת .מלםלחברת

לקופה.תפעולשירותילמתןהשונות

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהרי ,בלדבענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברהבפועל,המנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

כספיים.לקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייביםמזומנים,ושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולאהרבעוניים,הדוחותעלמהותית

 .החברה

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

בכלכלותתומכיםכלכלייםנתוניםשלפרסומםבהמשךאופיין 2018שנתשלהראשוןהרבעון

עלייהרקעעלבעיקרמנג,דהעולמיתהכלכליתהוודאותבאיחדהובעלייהמחדהמפותחות

שוק .ב"בארההאינפלציהקצבלהתחזקותהעדויותוהתגברותבעולםהגיאופוליטייםבמתחים

ביטוילידיהבאדבר ,השנהשלהראשוןהרבעוןבמהלךגםלהתהדקהמשיךהאמריקאיהבעודה

חודשבמהלךהשכרעלייתבקצבובהאצה 4.1 %שלנמוכהברמההאבטלהשיעורבהתבססות

שלאישורה ,העולמיתבכלכלההשיפורכלפיהחיוביהסנטימנטהמשךשביןהשילוב .ינואר
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חדהעלייהגררוהאמריקאיודההעבשוקהתהדקותוהמשךהאמריקאיהמסבקודהרפורמה

