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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאזר . 1

בע"מ,לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיזםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"מעמד"בבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומעביד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך Iגמלקופותבחזקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינהם"ילשופטההשתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,המנהלת")"החברה(להלן:

שלהיחידהפעילותה ."הקרן") :(להלןהמנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישות

הקרן.ניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

כדלקמן:מוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ,א'סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינתא.

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינתהדירקטוריון.כיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאזהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאידו,עלש"קבע

למנותהזכות ',בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

החברה.כמנכ"ל•שמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lillמליוני 284כ-לעומת , lillמיליוני 289כ-הינז 30/9/2019ל•וםהקרןנכסיהיקף

2018 . 

כולםאשר , 31/12/2018ליום 605לעומת , 575הינו 30/9/2019ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

 .ומעביד)עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמד
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יסודבמסמכישינוי . 4

שבניהולה.הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלן

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

אתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

הגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותו

תפעולשירותילמתןהסכםעלחתמההחברה ."מלם") :(להלןבע"מופנסיהגמלמלםלחברת

הפועליםמבנקהתפעולהעברתהתבצעה 2019ביולי 18בתאריך . 11/7/2019ביוםלקופה

למלם.

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרןלשופטים.השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברהבפועל,המנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

כספיים.לקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייביםמזומנים,ושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.קבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהזתייםחידושיםאושינוייםלחולצפזייםאוחלוולאהרבעזניים,הדוחותעלמהותית

החברה.

הדוחבתקופתכלכליתהמקרןבסביבהמהותיותהתפתחויות .ג

הגלובליתהפעילותכימאשריםהשנהשלהשלישיהרבעוןבמהלןשפורסמזהכלכלייםהנתזנים

מרכזייםבנקיםיוצא,כפועל .העולםויתרסיןאירזפה,בארה"ב,משמעותיבאופןלהאטהמשיכה

מנתעלנוספיםמרחיביםבצעדיםונקטוהריביתאתהפחיתו ECBוה-הפדבהזבלתהעולםברחבי

בעולםהגבוהההוודאותאי ,השנהשלהראשונהלמחציתבהמשך .הכלכליתבצמיחהלתמוך

לאמספרנרשםהתקופהבמהלןכאשר ,השלישיברבעוןגםנמשכהארוכהתקופהאותנושמלווה

6 



במלחמתהחרפההמשך-ביניהם ,השווקיםפעילותעלשהשפיעוגיאופוליטייםאירואיםשלמבוטל

ללאלברקזיטהסיכויאתהעלהאשרבבריטניהחדשממשלהראשובחירתוסיןארה"בביןהסחר

שוקי-הסחרבמלחמתלהחרפהבמקבילוהתדרדרושהלכוהכלכלייםהנתוניםבעקבותהסכם.

