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 מאפיינים כלליים של קופת הגמל .1

 תאור כללי

  .בישראל המשפט בתי לשופטי המיועדת לשופטים השתלמות קרן הינה הקרן

 הקרן מנוהלת ע"י החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים.

 לשכירים.הקרן אושרה כקרן השתלמות 

 520030743-00000000000294-0294-000: הקופה קוד

 מידע על בעלי המניות

 אחוז בזכויות ההצבעה מספר מניות וסוג בעל המניות

 50% מניות רגילות א' 250 מדינת ישראל

מניית הכרעה במצב של  מניות הכרעה 1 

שוויון קולות בדירקטוריון או 

 באסיפה הכללית

 50% מניות רגילות ב' 250 עמיתים -שופטים

  

 מועד הקמת הקרן

 .21/10/1976 ביום הוקמה הקרן

 שיעור ההפרשות ומטרתן

שיעורי ההפקדה לקרן הינם כמפורט בפקודת מס הכנסה ובתקנות שנקבעו מכוחה, והינם 

מכך  2.5%מהמשכורת החודשית כהפקדת המעביד )מדינת ישראל(, ועד  7.5%כיום עד 

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לאמור בחוק כהפקדת העמית )השופט(, 

 .1984 -בתי המשפט )נוסח משולב(, התשמ"ד

 שינוי במסמכי יסוד

 הדוח. בשנת הקופה של היסוד במסמכי שינוי היה לא
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 ניתוח זכויות עמיתי קופת הגמל .2

  יחס נזילות .א

 31נכסי הקופה נכון ליום שיעור הסכומים שהעמיתים רשאים למשוך מתוך כלל 

 .85.41%הינו  2015בדצמבר 

 משך חיים ממוצע של החיסכון .ב

שנות  6משך החיים הממוצע של חסכונות העמיתים בקופה שטרם הבשילו )טרם חלפו 

 .שנים 0.36 הינו 31/12/2015נכון ליום ותק( 

 שינוי במספר חשבונות העמיתים .ג

 
סוג 

 העמיתים
 

  
מספר 

 חשבונות 
 

לתחילת 
 השנה

נפתחו 
 השנה

נסגרו 
 השנה

לסוף 
 השנה

  

 673  25  15  683    שכירים

 673  25  15  683    סה"כ

מתוכם חשבונות ביתרה של 
ש"ח ללא תנועה   500עד 

 בשנה האחרונה 

 

       

15  -  1  14 

          

 מידע אודות דמי ניהול .3

 שיעור דמי הניהול  .א

בהתאם  2%הקופה רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימאלי שלא יעלה על 

לתקנונה. שיעור דמי הניהול שנגבה מהעמיתים בקופה שווה לכולם ונקבע על פי 

 ההוצאות בפועל שיש לחברה. 

ממוצעת של האפקטיבי של דמי הניהול ביחס ליתרה החודשית ההשיעור השנתי 

 (.0.43% -)שנה קודמת  0.42 %הנכסים נטו הוא 

אלפי  372סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בקופה, נוסף לדמי הניהול, הינו 

 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 10. לפירוט הרכב ההוצאות ראה ביאור ₪

 המעסיקים הגדולים בקופהמידע אודות חמשת  .ב

 בקופה מנוהלים כספי עמיתים בעבור מעסיק אחד בלבד )הנהלת בתי המשפט(.
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 ניתוח מדיניות השקעה .4

 מדיניות ההשקעה של הקופה .א

 מדיניות ההשקעות של הקופה מפורטת באתר האינטרנט בכתובת

 ftim.org.ilsho-http://www.keren. 

 ניתוח לשינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות .ב

 8.5)כ  6%נכסי חוב סחירים בשיעור של להגדילה הקופה את החשיפה  2015בשנת 

 מש"ח(.  1.2-)כ 3%-ואת החשיפה למניות בשיעור של כמש"ח( 

 33% -סחירים בשיעור של כהקטינה הקופה את החשיפה לנכסי חוב שאינם  מנגד,

  .(מש"ח 2.3)

"ל בהשוואה בחו םהשינוי בסעיפי ההשקעות נבע מהתשואות העודפות שהושגו בשווקי

  .בארץ בשווקיםלתשואות 

 ניהול סיכונים .5

 מדיניות ניהול הסיכונים של הקופה .א

של  עסקי התאגידדוח ראה לפירוט אודות מדיניות ניהול הסיכונים של הקופה, 

 החברה המנהלת.

