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המנהלתהחברהשלכללייםמאפיינים .א

כלליתיאור . 1

בע"מ,לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלההחברה,

21ביוםבע"מכחברהקמההו ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרוהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומבע'י)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,דיתיהתאג

ללאתכניתשהינהפטים" Iלשההשתלמותקרן"בשםגמלולקופת ,המנהלת")"החברה(להלן:

שלהיחידהפעילותה"הקרן"). :להלן(המנהלתהחברה '''עבנאמנותהמנוהלת ,תאגידיתישות

 .הקרוניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמנוותיבעלטופיר . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ,א'סוגרגילותמניותבאמצעותהבחברההצבעהמזIכיות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .קטוריוןירהדכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהותלושקדעותשל

ןהעליוהמשפטביתשופטאולזמןמזמןןהעליוהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

 .ההכרעהלזכותפרטותפנוסזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגת Iרגילמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

 .החברה(מנכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןס'העמ'תומספרהנכס'סהיקף . 3

שבתוף oל Iillמל'בו' 310כ-לעומת , Iillמ'ל'בו' 314כ-ה'ונ 30/9/2017ל'וסהקרןבכס'ה'קף

2016 . 

שלק'טון( 31/1212016ל'וס 695לעומת , 681ה'וב 30/912017ל'וסהעמ'ת'סחשבוונתפר oמ

 .)ד'ומעבעובדקדות(הפשכיר""עמיתבמעמדכולסאשר ,) 2.01 %כ-
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יסודבמסמכישינוי . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייסבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת .א

קופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

עדלהארכהאפשרותעם , 2017סוףעדהינההמוקדמתההודעהתקופתמלם.לחברתהגמל

 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018סוף

השקעות.ועדתוכחברתדירקטוריוןכיו"רכהזנתהאתלויקנטראלהגב'סיימה 2/6/17ביום .ב

 .בחברהחיצוניולדירקטורהביקורתועדתליו"רגילחיימוביץמרמונה 14/06/2017ביום

בחברה.לדירקטורדודקוכמייסטרמרמונה 26/06/2017ביום

ואושרונ'דוונ 2017 1ולרבעון 2016לשנת , 2016 3לרבעוןפ"ם Oהכהדוחות 15/08/17ב'ום

מלא.בהרכבהדירקטוריוןידיעל

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברהבפועל,המנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

כספיים.לקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייביםמזומנים,ושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלדבקבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

החברה.
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הדוחבתקופתכלכליתהמקרובסביבהמהותיותהתפתחויותג.

עללחיובהשפיעהאשרהעולמיתבצמיחהנוספתבהאצהמאופייןהיה 2017שלהשלישיהרבעון

בארה"בקוריאה.צפוןמולם IIהגיאופוליטהמתחיםעלייתלמרותוזאתהגלובלייםהשווקים

במהלךבארה"בהיכואשרו"אירמה""הארווי"ההוריקןסופותלמרותנמשךהחיוביהמומנטום

לחודשהתעסוקהדו"חעלבמיוחדהכלכליים,הנתוניםעלהשפיעוואשרספטמברותחילתאוגוסט

האבטלהשיעור ,לכךמעבר . 2010מאזלראשונהמשרותאלף 33שלגריעהנרשמהבוספטמבר

הצמיחהנתוניהשני.הרבעוןבסוף 4.4%לעומת-4.2%להשלישיהרבעוןבמהלךלרדתהמשיך

לרמתוהגיעבתעשייההרכשמנהליומדד 3.1%שללקצבמעלההתעדכנוהשניהרבעוןעבור

גםבארה"בהחזקההכלכליתהפעילותשלהמשכהעלשמאותתמה 2004מאימאזהגבוהה

עלההשנתיהאינפלציהקצבהסופות.בשלהצפויהבפעילותהפגיעהלמרותוזאתהשלישיברבעון

הריביתאתהותירוהפדחברי . 1.7%עלנותרההליבהאינפלצייתאך-2.2%להשלישיברבעון

מאזןצמצוםתהליךתחילתעלהכריזואך 1.25%-1.0%שלברמההשלישיברבעוןשינויללא

רפורמתאתהציגווהרפובליקניםטראמפהנשיאהפיסקאליתיבגזרהאוקטובר.מחודשהחלהפד

המסמדרגותוהפחתתריווח ,-20%ל-35%מהחברותמסהפחתתלכלולשצפויההמסים

דולרטריליון-2.4כעללעמודצפויההתכניתשלהכוללתהעלותההערכות,פיעלועוד.ליחידים

ארה"בממשלתשלשנים-10ל nאג"עלאה Iהתשממסים.הכנסותבאבדןהקרובהעשורבמהלך

 .-2.33%ל-2.30%מהשלישיהרבעוןבמהלךעלתה

נוספתעלייהעלהשלישיברבעוןגםמהירצמיחהקצבעללאותתהמשיכוהאירובגושהנתונים

(הנתוניםהשניברבעוןעמדהאירוגוששל ) YIY (השנתיהצמיחהקצבהרכש.מנהליבמדד

האירובגושהאינפלציה . 2011מאזהמהירהקצב , 2.2%עלאלו)שורותלכתיבתנכוןהאחרונים

-9.1%ללדרתהמשיךהאבטלהשיעור .-1.5%ל 1.3%שלשנתימקצבהשלישיברבעוועלתה

שינויללאהמוניטאריתהמדיניותאתהותירהמרכזיהבנקהשנה.שלהשניברבעון 9.3%לעומת

אוקטובר.בחודשהכמותיתההרחבהבמדיניותוי Jשיעליכריזכיאותתאךהרבעוןבמהלך

ובצרפת ,-0.46%ל-0.47%מהרבעוןבמהלךקלותירדהשנים-10לאג"חעלהתשואהבגרמניה

העםמשאלרקעעלעלתהבספרדשנים-10להתשואה .-0.75%ל-0.81%מירדההתשואה

בעדהצביעומצביעים)מיליון-2.3(כמהמצביעים 92%בובאוקטובר-1בבקטלוניהשהתקיים

עצמאות.

