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עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילותא:חלק

כללי

המנהלת )החברה"" :(להלןמ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהבתיאורעוסק ,זהפרק

(להלן:בישראלהמשפטבתיבמערכתלשופטיםהשתלמותדמילתשלוםהמיועדתהשתלמותקרן

פניצופהמידעהמנהלתהחברהכללהזהבדו"חפעילותה.יותחומעסקיההתפתחותה, ,"הקרן")

 ,כוללכאמורמידע .ערך")ניירותחוק"-ן(להל 1968-התשכ"ח ,ערךניירותבחוקדרתוכהגעתי,ד

אשר ,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות ,מטרותתחזיות, ,היתרבין

כללבדרךיזוההזהבדוחעתידפניצופהמידע .החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

"בכוונתמאמינה""החברהמעריכה""החברהמצפה""החברהצופה""החברהכמובאמירות

 .דומיםוביטוייםמתכננת""החברהבוחנת",החברה"החברה

שלהסובייקטיביתהערכתהעלרקמבוססוהואמוכחתעודבהמהווהואינעתידפניצופהמידע

במועדניהבפשהיה ,כללימידעניתוחעל ,השארביןבהנחותיה,הסתמכהאשר ,החברההנהלת

לנכונותו"בותהתחבהםתנהינלאאשר ,וסקריםמחקרים ,ציבורייםפרסומיםובכללו ,זהח"דועריכת

 .עצמאיבאופןהחברההנהלתידיעלבנחנהלאונכונותו ,בהםהכלולהמידעשלשלמותואו

להיותעשויהיאוהודאיתאינהעתידפניהצופהמידעשלהתממשותואיו/אוהתממשותובנוסף,

גורמי ,ובכללם ,החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםמושפעת

החיצוניםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכןהחברה,פעילותאתהמאפייניםהסיכון

 .זהבדו"חהמתואריםהחברהותפעילעלהמשפיעים

דו"חשקוראיהרי ,סבירותהינן ,זהבדוחשמופיעותכפי ,שציפיותיהמאמינהשהחברהאףעל ,לפיכך

יפנצופהבמידעשהוצגומאלהשונותלהיותעלולותבעתידבפועלהתוצאותכיזבאתמוזהריםזה

 .זהח"בדוהמואבעתיד

אולעדכןמתחייבתאינהוהחברהנכתבהואבולמועדורקאךמת"חסזהבדוחעתידפניצופהמידע

 .לידיעתהיעיגורכאמלמידעבקשרנוסףשמידעככלזהמידעלשנות

מקצועייםמונחיםמקובליםבמסגרתואשררבמקצוע••דעהדורשיםבתחומיםה•נןהחברהילויותפע

ככלבהירבאופןהתאגידעסקיתיאוראתלהביאמנתעל .החברהותפעיללהבנתהחיונ"םםרבי

ובאורהסברבצרוף ,אלהמקצועייםבמונחיםהכרחישימושתוךהחברהעסק•וראתיהואב ,שניתן

בלבדזהדו"חלצרכיה•נוזהבפרקהכלוליםהחיסכוןמוצרילגביהמובאהתיאור .שניתןככלבהירים

לאוהואדיןכלבהוראותו/אוהחברהנוןבתקורטיםפהמהתנאיםהםוהמחייביםהמלאיםוהתאנים

כאמורהתקנוןפרשנותלצרכיישמשולאייעוץמהווה
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עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילות .א

בע"מ,לשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976וםמיממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

 .במשקהשכיריםהעובדיםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

שכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמותקרןהינההקרן

 .)ומבעידעובדותהפקד(

שלמחדשארגוןשלתהליך 'גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"בשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידיתהקופה

תכניתשהינהלשופטים"השתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,)המנהלת""החברה :(להלןבע"מ"

היחידהלותהיפע .)"הקרן'' :להלן(המנהלתהחברהי"עבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישותללא

 .הקרןניהולהינההחברהשל

 ,המנהלתהחברהןביורישומיתמשפטית ,חשבונאיתהפרדהנעשתה ,המבניהשינויבעקבות

ותהדוח ,המבניויהשינעקב .בההעמיתיםיותוזכוהקרןנכסילבין ,יותיהייבווהתחסיהנכ

רשותחוזריהנחיותפיעל ,הקרןשלהכספייםמהדוחותהופרדוהמנהלתהחברהשלהכספיים

 .ההוןשוק

עלהממונהידיעללשכירים"השתלמותקרן"כאושרההחברהע"יהמנוהלתההשתלמותקרן

(מתחדש 31/12/2017ליוםעדשתוקפו 294מס'הכנסהמסובאישור ,וחסכוןביטוח ,ההוןשוק

 .)לעתמעת

-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

1975 . 

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

הזכות ,איוגסרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת ) 1

להכרעההזכותישראללמדינת .ןהדירקטוריור"יוישמשמהםשאחדדירקטורים 4למנות

 ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרה

המשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאיהשיהמיידיעלתוחזקאשר

 .ההכרעהלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבעוןהעלי

הזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות-50%החברהעמיתי ) 2

 .החברהל"כמנכישמשמהםשאחדדירקטור•ם 4למנות
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החברה:שלהאחזקותמבנהתרשיםלהלן

פעילותתחומיב.

ענפיתגמלקופתשהינה ,לשופטיםהשתלמותקרןניהולאחד-לותיפעבתחוםעוסקתהחברה

קופותחוק"להלן:(-2005תשס"ה ,הגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה

לבםיובש(תיענפגמלקופתשלמנהלתוכחברההמנהלתהחברהלתקנוןבהתאם .)גמל"

נובעותהחברההכנסותכל .רווחלמטרתשלאהינההחברהפעילות ,)גמלקופותחוקלהוראות

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמי

במניותיהועסקאותהחברהבהוןהשקעות .ג

מהותיתעסקהכלנערכהולאהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולאולפיכךמניותהוןאיןלחברה

 .בחברהענייןבעלידיעלבמניותיהאוהחברהבהון

דיבידנדיםחלוקת .ד

למטרתשלאפועלתהחברה ,ככזו .ענפיתגמלקופתלניהולחברההינההחברה ,לעילכמוסבר

רהבהחניהוללשםמשמשיםאשר(בפועליהלהוצאותבהתאםהולינדמיהימעמיתוגובהרווח

לפיכך .כאמורלהוצאותיהמעברהכנסותבחברהשייוצרומבליהקרן)לעמיתישירותיםומתן

 .דיבידנדלחלקיכולתתהיהולאאיןלחברה
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פעילותתחומילפיהחברהעסקיתיאורב:חלק

רותיםושימוצריםא.

 :לן(להלשופטיםהשתלמותקרןניהול-אחדפעילותבתחוםעוסקתהחברה ,לעילכאמור ) 1

בחוקכהגדרתה ,ענפיתגמלתפקוהינההחברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרן"הקרןי').

יטוחב ,וןההשוקעלונההממיידעללשכירים"השתלמותקרן"כהמאושרת ,גמלקופות

ליוםעדשתוקפו 294 'מסהכנסהמסבאישורהכנסהמסנציבותידיועל ,וחסכון

אותלמותהשלצרכיכספיםלצבורתילעממאפשרתקרןה .לעתמעתומתחדש , 31/12/2017

 .מסמהטבותולהינותמטרהלכלבהלחסוך

שיקולפיעליושקעוהנכסים .הדיןלהוראותבכפוףשוניםלנכסיםפיםושחיהיוהעמיתיםנכסי

מסלול.לכלהספציפיתההשקעותבמדיניותבהתחשב ,ההשקעותועדתשלדעתה

ההשתלמותקרןתקנוןשינוי ) 2

קרןתקנוןלתיקוןהחברהדירקטוריוןאישורשהתקבלולאחר 2016יוניבחודשא.

תקנוןלתיקוןבקשהוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלמשדריהוגשה ,ההשתלמות

הנופליםיםהשופטסוגיאתירלהבההחברהיקשהבהבקשהבמסגרת .ההשתלמותקרן

לכהןשבתמנושופטיםגםשיכללובאופן ,לקרןכעמיתיםלהצטרףיםוהזכאשופטלהגדרת

הממונהאישורהתקבלטרם ,זהדוחלמועדנכון .ודייניםרשמים ,וניםהשהדיןבבתי

 .התקנוןלתיקון

תיקוניםלעריכתבקשהלהגשתהחברהדירקטוריוןאישורהתקבל 2016יוליבחודש .ב

שינוייםלערוךהחברהמבקשתהבקשהבמסגרתההשתלמות.קרןבתקנוןנוספים

הפקדתשתתאפשרכךההשתלמותלקרןכספיםבהפקדתהעוסקיםהתקנוןבסעיפי

 .לגמלאותאויצשיםושופטבדימוסשופטיםידיועלעצמאיבמעמדעמיתיםידיעלכספים

אבסעיףכמפורטןהתקנולתיקוןאישורקבלתלאחררקהממונהלאישורוגשיהתיקון

 .לעיל

םהעיקרייבשווקיםהחברהשלבחלקההצפוייםמהותייםשינויים ) 3

בותקבע ,זאתעםיחד .ההשתלמותקרנותבתחוםבחלקהמהותייםייםשינוצופהלאהחברה

עובדיהםבעורהמפקידיםוהמבעידיםותהקופעמיתי ,בשוקהתחרותועקבבחקיקההשינויים

חשבונותשליותררבמספר ,לכן .שבקופותיהםהחסכונותכספיניודאפשרותאתבוחנים

לאחרת.אחתהשתלמותמקרןמועבריםעמיתים

חדשיםמוצרים ) 4

החברה.ידיעלחדשיםמוצריםעלופהולאהדוחבשנת

8 



הפעילותתחוםאודותתוניםנומידעוזכיר ) 5

 :פהוהקיתמיעיגבלםניותנא)

2016 2015 2014 
 :עמית•םמספר

 476 451 480םפע•לי

 192 209 201פעיליםלא

 668 660 681סה"כ

 :עמ•ת•םותנשבוחרמספ

 483 455 480פע•ל•ם

 200 218 215פע•ל•םלא

נטו ,מנוהל•םנכס•ם
 :)ח"שבאלפ•(

 185,299 183,858 187,977פע•ל•ם

111 124,394 121,382פע•ליםלא ,733 

תוצאת"םנתונים

 :)ח"שיפל(בא

 1,056 258 1,934חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמי

 26,552 26,783 27,355םיגמולמדמיתקבולים

---פעמ"םחדגמוליםמדמיתקבולים
 536 1,410 844לקופהצבירההעברות

 13,291 7י 650 16,776מהקופהצבירההעברות

 :םיתשלומ

 15,331 10י 974 17 , 165פדיונות

--אחרים
 15,877 1,651 6,849לתקופהתוהוצאעל(הפסדים)תוהכנסעודף

 :ש"ח)(באלפ•מנכס•םושנגבניהולדמי

 1,258 1,289 1,321פע•ליםולאפעילים

--- :ש"ח)(באלפימהפקדותשנגבוניהולדמי

 :(באחוז•ם)ם• oמנכצעוממנ•הולדמ•שיעור
 0.43 0.42 0.43פעילים

 0.43 0.42 0.43ליםיפעלא

--- :(אבחוזים)מהפקדותממוצעניהולדמ•שיעור

 :באחוזים)(ממוצעישירותהוצאותעור•ש

 0.04 0.04 0.03ערךתונ"רשלומכירהקניהעמלות

 0.01 0.01-ערךנ"רותשלשמירהמ•דתועמל

---סחירותלאקעותשהיןבג
 0.06 0.08 0.12חיצונ••הולנעמלות

- 0.01-אחרותתועמל
---מוגבלותהוצאות
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 :עיליםפלאעמיתים )ב

2016 2015 2014 
קשר:מבותקיחשבונות

 65 16 16תושבונחמספר
 33 , 129 3,710 9,984ש"ח)פי(באלטונםלימנוהםכסינ
 142 16 43 )חש"(באלפימנכסיםשבגבוולהנימיד
 0.43 0.42 0.43מנכסיםובנגשממוצעלוניהידמרעושי

ח"ש 81000ג!ישלביתרהפעילים-לאחשבונות

 25 23 31תוונבשחרמספ
 55 49 30ש"ח)באלפי(נטומנוהליםנכסים

 0.23 0.21 0.13 )ח"שי(באלפםנכסימובשנגניהולימד
 0.43 0.42 0.43מנכסיםשגבבוממוצעלוהניימדורשיע

 :הדיןותוראלהבהתאםבותגלהחברהשרשאיתלוהיהנדמירשיעו )ג

.. 
2016 2015 2014 

ילפלבגותהחברהשרשאיתניהולדחישיג!ור

 :ם}יהדין{ב.אחוזהוראות

 2.00 2.00 2.00פעילים
 :םילפעילא

 2.00 2.00 2.00רשקותק•מנ
 2.00 2.00 2.00אחר

ניהולדמי )ד

הוןהקושרשותבאישורלאמורובהתאם ,"ענפיתגמלתפו"קכתרמוגדהקרןבהיות

הוציאהשהקרןהוצאותלפינגביםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,להשניתן

 .יהתחיקתהסדרבשנקבעיכפותרמהית 2%שלמרבישנתיורלשיעבכפוף ,בפועל

בשיעור 2015בשנת , 0.43%שלבשיעורהינם 2016בשנתועלפבשנגבוהניהולידמ

 . 0.43%שלבשיעור 2014ובשנת 0.42%של

גותפסלומ"בעועליםפהלבנקהמשולמיםהסכומיםתאכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

 .איתםבהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעלמ"בעערךניירות

הגמלבקופתושינוייםהתפתחויות ) 6

עלוזאת ,הפהקויידעלהמנוהליםםסיהנכבסך-0.34%כשלעליהחלההדוחבשנת

עליםפכסומשיכתמהקופהותרהבעויכבניהופהקלאבערותהודותפקה(טונצבירהאף

עלהכנסותעודףבהיהנאשר ,הקופהתשואתבשלוזאת ,ח"מש 5.7בסךעמיתים)ידי

 ,"חמש 15.9ךבסהופמהקטונרהבי.צרותהבעח"מש-6.8כשלבסךהפהקוהוצאות
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בקופהההפקדותרמת . 2015בשנתמש"ח 6.2בסךנטוצבירהלהבערותבהשוואה

מש"ח-7.6(ממהקופהבהעברותגידולבשל .קודמותבשניםלרמתהדומהנשארה

-10.9(מעמיתיםידיעלכספיםובמשיכות ) 2016בשנתמש"ח 16.7ל- 2015בשנת

עוריבשהינונטוהנכסיםבסךהגידול ) 2016בשנתמש"ח-17.1ל 2015בשנתח"מש

 . 3.8%-כשלבשיעורשעמדקודמתבשנהמהגידולנמוךזהשיעור . 0.36%-כשל

תחרות .ב

על ,היתרבין ,המשפיעיםמהותייםבתהליכיםכולוהפעילותתחוםמצוי ,בכרמרפורמתכתוצאה

מגבלה.ללאכמעטהקופותביןעמיתיםלניודהדרךאתפתחההחקיקה .בתחוםהתחרות

הקבועיםלכלליםבהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקהקבעהבמקביל

תשס"ח- ,גמל)קופותביןכספים(הבערתגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנות

תפסבפרטהשתלמותוקרנותבכללהגמלקופותשיווקבעתי,דגםוכךהאחרונותבשנים . 2008

 .מורכבתהינההעמיתיםעלוהתחרותתאוצה

הגמלוקופותהנאמנותקרנותוליהנשוקנשלט ,בכררפורמתשללתוקףכניסתהלמועדעד

רובלמכירתהסכמיםנכרתו ,בכרמרפורמתכתוצאהבנקאיים.יםידתאגעל-ידימסורתיבאופן

לגופים ,ביטוחלחברות ,בפרטההשתלמותקרנותורוב ,בכללהבנקאייםהגופיםשלהגמלקופות

הבנקאייםהתאגידים ,הבנקאיותהגמלקופותמכירתהשלמתלאחר .מחו"לולגורמיםפרטיים

מגבירהדברהחברה,הערכתלמיטב .ההשתלמותלקרנותזיקהללאפנסיונייםכיועציםמשמשים

בתחום.התחרותיותאת

למיטב .-0.2%כהינוההשתלמותקרנותבשוקהקרןשלחלקה , 2016בדצמבר 31ליוםנכון

כלמולבתחרותמצויההקרןשכן ,ספציפייםמתחריםעללהצביעניתןלאהחברהשלדיעתהי

ההצטרפותתנאיעלעוניםאשרעמיתיםבצירוףמוגבלתהיאבעוד ,הפרטיותההשתלמותקרנות

 .בלבדלקרן

לקוחותג.