 סיכוני נזילות .ב

 הקופהניתוח נזילות  (1

 , נטונכסים  נזילות

 )באלפי ש"ח(  )בשנים(

  נכסים נזילים וסחירים 
303,377 

  מח"מ של עד שנה
,1 166 

  מח"מ מעל שנה
441,3  

  אחרים
268 

  סה"כ
252,308  

היחס שבין סך הנכסים הנזילים והסחירים לבין היקף זכויות העמיתים הניתנים  (2

 למשיכה

 הינו   למשיכה )בפטור ממס( נכון למועד הדוח יםזכויות העמיתים הניתנהיקף סך 

 98% -הנכסים הנזילים והסחירים מהווים כ א לעיל(.2)ראה סעיף  85% -כ

 מזכויות העמיתים בקופה.

http://www.keren-shoftim.org.il/


 

 
 

  

8 

בשל האמור לעיל, לא צופה הנהלת הקופה קשיי נזילות בשל משיכת כספי 

 עמיתים. 

 סיכוני שוק .ג

 סיכוני מדד ומטבע (1

 2015בדצמבר  31ליום  

 

  לא צמוד

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

 
במטבע חוץ 
או בהצמדה 

 אליו
 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

        
 308,252  98,079  82,120  128,053 , נטוסך נכסי קופת הגמל

        
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 

מכשירים נגזרים במונחי 
 54,370-  54,370-  -  - דלתא

 סיכון ריבית  (2

 
ניתוח רגישות לשינוי 

 בשיעור הריבית
 2015בדצמבר  31ליום  

 +1%  -1% 

 אחוזים 

 2.02  2.02- תשואת תיק ההשקעות

 

 חשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים (3

 2015בדצמבר  31ליום  

 

נסחרות 
במדד 

  100ת"א 

נסחרות 
במדד 
מניות 
  היתר

לא 
  סה"כ  בחו"ל  סחיר

% 
 מסה"כ

  אלפי ש"ח 

            ענף משק

 -  8,918 בנקים
 

-  - 
 

8,918  21.40 

 -  1,038 ביטוח
 

-  - 
 

1,038  2.49 

 566  73 ביומד
 

-  - 
 

639  1.53 

 -  6,069 טכנולוגיה
 

-  - 
 

6,069  14.56 

 -  2,664 מסחר ושרותים
 

-  - 
 

2,664  6.39 

 346  3,050 נדלן ובינוי
 

-  - 
 

3,396  8.15 

 1,517  11,885 תעשייה
 

-  - 
 

13,402  32.16 
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 5  2,166 השקעה ואחזקות
 

-  - 
 

2,171  5.21 

 -  3,382 נפט גז
 

-  - 
 

3,382  8.11 

 -  - אחר
 

-  - 
 

-  - 

 סך הכל
39,245 

 
2,434  -  -  41,679  100.00 

 

 סיכוני אשראי .ד

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם (1

 2015בדצמבר  31ליום  

  סחירים 
שאינם 
 סה"כ  סחירים

 אלפי ש"ח 

 154,961  4,607  150,354 בארץ
 11,633  -  11,633 בחו"ל

 166,594  4,607  161,987 סך הכל נכסי חוב

 

 פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים (2

 נכסי חוב בארץ .א

   

 31ליום 
בדצמבר 

2015 

 דירוג מקומי   

 אלפי ש"ח   

  נכסי חוב סחירים בארץ

 65,905 אגרות חוב ממשלתיות 

  חוב אחרים בדירוג: אגרות חוב קונצרניות ונכסי 

  AA 53,028 ומעלה 

  BBB  עדA 30,601 

 BBB 237-נמוך מ  

 583 לא מדורג  

 150,354 סה"כ נכסי חוב סחירים בארץ 

    

  נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 - אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר 

 
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים 

  בדירוג

  AA 2,986 ומעלה 

  BBB  עדA 944 

 - BBB-נמוך מ  

 2 לא מדורג  
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 - הלוואות לעמיתים 

 675 הלוואות לאחרים 

 4,607 סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים בארץ 

    

 154,961 סה"כ נכסי חוב בארץ 

    

 - נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה 

 

 נכסי חוב בחו"ל .ב

   

 31ליום 
בדצמבר 

2015 

 דירוג מקומי   

 אלפי ש"ח   

  בחו"לנכסי חוב סחירים 

 - אגרות חוב ממשלתיות 

  אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג: 

  AA 2,474 ומעלה 

  BBB  עדA 9,159 

 - BBB-נמוך מ  

 - לא מדורג  

 11,633 סה"כ נכסי חוב סחירים בארץ 

    

