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המנהלתהחברהשלכללייםמאפיינים .א

כלליתיאור . 1

מנהלת""חברההינההחברה)(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

חוק :ן(להל 2005התשס"ה-גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלוחהפיקבחוקהגדרתהכ

במערכתלשופטיםהשתלמותדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרןהמנהלת ,)גמלקופות

 .בישראלהמשפטבתי

לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30/6/07עדשהתנהלהההשתלמות,קרן

ניתנהלפיה , 28/3/1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21/10/1976ביוםהוקמה ,בעיימ

במשק.השכיריםשלהמגזריםשארכלהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

ארגוןשלתהליך 2007בשנתעברהגמל,קופותבחוקלנדרשבהתאם ,ההשתלמותקרן

קרןשללניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,יתהתאגידהקופהשלמחדש

ללאתוכניתשהינהיילשופטיםהשתלמותן"קרבשםלגמולקופת ,בע"מ"לשופטיםהשתלמות

המנהלת.רההחבע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,יישות

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

ההצבעהזבכויותאחוזוסוגמניותמספרמניותהבעל

 50o/oאירגילותמניות 250ישראלמדינת
שלבמצבהכרעהמנייתהכרעהמניות 1

אובדירקטוריוןקולותוויוןש

הכלליתבאסיפה
עמיתיםשופטים- 50%ב'רגילותותמני 250

 1 1975-התשל'יההממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתהממשלתית""חברהינהההחברה

בידיהמוחזקתהמדינהשלההכרעהמנייתומכוח ,החברהבמניותישראלמדינתאחזקתמכח

 .)וידעלשימונההעליוןהמשפטביתשופטו(איוןהעלהמשפטביתכנשיאשמכהןמי

בקרןהעמיתיםספרומהנכסיםהיקף . 3

בסוף nשי'מיליוני 297כ-לעומת"חשמיליוני 311כ-והינ 31/03/2015ליוםהקרןנכסיהיקף

4.71שלגידולהמהווה , 2014נתש % . 

ידול(ג 31/12/2014ליום 683לעומת , 686והינ 31/03/2015ליוםיתיםהעמחשבונותמספר

ביד).ומעעובד(הפקדותיריישכ"עמיתבמעמדכולםראש ,) 0.44%של

5 



המנהלתהחברהעסקימצב .ב

 .עצמיהוןבעלתלהיותרשתנדהיאשאיןהריבלדב,ענפיתגמלקופתמנהלתההחברותבהי

השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה ,לעילשהובהרכפי

ניהולהבגיןהנגביםיהולהנדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהטיםלשופהשתלמותקרןלשופטים.

 .)יותורולטרגלמגבלותוף(בכפבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםהחברהידיעל

קבועורכושמראש)צאותוהוההשתלמות(קרןחייביםמזומנים,ושווימזומניםסעיפיכולליםנכסיה

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.

הדו"חבתקופתמהותיותהתפתחויותג.

מהנתונים .מעורבתתמונהעלמצביעיםהכלכליתלפעילותהראשונייםהאינדיקטוריםבישראל

 . 2014שנתבסוףמאשריותרמתוןבקצבכיאםלהתרחבממשיכההכלכליתהפעילותכיעולה

זאתלעומתהכלכלית.הפעילותהתרחבותעלומצביעמרץחודשב-0.4%בעלההמשולבהמדד

והתאוששותהשקלמהתחזקותכתוצאהבעיקרהתמתנותנרשמתוהשירותיםהסחורותבייצוא

המגמותיובסקרהצרכניםאמוןבמדדיאיתן"."צוקמבצעמאזהתיירותענףשליחסיתאיטית

האבטלהשיעורכאשרעוצמהלהפגיןממשיךהבעודהשוקכן.גםמתונותעליותנרשמותבעסקים

201בשנתבממוצע 6.0%(לעומת 5.3o/oל-ידר לעומת(-3.2%לעלההפנויותהמשרותושיעור ) 4

יחזור 2015שלהראשוןברבעוןבמשקהצמיחהקצבכימסתמן .)אשתקדבממוצע 2.7%

גםנמשכההמיסיםגבייתבנתוניהשיפורמגמתאיתן".וק"צמבצעערבאותושאפיינולשיעורים

תחזיותיואתעדכןישראלבנק .תוצר 2.6%עלכרגעעומדוהגרעוןהשנהשלהראשוןברבעון

בשנת-3.5%והקודמת)מהתחזיתשינוי(ללאהשנה 3.2%שלצמיחהצופההואוכעתלצמיחה

 .הקודמת)בתחזית 3.0%לעומת( 2016

היאמרץ)לחודשהמחיריםמדד(כוללהאחרוניםהחודשים-12בהאינפלציהוריבית-אינפלציה

-1 החשמל,תעריפיהורדתכגוןוחולפים-פעמייםחדמשינוייםרבותהושפעההאינפלציה . 0%.

