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המנהלתהחברהשלכללייםמאפיינים .א

כלליתיאור . 1

מנהלתיי"חברההינההחברה) :(להלןבעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

חוק :(להלן 2005-ה 1התשס'גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעליקוחהפבחוקכהגדרתה

במערכתלשופטיםהשתלמותדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרןהמנהלת ,גמל)קופות

 .בישראלהמשפטבתי

השתלמות"קרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30/6/07עדשהתנהלהההשתלמות,קרן

לפיה , 28/3/1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21/10/1976ביוםהוקמה ,ימ" 1בעלשופטים

 .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטיםניתנה

ארגוןשלתהליך 2007בשנתבערה ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם ,ההשתלמותןקר

ייהחברה :החדשבשמה ,החברהביןפדרההנעשתהבמסגרתו ,דיתיהתאגהקופהשלשחדמ

"קרן-ההשתלמותבקרןהעמיתיםמנכסי ,בע"מ"לשופטיםהשתלמותןקרשללניהול

המנוהלת ,תאגידית•ישותללאתוכניתהינהההשתלמותקרןכייובהר .לשופטים"השתלמות

 .המנהלתהחברהייע'נותבנאמ

החברהשלהמניותבעליוטפיר . 2

ההצבעהבזכויותאחוזוסוגמניותמספרהמניותבעל

 50%יארגילותמניות 250ישראלמדינת
שלבמצבהכרעהמנייתהכרעהמניות 1

אובדירקטוריוןקולותשוויון
הכלליתבאסיפה

עמיתיםשופטים- 50%ב'רגילותמניות 250

ו 1975-התשל"ההממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה "ממשלתיתברהח"הינהההחבר

בידיהמוחזקתהמדינהשלההכרעהמנייתכוחומ ,החברהבמניותישראלמדינתזקתאחמכח

 .ידו)עלשימונההעליוןהמשפטביתשופטו(אהעליוןהמשפטביתכנשיאשמכהןמי

בקרןהעמיתיםומספרהנכסיםהיקף . 3

בסוףש"חמיליוני 297כ-לעומתש"חמיליוני 310-כהינו 30/06/2015ליוםהקרןנכסיףיקה

 . 4.38%שלגידולהמהווה , 2014שנת



(גידול 31/12/2014וםיל 683לעומת , 685הינו 30/06/2015ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

 .)דביומעעובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמדכולםאשר ,) 0.29%של

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתאיהשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפימנהלת,חברהשל

 .-2012ייבתשענסיה),פקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברהלעיל,שהובהרכפי

ניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטיםהשתלמותקרן .לשופטים

 .ות)ירגולטורלמגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמית•ההחברהיד•על

ושכור )מראשוהוצאותההשתלמות(קרןחייב•ם ,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהקרןנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.עוקב

הדו"חבתקופתמהותיותהתפתחויות .ג

הפרטיתהצריכה . o/2.1°עלעמד 2015שנתשלהראשוןברבעוןחהיהצמשיעור ,בישראל

-6.2%ו-6.5%בהתכווצוייצואוהההשקעותאך ,-7.5%בוצמחהירותבמהלהתרחבהמשיכה

אלה.במגמותותימשמעשינויחללאכילהעריךניתןהשנילרבעוןהשוטפיםיםמהנתונ .בהתאמה

בלדב.מתוןבקצבהמשקצמיחתהמשךעלוהבציע 0.3%עלמאיבחודשעמדהמשולבהמדד

הצרכניםןאמומדדי .הצמיחהעלהכבידהחוץסחריהשנברבעוןגםכיעולההחוץסחרמנתוני

עשויהאשרהבינויבענףמיותיהאופטבמיוחדבלטה .מתונותעליותרשמובעסקיםהמגמותריקוס

ירדהאבטלהשיעורכאשרעוצמהלהפגיןממשיךהבעודהוקש .הבניהבהתחלותגידולעלצביעלה

 2.7%לעומת-3.1%לעלהנויותפההמשרותשיעורו 2014בשנתבממוצע 6.0%לעומת-5.0%ל

שלהראשונההשנהבמחציתגםנמשכההמיסיםגבייתבנתוניהשיפורמגמתאשתקד.בממוצע

הואוכעתלצמיחהתחזיותיואתמעטעדכןישראלבנק .תוצר 2.6%עלבהעמדוןגרעוההשנה

(לעומת 2016בשנת-3.7%והקודמת)בתחזית 3.2%(לעומתהשנה 3.0%שליחהצמצופה

הקודמת).בתחזית 3.5%

עלעומדת )יונילחודשהמחיריםמדדעד(האחרוניםהחודשים-12בלציהפהאינ-וריביתאינפלציה

כגוןוחולפיםחד-פעמייםמשינוייםהשנהבתחילתרבותהושפעלצרכןהמחיריםמדד . 0.4%-

הליבהאינפלציית ,לראיה .וכויהדלקיםמחיריירידת ,מיםהיפתערי ,החשמלתעריפיחתתפה

האינפלציהרקעעל . 0.6%עלומדתועחיוביתהאחרוניםהחודשים-12בומזון)אנרגיה(בנטרול

-ממרץבחודשהריביתאתהפחיתישראלבנק ,השקלשלחוזקוולאור ,השנהבתחילתוכההנמ
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 .כנהעלהריביתאתישראלבנקהותירהשקלהתחזקותהמשךלמרות ,מאז .-0.1%ל 0.25%

