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 א: פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה חלק
 

 כללי  

המנהלת  )להלן: "החברה"(החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ  פרק זה, עוסק בתיאור

)להלן:  קרן השתלמות המיועדת לתשלום דמי השתלמות לשופטים במערכת בתי המשפט בישראל 

מידע צופה פני   החברה המנהלתבדו"ח זה כללה  .ותחומי פעילותה , עסקיה, התפתחותה"(הקרן" 

  "חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל,  -)להלן  1968 -עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ים המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר נבין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד

. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל החברההתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת 

"בכוונת  ,מאמינה"  החברה"  ,מעריכה"  החברה" ,מצפה" החברה "  ,צופה" החברה באמירות כמו " 

 מתכננת" וביטויים דומים.  החברהבוחנת", "  חברה" ה ",חברהה

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של 

, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד החברההנהלת 

ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו   עריכת דו"ח זה, ובכללו פרסומים

 באופן עצמאי.  חברהאו שלמותו של המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת ה

עשויה להיות  התממשותו ו/או אי התממשותו של מידע הצופה פני עתיד אינה ודאית והיא  ,בנוסף

, ובכללם, גורמי  חברהאינם מצויים בשליטת האו שיכם מראש מגורמים אשר לא ניתן להערמושפעת 

, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים  חברההסיכון המאפיינים את פעילות ה

 ח זה." המתוארים בדו חברההמשפיעים על פעילות ה

שקוראי דו"ח  מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי  חברהעל אף שה ,לפיכך

זה מוזהרים בזאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פני  

 עתיד המובא בדו"ח זה.

ה אינה מתחייבת לעדכן או  חברמידע צופה פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב וה

 לידיעתה.  לשנות מידע זה ככל שמידע נוסף בקשר למידע כאמור יגיע

פעילויות החברה הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים  

רבים החיוניים להבנת פעילות החברה. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל  

ובאור   שניתן, הובא תיאור עסקי החברה תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר

בהירים ככל שניתן. התיאור המובא לגבי מוצרי החיסכון הכלולים בפרק זה הינו לצרכי דו"ח זה בלבד 

והתנאים המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בתקנון החברה ו/או בהוראות כל דין והוא לא  

 . מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה    .א

כקופת גמל תאגידית בשם קרן השתלמות לשופטים בע"מ,  30.6.07, שהתנהלה עד החברה

, לפיה ניתנה  28.3.1976, על פי החלטת ממשלה מיום 21.10.1976ביום  כחברה בע"מ הוקמה

 ם במשק. השכירי העובדים לשופטים זכות ההצטרפות לקרן השתלמות, כלשאר המגזרים של

" שכיר  מעמד" ב בישראל המשפט בתי  לשופטי המיועדת  לשופטים  השתלמות קרן הינה הקרן

 (. ומעביד עובד הפקדות)

תהליך של ארגון מחדש של בהתאם לנדרש בחוק קופות גמל,  , 2007עברה בשנת החברה 

לשופטים התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת בשם "החברה לניהול קרן השתלמות הקופה 

כנית , ולקופת גמל בשם "קרן השתלמות לשופטים" שהינה ת(" המנהלת "החברה)להלן:  בע"מ" 

פעילותה היחידה   .("הקרן")להלן:  שות תאגידית, המנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלתללא י

 של החברה הינה ניהול הקרן.  

ורישומית בין החברה המנהלת, בעקבות השינוי המבני, נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית 

עקב השינוי המבני, הדוחות   .וזכויות העמיתים בה הקרןתיה, לבין נכסי יונכסיה והתחייבו

  רשות הופרדו מהדוחות הכספיים של הקרן, על פי הנחיות חוזרי  המנהלת הכספיים של החברה

 שוק ההון. 

כ"קרן השתלמות לשכירים" על ידי הממונה על   הקרן ההשתלמות המנוהלת ע"י החברה אושר

)מתחדש  31/12/2019שתוקפו עד ליום  294שוק ההון, ביטוח וחסכון, ובאישור מס הכנסה מס' 

 מעת לעת(.

 -החברה המנהלת הינה חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 

1975 . 

 כדלקמן:מניותיה של החברה המנהלת מוחזקות 

 הזכות', א סוג  רגילות מניות באמצעות בחברה ההצבעה מזכויות 50%  – ישראל מדינת (1

למדינת ישראל הזכות להכרעה  .הדירקטוריון  ר" יו ישמש מהם שאחד דירקטורים 4 למנות

נית הכרעה, במקרה של דעות שקולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון החברה באמצעות מ

אשר תוחזק על ידי מי שיהיה נשיא בית המשפט העליון מזמן לזמן או שופט בית המשפט 

 העליון שייקבע על ידו, ולא יוקנו לה זכויות נוספות פרט לזכות ההכרעה.  

באמצעות מניות רגילות סוג ב', הזכות  בחברה ההצבעה מזכויות 50% – החברה עמיתי (2

 דירקטורים שאחד מהם ישמש כמנכ"ל החברה.  4למנות 
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 להלן תרשים מבנה האחזקות של החברה: 

 

 פעילות  תחומי .ב

קופת גמל ענפית   שהינה ,לשופטים השתלמות קרן ניהול -אחד פעילות בתחום עוסקת החברה

)להלן: "חוק קופות  2005-(, תשס"ההגמל קופות) הפיקוח על שירותים פיננסיים בחוק כהגדרתה

  לב  ובשים) ענפית קופת גמל של מנהלת וכחברה המנהלת החברה לתקנון בהתאם .גמל"(

  נובעות החברה הכנסות כל . רווח  למטרת שלא הינה החברה פעילות (, גמל קופות חוק  להוראות

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים  ניהול מדמי

 

 הועסקאות במניותי החברה בהון השקעות .ג

 מהותית עסקה כל נערכה ולא החברה בהון השקעות כל בוצעו לאלחברה אין הון מניות ולפיכך 

 בחברה.  ענייןאו במניותיה על ידי בעל  החברה בהון

 

 דיבידנדים  חלוקת .ד

 למטרת שלאפועלת ככזו, החברה  ענפית.קופת גמל חברה לניהול הינה  החברהכמוסבר לעיל, 

 החברה ניהול לשם יםמשמש אשרגובה מעמיתיה דמי ניהול בהתאם להוצאותיה בפועל )ו רווח

לפיכך   ( מבלי שייוצרו בחברה הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור.הקרןומתן שירותים לעמיתי 

 לחברה אין ולא תהיה יכולת לחלק דיבידנד. 

  

החברה  
לניהול קרן  
השתלמות  
לשופטים  

מ "בע

מדינת 
ישראל  

(50%)

עמיתי 
החברה  

(50%)
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 פעילות תחומי לפי החברה עסקי תיאור: ב חלק
 

 ושירותים  מוצרים .א

:  להלן) לשופטים השתלמות קרן ניהול - אחד פעילות בתחום עוסקת החברה, לעיל כאמור (1

  בחוק  כהגדרתה ,ענפית גמל קופת הינה החברה ידי על המנוהלת ההשתלמות קרן"(. הקרן" 

  ביטוח , ההון שוק על הממונה ידי על" לשכירים השתלמות קרן" כ המאושרת ,גמל קופות

  ליום  עד  שתוקפו 294' מס הכנסה מס באישור הכנסה מס נציבות ידי  ועל, וחסכון

 או  מותהשתל לצרכי כספים לצבור לעמית מאפשרת הקרן. לעת מעת ומתחדש, 31/12/2020

 . מס מהטבות ולהינות מטרה לכל בה לחסוך

העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול   נכסי

 דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב במדיניות ההשקעות הספציפית לכל מסלול.

 שווקים העיקריים שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה ב (2

. יחד עם זאת, בעקבות  ההשתלמותבחלקה בתחום קרנות ינויים מהותיים החברה לא צופה ש

עמיתי הקופות והמעבידים המפקידים עבור עובדיהם   השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק,

מספר רב יותר של חשבונות  ,בקופותיהם. לכןשבוחנים את אפשרות ניוד כספי החסכונות 

 מקרן השתלמות אחת לאחרת. עמיתים מועברים 

 מוצרים חדשים  (3

 ו מוצרים חדשים על ידי החברה.בשנת הדוח לא הופעל

 מידע ונתונים אודות תחום הפעילות   ריכוז (4

 הקופה: נתונים לגבי עמיתי  (א

  2019 2018 2017 

       מספר חשבונות עמיתים:

 459 411 377 פעילים

 205 194 186 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו

    )באלפי ש"ח(:

 190,272 172,430 176,589 פעילים

 122,855 110,617 113,226 לא פעילים

     

    נתונים תוצאתיים

    )באלפי ש"ח(:

דמי גמולים משונתים עבור 
 מצטרפים חדשים

359 415 858 

 28,018 26,061 25,013 תקבולים מדמי גמולים

תקבולים מדמי גמולים חד 
 פעמיים

- - - 

 - 504 38 העברות צבירה לקופה
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 27,637 33,835 31,232 העברות צבירה מהקופה

    תשלומים:

 14,021 15,678 15,745 פדיונות

 - - - אחרים

עודף הכנסות )הפסדים( על 
 הוצאות לתקופה 

28,694 7,132- 17,408 

        

דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 
 ש"ח(:

      

 1,338 1,263 1,316 פעילים ולא פעילים

דמי ניהול שנגבו מהפקדות 
 )באלפי ש"ח(: 

- - - 

        

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 )באחוזים( :

      

 0.44 0.41 0.45 פעילים

 0.44 0.41 0.45 לא פעילים

        

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 מהפקדות )באחוזים(:

- - - 

        

שיעור הוצאות ישירות ממוצע 
 )באחוזים(:

      

עמלות קניה ומכירה של ניירות 
 ערך

0.03 0.03 0.02 

עמלות דמי שמירה של ניירות 
 ערך

- - - 

 - - - בגין השקעות לא סחירות

 0.11 0.13 0.14 עמלות ניהול חיצוני

 - - - עמלות אחרות

 - - - הוצאות מוגבלות

 

 עמיתים לא פעילים:  (ב

  2019 2018 2017 

       חשבונות מנותקי קשר:

 18 34 34 מספר חשבונות 

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

18,997 18,974 13,869 

דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 
 ש"ח(

76 78 56 

שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו 
 מנכסים

0.45 0.41 0.44 
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 הוראות הדין:  ל בהתאםניהול שרשאית החברה לגבות השיעור דמי  (ג

  2019 2018 2017 

שיעור דמי ניהול שרשאית 
החברה לגבות לפי הוראות 

 הדין )באחוזים(:
      

 2 2 2 פעילים

       לא פעילים: 

 2 2 2 מנותקי קשר

 2 2 2 אחר

 

 ניהול  דמי (ד

  רשות שוק ההון בהיות הקרן מוגדרת כ"קופת גמל ענפית", ובהתאם לאמור באישור 

לפי הוצאות שהקרן הוציאה   נגביםשניתן לה, דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים 

 .כפי שנקבע בהסדר התחיקתי מהיתרות 2%בפועל, בכפוף לשיעור שנתי מרבי של 

בשיעור  2018 , בשנת0.45%עור של הינם בשי 2019 דמי הניהול שנגבו בפועל בשנת

   .0.44% שלשיעור ב  2017בשנת ו 0.41%של 

 למלם גמל ופנסיה בע"מ מובהר, כי דמי ניהול אלה כוללים את הסכומים המשולמים 

 .שנקבעו בהסכם איתם ולפסגות ניירות ערך בע"מ על פי השיעורים 

 

 הגמל בקופת ושינויים התפתחויות (5

נובע  הגידול. בסך הנכסים המנוהלים על ידי הקופה 4% -כ של עליה חלה הדוח בשנת

  2.05%, בהשוואה לתשואה שלילית בשיעור של 10.91%מתשואה חיובית בשיעור של 

)הפקדות והעברות אל הקופה   בשנת הדוח נטו שלילית צבירה ,זאת למרות  2018בשנת 

מש"ח בשנת  23) "חמש 22 בסךבניכוי העברות מהקופה ומשיכת כספים על ידי עמיתים( 

2018.)   

 

 תחרות .ב

בין היתר, על    כתוצאה מרפורמת בכר, מצוי תחום הפעילות כולו בתהליכים מהותיים המשפיעים, 

התחרות בתחום. החקיקה פתחה את הדרך לניוד עמיתים בין הקופות כמעט ללא מגבלה. 

לכללים הקבועים  במקביל קבעה החקיקה כי ניודם של אותם עמיתים יעשה אך ורק בהתאם 

-בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות גמל(, תשס"ח

. בשנים האחרונות וכך גם בעתיד, שיווק קופות הגמל בכלל וקרנות השתלמות בפרט תפס 2008

 תאוצה והתחרות על העמיתים הינה מורכבת.

, נשלט שוק ניהול קרנות הנאמנות וקופות הגמל   עד למועד כניסתה לתוקף של רפורמת בכר

ידי תאגידים בנקאיים. כתוצאה מרפורמת בכר, נכרתו הסכמים למכירת רוב  -באופן מסורתי על
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קופות הגמל של הגופים הבנקאיים בכלל, ורוב קרנות ההשתלמות בפרט, לחברות ביטוח, לגופים  

ל הבנקאיות, התאגידים הבנקאיים  פרטיים ולגורמים מחו"ל. לאחר השלמת מכירת קופות הגמ

משמשים כיועצים פנסיוניים ללא זיקה לקרנות ההשתלמות. למיטב הערכת החברה, הדבר  

 מגביר את התחרותיות בתחום. 

. למיטב  0.12%-, חלקה של הקרן בשוק קרנות ההשתלמות הינו כ 2019בדצמבר  31נכון ליום 

יים, שכן הקרן מצויה בתחרות מול כל ידיעתה של החברה לא ניתן להצביע על מתחרים ספציפ 

קרנות ההשתלמות הפרטיות, בעוד היא מוגבלת בצירוף עמיתים אשר עונים על תנאי ההצטרפות 

 לקרן בלבד.

  

  לקוחות .ג

בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במאפייני הלקוחות בתחומי הפעילות. יחד עם זאת,  (1

התחרות בשוק, הרי שעמיתי הקופות והמעבידים המפקידים  ים בחקיקה ועקב בעקבות השינוי

עבור עובדיהם בוחנים את אפשרות ניוד כספי החסכונות בקופותיהם. לכן מספר רב יותר של 

 חשבונות עמיתים מועברים מתוכנית קופת גמל אחת לאחרת.