עבורהשוקבציפיותמשמעותימשיפורכתוצאהזאתהאמריקאי,האג"חהתשואותעקוםבשיפוע

המגמהאתהמשיכוארינוחודששלופלסושעד ,המניותשוקי .הפדשלהעתידיהריביתתוואי

מוגברת.תנודתיותבלווילירידותועברוכיווןשינו , 2017שנתבמהלךאותםשאפיינההחיובית

בלטו .ולםבעוליטייםפהגיאובסיכוניםמשמעותיתבעלייהאופייןהשנהשלהראשוןהרבעון ,בנוסף

המיובאותשונותסחורותעלמכסיםהטלתעלהכריזאשרהאמריקאי'הממשלשלצעדיובמיוחד

 .עולמיתסחרמלחמתהתפתחותמפניהמשקיעיםותבחששעלייהשגררוצעדים ,ארה"בתוךאל

בתנודותיותהחדהלעלייההםגםתרמוהאמריקאיהממשלשידראותםוהרטוריקההוודאותאי

המשךרקעועל ,הרבעוןשלסופולקראת . 2018שנתשלהראשוןברבעוןהשווקיםגושהצי

ריביתהעלאתעלהכריזוהמרכזיבבנקהשוק,שלהאינפלציהציפיותובהאינפלציהבקצבהשיפור

 2.9%לעומת 2.3%עלהראשוןברבעוןעמדה"בבארההצמיחה .-1.75%ל 1.5%שביןלרצועה

במשקהחוץוסחרבהשקהבעיקרנתמכההשנהשלהראשוןברבעוןהצמיחה .הקודםברבעון

 .משמעותיבאופןהאטההפרטיתהצריכהכאשר

 ,האירובגושהאגייחשוקיעלגםפסחהלאבארהייבהאגייחשוקיהציגואותההתשואותעליית

הגררהגושברחביהתשואותעליית .למקביליהםדומההתנהגותהרבעוןאמצעלקראתהציגואשר

מעגלותחילתהאירו!שגבההרחבהתוכניתשלסיומהמועדלגביהמשקיעיםבהערכותשיפור

המתמשכתההתחזקותרקעעליכנראה ,ועדייןהאירופי.המרכזיהבנקשלתיהריבהעלאות

םיהכלכלימהנתוניםמבוטללאחלק , 2018שנתובתחילת 2017בשנתהאירושלבשערו

האטהעלאותתווהמוקדםמהצפינמוכיםהיוהראשוןהרבעוןבמהלךהאירובגוששפורסמו

ועדכוןבגושהתשואותברמתמחודשתירידהגררהזועובדה .השנהבפתיחתהכלכליתלותיבפע

שינויללאנותרההראשוןברבעוןמיחהצהבסין . ECBה-שלהריביתהעלאותמעגללתחילתשלילי

 .הקמעונאיותהמכירותעלייתבקצבבתמיכההיתרבין , 6.8%שלברמה

היחלשותרקעעלהמטבעותסלמולאל-2.3%בנחלשהדולרהשנהשלהראשוןהרבעוןבמהלך

מצדנד.ופאהמולאל-3.7%והמקסיקניהפזומול 8.1 % ,ןיהמול 6.0o/o ,האירומולאל 2.7%של

מחיריתבגזר .הראשוןהרבעוןבמהלךהקנדיהדולרמולאל 2.6%שלהתחזקותהדולררשםשני

חביתומחירלחבית-$70.3ל 5.1 %ב-הראשוןברבעוןעלהברנטמסוגנפטחביתמחירהסחורות,

 .לחבית-$64.9ל-7.5%בעלהןwזמסוג

התפרסמוטרם . 2016-ב 3.9%שלצמיחהלעומת-3.3%בהסתכמה-2017בהצמיחהבישראל

הצמיחהקצבכימסתמןהמשולבהמדדמנתוניאךהשנהשלהראשוןלרבעוןהצמיחהונינת

 3.6%שלשנתיבקצבעלהבישראלהכלכליתעילותפלבולהמשהמדדלראיה, .נמשךריהמה

הסחורותיצואהקודמים.בחודשיים 3.4%שלשנתיקצבלעומתהשנהשלהראשוניםבחודשיים
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-3.7%ב 2018לפברואר 2017דצמברהחודשיםביןעלהויהלומים)מטוסיםאניות,(למעט

הואאףלטפסהמשיךהשירותיםיצואהקודמים.החודשיםלשלושתבהשוואהשנתיובבחיש

הוסיףומעלה 15בביבקרבהאבטלהשיעורהקודם.לחודשהשוואהב-7.7%בעלהינוארדשובחו

כברינוארשבחודשלאחרזאת , 3.8%שלברמהעמדפברוארובחודשלרדתהרבעוןבמהלך

רשם , 2017שבתבמהלך-4.2%בהמטבעותסלמולשהתחזקלאחר . 3.7%שלרמההציג

 .השבהשלהראשוניםהחודשיםבשלושת 2.8%שלשותהיחלהשקל

-בהשנהשלהראשוניםהחודשיםבשלושתידרלצרכןהמחיריםמדדיבית-ורתקציב ,אינפלציה

 ,האינפלציהמכך,כתוצאה .זופהותקהמאפיינתהשליליתותנתילעובהתאםזאת , 0.1 %

 .הרבעוןשליומובס-0.2%ל 2017וףבס-0.4%מירדהיתנתשבהסתכלות

 . 0.1 %שלברמהכנהעלנותרההריבית , 2015שנתשלפברוארבחודשהריביתהפחתתמאז

שמטרתה ) Fס rward guidance (המכוונתההכוונהאתהריביתבהודעתירהותישראלבנקבנוסף

הועדה"בכוונת :המשפטפיעל .ישראלבנקשלהמוניטריתלמדיניותבנוגעהוודאותאתלהגביר

יבתסבאתלבססכדישיידרהדברעודכל ,כנהעלהמרחיבההמדיניותאתלהותירניטריתוהמ

היעד".תחוםבתוךהאינפלציה

 .ש"חמיליאדר 80.8עלעמד 2018שלהראשוניםהחודשיםתושבשלממסיםהמדינההכנסותסך

גבוהותהיוההוצאותגםבמקביל ,זאתעם .מהצפימיליאדר-0.7בגבוההגבייהעלמדובר

 2017שבתבסוףתוצר 1.97%שלמרמהקלותירדהאחרוניםהחודשים-12בהגרעוןמהצפוי.

 .הראשוןהרבעוןשלבסיומו 1.9%שללרמה

הסתכם ) 2018למרץ-8ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףוןבחשבודףהע-התשלומיםמאזן

 . 2016בשנתדולריארדילמ 12.0שללעודףבהמשךזאתדולרמיליארד-10.5ב 2017בשנת

ההכנסותבחשבוןיתיחסבולטתירידהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבוןבעודףהירידה

דולר.מיליארד-2.6בהסתכםהרביעיברבעוןהשוטףוןבחשבהעודףהמשניות.