שנרשמהמהעלייהכתוצאהבעיקרנבעהישראלבנקשלהמוניטריתבמדיניותהשינוילאיהסיבה

המתונהמהצמיחהוכתוצאה ) o/1.1°ב-המחריםמדדעלההשני(ברבעוןהמחיריםבסביבת

התחזקהשנהשלהשניברבעון .נוספתריביתהפחתתמצדיקהאינהאשרהכלכליתבפעילות

הדולרמולהשקלמהתחזקותבעיקרנבעהזוהתחזקות .-3.5%בהמטבעותסלמולהשקל

 .) 1.3% (האירוומול ) 5.3% (

ביוניפורסםאשר 2015שנתשלהראשוןלרבעוןםיהתשלוממאזןמסיכום-התשלומיםמאזן

 2.8שללעודףבהמשך ,דולרמיליאדר-2.9בהסתכםהשוטףבחשבוןהעודףכיעולההשנה

 ,דולרמיליארד 1.7עלעמדוהשירותיםהסחורותבחשבוןהעודףהקודם.ברבעוןדולרארדימיל

 .הקודםברבעוןדולרמיליאדר 1.5שללעודףבדומה

כאשר 2015שלהראשוןלרבעוןבהשוואהחלשרבעוןנרשםהמקומיהמניותבשוק-המניותשוק

מדדיהנסקרת.התקופהבמהלךבהתאמה 0.1%ו--1.4%בעלו 100ת"אומדד 25ת"אמדד

-1.7%ו 3.8%ב-•דרו 50היתרומדד 75א"תכאשרשליליתתשואהרשמוהשנייההשורה

בהתאמה.

 . li:!Jמיליארד-1.393בהסתכם 2015שלהשנילרבעוןוהמיריםבמניותהממוצעהיומיהמחזור

 .מיליאדר-1.454בזובתקופההסתכמווהמיר•םבמניותההוןגיוסי

ה-ומדד-0.2%בירד-S&P500המדדכאשריחסיתחלשרבעוןרשםהאמריקאיהמניותשוק

NASDAQ בסנטימנטוהפגיעהיווןמולהוודאותאירקעעלירדובאירופההמדדים .-1.8%בעלה

ידר Eurס stס xx-600הומדד 8.5%שלשליליתתשואהרשםהגרמני- DAXהמדדהמשקיעים.

ב-ידר MSCן EMה-מדדהמתעורריםבשווקים .-5.4%ב-עלה Nikkeiהמדדבאסיה, .-%2.5ב

 .במיוחדגבוההתנודתיותתוך-7.2%בעלה-הסיני Haח g Sengהומדד 1.7%

מיליון-12.5בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרוןברבעון-הנגזריםשוק

2.1באוהיאופציחידות מדדעלעתידייםבחוזיםהמחזורס.יהבסנכסבמונחיח"שטריליון-

ב-דולר/שקלבאופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.אלף-5.4בהסתכםהמעו"ף

-10.7בהסתכםשקל/אירובאופציותהמסחרמחזור .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליאדר 157

 .סיהבסנכסבמונחיש"חמיליארד

מדינהאג"ח

במהלך 4.9%שלשליליתתשואהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותאג"ח

 2-5 (הבינוניותהחובואגרות-3.2%בירדושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרותכאשרהרבעון



בריביתהשקלייקפבאבהתאמה.-0.3%ו 0.1 %של-ה 11עלהציגושנתיים)והקצרות(עד )שנים

 .המסוקרתבתקופהשינוינרשםלאמשתנה

האפיקשלהקצרחלקו . o/3.2°ב-ירדקבועהבריביתהשקליהאפיק-צמודותאלממשלתיותח"אג

 5+ (הארוךוחלקו-0.9%בידר )שנים 5-2 (הבינוניחלקושינוי,ללאנותרשנתיים(עדהשקלי

 .-7.0%בירד )שנים

ציפיות .הצמודגםכמוהשקליהעקוםכללאורךתשואותיתיעלתהפנצהראשוןהרבעוןבסיכום

עלייתבישראלרשמהנינהשהרבעוןבמהלך .הרבעוןבסיוםהטווחיםבכללעלוהאינפלציה

ביןהשליליהתשואותפערלסגירתהובילהזוייהלע .ביילארהבהשוואהיותרמשמעותיתשתואות

בחלקיםשלילינותרהתשואותפער ,זאתעם .העקוםשלהארוכיםבחלקיםוארהייבישראל

 .והבינונייםריםצהק

האפיקלביןהקונצרניהאפיקביןמרווחיםתיחתפנרשמההשניהרבעוןבמהלךקונצרני-אג"ח

 20בונךהתלמדדילכ.ךבהתאם .מעלהיפכלנלחצווהתשואותירדובונךהתלמחירי .הממשלתי

בנקיםבונךהתלומדדיתרבוגדהתלמדד .בהתאמה '-1.7%ו 1.5% ,-2.0%בירדו-60ו 40 ,

גםירדתשואותבונךהתלמדד .בהתאמה-0.9%ו 1.4%שלבירידותהרבעוןאתהםגםיימוס

שלהשניברבעון ,הקונצרניבאפיקהוןלגיוסהנוגעבכל . 2.1%של-שליליתתשואהוהציגהוא

 .ח"אגבאמצעותש"חליארדימ 14.7גייסוהחברות 2015

הכספייםהדוחותתאריולאחרבמשקכלכליותהתפתחויות

 : 2015תבשנהשנילרבעהדוחותפרסוםלאחרםיאירוע

הצמיחה . 2.0o/oב-השנהשלהראשוןברבעוןצמחהמשקלצמיחה,השלישיהאומדןפיעלישראל-

בסחרוהדשדושהחזקהשקל .-7.9%בעלתהאשרהפרטיתבצריכהמהירגידולעייינתמכה

 .-10.8%בהתכווצההמשקבענפיוההשקעה-6.4%בדריאשרהיצואעלבידוכההעולמי

ומדד 0.2%עלעמדמאיחודשמדד . 0.1 %שלמהרבשינויללאהריביתתאותירהלאישרבנק

האחרוניםהחודשים-12ובהשנהמתחילתספמאונותרהמדד . 0.3%עלעמדיוניחודש

סלמולאל 1.1 %-בהתחזקהשקלנסקרתההפהתקובמהלך . 0.4%-עלתדעומהאינפלציה

השקל ,השנימהדצ .היןלומאל-0.9%והאירומולאל 1.3%שלהתחזקותרקעעלהמטבעות

השוקהערכותהתבססותבשלבעולםהדולרשלהתחזקותורקעעל-1.0%בהדולרמולאלנחלש

ספטמבר.בחודששםתעלהשהריבית

שלמעודכנתצמיחהלאחר 2.3%עלהשנהשלהשניברבעוןעמדהבארה"בצמיחההבעולם-

האינפלציה .)-0.2%-ממעלהיכלפעודכןהראשוןברבעוןהצמיחה(שיעוראשוןרהברבעון 0.6%

 .-5.3%לירדהאבטלהעוריש . 1.8%עלהליבהואינפלציית 0.1 %עליוניבחודשעמדההשנתית



לעלותצפויההריביתכיבהערכהתמכוהנסקרתהתקופהבמהלךשפורסמוהכלכלייםםיהנתונ

עלהתשואה .הנסקרתהתקופהבמהלךהסלמול-2.2%בהתחזקהדולר ,כןעל .ב 11בארהבקרוב

מחודשתירידהרקעעלהנסקרתבתקופה-2.16%ליוניבסוף-2.35%מירדהשנים 10ל-ח 11אג

ןwזמסוגנפטחביתמחירלראיה, .האינפלציוניותהציפיותעלהכבידהאשר ,הסחורותבמחירי

 .הנסקרתהתקופהבמהלך-4.0%בירדהסחורותלמחירי CRBומדד o/26.2°-בידר

הסינייםהמניותבשוקינרשםאשרהחדמהתיקון ,השארבין ,הושפעההסחורותבמחיריהירידה

 .בסיןהכלכליתבפעילותהאטההמשךעלשהצביעונתוניםמפרסוםגםכמו tיוליחודשבמהלך

עלעמדההשניברבעוןהשנתיתוהצמיחה ) 50.1 (בתעשייהסטגנציהעלהצביעהרכשמנהלימדד

 .הראשוןברבעוןשנרשמהלצמיחהבדומה 7.0%

מתווהעללהסכמותהגיעווהאירופאיםהיווניםכאשר ,עתהלעתלפחותנפתר,היווניהמשבר

יווןשנים. 3יפנעלאירומיליאדר 85--80כעלההערכותפיעלשתעמודשלישיתסיועלתכנית

המשיכהבאירופההאינפלציהועוד.המסים ,הפנסיהבתחומירפורמותלבצעתתחייבבתמורה

אינפלצייתאךיונילחודשבדומה 0.2%עלליויבחודשעמדההשנתיתהאינפלציהלהתבסס.

 .הנסקרתבתקופההסלמול-0.5%בנחלשהאירו .ביולי-1.0%לביוני-0.8%מעלתההליבה

 2015שנתשלהשניברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

מניותונמכרוrובנמ' 1.629כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהפעילותבמסגרתהרבעון,במהלך

מ' 5.121כ-שלבהיקףל 11בחוסלותעודותמניותנרכשוכןכמוrובנ. 'מ 1.518כ-שלבהיקףבארץ

li!J מי-5.174כשלבהיקףל 11בחוסלותעודותמניותונמכרוli!J • 

מי-2.945כשלבהיקףצמודותקונצרניותחובאיגרותנרכשו ,קונצרניותח 11באגפעילותבמסגרת

קונצרניותאג"חנרכשו ,כןכמו . lilJמי 0.094כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חונמכרוrובנ

 . lilJמי 1.882שלבהיקףליותקש

באגהפעילותבמסגרת
11 

rובנמי 3.03-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנמכרו ,ממשלתיותח

 . lilJימ 1.49כ-שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חונמכרו

 . li!Jמי 6.865כ-שלבהיקףל 11בחוח"אגנרכשו ,כןכמו

המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצ.בד.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

1 

1 

1 

1 

\ 

1 



ש"ח.אלפי 4,486ממנהונמשכוש"חיפאל 13,571בקרןהופקדו , 2015יוניינואר-בתקופה

 806שללסךהסתכמו )מהקופההעברותבניכויהקופהאלהבערות(מהקופהנטוהעברות

 .mנאלפי

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

שלבשיעורחיוביתברוטונליתינומהאתשו 2015יוניינואר-בתקופהבהיהנהקרןההשקעות.

1.83% . 