 ,זאתעםיחד .הפעילותבתחומיהלקוחותבמאפיינימהותייםשינוייםחלולאהאחרונהבשנה ) 1

המפקידיםיםוהמבעידהקופותשעמיתיהרי ,בשוקהתחרותועקבבחקיקההשינוייםבעקבות

שליותררבפרמסלכן .בקופותיהםהחסכונותכספיודינאפשרותאתבוחניםעודביהםעבור

 .לאחרתאחתגמלקופתמתוכניתמובעריםעמיתיםחשבונות

בעמיתיםתלות ) 2

מדינת-בלבדאחדממעסיקמתקבלותלקופהההפקדותלפיכך ,לשופטיםמיועדתהקרן

 .)המשפטבתילת(הנהישראל
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ניהולדמיגובהוהיא ,בודדבעמיתתותלאוקיהמעסעםחדיומהסדריןאברהלח ,זאתםע

 .לעיל )ד() 4 (אףבסעיטכמפור ,עלובפהותיצאולהאםתהב

פהוקהעמיתיודותאעדימ ) 3

2016 2015 

 6.15% 10.99%תעממוצההמהצבירנותדיוהפשיעור

 59.70 59.63הקופהתייעמשלממוצעלגי

11 10.91פהוהקיתימעשלצעוממקותו .68 
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החברהכללברמתנוסףמידעג:חלק

החברהותילפעעלהחליםחפיקוומגבלות .א

ראשיתחקיקה

ביום--2005תשס"ה ,גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק 17מספרתיקון ) 1

תיקוניםמסדרתחלקואההתיקוןגמל.קופותלחוק 17תיקוןהתקבל 2016באוגוסט 21

פיננסייםשירותיםעלחוהפיקקחובמסגרתשנעשופיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקי

לרשותהאוצרבמשדרההוןשוקאגףהפיכתבעקבות-2016התשע"ו ,חקיקה)(תיקוני

במשדרעצמאיתדהכיחיהוקמההרשות ."וןוחיסכביטוח .ההוןשוקשות"רששמהתיעצמא

ביטוח ,ההוןשוקעלהממונהעומדתובראשההאוצרשרהואעליההממונההשר ,האוצר

מנתעלהאמורבחוקשוניםסעיפיםתוקנוגמלקופותלחוק 17תיקוןבמסגרתוחיסכון.

 .בראשהשתעמודהממונהסמכויותולהרשותלהקמתמתאימהתשתיתלצור

משניתחקיקה

תשע"ד- ,גמל)לקופת(תשלומיםגמל)(קופותפיננסייםשירותעלהפיקוחתקנותתיקון ) 1

 .התשלומיםלתקנותתיקוןברשומותפורסם 28.6.2016יוםב- ) 28.6.2016(מיום 2014

פחותהמעסיקיםקיםילמעסביחסהתקנותשלהתחילהמועדנדחההתיקוןהוראותבמסגרת

לפחותיםסיקהמעלמעסיקיםביחסוכןי 1.1.2017במקום 1.2.2018ליוםעד ,עודבים-50מ

כיוהברה ,בנוסף . 1.7.2016במקום 1.2.2017ליוםעד-100מיותרלאאךעובדים 50

בהבערתיחוראבשליתהריבשיעוריהיהגמללקופתבהפקדהאיחורלבשהריביתיעורש

 .תיהבנקאמהמערכתכספים

משנהוחקיקתחקיקהטיוטות

שלוהחזקהמכירה(רכישה,גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת ) 1

מספרללתכוהתקנותטיוטת- ) 24.4.2016(מיום-2016התשע"ו ,(תיקון)ערך)ניירות

תחרותיהליךלעריכתעקרונותלהסדירשמטרתםהקיימותלתקנותמוצעיםתיקונים

צדדיםעםחוץבמטבעאוךרעבניירותעסקאותלביצועולהתקשרותברוקריםלבחירת

להלןערך.בניירותההחזקהתחוםאתגםלהסדירמוצעהתיקוןבמסגרת ,כןכמו .קשורים

הליךלפיתיעשהערךניירותשלהכירומרכישהכילקבועמוצע :המוצעיםהתיקוניםעיקרי

 ;הקיימותבתקנותשקבועיכפארבעהאול ,לפחותמשתתפיםשמונהןבישיתקייםתחרותי

ניירותמהםאווריםקשדדציםותבאמצעלמכוראולרכושמוסדימשקיעעללאסורמוצע

לחייבמוצע ;זהמסוגותבעסקאלהיווצרהעלולהענייניםודיגנבשל ,חוץמטבעואערך

בין )סטודי(קערךניירותשלוסליקההחזקהלצורךגםתחרותיהליךלקייםמוסדימשקיע

יגבהערךניירותשלסליקהןבגיעמלהתשלוםכילקבועמוצע ;לפחותמשתתפיםחמישה
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בודדתמכירהאורכישהולתפעשלספיהכמהיקפהכשיעוריגזריולאלעסקהקבועכסכום

ניירותשלוסליקההחזקהעלורהאיסהושמטהנוכחיתהתקנותבטיוטתכי ,לצייןיש .ועוד

 ,גמלקופותלניהולבחברההעמיתיםכספיאתהמתפעלבנקאיתאגידבאמצעותערך

 . 29.7.2015מיוםהקודמתהתקנותבטיוטתהוצעאשראיסור

קופותביןכספים(העברתגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת ) 2

תיקוניםמספרכוללתהתקנותטיוטת- ) 9.8.2016(מיום-2016התשע"ו(תיקון),גמל)

התחרותאתלהגביר ,הכספיםהבערתהליךאתלשפרשמטרתםהקיימותלתקנותמוצעים

מוצע,הטיוטהבמסגרת .שלוהבחירהזכותאתלממשחוסךלכלולאפשרהפנסיוניבחיסכון

לגוףחוביתרתבעליעמיתיםשלכספיםהבערתעלהאוסרתהמגבלהאתלבטל ,היתרבין

 .ועודםהכספילהבערתםהזמנילוחותאתלקצר ,וידעללהםשניתנהלוואההבגיןהמוסדי

 :הממונהוחוזריעמדות

התקופתיבדוחהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות 2016-9-3ם 11מוסדגופיםחוזר ) 1

היאזהחוזרמטרת- ) 12.1.2016(מיוםחדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתי

התקופתידבוחהכלוליםהכספיהדוחושלההנהלהסקירתדוחשלהגילוימבנהאתלעדכן

לקבועוכןוהרלוונטיותהשקיפותחיזוקלשםחדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתי

שלתחילתן .הכספייםבדוחותמהותיתטעותגילוישלבמקרהלממונהמיידידיווחדרישת

 . 2015לשנתהתקופתימהדוחהחלזהחוזרהוראות

ידיעל ) Long Form Report (מפורטשנתידוחהגשתמועדדחיית 2016-11593שה. ) 2

 "מבקרחשבוןרואה" 7לפרק 3.3.5סעיףבמסגרת- ) 26.5.2016(מיוםהמבקרהחשבוןרואה

לוועדתיוגש ) Lס ng Fס rm Repס rt (מפורטשנתידו"חכינקבע ,המאוחדבחוזר 5שערשל 1בחלק

הכספי.הדוחרסוםפממועדיום 60וךבת ,המבקרהחשבוןרואהידיעל ,המאזןולוועדתורתהביק

הכספיהדוחבגיןהמפורטהשנתיהדוחלהגשתהאחרוןהמועדכיהממונההודיעהזועמדהבמסגרת

 . 2016ונייב 30ליוםנדחה 2015לשנת

בפברואר 1ביום- ) 29.5.2016(מיוםמעסיקיםממשק-ממונהעמדת 2016-10795שה. ) 3

לקופת(תשלומיםגמל)ות(קופפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלתוקףנכנסו 2016

לקופתתשלומיםהפקדתעלדיווחהעברתכיקובעתהתשלומיםלתקנות 13תקנהגמל).