חיוביהינוהאחרוניםהחודשים-12בהליבהמדד ,לכןוכו.'הדלקיםמחיריירידת ,המיםתעריפי

אתהפחיתישראלבנק ,השקלשלחוזקוורולא ,הנמוכההאינפלציהרקעעל . 0.7%עלועומד

גםאשר ,האחרונההריביתלהפחתתהעיקריתהסיבה .-0.1%ל-0.25%ממרץלחודשהריבית

הושפעהופחותהמטבעותסלמולהשקלשלהתחזקותוהייתה ,הריביתבהחלטתמפורשותצוינה

סלמולהשקלהתחזקהשנהשלוןהראשברבעוןהכלכלית.ומהפעילותהמחיריםמסביבת

ב-השקלמולגםולכןבעולםהאירומהיחלשותבעיקרנבעהזוהתחזקות .-3.9%בהמטבעות

10.1°/o במידה .בלבד) 0.5% (תקופהבאותההשקלמולבלבדמתוןבאופןהתחזקהדולרכאשר

נרחבתמט"חורכישתנוספתריביתהפחתתתתרחשכיהנמנעמןלאלהתחזקימשיךוהשקל
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ייאלצוכיייתכןאףכיעימםשנערכולתקשורתבראיונותציינואףישראלבבנקגורמיםיותר.

שתנאימקוויםהםאךכמותיתוהרחבהשליליתריביתכגוןקובננציונאלייםפחותבכליםלהשתמש

זאת.יצריכולאהמשק

כיעולההשנהבמרץפורסםאשר 2014לשנתהתשלומיםמאזןמסיכום-התשלומיםמאזן

בשנתדולרמיליארד-7כשללעודףבהמשך ,דולרמיליאדר-9בהסתכםהשוטףבחשבוןהעודף

 3.7עלעמדוהשירותיםהסחורותבחשבוןהעודף. 2012בשנתדולרמיליאדר-2כשלועודף 2013

מיליארד 0.4שלעודףולאחר ,קודמתבשנהדולרמיליארד 4.2שללעודףבדומהדולר,מיליארד

 . 2012בשנתבלבדדולר

 100ת"אומדד 25ת"אמדדבישראלכאשר ,המקומיהמניותבשוקמוצלחרבעון-המניותשוק

11בברבעוןעלו מדדיביןחיובימתאםנראההאחרוןברבעוןבנוסף,בהתאמה. 10.0%ו--0%.

עליותלהציגהחלוהשנייההשורהמדדיירידות,שלשנהלאחרכאשרלשנייה.הראשונההשורה

 .בהתאמה-14.8%ו 7.0%ב-עלו 50היתרומדד 75ת"אהרבעוןשבסיכוםכךבפברואר

 .נmמיליארד-1.464בהסתכם 2015שלהראשוןלרבעוןוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזור

ההוןגיוסמקצבחציmנמיליארד-2.098בזובתקופההסתכמווהמיריםבמניותההוןגיוסי

אשתקד.

הקודם,מהרבעוןנמוכותכיאםעליותהרבעוןבסיוםהואגםהציגהאמריקאיהמניותשוקבארה"ב

תוכניתהשקתבעולם .בהתאמה-2.3%ו-0.44%בעלו NASDAQוה- S&P500ה-מדד

העולם.פניעליתרתשואתשמציגיםהמניותלשוקיגביתרוחנותנתבאירופההכמותיתההרחבה

ב-עלה Eurס stס xx-600הומדד 22.5%שלתשואהעםבלטהגרמני DAX-המדד ,לכךברקע

שלתשואהעםהקודםמהרבעוןגבוההעלייההואגםהציג Nikkeiה-מדד ,באסיה . 16%

עלההסיני Hang Seng-המדד-1.9%בעלה MSCן EMה-מדדהמתעורריםבשווקים . 10.3%

 .-5.5%ב

מיליון-12.8בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרוןברבעוןהנגזרים-שוק

מדדעלעתידייםבחוזיםהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-1.9באואופציהדותיחי

ב-דולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-5.5בהסתכםהמעו"ף

-12.6בהסתכםאירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליאדר 174

 .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליאדר

הרבעוןבמהלך o/o 5.1שלתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 0.9%ו--3.3%שלעלייההציגושנים) 2-5 (והבינוניותשנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרותכאשר,
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באפיק . 0.3%שלירידההציגושנתיים)(עדהעקוםשלהקצרחלקו ,זאתעםיחד .בהתאמה

המסוקרת.בתקופהשינוינרשםלאמשתנהבריביתהשקלי

שלצרהקחלקו .-4.2%בעלהקבועהבריביתהשקליהאפיק-צמודותלאממשלתיותחיאג'