וה- o/4.0°ב-ירד 125א"ת ,-4.9%בידר 35ת"אמדדהראשון,הרבעוןבסיכום-המניותשוק

60 SME המדד ,בארה"ב .-5.5%בידרS&P500--והDOW JONES וללתכתשואהרשמו

 NASDAQה-הראשון.הרבעוןבמהלךבהתאמה-2.0%ו 0.8%שלשליליתדיבידנדים)(כולל

-בירד-STOXX600המדד ,באירופה . 2.6%שלתיחיובכוללתתשואהעםיתרביצועיהציג

ירד Nikkeiה-מדד ,ביפן .-2.5%בדריהצרפתי CACוה- , 6.4%ב-ידרהגרמני DAXה- , 4.0%

יינהס CSן 300ומדדדולרית)(-1.4%בעלה MSCI EMה-מדד ,המתעורריםיםווקבש . 5.1 %ב-

 .-3.3%בירד
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ב-הסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השנהשלהראשווברבעוןהנגזרים-שוק

עתידייםבחוזיםהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.143באואופציהיחידותמיליוו 7.6

באופציותחרהמסמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-1.2בהסתכם 35ת"אמדדעל

הסתכםשקל/ואירבאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיח"שמיליארד-131בדולר/שקל

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליאדר-7.6ב

מדינהאג"ח

הרבעוןבמהלך 0.3%שלעלייהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

שנים) 2-5 (והבינוניות-0.3%בירדו )יםשנ 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2018שנתשלהראשון

 .-0.1%בעלו

במהלך 0.2%שלעלייהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-תודוצמלאממשלתיותאג"ח

 )יםשנ 5-2 (הבינוניוחלקו ,-0.5%בעלהשנים) 5+ (הארוךחלקו . 2018שנתשלהראשווןהרבעו

 .-0.2%בירד

ב-שירדשקליבונדתלמדדיותרהבטוחיםבאפיקיםלשלילהבלטהראשווברבעווקונצרני-אג"ח

בונדתלמדד ,יותרהמסוכניםבאפיקים . 0.4o/oב-ירדו-60ו 20,40בוגדתלמדד ,בנוסף . 1.1%

פתיחהנרשמה ,םיהמרווחברמת .-1.9%בירדתשואותבוגדתלומדד-0.1%בידריתר

תחופשנ-40ושקליבוגדתלמדדימרווחיבלטויותרהבטוחיםבאפיקיםהמדדים.בכלווחיםבמר

נפתחשמרווחותשואותבונךתלמדדבלטיותרהמסוכניםבאפיקים .בהתאמהנ"ב-30ונ"ב-45ב

ש"חמיליארד 18.2גייסוהחברות ,קיבאפהוןגיוסיבגזרת .נ"ב 259שללרמהנ"ב-68ב

 .אשתקדהמקביללרבעוובהשוואה-15%כשלירידה ,הראשווברבעוןאג"חבאמצעות

השנהשלןוהראשברבעוןהקופהשלההשקעותפעילותד.

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 :לותיהפעבמסגרת 2018לשנתווהראשהרבעוןמהלךב

-כשלבהיקףבארץמניותונמכרו lillמ' 3.8כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשו :המנייתיבאפיק

ותעודותמניותונמכרו lillמ' 7.5כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . lillמ' 5.6

 . lillמ'-9.9כשלבהיקףבחו"לסל

בהיקףצמודותח"אגומכרונ lillמ'-3.4כשלבהיקףצמודותאג'יחנרכשו :קונצרניהאג"חקיבאפ

 . lillמ'-9כשל

ףיקבהשקליותקונצרניותח"אגונמכרו lillמ'-6.2כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנקנוכןכמו

 . lillמ' 9-כשל

 . lillמ'-0.8כשלבהיקףסחירותאלשקליותתיוקונצרב nאגי'נרכשובנוסף
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 . li!Jמי 0.4-כשלבהיקףלבחו"ח"אגונמכרו li!Jימ 0.8כ-שלקףבהילבחו"חג"אושכרנ ,ןכוכמ