השנהמתחילתאותושאפיינהההיחלשותבמגמתהמשיךהדולרהשנהשלהשניהרבעוןבמהלך

בסוףעמדאשרהאירומולאל-3.4%בובפרטהמטבעותסלמולאל-2.7%בפוחתכאשר

ברבעוןעלהברנטמסוגנפטחביתמחירהסחורות,מחיריבגזרתלאירו.דולר 1.18עלהתקופה

לחב'ת.-$51.7ל-12.2%בעלהwז lוג Oמחב'תומח'ןלחב'ת-$57.5ל-20.1%בהשב'
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 0.6%שלצמיחהלעומתשני)(אומדן 2.4%עלעמדה 2017שלהשניברבעוןהצמיחהבישראל

המדדנתוניפיעלאךהשנה,שלהשלישילרבעוןהצמיחהנתוביהתפרסמוטרם .הקודםברבעון

המשולבבמדדשנתיים)(במונחיםהצמיחהקצבבמעט.האטההשלישיברבעוןהצמיחההמשולב

ברבעוו-4.3%מירדהאבטלהשיעורהשני.ברבעון 2.6%לעומת-2.4%להשלישיברבעוןירד

השלישי.ברבעווהמטבעותסלמולאל-2.3%בנחלשהשקלאוגוסט.בחודש-4.1%להשני

בסוףלדולרשקל 3.49לעומתלדולרשקל-3.53להדולרמולאל-1.2%בנחלשהשקל ,בפרט

שקל 3.98לעומתלאירושקל 4.16שללרמההאירומולאל-4.3%בנחלשהשקלהשני.הרבעון

השני.הרבעוןבסוףלאיר

ב-השנהמתחילת ,-0.3%בהשלישיברבעוועלהלצרכןהמחיריםמדדוריבית-תקציבאינפלציה,

 0.1%שלברמהנותרהישראלבנקריבית .-0.1%בעלההואהאחרוניםהחודשים-12וב 0.3%

עודכלכנה,עלהמרחיבההמדיניותאתלהותירהמוניטריתהועדה"בכוונתישראל,בנקפיועל

היעד".תחוםבתוךהאינפלציהסביבתאתלבססכדייידרשהדבר

 10.3ש"ח,מיליארד 85.4עלעמדהשנהשלהשלישיברבעוןממסיםהמדינההכנסותסך

הסיבההשנה.מתחילתהאוצרשלהתחזיתמעלמיליארד-10.6והאוצרתחזיותמעלמיליארד

מיליאדר-3.2בשהסתכמהמדיבידנדיםהחריגהמהגבייהבעיקרנעוצההגדולהגבייהלעודף

בסוףשהסתיימההשעההוראתפיעלהמסמהטבתכתוצאהוזאתספטמברבחודששקלים

 . 2017ספטמבר

ב-השנהשלהשניברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

בעודףהירידה . 2017שלהראשוןברבעוןמיליארד 2.4שללעודףבהמשךדולרמיליאדר 2.3

דולרמיליארד-3.5לדול,מיליארד-3.9מהשירותיםבחשבוןי,ידהבשלבנעההשוטףבחשבון

מ-הסחורותבחשבוןבגירעוןקיטוןידיועלהמשניותההכנסותבחשבוןעלייהידיעלקוזזהאשר

דולר.מ'ל'אדר 1.8-ל-דולרמ'ל'אדר 2.0-

וה--0.3%בעלה 125ת"א ,-0.9%בירד 35ת"אמדדהשלישי,הרבעוןבסיכום-המניותשוק

60 SME המדדבארה"ב, .-1.4%ב'דרS&P500--והDOW JONES כוללתתשואהרשמו

ביצועיהציג NASDAQה-השני.הרבעוןבמהלךבהתאמה 1-5.6% 4.5%שלדיבידנדים)(כולל

הגרמני DAXה- ,-2.8%בעלה Sז-OXX600המדדבאירופה, . 6.1%שלכוללתתשואהעםיתר

בשווקים .-2.2%בעלה Nikkeiה-מדדביפן, .-4.3%בעלההצרפתי CACוה- , 4.1 %ב-עלה

 .-5.8%בעלה '['סה-CSI300וה(דולר'ת)-8.0%בעלה MSCI EMה-מדד ,המתעורר'ם
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ב-הסתכם 35ת"אמדדעלציותפבאוהמסחרמחזורה,השנשלהשלישיבעוןרבהנגזרים-שוק

עתיד"םבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חטריליון-1.053באואופציהיחידותמיליון 7.4

ציותפבאוהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-1.8בהסתכם 35את"מדדעל

הסתכםשקל/אירובאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-118בדולר/שקל

 .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-5.0ב

מדינה-אג"ח

הרבעוןבמהלך 1.7%שלעלייהנרשמההמדדצמודפיקאב-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

ירדו )שנים 2-5 (והבינוניות-1.0%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2017שלהשלישי

 .-0.4%ב

במהלך 1.7%שלעלייהנרשמהקבועהבריביתהשקליקיבאפ-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 )שנ'ס 5-2 (הב'נבו'וחלקו ,-3.3%בעלה )שנ'ס 5+ (הארוךחלקו . 2017שנתשלהשל'ש'הרבעון