 

 תלות בעמיתים (2

מדינת  –לבד הקרן מיועדת לשופטים, לפיכך ההפקדות לקופה מתקבלות ממעסיק אחד ב

 ישראל )הנהלת בתי המשפט(.

עם זאת, לחברה אין הסדר מיוחד עם המעסיק או תלות בעמית בודד, והיא גובה דמי ניהול 

 ()ד( לעיל.4בהתאם להוצאותיה בפועל, כמפורט בסעיף א)

 

 הקופה  עמיתי אודות מידע (3

 

2019 

 

2018 

.3916  תממוצעהמהצבירה   פדיונותהשיעור  % 

 

16.61% 

 61.42 גיל ממוצע של עמיתי הקופה

 

60.60 

 11.95 וותק ממוצע של עמיתי הקופה

 

11.29 
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 החברה כלל ברמת נוסף מידע: ג חלק
 

   החברה פעילות  על החלים ופיקוח  מגבלות . א

פורסמו   18.12.2019וביום  22.1.2019ביום  -תיקון –אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל  (1

)בהתאמה( שעניינו אופן הפקדת   2019-9-14 -ו 2019-9-1תיקונים לחוזר גופים מוסדיים 

תיקון. בהתאם להוראות החוזר, מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן   -תשלומים לקופת גמל 

ממונה. כמו כן,  על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שנקבע על ידי ה

בהתאם לחוזר, גוף מוסדי מחויב לתת היזון חוזר למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת 

התשלומים. בתיקונים לחוזר נערכו שינויים ביחס לסעיף התחילה ונקבעו מועדי כניסה  

לתוקף הדרגתיים עבור מעסיקים שלהם פחות מעשרים עובדים. ההוראות בדבר היזון חוזר,  

ם שהופקד ביתר וחובת השימוש במבנה דיווח אחיד ביחס למעסיק בקשה להשבת תשלו

, וביחס למעסיק המעסיק בין 1.2.2019עובדים נכנסו לתוקף החל מיום  10-20המעסיק בין 

עובדים   4-; וביחס למעסיק המעסיק פחות מ25.6.2020עובדים נכנסו לתוקף החל מיום  4-9

   .24.6.2021סעיפים אלו יכנסו לתוקף החל מיום 

עדכון )חוזר גופים  –חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  (2

 -, בהתאמה(24.11.2019ומיום  16.09.19מיום  11-9-2019 -ו 10-9-2019מוסדיים  

בדבר דחיית המועדים לכניסתם  2019-9-10פרסם הממונה את חוזר  16.09.19ביום 

  2016לתוקף של ממשק הניוד וגרסה מעודכנת של ממשק המעסקים. כידוע, החל משנת 

החל הממונה בהסדרת אחידות בפעולות העיקריות במוצרי הגמל ובכלל זה: הפקדות, ניוד  

אחיד לפיו פועלות כלל החברות המנהלות  כספים ובעתיד גם משיכות, באמצעות מבנה

והמעסיקים במשק והכל בהתאם להוראות והנחיות מפורשות של הממונה לענין זה. הליך 

  2016הטמעת המבנה האחיד והסדרת ההליכים בצורה אוטומטית נעשית בשלבים מאז 

תו כאמור ועד למועד זה. כפי שציין הממונה בחוזר, מבדיקות שערכה הרשות לקראת כניס

לתוקף של ממשק ניוד, עלה כי מספר גופים מוסדיים אינם ערוכים ליישום ממשק הניוד ולא  

העבירו אישורים מהמסלקה הפנסיונית או הצהרות מנכ"ל, כפי שנדרשו על ידי הרשות. 

מתוך הבנה שתהליך הניוד מהווה תהליך חשוב ומהותי בשוק החיסכון הפנסיוני ועל מנת  

מיתים והמבוטחים, החליט הממונה לדחות את מועד התחילה של למנוע פגיעה בציבור הע

. כמו כן, מאחר שבחלק ניכר מהגופים המוסדיים  2020בפברואר  23ממשק הניוד ליום 

ממשק  -השינויים לעניין אופן הפקדת תשלומים על ידי מעסיק לקופת גמל כאמור ב"נספח ה' 

את מועד התחילה של התיקונים  מעסיקים" פותחו במקביל לממשק הניוד, הוחלט לדחות 

בממשק מעסיקים ולנתק את הפיתוח המקביל של ממשק מעסיקים יחד עם ממשק ניוד, כך  

 .  2020ביוני  21שמועד התחילה של השינויים בממשק המעסיקים יהיה ביום 
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שהינו עדכון לממשק  2019-9-11פרסם הממונה את חוזר  24.11.2019כמו כן ביום 

ון חוזר ראשוני שבנספח ד' לחוזר, והכל על מנת לייעל ולשפר את האירועים וממשק היז

רישום הזכויות הפנסיוניות של עמיתים אצל הגוף המוסדי, אגב הפקדות פנסיוניות של 

מעסיקים. כמו כן, הוספה פעולה חדשה אשר תסייע לעובד להעביר למעסיקו פרטים על  

ע הפקדה ראשונה, וזאת במקרה שבו אודות המוצרים הפנסיוניים הקיימים לעובד טרם ביצו 

העובד מבקש מהמעסיק להמשיך להעביר את ההפקדות הפנסיוניות המבוצעות בגינו למוצר  

פנסיוני קיים. בנוסף, בעקבות הערות ושאלות שהתקבלו מגופים מוסדיים נוספו לממשקים  

הבהרות ובוצעו התאמות במבנה הממשקים. לבסוף, על מנת לשפר את יכולת קליטת 

זכויות של עמיתים בעת העברת כספים בין מוצרים פנסיוניים, נקבע כי גופים מוסדיים  ה

יידרשו להיות בעלי יכולת להעברת הכספים באמצעות המסלקה הפנסיונית בסמוך להעברת 

המידע. בנוסף, עודכן ממשק הניוד והוסף מידע שיסייע לקליטת זכויות עמיתים בגוף המוסדי  

 . 2020ביוני  21מועד כניסה לתוקף של העדכונים כאמור הינו ביום  אליו מועברים הכספים. 

  7-9-2019חוזר גופים מוסדיים  -בדבר שירות לקוחות 7-9-2019חוזר גופים מוסדיים  (3

. החוזר מתקן  25.07.2018"שירות לקוחות" פורסם בעקבות התיקון לחוק הגנת הצרכן מיום 

( )להלן:  8.8.11חות גופים מוסדיים" ) "שירות ללקו 2011-9-7 גופים מוסדייםאת חוזר 

"(, כך שכעת לחוזר יתווספו הוראות שנועדו לשפר את טיב השירות הניתן ללקוחות  החוזר" 

הגופים המוסדיים. החוזר קובע עקרונות כלליים למתן שירות ללקוחות הגופים המוסדיים, הן  

ל ידי הגורם המטפל דקות מסיום הנתב( וע 5לעניין זמן המענה לשיחות טלפוניות )בתוך 

בפניות )גורם מקצועי(, והן לעניין אמצעי התקשורת למענה ללקוחות שפונים לקבלת שירות. 

כמו כן, בהתאם לתיקון לחוזר נקבע שגוף מוסדי מחוייב לקבוע אמנת שירות. במסגרת 

שנים מכניסתו של החוזר לתוקף, המאפשרת לגוף  3החוזר נקבעה הוראת מעבר למשך 

מסך הפניות שהתקבלו  15%-וג ממשך זמן ההמתנה האמור, לכל היותר בהמוסדי לחר

  10%במוקד הטלפוני, בממוצע שנתי. בחלוף תקופת המעבר, שיעור החריגה יעמוד על 

 הוראות החוזר.הקרן עומדת בבממוצע שנתי. 

ביום   -מרכיבי חשבון בקופת גמל 8-9-2019תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים  (4

: "מרכיבי חשבון בקופת גמל", 2018-9-13פורסם התיקון לחוזר גופים מוסדיים  29.7.2019

לחוזר, כך שהפרדת התשלומים ששולמו לקרן   5אשר תיקן טעות סופר שנעשתה בסעיף 

השתלמות לאחר המועד הקובע תעשה רק עבור תשלומים שאינם הפקדה מוטבת. כמו כן, 

יישום הסעיף, נדחתה כניסתו לתוקף של הסעיף ליום לאור המורכבות התפעולית הכרוכה ב

1.1.2020 . 

פורסם חוזר   11.7.2019ביום  -בדבר תגמול נושא משרה 6-9-2019חוזר גופים מוסדיים  (5

: "תגמול" אשר  מחליף ומתקן את חוזר גופים מוסדיים בדבר   2019-9-6גופים מוסדיים 

"(. מאז פרסום חוזר  ניות התגמולחוזר מדי"מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" )להלן: " 
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-מדיניות התגמול, נחקק חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי

"(, חוק התגמול)להלן:  "  2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג, התשע"ו

שהשית מגבלות חדשות על סך התגמול של נושאי משרה ועובדים בתאגידים פיננסיים,  

ללם גופים מוסדיים. כמו כן ובמקביל, נקבעו הקלות לחברות ציבוריות בהוראות חוק  ובכ

החברות ובתקנותיו וכן עודכנו גם הוראות המפקח על הבנקים. על רקע זה, עלה הצורך 

לעדכן את הוראות הממונה הנוגעות לתגמול, בין היתר, בהתאם לשינויים שחלו באסדרות 

הוראות ביניהן: הוראות לעניין חובת מינוי ועדת תגמול הרלוונטיות. החוזר תיקן מספר 

והרכבה; אישור תגמול נושאי משרה; תגמול דירקטורים; מדיניות תגמול; שיקולים בקביעת  

תנאי התגמול של בעל תפקיד מרכזי; רכיב משתנה; סיום העסקה ומענק פרישה לבעל 

י מכיוון שתגמול נושאי המשרה תפקיד מרכזי; והוראות לעניין תגמול במיקור חוץ. יצוין, כ

 בחברה אינו כולל רכיבים משתנים, כל ההוראות אשר עוסקות בנושא אינן רלוונטיות לחברה. 

פורסם חוזר גופים מוסדיים   18.3.2019ביום  -פניות הציבור –איסוף מידע סטטיסטי  (6

לרשות פניות הציבור". מטרת חוזר זה הינה לאפשר  –: "איסוף מידע סטטיסטי 2019-9-3

שוק ההון לקבל מידע אודות פניות הציבור אשר מתקבלות בגופים המוסדיים, וכן לסווגם  

בהתאם לטיפול הנדרש. החוזר קובע הוראות לעניין אופן הגדרת פניות חוזרות באותו נושא 

ובאותה שנה קלנדרית; אופן סיווג פניות של מסירת מידע גם כאשר אין בהם סעד כלשהו 

ות ליתן; אופן איסוף ושמירת הפניות; ואופן הדיווח לממונה על רשות אשר באפשרות הרש

 .  2019בדצמבר  31שוק ההון בדבר הפניות שהתקבלו. מועד תחילת חוזר זה החל מיום 

 

 ויציאה כניסה חסמי .ב

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של פעילות החברה הינם כדלקמן:

 דרישות הון עצמי מחברה מנהלת. (1

רגולציה, לרבות הוראות המחייבות השקעות בתשתיות והשקעה באמצעים הוראות  (2

 טכנולוגיים מתקדמים, תחזוקתם ושדרוגם. 

 . ארצית בפריסה סינוף י" ע שירות מערך קיום (3

 .הפיננסית הפעילות ותחומי המוצרים  במגוון מיומן אדם כוח  קיום (4

 .גמל קופת לנהל והיתר מנהלת בחברה לשליטה רשות שוק ההוןמ היתר קבלת (5

 

 בהם החלים והשינויים החברה בפעילות קריטיים הצלחה גורמי .ג

 למיטב הערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום כוללים:  

 תשואות הקופות המנוהלות ע"י החברה ביחס למדדי ההשוואה ולקרנות מתחרות. •

 ניהול מקצועי עם יכולת תגובה מהירה לתנודות בשוק ההון המקומי והעולמי.   •
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 שימור קהל עמיתים, תוך הכללת נציגות של העמיתים במוסדות החברה.   •

 ניהול יעיל, ללא מטרות רווח ודמי ניהול נמוכים.   •

נמוכה יחסית של  ות הקרן, המעידה על רמת סיכוןשמירה על סטיית תקן נמוכה של השקע •

 הקרן.

 שינויים במצב המשק, התעסוקה ושוק ההון.  •

איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה וזמינה לעמיתים, תוך   •

 הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות. 

  1ראה סעיף  החברה  פעילות על החלים ופיקוח מגבלותלפירוט בדבר  שינויים רגולאטורים.  •

 ג' לדוח זה.בחלק 

 הפעלת מערך בקרה יעיל.  •

 

  השקעות .ד

 מבנה ניהול ההשקעות

החברה המנהלת התקשרה עם מנהל תיקים, פסגות ניירות ערך בע"מ אשר מנהל את נכסי 

הקופה. למנהל התיקים מחלקת השקעות ייעודית האמונה על ניהול נכסי קופות מפעליות ולקוחות  

מוסדיים )להלן: "מחלקת ההשקעות"(. מחלקת ההשקעות פועלת תחת סמנכ"ל ההשקעות 

מניות, אג"ח,  –הלי השקעות המתמחים באפיקי ההשקעה השונים בחברת ניירות הערך ומונה מנ

 BUYההשקעות תומכות מחלקות מחקר )פעילות בני"ע חו"ל, נכסים אלטרנטיביים ונדל"ן. 

SIDE של בית ההשקעות, המעבירות סקירות וניתוחים שוטפים על החברות השונות בישראל )

הכלכלה והשווקים. פעילות השקעות לא מקרו, המספקת סקירות על מצב -ובעולם ומחלקת מחקר

סחירות מרוכזת תחת מערך השקעות לא סחירות של בית ההשקעות, וכוללת העמדת הלוואות  

 מותאמות לא סחירות לחברות ומימון פרויקטים והשקעה בקרנות השקעה וגידור. 