קובץבאמצעותייעשו ,למעסיקמנהלתמחברהחוזרהיזוןומתןמנהלתלחברהממעסיקגמל

 2015-9-18מוסדייםגופיםלחוזרהינספח .הממונהשיורהכפיאחידובמבנהממוכןנתונים

להעברתאחידמבנהוקובעוהכספיםהמידעהעברתתהליךאתמסדיר ,מעסיקיםממשק-

רשותשערכהבדיקהבממצאיעוסקתדההעמ .מוסדייםלגופיםמעסיקיםביןכאמורמידע
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שעניינה ,בבדיקהשעלתהמרכזיתבסוגיהובפרטמעסיקיםממשקליישוםבנוגעההוןשוק

החברהשלהבנקבחשבוןהתנועהפרטילביןבקובץהדיווחיפרטביןהתאמהביצועאופן

 .המנהלת

(מיוםהציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור 2016-9-9מוסדייםגופיםחוזר ) 4

בפניותוטיפולתביעותליישובהזמןופרקיאופןבדברכלליםקובעהחוזר- ) 4.7.2016

-2011-9מוסדייםגופיםחוזראתמבטלוהואפרסומוביוםהחוזרשלתחילתומועד .הציבור

 .זהממועדהחל 5

מיוםתיקון(-גמלקופותב•ןכספיםהעברתחוזר 2016-9-11ם 11מוסדגופיםחוזר ) 5

קופותביןכספים"העברת 2015-9-1מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר- ) 19.7.2016

מקצרהתיקון .גמלקופותשלמנהלותחברותביןהכספיםהעברתתהליךאתהמסדירגמל"

עיקרילהלן .הלקוחעבורההליךאתומפשטהכספיםהעברתתהליךשלהזמניםלוחותאת

בקשהקבלתעצםעלהמבעירהלקופהלהודיעהמקבלתהקופהחובתבוטלה :יקוןהת

המעבירהלקופההמקבלתמהקופההניודבקשתלהעברתהזמןמשךתוקן ;כספיםלהבערת

רתבהעבתוטלשבגינןרההבעבקשותדלחייתעילותביןהבחנהבוצעה ;עסקיםימילשני

שבגינן "ות"טכנידחייהעילותלבין ,כספיםהבערתטופסעלמחדשחתימהותידרשהכספים

 ,ההעברהטופסשלוהתאמותיםיקונתותבצעהרההבעבקשתאתהמבעירההקופהתעכב

קופהרשאיתהעמיתלהסכמתבכפוףכינקבעמחשד;העמיתבהחתמתצורךללאוזאת

 ;העמיתשלהאלקטרוניהדוארלכתובתכספיםהבערתדחייתעלהודעהלשלוחמבעירה

באמצעותתעשהמוסדייםגופיםביןכספיםהבערתבתהליךהמועברמידעהבערתכינקבע

בינואר 1ביוםהחוזרשלתחילתומועד .ודועהממונהשיקבעאחידובמבנהממוכןממשק

 . 2015-9-1מוסדייםגופיםחוזראתמבטלוהואבחוזר)כאמורסעיפיםמספר(למעט 2017

- ) 19.7.2016(מיוםתיקון-גמללקופתתשלומ•ם 2016-9-10מוסדייםגופיםחוזר ) 6

עיקרילהלן .גמל"לקופת"תשלומים 2015-9-35מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר

לענייןהתקנותבהוראותעמידהאיעללמעסיקנוספתהודעהלמשלוחהמועדתוקן :התיקון

תיעשהביתרשהופקדתשלוםהשבתכינקבע ;גמללקופתתשלומיםהפקדתעלדיווח

תוקנו ;שליליד•ווח-מעס•ק•םממשקבקובץהמעסיקידיעלשהוגדרהתשלוםלאמצעי

(למעטפרסומוםביוהחוזרשלתחילתומועד .ועודביתרשהופקדתשלוםלהשבתהמועדים

 . 2015-9-35מוסדייםגופיםחוזראתמבטלוהוא )בחוזרכאמורסעיפיםמספר

(מיום 2015אוקטוברתרגיל-עסק•תהמשכיותבנושאביקורותממצאי-ממונהעמדת ) 7

בחודששנערךעסקיתהמשכיותתרגילבממצא•עוסקתהממונהעמדת- ) 19.7.2016
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רעידתאירועעםהתמודדותדלמותייםהמוסדהגופיםנדרשובמסגרתו , 2015אוקטובר

ואחזורגיבויהדירקטוריון;מעורבות :הבאיםלנושאיםביחסהינםהממצאיםיקריע .אדמה

 .ועודעסקיתתכניתהטמעתסייבר;יאירוע ;תשתיותסקירת ;חיצונייםשירותספקי ;נתונים

- ) 9.8.2016(מיוםהבהרה-מנהלותחברותשליתקופתדוחחוזר 2016-13126שה. ) 8

שלתקופתי"דוחשעניינו 2015-9-32מוסדייםגופיםלחוזרהבהרותמספרכוללהחוזר

 .פרסומןבמועדהחוזרהוראותשלתחילתן ."מנהלותחברות

עדכון-השוואתיבמבטרוחביתסק•רה-מוסדייםבגופ•םס•כוניםניהול :ממונהעמדת ) 9

שאלוןלמילויהנחיהההוןשוקרשותפרסמה 2015אפרילבחודש- ) 31.8.2016(מיום 4

לגבימצבתמונתלקבל :היוהשאלוןמטרות .מוסדייםבגופיםוניםסיכניהולבנושארוחבי

ניהוללהערכתבסיסלהוות ;השוואתיתבראייהמוסדייםפיםובגהסיכוניםהולינתשתית

ראוייםיםמיישוולהציףלזהות ;פיקוחיהערכהךתהליבמסגרתמוסדייםבגופיםהסיכונים

לעודדהסיכונים;ניהולתשתיתשלעצמיתהערכהלבצעמוסדייםגופיםלעודד ;ראוייםבלתיו

פעילותםאפקטיביותשלעצמיתהערכהתהליךלבצעהשקעהוועדותהדירקטוריוניםאת

 .השאלוןממצאיאתלהציגהיאזוממונהעמדתמטרת .יםנסיכולניהולביחס

- ) 31.8.2016(מ•וםמוסדייםבגופיםסייברסיכונ•ניהול 2016-9-14מוסדייםגופיםחוזר) 10

היקפםגדלוהאינטרנטברשתעסקיותילויותפעשלותלותןהטכנולוגיתההתפתחותעם

מוסדיים.גופיםשלהתקינהילותםפעאתלשבשהעלוליםקיברנטייםאיומיםשלועוצמתם

גםהתייחסותשתינתןכךמוסדייםגופיםשלההגנהתפיסתאתלעדכןצורךנוצר ,משכך

לניהולעקרונותומגדירסייברסיכונילנהלהמוסדייםהגופיםאתמחייבהחוזראלו.לאיומים

באפריל 2ביוםותחילתו 2006-9-6מוסדייםגופיםחוזראתמבטלהחוזר .אלהסיכונים

2017 . 