ס..-9%בעלה

-1.9%ו 2.4%שלעלייהעם 20בונדותלשקליבונדתלמדדבלטוהשלישיברבעוןקונצרני-אגח

בהתאמה.-1.2%ו 1.4%שלעליותרשמותשואותבונדתלומדד 60בונדתלמדד .בהתאמה

נרשמה ,המרווחיםברמת .-0.3%בעלהבנקיםבונדתלומדד-0.7%בעלהיתרבונדתלמדד

-22בשהתכווצו 60בונדתלומדד 20בונדתלמדדמרווחיבלטו .םיהמדדבכלהתכווצותמגמת

21ונ"ב נ"ב 19ו-נ"ב-20בהתכווצובנקיםבונדתלומדד 40בונדתלמדד .מהאבהתנ"ב-

הוןגיוסיבגזרת .הרבעוןבסוףנ"ב 118שללרמהנ"ב-5בהתכווץיתרבונדתלמדדבהתאמה.

-42%כשלירידה ,השלישיברבעוןאג"חבאמצעותש"חמיליארד 15.85ג"סוהחברות ,באפיק

 .אשתקדהמקביללרבעוןבהשוואה

השגהשלהשלישיברבעווהקופהשלההשקעותפעילות .ד

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

הפעילות:במסגרת 2017בשנתהשלישיהרבעוןבמהלך

 1.4-כשלקףיבהבארץותימנונמכרו ~מ' 3כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנ"תי:באפיק

סלותעודותמניותונמכרו li!Jמ' 4.1כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . 1i!Jמ'

 .~מ'-6.1כשלבהיקףבחו"ל

בהיקףצמודותאג"חונמכרו li!Jמ' 5.5-כשלבהיקףצמודותג"חאנרכשו :קונצרניח"האגבאפיק

4 (של  ."ימ'-1.
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בהיקףשקליותקונצרניותאג"חונמכרו fi!Jמ'-4.2כשלבהיקףשקליותקונצרניות nאג"נקנוכןכמו

 . Iillמ' 0.25-כשל

בחולאג"חנמכרוכן,כמו . fi!Jמ' 0.5כ-שלבהיקףמט"חצמודותקונצרניותאג"חנרכשובנוסףי

 . fi!Jמ' 2.9כ-שלבהיקף

 . mJמ' 0.8שלבהיקףצמודותות Iממשלתאג"חנרכשוהממשלתי:באפיק

שקל·ותממשלתיות nאג"ונמכרו fi!Jמ' 9.3שלבהיקףשקליותממשלתיות nאג"נרכשו ,בנוסף

 . fi!Jמ' 6.3כ-שלבהיקף

המנהלתהחברהבניהולהקרושליהכספהמצבה.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

אלפי 8י 863ממנהונמשכו nש"אלפי 21י 031בקרןהופקדו , 2017ספטמברינואר-בתקופה

שללסךהסתכמוהקופה)אלהבערותבניכוימהקופה(הבערותמהקופהנטוהבערותש"ח.

 . Iillאלפ' 19,040

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןעיי,הנקבעתההשקעותות 1למדינבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

חיוביתברוטונומינליתתשואה 2017ספטמברינואר-בתקופההניבההקרןההשקעות.

 . 3.85%שלבשיעור

ההשתלמותקרואודותונתוניםמידע Tרי(ו . 1

הקופהעמיתילגבינתוניםא.

9-'i ישגהחושדים-9לחושדים
 .ןב.יוסשהסתיימהב.יוםשהסת"מו>נ.וםשהסתיימו

:דב.צמבר 31ב.ספטמבר 30בספטמבר 30

2017 2016 )-( 2016 )-( 
«מיתיס:מספר

 480 482 474פעילים

 213 204 197עיליםפלא
 693 686 671סה"כ

עמית'ם:חשבונותמספר

 480 482 474פעילים

יס



 215 218 208פעיליםלא

נטוהל'ס, Iםננכסים

 :}ח"ש{באלפי

 187,977 184,632 190,551פע'ל'ס

121 123,751 122,688פעיליםלא ,382 

צאת"ס Iתנ'ם Iגת

 :)ח"ש{באלפי

 1,934 1,742 994חדשוםמצטרפיםעבורמשונתיסגמוליםדמן

21ל'ס Iגממדמיתקבולים ,031 20,486 27,355 

 844 844-לקופהצבירההעברות

 16,776 11,310 19,040מהקופהצבירההעברות

ם:יתשלומ

 17,165 12,037 8,863פדיונות

---אחרים
 6,849 2,148 10,752לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :)ח"ש{באלפ' O'Oנכ Dשנבגוביהולדמי

 1,321 992 968פעיליםולאפעילים

--- :)ח"ש(באלפ'תומהפקדשנגבו('הולדמי

במונחיסמבכס'סממוצעביהולדמיש'עור

 Iבאחוז'סשנת"ס

 0.43 0.43 0.42פעילים

 0.43 0.43 0.42פעיליםלא

---מהפקדותממוצעביהולדח'שיעור
 :באחוזים

פעיליםלאעמיתיםב.

ישגהחושדים-9לחשדוים-9ל
ב.'וסה nשהםת"ביוס IDIOת Oשהביוסשהםת"מן

דב.צמב.זן , 31 ו"'בםפטב.מ 30בר nבםפט, 30

' 2017 2016 2016 
קשר:מבותקיחשבונות

 16 17 20חשבוגותמספר
 9,984 10,544 14,588ש"ח)(אבלפיבטןמנוהליםנכטים

 43 33 45ש"ח)(באלפומנכסוםשבגבוב'הול Iדמ
מבכסיסשנגבוממוצע['הולדמ'~עוך

0.42% 0.43% 0.43% 
שנת"ם)במונח'ם

הדי!להוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעורג.