תותיממשלאג"חונמכרו li!Jמי 2.1לשבהיקףתודוצמותתילממשחאג"ונרכש :לתיהממשקפיבא

 .. li!Jימ 2.9לשבהיקףתוצמוד

תושקליתוממשלתיח"אגוכרמונ li!Jימ 5.5שלבהיקףיותשקליותממשלתח"אגרכשונ ,ףסבנו

 • li!J 'מ 12.7-כשלבהיקף

ר"אח"תיירובקטגיםנכסוונמכר li!Jימ-1.6כלשקףבהי "חרא"רייתוטגבקכסיםנונרכש ,ןככמו

 . li!Jמי-1.6כשלבהיקף

המנהלתברהחהיהולנבהקרןשלהכספיבצהמ .ה

 )ייםמינלונםי(בערככותיומשתודקהפ . 1

 . li!Jיאלפ 5,273הנממוונמשכח"שיפאל 6,559ןרקבדופקהו , 2018רץמ-ארוניפהובתק

 13,766שללסךותכמסה )הקופהאלהבערותיכוינבפהומהקתרוהבע(קופההמנטועברותה

 • li!Jילפא

רןהקאתותש . 2

תעדוויוןוררקטיהדי"עתהנקבעתוההשקעיותנידלמםבהתאהקרןתאהלתנמהרהחב

בשיעוריתלשליברוטותילננומיהאותש 2018מרץ-ארוניהפוקתבבהינההקרן .תוההשקע

 . 1.02%של

ההשתלמותקרןאודותונתוניםדעימזכויר .ו

פהוהקיתעמילגביםינותנ .א

--, .. -" ··-· . -·;,.-~ ~ . 
הלשנחושדים 3 .:לחושדים-3ל
ביוםשהסתיימהוםיביימותשהסיבוםמוייסתהש

דב.צמבר 31במרץ y 31מרב 30 '

2018 2017 2017 
ים:מיתג!תנוושבחרספמ

 459 481 450םפעיל•
 205 210 192םילפעילא

נטווהלים,נמםכסינ

 :}ח"שיפלבא{

 190י 272 187י 876 184,348פע•לים
 122י 855 117,017 112,892םלייפעאל

םצאתייתויםננתו

 :ח}"שיבאלפ{

 858 461 88םדשיחיםצטרפמורבעםיבתמשווליםגמידמ
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 28,018 7,057 6,559גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדגמוליםמדמיליםותקב
-- 250לקופהצבירההעברות
 27,637 10 , 175 14י 016מהקופהצבירהותהעבר

 :םיתשלומ

 14,021 3,636 5,273ותנופדי

---אחרים
 17,408 2,288 ) 3,407 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :}ח"ש •{באלפיםכסמנשנבגוניהולדמ•

 1,338 321 324םפעיליולאיםפעיל

--- :ח)"שאלפ•ב(מהפקדותשנגבוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצעולנ•הדמי~וריש
(באחוזים)שנתיים

 0.44 0.42 0.44םיפעיל

 0.44 0.42 0.44יםפעיללא

מהפקדותממוצעול•הנדמישיעור
 :(באחוזים)

---

עיליםפלאיםעמיתב.

'tז- ·-- נi·-~" , 
לשנהחושדים-3לחושדים-3ל
ביוםתוומה oשהביוםתוומו oשהביוםתיימו oשה

דבצמ:בiו y 31במף 31כ.מרץ 31

2018 ~ 2017 2017 
קשר:מנותק•חשבונות

 18 21 19חשבונותמספר

 13,869 10,985 14,953ש"ח)(באלפינטומנוהליםנכסים

 56 11 16ש"ח)(באלפימנכסיםשנגבוהולינדמי
מנכסיםשנגבוצעוממניהולדמישיעור

0.44% 0.42% 0.44 
יים)שנתים(במונח

הדיוותלהוראבהתאםלגבותחברההשרשאיתניהולהדמייעורש .ג

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקרןותיבה

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,יהחוקדרסההולהוראותלה

 .מהיתרות 2%שלימרבשנתילשיעורבכפוף ,בפועלהוציאהשהקרן

שלעוריבשהינם 2018בשנתהראשוניםהחודשים 3ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.44%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.11 %
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בגיןבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכימובהר,

השיעוריםפיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןמ"בעערךניירותולפסגותהקרןתפעול

 .איתםבהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםתחויותפהתד.

בסךהקיטון ,הקרןי"עהמנוהליםבנכסים 5.08%כ-שלירידהחלהדוחהבתקופת •

בתקופתבקרןשהושגההשליליתומהתשואהמהקופהצבירהמהעברותנובעהנכסים

הדוח.