  בחו"ל נכסי חוב שאינם סחירים 

 - אגרות חוב מיועדות/פיקדונות באוצר 

 
אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים 

  בדירוג

  AA ומעלה - 

  BBB  עדA - 

 - BBB-נמוך מ  

 - לא מדורג  

 - הלוואות לעמיתים 

 - הלוואות לאחרים 

 - סחירים בארץסה"כ נכסי חוב שאינם  

    

 11,633 סה"כ נכסי חוב בארץ 

    

 - נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה 

 

 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן (3

נכסי חוב שאינם 
  סחירים לפי דירוג:

 31ליום 
בדצמבר 
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2015 ,
 באחוזים

AA 47.1  ומעלה  
A  7.25 

BBB  6.03 
 -  BBB -נמוך מ

 2.85  לא מדורג

 

 פירוט חשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים (4

 2015בדצמבר  31ליום  

 %  סכום 

 מסה"כ  אלפי ש"ח 

    ענף משק

 18.20  30,319 בנקים

 ביטוח
7,527 

 
4.52 

 ביומד
- 

 
- 

 טכנולוגיה
3,285 

 
1.97 

 מסחר ושרותים
13,761 

 
8.26 

 נדלן ובינוי
31,751 

 
19.06 

 תעשייה
1,434 

 
0.86 

 השקעה ואחזקות
7,126 

 
4.28 

 נפט גז
1,452 

 
0.87 

 אחר
4,034 

 
2.42 

 אגח ממשלתי
65,905 

 
39.56 

 סך הכל
166,594 

 
100.00 
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 סיכונים גיאוגרפיים .ה

 2015בדצמבר  31ליום 

 
אגרות חוב 
  ממשלתיות

אגרות חוב 
  תעודות סל  מניות  קונצרניות

קרנות 
  נאמנות

השקעות 
  אחרות

סה"כ חשיפה 
  מאזנית

נגזרים 
במונחי 
 סה"כ  דלתא

 אלפי ש"חח   

 211,385  -  211,385  16,865  -  318  41,679  86,618  65,905 ישראל

 53,332  -  53,332  17  3,118  41,088  -  9,109  - ארה"ב

 5,017  -  5,017  -  2,588  1,381  -  1,048  - בריטניה

 2,077  -  2,077  -  -  2,077  -  -  - סין

 6,741  -  6,741  -  -  6,741  -  -  - יפן

 3,099  -  3,099  -  -  3,099  -  -  - גרמניה

 691  -  691  -  -  691  -  -  - צרפת

 923  -  923  -  -  674  -  249  - ספרד

 733  -  733  -  -  733  -  -  - איטליה

 746  -  746  -  -  746  -  -  - הודו

 639  -  639  -  -  639  -  -  - קנדה

 1,163  -  1,163  -  -  753  -  410  - אוסטרליה

 4,797  -  4,797  -  2,959  1,838  -  -  - שוויץ

 350  -  350  -  -  350  -  -  - שווקים מתעוררים

 16,559  -  16,559  708  2,580  12,205  -  1,066  - אחר

 308,252  -  308,252  17,590  11,245  73,333  41,679  98,500  65,905 סה"כ
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 הקופה פעילות על המשפיעים נוספים סיכון גורמי .ו

במטרה להתמודד עם סיכון תפעולי, כהגדרתו ע"י המפקח על  -סיכונים תפעוליים (1

"סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, טעויות אנוש  -הבנקים

ניהול  -והיעדר תהליכי בידוק ובקרה פנימיים נאותים" )הוראות המפקח על הבנקים

עלים, בנוסף יושמו על ידי בנק הפו -בנושא ניהול סיכונים( 7/99( 2בנקאי תקין )

 למערכות ולתהליכי הביקורת המופעלים 

יעודיים  תוכנה, תהליכי בקרה מערכות אבטחת איכות-ע"י הקופות ומבקרי הקופות

לפעילות ההשקעות שנתמכים ע"י מערכות מחשב, למניעה של פעילות אסורה 

 ולאיתור חריגות, ועובדים שהוכשרו לתפעולן. 

 .תלויות תביעות אין הקופה כנגד הדוחות אישור למועד -סיכונים משפטיים (2

ותקנות שהותקנו על פיו,  1958 -חוק הגנת השכר התשי"ח  -חובות מעבידים (3

מטילים התחייבות על הקרן בנסיבות שפורטו בחוק בגין חובות של מעבידים 

 לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקרן.

יך הדוחות הכספיים חובות אשר לא למיטב ידיעת החברה המנהלת אין לתאר

 סולקו במועדם.