הראשונהבמחציתשנרשםהראלילאחרביצועיםרשמוולאוכמעטגבוההתנודתיותרשמוהמניות

בפעילותמשמעותיתחולשהעללאותתממשיכיםהממשלתיהאג"חשוקיזאת,לעומתהשנה.של

ירידהתוךנמשךהאמריקאיהעקוםשלההתהפכותתהליךכאשרובעולםבארה"בהכלכלית

לשנתייםהאג"חתשואתלבין-10להאג"חתשואתביןהפער ,-2007מלראשונה-חדהתשואות

לשלילי.הפך

שנת••ם).(במונחיםהשב•ברבעון 2.1 %-להראשוןברבעון 3.1 %-מהאטבארהייבהצמיחהקצב

השפעתרקעעל-4.3%בעלהאשרהפרטיתהצריכהמסעיףהגיעהלצמיחההעיקריתהתרומה

ב-שעלההממשלתיתההוצאהוסעיףםיהקודמהרבעוניםבשניותריחלשיםצריכהנתונישלקצה

וההשקעות-5.2%בהתכווץהיצוא ,זאתלעומתביטחוניות.הלאבהוצאותחריגגידולבשל 5.0%

 .-0.8%בירדו

לשמורממשיךאשרהאמריקאיהעבודהבשוקגםביטוילידילבואהחלובארה"בההאטהסימני

עלעמדהבמשקהמשרותתוספתשעברה.משנהמשמעותיתנמוכיםממוצעיםעלהשלישיברבעון

בכלבממוצעמשרותאלף 157שלתוספתלעומתהשלישיברבעוןחודשבכלבממוצעאלף 152

הגידולוקצבהקודםברבעון 3.7%לעומת-3.5%לרדיהאבטלהשיעורהקודם.ברבעוןחודש

 .-2.9%ל-3.2%מהאטבשכרהשנתי

בחודש 1.4%עלעמדה ) PCEה-פי(עלהאינפלציהכאשריציבנותרהשנתיתהאינפלציהקצב

ל-עלתההליבהאינפלצייתזאת,לעומתהשני.הרבעוןבסוף-1.4%לבדומהאחרון)(נתוןאוגוסט

יהשלישהרבעוןבמהלךסיפקההסחרמלחמתכאמור,הקודם.הרבעוןבסוף 1.6%לעומת 1.8%

במסגרתיהשנהרבעוןבסוףלתוקףשנכנסההאשבהפסקתפיצוץבעקבותכותרותמעטלא

מכסיםהטילהארה"בהשלישיהרבעוןבמהלךזמן.הרבהמעמדהחזיקהולא-G20הוועידת

אמריקאיות.סחורותעלזהיהכרשסיןמכסיםבעקבותסיניותסחורותיבואעלמהמתוכנןגבוהים

להכנסשתוכננוהמכסיםדחייתעלהודיעארה"בנשיאספטמברחודשבמהלךזאת,למרות

זאתממכסים,אמריקאייםחקלאותמוצריתפטורכיהודיעהוסיןאוקטוברבתחילתלתוקפת

הסחרממלחמתהנובעיםהסיכוניםאוקטובר.בחודשהמויימלשלוחתהצפויהחזרתןלקראת

כללאורךחדהתשואותירידתשרשםהאג"חשוקעלרבותהשפיעוהחלשיםלנתוניםבמקביל

ל-מתחתאלידרהבארה"בשנים-10להאג"חעלהתשואההארוכים.בחלקיםובפרטהעקום

השלישי.הרבעוןבמהלך 1.5%
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 , 2.25%-2.0%שביןלרמהנ"ב-25בהריביתאתהפחיתהפדיוליבחודשהריביתבהחלטת

הודרתלגביקונצנזוסהיהשבשוקבעודהפיננסי.המשברמאזלראשונה ,לציפיותבהתאם

אמצעשלמדיניותב-"התאמתשמדוברכךעל ,פאוולהפ,דנשיאשלהתבטאויותיוהריבית,

מכןשלאחרבהחלטהזאת,עםנוספות.ריביתהורדותשלרחבלמתווהלצפותושאיןמחזור"

 . 2.0%-1.75%שביןלרמהנוספותנ"ב-25בהריביתאתהפחיתשובהפדספטמברבחודש

הבנקהשלישי,הרבעוןבמהלך ,העולםברחבינוספיםמרכזייםובנקיםהפדשלכיווןלשינויבדומה

נ"ב-10בפיקדונותעלריביתהפחתתכללהאשרצעדים,חבליתסיפק ) ECB-ה(באירופההמרכזי

 ,לחודשאירומיליארד 20שלבהיקףהכמותיתההרחבהאתמחדשהתניע , 0.5%-שללרמה

הפיקדונותשלהריביתעל ) Tiering (השכבותמערכתאתוהציגלבנקיםההלוואותתכניתאתעדכן

כיציין ECBה- .השליליתמהריביתכתוצאההבנקאיתבמערכתהפגיעהאתלרכךמנתעל

הנתוניםהשנהשלהשלישיהרבעוןבמהלךתעלה.שהריביתעדתימשךהכמותיתההרחבה

הצמיחהנתוניהתעשייתית.הפעילותשלהתכווצותעללהצביעהמשיכובאירופההשוטפים

העולמיבסחרמהחולשהסובלתאירופהכימאשריםבגרמניההשניהרבעוןעבורשפורסמו

והביאה 0.1 %-בהתכווצההשניברבעוןבגרמניההצמיחהבעולם.הכלכליתבפעילותומההאטה

 .-0.0%להשנתיהצמיחהקצבאת

הרבעוןבסוף 7.5%לעומתאחרון)(נתון-7.4%לאוגוסטבחודשירדהאירובגושהאבטלהשיעור

(נתוןאוגוסטבחודש-1.0%להשניהרבעוןבסוף-1.3%מידרההשנתיתהאינפלציההקודם.