אשתקדהמקבילברבעוןותפקדההלרמתביחסלקרןההפקדותברמתירידהנרשמה •

השתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהבערתגידוללראותניתןכמו"כ ,שנתיתברמהוכן

 .)אשתקדהמקבילהבתקופת fi!Jמי 10כ-לעומתהדוחבתקופת fi!J 'מ 14-(כאחרות

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושות'ורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ח

משנהוחקיקתחקיקה . 1

שעשויהאומהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

החברה.שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןלהיות

הממונהוהנחיותעמדותמוסדיים,גופיםחוזרי . 2

זהחוזרמטרת-) 1.1.18 (ארוךלטווחהחיסכוןנכסיסך : 2017-9-26מוסדייםגופיםחוזרא.

השוקנתחחישובלצורןשווים,אתולעדכןארוןלטווחהחיסכוןנכסיאתלפרטהיא

 .החוקלפיארוןלטווחהחיסכוןבתחוםלהחזיקאדםשרשאיהמקסימלי

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת : 2018-10-1ויועציםסוכניםלחוזרעדכון .ב

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתקביעתהינהזה,עדכוןשלמטרתו-) 4.3.18 (

שלשמועלםיהרשומכספיםאיתורלשם ,מוסדייםגופיםןיבידעמהעברתלענייןמרכזית

מפקיד.לאעמית
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מרכזיתפנסיוניתבמערכתשימושעבורתשלום : 2018-10-2ויועציםסוכניםלחוזרעדכון .ג

ממשתמשיםלגבותשניתןהשימושדמילגביההוראותאתמעדכןזהחוזר-) 4.3.18 (

 .מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכת

במסגרתו- ) 4.3.18 (ממעסיקיםואישורמידעקבלת : 2018-9-3מוסדייםגופיםחוזר .ד

פנסיונילמוצרעובדצירוףעקבממעסיקהסכמהאומסמכיםידרושלאמוסדיגוףכינקבע

מפורשתדיןהוראתקיימתאםאלא ,הפנסיוניבמוצרשינוייםלבצעהעובדבקשתאו

העובדיםעללהקלהינהזהחוזרמטרת .מורכאדעימאוהסכמה ,אישורקבלתהמחייבת

שלהתלותאתלהקטיןוכן ,השוטףבניהולווהןפנסיונילמוצרההצטרפותבהליךהן

 .הפנסיוניהמוצרלגביבמעסיקוהעובד

בגופיםתפקידבעליעלודיווחמשרהנושאיאישור : 2018-9-9מוסדייםםגופיחוזרה.

אישורטעוןמינוייםאשרמשרהנושאישלרשימהקובעהחוזר-) 4.3.18 (מוסדיים

מסדירוכןכאמוראישורמתןלצורךלממונהלהעבירשישהמידעאתמעדכן ,הממונה

הממונה.אישורטעוןאינושמינוייםנוספיםמשמעותייםתפקידיםבעליאודותדיווח

-המאוחדלחוזר 5בשער 2לחלק 4פרקתיקון : 2018-9-7מוסדייםגופיםלחוזרתיקון .ו

ביחסמהותייםמבנייםשינוייםמספרבוצעובמסגרתו-) 4.3.18 (השקעהנכסיניהול

רצף ,היתרביןליצור,היאהמבנייםהשינוייםמטרת .בבערשפורסמוהמהדורותלשתי

הצגתןכדיתוךהשקעהנכסיבניהולשעוסקותההוראותכלביןרלבנטייםוקישוריםלוגי

ת.הוראואותןשבבסיסהמהותאוהתוכןאתלשנותמבליאך ,יותרופשוטבהירבאופן

מנתעלבפרק,(יב) 4בסעיףהמופיעהלדיור""הלוואהההגדרהלגבישינויבוצעזאת,לצד

 .לדיורבהלוואותהמוסדייםהגופיםשלההשקעהאפשרויותאתלהרחיב

מוסדייםגופיםחוזריטיוטת . 3

אתלהחליףמיועדת-) 4.3.18 (מוסדיגוףיוןדירקטור : 2017-540מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