הארוךוחלקו o/1.5°ב-עלהשנים) 5-2 (הבינוניחלקו ,-0.4%בעלה ,שנתיים)(עדהשקליהאפיק

 .-7.9%בשנים) 5+ (

.ציפיותוהשקליהצמודהעקומיםכלשללאורכםתשואותירידתנצפתההראשוןהרבעוןבסיכום

ביןהפער .מעטירדוהארוךבטווחהציפיותואילועלייההציגוהקצר-בינוניבטווחהאינפלציה

לרדתהוסיףואףשלילינותרהאמריקאיתלמקבילתהשנים-10לישראלשלהאגי'חתשואת

 .זהברבעון

 .הממשלתיהרכיבלביןבונךהתלמדדיביןמרווחיםירידתנצפתההרבעוןבסיכוםקונצרני-אגי'ח

 40 , 20בוגדהתלמדדי ,לכךבהתאם .מטהכלפינלחצווהתשואותעלובוגדהתלמחירי ,בהתאם

מסיימיםבנקיםבוגדהתלומדדיתרנדבוהתלמדד .בהתאמה '-1.6%ו 1.6% '-1.7%בעלו-60ו

הואגםעלהתשואותבוגדהתלמדד .בהתאמה-0.5%ו 1.8%שלבעליותהרבעוןאתהםגם

שלהראשוןברבעון ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכל . 2.2%של-רבעוניתתשואהוהציג

 .אג"חבאמצעותח"שמיליארד 18.072גייסוהחברות 2015

הכספייםהדוחותתאריךלאחרבמשקכלכליותהתפתחויות

 : 2015בשנתוןהראשלרבעהדוחותפרסוםלאחראירועים

האחרוןברבעון 6.6%שלצמיחהלעומת-2.5%בהשנהשלהראשוןברבעוןצמחהמשקישראל-

ההשקעהמנגד .-5.5%בעלתהאשרהפרטיתבצריכהמהירגידולע"ינתמכההצמיחה . 2014של

עלתההיבבניההשקעהזאתעם .וציודבמכונותבהשקעהחולשהרקעעלידרהקבועיםבנכסים

הקודם.ברבעון 1.7%שלירידהלעומת-1.3%ב

ומדד 0.3%עלעמדמרץשחודמדד . 0.1 %שלברמהשינויללאהריביתאתהותירישראלבנק

האינפלציההאחרונהובשנה-0.6%בהשנהמתחילתידרהמדד . 0.6%עלעמדאפרילחודש

עםהמטבעות.סלמולאל-0.7%בהתחזקהשקלהנסקרתהתקופהבמהלך . 0.4%-עלעומדת

במהלךבעולםהדולרחולשתרקעעלהדולרמולאל 3.9%שלחדבשיעורהתחזקהשקל ,זאת

וזאתהנסקרתהתקופהבמהלךהאירומולאל-1.7%בהתחזקהשקלמנג,ד .האחרוניםותהשבוע

באירופה.כמותיתההרחבהרקעעל

החורףרקעעלבלבד 0.2%עלהשנהשלהראשוןברבעוןעמדהבארה"בהצמיחהבעולם-

 0.1- %עלמרץבחודשעמדהשנתיהאינפלציהשיעור .הכלכליתהפעילותעלהכבידאשרהקשה

שיעורפברואר.בחודש 1.7%לעומת 1.8o/o-לעלתההליבהאינפלציית ,ומזוןאנרגיהבנטרולאך
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תוך-2.14%למרץבסוף-1.94%מעלתהשנים 10-לח"אגעלהתשואה . o/5.4°ל-ידרהאבטלה

 .תנודתימסחר

בגרמניההצמיחה .שנתיים)במונחים 1.6% ( 0.4%עלהראשוןברבעוןעמדהבאירופההצמיחה

בחדותעלוח"האגבשוקהתשואות .-0.3%בצמחהואיטליה 0.6%צרפת , 0.3%עלעמדה

וההתאוששותהאינפלציהבציפיותעלייה ,הנפטמחיריעלייתרקעעל ,השארביןמאי,בחודש

שללרמהועלתה 0.07%שללשפלהגיעהגרמניהממשלתאג"חעלהתשואה .הכלכליתבפעילות

 .הנסקרתהתקופהבסוף 0.62%

מוניטאריתבמדיניותולנקוטלהמשיךהמרכזילבנקגרמהבסיןהכלכליתבפעילותההאטה

נוספתריביתהפחתתוביצע 18%שללרמהנ"ב-100בהרזרבהיחסאתתיהפחהבנק .מרחיבה

 . 5.1%שללרמהנ"ב 25של

המטבעות.סלמול-5.3%ובהאירומול-6.7%בהנסקרתבתקופהנחלשהדולר

 2015שנתשלהראשוןברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

מניותונמכרו lillמ' 0.790-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהפעילותבמסגרת ,הרבעוןבמהלן

 10.048כ-שלבהיקףל"בחוסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . lillימ 1.472-כשלבהיקףבארץ

 . lillמי-4.798כשלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרו lillמי

 lillימ-9.204כשלבהיקףצמודותקונצרניותחובאיגרותנרכשו ,קונצרניבאג"חפעילותבמסגרת

 . lillמי 1.714כ-שלבהיקףצמודקונצרניאג"חונמכרו

 lillמ' 4.996כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנרכשו ,ממשלתיבאג"חפעילותבמסגרת

שקליותממשלתיותח"אגנרכשו . lillמ' 6.379כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חונמכרו

 . lillמ' 5.018כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חונמכרוmנמי-6.518כשלבהיקף

 . lillמי 5.794-כשלבהיקףבחו"לאג"חנרכשו ,כןכמו

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבד.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

 .ש"חאלפי 1,541ממנהונמשכוש"חאלפי 6,809בקרןהופקדו , 2015מרץינואר-בתקופה

 1,847שללסךהסתכמומהקופה)הבערותבניכויהקופהאל(הבערותמהקופהנטוהבערות

 . lillאלפי
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הקרןתשואת . 2

וועדתרקטוריוןיהדי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

שלבשיעורחיוביתברוטונומינליתתשואה 2015מרץינואר-בתקופההניבההקרןההשקעות.