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ה

קליקדנירו"ח

ןוחשברואיושותיורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ו

מוסדייםגופיםחוזרי . 1

 ,ילוייםגודוחות ,הצהרות-כספי"ווחידעלפנימיתבקרה" 2015-9-15מוסדייםגופיםחוזר ) 1

זהחוזר- ) 2.4.2015מיום(תיקונים-כספידיווחעלתיהפנימהבקרהעלההנהלהואחריות

 2010-9-7םיימוסדגופיםבחוזרשנדרשכפילממונהההנהלהדיווחהגשתמועדאתמתקן

סעיףשבמקוםכך ,"וגילוייםדוחותהצהרות,-כספידיווחעלפנימית"בקרהשעניינו

שלבאפריל 30מיוםיאוחרלאיישלחלממונהההנהלהדיווחהגשתכיהקובע )א) 1 .ו. 8

החוזר .העוקבת"השנהשלביוני 15מיוםיאוחרלאישלח"הדיווח:יבוא ,העוקבתהשנה

הבקרהעלההנהלה"אחריותשעניינו 2009-9-10מוסדייםגופיםחוזראתםגמתקן

גופים .ב. 7בסעיףהאמוראף"על :ואבי . 1 .ג. 7ףיסעשבמקוםכךכספי"דיווחעלהפנימית

למבוטחאולעמיתלדוחבנוגעהפנימיתהבקרהעלהלהנהההצהרותאתפוריצמוסדיים

 ,החדשהבמתכונתולמבוטחאולעמיתהדוחנשלחשבגינההשנייההדיווחתפמתקוהחל

חוזרהוראותשללתןיתח .זה"לענייןוחסכוןביטוח ,ההוןוקשעלהממונהאותרלהובהתאם

 .פרסומומיוםזה

(מיוםהבודד"הנכסברמתמוסדייםופיםגחוזר" 2015-9-14מוסדייםגופיםחוזר ) 2

ביטוח ,ההוןשוקעללממונההדיווחהוראותאתומאחדמעדכןזהחוזר- ) 2.4.2015

לשפרמנתעל ,הבודדהנכסברמתמוסדייםגופיםשלרבעוניתנכסיםלרשימתבנוגעוחיסכון



שלהנכסיםרשימתאתתציגמנהלתחברה ,החוזרהוראותלפי .וזמינותוהדיווחאיכותאת

כיקובעהחוזריחד.הגמלקופותכלובעורבנפרדקופהכלבעורשבניהולההגמלקופות

שלה.הנוסטרונכסירשימתבגיןדיווחלממונהשיתגלאענפיתגמלקופתשלמנהלתחברה

 . 2015שנתשלהשלישיהרבעוןבגיןמהדיווחיםזהחוזרהוראותשלתחילתן

פנסיוניייחיסכוןבמוצריניהולידמשיעורעללממונהידיווחי 2015-9-16מוסדייםיםפגוחוזר ) 3

הצורן ,הפנסיוניהחיסכוןבענףהתחרותבהגברתהחשיבותבשל- ) 14.4.2015מיום(

הפנסיוניהחיסכוןלמוצריחדשיםלמצטרפיםהמוצעיםהניהוללדמיבנוגעהשקיפותבהגברת

לחוסכיםשיאפשר ,מחשבוןהאוצרבמשדרמוקם ,ניהולדמיתקרתלקביעתמשליםוכצעד

מבקשהחוזרהגמל.לקופתחדשיםלמצטרפיםהמוצעיםהניהולדמישיעוריביןלהשוות

דמיבמחשבוןהצגתםלצורןאלוניהולדמיאודותהמוסדייםהגופיםדיווחיאתלהסדיר

הניהולדמיעלדעתושיקוללפימוסדיגוףשלבהודעהמדוברזהבשלב .האמורהניהול

מירבייםניהולדמיגובהעלשדיווחכמיהגוףאתיראוכאמורהודעהובהעדרידועלהנגבים

תדווחענפיתגמלקופתשלמנהלתחברה ,החוזרהוראותלפי .התקנוןבהוראותכקבוע

האחרונההקלנדריתבשנה ,בפועלמהקופהשנגבהלשיעורבהתאםניהולדמישיעור

פרסומו.ביוםזהחוזההוראותשלתחילתןנתונים.קיימיםשלגביה

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידיימבנה 2015-9-18מוסדייםגופיםחוזר ) 4

ביןוהכספיםהמידעהבערתתהליכיאתלהסדירמבקשהחוזר- ) 6.5.2015(מיום "הפנסיוני

החיסכוןמוצריביןהניודרפורמתרקעעלוזאתהפנסיוניהחיסכוןבשוקהשוניםהגורמים

בעליהמוסדיים,הגופיםאתתשמשאשראחודה""רשומהשליצירהנקבעהבחוזר .הפנסיוני

השונותהעסקיותהפעולותבמסגרתהפנסיוני,החיסכוןבתחוםנוספיםמידעוצרכניהרישיון

 . 2015בנובמבר 1ביוםזהחוזרשלתחילתו .ביניהםהמתבצעות

קובעזהחוזר- ) 10.5.2015(מיוםייממונפות"הלוואות 2015-9-22מוסדייםגופיםחוזר ) 5

אודותלוועדהדיווחונושאיממונפותהלוואותמתןטרםההשקעותועדתחובותלענייןהוראות

לתחוםביחסההשקעותועדתתפקידיאתלהסדירהצורן .מוסדיגוףשנתןכאמורהלוואות

הפחתתלשםוהןממונפותהלוואותשלוגדליםההולכיםמההיקפיםהןנובעזהפעילות

גוףשלהשקעותועדתהחוזרהוראותלפי .חייהולאורןההלוואההעמדתבשלבהסיכונים

שלתחילתןממונפות.להלוואותביחסהמוסדיהגוףבמדיניותלשנהאחתלפחותתדוןמוסדי

 . 2015באוגוסט 1ביוםזהחוזרהוראות

נכסיניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון" 2015-9-21מוסדייםגופיםחוזר ) 6