עמדת- ) 31.8.2016(מיוםמעס•קיםמשקממשק-ממזנהעמדת 2016-16463שה.) 11

שעלו ,מעסיקיםממשקשלהראויהיישוםלאופןהנוגעותשונותבסוגיותעוסקתהממונה

ןהינהממונהבעמדתהנדונותהסוגיות .זהבנושאההוןשוקרשותידיעלשנערכהדיקהבב

 ,שכריבירכריבוי ,הפקדותהפסקתעלדיווח ,קופהסוגעלדיווח"הפרשים",בקודשימוש

כספיםהפקדתעלודיווחביתרשהופקדוםתשללהשבתבקשה ,רשומהסטאטוסשינוי

תשלום.אמצעימספרבאמצעות

12 ( n מ•וםגמללקופתאופנס•הלקרןהצטרפות 19-9-2016מוסדייםגופיםוזר)

אופנסיהלקרן"הצטרפות 2015-9-12מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר- ) 29.9.2016

העוסקיםשבו 4-7סעיפיםמהוראותענפיותגמלקופותמחריגהנוכחיחוזרה .גמל"לקופת
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גמללקופתעמיתוףצירכיהקובע )א( 4סעיףלמעט ,גמללקופתעמיתיםלצירוףבכללים

רשאיתמנהלתחברהכיעקובהחוזר ,בנוסףלחוזר.רפיםוהמצהטפסיםאבמצעותייעשה

מועד .הממונהלאישורבכפוף ,לחוזרהמצורפיםההצטרפותלטופס•שונהמתכונתלקבוע

 . 2015-9-12ייםמוסדגופיםחוזראתמבטלוהוא 2017ביוני 1•וםבהחוזרשלתחילתו

(מיוםמוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי 2016-9-17מוסדייםגופיםחוזר) 13

מנתעללהלןהמפורטיםםיבנושאותהוראלקבועה•אזהחוזרמטרת- ) 29.9.2016

לתנאיהשקעהכלליתקנותמכוחמוסד"םגופיםהשקעותעלהחלותהמגבלותאתלהתאים

אמצעיהחזקתמכוחבתאגידדירקטורמינוי ;השקעהמשיעור•חריגההמשתנים:השוק

מחקהמתמחההשקעהמסלול ;מתמחההשקעהמסלול ;בתאגידמוסד•גוףשלשליטה

 ,הלוואותמתן ;שותפותשאינותאגידאבמצעותבמקרקעיןובזכותבשותפותהשקעה ;מדד

באמצעותו;אוקשורדצעםעסקה ;סח•ר•םלאחובבנכס•והשקעהערךניירותהשאלת

החוזר .מבטח ••דעלשליטהאמצע•והחזקתשליטהוכןענייןובבעלקשורבצדהשקעה

מוסדיים"גופיםעלהחליםהשקעהכללי" 2016-9-5מוסדייםגופיםחוזרהוראתאתמבטל

 .פרסומומיוםותחילתו

- ) 31.10.2016(מיוםהשקעותפעילותעלפיקוח-ממונהעמדת 2016-20537שה.) 14

ההוןשוקרשותשערכהבביקורתשהתגלוולקויותנאותותפרקטיקותמציגההממונהעמדת

ילותפעעלמוסדייםגופיםשמקיימיםהפיקוחאופןאתלבחוןבמטרההאחרונותבשנ•ם

לאורגניםגםמתייחסאךההשקעותועדתבפעילותמתמקדהמסמך .שלהםההשקעות

הסיכוניםמנהלכמובארגוןרלוונטייםולגורמיםהביקורתוועדתהדירקטוריוןוכמאחרים

 .הפנימיוהמבקר

30.11(מיוםמעסיקיםממשק-ממונהעמדת 2016-21039שה.) 15 הממונהעמדת- ) 2016.

 9תקנהמכוחשנתיחוזרהיזוןבמסגרתדעימהבערתאופןלענייןהבהרותמספרוללתכ

 .-2004התשע"ד ,גמל)לקופתומים(תשלגמל)(קופותם 11סננ 1פשירותיםעלהפיקוחלתקנות

הטיפולואופןתביעותיישובלבגיסטטיסטימידעאיסוף 2016-9-24מוסדייםיםופגחוזר) 16

גופיםחוזראתמחליףזהחוזר- ) 30.11.2016(מיוםכספיםוהבערתלמשיכהבבקשות

היבםהשינוייםיקריע .תביעות""שובלגב•יסטטיסטמ•דע"איסוף 2011-9-6ם 11מוסד

ו"תב•עותששולמו""בתיעות :דיווחיםלשני "ושרושאיעות"בתשלהדיווחפיצול :כדלקמן

וטיפולתביעותויישובירור"ב 2016-9-9בחוזרשקבועותלהגדרות(בהתאםחלק•ת"ששולמו

מבייןהתחלתדלמועכלליםקביעת ;הדיןמשורתשלפניםלפשרותהתייחסות ;)"ציבורבפניות
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חוזרהוראותאתמבטלוהוא 1.1.2017ביוםהחוזרשלתחילתו .ועודתביעהבגיןהימים

 . 2011-9-6מוסדייםגופים

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבבה 2016-9-21מוסדייםגופיםחוזר) 17

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובתלחוזרבהתאם- ) 30.11.2016(מיוםהפנסיוני

לביצוערשיוןבעלידיעלשהוגשהבבקשהיטפלמוסדיגוף 2017באפריל-1מהחלמרכזית,

 ,מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתבאמצעותהוגשהאםרקלקוחעבורפנסיוניבמוצרפעולה

הגוףלביןהרישיוןבעלביןייעודתלמערכתגישהקיימתאואחרממוכןממשקקייםאםאלא

 .המוסדיהגוףבמערכותהלקוחבקשתאתלבצעאולהזיןהרישיוןלבעלשמאפשרתומוסדי

ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהבחוזר-אירועיםממשק-ידנספחעודכןלכךבהתאם

בסעיפיםהקבועותשונותפעולותלביצועבקשהכינקבעשבובאופן 'הפנסיוניהחיסכוןבשוק

ביוםהחוזרשלתחילתו .בלבדאירועיםממשקבאמצעותתיעשהזהלנספח-9-12ו 4-7

1.1  , 1.7.2017מיוםהחל 2015-9-18מוסדייםגופיםחוזרהוראותאתמבטלהחוזר . 2017.

 2010-9-9ייםוסדמגופיםחוזרואתפרסומומיוםהחל 2016-9-16מוסדייםגופיםחוזראת

1.11מיוםהחל .2017 . 

מיום-תיקוןציבורבפניותוטיפולבתיעותויישובבירור 2016-9-22מוסדייםגופים)חוזר 18

כשלעלהצביעווחיסכוןביטוח ,ההוןשוקלרשותשהוגשוציבורפניות- ) 30.11.2016 (

הליךביצעולאמוסדייםפיםושגכך ,מוסדייםגופיםשלמערכתייםבליקוייםהטיפולבהליך

גופיםעלמטילזהחוזר .מערכתיליקויעלמדוברשבהםבמקריםלקחיםוהפקתתחקורשל

פנייתבירוראגבשמוצףשליקויככל ,לקחיםוהפקתתחקורשלהליךלבצעחובהמוסדיים

 .מערכת•ליקויהיותועלמצביעציבור

הפנסיוניתהמסלקהמערכתכללי

הפנסיוניתהמסלקהבאמצעותמעסיקיםלרשימותכספיתסליקהביצוע-מערכתיכלל ) 1

אישלבאתהפנסיוניתהמסלקההפעילה 2016נובמברמחודשהחל- ) 24.7.2016(מיום

מבוססזהשלב .מעסיקים""ממשקדליווחבמקביל"אוטומטית"כספיםלסליקתשירותשל

שלבועיצלבהמערכתכלליאתמפרטזהמסמך .ספקיםמס"בבאמצעותכספיתסליקהעל

 .מוסדייםגופיםבעוראי

להעבירנדרשמוסדיגוף- ) 30.11.2016(מיוםשבתימסכםחוזרהיזון-המערכתכללי ) 2

שהפקידהכספיםכללסךביחספירוטובוושנתימסכםחוזרהיזוןהמסשנתסיוםבלמעסיק

מערכתכללימציגזהמסמך .השונותבקופותהחולפתהמסשגתבמהלךלעודביוהמעסיק
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חוזרהיזון-מעסיקיםב"ממשקהפנסיוניתהמסלקהבמערכתוהטיפולהקליטהלתהליך

החל ,למעסיקמוסדימגוףשנתימסכםחוזרהיזוןלשליחתלתוקףכניסהמועד .שנתי"מסכם

מתאריךהחלאלוהיזוניםלקליטתתיערךהמסלקה . 2016שנתהפקדותעלמהדיווח

201 7 / 22/01 . 