גופיםחוזר ,-2007תשע"ז ,וועדותיו)דירקטוריון((ביטוח)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחותתקנ

מוסדייםגופיםלחוזר 5סעיףואת ,"וועדותיוהדירקטוריוןעבודתוהל'ינ : 2006-9-7מוסדיים

201 כשירותלענייןהוראותקובעתזההחוזרטיוטתמוסדיים".בגופיםתגמולדיניותיימ : 4-9-2

ההוראותעדכוןהתנהלותו.ואופןסמכויותיותפקידו,הרכבו, ,מוסדיבגוףהדירקטוריוןחברי

 ,ההוןשוקרשותעלהממונהורותביקממצאיועלבינלאומייםסטנדרטיםעלברובומבוסס

הראשונההיאזהחוזרטיוטתכייצויין,השנים.במהלךשנדונועקרוניותוסוגיותוחיסכוןביטוח

 ,הראשוןהחלק :חלקיםבשניויפורסמו ,ותיווועדרקטוריוןידבענייןיעסקואשר ,שנייםמבין
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תפקידיאתומעדכנותהמרכזותהוראותלהתפרסםצפויותבו 1השניוהחלקלעילכאמור

הדירקטוריון.

בהוראותיודתהיעמאתתבחןהחברה ,לתוקףוכניסתוהחוזרשלהסופינוסחופרסוםלאחר

 .צורךבהןשיהיהככל ,שתידרשנהההתאמותאתותבצע

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ט

מנהלביניים.ייםפהכסהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

המנכגםנכחוהועדהלחבריפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימהבמאי 22בתאריך . 2
11 

מנהלל,

 .המבקרהחשבוןרואהממשרדח"ורומייהפנהמבקר ,כספיםה

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו, ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לסכםלעב,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלודלווח

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהשקבעוחוהדי

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2018במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

מהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההבהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-ייח oהתש .כספי)

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 31/3/2018ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןוןברבע

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

 2018במאי 29
קטורדי 'חיימוביץגילרו"ח תאריך

 ,כליסתאריך

 2018במאי 29

החברהמנכ"ל

-----u 29 2018במאי 
כספיםמנהלי,ירסווראובןח"רותאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליס,משהאני,

המנהלת")"החברה :ן(להלבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 31/3/2018ביוםשהסתייםןלרבעו

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

חריםאידיעללידיעתנואובמהמנהלתלחברההמתייחסימהותשמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלהההכנתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלנהוהממותראוולהן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספיווחדיעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל 1מהותיבאופןפיעלהששצפויסביראומהותייבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגבירותביהעדכניתהערכתנועלססבהבתהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהותיותהמהוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועוייםשצפסביראשר ,כספייווחדעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותידתפקלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותירועגליכדלעילבאמוראין

 ~ 2018במאי 29
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירוראובןויריוס ,אני

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

 ."הדוח")(להלן: 31/3/2018ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנווא ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

י,כספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותךולכהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלביותהאפקטיאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתוםןהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספיוחודיעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחנויגילד.

שלהפנימיתהבקרהעלנמהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותייבאופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה

תלוועדווןלדירקטורי ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחראני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:וחודיעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד

יםאחרעובדיםמעורביםאונהלהההמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,רחאאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועיכדלעילבאמוראין

 0-- 2018במאי 29
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2018במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2018במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

ניםיהעניתובן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 25והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 26-30בינייםהכספייםלדוחותםאוריב



ו~ j@J@liQי!
חשבוןרואי

לכבוד
בעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2018במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןבעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
דוחותוה 2018במרץ 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,)יי"החברה

 .תאריךובאותשהסתיימוחודשיםשלושהשלקופותלתוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהםאחראיוההנחלההדירקטוריון

במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן
לתקופותכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו .ביניים"לתקופותכספייווחד"האוצר.
 .סקירתנועלבהתבססאלהביניים

הסקירההיקף

מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתרכנוע
יכספמידעשלסקירהיי.היישותשלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםםינילעניהאחראיםםאנשיעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנחליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלעתדחוותמביעיםאנואיןלכן,בהתאם