11 



שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורםאובהת ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,החוקיההסדרולהוראותלה

 .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף ,בפועלהוציאהשהקרן

שלעוריבשהינם 2017בשנתהראשוניםהחודשים 9ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.42%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.31 %

בגיןבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

השיעוריםפיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןבע"מעררניירותותגולפסהקרןתפעול

 .איתםבהסכםשנקבעו

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות.ד

בסרהגידול ,הקרן '''עהמנוהליםבנכסים 1.32%כ-שלעליהחלההדוחבתקופת •

 .הדוחבתקופתבקרןשהושגההאמהתשונובעהנכסים

ברמהוכןאשתקדהמקבילברבעוןההפקדותלרמתדומהנשארהלקרןההפקדותרמת •

השתלמותלקרנותמהקרןכספיםבהבערתמשמעותיגידולותאלרניתןזאתעםשנתית,

 .אשתקד)המקבילהבתקופת Iillמ' 11כ-לעומתהדוחבתקופת Iillמ' 19-כ(אחרות

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירו"ח

חשבוורואיושות'ורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ח

משנהוחקיקתחקיקה . 1

שעשןיהאןמהותיתהשלכהבעלותמשנהוחקיקתחקיקההוראותפורסמולאהדוחפתובתק

 .הרהחבשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהלהןלהיות

משנהוחקיקתחקיקהטיוטות . 2

-2017התשע"ז ,השקעות)גמל)(ועדת(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

ההוןשוקרשותידיעלשנערכוביקורותבעקבותפורסמההתקנותטיוטת- 3.9.2017מיום

מפגמיםכתוצאה ,היתרבין ,ההשקעותועדתשלבתפקודהכשליםעלביעןצהשרא

אתלהעלותהןהמוצעתהטיוטהשלותיהעיקרמטרותיה .חבריהשלותםומקצועיבעצמאותם
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הנכסיםלתמהילחבריההרכבאתלהתאים ,ההשקעותועדתחבר'שלהמקצועיתהרמה

נ'גוד'ולצמצםההשקעותועדתשלעצמאותהאתלהגבירהעמ'ת'ם,כספ'מושקע'םשבהם

ע'נ'הםלנגדרואיםהועדהחבריכילהבטיחבמטרהזאתכל ,חבריהשלפוטנציאליםעניינים

לצדכייצוין .זריםמשיקוליםנקייםההחלטותקבלתתהליכיוכיבלבדהעמיתיםטובתאת

מנתעל ,הקיימותבתקנותהמקבילותההוראותאתלבטלמוצע ,אלהתקנותשלהתקנתן

 .הדיןבהוראותסתירהאוכפללמנוע

הממונהוהנחיותעמדות ,מוסדייםגופיםחוזרי . 3

-המוסדיבגורומבוטחיםלעמיתיםרבעוניודוחשנתידוח 2017-9-2014מוסדייםגופיםחוזר

העמיתהרשאתקבלתלענייןההוראותעודכנוהחוזר-במסגרת ) 10.9.2017(מיוםתיקון

המפורטהשנתילדוחלצרףישכינקבעכן,כמוהדוא"ל.באמצעותוהודעותמסמכיםלמשלוח

ישהחברה.בידיהקיימים ,העמיתידיעלשהוגשוהחתומיםהמסמכיםאתשיכיללקובץקישור

זוהוראהשלתחילתה .הקובץבשםהמסמרמהיתצייןתורנפרדתבשורהמסמרכללהציג

רשאית ,הסעיףשלהתחילהיוםלפניבחברהשהתקבלומסמכיםלגבי . 2018בינואר 1ביום

אתמבטלוהואפרסומוביוםהחוזרשלתחילתו . 2019לשנתמהדוחהחללצרפםהחברה

 . 2016-9-18מוסדייםגופיםחוזרהוראות

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ט

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהלירהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

 ,המנכ"לגםנכחוהועדהלחבריפרטביקורת.ועדתישיבתהתקיימהבנובמבר 21בתאריך . 2

המבקר.החשבוןרואהממשדרורו"חהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

לסכםלעב,ד ,לרשיםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
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והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .לואבהוראותשנקבעובמועדוחסנוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2017בספטמבר 30ביוםהמסת"מתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופן
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

- 2007התשס"כספ'), n 

אומהותיבאופושהשפ'עןש'גו"םלו nלא 30/9/2017ב'וםמת IIהמסתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספ' nl1ד'עלהפג'מ'תהבקרהעלמהות'באופןלהשפ'עהעשו"ס

תאר'ך

 2017בנובמבר 28

תאר'ך

 2017בונבמבר 28

תארוך

---------C2017בנובמבר 28 כ 
כספ'ס,מנהלו'רי Iסראובן nרו"
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 ) Certification (הצהרה

 :'כמצה',מכל'ס,משה ,אב'

המנהלת")"החברה(להלו:בע"מפט'ס Iלשהשתלמותקיולנוהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת' . 1

 ."הדוח") :(להלו 30/9/2017ב'יסת"ס Qשהלרבעוו

עובדהשלמצגבןחסרולאת'ת Iמהעובדהשלבכוןלאמצגכלכוללא'כנןהדוח,ידועתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיה'ןלא ,מצג'סאותםנכללובהוהנסובותלאור ,בןשנכללושהמצגיםכד'הנחוץמהותית