הממשלתיותהחברותרשותחוזרי

 .החברהשלהכספייםהדוחותעלתימהותהשלכהבעליחוזריםפורסמולאהדוחתקופתב

ויציאהכניסהחסמי .ב

 :כדלקמןהינםהחברהפעילותשלהעיקרייםוהיציאההכניסהחסמי

 .מנהלתמחברהעצמיהוןדרישות ) 1

אבמצעיםוהשקעהבתשתיותותהשקעהמחייבותהוראותלרבות ,רגולציההוראות ) 2

ושדרוגם.תחזוקתם ,מתקדמיםטכנולוגיים

 .ארציתבפריסהסינוףי"עשירותמערךקיום ) 3

 .הפיננסיתהפעילותותחומיהמוצריםבמגווןמיומןאדםכוחקיום ) 4

 .גמלקופתלנהלוהיתרמנהלתבחברהלשליטהההוןשוקמרשותהיתרקבלת ) 5

בהםםיהחלוייםוהשינהחברהבפעילותקריטייםצלחההגורמי .ג

 :כולליםבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי ,החברההערכתלמיטב

 .מתחרותקרנותולההשוואהלמדדיביחסהחברהע"יהמנוהלותהקופותתשואות •

 .והעולמיהמקומיההוןבשוקלתנודותמהירהתגובהיכולתעםמקצועיניהול •

 .ברההחבמוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוך ,עמיתיםקהלשימור •

 .נמוכיםניהולודמירווחמטרותללא ,יעילניהול •

שליחסיתנמוכהסיכוןרמתעלהמעידה ,הקרןהשקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה •

 .הקרן

 .ההוןושוקהתעסוקה ,המשקבמצבשינויים •

תוך ,לעמיתיםוזמינהוההגבשירותרמת ,ןומיוממקצועיאדםכוח ,האנושיהמשאבאיכות •

 .והגינותנותיאמ ,שקיפותעלהקפדה

 1סעיףראההחברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלותבדברלפירוט .רגולאטוריםשינויים •

 .זהדלוחג'בחלק

 .יעילבקרהמערךהפעלת •
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השקעות .ד

ההשקעותניהולמבנה

נכסיאתמנהלאשר ,בע"מערךניירותפסגות ,תיקיםמנהלעםהתקשרההמנהלתהחברה

ולקוחותמפעליותקופותנכסיניהולעלהאמונהייעודיתהשקעותמחלקתהתיקיםלמנהלהקופה.

ההשקעותל"סמנכתחתפועלתההשקעותמחלקת .)ההשקעות"מחלקת" :(להלןמוסדיים

 ,אג"ח ,מניות-השוניםההשקעהבאפיקיהמתמחיםהשקעותמנהליומונההערךניירותבחברת

 BUY (מחקרמחלקותתומכותההשקעותפעילותאת .ן"ונדלאלטרנטיבייםנכסים ,חו"לע"ני

OE ןS ( בישראלהשונותהחברותעלשוטפיםוניתוחיםסקירותהמבעירות ,ההשקעותביתשל

העמדתפעילותוהשווקים.הכלכלהמצבעלסקירותהמספקת ,מחקר-מקרוומחלקתובעולם

 .ההשקעותביתשלריסחהלאהאשראיבמחלקתמרוכזתלחברותרותיסחלאהלוואות

ההשקעותניהולאופןתיאור

להנחיותובהתאםהמנהלתהחברהשלההשקעותלמדיניותבהתאםנעשיתהנכסיםהשקעת

בפניהומוצגות ,המנהלתהחברהשלההשקעותועדתמתכנסתלשבועייםאחת .ההשקעותועדת

ההשקעותממנהלוסקירהההשקעותביתשלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרןסקירות

הקופהוביצועיקודמתלוועדהביחסההשקעותבתמהילהשינויעלהקופה)של(הרפרנט

התפתחויותלגביהערכותיואתההשקעותמנהלמוסר ,כןכמו .שוניםביצועלמדדיבהשוואה

החלטותהוועדהמקבלת ,דיוןלאחרההשקעות.מדיניותבהתאמת ,קייםאם ,הצורךולגביהשוק

בדרךדנהאינהההשקעותועדתהקופה.שלההשקעותלמדיניותובנוגעהשוניםלאפיקיםבנוגע

ערךבניירותהשקעות)ועדתאשורהמח"בותבעסקאותמדוברכאשר-חריגים(למעטכלל

 .מסוימים

הסיכוןלרמתיחסיבאופןההשקעותמנהלידיעלמיושמתהחברהשלההשקעותועדתמדיניות

 .הוועדהבידיושהותירההדעתלשיקולובהתאםשנקבעה

המחלקהשללהמלצותבהתאםההשקעותמנהלידיעלנעשיתהחובואגרותהמניותבחירת

 .ממנההמתקבלותהחברותולניתוחיהאםחברתשלהכלכלית

למדיניותבהתאםח"מטחשיפותגידורלצורךבעיקרמיושמתהחברהשלהגידורמדיניות

הדירקטוריון.שאישרההשקעות

אנושיהון .ה

 .זהדוחשלדיבחלקמופיעוהמנכ"להדירקטוריוןחבריעלמידע ) 1

בתיהנהלתעובדתהינההמנהלתהחברהמזכירת .עובדיםמעסיקהאינההמנהלתהחברה ) 2

 .מהחברהשכרמקבלתואינההמשפט

 .חיצוניהסכםבמסגרתהשקעותויועץכספיםמנהלמעסיקההחברה ) 3
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ועםלחברההשירותיםנותניעםבשיתוףשוטףבאופןמבוצעותהמשרהלנושאיהדרכות ) 4

 .המתפעלהבנק

תגמולמדיניותראה .להסכמיםבהתאםקבועחודשיתשלוםעלמבוססמשרהלנושאיתגמול ) 5

oftim.org.iבכתובתהחברהשלהאינטרנטבאתרמשרהנושאי l וsl -ורht1p://,vW\v.kere . 

הצוהפשיווקו.

יועציםו/אולמשווקיםעמלותמשלמתואינהשיווקאוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה

 .ההשקעותמנהלבאמצעותמבוצעתהקופהשלהעמיתיםשימורפעילות .פנסיונים

שירותיםונותניספקיםז.