 .הקודםהרבעוןבסוף 1.1 %לעומת-0.9%לירדהנותרההליבהואינפלצייתאחרון)

הבטיחאשרג'ונסון,בוריסחדש,ממשלהראשנבחרבבריטניהמייתרזהשלפרישתהלאחר

 . 2019באוקטובר 31-היעדלתאריךעדמחירבכלהאירופיהאיחודמןהממלכהאתלהוציא

הצעתונדחתהובנוסףהסכםללאברקזיטשימנעחוקאישרהבריטיהפרלמנטהבחירות,לאחר

באוקטובר.-15בבחירותלקייםג'ונסוןשל

והפסדמשמעותיתלנזקוהביאוהותקפובסעודיההנפטייצורמתקניהשלישי,הרבעוןסוףלקראת

עלוהנפטמחיריכךבעקבות .העולמית)הנפטמאספקת-5%(כביוםנפטחביותמיליון-5כשל

מחירמכןולאחרהעולמילשוקהנפטבאספקתפגיעהתהיהלאכיהודיעהסעודיהאךבחדות

 BRENTמסוגנפטחביתמחירהשנהשלהשלישיהרבעוןבסיכום .מטהכלפיבחזרהתיקןהנפט

לחבית.-$54.07ל-7.53%בירד WTIומסוגלחבית-$60.78ל-8.67%בירד

התחזקהדולר .המטבעותסלמולאל 3.4%בהתחזקהדולרהשנהשלהשלישיהרבעוןבמהלך

המקסיקני,הפסומול-2.6%בהפאונ,דמול-3.3%בהיואן,מול-3.9%בהאירו,מולאל-4.3%ב

הין.מול-0.3%ובהקנדיהדולרמול 1.1 %-ב

8 



עונתיות)מבוכי(נתוניםשבתיבחישוב-0.6%בהסתכמההשנהשלהשניברבעוןהצמיחהבישראל

בהשוואהמשמעותיתהאטההשניברבעוןהצמיחההראשון.ברבעון 4.4%שלגידוללעומת

שלהראשוןברבעוןבמיוחדגבוההשהייתהרכביםצריכתהשפעותרקעעלבעיקרהראשוןלרבעון

שיעורהפרטית.בצריכהלהתכווצותשהביאמההשני,הרבעוןבמהלךמאודונמוכההשנה

לעומתהאחרון)העדכני(הנתון 3.8%עלאוגוסטבחודשעמדומעלה 15בניבקרבהאבטלה

-2.6%להשניהרבעוןבסוף 1.9%שלמקצבעלהבשכרהגידולוקצבהקודםהרבעוןבסוף 4.1%

האחרון).העדכני(הנתון 2019יולילחודשנכון

המגמההמטבעות,סולמול 1.6%שלעלייההשקלרשםהשנהשלהשניהרבעוןשבמהלךלאחר

השקל ,בפרטהסל.מול 4.4%שלנוספתעלייההשקלרשםבמהלכוהשלישי,ברבעוןגםבמשכה

שללרמההדולרמולאל-2.4%ובלאירושקל 3.81שללרמההאירומולאל 6.1 %-בהתחזק

לדולר.שקל 3.48

זאת ,-0.1%בהשנהשלהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדדוריבית-תקציבאינפלציה,

בסוף-0.8%מירדהשנתיהאינפלציהקצבזו.תקופההמאפיינתהחיוביתלעונתיותבהתאם

יעדשלהתחתוןמהגבולמשמעותיתנמוךהשבה,שלהשלישיהרבעוןבסוף-0.4%להשביהרבעון

 0.25%שלברמהכבהעלנותרההריבית , 2018בנובמברהריביתעלייתמאזהמחירים.יציבות

שלמתווהעלמדבריםלאכברכאשרקדימהההכוונהאתמהותיבאופןשינויישראלבבנקאך

באינפלציה.והתמתנותהשקלשלחוזקו ,העולמיתבכלכלהההתפתחויותבעקבותריביתעליית

לבלוםכדימעוקרותלאמט"חברכישותשימושיהיההצורךבמידתכימצייניםישראלבבנקכן,כמו

השקל.שלהחדהייסוףאת

סךמנג,דמיליארד. 87.4עלעמד 2019שלהשלישיברבעוןממיסיםהמדינההכנסותסך

החודשים-12בהגירעוןמהצפוי.גבוהותש"ח,ליאדרימ 96.3עלעמדהתקופהבאותהההוצאות

הרבעוןשלבסיומו 3.8%שללרמההשניהרבעוןבסוףתוצר 3.9%שלמרמהעלההאחרונים

מהתוצר. 2.9%עלהעומדהשנהלסוףהממשלהשלהגירעוןמיעדגבוה ,השלישי

 ) 2019לאוקטובר-10ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

מיליארד 2.7שללעודףבהשוואהזאתדולרמיליארד-4.2ב 2019שנתשלהשניברבעוןהסתכם

בחשבוןבגרעוןירידהבשלבעיקרנבעההשוטףבחשבוןבעודףהעליההקודם.ברבעוןדולר

הראשונית.ההכנסותבחשבוןועליההסחורות

ב-עלה 90ת"א , 1.1 %-בעלה 35ת"אמדד , 2019לשנתהשלישיהרבעוןבסיכוםהמניות-שוק

 S&PSOOה-מדדבארה"ב, .-0.6%בירד SME-60הומדד-3.2%בעלה 125ת"אמדד , 9.2%

באירופה, .-0.2%בעלה NASDAQה-ומדדבהתאמה-1.8%ו 1.7%ב-עלו DOW JONESה-ומדד
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 .-0.2%בעלההגרמני DAXוה--2.7%בעלההצרפתי CACה-י-2.7%בעלה-STOXX600המדד