 תיאור אופן ניהול ההשקעות

טוריון של החברה המנהלת השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות של הדירק

ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות. אחת לשבועיים מתכנסת ועדת ההשקעות של החברה 

המנהלת, ומוצגות בפניה סקירות מאקרו ומיקרו מהמחלקה הכלכלית של בית ההשקעות וסקירה 

ממנהל ההשקעות הרפרנט של הקופה על השינוי בתמהיל ההשקעות ביחס לוועדה קודמת 

קופות בהשוואה למדדי ביצוע שונים. כמו כן, מוסר מנהל ההשקעות את הערכותיו לגבי  וביצועי ה

התפתחויות השוק ולגבי הצורך, אם קיים, בהתאמת מדיניות ההשקעות. לאחר דיון, מקבלת 

הוועדה החלטות בנוגע לאפיקים השונים ובנוגע למדיניות ההשקעות של הקופה. ועדת ההשקעות 

כאשר מדובר בעסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות(  –מעט חריגים אינה דנה בדרך כלל )ל

 בניירות ערך מסוימים.  
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מדיניות ועדת ההשקעות של החברה מיושמת על ידי מנהל ההשקעות באופן יחסי לרמת הסיכון  

 ובהתאם לשיקול הדעת שהותירה בידיו הוועדה.    שנקבעה בכל מסלול

די מנהל ההשקעות בהתאם להמלצות של מערך המקרו בחירת המניות ואגרות החוב נעשית על י

 ולניתוחי החברות המתקבלות מהם.  ומחלקות המחקר בבית ההשקעות

מדיניות הגידור של החברה מיושמת בעיקר לצורך גידור חשיפות מט"ח בהתאם למדיניות 

 ההשקעות של הדירקטוריון.

 אנושי הון .ה

 . זה דוח של' ד בחלקמידע על חברי הדירקטוריון והמנכ"ל מופיע  (1

החברה המנהלת אינה מעסיקה עובדים. מזכירת החברה המנהלת הינה עובדת הנהלת בתי  (2

 המשפט ואינה מקבלת שכר מהחברה.

 החברה מעסיקה מנהל כספים ויועץ השקעות במסגרת הסכם חיצוני.  (3

ף בשיתוף עם נותני השירותים לחברה ועם הדרכות לנושאי המשרה מבוצעות באופן שוט (4

 המתפעל.  גוףה

תגמול לנושאי משרה מבוסס על תשלום חודשי קבוע בהתאם להסכמים. ראה מדיניות תגמול   (5

 .  http://www.keren-shoftim.org.ilנושאי משרה באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 

 והפצה  שיווק . ו

  יועצים  או/ו  למשווקים עמלות משלמת ואינה שיווק או הפצה בהסכמי התקשרה לא החברה

 .ההשקעות מנהל באמצעות מבוצעת הקופה של העמיתים שימור פעילות. פנסיונים

 

   שירותים ונותני ספקים .ז

מלם גמל   –ספקים עיקריים, אשר ליבת פעילותה של החברה מבוצעת באמצעותם  2לחברה 

)עד ליום   מעניק לחברה שירותי תפעול של חשבונות העמיתים"מלם"(  -)להלןופנסיה בע"מ 

מנהלת את "פסגות"(  -)להלן חברת פסגות ניירות ערך בע"מ, ו(בנק הפועלים  - 17.7.19

 הקרן.השקעות 

, באמצעות המנגנון העומד לרשותו בכוח אדם, בציוד ובמשרדים, או באמצעות גוף אחר  מלם

שיוסמך על ידו, מבצע את הפעולות הנחוצות לניהול ולתפעול הקרן ובכלל זה מתן דוחות 

. בנוסף, לחברה יש התחיקתילעמיתים ולגופים המפקחים על פעילות הקרן, הכל בהתאם להסדר 

 ם לקרן כדלהלן:יועצים המספקים שירותי

יועץ כלכלי חיצוני, המסייע לועדת ההשקעות של הקרן לגבש מדיניות השקעות, המועברת  (1

 לביצוע בפסגות. 

 מבקר פנימי העורך דוחות ביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת ומציגם בועדת הביקורת. (2

http://www.keren-shoftim.org.il/
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ונושאים משפטים  יועץ משפטי חיצוני המסייע לקרן בכל הקשור לתביעות, הליכים משפטיים  (3

 נוספים. 

 מנהל סיכונים חיצוני המסייע לקופה בכל הקשור לניתוח הסיכונים הגלומים בתיק ההשקעות. (4

 רגולציה  הוראות אחר ובקרה יישום, במעקב לקופה מסייע אכיפה ממונה (5

 מידע אבטחת בנושא הוראות ליישום  הנוגע בכל לקופה המסייע מידע אבטחת מנהל (6

ביקורת על הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים של הקופה ושל עורך  –מבקר"ח רו (7

 החברה המנהלת

אחראי על ניהול הכספים של החברה המנהלת וניהול מעקב ובקרה אחר  –כספים  מנהל (8

 המתפעל.   גוף פעילות ה

 כתיבת פרוטוקולים. טיפול שוטף בעמיתים ואחראית  -מזכירות (9

 

 קבוע רכוש .ח

המשמש את החברה  משרדי החברה המנהלת והציוד המשרדילרבות , כל הרכוש הקבוע

הינם  מחשבי לוח המשמשים את הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, למעט , המנהלת

  חלק מנכסי הנהלת בתי המשפט במשרד המשפטים.

(, לפיכך אין לחברה  מלםמערכות המחשוב המשמשות את החברה הינן מערכות של המתפעל )

 .תוכניות עתידיות לפיתוח מערכות או רכישה של מערכות

 

   עונתיות .ט

חשבונות העמיתים בקרן הינם במעמד שכיר, ולפיכך תזרים ההפקדות לקרן נגזר כשיעור  

לא ניתן לטעון לעונתיות מבחינת ההצטרפות  מהמשכורת של העמיתים ומתפלג על פני כל השנה.

 לקרן.  

   מוחשיים בלתי נכסים . י

 אין נכסי קניין רוחני, לרבות פטנטים, סימני מסחר, רישיונות וזיכיונות. לחברה  (1

  גוף ברשות החברה קיים מאגר מידע של עמיתי הקופה, המאגר מתופעל ומוחזק על ידי ה (2

-המידע לעמיתים. במסגרת מסמך ההמתפעל, אשר אחראי גם על תפעול אתר אחזור 

ISAE3402 כולל התייחסות לבקרות לעניין מאגר  המתקבל מידי שנה מהגוף המתפעל

המתפעל על ידי מנהל אבטחת המידע של   גוףהמידע, וכן מבוצעות בקרות שנתיות מול ה

 החברה לעניין הנושאים שאינם כלולים במסמך. 
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   סיכון  גורמי .יא

מידת ההשפעה של גורם הסיכון   גורם הסיכון  סוג הסיכון 
 על החברה המנהלת 

 דרכי התמודדות 

השפעה  
 גדולה 

השפעה  
 בינונית 

  השפעה
 קטנה

הנובע ממשיכה בלתי סבירה של העמיתים  סיכון נזילות  סיכוני מאקרו 
היכול להתממש כתוצאה מהאטה במשק )שינויים  
בהכנסה הפנויה(/משבר כלכלי מקומי, דבר שישפיע על  

 הכנסות החברה המנהלת הנובעות מדמי הניהול. 

  V   החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות  

 בהוראות הרגולציה. הזמנים הקבועים 

חשיפה של תיק ההשקעות לתנודתיות המאפיינת את  
שווקי הכספים בארץ ובחו"ל, תנודתיות זו מושפעת  
מגורמים רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם, כגון  

 . שינויי בשערי ריבית, מטבעות ואינפלציה 

V     ועדת השקעות דו חודשית, מערכת מגבלות על
שוטפת אצל מנהל  החשיפות, בקרה 

ההשקעות, בקרה מדידה ודיווח רבעוני ע"י  
 . מנהל הסיכונים 

 

טעמי הציבור בכל הנוגע להעדפת השקעות בחסכון   ענפיים סיכונים 
 לטווח ארוך. 

 V    החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות  

 הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה. 
 

פעילות החברה כפופה לפיקוח   –שינויים ברגולציה 
ואישורים מטעם גורמים רגולטורים שונים, לפיכך היא  
עשויה להיות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות  

 המוכתבים על ידי גורמים אלה ומשינויי חקיקה בתחום. 
 

 V    החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה
שירותים שוטפים, לרבות  ויועץ משפטי לקבלת 

ניהול מעקב אחר הוראות הדין החלות על  
 החברה ואופן העמידה בהן. 

החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים    V  בחירת זהות קופת הגמל על ידי העובד. 
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות  
הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה, וכן  

 פעולות שונות מול מעסיקים. 
   

  סיכונים 
מיוחדים  

 לחברה מנהלת 

להפקדת הכספים,   עסיכונים תפעוליים בכל הנוג
 . רישומם ושיוכם לחשבונות העמיתים

V     ניהול חשבונות העמיתים על ידי מערכת
, אשר מבוקרת  הגוף המתפעלהמחשוב של 

באופן קבוע ושוטף, לרבות בקרות שוטפות  
 ותקופתיות המבוצעות על ידי החברה המנהלת.  

  סיכונים 
מיוחדים  

סיכונים משפטיים כתוצאה מאי קיום הוראות רגולציה  
שונות החלות על החברה, היעדר אפשרות לאכוף באופן  

 V    החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה
ויועץ משפטי לקבלת שירותים שוטפים, לרבות  
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון   גורם הסיכון  סוג הסיכון 
 על החברה המנהלת 

 דרכי התמודדות 

השפעה  
 גדולה 

השפעה  
 בינונית 

  השפעה
 קטנה

משפטי קיומו של הסכם וכן הסיכון להפסד בתביעות   לחברה מנהלת 
 שיוגשו כנגד החברה. 

 

וראות הדין החלות על  ניהול מעקב אחר ה
 החברה ואופן העמידה בהן.  

פגיעה במוניטין החברה אשר עשויה להשפיע על  
 פעילותה, היקף נכסיה ומספר העמיתים בה. 

 

 V    ניהול הקופה בהתאם להוראות הדין החלות
 עליה ומתן שירות שוטף באופן יעיל לעמיתים. 

של  סיכונים 
הקופות בעלי  

השפעה  
מהותית על  

 החברה

קופת הגמל בניהול החברה מושפעת מגורמי סיכון  
שונים, לרבות סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים  
גיאוגרפים. סיכונים אלה, ככל שיתרחשו, ישפיעו על  
החברה המנהלת, שניהול קרן ההשתלמות הינה  

 פעילותה היחידה.  
 לפירוט הסיכונים ראה דוח סקירת ההנהלה של הקופה.  

 

 V    ועדת השקעות דו חודשית, מערכת מגבלות על
החשיפות, בקרה שוטפת אצל מנהל  
ההשקעות, בקרה מדידה ודיווח רבעוני ע"י  

 מנהל הסיכונים 
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   פעולה שיתוף  והסכמי מהותיים הסכמים .יב

  תפעול שירותי מתן  – מ"בע גמל ופנסיה מלם

לאור הודעת הבנק המתפעל על כוונתו לסיים את פעילותו למתן שירותי תפעול לקופות גמל 

ולהעביר את המערכות המשמשות לתפעול קופות הגמל לחברת מלם גמל ופנסיה בע"מ )להלן 

  18. בתאריך 11/7/2019"מלם"(, החברה חתמה על הסכם למתן שירותי תפעול לקופה ביום 

 ול מבנק הפועלים לחברת מלם.ביולי התבצעה העברת התפע

 ניהול תיק השקעות –פסגות ניירות ערך בע"מ 

פסגות ניירות ערך בע"מ מנהלת את תיק ההשקעות של קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי 

. דמי הניהול שנקבעו בהסכם הינם בשיעור 2008החברה וזאת על פי הסכם שנחתם עימה במרץ 

 ם. משווי הנכסים המנוהלי 0.07%שנתי של 

 . 0.035% הואאחוז הגביה של דמי הניהול  2010מחודש יולי  ,בהתאם לסיכום

 לקרן אין הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים.
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 תאגידי ממשל היבטי: ד חלק
 

 המנהלת החברה של הדירקטורים .א

 נתינות מען שנת לידה מספר ת.ז. שם

 חברות בדירקטוריון וועדותיו 

חיצוני 
 פנימי/

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

עובד של 
החברה, 

חברה בת, 
חברה 

קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו 

בחמש השנים 
האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 עניין
 דירקטוריון 

ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

משה 
 מכליס

4656005 1949 
 46אטד 

 עומר
 חבר ישראלית

 חבר 
(1) 

 7.2005 לא לא פנימי חבר

שופט מחוזי 
)בדימוס(, נשיא 

)בדימוס( בתי 
משפט השלום 
 במחוז הדרום.

 לא

 1952 51348837 צילה צפת
 7ריינס 

 רעננה
 1.2012 לא לא פנימי     חברה ישראלית

שופטת, סגנית 

נשיא בית משפט 

 יפו–מחוזי ת"א 

 ומנכ"לית של הקרן

 לא

 מנחם קליין
(2) 

15392152 1964 
 29העוגב 
 פ"ת

 2.201 לא לא פנימי     חבר ישראלית
שופט בימ"ש 

 שלום, ת"א
 לא

 1947 3033529 חנן אפרתי
הקידמה 

75 
 הרצליה

 1.2015 לא לא פנימי   חבר חבר ישראלית
סגן נשיא בתי 
משפט השלום 

 מחוז ת"א בדימוס
 לא

גיל 
 חיימוביץ'

55974604 1960 
 55נורית 

 חיפה
 6.2017 לא כן חיצוני   יו"ר חבר ישראלית

סמנכ"ל המוסדות 
 ומנהל חברות הבת

 לא

דוד 
 קוכמייסטר

54719067 1957 
, 12הל"ה 

 אפרת
 חבר ישראלית

חבר  
(3) 

  
מטעם 
 המדינה

 6.2017 לא  כן
חברה לייעוץ וניהול 
פרוייקטים בתאגידי 

 המים
 לא

 1954 52352960 גיליה רביד
תל  4אהוד 

 אביב
 10.2019 לא לא פנימי   חברה ישראלית

שופטת בית 
המשפט המחוזי 

 בתל אביב
 לא

 2020בחודש ינואר  ( מונה כחבר ועדת ביקורת3) 2019ביולי ( סיים את כהונתו 2) 2020ינואר ועדת ביקורת בסיים את כהונתו כחבר  (1)
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 משרה נושאי .ב

 נתינות תפקיד  שנת לידה מס' ת.ז. שם
תאריך 
תחילת 
 כהונה

 שנים אחרונות 5-השכלה וניסיון ב

תפקיד  
בחברה 

קשורה או 
 בבעל עניין

בעל עניין/ 
בן משפחה 
של נושא 
משרה 
אחר או 
של בעל 

 עניין

רו"ח ראובן 
 סווירי

58351750 1966 
מנהל 
 כספים

 9.2008 ישראלית
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית 

בירושלים. שותף במשרד  סווירי ושות' רו"ח, התמחות בקופות 
 גמל וקרנות פנסיה. בעל חברה לייעוץ ובקרה.