הפועליםבנק-באמצעותםמבוצעתהחברהשלהפעילותליבתאשר ,עיקרייםספקים 2לחברה

מנהלתבע"מערךניירותפסגותוחברת ,םיתיהעמחשבונותשלתפעולישירותלחברהמעניק

 .הקרןהשקעותאת

אחרגוףבאמצעותאו ,ובמשרדיםבציוד ,אדםבכוחלרשותוהעומדהמנגנוןאבמצעות ,הבנק

דוחותמתןזהובכללהקרןולתפעוללניהולהנחוצותהפעולותאתמבצע ,ידועלשיוסמך

ישלחברה ,בנוסף .קתייהתחלהסדרבהתאםהכל ,הקרןפעילותעלהמפקחיםולגופיםלעמיתים

 :כדלהלןלקרןשירותיםהמספקיםיועצים

תרהמועב ,השקעותמדיניותלגבשהקרןשלההשקעותלועדתהמסייע ,חיצוניכלכלייועץ ) 1

בפסגות.לביצוע

 .הביקורתבועדתגםיומצהביקורתתילתוכנבהתאםביקורתדוחותהעורךפנימימבקר ) 2

משפטיםונושאיםמשפטייםהליכים ,לתביעותהקשורבכללקרןהמסייעחיצונימשפטייועץ ) 3

 .נוספים

ההשקעות.בתיקהגלומיםהסיכוניםלניתוחהקשורבכללקופההמסייעחיצוניסיכוניםמנהל ) 4

רגולציההוראותאחרובקרהיישום ,במעקבלקופהמסייעאכיפהממונה ) 5

מידעאבטחתבנושאהוראותליישוםהנוגעבכללקופההמסייעמידעאבטחתמנהל ) 6

ושלהקופהשלוהרבעונייםהשנתייםהכספייםהדוחותעלביקורתעורךמבקר-ח"רו ) 7

המנהלתהחברה

אחרובקרהמעקבוניהולהמנהלתהחברהשלהכספיםניהולעלאחראי-כספיםמנהל ) 8

 .המתפעלהבנקפעילות

 .פרוטוקוליםוכתיבתבעמיתיםשוטףטיפולאחראיתמזכירות- ) 9

קבוערכוש .ח
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החברהאתהמשמשהמשרד•והצ•ודהמנהלתהחברהמשרד•לרבות ,הקבועהרכושכל

ה•נם ,וועדות•והדירקטור•וןב•ש•בותהד•רקטוריםאתהמשמשיםלוחמחשב•למעט ,המנהלת

 .המשפט•םבמשדרהמשפטבת•הנהלתמנכס•חלק

א•ןלפיכך ,הפועל•ם)(בנקהמתפעלשלמערכותה•נןהחברהאתהמשמשותהמחשובמערכות

 .מערכותשלרכישהאומערכותלפיתוחעת•ד•ותתוכנ•ותלחברה

עונת•ות .ט

כש•עורנגזרלקרןההפקדותתזריםולפ•כך ,שכירבמעמדה•נםןבקרהעמ•ת•םתוחשבונ

תוההצטרפמבח•נתלעונתיותלטעוןניתןלא .השנהכלפנ•עלומתפלגהעמית•םשלמהמשכורת

 .לקרן

מוחש"םבלת•נכסים

 .וזיכ•ונותרישיונות ,מסחרמנייס ,פטנט•םלרבות ,חב•ורןקניינכסיןאילחברה ) 1

הבנקידיעלומוחזקמתופעלהמאגר ,הקופהעמיתישלמידעמאגרקייםהחברהברשות ) 2

ה-מסמךבמסגרתלעמיתים.דעיהמאחזוראתרתפעולעלגםאחראיאשר ,המתפעל

ISAE3402 המידעמאגרן 11לענלבקרותחסות 11התכוללהפועליםמבנקשנהמיד•המתקבל, 

החברהשלהמידעאבטחתמנהלידיעלהמתפעלהבנקמולשנתיותבקרותתומבוצעוכן

 .במסמךכלוליםשאינםהנושאיםלעניין
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סיכוןגורמי .יא

,. 
הסיכוןגורם

. 
התמודדותדרכיהסיכוןגורםשלההשפעהמידת הסיכוןסוג

המנהלתהחברהעל

השפעההשפעההשפעה

טנה i1בינוניתגדולה

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה vהעמיתיםשלסבירהבלתיממשיכההנובענזילותסיכוןמאקרוסיכוני

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךיםהמבקש(שינוייםבמשקמהאטהכתוצאהלהתממשהיכול

 .הרגולציהבהוראותהקבועיםהזמניםעלשישפיעדברמקומי,כלכליהפנויה)/משברבהכנסה

הניהול.מדמיהנובעותהמנהלתהחברההכנסות

המתכנסתהשקעותועדתהמנהלתלחברה vאתהמאפיינתלתנודתיותההשקעותתיקשלחשיפהענפייםסיכונים

הצורךבמידתפעולותונוקטתלשבועייםאחתמושפעתזותנודתיותובחו"ל,בארץהכספיםשווקי
מנהל ,הקופהידיעלהמנוהלההשקעותבתיקכגון ,עליהםשליטהאיןלחברהאשררביםמגורמים

באופןולותפעמבצעהקופהשלההשקעות .ואינפלציהמטבעות ,ריביתבשערינויייש
מדיניותבמסגרתתוההשקעבתיקשוטף

החברה.ידיעלשנקבעהההשקעות

עמיתיםמורילשפעולותמבצעתהחברה vבחסכוןהשקעותלהעדפתהנוגעבכלהציבורטעמי

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים .ארוךלטווח
 .הרגולציהבהוראותהקבועיםהזמנים

אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה vוחפיקלכפופההחברהפעילות-ברגולציהשינויים
לרבות ,שוטפיםרותיםישלקבלתמשפטיויועץהיאיכךלפ ,שוניםרגולטוריםגורמיםמטעםוריםואיש

עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבניהולדמיניותמשיקוליומובגלתמושפעתלהיותהיעשו

 .בהןהעמידהואופןהחברה .בתחוםחקיקהומשינוייאלהגורמיםידיעלהמוכבתים

םיעמיתלשימורפעולותמבצעתהחברה v .העודבידיעלהגמלופתקזהותבחירת

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים

וכן ,הרגולציהבהוראותהקבועיםהזמנים

 .מעסיקיםמולשונותפעולות

מערכתידיעלהעמיתיםחשבונותניהול v ,הכספיםלהפקדתהנוגעבכלתפעולייםסיכוניםסיכונים

קבועבאופןמבוקרתאשר ,הבנקשלהמחשוב .העמיתיםלחשבונותםכיוושרישומםםימיוחד

פתיותוותקשוטפותרותבקלרבות ,ושוטףמנהלתלחברה

 .המנהלתהחברהידיעלהמבוצעות
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תודדמוהתירכדוןהסיכרםוגלשהעשפההתמידןוהסיכםגורןהסיכוסוג
-· 

לתנהמהרהבהחלע

העפשה העהשפ עההשפ

נהiוט יתבינונ הולגד

אכיפהנהוממשליהםתבשירונעזרתהחברה v רגולציהארותוהקיוםימאצאהוכתמשפטייםניםוסיכ ניםוסיכ

לרבות ,שוטפיםרותיםישלקבלתמשפטיעץווי ןבאופףולאכתואפשררדהיעחברה,העלתוהחלתונוש םימיוחד

על תוהחל ןהדי הוראות אחר מעקב ניהול בבתיעותלהפסדהסיכוןוכןהסכםשלקיומוימשפט מנהלתלחברה

 .החברהכבגדגשוושי .ןבההעמידהפןוואהחברה

תוהחל ןהדילהוראותםבהתאהקופהניהול v על להשפיע עשויה אשר חברהה ניטיןובמ פגיעה

 .בהתיםיהעמומספריהנכסהיקף ,פעילותה .לעמיתיםיעילןפובאטףוששירותמתןועליה

סיכון מגורמי שפעתומ החברה לובניה הגמל קופת שלםסיכוני

םוסיכוניענפייםניםוסיכ ,מאקרוניוסיכלרבות ,שוגים יבעלתפווהק

על ישפיעו השפעה ,שיתרחשוככל ,אלהםסיכוני .םיגיאוגרפ

הינה תוהשתלמה קרן לושניה המנהלת, החברה עלמהותית
החברה .היחידהפעילותה

 .הקופהשלהלהבההסקירתדוחראהניםוסיכהטולפיר
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עולהפשיתוףסכמיוהותייםמהםסכמיה .יב

תפעולשירותימתן-בע"מהפועליםבנק

בהתאםתפעולשירותי ,ההשתלמותקרןעבור ,המנהלתלחברהמעניקבע"מהפועליםבנק

 .החברהשלההתאגדותבתקנוןמעוגנתההתקשרות . 2008במרץועימשנחתםלהסכם

 .הקרןשלהמנוהליםהנכסיםמשווי 0.1 %שלשנתיבשיעורהינםבהסכםשנקבעוהתפעולידמ

-1ב-0.085%ול ,ב•נואר-1ב-0.09%ללבנקלםהמשוולפעהתדמישיעורידיר 2013בשנת

 . 0.07%הינוהקופהידיעלולםהמשלוהתפעדמישיעור 2014נוארבי 1מיוםהחלבאוגוסט.