 ) 10.5.2015(מיוםבקשיים)'ישהיובתאגידשליטהולבעללתאגידמותאמת(הלוואההשקעה

הלוואותמתןבעתלשקולהמוסדייםהגופיםשעלהקריטריוניםמהםקובעזהחוזר-



ההלוואה.למתןשקדמובשניםבקשייםהיובוהשליטהבעלאוהואאשרלתאגידמותאמות

 . 2016בינואר 1ביוםזהרחוזהוראותשלתחילתן

נכסיניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראות"תיקון 215-9-20מוסדייםגופיםחוזר ) 7

קובעזהחוזר- ) 10.5.2015(מיוםמוסדיים)"גופיםידיעלאשראילמתן(כלליםהשקעה

להלוואותיזהואנלחיתוםונהליללוויםאשראילמתןפנימיותמגבלותהנהגתלענייןהוראות

כן,כמושנתקבלה.ערבותעללהסתמךמוסדיגוףרשאישבהםמקריםמגדירוכןמותאמות

וחובתמידילפירעוןתניהשלהפרתהבעתפעולהלדרךבנוגעכלליותהנחיותמגדירהחוזר

חוזרהוראותשלתחילתןבתאגיד.שליטהמניותרכישתלמימוןשנלקחלאשראיביחסגילוי

 . 2015באוגוסט 1ביוםזה

מוסדי"גוףחלקנטלבהםבחוהסדריאודותלממונה"דיווח 2015-9-19מוסדייםגופיםזרחו ) 8

למסורחובבהסדרהמעורבמוסדיגוףשלחובתואתקובעזהחוזר- ) 10.5.2015(מיום

הדיווח .םהמקורייהחובבהסדרישינויבוצעשבמסגרתןחובהסדריאודותדוחלממונה

שלתחילתןהרבעוניים.הכספייםלדוחותהנלוויםיםווחיהדבמסגרתאקסלבפורמטייעשה

 . 2015שנתשלהשניבעוןהרבגיןמהדיווחיםהחלזהחוזרהוראות

נכסיניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראות"תיקון 2015-9-23מוסדייםגופיםחוזר ) 9

קובעזהחוזר- ) 12.5.2015(מיוםקונסורציום)"בעסקתלהשתתפות(תנאיםהשקעה

למספרהתיחסותתוךוסינדיקציה,קונסורציוםבעסקאותמוסדיגוףלהשתתפותכללים

שלקיומםלאפשרותהחוזרמתייחסלמשל,כךכאלו.עסקאותשמאפיינותשונותותיסוג

לקבלהמוסדימהגוףדרישה ,בעסקההמלוויםשארלביןהעסקהמארגןביןענייניםידניגו

עםלהתמודדמנתעלהעסקהמארגןמצדמינימוםישותדר ,בעסקהההתקשרותטרםמידע

 .העסקהמארגןהיותומתוקףותפקידיובעסקהלמעורבותוביחסהקייםהמוסריהסיכון

 . 2015וסטוגבא 1ביוםזהחוזרהוראותשלתחילתן

נכסיניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותיקון"ת 2015-9-24מוסדייםיםגופחוזר ) 10

יכולחובבהסדרי-תאגיד)"שלשליטהבאמצעיאחוזיםעשריםמעלזקה(החהשקעה

אתשהנפיקמהתאגידמניות ,החובהסדרבמסגרתיקבלמוסדיגוףשבותרחישלהיווצר

 20שלמשיעוריחרוגהמוסדיהגוףשלההחזקהשיעורשבפועלכך ,ההסדרנשואהחוב

עלהחליםהשקעה(כלליפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות 12בתקנההקבועאחוזים