- - 

 1977 034091215 אלון שריד
מנהל 
 סיכונים

 - - (.MScראשון בכלכלה, תואר שני במימון )תואר  4.2010 ישראלית

רו"ח הילה 
 כורם

32363665 1975 
יו"ר ועדת 

 -השקעות
 נח"צ

 - - שותפה במשרד רו"ח בנימיני דניאל ושות' 9.2016 ישראלית

 

   תגמול מדיניות .ג

קובע כי מבנה תגמול נושאי משרה בגופים מוסדיים   תגמול" - 5, פרק 5שער  1"תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק  2019-9-6חוזר גופים מוסדיים 

ול התגמיגובש בהליך פנימי מסודר ויושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה 

עולה בקנה אחד עם טובת החוסכים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן. בהתאם להוראות החוזר, נדרשת החברה לקבוע 

 מדיניות תגמול של נושאי משרה, לרבות של נושאי משרה העוסקים בפועל בניהול השקעות, בהתאם לעקרונות המפורטים בחוזר, וזאת ככל שהתגמול

  להם כפוף ו/או תלוי בהצלחות, ביצועים ו/או ברווחי החברה. החוזר קובע כי מדיניות התגמול תגובש כך שלא תיצור תמריצים לנטילת סיכונים  הניתן

 מעבר למדיניות הסיכון של הגוף המוסדי. מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה, לרבות העוסקים בניהול השקעות, הינה תגמול קבוע ללא

  ת בביצועים על מנת למנוע תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים שאינם עקביים עם יעדיה ארוכי הטווח של החברה, עם טובת עמיתי הקופה שבניהול תלו

 .החברה ועם מדיניות ניהול הסיכונים של החברה
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 בעלי תפקידים מרכזיים:להלן פירוט התגמולים ששולמו ל

 

 

  תגמולים אחרים  שירותים תגמולים בעבור  פרטי מקבל התגמולים 

 תפקיד  שם

היקף  

 משרה

שיעור  

החזקה 

בהון 

 החברה

שכר 

)באלפי 

 מענק ₪(

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי  

 ניהול

דמי  

 ריבית אחר עמלה ייעוץ 

דמי  

 סה"כ אחר שכירות

רו"ח ראובן  

 סווירי 

מנהל 

 כספים

מיקור  

 חוץ

- 154 - - - - - - - - - 154 

  רמי"ח רו

 אלחנתי

 מבקר

 פנים 

  מיקור

 חוץ

- 86 - - - - - - - - - 86 

  ארנון"ד עו

 שגב

  יועץ

 משפטי

  מיקור

 חוץ

- 145 - - - - - - - - - 145 

 בשאר"ח רו

 קאסם

 ממונה

 אכיפה

  מיקור

 חוץ

- 84 - - - - - - - - - 84 

מנהל  אלון שריד

 סיכונים

מיקור  

 חוץ

- 49 - - - - - - - - - 49 
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   פנים מבקר .ד

 

 אישיים  פרטים

 אלחנתירו"ח רמי אלחנתי, ממשרד רו"ח קדמי   שם

 27.5.2007 כהונה תחילת תאריך

  ערך בניירות החזקה

של גוף  או החברה של

 קשור אליה 

של החברה או של  ע" בני מחזיק אינו  הפנים מבקר, החברה ידיעת למיטב

 גוף קשור אליה.  

  הינו הפנימי המבקר

  עסקיים קשרים בעל

  קשרים או מהותיים

  עם אחרים מהותיים

  גוף עם או החברה

  אליה קשור

הפנים אין קשרים עסקיים מהותיים או   למבקרלמיטב ידיעת החברה, 

 קשרים מהותיים אחרים עם החברה או גוף קשור אליה. 

  נותן/החברה עובד

 . חיצוני שירותים נותן חיצוני  שירותים

 שהוא אחרים תפקידים

 ומחוצה בחברה ממלא

 לה

המבקר הפנימי משמש כממונה על פניות הציבור בחברה, וכן הינו עוסק  

 עצמאי ובעל משרד לראיית חשבון. 

 

 העסקה   היקף

  , שנתיות שעות  440 -כ היה הדוח  בתקופת הפנימי המבקר עבודת היקף מספר שעות בשנה

 מסקר הנגזרת שנתית רבה העבודה לתוכנית בהתאם והוא נקבע

 ולכן  ל" בחו פעילות לה ואין מוחזקות חברות אין לחברה. שבוצע סיכוניםה

  עצמה  בחברה פנימית בביקורת הושקעו האמורות הביקורת שעות כל

 . בארץ ובפעילות

  הפנימי למבקר סיוע

  אחרים גורמים י" ע

 בחברה

 

 

 

 

לחוק הביקורת   9הפנימי ניתנה גישה חופשית, כאמור בסעיף למבקר 

, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית 1992-הפנימית, התשנ"ב

 למערכות המידע של הקרן, לרבות לנתונים כספיים. 
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                                             תגמול

 מבקר של התגמול דרך

 והיקפו  הפנים

בגין   .המתוקצבות העבודה לשעות בהתאם הינו הפנים  למבקר התגמול

 אלפי ₪.  88 -, התגמול עמד על כ2019תוכנית הביקורת לשנת 

 כחלק למבקר ניתנו אם

, ע" ני, העסקתו מתנאי

 של הם ע" ני אם יצוין

 או המבוקרת החברה

 ערך ניירות ותהעסק מתנאי כחלק הפנימי למבקר ניתנו לא אליו  קשור גוף של

  הדירקטוריון התייחסות

 ההשפעה לשאלת

 לתגמול להיות שעשויה

 על הפנימי המבקר

  דעתו שיקול הפעלת

 המקצועי 

 עלול  אינו הפנימי המבקר תגמול והיקף אופן החברה דירקטוריון לדעת

 הפנימי המבקר של ביכולתו לרבות, הפנימית הביקורת בעבודת לפגוע

  ניגודי  וללא אובייקטיבית והערכה  בבחינה תפקידו  את מיטבי  באופן למלא

 .בחברה הפנימיות הבקרות של עניינים

 

 מבקר חשבון רואה .ה

  תאריך'. ושות ורדי צבי ח" רו ממשרד ,קליק  דני ח" רו הוא החברה של רהמבק החשבון רואה

 . 2010 דצמבר הוא כהונתו תחילת

  הדיווח שקדמה לה:להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת 

 2019 2018 

 סכום 

 ( ח" שאלפי  )

 סכום

 ( ח" שאלפי  )

 89 86   ביקורת  שירותי בגין  שכר

 - - לביקורת   הקשורים שירותים  בגין  שכר

 - - מיוחדים  מס שירותי בגין  שכר

 - - אחרים  שירותים  בגין  שכר

הפניית פסקת  כוללת הדעת של רואה החשבון המבקר בדוחות החברה וקופת הגמל  חוות

לדוח הכספי של   14ראה פירוט בביאור . מטעם המדינה תשומת לב בדבר העדר מינוי דירקטורים

 החברה.

   הגילוי ועל  הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות . ו

 הגילוי  לגבי ונהלים בקרות

  לתום  העריכו, המוסדי הגוף של הכספים ל"וסמנכ ל" המנכ בשיתוף, המוסדי הגוף הנהלת

.  המוסדי הגוף של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את זה בדוח המכוסה התקופה

  הבקרות זו  תקופה לתום  כי הסיקו  הכספים ל" וסמנכ המוסדי הגוף  ל" מנכ, זו הערכה בסיס על
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  על ולדווח  לסכם, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן  המוסדי הגוף של הגילוי לגבי והנהלים

  שקבע  הדיווח  והוראות הדין  להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרש המוסדי שהגוף  המידע

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד  וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה

 כספי  דיווח על פנימית בקרה

 בבקרה שינוי כל אירע לא 2019 בדצמבר 31 ביום המסתיימת המכוסה התקופה במהלך

  להשפיע  שצפוי סביר  או , מהותי  באופן השפיע אשר כספי  דיווח על המוסדי  הגוף  של הפנימית

 . כספי דיווח  על  המוסדי הגוף של הפנימית  הבקרה על, מהותי באופן

 החברה החלטות .ז

 . החברות לחוק 225 סעיף לפי פעולות לאישור החברה נדרשה לא הדוח בתקופת (1

  מיוחדים  אישורים הטעונות בה משרה לנושאי החברה בין עסקאות נעשו  לא הדוח בתקופת (2

 . החברות לחוק ( 1)270  סעיף לפי

בגבול אחריות של  יסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרהלרכוש פולדירקטוריון החברה אישר  (3

בנוסף, לחברה אש"ח.  30.6כנגד תשלום פרמיה בסך של  מש"ח למקרה ובמצטבר, 20

כנגד מש"ח לתביעה ובמצטבר,  20פוליסה לביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של 

 אש"ח. 45.9תשלום פרמיה בסך של 

 



 

 

 

 

 

 בע"מ לשופטיםהחברה לניהול קרן השתלמות 

 

 

 דוח הדירקטוריון
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 בתקופת הדוחמגמות, אירועים והתפתחויות  .א

)להלן התקופה הנסקרת(,  2019השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 

 היו כדלקמן: 

 2019 

 17.7% מדד המניות הכללי

SME  60 10.2% 

 21.3% 125מדד ת"א 

 15.0% 35מדד ת"א 

 14.6% מדד אג"ח להמרה

 8.7% אג"ח כללי מדד

 0.6% מדד המחירים לצרכן 

 

 תמונת המאקרו

. עם  2018-התאפיינה בהמשך ההאטה בכל רחבי העולם אשר החלה עוד ב 2019שנת 

שנבעה מהציפיות   רקע הירידה החדה בתשואות האג"חעל זאת, שוקי המניות טיפסו 

להפחתת ריבית, חזרתן של ההרחבות הכמותיות, והציפייה לפתרון מלחמת הסחר, גם 

אם חלקי, שדחפה באופן משמעותי את השווקים מעלה. ההאטה בפעילות הכלכלית 

פוליטית גברה עם -הגלובאלית נבעה משילוב של מספר גורמים. ראשית, אי הוודאות הגיאו

רה"ב לבין סין כאשר אלו הטילו מכסי מגן אחת על השניה פריצת מלחמת הסחר בין א

בתהליך שהלך והחמיר במהלך אמצע השנה והכביד על ציפיות העסקים והמשקיעים  

לרמת הפעילות הכלכלית בעתיד והגביר את אי הוודאות הכלכלית. שנית, המשך ההאטה 

ובאירופה  המבנית בסין שתרמה לא מעט להאטה בפעילות הכלכלית הגלובאלית בכלל 

פוליטית על רקע בחירת -בפרט. שלישית, הברקזיט בבריטניה שתרם לאי הוודאות הגיאו

ראש ממשלה חדש בבריטניה והסיכוי לברקזיט ללא הסכם. כפועל יוצא, כדי לתמוך  

פעמים את הריבית והפד אף חזר לרכוש אג"ח  3בפעילות הכלכלית, ארה"ב הפחיתה 

רופה הפחית פעם אחת את הריבית והתניע מחדש ממשלת ארה"ב, הבנק המרכזי של אי

את ההרחבה הכמותית. הריבית הופחתה במספר לא מבוטל של מדינות לרבות סין,  

אוסטרליה, רוסיה, טורקיה ובמספר שווקים מתעוררים נוספים. לסיכום, סביבה עולמית 

ים  פוליטי-נזילה יותר תוך האטה בפעילות הכלכלית ועליה משמעותית במתחים הגיאו

 ברחבי העולם הובילה לירידה חדה בתשואות האג"ח בעולם ולעלייה חדה במדדי המניות. 

כאשר נכון לנתוני הרבעון השלישי, זו עמדה על  2019בארה"ב הצמיחה האטה במהלך 

2.1% (Y/Y לעומת )הצמיחה נתמכה בעיקר מהצריכה הפרטית והצריכה  2018-ב 2.5% .

הציבורית. לעומת זאת, חלה ירידה בהשקעות על רקע התכווצות בענף התעשייה. מדד  
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( מאותת על התכווצות בתעשייה כאשר ירד לרמה הנמוכה ISMמנהלי הרכש בתעשייה )

סימני  . 2018נק' בסיום  54.3 נק' לעומת 47.2ובסיום השנה עמד על  2009ביותר מאז 

. תוספת המשרות ההאטה בארה"ב החלו לבוא לידי ביטוי גם בשוק העבודה האמריקאי

אלף משרות בממוצע בכל חודש  193לף בממוצע בכל חודש לעומת א 165עמדה על 

. מנגד, שיעור האבטלה  2.9%-ל 3.2%-וקצב הגידול השנתי בשכר האט מ 2018במהלך 

(, לפי נתון חודש נובמבר, PCE-. קצב האינפלציה השנתית )לפי ה.5%3-ל 3.9%-ירד מ

-ב 1.9%לעומת  1.6%ואינפלציית הליבה על  2018-ב 1.7%לעומת  1.5%עומד על 

2018  . 

לרמה של  2019פעמים במהלך  3בהתאם להתפתחויות הנ"ל, הפד הפחית את הריבית 

מיליארד דולר   60קף של ובמקביל חזר לרכוש אג"ח ממשלת ארה"ב בהי 1.75%-1.50%

 בחודש. 