עלההסיני CS1300מדד ,(דולרית)-4.2%בידר MSCI EMה-מדדהמתעוררים,ובשווקיםבאסיה

 .-3.0%בעלההיפני Nikkeiה-ומדד-0.8%ב

 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזורי 2019לשנתהשניהרבעוןבסיכוםהנגזרים-שוק

המט"חבשוקהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליאדר-1.05באואופציהיחידותמיליון-6.6בהסתכם

מחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-99בדולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכם

הבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-4.9בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחר

מדינהאג"ח

הרבעוןבמהלך 3.4%שלעליהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 .שינויללאנותרושנים) 2-5 (ותיוהבינונ-2.7%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות .השלישי

במהלך 3.5%שלעליהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-1.5%בעלהשנים) 2-5 (הבינוניוחלקו ,-7.7%בעלהשנים) 5+ (הארוךחלקו .השלישיהרבעון

י-2.0%בעלה 20בונדתלמדדהקונצרניים,האג"חבמדדיהשלישיהרבעוןבסיכוםקונצרני-אג"ח

נותרםיצמודות-בנקבונדתלמדדבהתאמה,-1.5%ו 1.1 %-בעלו 60בונדותל 40בונדתלמדדי

המרווחיםברמתבהתאמה.-0.6%ו-0.8%בעלותשואותומדדצמודות-יתרומדדשינויללא

תלמדדנ"ב,-126לנ"ב-6בידר 20בוגדתלמדדשלהמרווח .מעורבתבמגמההסתכםהרבעון

מדדשלומרווחונ"ב-77לנ"ב-4בעלהבנקיםבוגדתלמדדנ"ב,-111לנ"ב-3בעלה 40בוגד

11גויסו ,באפיקהוןגיוסיבגזרתנ"ב.-222לנ"ב-3בעלהשקליבוגדתל ש"חמיליארד 5.

אשתקד.המקבילברבעוןלגיוסיםבהשוואה 98%שלעליההשלישי,ברבעוןאג"חבאמצעות

 2019לשנתהשלישיברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות .ד

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

הפעילות:במסגרת 2019בשנתהשלישיהרבעוןבמהלך

 2.7כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו li!Iמי 1.3כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתי:באפיק

סלותעודותמניותונמכרו 1i!1מי 4.4כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . fillמי

 . fillמ'-4.5כשלבהיקףבחו"ל

בהיקףצמודותאג"חונמכרו fillמ'-0.3כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשוקונצרני:ג"חאהבאפיק

 . li!Jמי-0.6כשל

בהיקףשקליותקונצרניותאג"חונמכרו li!Iמ'-1.6כשלבהיקףשקליותקובצרניותאג"חנקנוכןכמו

 . li!Jמי-0.7כשל

 . fillמ'-0.2כשלבהיקףמדדצמודסחירלאקונצרניאג"חנרכשובנוסף,

 . li!Jמ' 0.4-כשלבהיקףבחו"לאג"חונמכרו , lillמ' 0.4כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשוכן,כמו
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ממשלתיותאג"חונמכרוmומי 1.5שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשוהממשלתי:באפיק

 . li!Jמי 2.9שלבהיקףצמודות

שקליותממשלתיותאג"חונמכרוmומ' 4.5שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חנרכשובנוסף,

 . li!Jמי 1.7כ-שלבהיקף

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבה.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

נטוהעברות . li!.Iאלפי 12,741ממנהונמשכוש"חאלפי 19,118בקרןהופקדוהדוחבתקופת

 .וmאלפי 21,894שללסךהסתכמוהקופה)אלהעברותבניכוימהקופה(הבערותמהקופה

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

 . 8.03%שלבשיעורחיוביתברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתהניבההקרןההשקעות.

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזו.

הקופהעמיתילגבינתוניםא.