קבוצתאומוסדימשקיעשבהתקיימםתנאיםקובעזהחוזר .-2012"בתשע ,מוסדיים)גופים

השליטהמאמצעיאחוזים 20מעללמחזיקיםאולווהבתאגידלשולטיםוהפכאשרמשקיעים

ולשלוטלהמשיךרשאיםיהיולחיוב,ערובהשהיושליטהאמצעימימושעקבלווהתאגידשל

 .ומופרסביוםזהחוזרהוראותשלתחילתן .ורכאמיעורבשלהחזיקאו



 ) 14.5.2015(מיום " 4שלב-מידע-דרישתהמסלקהשלייאינטרגרציה 2015-13587 .שה ) 11

ללאושירותים(אינטגרציה)ותמיכהניסויירותיש ,המערכתכללימסמךפורסםבמאי 14ב--

למסלקהלהודיעהמוסדייםהגופיםנדרשוהמערכתכלליבמסגרת .)"המערכת("כלליתשלום

אובתשלוםהכרוךהמורחבלשירותהצטרפותעלהחלטתםלגבי 2015במאי-21העד

אשרהקבציםתקינותלדביקתאוטומטיכליבאמצעותהמסופקיםוהתמיכההניסוילשירותי

הוראותביישוםמוסדייםהגופיםעמידתלוודאמנתעל .תשלוםללאהמסלקהידיעליועמד

וחיסכוןביטוחההון,שוקאגףלידילהבעירזהבחוזרהמוסדייםהגופיםמתבקשים ,החוזר

 .השירותלקבלתותםכוהיערבחירתםבדברעידמ

מוסדייםייגופיםידיעלהדיןהוראותיישוםעלשנתי"דוח 2015-9-25מוסדייםגופיםרחוז ) 12

שעניינו 2013-9-12מוסדייםופיםגחוזרהוראותאתמתקןזהחוזר- ) 14.6.2015(מיום

לדוחותהנלוויםבדיווחיםכיהקובע ,מוסדיים"גופיםידיעלהדיןהוראותיישוםעלשנתייידוח

כגון:שוניםבנושאיםהדיןהוראותליישוםהנוגעמידעגםמוסדייםגופיםיעבירוהכספיים

דעתשיקוללפי ,לעתמעתיעודכנואלונושאיםכיוכןעמיתיםזכויות ,השקעותתאגידי,ממשל

הדיןהוראותיישוםלחוזרא'נספחאתמחליףזהחוזר .הדין")הוראותיישוםוזרח"(הממונה

הביקורתבתחוםבנושאיםדיווחגםכוללהמעודכןהנספחלחוזר.המצורףא'בנספח

החלזהחוזרהוראותשלתחילתןהון.והלבנתפנימיתאכיפהציות,תכניתהפנימית,

 . 2014לשנתהשנתייםהכספייםמהדוחות

ויועציםסוכניםחוזרי . 2

מרכזית"פנסיוניתסליקהבמערכתשימושבעורייתשלום 2015-10-3ויועציםסוכניםחוזר ) 1

28.5.201(מיום שוקעלהממונהשאישרהשימושדמילגביהוראותקובעזהחוזר- ) 5

שלתחילתן .מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתממשתמשיםותלגבוחיסכוןביטוחההון,

פרסומן.ביוםזהחוזרהוראות

(מיוםמרכזית"פנסיוניתסליקהבמערכתשימוש"חובת 2015-10-2ויועציםסוכניםחוזר ) 2

באמצעותלבצעמוסדייםגופיםשנדרשיםהפעולותמהןקובעזהחוזר- ) 28.5.2015

יקהסללמערכתלהתחברמוסדייםגופיםשלחובתםאתוכןמרכזיתפנסיוניתסליקהמערכת

פנסיוניתסליקהלמערכתלהתחברותהדרושותההכנותכלאתולערוךמרכזיתפנסיונית

 . 2016בינואר 1ביוםזהחוזרהוראותשלתחילתן .בהולשימושמרכזית

בינייםהכספייםהדוחותאישורהלין .ז

מנהלביניים.הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 1

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים



מאזן.נועדתמכהנתתרהביקוועדת . 2

המנכ"ל,גם,נכחוהועדהלחבריפרט .ביקורתועדתישיבתהתקיימהבאוגוסט 18בתאריך . 3

 .המבקרהחשבוןרואהממשרדורו"חהפנימיהמבקר ,הכספיםמנהל

לדירקטוריון.והוגשובדוחותיושמוהועדההמלצות . 4

ונהליםבקרות .ח

ההערכהפיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

וממנהלהפועלים)(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנת

הבקרותלגבידיווחהקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים ,)ות(פסגההשקעות

תיעודלבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחר ,האמוריםהדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעות

יעילותמידתאתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםםיהמורכבלתהליכיםמפורט

 .ומהימןיעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרות

מהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכיםםיכיהתהלעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעדבבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספיים

 .הבקרותאפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן

גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותיישוםעלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

האפסזיו 800רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות.ן) SAE N.ס TYPE 3402(ןן

לועד 1/1/2014שביןהפבתקוהבקרותואפקטיביותעיצובן ,הבקרותלתיאורשהתייחסה

31/12/2014 . 

אפקטיביותובחינתגמלקופותבתפעולהבקרותיישוםעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחהפועלים.מבנקן) SAE N.ס TYPE 3402(וןהבקרות

KPMG ליוםהבקרותאפקטיביותוהערכתהמיוחסותהבקרות ,הבקרהליעדיחייקיןסומך

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

31/12/2014 . 

המוגשיםהכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

 404 (המוסדי)הגוףשלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונה

SOX ( 

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

-(להלןהכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםלעניין Sס x Actה-של 404סעיףדרישות

 .מוסדיגוףידיעלנלווים)דוחות



המנהלתהחברהכיוחיסכוןוחביטההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2015ביוני 14בתאריך

הנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכה

גופיםבחוזרכמפורטבהיקפה,בהתחשבזאת , 2014בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחות

וגילויים.דוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדיים

ויהגיללגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשליםהכספומנהלהמנכ"לבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

וראותוההדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווח

 .אלוותוראבהשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2015ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

 ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל



"מבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברההנהלהוהדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות(הממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי),

אומהותיןפבאושהשפיעושינוייםחלולא 30/06/2015ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעוייםהעש

 . _,,./ן 24/08/2015
דירקטורית ,כורםהילה"חרותאריך

ח

24/08/2015 
יךתאר

החברה"למנכ

24/08/2015 -----'() 
כספיםמנהל ,יווירסראובןח"רוךיתאר

ו
\ 



 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירמכליס,משהאני,

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

 ."הדוח")(להלן: 30/06/2015םביושהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרלאותיתומהעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