באירופה הצמיחה נותרה יציבה לאורך השנה אם כי ברמת המדינות, הצמיחה בגרמניה 

  1.2%וני הרבעון השלישי, הצמיחה בגוש האירו עמדה על נתהאטה משמעותית. נכון ל

. ההאטה בפעילות הכלכלית בגוש האירו נבעה בעיקר מחולשה של 2018בדומה לשנת 

שיעור האבטלה בגוש  2019וזאת על רקע ההאטה הכלכלית בעולם. במהלך סחר החוץ 

. קצב  2019נכון לחודש נובמבר  7.5%-ל 2018-ב 7.8%-האירו המשיך לרדת מ

-ל 1.1%-ואילו אינפלציית הליבה עלתה מ 1.3%-ל 1.4%-האינפלציה השנתית ירד מ

,  0.5%ינוס נ"ב לרמה של מ 10-הפחית את הריבית ב ECB-ה 2019. במהלך 1.3%

( והתניע מחדש את ההרחבה הכמותית TLTRO IIIהשיק תכנית הלוואות זולות לבנקים )

 מיליארד אירו בכל חודש.   20בהיקף של 

-ב 6.4%לעומת  6.1%כאשר זו עמדה על  2019בסין הצמיחה המשיכה להאט במהלך 

, בעיקר על רקע חולשה בהשקעות 1992, קצב הצמיחה החלש ביותר מאז 2018

 בביקושים לתוצרת התעשייתית.  ו

שוק האנרגיה העולמי חווה שנה תנודתית במיוחד כאשר במהלך רוב השנה השוק 

התאפיין בעלייה עקבית של מחיר הנפט לאור כניסתן לתוקף של הסנצקיות על איראן  

בחודש מאי במקביל לאופטימיות על הסכם של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. בסיכומה 

לחבית כאשר במהלך  66.0$-ל 22.7%-עלה ב BRENTחבית מסוג  , מחיר2019של 

  0.2%-הדולר התחזק ב 2019לחבית. במהלך  74.6$-השנה מחיר חבית נפט כבר הגיע ל

מול   1.3%-אל מול האירו ו 1.9%על רקע התחזקות של  1בלבד אל מול סל המטבעות

מול הדולר  4.7%-מול הין ו 1.0%מול הפאונד,  3.9%. מצד שני, היחלשות של היואן

 הקנדי. 
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הצמיחה נתמכה  2019-. ב2018-ב 3.4%לעומת  3.3%עמדה על  הצמיחה בישראל

בהוצאה  4.1%בשנה שעברה, גידול של  3.7%בצריכה הפרטית לעומת  3.9%מגידול של 

בשנה  5.6%ביצוא לעומת  3.3% , גידול שלבשנה שעברה 4.0%הממשלתית לעומת 

בשנה שעברה.  4.8%בלבד בהשקעה בנכסים קבועים לעומת  0.3%שעברה ומגידול של 

,  3.9%ומעלה עמד בחודש נובמבר )נתון עדכני אחרון( על  15שיעור האבטלה בקרב בני 

  2.0%-ל 2018בסוף  3.1%-וקצב הגידול בשכר האט מ 2018בסוף  4.2%לעומת 

אל מול  8.3%-השקל התחזק ב 2019הנתון העדכני האחרון(. במהלך ) 2019באוקטובר 

-אל מול הדולר, ב 7.8%-אל מול האירו, ב 9.6%-סל המטבעות. בפרט, השקל התחזק ב

 אל מול הפאונד. 4.2%-אל מול היין וב 4.8%

 תקציב וריבית, אינפלציה

. במהלך 2018-ב 0.8%לעומת עליה של  0.6%-ב 2019-מדד המחירים לצרכן עלה ב

(  0.25%השנה בנק ישראל שינה את כוונתו ואותת כי הריבית תיוותר ברמתה הנוכחית )

או תופחת, לאחר שסביבת האינפלציה ירדה משמעותית מתחת לגבול התחתון של יעד  

עומת כוונתו להתחיל בתהליך של יציבות המחירים על רקע התחזקות השקל. זאת ל

 העלאות ריבית כפי שנאמר בתחילת השנה. 

מיליארד שקלים המהווים גידול   317.4-הסתכמו ב 2019הכנסות המדינה ממסים בשנת 

מיליארד   399.8. מנגד, סך ההוצאות )ללא מתן אשראי( עמדו על 3.5%נומינלי של 

לעומת תכנון של  7.1%-ים עלו ב, הוצאות המשרדים האזרחי2019שקלים. בסיכומה של 

  2019-. הגירעון ב1.7%של  לעומת תכנון 2.9%-והוצאות מערכת הביטחון עלו ב 6.0%

. הפער בין יעד הגירעון לבין התוצאה 2.9%מהתוצר בעוד היעד עמד על  3.7%עומד על 

מיליארד שקלים והוצאות גבוהות   9.2-בפועל מוסבר על ידי הכנסות נמוכות מהחזוי ב

 מיליארד שקלים. 2.8מתוכנן של מה

בדצמבר  15-העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים )פורסם ב –מאזן התשלומים 

מיליארד   3.9-)נתון אחרון שפורסם( ב 2019( הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2019

מיליארד דולרים ברבעון השני.  4.2דולרים )נתונים מנוכי עונתיות( בהמשך לעודף של 

מיליארד   14.0ארבעת הרבעונים האחרונים, העודף בחשבון השוטף עמד על  במבט על

 מהתוצר. 3.5%-דולרים המהווים כ

, מדד  40.3%-ב 90, ת"א 15.0%-עלה ב 35, מדד ת"א 2019בסיכום שנת  - שוק המניות

  S&P500-. בארה"ב, מדד ה10.2%-עלה ב SME 60-ומדד ה 21.3%-עלה ב 125ת"א 

-עלה ב NASDAQ-בהתאמה ומדד ה 25.3%-ו 31.5%-עלו ב  JONESDOW-ומדד ה

-הצרפתי עלה ב CAC-, ה27.7%-עלה ב STOXX600-. באירופה, מדד ה39.5%

 MSCI-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה25.5%-הגרמני עלה ב DAX-וה 30.5%
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EM מדד 18.6%-עלה ב ,CSI300 ומדד ה 36.1%-הסיני עלה ב-ikkeiN היפני עלה ב-

20.7% . 

-הסתכם ב 35, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א 2019בסיכום שנת  -שוק הנגזרים

טריליון ₪ במונחי נכס הבסיס. המחזור בחוזרים   3.74-מיליון יחידות אופציה או ב 23.6

אלף חוזים. בשוק המט"ח נסתכם מחזור המסחר  3.7-הסתכם ב 35עתידיים על מדד ת"א 

מיליארד ₪ במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות   437-באופציות דולר/שקל ב

 מיליארד ₪ במונחי נכס הבסיס.  22.9-אירו/שקל הסתכם ב

 אג"ח מדינה

 במהלך %10.3 של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק –אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 

 עלו( שנים 5-2והבינוניות ) %8.7-ב עלו ( שנים 10-5) הארוכות החוב אגרות. 2019 שנת

 . %2.2-ב

  8.3%בריבית קבועה נרשמה עליה של  באפיק השקלי –אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

שנים(  5-2, וחלקו הבינוני )17.8%-+ שנים( עלה ב 5. חלקו הארוך )2019במהלך שנת 

 . 4.1%-עלה ב

-עלה ב 20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  2019בסיכום שנת  -ח קונצרני" אג

יתר  -מדד צמודותבהתאמה.  7.4%-ו  6.5%-עלו ב 60ותל בונד  40, ומדדי תל בונד 8.2%

. ברמת המרווחים  2.6%-, תל בונד צמודות בנקים עלה ב8.7%-, תשואות ב6.9%-עלה ב

נ"ב,   106-נ"ב ל 51-ירד ב 20השנה ננעלה בצמצום מרווחים. המרווח של מדד תל בונד 

נ"ב.  66-נ"ב ל 21-נ"ב ומדד תל בונד בנקים ירד ב 99-נ"ב ל 50-ירד ב 40מדד תל בונד 

נ"ב. בגזרת גיוס הון   195-נ"ב ל 105-המרווח במדד תל בונד שקלי ירד ב באפיק השקלי,

  30.6%, עליה של 2019מיליארד ₪ באמצעות אג"ח בשנת  62.9באפיק, החברות גייסו 

 .בהשוואה לגיוסים אשתקד

 לאחר תקופת הדוחמגמות, אירועים והתפתחויות 

, הביא 2020התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם ברבעון הראשון של שנת  .א

לירידות חדות במדדים המובילים ברחבי העולם וכן בהאטה בייצור ושיבוש בהעברת 

סחורות, נוכח שיבושים בתובלה הבינלאומית וצמצום התעופה הבינלאומית כתוצאה 

 יקושים. מקביעת נהלי בידוד לאוכלוסיות שונות ו/או צמצום בב

נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים אין תחזית למועד סיום המשבר או בלימתו. 

אירועים אלו משרים אי וודאות לגבי ההשפעה הבינונית וארוכת הטווח על הכלכלה 

המקומית והעולמית. הטלטלה הגלובלית בשווקים כאמור לעיל השפיעה על כך שעד  

ניבה הקרן בשנה הנוכחית תשואות שליליות.  למועד החתימה על הדוחות הכספיים ה

וועדת ההשקעות של החברה המנהלת ביחד עם דירקטוריון החברה מקיימים דיונים  
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בנושא במטרה לבצע התאמות הן בתחום תפעול החברה והקרן והן בתחום ניהול 

 ההשקעות.

 בעקבות הירידות החדות בשווקים ירדו נכסי העמיתים: 

   ונט יתרת נכסים שם מסלול

נכון ליום  

)אלפי   31/12/19

)₪ 

נכון  נטו יתרת נכסים 

למועד החתימה על 

 )אלפי ש"ח( הדוחות

מצטברת תשואה 

מתחילת   נומינלית ברוטו

ועד למועד  השנה

  החתימה על הדוחות

 )באחוזים(

 -10.81 255,728,804 289,815 קרן השתלמות לשופטים

 

בהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון, החברה ערכה ישיבת 

בנושאים המתוארים לעיל במטרה לבחון את  16/3/2020מיוחדת בתאריך  דירקטוריון

היערכותה להתפשטות נגיף הקורונה ואופן התמודדות החברה עם השפעות 

התפרצות הנגיף ויכולת פעילותה בהתאם להוראות הממשלה לגבי אופן המשך 

פעילות העסקית והציבור בכלל והיערכות לפעילות במצב חירום בהתאם לתוכנית ה

 המשכיות העסקית של החברה בחירום  וההתאמות הנדרשות. 

ועדת ההשקעות, מנהל ההשקעות ומנהל הסיכונים של החברה עוקבים מקרוב אחר  

ות אירועים בשווקים המקומיים והגלובליים, דנים באופן שוטף בהרכב תיק ההשקע

ומקיימים דיונים תכופים בהתאם להתנהלות השווקים והבורסות בארץ ובעולם, והכל 

 והנזילות הנדרשת.  על מנת לשמור על נכסי קרן ההשתלמות

במקביל, הנהלת החברה וספקיה השונים נערכו לחיזוק היכולות למתן שירותים  

ולהקטין   והקרן ולפעילות  בערוצים דיגיטליים על מנת לשמר את הפעילות של החברה 

 ככל האפשר את הפגיעה בעמיתים.  

מתחילת המשבר לא נראה גידול מהותי בהיקף המשיכות והפדיונות של כספי 

העמיתים )ביחס לתקופות קודמות( ועיקר הירידה בנכסי הקרן הינה עקב התשואות 

 השליליות כאמור לעיל. 

ים לעיל ובכלל ככל שמגמת הקיטון בנכסי העמיתים כתוצאה מהאירועים המתואר

תימשך לאורך זמן, הרי שהחברה צופה עלייה בדמי הניהול הנגבים מהעמיתים  

. הנהלת החברה ממשיכה לעקוב באופן רציף על השינוי בנכסי 2020במהלך שנת 

 הקרן ודמי הניהול יעודכנו בהתאם.

למרץ התקבלה הודעה מרשות שוק ההון שאין לה התנגדות להחלפת  16בתאריך  .ב

 וועדת השקעות. שני חברי 
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 בתקופת הדוח רןפעילות ההשקעות של הק

 הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות. 

 במסגרת הפעילות:  2019במהלך שנת 

מ' ₪ ונמכרו מניות בארץ בהיקף של  8 -באפיק המנייתי: נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ

מ' ₪ ונמכרו מניות   26 -נרכשו מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף של כמ' ₪. כמו כן  15 -כ

 מ' ₪.  32-ותעודות סל בחו"ל בהיקף של כ

מ' ₪ ונמכרו אג"ח צמודות    4.5-נרכשו אג"ח צמודות  בהיקף של כ : קונצרניבאפיק האג"ח 

 מ' ₪.  12-בהיקף של כ

 א' ₪.  3.8-בנוסף, נמכרו אג"ח שקליות לא סחירות בהיקף של כ

ונמכרו אג"ח קונצרניות שקליות מ' ₪  5-בהיקף של כ שקליותקונצרניות  אג"ח קנונמו כן כ

 מ' ₪.  8-בהיקף של כ

 אלף ₪.  700-מ' ₪ ונרכשו כ 2 -כמו כן, נמכרו אג"ח בחו"ל בהיקף של כ

 א' ₪ 472  -בנוסף, נמכרו אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בהיקף של כ

מ' ₪ ונמכרו אג"ח  23מודות בהיקף של באפיק הממשלתי: נרכשו אג"ח ממשלתיות צ

 מ' ₪.  13ממשלתיות צמודות בהיקף של 

מ' ₪ ונמכרו אג"ח ממשלתיות  28בנוסף, נרכשו אג"ח ממשלתיות שקליות בהיקף של 

 מ' ₪.  26.5 -שקליות בהיקף של כ

 מ' ₪ 1.4 -כמו כן, נמכרו אג"ח ממשלתיות בחו"ל בהיקף של כ

 מ' ₪.  0.9נאמנות בהיקף של באפיק אחרות: נמכרו קרנות 

 היקף נכסים מנוהלים .ב

 החברה  לתקנון בהתאם . לשופטיםקרן השתלמות  ניהול מלבד אחרת פעילות אין לחברה

  קופות  חוק להוראות לב ובשים) ענפית קרן השתלמות של מנהלת וכחברה המנהלת

  ניהול  מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל

 . בפועל הוצאות  בסיס על המחויבים

 המנוהלת על ידי החברה: קרן ההשתלמותנכסי היקף 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 284,252  295,093 קרן השתלמות לשופטים

 שינויים במסמכי יסוד  .ג

 .החברה של היסוד במסמכי שינויים  היו לא הדוח בשנת
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 העסקים הרגילירועים החורגים ממהלך א .ד

במהלך התקופה המכוסה בדוח לא אירוע אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של 

 החברה. 