ו~ _., '}'· ,. ,,' .,,'.,•~-· "'

 111\~נה ,.חוש:יf•ם-9ל,זש•ם tח § .. ,,

 IA 'ום•,,פשהסתיימהיוםפiשהסתיימופ•וםתייז;aו oשה~~ ~

צמ:ג:iו a- ~ 1טמבדו .i.Qבב Pו,~ט~נ.ן Q ~ 30י·
1 

 ~: ,.,,יו r ... 'י· ' j 201.s : ~ io1~ס 9
עמיתים:חשבונותמספר

 411 428 388פעילים

 194 190 187פעיליםלא

נטומנוהלים,נכסים

 :)ח"ש{באלפי

 172,430 185,785 176,745פעילים

 110,617 114,538 112,163ליםיפעלא

תוצאתייםנתונים

 :)ח"ש{באלפי

עבורמשובתיםגמוליםדמי
359 387 415 

חדשיםמצטרפים

 26,061 19,759 19,118גמוליםמדמיתקבולים

---חדגמוליםמדמיתקבולים
פעמיים

 504 504 5לקופהצבירההעברות

 33,835 28,338 21,899מהקופהצבירההבערות
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תשלומים:

 15,678 12,055 12,741ותונידפ

--אחרים
 7132- 7,326 21,378על(הפסדים)הכנסותעודף
ופהלתקותהוצא

םימנכסשנגבוניהולדמי

 :)ח"ש{באלפי

 1,263 963 996יםפעילולאםיפעיל

---מהפקדותשנגבוניהולדמי
 :ש"ח)י(באלפ

ממוצעניהולדמישיעור

שנתייםבמונחיםמנכסים

{באחוזים}

 0.41 0.41 0.46פעילים
 0.41 0.41 0.46פעיליםלא

ממוצעניהולדמ•שיעור
-- {באחוזים):מהפקדות

-

פעיליםלאעמיתיםב.

 :קשרמנותקיחשבונות

 34 32 40חשבונותמספר
פיל(באנטומנוהליםםינכס

ש"ח) 18,974 18,353 21י 295

מנכסיםשנגבולוניהדמי
ש"ח)(באלפי 78 56 65

שנגבוממוצעלוניהדמישיעור
0.46 0.41 0.41 

שנתייםבמונחיםמנכסים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור .ג

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ת"יענפגמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםולהניהדמיהחוקי,ההסדרולהוראותלה

מהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאהשהקר~

שלוריעבשהינם 2019בשנתהראשוניםהחודשים 9ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.46%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.343%
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(כאמורהקרןתפעולבגיןהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

לחברת 18/ח 19מיוםוהחלבע"מהפועליםלבנק 17/ח 19ליוםעד ,לעיל ) 5א(בסעיף

פיעלוהכל ,ההשקעותניהולבגיןמ"בעערךניירותולפסגותמ)"בעופנסיהגמלמלם

איתם.בהסכםשנקבעועוריםיהש

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות .ד

ליוםבהשוואההקרןע"יהמנוהליםבנכסים 1.72%כ-שלעליהחלההדוחבתקופת

כספיםבהעברותומקיטון ,הקופהמתשואתנובעתהנכסיםבסךהעליה , 31/12/2018

אשתקד.המקבילהלתקופהבהשוואהמהקופה

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ז

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ח

הרבעון:במהלךהפנסיוניהחיסכוןעלהחליםהדיןבהוראותשחלומהותייםשינוייםלהלן

מוסדייםגופים(חוזרעדכון-יוניהפנססכוןיהחבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהחוזר . 1