 ,בדוחהמכוסהלתקופהחס IIבהת

נאות,באופומשקפ'סבדוחהכלולאחרכספיומידענ"ס Iהרבעפ"ס Oהכהדוחות ,ידועתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימוהעצמ'בהווהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הנספ'המבצאתת, Iת' Iהמההבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהלוםבקרותשלולקיומםיקב'עתסאחראיםזוהצהרה'ס lהמצה'המנהלתבחברהאחר'ס Iאני . 4

- Iכ Iהמנהלת;החברהשלנספ'דיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממוגהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותיגו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

.וכן-כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריוןיהמבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספיידיווחעלהפגימית

וכן-כספי;מידעעלודלווחלסכםלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפגימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.!וכו;::--פעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2017בונבמבר 28
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 ) Certification (הצהרה

 :'כמצה',ךראובןסוויר'אני,

המנהלת")"החברה(להלו:בע"מפט'ס Iלשהשתלמותקיולניהולהחברהשלהרבעוב'הדוחאתסקרתי . 1

 .הדוח")"(להלו: 30/9/2017ביוםשהסתייםלרבעוו

עובדהשלמצגבןחסרולאת'ת Iמהעובדהשלנכיןלאמצגכלכוללאוננוהדוח ,'תע','עלבהתבסס . 2

ם Iמטעיה'ןיא ,מצגיםאותםנכללובהוהנסיבותלאור ,בןשנכללושהמצג'סנדיהנחוץת'ת Iמה

בדוח.המכוטהלתקופהבהת"חס

 ,נאותבאופומשקפ'סבדוחהכלולאחרכספ'ומ'דענ"ס Iהרבעהכספייםהדוחות ,'יייעת'עלבהתבסס . 3

מב'ס Iהמזמי'ןתזרהעצמ'בהווייס Iהש'נ ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחס'ס Iהמכולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לבג'ונהלוםבקרותשלמם Iלק' Iלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחר'ס Iאב' , 4

- Iכ I ;המנהלתהחברהשלכספיד'ווחעלהפנ'מ'תולבקרההג'לו'

 ,כאלהונהל'םבקרותשלפ'קוחנותחתלקב'עתסגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחר'ס 'ד'עללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהות'שמ'דעלהבטיחהמ'ועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספ'דיווחעלפנ'מיתבקרהקב'עתעלפ'קחנואוכספ',דיווחעלפנימ'תבקרהקבענו .ב

הכספ"םשהדוחותולכךהכספ'הד'ווחמהימנותלגביביטחוושלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוושוקעלהממונהולהוראותו) FRS (ב'נלאומ"םדיווחלתקנ'בהתאםערוכ'ס

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקט'ביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילו'לבגיוהנהל'םהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנות'נו

וכו- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוושא'רעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימ'תבבקרהש'נויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופולהשפ'עשצפו'סביראו ,מהותיבאופושהשפיע

וכו-כספי.ד'ווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלד'רקטור'וו ,המבקרהחשבוולרואהגיל'נוזוהצהרההמצה'ריםהמנהלתבחברהואחריםאגי . 5

הבקרהלגב'ותריבהעדכנ'תהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהד'רקטוריוושלהביקורת

 :כספיד'ווחעלהפנימ'ת

הבקרהשלעלתהפבהאובקבועתהת Iהמהות'והחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לרשוס,המנהלתהחברהשלב'כולתהלפגועשצפוייםסב'ראשרכספ',דיווחעלהפנימ'ת

וכו- ;כספ'מודעעלולדווחלסכםלעבד,

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהות'ת,שאינהוב'ומהות'תב'ו ,תרמ'תכל .ב

 .כספידוווחעלהמנהלתהחברהשלהפג'מיתבבקרהמשמעות'תפקידלהםשיש

ד'ו.כלפיעל ,אחראדםכלמאחר'ותאומאחר'ות'לגרועכד'לע'לבאמוראין

 u-------- 2017בונבמבר 28
כספיםמנהל ,ראובןסוו'ר'תאר'ך

17 



בע//מלשופטיםהשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2017בספטמבר 30ליום

מבוקי)(בלתי



בע"מלשןפטיםהשתלמןתקרולניהןלהחברה

 Z017בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר)(בלתי

הענייניםתןכן

החשבןורואהשלסקירהדוח

דעמו

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 25יהפסדרווחבינייסדיחותתמצית

 26-30בינייםהכספייםלדוחותבאוריס



לכבוד
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,א.ג.נ.

בינייסדוחיתתמציתסקירתהנדין:

 2017ספטמבר 30ליוםמביקריםבלתי

מבוא

-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרולניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחותן 017בספטמבר 30ליוסבינייטהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכוללייהחברה''',
באותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותוזאת ,הכוללהרווחעלהתמציתיים

אלהםינייבלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.
וחיסכווביטוחההוןקושאגףעלהממונהוהנחיותו AS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו .ם"ייבינלתקופותכספייידיווח .האוצרבמשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופןת

הסקירההיקף

מידעשלסקירהייבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנןאתערכנו

כספימידעשלסקירה ."היישותשלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
הכספייםלענייניםםיהאחראאנשיטעםקריבעמבירורים,מורכבתםיבינילתקופת

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה .ואחריטאנליטייטסקירהינהלומיישום ,והחשבונאיים
מאפשרתאינהולפיכדבישראלמקובליםביקורתלתקניםאבהתהנערכתביקורתמאשרניכרת

 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעחוןיטבלהשיגלנו
 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנןאיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינןהנ"להכספישהמידעלסבןרלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנן,עלבהתבסס
לקופיתכספיווחיידיו AS34בינלאומיבונאיתשחלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינות,מכלעריד