 מהותיים בתקופת הדוחירועים א .ה

, מסר הבנק המתפעל לחברה הודעה מוקדמת על כוונתו  2017בתחילת חודש יוני  .א

לסיים את פעילותו למתן שירותי תפעול לקופות גמל ולהעביר את המערכות 

"מלם"(.  :גמל ופנסיה בע"מ )להלן המשמשות לתפעול קופות הגמל לחברת מלם

  18בתאריך  .11/7/2019החברה חתמה על הסכם למתן שירותי תפעול לקופה ביום 

 .מלםלהתבצעה העברת התפעול מבנק הפועלים  2019ביולי 

נכון למועד הדוחות, דירקטוריון החברה פועל בהרכב חסר של שני דירקטורים מטעם  .ב

 המדינה, מבניהם דירקטור המיועד לתפקיד יו"ר הדירקטוריון.  

חרף פניות חוזרות ונשנות של החברה, גם נכון למועד אישור הדוחות לא מונו נציגים  

שרים בהרכב הדירקטוריון  נוספים מטעם המדינה בדירקטוריון .הדו"חות נסקרים ומאו

 .הנוכחי בו חסר יו"ר דירקטוריון

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים . ו

ענפית, הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינם   קרן השתלמותהחברה מנהלת בנאמנות 

לא  המנוהלת הינה לפי הוצאות בפועל והקרן בפועל. מאחר החברה המנהלת לפי הוצאות 

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים.  

 עסקאות מהותיות .ז

בתקופה המכוסה בדוח לא היו עסקאות משותפות, השקעות בתאגיד אחר או  

 הגדלה/הקטנה בשיעור השתתפות בעסקה או בהשקעה כאמור. 

 ור האסטרטגיה העסקיתתיא .ח

תוך  חיסכון בקרן השתלמותלרנטיבת ניהול החברה רואה חשיבות מרכזית בהעמדת אלט

, אל מול ניהול םקיימים והפוטנציאלייהכרוכות בכך, בפני העמיתים ה חסכון ניכר בעלויות

 .השקעות באמצעות גופי השקעות מסחריים, עתירי דמי ניהול

מתבצע   הקרןעל נותני שירותים במיקור חוץ. תפעול  בהתבסס הקרןהחברה מנהלת את 

  – באמצעות שני נותני שירותים עיקריים מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם

  וזכויות העמיתים  קרןכגורם המתפעל את חשבונות ההמשמש בע"מ  מלם גמל ופנסיה

נהל את כגורם המהמשמש ופסגות בית השקעות בע"מ  בנק הפועלים( -17.7.19)עד 
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באמצעות נושאי  . החברה מפקחת באופן שוטף על פעילותם של גופים אלורןהשקעות הק

 .  שירותים משלימים לצרכי העמיתים , ונותנתמשרה ונותני השירות האחרים בחברהה

שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של  ןשל הקופה באופ ההשקעותהחברה קובעת את מדיניות 

לתיאבון  רמת תשואה ומידת סיכון ההולמים את צרכי העמיתים, בשים לב למאפייניהם ו

משקיעה מאמצים ותשומת לב ניהולית על מנת לקיים באופן קפדני את  , והסיכון שלהם

 קרן ההשתלמותשוק ההון החלות עליה ועל  רשותהתקנות והנחיות  , הוראות החוק

 ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף מוסדי.   ,בניהולה

גם בעתיד על  תוך שמירה העמיתיםבכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת 

 כפי שהיה בעבר. ,שבניהולה קרןרמתו הגבוהה של השירות והניהול המאפיינים את ה

המתמחים בכך  נהל את תיק ההשקעות ע"י גופים המשיך ולהחברה המנהלת תשאף ל

 בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשר.

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל .ט

 החברה אינה צופה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה. 

 היערכות לשעת חירום . י

המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום בהתאם להוראות רשות שוק  לחברה תוכנית

 ההון, ביטוח וחיסכון, התוכנית מתורגלת באופן שוטף.  

  



פ• oכ ru1דיעלהפנימיתהבקרהדבברהנהלהוההדירקטוריוןדוח

 : 1(להלשלופס•ם"השלתמותקןרלניהולהחברה"של , jךקטוףוידהבפקיוחההנהלה,
כספ•.דיווחעלאנותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחרא•תהמנהלת"}"החברה

ביטחוזשלסבירהמדוהלספקדכ•תוכעההמנהלתהחברהשלהפנ•מיתהבקרהמערכת

כספוגםדוחותשלאנותהוהגצההכנהלבגיהמהנלתרה.הבחשלולהנהלהדל•קרסור•ון

ההון.שוקעלוהנהממראותוהו ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלקתניבהאתםהמפורסמים

לפיכך .מובנותמבגלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל • Jשלההתכנוןרמתבטיבתלותללא

בלדבבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןיב•ותאפקסהיכןאלומערכותכ•כקבעאםגם

 .כספ•דזחשלולהגצהלעריכהבהתננחס

עסקאותכ•יחלהבטהמיועדתמקופהקברותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.החשבואנייםומיםוהר•שמוגנ•ם,הנכס•םההבהלה,להשראותבהאתםמבוצעות

והתקשורתהמדועישערוצלהבס•חכדיצעדיםנוקטתהידקרטור•וןבפיקוחההנהלהבנוסף,

 .פג•מיתקברההנליב•צועלרובת ,ביצוע ) mס nitס r (ומנטריםם 11אפקטיב

שלהפנימיתהקברהאפקטיביותאתהער•כההדיקרטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שבקבעור•ונים oקר•עלבהבתסס , 2019דבצמבר 31ל•וםכספיוחודיעלהמנהלתהחברה

 Cס mmittee of Spס nsס ring Organizations of theה-שלהפנימיתהבקרהבמולד
n סCOSO) Treadway Commissi (. מאמינההההנלה ,וזהערכהעלהבבתסס

} believes ( כספידיווחעלהמהנלתהחברהשלהפנימיתהקברהי 2018צדבמרב 31ליזםכי

בית.יאפקטנהיה

/ 

דירקטור

מככ"לית

כספיםנהלמ

חיימוב•ץ'גיל nרו"

צפתצילההשופטת

וו•רי oראבנורו"ח

/ 
/;'~ /~,---~ :::'------;;~~ 

 2020במרץ. 30הדוח:אישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:רהיצמהצפת,צילהאני,

"החברה :ן(להלבע"מ"לשופטיםהשתלמותןקרלנ•הול"החברה • mהשהדזחאת •סקרת . 1

 .)"חחה"ן:(להל 2019לשנתהמנהלת")

שלמגצחסרםולאתיתומהעודבהשלןנכולאמגצכלללוכנםיאהדוחדייעת•,עלהבבתסס . 2

לאם,ימגצאותםנכלולבהןםת•הנסלאורי Qשנכלוליםשהגצמ •דכהחנוץותית 11מועדבה

חבח.המכוסהלתקופההבתייחסםימטעו•הי

 ,נאותופןאבםימשקפודבחהכלולאחרכספימיעדוהכספייםוחותדה ,יידעת•עלבהבתסס . 3

ותזףמיהעצמיבהוןהשינוייםת,ולוהפעתותואצהכספי,המבצאתות,יהמהותהבחינותמכל

חבח.המכוסיםלתקופותועדיםולמהמנהלתהחברהשלםינהמזומ

בקחתשליומםולקקלביעתםםיאחראזוההצהרהמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

ן-וכמנהלת;ההחרבהשלכספידיווחעלהפנ•ימתה!לבקרויליהגלבגיםיזנהל

ונהליםקבחתשלופיקוחנתחתלקביתעםגרמםאואכלה,הל•ם.נוקברותקבענו )א(

ותנ.ע•ידלאבומהמנהלתלחברההמתייחסת•ומהשמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,

החח;שלההכנהפתוקתבמהלךבפרטהלתהמנבחברהאחףם•ידעל

ידוזחעלתיפנימהרקבעתיקבעלופיקחנאוכספי,דיזוחעלמיתיפנבקרהוקבענ )ב(

זלכךהכספיחהדיוזמהימםתלבג•וןביטחשלסבירהדהימלפסקיזעדתהמ ,יכספ

ולהוראות ) IFRS (מייםויבנלאווחידלתקניבהתאםםיכורעהכספייםשהדוחות

ההון;שוקעלונההממ

המנהלתהחברהשלויהגיללבגיםיוההנלהבקרותשלותבייהאפקטאתהערכנז )ג{
םותל .הגילוילבגיוהנהלים.ובקחתשלהאפקטיביותילבגמסקנות•םאתהצגנזו

וכן-הערכתם;עלבהבתססודבחסהזהמכהתקופה

שאירעכספיחוידועלהמנהלתהחרבהלשמ•ת•הפנקבברהישינוכלדבוחוגילינ )ד(

על ,מהות•פןואבעילהשפצשפויריסבואמהותי,פןואבעישהשפהריבע•ברבוען

ן-וככספי;חדיזועלהמנהלתהחברהשלתימניהפהבקרה

דלירקטוריוןהמבקר,וןהחשבלחאהגילינוזוהצהרהריםיהמצההמנהלתבחברהואחריםאני . 5

העדכניתוהערכתנעלבהבתססהמנהלתההחברשליוןרוהדיקרטשלהביקורתוועדת!ל

 :)*(יכספדיווחעלתימיהפנהבקרהלבגיביותר

שלהבפעלתהאועתהיבקבהמהותיותוהחולשותתייםוהמשמעהליקוייםכלאת )א(

החברהשלתה•כולבלפגועיים tשצפסביראשר ,יכספידווחעליתמיהנפהבקרה
 1כוכספי;מדועעלחוודלולסכםלדבע, ,לרשוםהמנהלת

םרבימעואוההנהלהמעורבתבה ,תיתומהשאינהביןותיתומהביןתרמית,כל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמועתידיתפקלהםשישםיאחרםיעודב

כספ.ידיווחעל

 .יןדכלפיעלאחר,דאםכלמאחףותוא •מאחריותועלגרדכ•לעילבאמוראין

יתאריך  2020ץ,במר 30

משמועתיליקויכלעלעו•דלאזוהצהרההמצהיזרםהמנהלתבחברהלאחזרםוליכ•נדגיש )*(

ההנהלהרבתומעהבתרמיתעלוא/ויהכספהדיווחעלמיתיהפנבבקרהמהותיתשהחולוא/ו

כדנשר.ויליגבכצעבפנינויואבואכלהעיםיחשאוככלבחברהםיאחרורמיםגאו
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר ,ראובןסווירי ,אני

"החברה :ן(להל "מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלולניה"החברהיהשנתהדוחאתסקרתי . 1

 .)"וח"הד :ן(להל 2019לשנת )"המנהלת

שלמצגובחסרלאותותימהעובדהשלוןנכלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

לא ,יםמצגתםואנכללוןבהתוהנסיבלאור ,בוושנכללםישהמצגדכיץוהנחמהותיתעודבה

ח.ובדסהוהמכלתקופהבהתייחסיםמטעויהי

 ,נאותןבאופמשקפיםוחדבהכלולאחרכספיומידעהכספייםחותוהד ,תיידיעעלבהתבסס . 3

רימי mוהעצמיןבהוינוייםהש ,לותוהפעתוצאות ,יהכספהמבצאת ,תיותוהמהתוניהבחמכל

בדוח.יםוסהמכולתקופותעדיםולמהמנהלתהחברהשליםהמזומנ

בקרותשללקיומםויעתםלקבםיאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרהויהגילילגבונהלים

םינהלובקרותשלופיקוחנתחתלקביעתםוגרמנאו ,כאלהנהליםותובקרקבענו )א(

עתנוידילמובאהמנהלתלחברההמתייחסתיומהשמידעחילהבטםיהמיועד ,כאלה

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהםיאחרידיעל

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלוקחניפוא ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

לכךוהכספיהדיווחתומהימנלגביביטחוןשלסבירהידהמלספקהמיועדת ,יכספ

להוראותון) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםתושהדוח

ההון;שוקעלנהוהממ

המנהלתהחברהשללוייהגלגבייםהנהלותוהבקרשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וםלת 'לוייהגילגבוהנהליםתוהבקרשלתובייהאפקטלבגימסקנותינואתהצגנוו

ן-כוהערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופה

שאירעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלחובדוניגיל )ד(

על ,תיומהפןובאעילהשפשצפויסבירוא ,יתומהבאופןשהשפיעיעיהרבברבעון

-כןו ;כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימהבקרה

ריוןולדירקטהמבקר,החשבוןהואלרינוגילזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראני . 5

העדכניתוהערכתנעלבהבתססהמנהלתהחברהשלריוןורקטיהדשלהביקורתעדתווול

כספי(*):דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותר

שלהלתבהפעאוהיעתבקבתיותוהמהלשותוהחועותייםהמשמקוייםיהלכלתא )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלתימיהפנהבקרה

-ןוכ ;כספידעימעלולדווחלסכם ,לדבע ,םולרשהמנהלת

יםרבומעאוההנהלהמעורבתבה ,תיתומהשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלתיהפנימבבקרהימשמעותתפקידלהםשישםיאחרםיעודב

כספ.ידיווחעל

 .יןדכליפעל ,אחראדםכלמאחריותואתיומאחרילגרועכדילעילורבאמאין

 2020 ,במרץ 30

תאריך

משמעותייקוילכלעלידועלאוזהצהרהיםהמצהירהמנהלתבחברהריםולאחליכישינדג )*(

ההנהלהרבתומעבהתרמיתעלוא/והכספיחוהדיועלהפנימיתבבקרהתימהותלשהוחו/או

כנדרש.לוייגבנצעובפנינובאויכאלהעיםושאירככלובחברהםיאחררמיםוגוא
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חשבוןרוא•

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

בספידיווחעלפנימיתבקרה-בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2019בדצמבר 31ליוםהחברה)-(להלןמ 11בע
 Cornmittee of Sponsoring Organizations of theה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשל

Treadway Cornmission להלן)-COSO (. לקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה
המצורף.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללתכספי

ביקורתנו.עלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
Board רואילשכתידיעלאומצואשר ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה
מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון
כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירה

שקיימתהסיכוןהערכת 1כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .החברהשל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשה
אנולנסיבות.בהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנושהוערך.הסיכון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךתינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
הממונהלהנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם 1האוצרבמשרדוחסכוןביטוח 1ההוןשרקעל
 .-1964ד 11התשכגמ)ל,קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסובתקנות-2005ה 11התשסגמ)ל,
לניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

נכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופךבמדויקמשקפותסביר,בפירוטאשר,רשומות
כנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם(לרבותהקופה

במשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדי
מסובתקנות-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאםהאוצר,
שלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת-1964ד 11התשכגמ)ל,קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסה
מספקים ) 3 (-ו iהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופה
הוצאה(לרבותהעברהאושימושרכישה,שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידה

 .הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה 1הקופהנכסישלמורשיםבלתימרשות)

מוטעית.הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקתןכןכמר

ארהמדיניותשלהקיוםשמידתארבנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
 .לרעהתשתנההנהלים

השנהבתחילתחיצונידירקטורמינויהעדרעקבחוקיקוורוםחסריםהחברהמוסדות 2018בשנת
החברותרשותידיעלהדירקטוריוןיי"ילתפקידמיועדמהםכשאחדדירקטורים 2מינויוהעדר

לרבותהפנימיתהבקרהבאפקטיביותשפוגעמהמכך.המשתמעכלעלהשנה~בהמשךהממשלתיות
הכספיים.הדוחותאישור

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,החברהלדעתנו,
בקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2019בדצמבר 31ליוםהחברה
 . cosoידיעלשפורסמהפנימית
 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

שבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2018-ו 2019בדצמבר

על 14לביאורהלבתשומתהפניתעםמסויגתבלתידעתחוותכלל 12019בדצמבר 30ביוםהסתיימה
דירקטוריון.ויו"רדירקטוריםמינויהעדרבענייוכספייםדוחותאותם

 )'/ JL) ·lי ( '?ן 2020במרס 30
חשבוןרואיושרת'-ורדיצביתאריך
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חשבוןרוא•

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
משלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2018ו- 2019בדצמבר 31לימים ) 11החברה 11-(להלן
באחריותחינםאלהכספייםדוחות . 2019בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשנים

עלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריון
ביקורתנו.