 גורם הסיכון סוג הסיכון

מידת ההשפעה של גורם 
 הסיכון על קופת הגמל

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

הסיכון שמשתנים מאקרו  סיכוני מאקרו
כלכליים ישפיעו לרעה על 

 שווי הנכסים בקרן

X   

סיכונים 
 ענפיים

שגורמים בענף הסיכון 
קופות הגמל )כמו למשל 
תחרות מול גופים 
אחרים, רגולציה וכו'(, 
ישפיעו לרעה על שווי 

 הנכסים

 X  

סיכונים 
מיוחדים 

 לקופה

    לא קיימים

 

 התייחסות לנושאים שרואה החשבון הפנה את תשומת ליבו בחוות דעתו .6

 לנושאים מסוימים.חוות הדעת של רואה החשבון לא כללה הפניית תשומת לב 



כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

אחראית"הקרן")(להלן:לשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון,בפיקוחההנהלה,

שלהפנימיתהבקרהמערכת .כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתה

המנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההקרן

בליםומקחשבואנותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגבי

מערכותלכל ,ןשלההתכנוןרמתבטיבותתלללא .ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראל

הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך .מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרה

 .כספידוחשלולהצגהלעריכהייחסבהתבלבדבטחוןשלסבירהיךה J!לספקיכולות

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

 .מהימניםהחשבונאייםמיםוהרישו ,מוגניםהנכסים ,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה ,בנוסף

פנימית.בקרהיהלנביצועלרבות ,ביצוע ) mס nitס r (טריםומנאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2015בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהקרן

 Cס mmittee of Spס nsס ring Orgaח izatiס nsס f the Treadwayה-שלהפנימיתהבקרה

mmission סCOSO) C (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהבתסס) ieves ןbe ( ליוםכי

אפקטיבית.נהיהכספידיווחעלהקרןשלימיתהפנהבקרה , 2015בדצמבר 31

קנטר-לויאלההדירקטוריוןיו"ר

מכליסמשהמנכ"ל

סוויריןראוב"חורכספיםמנהל

J(_ 

~ 

 2016במרץ. 22 :וחהדאישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה
כי:מצהירמכליס,משהאני,

(להלן: 2015לשנתהקרן")"(להלן:לשופטיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

לאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

 .חבדוהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

 ,נאותאבופןמשקפיםבדוחולהכלאחרכספיומידעהכספייםותהדוח ,דיעתייעלבהתבסס . 3

למועדיםהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,ינותהבחמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

ידיעללידיעתנומובאלקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלה

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים

דיווחעלפנימיתקרהבקביעתעלפיקחנואו ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת ,כספי

הממונהולהוראותמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 .ההוןשוקעל

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבססדבוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינו )ד(

על ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיעיהרביעברבעון

וכן- ;לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

המבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחראני . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

 :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- ;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכםלבע,ד ,לרשוםנהלתהמ

ומבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

בבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

לקרן.הנוגעכספידיווחעל

אחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2016במרץ, 22
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 ) Certification (הצהרה
כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

 :(להלן 2015לשנת"הקרן")(להלן:לשופטיםהשתלמותקרןשלהשבתיהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

לא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעים•היו

נאות,אבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 4

וכן- ;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילויבי it'לונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

ידיעללידיעתנומובאלקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלןבפרטהמנהלתבחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכןהכספיהדיווחמהימנותלגב•ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתכספי,

הממונהולהוראותמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 .ההוןשוקעל

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהבתססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

על ,מהותיבאופןלהשפיעשצפו•סביראוומהותיבאופןשהשפיעהרביע•ברבעון

וכן- ;לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לגב•ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן-לקרן;הנוגעכספימידעעלודלווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאיבהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

לקרן.הנוגעכספידיווחעל

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 u---- 2016במרץ, 22
כספיםמנהלסוו•רי,ראובןתאריך
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חשבוןרואי

-בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרהלשופטים"השתלמותקרן 11תוכנית

ליום"הקרן")(להלן "לשופטיםהשתלמותרןייקשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתיקרנוב
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2015בדצמבר 31

ittcc of Sponsoring Organizations oר c Treacl\vayה-דייעלשפורסמה f tl וComn 
השתלמותקרןלניהולהחברהשלוההנהלהוןהדירקטורי .) COSO-(להלן Coררזווז issioוז

עלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים )"המנהלתהחברה"-(להלןבעיימיימבעלשופטים
הנכללתהקרן,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלותהאפקטיביאתולהערכתםכספידיווח
היאאחריותנו .המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוח
 .ביקורתנועלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוות

 ) PCAOB) Public Conו paוו y Accounting Ovcrsiglר tה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
Board רואילשכתידיעלאומצואשר ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלקורתביבדברבייוהבא
להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתככןמאיתנוכדרשאלהתקניםפיעל .בישראלחשבון
עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכל ,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידה
הערכת 'כספידיווחעלפנימיתנקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .הקרןשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון
כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגסכללהביקורתנו .שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו .לכסיבותבהתאם

לגניבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתנקרה
להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות
שירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאםהאוצר,במשרדוחסכוןיטוחבההון,שוקעלהממונה
 ,גמל)קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסובתקנות-2005התשסייהגמ)ל,(קופותפיננסיים
 :אשרוכהליםתמדיניואותםאתכוללתהקופשלכספידיווחעלפנימיתנקרה .-1964התשכייד

העסקאותאתכאותובאופןבמזריקמשקפותסביר,בפירוט ,אשרושרמותלניהולמתייחסים ) 1 (
ביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם(לרבותהקופהנכסישלוההעברות
שרקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאות

גמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחרקבהתאםהאוצר,במשרדוחסכוןביטוחההון,
ושקבלת-1964התשכיידגמל),קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסובתקנות-2005התשסייה
שלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופהשלכספיםוהוצאתכספים
רכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו jהמנהלתהחברה
להםלהיותשיכולההקופה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבותהעברהארשימוש
יים.כספההזרחותעלמהותיתהשפעה

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה ,המובנותמגבלותיהבשל
חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידילגבמסקנותהסקתכן,רכממוטעית.

שלהקיוםדתשמיאובכסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקורתוןכלסי
 .לרעהתשתנההכהליםארהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעו ·קריטריוניםעלבהתבסס 2015בדצמבר 31ליוםהקרןשלכספי
 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהקרןשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגסביקרנו
בזכויותהשינוייםעלהדוחותואתוההוצאותההכנסותדוחותאתו-2014ו 2015בדצמבר
והדוח 2014בדצמבר 31כיוסהסתיימהשבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהעמיתים

 .כספייםחותודםאותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל , 2016מרץב 22מיוםשלנו

? J'l ן")[//' 
 2016במרץ 22

ושרת'רודיצביתאריו

חשבוןרואי
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קרן השתלמות לשופטים  

דוחות כספיים 

2015בדצמבר  31ליום 



 

קרן השתלמות לשופטים 
דוחות כספיים

2015בדצמבר  31ליום 

תוכן העניינים

עמוד  21דוח רואה החשבון המבקר   22דוח על המצב הכספי    23דוח הכנסות והוצאות     24דוח על השינויים בזכויות העמיתים     25-32באורים לדוחות הכספיים   
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שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשופטים"השתלמות"קרן

החברהבניהול"הקרן")-(להלן "לשופטיםהשתלמות"קרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
-2014ו 2015בדצמבר 31לימיםהמנהלתיי)"החברה-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול

משלושאחתלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותואתוההוצאותההכנסותדוחותואת

באחריותהינםאלהכספייםדוחות . 2015בדצמבר 31יוםבהסתיימהשבהןשהאחרונההשנים

אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנוהמנהלת.החברהשלוההנהלההדירקטוריון

 .ורתנוביקעלבהתבסס

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות ,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

אתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרךחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

הכספיים.שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.

ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת

 .בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

הכספימצבהאת ,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםהניילהכספייםהדוחות 'לדעתנו

השינוייםעלהדוחותואתוההוצאותההכנסותדוחותאת-2014ו 2015בדצמבר 31לימיםהקרןשל

 , 2015בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהעמיתיםבזכויות

רשותלהוראותובאתםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאם

הממשלתיות.החברות

כפי ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו

 31ליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2015בדצמבר,

הבקרהאפקטיביותעלמסויגתי_בלתדעתחוותכלל 2016 ,במרס 22מיוםשלנווהדוח cosoידיעל

 .הקרןשלכספידיווחעלהפנימית

ת'(וש(רדיצבי
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חשבוןרואי

 2016במרס 22 :תאריך
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םילשופטהשתלמותקרן