3.58% . 

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ה

קליקדנירו"ח

חשבוןרואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

חקיקההוראותו.

מוסדייםגופיםחוזרי . 1

זהחוזר- ) 5.1.2015מיום(גמל"תוקופביןכספיםהבערת" 2015-9-1מוסדייםגופיםחוזר ) 1

השארביןמטפלהחוזר .גמלקופותביןהכספיםהעברתהליכיאתמחדשלהסדירמבקש

שישובנתוניםהביטוחיהכיסוילהבערתובמועדיםבאופן ,הכספיםלהעברתהזמניםבלוחות

שעניינו 2008-9-11מוסדייםגופיםחוזראתמבטלזהחוזר .המנהלותהחברותביןלהבעיר

1.7מיוםהחלזהחוזרשלתחילתו .גמלקופותביןכספיםהבערת .2015 . 

-המנהלותהחברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחות"דיווח 2015-9-3מוסדייםגופיםחוזר ) 2

שירותיםעלהפיקוחתקנותלתוקףנכנסו 2014באפריל 1-ב- ) 25.1.2015(מיוםעדכון"

 .-2014התשע"ד ,) 2 'מס(תיקוןעסקאות)ביצועבשלישירותהוצאות(גמל)קופות(פיננסיים

 .ישירותהוצאותשלמסוימיםלסוגיםביחסכמותיתמגבלהלראשונהנקבעההתיקוןבמסגרת

ודיווחיםכספייםדוחות"דיווח :שעניינו 2012-9-19מוסדייםגופיםחוזראתמתקןזהחוזר

המידעאתלקבלמנתעלמנהלתלחברהדיווחחובתומוסיףהמנהלות"החברותשלנלווים

החלזהחוזרהוראותשלתחילתן .מנהלתחברהשגובההישירותההוצאותלכללביחס

 .ואילך 2014שנתבגיןמהדיווחים

-מוסדיבגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוניודוחשנתי"דוח 2015-9-2מוסדייםגופיםחוזר ) 3

לעמיתיםרבעוניודוחשנתי"דוחחוזרלפרסוםבהמשך-) 25.1.2015(מיוםתיקון"

23.7מיוםמוסדי"בגוףולמבוטחים  ,השוניםהגופיםמצדניותפרקעועל ,)"החוזר"( 2014.

 . 2014לשנתהשנתיהדוחלגביהחוזרהוראותיישוםלענייןלחוזרוהבהרותתיקוןפורסם

השתלמות.בקרןאוגמלבקופתלעמיתמקוצרשנתידוחבגיןתיקוניםמפורטים ,זהבכלל
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דוחחוזרשלהתחילהכמועדישנקבעויםבמועדזהבחוזרהאמוריםהתיקוניםשלתחילתם

לחוזר.בתיקוןהקבועותהמבערלהוראותבכפוף .ורבעונישנתי

השנתיהתקופתיבדוחהנדרשהגילוימבנהבדבר"הנחיות 2015-9-4מוסדייםגופיםחוזר ) 4

 2015-9-6מוסדייםגופיםוחוזר ) 26.1.2015(מיוםחדשות"פנסיהוקרנותגמלקופותשל

פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיהתקופתיבדוחהנדרשהגילוימבנהבדבר"הנחיות