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלכלליבהתאםביקורתנואתערכנו
אתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתוכדרךחשבון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
הכספיים.שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית.
ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת

אנובכללותה.הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

הכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהנ"להכספייםהדוחותלדעתנו,
השניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2018ו- 2019בדצמבר 31ליוםהחברהשל

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם , 2019בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונה
רשותלהוראותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותובהתאם
הממשלתיות.החברות

דירקטוריםשנימינויהעדרבדבר 14לביאורהלבתשומתאתמפניםאנודעתנוחוותאתלסייגמבלי
הדירקטוריון.יו"רלתפקידהמיועדדירקטורמבניהםהמדינה,מטעם

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBלתקניבהתאםגם,ביקרנו
 31ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2019בדצמבר,

הבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2020במרץ, 30מיוםשלנווהדוח cosoידי
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימית

ושרת'ורדיצבי

?,' J י~· ) f i / 
 1.חשבוןרואי

 2020במרץ 30 ;תל-אביב
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הדירקטוריוןיו"רהצהרת

לתבטתחשניתנומצגיםוהשננקטוהפעלוותבדברףסונח(דו"הממשלתיותהחברתולתקנותבהתאם
 :יכמצתיר ,'יץחיימובל,גיינא , 200S ·התשס"הן)הדירקטוריוח"דווהכספייםהדו"חות

לשופטיםהשתלמתוקןרוליהלנהחכרהשלהדירקטוריוןדווחםהכסיפיהדוחותתאבחנתי . 1
 .הדוחות) •להלןיחדםיהנ(ש 2019לשנת )החברה •ןלהל(מ"עב

בדהעושלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחתו ,הדוחותאתשבחנתיולאחוילידיעתבהתאם . 2
הנסיבתולאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחץותימהותעובדהשלמצגבהםחסולואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהסייחבהתםימטעוייהלא ,מצגיםאותםתנוינשבהן

דוחבהכללואחויכספומידעהכסיפיםדוחותה ,הדוחותאתשבחתניולאחולידיעיתםאבהת . 3

תוצאות ,הכסיפהמצבאת ,המהותיותהבחינותלמכ ,ואנתאבופןמשקפיםטוריןוקהדיר
םהמצוגיתלווקתופםימילםיתהעימתיוכוזבםוהשינויייהעצמהוןבםהשינויי ,פעולתוה

 .דבוחות

שלבחברהםיימתותקלוהלקביעתםאחראי ,וזכהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלדצ ,ניא . 4
גרמנואו ,כאלתונהליםותקרבקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדושגילוילצורןונהליםבקוות

תייחסהמותימהשמידעחילהבטהמיודעים ,כאלהונהליםבקוותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהקופתתבמהלךבפרט /בחברהריםאחדיילעלידיעתנומובאולחברה

כרההחשלהמקנרוןבהחשלראוהוניליג /כזוההצרההמצהיירםבחכרהםיואחריאנ . 5
יבותר:העדכניתהערתכנועלבהתבססשלה,ןויולדירקטור

קכרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהתויותוהחולשותהמשמעותייםםהליקוייכלאת )א
 ,לרשוםהחברהולתיכעללועהלהשפיעסביראבופןהעלוליםכספיוחיודעלפנימית
 ;כספימידעודלווחלסכם /לעבד

אחריםעובדיםאוםימנהלשמעורבים ,מהותיתהנישאוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשליכספיווחדעלהפנימיתרהבקכתיומשמעתפקידיעבל

 .ןדיבליפעלאחר'דאםבלמאחריותאותויימאחרלגרועיכדלעילאבמוראיו

 2020ץ,נמר 30
יןתאו
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החברהמנב"ליתהצהרת

להבטתחשניתנוםחוגצמישננקוטהעפלותודבברנוסףחו•כדוהממשלתיותהחברתוקתלנתובהאתם
י:כמצהירהצפת,צילההשופטתאני, , ZOOS-ה 11תהשסהידקרוטירןו)וודו•חהכסיפיםתוח"הדו

לשופטיםהשתלמתוקרןלינהלוהחברהשלוריוןהידקרטדווחהכסיפיםהדותוחאתבחנתי . 1
הדוחו)ת.-להלןידחניהם(ש 2019לשנתחחכוה) •(ללהןמ"בע

עודבהשלנכןואלצמגיללובםיאנםחהדחח ,הדוחותאתשח.בתבילואחרלידייתעבתהאם . 2
הנסיובתלרוא 1שניתונשהמגציםדכיהנוחץהמיתותעודבהלשצג:נגבהםחסר ~tבה\תית
דבוחתו.המוכסהתלקופהבהיתיסחמטעיםיהיולא ,צמגיםאתוםניתנושבהן

דבוחהכללואחרכספיומעדיהכסיפיםהדוחתוודהתוח,אתשבחתנילוארחלדייעתיהבתאם 3.
תצואתו 1הכיפסהמצבתאהמהויתתו,הביחנתומלנ ,נאותאבוןפםשקפיםדהירקטוריןו

המצוגיםתלוקותופלימיםעהימתיםבזכיותווהשינוייםהצעמיבהוןהשיניוים ,העפולתו
דבוחתו.

שלבובחתלוקתהיימתוםקליבתעםאחראיתכזו,הצהרההצמהיריםבחברהאחירםדצל ,אני . 4
גרמנואולאכה'ונהליםקבותוקעבנולכןאתדובםודבחתו.הדנרשגייולוצלוןונהליםקבותו

התמייחסמהתוישימעדלהטביחהימידעום ,אכלהםינחלוקברתושלפיוקחונתחתלקביעתם
דתותוח.שלנהתכהתקופתבמחןלבפרט ,בחימהאחריםידיעללידיעתונומנאלחברה,

s . ההברהשלהרקבמהחשובןלרהאוגילינו ,זכוההצרההמהציריםבחברהחריםואאני
 :יבתורהדעכניתהערתכנועלבהתבססושלהטוירןוולדיקר

שלהבהתלעפאזקביבתעה mהמהתויתוהחלושוהמשעמתוייםיוקיםילהבלתאא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסיבראבוןפעולילםהבסיפדיווחעלפנימיתבקרה
 ;כפסיימדעדלוווחלכסם /לעבד ,לרשום

אחירםעודניםאומנהליםשעמרויבם ,מתוהיתשיאנהוביןמהותיתיבן ,תרמיתבל )ב
החברה.שלכספיידווחעלהפנימיתקבברהי mמשמעתפקידעבלי

 .ידןכלפיעלואחרדאםבלמאחויזתא\אמחריותיגורעלידבלעילאבוםויאן

o ; 2020 ,במוץ 
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחוונדוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סוויריראובןח 11רוואני-12005ה 11התשסהדירקטוריון>ח 11דווהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחדם(שניה 2019לשנתהחברה)-ןהל(למ 11בע

עובדהשלןנכולאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתירולאחלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור 'שניתנושהמצגיםיכדהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםהיוילא ~מצגיםאותםניתנושבהן

וחבדהכלולאחריכספומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתירולאחלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת /המהותיותהבחינותמכל ,תונאבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםתופותקוללימיםהעמיתיםבזכויותםינויוהשיהעצמיןבהוהשינויים ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיוזוכהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםתובקרקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןםינהלובקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחםיהמיועד 1כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה/

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהחריםואאני . 5
 :תריובכניתהעדהערכתנועלבהתבסס'שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהיעלהשפסבירבאופןהעלוליםיכספדיווחעלפנימיתבקרה
 iכספימידעחודלוולסכם /לעבד /לרשום

חריםאעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספייווחדעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל /אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילורבאמאיו

 2020מרץ,ב 30
תאויד

-------v 
נהלתהמהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריןראובח"רו
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דוחות רווח והפסד
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

201920182017

אלפי ש"חבאור

 1,338  1,263  1,316 8(ז), 2הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

 1,338  1,263  1,316 סך כל ההכנסות

 1,338  1,263  1,316 10הוצאות הנהלה וכלליות

 1,338  1,263  1,316 סך כל ההוצאות

 -  -  - רווח לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

מ היא חברה מנהלת  כהגדרתה בחוק הפיקוח "החברה לניהול קרן ההשתלמות לשופטים בע.א
בהתאם לחוק החברה . וכפופה לחוק זה, 2005-ה "התשס, )קופות גמל(על שירותים פיננסיים 

פועלת שלא למטרות רווח ומטרתה היחידה היא ניהול חסכונות העמיתים בקרן ההשתלמות 
.לשופטים שבניהולה

, החברה מוגדרת גם כחברה ממשלתית ולכן היא כפופה לחוק החברות הממשלתיות
.והתקנות שהותקנו על פיו 1975-ה"תשל

–לקופת גמל , ביצעה החברה שינוי מבני להפיכתה מקופת גמל תאגידית, בהתאם לחוק האמור.ב
החברה –המנוהלת בנאמנות על ידי חברה מנהלת ") הקרן"–להלן (קרן השתלמות לשופטים 

"). החברה"–להלן (מ "לניהול קרן השתלמות לשופטים בע
וכן על ידי רשות , המהלך אושר על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות

ואישור לקרן ) 5/041' רישיון מס(אשר העניקה לחברה רישיון לפעול כחברה מנהלת , שוק ההון
).2019בדצמבר  31האישור חודש עד ליום (ההשתלמות 

 -ל " מ"קרן השתלמות לשופטים בע"שונה שם החברה מ 30/4/07ביום , במסגרת השינוי המבני
".קרן השתלמות לשופטים"והקרן נקראת , "מ"החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"

, תוקן תקנון ההתאגדות של החברה תוך אימוץ תקנון חדש עבור החברה המנהלת, כמו כן
.ואומץ תקנון חדש עבור קופת הגמל

 -להלן(ביטוח וחסכון , הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון.ג
.וכללי חשבונאות מקובלים) הממונה על שוק ההון

בהתאם להחלטת . הדוחות הכספיים נערכו גם בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות
לגבי החברות הממשלתיות , התקינה החשבונאית הכללית 5.8.2004מיום  70/הממשלה בק

הינה בנוסף לתקינה של , התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות. הינה של הסקטור הפרטי
הסקטור הפרטי או כהרחבה או כחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט 

, לפיכך.התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק. בחוזרי הרשות
התקינה החשבונאית הכללית לגבי הקרן היא זו שנקבעה בהוראות רשות שוק ההון ביטוח 
וחסכון ואילו הנחיות רשות החברות הממשלתיות באות כהרחבה או כחידוד לנושאים 

.ספציפיים

ביטוח וחסכון חוזר המחיל את הוראות תקני , פרסם הממונה על שוק ההון 7/5/07ביום .ד
.1/1/08החל מיום , הדיווח הכספי הבינלאומיים בגופים מוסדיים

נכון לתאריך המאזן אין ליישום תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים השפעה על הדוחות 
.להלן 2הכספיים של החברה למעט האמור בביאור 

:הכנסות.ה
אי . פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח, על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה

לכך כל הכנסות החברה מדמי ניהול  אשר חייבה בהן את הקופה  הן על פי הוצאותיה בפועל 
.לפיכך אין לחברה רווחים או הפסדים, ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על פי הוראות הדין

:הון עצמי.ו
ובהיותה חברה מנהלת של קופת גמל מפעלית , לחוק קופות גמל) 3)(א(4בהתאם לסעיף  

.פטורה החברה מהון עצמי מינימנלי, לעיל' בהתאם  לרישיון שניתן לה כאמור בסעיף ב

אין החברה מציגה דוח על השינויים בהונה העצמי , לעיל' לאור האמור בסעיף זה ובסעיף ה 
בהיעדר משמעות למידע זה

בדוחות כספיים אלו לא ניתן מידע על השינויים בתזרימי המזומנים בהיעדר משמעות למידע .ז
.זה
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 - כללי (המשך) 1באור  

 :איחוד דוחות כספיים.ח
ל "נכסיה והתחייבויותיה של הקרן הנ. קופת גמל מסוג קרן השתלמות, החברה מנהלת

בנפרד מחשבונות החברה ואין לחברה בעלות , על פי הוראות החוק המתייחסות, מנוהלים
לפיכך לא נכללו פעולות ונכסי הקרן בדוחות .  עליהן או התחייבות לתשואה לעמיתיהן

.הכספיים

:הגדרות.ט

:בדוחות כספיים אלה
 

מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לשופטים בע– החברה.1

.קרן השתלמות לשופטים– הקופה/ הקרן.2

ובתקנות הפיקוח על בתקנות מס הכנסה , IAS 24 -כמשמעותם ב– צדדים קשורים.3
.2012 -ב"תשע,)כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

.2010 -ע"התש) דוחות כספיים שנתיים(בתקנות ניירות ערך כמשמעותם  -בעלי עניין .4

חברת מלם גמל  -18.7.19 -החל מ. מ"בנק הפועלים בע -17.7.19עד  -הגוף המתפעל .5
.מ"ופנסיה בע

. מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–מדד  .6

. ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון– רשות שוק ההון.7

.2005, ה"התשס–) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – חוק קופות הגמל.8

 -ד "תשכ -) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  - תקנות מס הכנסה.9
1964.