2019-9-1 םיהמועדדחייתבדברעדכוןהממונהפרסם 16.09.19וםיב :) 16.09.19מיום 0

משנתהחלכידוע, .םיהמעסיקממשקשלמעודכנתוגרסההניודממשקשללתוקףלכניסתם

 ,הפקדות :זהובכללהגמלבמוצריהעיקריותבפעולותאחידותבהסדרתהממונההחל 2016

המנהלותהחברותכללפועלותלפיואחידמבנהבאמצעות ,משיכותגםובעתידפיםסכניוד

מבדיקותזה.לענייןהממונהשלמפורשותוהנחיותלהוראותבהתאםוהכל ,במשקוהמעסיקים

אינםמוסדייםגופיםמספרכיעלהניו,דממשקשללתוקףכניסתולקראתהרשותשערכה

בשוקיומהותחשובתהליךוהומההניודשתהליךהבנהמתוך .הניודממשקליישוםםיערוכ

דלחותהממונההחליט ,םיוהמבוטחהעמיתיםבציבורפגיעהלמנועמנתלועהפנסיוניהחיסכון

כרינשבחלקמאחר ,כןכמו . 2020בפברואר 23ליוםהניודממשקשלהתחילהמועדאת

כאמורגמללקופתמעסיקידיעלתשלומיםהפקדתאופןלענייןהשינוייםהמוסדייםיםפמהגו

התחילהמועדאתלדחותהוחלטהניו,דלממשקבמקבילפותחומעסיקים"ממשק-ה'נספח"ב

עםיחדמעסיקיםממשקשלהמקבילהפיתוחאתולנתקמעסיקיםבממשקקוניםיהתשל

 . 2020ביוני 21ביוםיחולהמעסיקיםבממשקהשינוייםשלהתחילהשמועדכךניו,דממשק
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החוזר :) 16.7.2019 (מוסדייםגופיםללקוחותשירותבדבר 2019-9-7מוסדייםגופיםחוזר . 2

ביטוחחוזראתמתקןהחוזר . 25.07.2018מיוםהצרכןהגנתלחוקהתיקוןבעקבותפורסם

לחוזרשכעתכך"החוזר"),,(להלן: ) 8.8.11 (מוסדיים"גופיםללקוחות"שירות 2011-9-7

קובעהחוזרהמוסדיים.הגופיםללקוחותהניתןהשירותטיבאתלשפרשנועדוהוראותיתווספו

לשיחותהמענהזמןלענייןהן ,המוסדייםהגופיםללקוחותשירותלמתןכללייםעקרונות

לענייןוהןמקצועי),(גורםבפניותהמטפלהגורםידיועלהנתב)מסיוםדקות 5(בתוךטלפוניות

נקבעלחוזרלתיקוןבהתאםכן,כמושירות.לקבלתשפוניםללקוחותלמענההתקשורתאמצעי

שנים 3למשךמעברהוראתנקבעההחוזרבמסגרתשירות.אמנתלקבועמחוייבמוסדישגוף

לכלהאמור,ההמתנהזמןממשךלחרוגהמוסדילגוףהמאפשרתלתוקף,החוזרשלמכניסתו

תקופתבחלוףשנתי.בממוצע ,הטלפוניבמוקדשהתקבלוהפניותמסך-15%בהיותר

 .שנתיבממוצע 10%עליעמודהחריגהשיעור ,המעבר

לחוזרהתיקון :) 29.7.19 (תיקון-גמלבקופתחשבוןמרכיבי : 2019-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 3

לקרןששולמוהתשלומיםשהפרדתכך ,לחוזר 5בסעיףשנעשתהסופרטעותלתקןמבקש

נכןכמומוטבת.הפקדהשאינםתשלומיםעבוררקתעשההקובעהמועדלאחרהשתלמות

ליוםהסעיףשללתוקףכניסתונדחתההסעיף,ביישוםהכרוכההתפעוליתהמורכבותלאור

1.1.2020 . 

אתומתקןמחליףהחוזר :) 11 . 7 . 2019 (משרהנושאתגמול : 2019-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 4

 .התגמול")מדיניות"חוזר(להלן:מוסדיים"בגופיםתגמול"מדיניותבדברמוסדייםגופיםחוזר

פיננסייםבתאגידיםמשרהלנושאיתגמולחוקנחקקהתגמול,מדיניותחוזרפרסוםמאז

"חוק(להלן:-2016התשע"וחריג,תגמולבשלמסלצורכיהוצאהואי-התרתוחדימ(אישור

בתאגידיםועובדיםמשרהנושאישלהתגמולסךעלחדשותמגבלותשהשית ,התגמול")

בהוראותציבוריותלחברותהקלותנקבעו ,ובמקבילכןכמומוסדיים.גופיםובכללםפיננסיים,

הצורךעלהזה,רקעעלהבנקים.עלהמפקחהוראותגםעודכנווכןובתקנותיוהחברותחוק

באסדרותשחלולשינוייםבהתאםהיתר,ביןלתגמול,הנוגעותהממונההוראותאתלעדכן

תגמולועדתמינויחובתלענייןהוראותביניהן:הוראותמספרתיקןהחוזרהרלוונטיות.

בקביעתשיקוליםתגמול;מדיניות ;דירקטוריםתגמולמשרה;נושאיתגמולאישור ;והרכבה

תפקידלבעלפרישהומענקהעסקהסיום ;משתנהרכיבמרכזי;תפקידבעלשלהתגמולתנאי

ממשלתיתחברההינהוהחברהמכיווןכי ,יצויןחוץ.במיקורתגמוללענייןוהוראות ;מרכזי

שתגמולמכיווןכן,כמו .עליהחלותנןיאדירקטוריםתגמוללענייןשנקבעוההוראותמרבית

אינןבנושאעוסקותאשרההוראותכל ,םימשתנרכיביםכוללאינובחברההמשרהנושאי

לחברה.רלוונטיות

14 



בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךט.