ובהתאםהאיצרשבמשרדוחסכיןטוחיבההיןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם ,"נייםיב
 .הממשלתייתהחברותרשותלהוראות

רב,דובכב

"7 ,_ J 'ו-I( I ," 
יושותורדיצבי

חשבןןרואי

ן 017נובמברתאריך:

 073-2040428 .פקס , 03-5660094 .טל / 67770מיקדו 28הרכבתירחאביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנויםגוהמצשננקטןהפעלויתברברנוסףח"{רןהממשלתיןתהחבירתלתקניתבהתאם
 :כימצהיר/וחיימוביץגילח"רו Iאני , Zסס Sה-"התשסהדירקטוריןן'ח/ Iדווםיהכספיחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרולניהלוהחברהלשויריוהדירקטדויחהכספייםהדוחןתאתבחנתי . 1
 .)·הדוחותלהלויחד(שניהם 2017שנתשליהשלישלרבעןו·החברה)(להלומ"בע

עובדהשלנביןלאמצגכלוליסינםאהדיחית ,הדיחןתאתשבחנתילואחרדיעתיילבהתאם . 2
הנסיביתלאןר ,שניתנןשהמצגיםכריהנחוץמהןתיתעובדהשלמצגכהםחסרלואמהןתית
 .ברוחותהמכוסהלתקופהכהתייחסמטעיםיהיןלאמצגים,אותםתגוינשבהן

בדוחהכלילאחרכספיומידעהכספייםהדוחןת ,הדוחותאתשבחנתיולאחרילידיעתבהתאם . 3
תיצאית ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהכחינןתמכל ,נאותכאופוםלמשקפרקטוריוויהד

יםגהמוצלותקופיתםילימםיהעמיתבזכויותוהשינוייםהעצמיבהווםייהשינו ,הפעולות
ת.ובדוח

שלבחברהמותםיילוהתסתםעקביליאחרא ,ןזכהצהרהריםיהמצהבחברהםיאחרלצד ,אני . 4
רמנוגאו ,כאלהםיונהלרותסבקבענולכדבהתאם .תובדוחהנדרשיגילולצורדונהליםבקרות

המתייחסמהותידעישמלהבטיחודעיםיהמ ,כאלהונהליםבקרותשלקוחנויפתחתביעתםקל
הדוחות.שלההכנהתסופתבמהלדבפרטבחברה,םיאחריידעלעתנוידילמובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהנויילג ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאועתהיבקבהמהותיותןהחולשיתהמשמעותייםוייםיקהלבלאתא)
 ,שוםרלהחברהכולתיעללרעהלהשפיעריסבבאופוהעליליםכספידייוחעלפנימית
 iבספימידעלודווחלסכם ,לעבד

אחריםםיבדועאומנהליםשמעורבים ,תיתימהשאינהווביתימהותבין ,תרמיתכל )ב
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבסרהמשמעותיתפסידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחראדםבלותימאחראומאחריותילגרועבדילעילבאמוראין

 2017 ,רכמכנוכ 28
תאריד

21 



החברהמנכ//להצהרת

להבטחתשניתנייםגוהמצשננקטיהפעלוותבדברניסףח"די{הממשלתייתהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,מכליסמשהבדימוסהשיפט ,אני , 200Sה-"התשס )הדירקטירייוח"ייוהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרילניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדיחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלומ"כע

עיבדהשלנכוןלאמצגכלוליםנםיאהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיכיתלאור ,שניתנושהמצגיםכריהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
כרוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהרוחות ,הרוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תיצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםכזכויותוהשינוייםהעצמיבהווהשינויים ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחכרהאחריםלצר ,אני . 4
גרמנואי ,כאלהונהליםבקרןתקבענולכדבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורדןגהליםבקרות

המתייחסמהיתישמירעלהבטיחהמיועריםכאלה,ןנהליםבקרותשלפיקןחנןתחתלקביעתם
 .הרוחותשלההכנהתקיפתבמהלדבפרט ,בחברהאחריםיריעלליריעתנןמובא ,לחכרה

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהגילינו ,כזןהצהרההמצהיריםבחביהאוחריםאני . 5
 :בייתיהעדכניתהעיכתנןעלבהתבסס ,שלהרקטורייוילוד

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושןתהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החכיהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלמיתיפגבקרה
 iכספימידעלורווחלסכם Iלעבד ,לרשום

אחייםעיבדיםאימנהליםשמעויכים /מהיתיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
החכרה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקירכעלי

ארבלמאחריותאומאחייותילגרועכדילעילבאמוראין

201 ,בנובמבר 28 7 
תאריד

21 



הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשגיתגןיהמצגיםשננקטיהבעולותבדברנוסףח II(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :יכרימצה 1יריסןןראיכןח"רן ,אני , 200Sה-"התשסהדירקטןריןו)ח"דוןהכספייםחןת"הדן

לשןפטיםהשתלמותקיילניהלוהחברהשלהדירקטוריןודוןחםייהכספתובדיחאתבחנתי . 1
 .)·הדוחותלהלןיחר(שניהם 2017שנתשלהשלישילרבעווהחברה)-(להלןמ"בע

עיבדהשלנכוולאמצגסיכוללאינסהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאיר ,שניתנישהמצגיםכייהנחיץמהותיתעובדהשלמצגנהםחסרלואמהיתית
 ,ברוחותהמכוסהלתקיפהבהתייחסמסעיםיהיולאמצנים,אותםניתנןשבהן

בדוחהכלילאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאןפומשקביםוויהדירקטור
המוצגיםלותקופיתלימיםהעמיתיםבזכויותגוייםוהשיהעצמיכהוןנוייםיהש /הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי /כזוהצהרההמצהיריםכחברהםיאחרלצדאני, . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכדבהתאםכדוחות.הנדרשגילוילצורןםיונהלכקרות
חסייהמתמהותישמידעלהבטיחהמיודעים ,כאלהונהליםכקרותשלפיקוחנותחתעתםילקב

 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלדכפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא /לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו /כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
כיותר:העדכניתהערכתנועלכהתבסס ,שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאוכקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאת Cא
החכרהיכלותעללרעהלהשפיעסבירכאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 iכספימידעלודווח,לסבםלעבד /לרשום

אחריםעובדיםאןמנהליםםישמעורב /תימהותשאינהןיבומהותיתכין ,תרמיתכל Cכ
 .החברהשלכספידיויחעלהפנימיתבכקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל /אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2017בר,מבנןב 28
תאריד

....----1) 
תלהמנההחברהשלםיהכספמנהל-סוויריראובוח"רו

" 



מ IIבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 :נכסים
קבךערכוש

חובהייתרותחייבים

מזומניםושווימזןמנים

הנכסיםכלסך

 :היו

מניותהוו

היוכלסך

התחייבויות:

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסד

ןההתחייבויותההןןבלסד

מהוויםהמצךרפיםהנאךרים

 2017ב(ובמב,ר 28
אישורתאריך

םיהכסיפהדוחית

בינייםהכספיהמצבעלדיחותתמצית

בספטמבר 30ליום

2017 2016 
ניקימיבלת

ש"חאלפי

 31ליוס
בדצמבר

2016 
מביקר

1 
143 
240 

384 

3 
215 

80 

298 

2 
251 

98 

351 

351 298 384 

351 298 384 

_--,3",5=..1 298 384 

 .בינייםסי,,פי 06:ת

בדהשופט

מכליס
החברהמנכ"ל

24 

--------Cכ 
סוןיריראונוח IIןר
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרולניהולהחברה

והפדסרווחבינייםדוחןתתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוסביוס

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

 2016 2016 2ס 17 2016 2017

מבוקרמבוקרבלתי

ש!!חאלפיבאור

 989 992 354 325 1,321ההשתלמותמקרךניהולמדמיהכנסות

 989 992 354 325 1,321ההכנסןתבלסך

 1,321 989 992 354 325 3וכלליותהלהנההוצאןת

 989 992 354 325 1,321ההוצאותכלסד

לתקיפהרייח

 ,בינייםהכספייםמהדוחות(פרדבלתיחלקמהוויםהמצןרפיםהנאורים

25 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייסהכספייםלדיחיתבאירים

כללי- 1באיר

 :כללי .א
בחיקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשןפטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

זה.לחוקוכפיפה , ZOOS-ח"התשסנמ)ל,(קיפית Qפניננסיישיריתיסעלפיקןחה
החברותלחוקכפיפההיאילכוממשלתיתכחברהגםכיוסמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיןת

תאגידית,גמכמקופתלהפיכתהמבנישינןיהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלתייהקיו")-(להלולשןפטיםהשתלמותקרו-לקופה
ייהחברה").-(להלןבע"מםלשןפטיהשתלמותקרולניהולהחברה-מנהלת
עליכו ,המניותבעלישלהככליתוהאסיפההחברהדירקטןרייןידיעלאושרהמהלך

מס'(רישייןמנהלתכחברהלפעולרישיוולחברההעניקאשרההןו,שוקאגףידי
 .ן) 017בדצמבר 31לליסדעחודש(האישויההשתלמותרןכקואישור ) 5/041

/30/4ביוםהמבני,השינויבמסגרת םילשופטהשתלמותרומ"קהחברהשםשונה 07
ייקרונקראתוהקרו ,"מ"בעלשופסיםהשתלמותקרולניהולייהחברה ~ל "בע"מ

 .לשופסים"השתלמות
החברהעבורחדשתקנוואימוץתודהחברהשלההתאנדותתקנןןתוקן ,כןכמו

הנמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץהמנהלת,

 :ניהלודמי .ב
למסרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמסרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ןבכפיףבפיעלהוצאותיהפיעלניהולבדמרהקופהאתתחייבהחברהלכדאי .רווח
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבירלשיעו

תזרימיעלודיחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות .ב
לאשהינםהחברהשלהנהשוהאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
בקיפה.העמיתיםלחשבונותנזקפותצאותיהוהויההכנסותוכלרווחלמסרות
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מ IIבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדיחיתבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיסרי- Zבאור

N . חשבינאיתמדיניות

ניותיהמדהינה ,האלביכייסייסכספדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתיניותהמד
 . 2016בדצמבר 31לתאריךיםהכספיבדוחותשיושמה

בלנלאומייםכספידיוךחבתקניעמידהעלהצהרה ,ב

לתקיפותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכהםייהבינהכספריםהדוחותתמצית
לקרואישמלאיס.שנתייסכספייסבדוחותהנדרשדערהמכלאתכוללתואינהביניים
 2016בדצמבר 31ביוסשהסתיימהולשבהליוסהכספייםהדיחיתעמביחדאותה

 .)"םייהשנתהדוחיתיי :הלן(ל

 28בייםהחברהיןןדירקטירידיעללפרסוםאושרהםייבינהכספייםהדוחותתמצית
 . 2017בבובמב.ר

דעתושיקולבאומדניםשימןשג,

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחיתתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישיםעלמשפיעיםאשרוהנחיתאימדנים ,בהערכךתדעתבשיקול
עלולןתבפךעלשהתיצאותריובהךהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלםיהסכומ
 .אלהמאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקביצהשלנאיתהחשבךהמדיניותםיישותעב ,ההנהלהשלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםהינם ,ןודאותבאיהכרוכותבהערכןתששימשוהעיקריות