הכספיהמצבעלדוח

דצמברב 31וםיל

2015 2014 
ש"חי-יאלפחש"יפאליאורב ---

שוטףשוכר

 9,564 14,936םימנומזשוויוםמזומני

 473 316 3חובהתותרויםחייבי

פיננסיותקעותשה

 153,491 161,987 4םיסחירבוחנכסי

 6,908 4,607 5ריםיסחשאינםובחנכסי

 40,530 41י 679 6תומני

 86,086 85,286 7ותאחרתוהשקע

 287,015 293,559יותסנניפהשקעותלכךס

 297,052 308,811הנכסיםלכךס

 20 559 8ותכזויתרותםיאכז

 297י Z5Z 032,308יתיםמהעותיכוז

 297,052 308,811םתיהעמיויותזכוותיחייבזתההכלסך

 ~ 2016במרץ 22

הכספיים.תחודוהמדנפבלתיחלקיםומהוםיפורמצהםהבאורי

רואישתאריך

הכספייםהדוחות

יריוסוןראוברו"ח
כספיםמנהל
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 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
201520142013

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חביאור
הכנסות (הפסדים)

 2  114 (59)ממזומנים ושווי מזומנים
מהשקעות:

 8,795  7,249  2,875 מנכסי חוב סחירים
 816 (254) 220 מנכסי חוב שאינם סחירים

 7,223  3,048  1,797 ממניות
 5,657  7,614 (1,227)מהשקעות אחרות

 22,491  17,657  3,665 סך כל ההכנסות מהשקעות
 22,493  17,771  3,606 סך כל ההכנסות

הוצאות
 1,127  1,258  1,289 9דמי ניהול

 237  296  372 10הוצאות ישירות
 173  340  294 13מסים

 1,537  1,894  1,955 סך כל ההוצאות 
 20,956  15,877  1,651 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
201520142013

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
 253,526  282,689  297,032 זכויות עמיתים ליום 1 בינואר של השנה

 26,541  26,552  26,783 תקבולים מדמי גמולים

(15,746)(15,331)(10,974)תשלומים לעמיתים

העברות צבירה לקופה
 514  536  1,410 העברות מקופות גמל

העברות צבירה מהקופה
(3,102)(13,291)(7,650)העברות לקופות גמל

(2,588)(12,755)(6,240)העברות צבירה, נטו

 20,956  15,877  1,651 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 282,689  297,032  308,252 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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באור 1 - כללי 
, )קופות גמל(קרן ההשתלמות לשופטים היא  קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים .א

.וכפופה לחוק זה, 2005 -ה "התשס
הגדרות.       ב

  -בדוחות כספיים אלה 
.קרן השתלמות לשופטים  -הקופה/הקרן

.מ"חברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע  -החברה המנהלת
.מ"בנק הפועלים בע  -הבנק המתפעל      

.2005–ה "התשס) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים   -חוק קופות הגמל
.1964ד "התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה   -תקנות מס הכנסה

.ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אגף שוק ההון  -אגף שוק ההון
.הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  -הממונה

בתקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על , כמשמעותם בגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל-צדדים קשורים
.2012-ב"התשע, )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

.2010, ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך -בעלי עניין
.מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -מדד

באור 2 - מדיניות חשבונאית  
:עיקרי המדיניות החשבונאית.א

.החשבונאות המקובלים לקופות גמלהדוחות הכספיים ערוכים לפי הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ובהתאם לכללי .1
קובעת כי שווי  2009-ט"התשס, )חישוב שווי נכסים) (קופות גמל(לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2תקנה .2 דורשת כי זקיפת רווחי הקופה , לתקנות מס הכנסה' י 41תקנה במקביל . נכסי קופות הגמל יחושב מדי יום עסקים . לעמית תתבצע ביום העסקים האחרון בכל חודש קלנדרי
בדבר שינוי שיטת שערוך הנכסים ) התיקון -להלן (מיישמת הקופה את תיקון תקנות מס הכנסה  2005החל משנת .3 שחושב באמצעות מודל , התיקון קבע שינוי משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן. הבלתי סחירים
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באור 2 - מדיניות חשבונאית  (המשך) 

במכרז להקמה ולתפעול " מרווח הוגן"פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה זכתה קבוצת  2011, בפברואר 24ביום . לדירוגי הסיכון השונים ואשר נבחרה לשם כך במסגרת מכרז שערך אגף שוק ההון ביטוח וחיסכוןכאשר שערי הריבית להיוון נקבעו על ידי חברה  שסיפקה ציטוט ריביות ביחס , המבוסס על היוון תזרימי המזומנים סיפקה קבוצת מרווח הוגן , 2011, במרס 20החל מיום . של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים מאותו מועד הפסיקה חברת . לשערוך נכסי חוב לא סחירים, לגופיים מוסדיים, ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון .לספק ציטוטים אלו לגופיים המוסדיים" שערי ריבית"
במכרז פומבי " שערי ריבית"פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה זכתה חברת  2012באוקטובר  14ביום  . להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים . בשלב זה מהו מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי החברה שתוכרז כזוכה במכרזלאור העובדה שטרם נערך שימוע לחברה ולא התקבלה החלטה סופית של ועדת המכרזים בעניין לא ניתן לקבוע .וזאת בכפוף לשימוע שייערך לחברה, שונות שהתגלו בהצעת החברהקבלה ועדת המכרזים של משרד האוצר החלטה לפסול את הצעת שערי ריבית לאור בעיות  2014ביוני  22ביום 