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

גםנכחוהועדהבר• mל-פ:וטביקורת.ועדתישיבתהתקיימה 2019בנובמבר 24בתאריך . 2

המבקר.החשבוןרואה.ממשתורו"חהפנימיהמבקרהכספים,מנהלהמנכ"לית,

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 3

ונהליםבקרות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו, ,המנהלתהחברהשלםיהכספומנהלהמנכ"ליתבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלותיהאפקטיבאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

תקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ליתזו,הערכהבסיסעלהמנהלת.

לבע,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו

הדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות

כספיווחידעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2019בספטמבר 30ביוםמת 11המסתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופן

15 



בעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

- 2007יי oהתשכספי), n 

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/9/2019ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

 2019בנובמבר 26
תאריך

 2019בנובמבר 26
תאריך

 (/____ 2019בנובמבר 26
כספיםמנהלסווירי,ראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירהצפת,צילה ,אני

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

"הדוח").(להלן: 30/9/2019ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,אנותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספ"םהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינו"םהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019בנובמבר 26
g 

תאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירכראובןסוויריאני,

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

"הדוח").להלן:( 30/9/2019ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהש'נויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לבגיונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

י:כספדיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2019בנובמבר 26
כספיםמנהל ,ראובןסוויריתאריך
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2019בספטמבר 30ליום

 )מבוקר{בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2019בספטמבר 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

21 

 22-24הצהרות

 25בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 26והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 27-31בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
בע~~מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:
 2019ספטמבר 30ליוםמבוקריםבלתי

מברא

-(להלןבע'~מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והזרחות ZOl 9בספטמבר 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

באותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותוזאתהכולל/הרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריך
וחיסכוןביטוחההוןשרקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו ."בינייםלתקופותכספי"דיווחהאוצר.דבמשר

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

מידעשלסקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתייםבינלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעסבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואיולכך,בהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסברךלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא ,סקירתנועלבהתבסס
לקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך
ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם ,,'יםביני

הממשלתיות.החברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנוכן,כמר
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

רב,בכברד

) ::> . / .A)c,- I , ? i 

ושות~רדדיצבי

חשבוןרואי

 Z019נובמבר Z6תאריך:

 073-2040428פקס. 103-5660094טל. , 67770מיקוד 28הרכבתרח'אביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף n11(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהיר 1חיימוביץ'גילח 11רואני, 1200Sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות~אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור Iשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות Iהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו Iכאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםבאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבססשלה~לודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
לרשום~החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםבספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעלודווחלסכם Iלעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביותרמית~כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל Iאחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2019בנובמבר, 26
תאריך

//4 
<בץ' lח"מל~ד<רק
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החברהמנכווליתהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ,צפתצילה,השופטתאני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות) •להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתישבחנתולאחרדיעתיילבהתאם . 2
הנסיבותלאור Iשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבחן

בדוחהבלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותי,הכספהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני' . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשילויגלצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחםיהמיועדכאלח,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלתחבנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםיידעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלראוהוניגיל Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ותריבהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספי;מידעולדווחלסכםלעבד, ,לרשום

אחריםעובדיםאוםימנהלשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביו ,תרמיתבלב)
החברה.שלכספיווחידעלמיתיהפנבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2019 ,ברמבובנ 26
ךיתאר

g 
צפתצילהשופטת-החברהתימנכ"ל
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סוויריראובן n11רו ,אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון) n11ודוהכספייםות n11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות). •להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו~שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות /הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות/
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו /כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלמיתיפנבקרה

כספי;מידעולדווחלסכםלעבד,לרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהשלנספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל /אחראדםבלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2019בנובמבר, 26
תאריך

-----v 
המנהלתהחברהשלהנספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

בספטמבר 30ליום

2019 2018 
מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2018 

ש"חאלפי

מבוקר

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

234 
98 

155 
140 

265 
99 

 364 295 332הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

 364 295 332זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןבלסך

332 295 364 

332 295 364 

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדקבלתימהוויםהמצורפיםהנאורים

 2019בנובמבר, 26
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

 כc-----ך
צפתצילההשופטת

החברהמנכיילית
סוויריראובןרו"ח

כספיםמנהל
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2018 2018 2019 2018 2019 

מבוקרמבוקרבלתי

~ח'שאלפיבאור

 996 963 333 323 1,263ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 996 963 333 323 11263ההכנסותכלסך