מסקנה

אינויילתכהכספישהמידעלסבורלכוהגורסדברליבנולתשומתבאלא 1סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספידיווח" IAS34בינלאומישבונאותחלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל ,ךערו

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם ,ביניים"
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו ,כןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצוניירקטורדוהעדרהדירקטוריוןיויירלתפקידהמיועד

 .מכןהמשתמעכל

רב,ודככב

 . ןף-tרן~·~
חשבוןרואי

 2018כמאי 29תאריך:
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דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנוםיוהמצגשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,'חיימוביץגילח 11רו 'אני , 2005ה· 11התשסון>ירקטוריהדח 11דווםייהכספחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות). •להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה) •(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתישבחנתלואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,יםגמצאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותי'הכספהמצבאת ,ותיהמהותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט 1בחברהאחריםידיעלעתנוידילמובאלחברה'

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהלינויג 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםםייהליקוכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןםיהעללוכספידיווחעלפנימית
 jיכספמידעולדווחלסכםלעבד'

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתויב ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלתיהפנימבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2018מאי,ב 29
תאריך
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החברהל"מנכהצהרת

להבטחתתנוישניםגוהמצשננקטוהפעולותבדברנוסףח 11(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :יכמצהיר,מכליסמשהבדימוסהשופט 1אני 1200sה- 11התשסהדירקטוריון}ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותןקרלניהלוהחברהשלרקטוריוןיהדודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .)הדוחות-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלגמצבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאומצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותןבאופםימשקפהדירקטוריון

םיהמוצגלותקופותלימיםםיהעמיתבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהמותםיילוהתקעתםילקבאחראיוכזוהצהרהריםיהמצהבחברהאחריםלצדויאנ . 4
ורמנגאו Jכאלהםיונהלבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדושגילוילצורךונהליםבקרות
המתייחסימהותדעישמלהבטיחהמיועדיםבאלה,ונהליםבקוותשלפיקוחנותחתעתםילקב

הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלןבפרט ,בחכרהםיאחרידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלואוהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתהותיהמהותוהחולשותםיהמשמעותיהליקוייםכלאתא)
החכרהיכולתעללועהלהשפיעסביובאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספי;מידעלודווחלסבםלעבד, ,לרשום

םיאחרעובדיםאומנהליםםישמעורב ,מהותיתשאינהויוכמהותיתבין /תרמיתכל )ב
 .החברהשלבספיווחידעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידכעלי

 .דיוכליפעל ,אחראדםבלמאחריותאוותיימאחרלגרוענדילעילבאמורואי

Z9 2018מאי.ב 
תאויד
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותכדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחכרותלתקנותכהתאם
 :כי,מצהירסוויריראובן,רו"חאני , ZOOSה- 11התשסהדירקטוריון)ח"דווהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחכרהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם Z018שנתשלהראשוןלרבעוןהחכרה) •(להלןכע"מ

z . עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיכהתאם
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהכהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

כדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיכהתאם . 3
תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלכחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםכחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםכקרותקבענולכךכהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםכקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלך,בפרטבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא}
החכרהיכולתעללרעהלהשפיעסבירכאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה

כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

Z9 .2018במאי 
תאריך

-----0 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןח"רו
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 31ליום
בדצמבר

2017 
במרץ 31ליום

Z018 2017 
מבוקרמבוקרבלתי

ח 11שאלפי

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

z 
Zl6 
zzo 

242 
168 

Z80 
175 

 455 438 410הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

 :התחייבויות
 455 410 438זכותויתרותזכאים

 455 438 410ההתחייבויותכלסך

 455 438 410וההתחייבויותההוןכלסך

Z9 1במאי Z018 ~ 
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

סוויריראובןח 11רו

כספיםמנהל

Z4 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

דוהפסרווחםייניבדוחותתיתמצ

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2.018 2.017 

מבוקרבלתי

ש"חאלפי באור

לשנה
יימהסתהש

ביום

בדצמבר 31

2.017 

מבוקר

 32.4ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 32.4ההכנסותכלסך

 3Z4 3תולליכולההנהתאוצוה

 32.4אותצההוכלסך

ופהקלתרווח

 .בינייםםהכספייותחמהדונפרדיתבלחלקםמהווייםורפמצהםיראונה

2.5 

3Zl 

3Zl 

3Zl 

3Zl 

1,338 

1,338 

1,338 

1,338 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

בללי 1-באור

 :בללי .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאמ 11בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית/גמלמקופתלהפיכתהבנימשינויהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת ) 11הקרן• 1-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
החברהיי). 11-כלהלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכןהמניות,יבעלשלהכלליתוהאסופההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