מטעיםויהילא ,םמצגיאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,ובשנכללויםשהמצגכדיהנחוץמהותית

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,אנותאבופןםימשקפדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםוחותהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

יםהמזומנמייותזרהעצמיןבהוםהשינויי ,הפעולותוצאותת ,הכספיהמצבאת ,המהותיותתוהבחינמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםיםאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 4

-וכן ;תנהלהמהחברהשלכספידיווחעלתיהפנימולבקרההגילוי

 ,כאלהנהליםותרובקשלפיקוחנותחתםלקביעתגרמנואו ,כאלהנהליםוותרבקקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותידעשמילהבטיחיםהמיועד

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,המנהלתבחברה

כספי,דיווחעלפנימיתרהבקקביעתעלקחנויפוא ,כספיחוודיעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהדהמילספקעדתוהמי

ההון;שוקעלנהוהממולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתצגנווההמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסהפהוהתקלתוםילוי,גהילגבוהנהליםרותקהבשלתהאפקטיביולגבימסקנותינו

-וכן ;הערכתנועלבהתבסס

זהןברבעושאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלנימיתהפהבקרהעלמהותי'באופןלהשפיעיושצפסביראומהותי'באופןשהשפיע

-ןוככספי.יווחדעלהמנהלתהחברה

לוועדתולדירקטוריון ,המבקרהחשבוןואהלרוגילינזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםויאנ . 5

הבקרהילגבביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהואבקביעתההמהותיותהחולשותוהמשמעותייםםהליקוייכלאתא.

 ,םשורלהמנהלתהרחבהשלהלתביכולפגועשצפוייםסביראשר ,יכספווחידעלהפנימית

-ןכו ;כספימידעעלוחודלוםכלסלבע,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהןובימהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחלעהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיידתפקלהםשיש

ע ,אחראדםכלמאחריותאוימאחריותעולגרכדייללעבאמורןאי

 2015 ,באוגוסט 24
תאריך

\ 

1 



 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיריראובןסוויריאני,

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

הדוח")."(להלן: 30/06/2015ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםבכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספידעיומהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

םהמזומניותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמבצאת ,יותותהמההבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,םיונהלבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחיםהמיועד

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלופיקחנאו ,כספידיווחעלמיתיפנבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקיועדתהמ

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהל•םהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחינוגיל .ד

שלהפנימיתהבקרהעל 'מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי'באופןשהשפיע

-וכן .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ולוועדתדלירקטוריון ,המבקרןשבוחהלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלוןריהדירקטושלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהתיותוהמהוהחולשותהמשמעותייםייםיקוהלכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלתיהפנימ

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם ,לדבע

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתנהישאוביןמהותיתןיב ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהותימשמעתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 c:::::u 2015 ,באוגוסט 24
כספיםמנהל ,ובןראסוויריתאריך



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2015ביוני 30ליום

מבוקר'(בלתי

בינייםכספייםדוחות



מ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניהענכןות
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 ZOlSביוני 30וםילםייניבםייכספדוחות

מבוקר'(בלתי

עמוד

 21החשבוןרואהשלסקירהדוח

\ 
 22-24הצהרות

\ 

 25בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 26והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 27-30בינייםםיהכספילדוחותבאורים
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חשבוןואיר

לכבוד
בעי'מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :וןדהנ

 2015יוניב 30םליוםקריבומבלתי

מבוא

-(להלןמ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2015ביוני 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכוללייהחברהיי),
באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים

אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריך
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו .ביניים"לתקופותכספידיווח" .האוצרבמשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה . 11היישותשלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופת
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיו ,לכןבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא ,סקירתנועלבהתבסס
לקופותנספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך,

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיות Oבהתl;י)ביניים'',
 .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

rה trבכבוד
 '/ .'ן J ·?ן
ושרת'ורדיצבי

חשבוןרואי

 2015באוגוסט 24תאריך:



חיצונידירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ,כורם'הילהאני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 'שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראית 'כזוהצהרהםיהמצהירבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחועדיםיהמ ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו'הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעלודווחלסכם 'לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביותרמית,כל )ב
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2015 ,טוגוסאב 24
תאריך

 ~ו\
כורםהילהרו"חחיצונית-דירקטורית
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החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירמכליס,משהבדימוסהשופטאני~ , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניחם 2015שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןבע''מ

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות /הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות /הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני' . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,באלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועל,בהתבססשלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;נספימידעלודווחלסכםלעב,דלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,בלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

אבלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2015באוגוסט, 24
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהיר 1סוויריראובןח 11רו 1אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח"דווהכספייםחות"הדו

l . לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 20lSשנתשלהשנילרבעוןהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגבלוליםאינםהדוחות /הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםבדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא /מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהבללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות/הבחינותמבלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המצוגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו 1באלהונהליםבקוותקבענולבןבהתאם .בדוחותהנדושגילוילצווןונחליםבקוות

המתייחסמחותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלח,ונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמחלןבפרט 1בחברהאחריםיריעללידיעתנומובא 1לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלוואהגילינו 1בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותוהעדכניתהערבתנועלבהתבסס 1שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםבספידיווחעלפנימיתבקרה

 ;בספימידעלודווחלסבם ,לעבדלרשום,

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,בלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.בלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראין

 2015סט,ובאוג 24
תאריך

------0 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושוויםמזומני

הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

ביוני 30ליום
 31ליום

בדצמבר

2014 2015 2014 
קרבוממבוקרבלתי

ש"חאלפי

6 
131 
181 

3 
468 

50 
339 

318 471 389 

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

389 471 318 

389 471 318 -------------- """""""""""" "" --------------
389 471 318 

מהדוחכפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

 2015באוגוסט, 24
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

_.,},\ 
כורםהילהרו"ח

חיצוניתדירקטורית

~ 
ס.בדהשופט

סימכל
 1החברמככ"ל

יסווירבןאוררו''ח

כספיםמנהל
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

סדפוהרווחםינייבותדוחתימצת

1 
לשנהחודשים-3לםיחודש-6ל

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו 1

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ונייב 30

2015 2014 2015 2014 2014 
1 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור 1

1 
 1,258 301 325 584 654ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

1 

 1,258 301 325 584 654ותסההכנלכךס 1
--------------

1 

 1 1,258 301 325 584 654 3וכלליותהנהלההוצאות

1 
 1,258 301 325 584 654תצאווההלכסך

1 --------------

ופהקתלחוור 1

--------
 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדיבלתחלקמהוויםםיהמצורפהנאורים 1

ו
1 

1 
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

כללי:א.
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאבע"מלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחכרה
 .זהלחוקוכפופה ,-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפניננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

תאגידית,גמלמקופתלהפיכתהמכנישינויהחכרהביצעההאמור,לחוקבהתאם
חכרהידיעלבנאמנותהמנוהלת )""הקרן-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
"החברה").-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחכרה-מנהלת
עלוכןהמניות,נעלישלהכלליתוהאסיפההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

ימסכרישיוןמנהלתכחברהלפעולרישיוןלחברההעניקאשרההון,שוקאגףידי
 . ) 2015בדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 51041

/30/4ביוםי,המבנהשינויבמסגרת לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 07
"קרןנקראתוהקרןבע"מ",לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברה-לבע"מ"

 ."לשופטיםהשתלמות
החכרהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחכרהשלדותגההתאתקנוןתוקן 1כןכמו

 .הגמלקופתעבורחדשתקנוןואומץ ,המנהלת

 ;ניהולדמי .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחכרהתקנוןפיעל

ונכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאי .רווח
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיכהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות .ג
לאשחינםהחכרהשלהשונהאופיהנשלזה,למידעמשמעותעדרבההמזומנים,
בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות

27 



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניות .א

המדיניותחינהאלה,בינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2014בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .ב

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכהינייםהבהכספייםהדוחותתמצית
לקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2014בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
 .)"השנתיים•והדוחות :(להלן

 24ביוםהחברהןיודירקטורידיעללפרסוםאושרהבינייםםיהכספיהדוחותתמצית
 . 2015באוגוסט,

דעתושיקולבאומדניםשימושג.

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםםייהכספהדוחותתמציתכתיבער
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והתחייבויותנכסיםשלהסכומים
 .אלהמאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשליתהחשבונאהמדיניותיישוםבעתההנהלה,שלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשויקריותהע
 .השנתייםהכספייםבדוחות

28 



מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

ינייםבםייפסכהלדוחותםאוריב

ותליכלולההנהותוצאה- 3באור

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31נייוב 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 109 26 29 51 57דירקטוריםביטוחפרמיית

 165 46 49 76 84דירקטוריםגמול

 202 50 56 98 109המתפעללבנקניהולדמי

 102 25 27 50 54השקעותמנהלניהולדמי

 22 7 5 11 11קרנותניהולדמי

 638 149 170 301 332 *ומקצועימשפטיייעוץ

 13 3 3 6 6ואינטרנטמחשבאחזקת

 4 1 1 2 3דוחותמשלוח

 1והשתלמויותכנסים/עיוןימי

 1פחתהוצאות

 2 ) 6 ( ) 15 ( )*() 11 ( )*)( 3 (אחרות

654 584 325 301 11258 
--------

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 12 3 2 6 6בסךמיכון

--------

ותושונאגרותמשרדיות,הוצאותקיזוזכולל )*(

29 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םינייבםייהכספחותדולריםואב

ועימקצופטימשצעוייתאוהוצוטרפי "

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםכיוס

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרקרומבבלתי

ח"שאלפי

 89 22 22 44 44חשבונותביקורת

 72 1 23 17 46פניםמבקר

 153 39 39 79 78מנהלכספים

 130 39 36 68 65משפטייעוץ

 72 17 19 35 36השקעותיעוץ

 50 13 13 25 25סיכוניםניהול

 45 14 16 14 32ומזכירותאכיפהממונה

 12 3 2 )"'( 6 5מידעאבטחת

 15 1 )*( 13 1מקצועיות
--

332 301 170 149 638 
--------

מחדשמוין )"'(

תיוולתתיובוייתחה- 4באור

החברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטונסיבותב
 .לקופהכספיםהעברת
 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

תיותלשהממתרוהחבותרשאותהוריפלתרשנדתםללכשהםטיפר- 5באור

 • fi!Jמיליוני 310ואה 2015ביוני 30וליוםהמאזןםליובנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף
 .אלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית
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