 .השנתייםהכספייםבדוחות
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בע//מלשופטיםהשתלמותקרולניהולהחברה

נייםיבהכספייםלדיחיתבאירים

ןכלליותהנהלההוצאית - 3באור

לשנה חודשים-3ל חודשים-9ל

שהסתיימה שהסתיימי שהסתיימו

ביום בירס ביום

ברבדצמ 31 בספטמבר 30 כספטמבר 30

2016 2016 2017 2016 2017 -- --
רקבומ מבוקרבלתי

ש"חאלפי

קטוריםרידביסוחפרמיית 62 62 21 13 87

דירקטוריםגמול 140 146 71 42 157

מתפעלהלבנקניהילדמי 162 161 54 54 215

שקעןתההלמננלהולדמי 81 80 27 27 107

קרנותניהולדמי 3 5 1 1 6

 •ןמקצועימשפסיייעיץ 523 516 175 179 688

ואינטרנטמחשבאחזקת 9 9 3 3 13

דוחותמשליח 7 7 1 1 15

והשתלמויןת Qעיון,כנסיימי 8

פחתהוצאןת 2 2 1 1 2

חרותא 4 4 23

1,321 325 354 992 989 
-- - - -

בגיוהוצאןתכיללותוכלליותהנהלההוצאות

בסךמיכוו 10 10 4 4 13

-- = - -
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מ I1בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלרוחותבאורים

e ומקצעוימשפטיייעיצהוצאותפירוש

לשנהםשיחוד-3ליםחודש-9ל
השהסתיימשהסתיימישהסתירמי

ביוסםיובםיוב

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2017 2016 2017 2016 2016 ----
מבוקרמביקרבלתי

ח IIשאלפי

 87 23 22 66 67חשבונותביקורת

 91 23 23 69 66םיפנרקכמ
 155 39 39 116 116כספיםלמנה
 134 36 36 98 108משפסייעוץ
 70 16 18 52 53השקעןתיעוץ

 49 12 12 37 37סיכךניםהולינ

 84 21 21 63 63רותיומזכאכיפהממונה
 11 3 3 8 8עדמיבטחתא

 7 6 1 7 5תיןועמקצ

523 516 175 179 688 
~ -~ ~ 

תלוליתהתחייבויןת- 4אבור

החכרהעלבותייהתחםיליטמפיו,עלשהותקנותוןתקנ 1958-ח 'Iיהתשהשכרתגנהחיק

ידיעלדטעבמוסולקולאאשרכעובדיהםםידיבמעשלחובותבניווקבחשפורסןבותנסיב
 .הכקופפיםכסרתעכה

 .כמועדםסולקולאראשחוביתהכספייםהדוחותלתאריךאיוהמנהכתהחברהעתידילמיסב
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בע"מלשןפטיםהשתלמןתקרןלניהןלהחברה

בינייםהכספייםלדיחותםיבאיר

והתקשרויותהסכמים- 5באןר

תיקניהוללבהסכטהתקשרותהמגהלתהחברהדירקטיריוןאישר 31/3/08ביוס .א
קרושלההשקעותתיקניהולעטבקשרוזאת"מבעךערניירותפסגןתמולהשקעות

שלבשיעורהייבהסכטעובשנקהניהולדמיהחכרה.ידיעלהמנוהלתההשתלמות
0.07  .לשנההמנןהלים,הנכסיםמשווי %
מחודש(ייפסגןת"),תעיההשקמנהללביןהמנהלתהחכרהביושנערךלסיכוסכהתאם

0.07מ-השתנההניהולדמישלהגביהאחןז 2010יולי 0.035ל- % 0/0 . 

/31ובי .ב 3/08 Q שירותיםלמתןכהסכטהתקשרותהמנהלתהחברהןדירקסןריןאישר
שלבשיעןרהינסבהסכטשנקבעוהתעפןלדמי .מ"בעהפועליםבנקמילתפעןליים

לשנה.הקיו,שלהמנןהליםםהנכסימשוןי 0.1%
085ןל ,בינואר l-ב O .-09%ללבנקהמשילטהתפעולדמישיעןריירד 2013בשנת ס.-%

 ,סטובאוג lב-

 0.07%הינוהקופהידיעלהמשילםלוהתפעדמישיעיר 2014בינואר 1מיוםהחל

לסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתעפלהבנקמסר , 2017יוניחידשבתחילת
המשמשותהמערכותאתירבולהענמלקלופותתפעולתיורשילמתןפעילותואת

עם , 2017סוףעדהינההמוקדמתההודעהתקופת .מלםלחברתהגמלקופותלתפעול
שירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018לסוףעדלהארכהאפשרות
 .לקופהתפעול

הממשלתיותהחברותרשותהיראותלפינדרשתשהכללתםפרטיס- 6באור

 , fi!Jמיליוני 308הוא 2017בספטמבר 30וליוםהמאזןליוסבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרושלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים- 7באור

/2/6םיוב  .השקעותועדתוכחברתרקטוריוןידריו"ככהונתהאתלויקנטראלה 'גבסיימה 17

בחברה.חיצוניודלירקטורהביקורתיעדתליו!!רגילחיימוביץמרמונה 14/06/2017ביום

/26/06ביום  ,בחברהלדירקטורדדוקוכמייסטרמרמונה 2017

/15/08ביום עלואןשרובידונן 2017 1ןלרבעיו 2016לשנת , 2016 3לרבעןוהכספייםהדוחות 17

 ,מלאבהרכבהדירקטוריוןידי

30 