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי  -)   IFRS -להלן(תקני דיווח כספי  בינלאומיים .10

והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ) IASB(הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

)IFRS (  ותקני חשבונאות בינלאומיים)IAS ( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על

או פרשנויות שנקבעו על ידי ) IFRIC(ידי הועדה לפרשנויות של  דיווח כספי בינלאומי 

.בהתאמה, )SIC(הועדה המתמדת לפרשנויות 
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים.א

"). IFRS" -להלן(הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
.2020, במרץ 30י דירקטוריון החברה ביום "הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע

שימוש באומדנים ושיקול דעת.       ב

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת , IFRS-בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים , בהערכות

.יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות, והתחייבויות

תקני דיווח בינלאומיים   .ג

דוח רווח והפסד. 1

תקני " -להלן(הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם 

IFRS (" אשר פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם
.         וכן בהתאם להנחיות הממונה, נקבעה המדיניות החשבונאית של החברה

IAS 24בינלאומי תקן חשבונאות . 2

) התיקון –להלן ( IAS 24 -התיקון ל -גילויים בהקשר לצד קשור IAS 24בינלאומי תקן חשבונאות 
מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור ולמנוע חוסר עקביות 

התיקון מיושם למפרע החל מדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום .ביישום הגדרה זו
.2011בינואר  1

.הגילויים המתאימים נכללו בדוחות הכספיים

בסיס המדידה.ד

.הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית 

:בסיס הערכת הנכסים .ה

מזומנים ושווי מזומנים

שווי מזומנים . מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה
כוללים השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של 

מזומנים ושווי מזומנים מוכרים  .מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווים
.לראשונה במועד היווצרותם
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

: חדשים IFRSיישום לראשונה של תקני .ו

לא צפויה להיות , חדשים שפורסמו ואשר טרם הגיע מועד יישומם IFRSלתקני , להערכת החברה
.השפעה מהותית על המצב הכספי ועל תוצאות הפעילות של החברה

:הכרה בהכנסות.ז

צפוי שההטבות , הכנסות מוכרות בדוחות על הרווח הכולל כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שיתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 

.למדידה באופן מהימן

 - חייבים ויתרות חובה 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20192018

אלפי ש"ח

 62  57 הוצאות מראש

 203  285 קרן השתלמות לשופטים- צד קשור

 265  342 סה"כ חייבים ויתרות חובה

 - מזומנים ושווי מזומנים 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20192018

אלפי ש"ח

 99  6 מזומנים למשיכה מיידית
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 - הון מניות 5באור  

' מניות מסוג ב 250' , מניות מסוג א 250כשהוא מחולק ל , א"י כ"ל 501החברה נרשמה בהון מניות בסך של 
.לא כל ההון הונפק ונפרע. ומניית הכרעה אחת

:עם הנהגת השקל החדש נערכה חלוקת ההון בשקלים חדשים באופן הבא

נפרע רשום
ח"ש ח"ש

)זהה - 2018( 2019בדצמבר  31ההרכב ליום 

0.0001 0.0001 ח"ש 0.0001מנית הכרעה בת  1

0.025 0.025 ח"ש 0.0001בנות ' מניות רגילות א 250
(*) 0.025 ח"ש 0.0001בנות ' מניות רגילות ב 250

0.0501

הקרן מבצעת בירור של כמות המניות . שהונפקו' קיימת אי בהירות לכמות המניות מסוג ב(*) 
.המדוייקת שהונפקה

 - מיסים על הכנסה 6באור  

, פועלת החברה כחברה ללא מטרת רווח, בפועל. החברה הינה מוסד כספי לעניין מס ערך מוסף ומס הכנסה
.מאחר וכל הכנסותיה שוות להוצאותיה

 - זכאים ויתרות זכות 7באור  

 בדצמבר31ליום 

20192018

אלפי ש"ח

 62  57 הכנסות מראש

 280  276 הוצאות לשלם

 22  15 מוסדות ורשויות ממשלתיות

 364  348 סך הכל זכאים ויתרות זכות
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 - הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות 8באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

201920182017

אלפי ש"ח

 1,338  1,263  1,316 הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

שיעור ממוצע של דמי ניהול

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

201920182017

אחוזים

0.450.410.44דמי ניהול מקרן ההשתלמות

 - נתונים אודות קרן ההשתלמות שבניהול החברה 9באור  

תקבולים ותשלומים, היקף נכסים מנוהלים. א

לשנה שהסתיימה ביום

31ליום 
2019 בדצמבר 201931בדצמבר 

סך נכסים
תשלומיםתקבוליםמנוהלים

אלפי ש"ח

 15,745  25,013  295,093 קרן השתלמות לשופטים
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 - נתונים אודות קרן ההשתלמות שבניהול החברה (המשך) 9באור  

העברות כספים. ב

לשנה
שהסתיימה

31ביום 
2019בדצמבר 

קרן ההשתלמות

אלפי ש"ח

העברות מגופים אחרים

 38 העברות מקופות גמל

העברות לגופים אחרים

(31,232)העברות לקופות גמל

(31,194)העברות, נטו
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 - הוצאות הנהלה וכלליות 10באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

201920182017

אלפי ש"ח

 82  83  81 פרמיית ביטוח דירקטורים

 183  156  155 גמול דירקטורים

 217  209  204 )13דמי ניהול לגוף המתפעל (ראה ביאור 

 108  105  102 )13דמי ניהול מנהל השקעות (ראה ביאור 

 4  5  1 דמי ניהול בגין תעודות סל וקרנות נאמנות

 699  673  713 ייעוץ משפטי ומקצועי *

 13  13  13 אחזקת מחשב ואינטרנט

 28  3  12 משלוח דוחות

 (*)3  (*)8  21 הוצאות מסלקה פנסיונית

 2  -  - הוצאות פחת

)(*)1( (*)8  14 אחרות

 1,316  1,263  1,338 

171113הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך

מוין מחדש(*) 
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* פירוט הוצאות ייעוץ משפטי ומקצועי 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

201920182017

אלפי ש"ח

 89  89  86 ביקורת חשבונות

 90  66  86 מבקר פנים

 153  152  154 מנהל כספים

 145  145  145 יעוץ משפטי

 71  71  72 יעוץ השקעות

 49  49  49 ניהול סיכונים

 84  84  84 ממונה אכיפה ומזכירות

 11  11  17 אבטחת מידע

 7  6  20 מקצועיות

 713  673  699 

 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים 11באור  

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. א

:ההרכב

2019, בדצמבר 31ליום 

קרן
השתלמות
לשופטים

אלפי ש"ח

285קרן השתלמות לשופטים - צד קשור

(57)הכנסות מראש

 285יתרת נכסי חוב וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של קרן השתלמות לשופטים עמדה על (*) 
.ח"אלפי ש
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 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך) 11באור  

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. ב

2019, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

קרן
השתלמות
לשופטים

אלפי ש"ח

1,316הכנסות מדמי ניהול

הוצאות דמי ניהול בגין קרנות ותעודות סל
-של פסגות

1,316

תגמולים והטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים. ג

 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

מס'
סכוםאנשים

מס'
סכוםאנשים

מס'
סכוםאנשים

אלפי ש"ח
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

615561566183הוצאות שכר בגין דירקטורים

818382פרמיית ביטוח דירקטורים

102105108דמי ניהול מנהל השקעות

.מוחזקים על ידה עבור המדינה או אחרים/זכויות בנכסים שבידי החברה או שמופעלים.ד
.אין בחברה נכסים כאמור

.רשויותיה וחברות ממשלתיות אחרות, עסקאות עם מדינת ישראל.ה
.אין עסקאות כאלה

 - התחייבויות תלויות 12באור  

מטילים התחייבות על החברה בנסיבות שפורטו , ותקנות שהותקנו על פיו 1958 -ח "חוק הגנת השכר התשי
. בחוק בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה

.למיטב ידיעת החברה המנהלת אין לתאריך הדוחות הכספיים חובות אשר לא סולקו במועדם
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 - הסכמים והתקשרויות 13באור  

:לחברה הסכמים מהותיים עם נותני שירותים

אישר דירקטוריון החברה המנהלת התקשרות בהסכם לניהול תיק השקעות מול  31/3/08ביום .א
מ וזאת בקשר עם ניהול תיק ההשקעות של קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי "פסגות ניירות ערך בע

. החברה
 2010מחודש יולי , ")פסגות("בהתאם לסיכום שנערך בין החברה המנהלת לבין מנהל ההשקעות 

.0.035%אחוז הגביה של דמי הניהול הוא 

מ לקבלת שירותי תפעול וניהול חשבונות "הסכם עם בנק הפועלים בע 2008החברה חתמה בשנת .ב
. שבניהול החברה) קרן השתלמות -שופטים (לעמיתי קופת הגמל 

לאור הודעת הבנק המתפעל על כוונתו לסיים את פעילותו למתן שירותי תפעול לקופות גמל ולהעביר 
, ")מלם"להלן (מ "את המערכות המשמשות לתפעול קופות הגמל לחברת מלם גמל ופנסיה בע

 2019ביולי  18בתאריך . 11/07/2019החברה חתמה על הסכם למתן שירותי תפעול לקופה ביום 
.התבצעה העברת התפעול מבנק הפועלים לחברת מלם

 - אירועים מהותיים 14באור  

לאור הודעת הבנק המתפעל על כוונתו לסיים את פעילותו למתן שירותי תפעול לקופות גמל ולהעביר . 1

החברה , ")מלם"להלן (מ "את המערכות המשמשות לתפעול קופות הגמל לחברת מלם גמל ופנסיה בע

התבצעה  2019ביולי  18בתאריך . 11/07/2019חתמה על הסכם למתן שירותי תפעול לקופה ביום 

.העברת התפעול מבנק הפועלים לחברת מלם

, דירקטוריון החברה פועל בהרכב חסר של שני דירקטורים מטעם המדינה, נכון למועד הדוחות. 2

. ר הדירקטוריון"מבניהם דירקטור המיועד לתפקיד יו

גם נכון למועד אישור הדוחות לא מונו נציגים נוספים מטעם , חרף פניות חוזרות ונשנות של החברה

.המדינה בדירקטוריון 

.ר דירקטוריון"חות נסקרים ומאושרים בהרכב הדירקטוריון הנוכחי בו חסר יו"הדו
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 - אירועים לאחר תאריך המאזן 15באור  

הביא לירידות חדות במדדים , 2020התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם ברבעון הראשון של שנת . א

נוכח שיבושים בתובלה , המובילים ברחבי העולם וכן בהאטה בייצור ושיבוש בהעברת סחורות

או צמצום /הבינלאומית וצמצום התעופה הבינלאומית כתוצאה מקביעת נהלי בידוד לאוכלוסיות שונות ו

.בביקושים

אירועים אלו . נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים אין תחזית למועד סיום המשבר או בלימתו

הטלטלה . משרים אי וודאות לגבי ההשפעה הבינונית וארוכת הטווח על הכלכלה המקומית והעולמית

הגלובלית בשווקים כאמור לעיל השפיעה על כך שעד למועד החתימה על הדוחות הכספיים הניבה הקרן 

וועדת ההשקעות של החברה המנהלת ביחד עם דירקטוריון החברה . בשנה הנוכחית תשואות שליליות

מקיימים דיונים בנושא במטרה לבצע התאמות הן בתחום תפעול החברה והקרן והן בתחום ניהול 

.ההשקעות

: בעקבות הירידות החדות בשווקים ירדו נכסי העמיתים

יתרת נכסים נטו  שם מסלול

 31/12/19נכון ליום 

)אלפי ₪(

יתרת נכסים נטו נכון 

למועד החתימה על 

)ח"אלפי ש(הדוחות 

תשואה מצטברת נומינלית 

ברוטו מתחילת השנה ועד 

למועד החתימה על 

)באחוזים(הדוחות 

-289,815255,728,80410.81קרן השתלמות לשופטים

מיוחדת בתאריך החברה ערכה ישיבת דירקטוריון, בהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון

בנושאים המתוארים לעיל במטרה לבחון את היערכותה להתפשטות נגיף הקורונה ואופן 16/3/2020

התמודדות החברה עם השפעות התפרצות הנגיף ויכולת פעילותה בהתאם להוראות הממשלה לגבי אופן 

המשך הפעילות העסקית והציבור בכלל והיערכות לפעילות במצב חירום בהתאם לתוכנית המשכיות 

. העסקית של החברה בחירום  וההתאמות הנדרשות

מנהל ההשקעות ומנהל הסיכונים של החברה עוקבים מקרוב אחר אירועים בשווקים , ועדת ההשקעות

דנים באופן שוטף בהרכב תיק ההשקעות ומקיימים דיונים תכופים בהתאם , המקומיים והגלובליים

והנזילות והכל על מנת לשמור על נכסי קרן ההשתלמות, להתנהלות השווקים והבורסות בארץ ובעולם

. הנדרשת

הנהלת החברה וספקיה השונים נערכו לחיזוק היכולות למתן שירותים ולפעילות  בערוצים , במקביל

. ולהקטין ככל האפשר את הפגיעה בעמיתיםדיגיטליים על מנת לשמר את הפעילות של החברה והקרן

ביחס לתקופות (מתחילת המשבר לא נראה גידול מהותי בהיקף המשיכות והפדיונות של כספי העמיתים 

. ועיקר הירידה בנכסי הקרן הינה עקב התשואות השליליות כאמור לעיל) קודמות

הרי , ככל שמגמת הקיטון בנכסי העמיתים כתוצאה מהאירועים המתוארים לעיל ובכלל תימשך לאורך זמן
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 - אירועים לאחר תאריך המאזן (המשך) 15באור  

הנהלת החברה ממשיכה לעקוב . 2020שהחברה צופה עלייה בדמי הניהול הנגבים מהעמיתים במהלך שנת 

.באופן רציף על השינוי בנכסי הקרן ודמי הניהול יעודכנו בהתאם

למרץ התקבלה הודעה מרשות שוק ההון שאין לה התנגדות להחלפת שני חברי וועדת  16בתאריך . ב

. השקעות
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