:הערכת נכסי הקופה.ב

:שווי מזומנים
פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנק והתקופה עד , בין היתר, כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות ואשר אינם מוגבלים ) חודש אחד -שנה קודמת(למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים  .בשעבוד

:ניירות ערך סחירים
. לפי השער שפורסם בבורסה ליום העסקים האחרון למועד הדיווח-ניירות ערך סחירים בארץ

, ביום העסקים האחרון בישראל לתאריך הדיווח, לפי השער שנקבע לנייר הערך-ל"ניירות ערך סחירים בחו
ל או בשוק מוסדר בו הוא נסחר ולפי שערי החליפין היציגים ליום "בבורסה בחו

.העסקים האחרון בתאריך הדיווח
קרנות להשקעות 

משותפות בנאמנות
ביום העסקים האחרון בישראל לתאריך , לפי שער הפדיון שנקבע לנייר הערך-

.בבורסה או בשוק מוסדר בו הוא נסחר, הדיווח

:ניירות ערך בלתי סחירים
-אגרות חוב קונצרניות

-
.י החברה הזוכה במכרז"בהתאם למודל השערוך שנקבע ע

בהתאם להחלטת ועדת השקעות  כאשר ישנן אינדיקציות לכך ששווי הנייר 
חורג משמעותית מהשווי המתקבל לפי אחת מהחלופות לעיל או שלא ניתן 

.להעריכו באמצעות אחת מהחלופות לעיל
. ידי החברה הזוכה במכרז-בהתאם למודל השערוך שנקבע על-פיקדונות והלוואות

.בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או ממנפיק הנכס-ניירות ערך מורכבים 
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באור 2 - מדיניות חשבונאית  (המשך) 

ניירות ערך סחירים 
 שהמסחר בהם הופסק

. לפי קביעת ועדת ההשקעות-

.דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתאריך הדיווח-  דיבידנד לקבל 
וטרם עבר יום  EX-ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יום  ה-  ריבית לקבל

.התשלום עד לתאריך הדיווח
.נכללות לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדיווח -  יתרות הצמודות למדד 

יתרות הנקובות במטבע      
חוץ או צמודות לשער 

מטבע חוץ

.לפי השער היציג הידוע לתאריך הדיווח -  

מטבע חוץ.ג
.הכנסות והוצאות במטבע חוץ מתורגמים לצורך הצגתם בדוחות הכספיים לפי שער החליפין התקף ביום זקיפתם .נכסים והתחייבויות במטבע חוץ מתורגמים לפי שער החליפין התקף ביום הדיווח

הכרה בהכנסות ובהוצאות.ד
עם התהוותן דהיינו " הכנסות והוצאות"נכללות בדוח , הכנסות מהשקעות ומהיתרות הכספיות האחרות וכן הוצאות הקרן ).להלן' למעט האמור בסעיף ה(על בסיס מצטבר 

זכויות עמיתים .ה
בהתאם . הפקדות והעברות לקרן ותשלומים והעברות מהקרן נכללים בחשבונות עם גבייתם או עם תשלומם לפי העניין .לכך הדוחות הכספיים אינם כוללים סכומים שהצטברו וטרם נתקבלו או שולמו

שימוש באומדנים .ו
התוצאות .  המשפיעים  על הנתונים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווחבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים ובהערכות  .בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

)IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים .ז
תקן זה קובע כי ישויות . 29' פורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן חשבונאות מס 2006בחודש יוני  ומדווחות לפיו יערכו את הדוחות הכספיים שלהם לפי תקני דיווח , 1968 -ח"הכפופות לחוק ניירות ערך התשכ .2008בינואר  1החל מיום , )IFRS(בינלאומיים  .חוזר המחיל את התקינה הבינלאומית בגופים מוסדיים 2007ביטוח וחיסכון פרסם בחודש מאי , אגף שוק ההון .  לאימוץ התקינה הבינלאומית אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקרן

:שיעורי השינוי במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר. ח
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באור 2 - מדיניות חשבונאית  (המשך) 