דוחשלהגילוימבנהאתמעדכניםולוהתיקוןהחוזר-) 15.2.2015(מיום-תיקון"חדשות

וקרנותגמלקופותשלהשנתיהתקופתיבדוחהכלוליםהכספיהדוחושלההנהלהסקירת

לקבועוכןבו,הכלולהמידעשלוהשלמותהרלוונטיותהשקיפות,חיזוקלשםחדשות,פנסיה

שלתחילתוהכספיים.בדוחותמהותיתטעותגילוישלבמקרהלממונהמיידידיווחדרישת

בחוזרהמפורטותהמבערלהוראותבכפוף , 2014לשנתהתקופתימהדוחהחלזהחוזר

הגילוימבנהבדברייהנחיות 2012-9-17מוסדייםגופיםחוזראתביטלזהחוזר .לוובתיקון

 .פנסיה"וקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספייםבדיווחיםהנדרש

החוזר-) 4.2.2015(מיוםגמלבקופותהשקעהמסלולי 2015-9-7מוסדייםגופיםחוזר ) 5

גמלבקופותהעמיתיםלגילהמותאמיםמחדלברירתמסלולילהקמתכלליםלקבועמבקש

השקעהומדיניותשמותלקביעתאחידיםכלליםהחוזרמסדיר ,כןכמוגיל).תלויי(מסלולים

מחויבותאינןהשתלמותקרנותכייצויןמתמחים).ושאינם(מתמחיםהשוניםבמסלולים

 . 2016בינואר 1ביוםזהחוזרשלתחילתוגיל.תלויימסלוליםבהקמת

מסלוליבעלתאינההחברהשבניהולההשתלמותקרןוםילהנכון :החברהעלהשלכות

מסלולילהקיםתבקשהחברהבומקום .עליהחלותאינןזהחוזרהוראותכןעלהשקעה

החוזר.הוראותאתלקייםעליהיהאההשתלמות,ןבקרהשקעה

-) 4.2.2015(מיוםגמלקופתותקנוןיטוחבתכניותהנהגת 2015-9-5מוסדייםפיםוגחוזר ) 6

הודעה .בהםשינוייםאוחדשיםתקנוןאוביטוחתכניתעלהודעהלהגשתנוהלקובעזהחוזר

ההודעהפרטייכללוכאמורבממשקהממונה;שהגדיראינטרנטיממשקבאמצעותתוגש

שלתחילתןבה.השינויאוהביטוחתכניתלהנהגתהממונהשלהתנגדותואילצורךהנדרשים

בהםשינוייםאוחדשיםגמלקופתתקנוניוביטוחתכניותעלהודעהלגבי ,זהחוזרהוראות

 . 2014-9-5מוסדייםיםפוגחוזראתמבטלזהחוזר .פרסומוביום

מחשבונותותהמנוכישירותהוצאותעללציבורדיווח 2015-9-8מוסדייםגופיםחוזר ) 7

החוסכיםלציבורהמוצגהמידערמתאתלהגבירמבקשהחוזר-) 19.2.2015(מיוםהחוסכים

דיווחמבנהבחוזרנקבעכךלצורך .ותישירהוצאותלגבייתביחסשקוףוחפיקמנגנוןורצולי

אתרבאמצעותלציבורפרסוםבדרךהנולממונההדיווח .לדיווחמפורטתומתכונתקבוע

בחוזר.שמפורטיםכפיובמועדים,ירותבתד ,במתכונתהמנהלת,החברהשלהאינטרנט

פרסומן.ביוםזהחוזרהוראותשלתחילתן
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המנוכותישירותהוצאותעללציבור"דיווחבנושא 2008-9-3מס'חוזראתמבטלזהחוזר

ישירותהוצאותעללציבורדיווח"בנושא 2008-9-13מס'וחוזרהעמיתים"מחשבונות

החליחולווהם 2016בספטמבר 1ביוםבטלים-תיקון"עמיתים-מחשבונותהמנוכות

בדצמבר 31ביוםהמסתיימותהתקופותלגב•דיווחיםעלרקזהחוזרשלפרסומוממועד

30ו 2013בדצמבר 31 , 2013ביוני 30 , 2012  . 2014ביוני-

ביטוחרותוחבפנסיהקרנות ,גמלקופותלגב•חודשידוח 2015-9-9מוסדייםגופיםחוזר ) 8

ווחיהדמתכונתאתולהסדירלאחדלעדכן,נועדוזהחוזרהוראות-) 26.2.2015(מיום

החודששל 15ה-ליוםעד•וגשדיווחחודשבגיןחודשידוח .מוסדייםגופיםשלהחודשית

ואיל,ך 2015•וניחודשבגיןהחודש•מהדיווחהחלזהחוזרהוראותשלתחילתן .העוקב

-2009-2גמלחוזרהוראותאת ,השארבין ,מבטלזהחוזר .בחוזרהקבועיםיגיםילסבכפוף

 . 2013בפברואר 17מיום 2013-2-1גמלחוזר 2011-2-2גמלחוזר , 4

הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנה 2015-9-10מוסדייםגופיםחוזר ) 9

יםהגורמביןוהכספיםהמידעהבערתתהליכיאתלהסדירמבקשהחוזר-) 1.3.2015(מיום

 .הפנסיוניןסכוהחימוצריביןהניודרפורמתרקעעלוזאתהפנסיוניהחיסכוןבשוקםיהשונ

הרישיוןבעלי ,המוסדייםהגופיםאתתשמשאשראחודה""רשומהשליצירהנקבעהבחוזר

השונותהעסקיותהפעולותבמסגרת ,הפנסיוניהחיסכוןבתחוםנוספיםמידעוצרכני

להעברתאחיד"מבנה 2014-9-13חוזרהוראותאתמבטלזהחוזר .ביניהםהמתבצעות

 1ביוםזהחוזרשלתחילתו .לתוקףיסתוכנמיוםהחלהפנסיוני"החיסכוןבשוקונתוניםמידע

 . 2015בנובמבר

(מיוםמוסדיגוףשלאינטרנטבאתרנדרשמידע 2015-9-11מוסדייםגופיםחוזר ) 10

באמצעותהציבורלרשותלהעמידמוסדיגוףשעלמינימלימידעקובעזהחוזר-) 4.3.2015

האינטרנטאבתרלהציגמוסדיגוףשעלהמידעאתומרחיבמעדכןהחוזר .האינטרנטאתר

שלתחילתו . 2007-9-8חוזראתמבטלזהחוזר . 2007משנתזהלענייןהאוצרחוזרפיעל

 . 2015ביוני 1ביוםזהחוזר

-מוסדיבגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוניודוחשנתידוח 2015-9-13מוסדייםגופיםחוזר ) 11