מס•וןיכרישמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשרההון,שוקאגףידי
 . ) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 51041

לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 30/4107ביום 1המבניהשינויבמסגרת
קרן 11נקראתוהקרן 111מ 1יבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה 11-למ""בע

 • 11לשופטיםהשתלמות

החברהרועבחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן 'כןכמו
 .הגמלקופתעבורחדשתקנוןואומץ ,המנהלת

 :ניהולדמי .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכןאירווח.
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות .ג
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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- zבאור

בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

חשבונאיתדיניותמא.

המדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2017בדצמבר 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

לתקופותכספידיווח , IAS 3 ~ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 Z017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
השנתיים")."הדוחות :(להלן

 Z9ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהםיביניםיהכספיהדוחותתמצית
 . Z018במאי,

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשליתהחשבונאהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
השנתיים.הכספייםבדוחות

 zו



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותםיכאור

וכלליותנהלהההוצאות- 3באור

לשנה
היימהסתש

יוםביוםבשהסתיימוחודשים-3ל

ברבדצמ 31מרץב 31

2018 2017 2017 

וקרבמוקרבמלתיב

ש"חפילא

 Zl 21 8Zדירקטוריםביטוחפרמיית

 183 37 46יםרקטורידלגמו

 217 53 53המתפעלנקבלניהולדמי

 Z7 27 108השקעותמנהלניהולדמי

 4 1 1נותקרהולנידמי

 699 166 175 *ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3טרנטנאיושבחמתאחזק

 2.8 5 )·() 6 (וחותדמשלוח

 .2 1פחתהוצאות

 2 7 4תוחרא

324 321 1,338 

וללותכוכלליותהנהלההוצאות
 13 4 3סךבןומיכבגיןותאהוצ

 . 2017תנשגיןבתוהפרשתיקונילול)כ*(

2.8 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

משפטיץייעוהוצאותפירוט •

ומקצועי

2018 2017 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2017 

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ח 11שאלפי

 22 23חשבונותביקורת

 14 23פניםמבקר

 39 39מנהלכספים

 36 36משפטייעוץ

 17 17השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 21 21ומזכירותאכיפהממונה

 3 3מידעאבטחת

 2 1מקצועיות

175 166 

89 

90 

153 

145 

71 

49 

84 

11 

ו

699 

תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטובנסיבות

לקופה.כספיםהעברת

 .במועדםסולקולאאשרחובותפ'ייםסהכהדוחותיורלתאיואהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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- 5באור

- 6באור

בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים

תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 3113/08ביום .א
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאתמייבעערךניירותפסגותמולהשקעות

 .החברהידיעלהמנוהלתההשתלמות
מחודש(ייפסגותיי),ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביושנערךלסיכוםבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי

שירותיםלמתןבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3/08ביוםב.
מ."בעהפועליםבנקמולתפעוליים

 0.07%חיכוהקופהידיעלהמשולםהתפעולידמשיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

לסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת
המשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואת

 . 2018סוףעדהוארכההמוקדמתההודעהתקופתמלס.לחברתהגמלקופותלתפעול
לקופה.תפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים

 .J.בliמיליוני 297הוא 2018במרץ 31וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
 .אלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים- 7באור

המדינהמטעםנציגיםמונולאהדוחבתקופתהחברה,שלונשנותחוזרותפניותחרף

תקנונה.פיעלכנדרשבדירקטוריון

דירקטוריוןחברישנישלבחוסרפועלהחברהדירקטוריוןהדוייחות,פרסוםלמועדנכון

 .הדירקטוריוןר 11יולתפקידהמיועדדירקטורמבניהםהמדינה,מטעם

הדירקטוריוןבהרכבומאושריםנסקריםהדוייחותהממשלתיות,החברותרשותהנחייתפיעל

 .דירקטוריוןיויירחסרבוהנוכחי
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