201520142013
%%%

(7.02)0.3312.04ב "שער החליפין של דולר ארה) ירידת(שעור עליית 
0.201.82)0.90()מדד בגין(שיעור עליית מדד המחירים לצרכן 

באור 3 - חייבים ויתרות חובה 
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 245  197 ריבית ודיבידנד לקבל
 73  56 מוסדות

 105  - החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ- צד קשור
 50  63 הוצאות מראש

 473  316 סך הכל חייבים ויתרות חובה

באור 4 - נכסי חוב סחירים 
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 78,050  65,905 אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות:
 75,124  95,928 שאינן ניתנות להמרה

 317  154 שניתנות להמרה
 96,082  75,441 

 153,491  161,987 סך הכל נכסי חוב סחירים



קרן השתלמות לשופטים 
2015בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

29

באור 5 - נכסי חוב שאינם סחירים 
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

אגרות חוב קונצרניות
 3,582  2,418 שאינן ניתנות להמרה

 2,634  1,514 פקדונות בבנקים
 692  675 הלוואות לאחרים

 6,908  4,607 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

באור 6 - מניות 
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 40,530  41,679 מניות סחירות

באור 7 - השקעות אחרות 

א. הרכב:
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

השקעות אחרות סחירות
 70,841  73,333 תעודות סל

 12,962  11,245 קרנות נאמנות
 1,792  - מוצרים מובנים

 84,578  85,595 
השקעות אחרות שאינן סחירות

 -  708 קרנות השקעה
 491  - מכשירים נגזרים

 708  491 

 86,086  85,286 סך הכל השקעות אחרות
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:המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי, נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה:מכשירים נגזרים.ב
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

(27,173)(54,370)מטבע זר

באור 8 - זכאים ויתרות זכות 
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 -  165 החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ- צד קשור
 20  1 אחרים

 -  393 התחייבויות בגין חוזים עתידיים

 20  559 סך הכל זכאים ויתרות זכות

באור 9 - דמי ניהול 
א. פירוט דמי הניהול:

 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
201520142013

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
 1,127  1,258  1,289 דמי ניהול לחברה המנהלת

ב. שיעור דמי ניהול מעמיתים:
לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31
201520142013

%
דמי ניהול מסך נכסים: 

2.02.02.0שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין
0.420.430.42שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל
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באור 10 - הוצאות ישירות 
 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום

20152014(*)2013(*)
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 127  122  96 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
 3  17  15 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

עמלות ניהול חיצוני:
 -  -  28 בגין השקעה בקרנות השקעה

 105  166  217 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל
 245  166  105 

 2 (9) 16 עמלות בגין השקעה בנכסים בישראל באמצעות תעודות סל
 372  296  237 

מוין מחדש(*) 
לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31
201520142013

שיעור מתוך סך נכסים לתום שנה קודמת
0.040.040.04עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

0.010.010.00עמלות דמי שמירה של ניירות ערך
עמלות ניהול חיצוני:

0.010.000.00בגין השקעה בקרנות השקעה
0.070.060.04בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

0.010.000.00עמלות בגין השקעה בנכסים בישראל באמצעות תעודות סל

באור 11 - תשואות הקופה 

תשואה שנתית נומינלית ברוטו

20152014201320122011

5ברוטו ל-נומינליתממוצעתתשואה שנים
1.036.078.577.98-2.964.04קרן השתלמות לשופטים
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באור 12 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים 

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 בדצמבר31ליום 

20152014
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 - (165)הוצאות לשלם בגין החברה המנהלת
 105  - הכנסות לקבל בגין החברה המנהלת
 50  63 הוצאות מראש בגין החברה המנהלת

פסגות, לרבות צד קשור לפסגות - צד קשור:
14,57414,391תעודות סל

2,810-קרנות נאמנות
-708קרנות השקעה

15,18017,356

ב. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום

201520142013
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 1,127  1,258  1,289 דמי ניהול לחברה המנהלת
1235 12עמלות ניהול השקעות ששולמו לפסגות

1,3011,2701,162

באור 13 - הוצאות מסים 
 בדצמבר31ליום 

201520142013
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 173  340  294 מס שנוכה במקור מנכסים בחו"ל

באור 14 - התחייבויות תלויות והתקשרויות 
מטילים התחייבות על הקרן בנסיבות שפורטו בחוק בגין חובות של , ותקנות שהותקנו על פיו 1958 -ח "חוק הגנת השכר התשי

.מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקרן
.למיטב ידיעת החברה המנהלת אין לתאריך הדוחות הכספיים חובות אשר לא סולקו במועדם
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