ודוחשנתידוח"שעניינו 2014-9-12חוזראתמתקןזהחוזר-) 18.3.2015מיום(קוןית

אתציגולהלהמשיךרשאייהאמוסדיגוףכיוקובעמוסדי"בגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוני

ו- 2014השניםבגיןלעמיתוהרבעונייםהשנתייםבדוחותמהחיסכוןהניהולדמישיעורי

וחוזר , 2004/6גמלחוזר , 2005-1-24ביטוחבחוזרהאמורהדיווחלהוראותבהתאם 2015

 .הענייןלפי , 2004/15פנסיה

-) 24.3.2015(מיוםגמללקופתאופנסיהלקרןהצטרפות 2015-9-12ם 11מוסדגופיםחוזר ) 12

(כוללגמללקופתאופנסיהלקרןהצטרפותבטופסשווכללולפרטיםאחידנוסחקובעזהחוזר
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החוזרהצטרפותו.מועדלאחרהעמיתידיעלשינוייםעריכתבטופסוכן ,השתלמות)קרן

ביןכולל,זהמידעהמצטרף.לעמיתלמסורמנהלתחברהשעלהמידעלענייןהוראותקובע

שלהייחודייםהמוצרתנאיעלמפורטמידעוכן ,הגמלבקופתהזכויותעלכללימידע ,השאר

אתמבטלותזהחוזרהוראות .ניהולדמיושיעוריהשקעהמסלוליביטוח,מסלולי :כגוןהעמית

שאינהגמלקופתלגביהמאוחדהחוזרהוראות"תיקוןשעניינו 2014-2-2גמלחוזרהוראות

ביוםזהחוזרשלתחילתו .זהחוזרשללתוקףכניסתומיוםהחלפנסיהייקרןאוביטוחקופת

 . 2016בינואר 1

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ז

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמבהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

 .מאזןכועדתמכהנתהביקורתועדת . 2

מבהל ,המנכ"ל ,גםנכחוהועדהלחבריפרט .מאזןועדתישיבתהתקיימהבמאי 12בתאריך . 3

המבקר.החשבוןרואהממשרדורו"חהפנימיהמבקר ,הכספים

 .לדירקטוריוןוהוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 4

ונהליםבקרותח.

ההערכהפיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

וממנהלהפועלים)(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשבערכההמעודכנת

הבקרותלגבידיווחהקופהשלהבעודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעות

תיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחר ,האמוריםהדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעות

יעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורט

 .ומהימןיעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרות

מהדוחותהנגזריםכספייםהבדיווחיםהתומכיםהתהליכיםעלםימבדקבוצעו 2014בשנת

 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספיים

הבקרות.אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן

אפקטיביותובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותיישוםעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנקן) SAE Nס. TYPE 3402(ןןהבקרות

KPMG ליוםהבקרותאפקטיביותוהערכתהמיוחסותהבקרות ,הבקרהליעדיחייקיןסומך

31 -לועד 1/1/2014שביןבתקופההייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 12/2014/

31/12/2014 . 
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גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותיישוםעלדוחהתקבל 2015ברוארבפ 22בתאריך

האפסזיו BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוח .מפסגותן) SAE N.ס TYPE 3402(ון

לועד 1/1/2014שביןבתקופההבקרותותיפקטיבואצובןיע ,הבקרותלתיאורשהתייחסה

12/2014 / 31 . 

המוגשיםהכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

 404 ( )המוסדיהגוףשלהאינטרנטאתראבמצעותות(לרבהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונה

SOX ( 

אתמיישמתהקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

-הלן(להכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםןיילענ Sox Actה-של 404סעיףשותידר

 .מוסדיגוףידיעלנלווים)דוחות

העריכההמנהלתהחברהכיכוןוחיסביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2014ביוני 5יךבתאר

מהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאת

לענייןמוסדייםגופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,בהתחשבזאת , 2013בדצמבר 31ליוםהכספיים

לגבי ,הצהרהלהגשתנערכתהחברה .וגילוייםדוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה

 , 2014בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותםיהנגזרהכספייםהדיווחיםעלהבקרהיותאפקטיב

 . 2015ביוני 15ליוםעדוזאתההוןשוקעללממונה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו, ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכייקוהסהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהל"מנכ ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לסכםלבעד,לרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשליהגילולגביוהנהליםהבקרות

והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלובהוראותשנקבעמועדובוןוחסכביטוחההוןשוקעלונההממשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינוילכאירעלא 2015במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיבאופןלהשפיעוישצפסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

14 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-ח''התשסכספי),

אומהות•באופןשהשפ•עום 11נו•שחלולא 31/03/2015ביוםמת 11המסתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןיעלהשפהעשויים

_4 17/05/2015 
דירקטוריתכורם,הילהרו"חתאריך

תיחיצונ

17/05/2015 
תאריך

החברהמנכ"ל

17/05/2015 ~ 
כספיםמנהל ,סוויריראובן"חרותאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירמכליס,משהאני,

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

"הדוח"). :ן(להל 31/03/2015ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוחוהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןותהנסיבלאורבו,שנכללושהמצגיםיכדהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאות ,הכספיהמבצאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהל•םבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהחריםואאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתלבקרהולוייהג

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות )ן FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתונוהצגהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיהליםוהנהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןואהלרגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלתיהפנימ

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהותיותהמהוהחולשותהמשמעותייםוייםיקהלכלאתא.

 ,לרשוםהמנהלתברההחשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלודלווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

תאריך

 ,אחרםאדכלמאחריותאוימאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

 2015 ,במרץ 17
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 ) Certification (הצהרה

כי:רימצהוראובןסוויריאני,

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

"הדוח").(להלן: 31/03/2015ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגובחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ייעתידעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןותהנסיבלאור ,בוושנכללשהמצגיםכדיהנחוץיתמהות

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלמםוולקילקביעתםםיאחראזוהצהרהםיהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,יכספדיווחעלימיתפנבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביהנהליםוהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

הבקרהלגביביותריתהעדכנהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלקטוריוןירהדשלהביקורת

כספי:דיווחעלנימיתפה

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםלכאתא.

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלוחולדולסכםלבע,ד

אחריםםיעובדםיורבמעאוההבהלהמעורבתבה ,מהותיתבהשאיוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועיכדלעילבאמוראין

 2י=====-====-- 2015 ,במרץ 17
יםכספמנהל ,ראובןסוויריתאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2015במרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2015במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר)(בלתי

הענייניםתוכן

ןושבהחרואהשלסקירהדוח

עמוד

20 

 21-23הצהרות

 24בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 25והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 26-29ינייםבהכספייםלדוחותאוריםב
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לכבוד

נעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

·f  ,.נ.ג.א ";

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:

 2015במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי
: .. ' 

~ 

-(להלןבע"כ<לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהכוצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2015במרץ 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתכ<ציתאתהכולל ,) 11ה.ייהחנר

 .תאריובאותושהסתיינווחודשיםשלושהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתכ<ציתיים
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן
לתקופותכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנוביניים".לתקופותכספי"דיווחהאוצר.
 .סקירתנועלכהתבססאלהביניים

... 

הסקירההוקף

~ ; "• 

מידעשל"סקירהכישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישותיישלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת

במידהבהיקפהכ<צומצמתחיכהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליוכ<יישוםוהחשבונאיים,
מאפשרתאינהולפיכךכישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו
ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיןלכן,בהתאם

מסקנה

. : 
• . 

אינוהניילהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו,עלבהתבסס
לקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןכהתאםהמהותיות,הבחינותמכל ,ערוך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים",
הממשלתיות.החברותרשותלהוראות

 /רב,_,..;בכנוד
 1. ~ 1 \ 1 •וך· (ר' ('

רדיושותי fצני
חשבוןרואי

 2015ככ<אי 17תאריך:

\ •:.,... 

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקוד 28הרכבתרח'אביב:תל



חיצונידירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירהוכורםהילהואני ,-2005ה 11התשסוו>רקטוריהדיח 11דווהכספייםחות 11הדו

םילשופטהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןחדישניהם( 2015שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

ובדהעשלנכוןלאגמצכלוליםנםיאהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרעתיידילבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםיכדהנחוץתימהותובדהעשלמצגבהםחסרולאתימהות
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןםימשקפוןיהדירקטור
םגיהמוצלותקופותםימילתיםיהעמכויותזבוהשינוייםיהעצמבהוןנוייםיהש ,הפעלוות
 .בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםעתםילקבאחראיתוכזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד /אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםוכאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםיידעלדיעתנוילמובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהלינויג ,כזוהצהרהםיהמצהירבחברהםיואחראני . 5
 :ביותרתיהעדכנהערכתנועלבהתבססשלה,לודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתהותיהמהותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםיכספדיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםולעבד

אחריםםיעובדאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתרהקבבימשמעותתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'חראאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועיכדלעילבאמוראין

 2015מאי,ב 17
דיתאו

;) 
בורםהילהח"רוית-נחיצודירקטורית
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהירומבליסמשהבדימוסהשופטואני ,-2005ה"התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגבלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורושניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהבללואחרבספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותנוייםיוהשהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
 .בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדואני . 4
גרמנואווכאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשלוייגלצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים 1כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההבנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינווכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותוהעדכניתהערכתנועלבהתבססושלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאועתהיבקבהמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכולתעללועהלהשפיעסביובאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתבקרה
 iבספימידעלודווחלסכםולעבד 1לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

כלאמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2015מאי,ב 17
תאויד

// 
ה~-החברהל"מנב

22 



הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :יכמצהיר 'סוויריןראובח 11ור 1אני ,-2005ה"התשסהדירקטוריון)ח 11דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםטוריוןקהדיר

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים 1כאלהםיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהעילהשפסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;כספידעימלודווחלסכם 'לעבד 'לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל 'אחרדאםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמורןיא

 2015במאי, 17
תאויד

-() 

המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןח"רו
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום
 31ליום
מברבדצ

2014 2015 2014 
מבוקרמנוקרכלתי

ש"חאלפי

 :נכסים

קבועושרכ

חובהיתרותוייביםח

מזומניםושווימזומנים

6 
179 
127 

19 
524 

50 
339 

 389 543 312הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

ההתחייבויותכלסך

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

389 543 312 

389 543 312 
-------------· -------------· -------------· 

389 543 312 

 :התחייבויות
זכותויתרותכאיםז

וההתחייבויותההוןכלסך

מהדוחותנפרדבלתיחלקויםמהוצורפיםהמהנאורים

 L _--vר 2015מאי,ב 17
אישורתאריו

פייםסהכהדוחות

כורםהילה"חרו
וניתחיצדירקטורית

סוויריראובןרוווח

כספיםמנהל
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מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

Z015 Z014 

מבוקרבלתי

ח"שאלפי באור

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

Z014 

רמבוק

 3Z9ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 3Z9ההכנסותכלסך

 3Z9 3וכלליותהנהלההוצאות

 329ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

Z5 

283 

Z83 

283 

283 

l ,Z58 

1,258 

1,258 

1,Z58 



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי: .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפניננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכךממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת )"הקרך 11-(להלךלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .)החברה""-(להלךבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכךהמניות,בעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

מס~(רישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשרההון,שוקאגףידי
 . ) 2015בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 5/041

לשופטיםהשתלמותקרך"מהחברהשםשונה 3014107ביוםהמבני,השינויבמסגרת
קרן"נקראתוהקרן ,"מ~יבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברה-ל 11מ 11בע

 .לשופטים"השתלמות
החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן ,כךכמו

 .הגמלקופתעבורחדשנוןקתואומץ ,המנהלת

 :ניהולדמיב.
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאי .רווח
הדיך.הוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחותג.
לאנםישחהחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות
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- 2באור

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי

חשבונאיתמדיניותא.

המדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2014בדצמבר 31לתאריוהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחניבתקעמידהעלהצהרה .ב

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה

שנתיים").ה"הדוחות :הלן(ל

 17ביוםהחברהדירקטוריוןידיעלםורסלפאושרהינייםבהכספייםהדוחותתמצית
 . 2015 ,במאי

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםותחהדותמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותניםדאומבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
 .האלמאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתמדיניותהיישוםבעת ,הלההנהשלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיותרוכהכבהערכותששימשוהעיקריות
השנתיים.הכספייםבדוחות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכללירתהנהלההרצאות- 3באור

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2015 2014 2014 

מבוקרמבוקרבלתי

ש''חאלפי

 109 25 28דירקטוריםביטוחפרמיית

 165 30 35דירקטוריםגמול

 202 48 53המתפעללבנקניהולדמי

 102 25 27השקעותמנהלניהולדמי

 22 4 6קרנותניהולדמי

 638 152 162 •ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3ואינטרנטמחשבאחזקת

 4 1 2דוחותמשלוח

 1והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

 1פחתהוצאות

 2 )*() 5 ( 12אחרות

329 283 1,258 

כוללותוכלליותהנהלההוצאות
 12 3 4בסךמיכוןבגיןהוצאות

ושונותאגרותמשרדיות,הוצאותקיזוזכולל )*(
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייהכספחותודלםיוראב

משפטיעוץייהוצאותרוטיפ *

יומקצוע

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוודשיםח-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2015 2014 2014 

מבוקרמבוקרלתיב

שייחאלפי

 89 22 22חשבונותביקורת

 72 16 23פניםמבקר

 153 40 39פיםסכלהמנ

 130 29 29משפטייעוץ

 72 18 17השקעותיעוץ

 50 12 12סיכוניםניהול

 45 16ומזכירותהאכיפממונה

 12 )*( 3 3עדמיחתאבט

 15 )*( 12 1מקצועיות

162 152 638 

שחדממוין )*(

ותיתלוותיבוייהתח- 4באור

ברהחהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-התשיייחהשכרהגנתוקח

ידיעלםדבמועוסולקלאאשרלעובדיהםמעבידיםשלובותחבגיןבחרקשפורטובנסיבות
 .לקופהכספיםהעברת

 .דםועבמלקוסולאראשברתחופייםהכסתוחודהךרילתאויאתהמנהלהחברהתיעדימיטבל

תוממשלתיההחברותרשותהוראותלפינדרשתכללתםהשםיפרט- 5רבאו

 • li!Jמיליוני 311הוא 2015במרץ 31וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

 .אלהלדוחותםפירמצוההשתלמותקרןשלספייםהכהדוחותתמצית

29 