 996 963 333 323 1,263 3וכלליותהנהלההוצאות

 996 963 333 323 1,263ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

Z6 



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

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

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת ) 11"הקרן-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .) 11ברה nה 11 _(להלןבע~•מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת

עלוכןהמניות,בעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך
מס'(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשרההון,שוקאגףידי

 . ) 2018בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 51041
לשופטיםהשתלמותמ"קרןהחברהשםשוכה 3014107ביוםהמבני,השינויבמסגרת

"קרןנקראתוהקרן 111מ,~בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול~'החברה-למ"'בע~
 .לשופטים"השתלמות

החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן ,כןכמו
הגמל.קופתעבורחדשתקנוןואומץ ,המנהלת

 ;ניהולדמיב.
למטרותיהיולאככסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאירווח.
הדין.הוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
לאשחינםהחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר ,המזומנים
 .בקופההעמיתיםלחשבונותכזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות

27 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- zבאור

חשבונאיתמדיניותא.

ב.

ג.

המדיניותתינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2018בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2018בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
השנתיים,,),,,הדוחות :(להלן

 26ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2019בנובמבר,

דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםבדוחות

28 



בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנחלההוצאות- 3באור

לשנהחודשים-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2019 2018 2019 2018 2018 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 83 20 20 62 62קטוריםדירביטוחפרמיית

 156 36 47 114 121דירקטוריםגמול

 209 53 50 160 153המתפעללגוףניהולדמי

 105 26 25 79 76השקעותמנהלניהולדמי
 5 2 ) 1 ( 4 1קרנותניהולדמי

 673 177 189 521 538 *ומקצועימשפטיייעוץ
 13 3 3 9 9ואינטרנטמחשבאחזקת
 3 2 4 11דוחותמשלוח
 )*( 8 )*( 2 )*() 4 ( )*( 6 16פנסיוניתמסלקההוצאות

 )*( 8 )*( 2 )*(- )*( 8 9אחרות
--

996 963 333 323 1,263 
--------

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 11 3 5 8 10בסךמיכון

--------

מחדשמוין )*(
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייערצהרצאותרוטיפ •

לשנהיםחודש-3לחודשים-9ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

2019 2018 2019 2018 2018 ----
מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 89 22 21 67 65חשבונותביקורת
 66 25 20 65 64פניםמבקר
 152 39 39 116 116םיכספמנהל

 145 36 36 108 108משפטיץויע
 71 18 17 53 53השקעותיעוץ

 49 12 12 37 37סיכוניםולהני
 84 21 21 63 63רותיומזכאכיפהממונה
 11 3 5 8 10מידעאבטחת

 6 1 18 4 22מקצועיות

538 521 189 177 673 --------
תלויותהתחייבויות- 4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגירבחוקשפורטובנסיבות
 .לקופהכספיםהעברת
 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

30 



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

- 5באור

- 6באור

והתקשרויותהסכמים

 :רותיםישנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

תיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהןיודירקטוראישר 31/3/08ביום .א
קרןשלההשקעותתיקניהולםעבקשרזאתובע"מערךניירותפסגותמולהשקעות

 .החברהדייעלהמנוהלתההשתלמות
מחודשפסגות"),"(ההשקעותמנהללכיוהמנהלתהחברהביושנערךלסיכוםבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי

וניהולתפעולשירותיבלתלקמ 11בעהפועליםבנקםעהסכם 2008בשנתחתמההחברה .ב
 .החברהבניהולש )תמותלשהקרן-(שופטיםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

לקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתלאור
ופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמל
ביוםלקופהתפעוליותשירלמתןהסכםעלחתמההחברה"מלםיי),(להלןיימבע

ברתלחהפועליםמבנקהתפעולהעברתהתבצעה 2019יביול 18יךבתאר . 1110712019
מלס.

הממשלתיותהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים

 • li:!.Iמיליוני 289הוא 2019מברבספט 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

מהותייםאירועים- 7באור

המדינהמטעםנציגיםמונולאהדוחבתקופת ,החברהשלונשנותזרותחופניותחרף

תקנונה.פיעלכנדרשבדירקטוריון

דירקטוריוןחברישנישלבחוסרפועלהחברהדירקטוריוןהדו"חות,פרסוםלמועדנכון

הדירקטוריון.יו"רלתפקידהמיועדירקטורדהםמבני ,המדינהמטעם

הדירקטוריוןבהרכבומאושריםםינסקרהדו"חותהממשלתיות,החברותרשותהנחייתפיעל

 .דירקטוריוןיו"רחסרבוהנוכחי
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