השקעותתיקניהול-מ"בעעררביירותפסגות

דייעלהמנוהלתההשתלמותקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתבע"מערןניירותפסגות

רובשיעהינםבהסכםשנקבעוהניהולדמי . 2008במרץעימהתםשנחהסכםפיעלוזאתהחברה

 .םהליוהמנהנכסיםמשווי 0.07%שלשנתי

יולימחודש ,)(פסגותההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךחדשלסיכוםאםהתב

 . 0.035%ל- 0.07%-מהשתנההניהולידמשלהגביהאחוז 2010

אסטרטגיים.פעולהיתוףשהסכמיןאילקרן
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תאגידיממשלהיבטיד:חלק

תהמנהלרההחבשלםיוררקטהדי .א

שלtעדב
השכלה

וועדותיודבירקטוריוןחברות '
והתעסקותו בן ,החברהבעל ~ 1

בת,חברהמומחיותצוני•חשנת '
השניםבחשמךיתאר

משפחה
 .ת.זפר oמשם

ל•דה
נתינותמןע

חרבהחשובנא•תמ••/פנ
האחרונותתח•לת

שלעבל
דירקטוריון

ודעתודעת
בהןוהחברותכהונה

אוקשורהופיננסיתהשעקותtבקורת '
שממש

עניין

ן•ענ•בעל
כדירקטור

מחוזישופט

כשיא ,מוס)י(בד 46אטדמשה

סימכל
לאבתיס)ומי(בד 7.2005לאלאפנימיחברחברחברישראלית 1949 4656005

מרוע
השלוםמשפט

 .הדרוםזובמח

שניתואר

במגע"ס,

אתגריתמגכ"ל

אלה
לניהולהרחבהפרדס

לויקנטר
לאהשקעותתיקי 6.2014לאכןפנימיחברה"ריוישראליתכפרא 60 1968 11270451

מזרחימקבוצתמדרכי

 .בע"מתטפחו
פיננסיתיועצת

 .ופנסיונית

וריינס 1952 51348837צפתצילה
ש"בימשופטת 1.2012לאלאפנימיחברהישראלית

לא
"אתחוזימעננהר

 29העוגב 1964 15392152מנחם
בימ"שפטוש 2.2010לאלאפנימיחברישראלית

לא
א"ת ,םשלופ"תקליין

הסמשההילה
במשדרתפהוש

וןחול 25 1975 32363665
לאינימיכבח"רו 10.2010לאןכנייצוח )**(ר"וי )*(ר"ויחברה(*)תיישראל

רםוכ
ושותידניאל

הקידמה 1947 3033529חנן
בתיבשיאסגן 1.2015לאלאפנימיחברחברישראלית

לא
השלוםמשפט 75אפותי
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א"תוזמחווהרצל•הו
ימוסבד

ההשקעות.וועדתבכנח"צמשמשת 2016ספטמברמחודש לחה)**( 2016אוגוסטשודבחונתהכהאת(*)סיימה

משרהנושאיב.

ענ••ן/בלע
מפשחהבןו

תאריך
תפק•ד

נושאשל
בחברה

אחרונותשג•ם-5ב•ון oונ•השכלהתח•לתנת•גותתפק•דל•דהשגתז..'ת oמשם
אוקשווה

משרה

כהונה
ענווןעבבל

אואחר

שלעבל

 lענ"

מנהלראובןרו"ח
העבר•תמהאונ•ברס•טהוחשבונאותבכלכלהראשוןתואר

--בקופותהתמחות ,רו"ח 'ושותוו•ר• oבמשדרשותף .ב•רושלים 9.2008•שראלית 1966 58351750
כספ•םסוו•ר•

 .ובקרהל"עוץחברהעלב .פנס•הוקרנותגמל

מנהל 1977 034091215•דשראלון
-- .) MSc (וןבמ•משניתואר ,בכלכלהןראשותואר 4.2014•שראלית

ם•ונ•כס

תגמולמדיניות .ג

בהליךיגובשמוסדייםבגופיםמשרהושאינתגמולמבנהכיקובע"החוזר")(להלן:ם" 11מוסדבגופיםתגמול"מדיניות 2014-9-2מוסדייםגופיםחוזר

בקנהעולההתגמולשמבנהלהבטיחהצורךלביןהצלחותיהםעלמשרהנושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתמסודרפנימי

 .זמןלאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכלליההאסטרטגועםהחוסכיםטובתעםאחד
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בהתאם ,תוהשקעלובניהבפועליםהעוסקמשרהנושאישלותלרב ,משרהנושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשת ,החוזרתולהוראבהתאם

גמולהתמדיניותיכקובעהחוזרהחברה.חיווברו/אוביצועים ,בהצלחותתלויו/אוכפוףלהםןהניתשהתגמולככלוזאת ,בחוזרהמפורטיםתונולעקר

 .יסדוהמףוהגשלהסיכוןותינילמדמבערניםוסיכלנטילתתמריציםתיצורשלאכךתגובש

תואורלהמשלימותראותוהקובעאשר "מוסדייםיםבגופתגמולתומדיני" 2015-9-31מוסדייםגופיםזרחואתהממונהפרסמה 2015באוקטובר 7וםבי

החוזר.

תמריציםלמנועמנתעלבביצועיםתלותללאקבועתגמולמתןנהיההשקעות,בניהוליםהעוסקלרבות ,המשרהנושאילתגמולגעובנהחברהותמדיני

שלוניםכיהסניהולמדיניותועםהחברהלושבניהפהוהקעמיתיבתוטעם ,החברהשלהטווחארוכייעדיהעםעקבייםשאינםוניםכיסנטילתוודדשיע

 .החברה

 :מרכזייםתפקידיםלבעליששולמוהתגמוליםפירוטןלהל

אחריםםיתגמולשירותיםבבעורגתמוליםםוליהתגממקבלפרטי

שיעור

תשלוםשכרהחזקה

דמידמידמימבוסס(באלפיןבהוהיקף

סה"כאחרתושכירריביתאחרעמלהייעוץניהולמניותמענק ) fillהחברהמשרהתפקידשם

 154--------- 154-קוריממנהלראובןרו"ח

חוץכספיםירוויס

 91--------- 91-ורמיקמבקררמיחרו"

חוץםפניאלחנתי

 134--------- 134-מיקוריועץןארנועו"ד

חוץמשפטישגב

 84--------- 84-מיקורהונממבשארח"ור
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פניםמבקן .ד

 Dאיש"פרטים

אלחנתיקדמירו"חממשרד 1אלחנתירמירו"חשם

 27.5.2007כהוגהתחילתתאריך

ערךבניירותהחזקה

שלאוהחברהשלע"בנימחזיקאינוהפניםמבקרהחברה,ידיעתלמיטבגוףשלאוהחברהשל

 .אליהקשורגוףאליהקשור

אומהותייםעסקייםקשריםאיןהפניםלמבקר ,החברהידיעתלמיטבהינוהפנימיהמבקר

 .אליהקשורגוףאוהחברהעםאחריםמהותייםקשריםעסקייםקשריםבעל

קשריםאומהותיים

עםאחריםמהותיים

גוףעםאוהחברה

אליהקשור

החברה/נותןעובד

 .חיצונישירותיםנותןחיצונישירותים

שהואאחריםתפקידים

עוסקהינווכן ,בחברההציבורפניותעלכממונהמשמשהפנימיהמבקרומחוצהבחברהממלא

 .חשבוןלראייתמשרדובעלעצמאילה

העסקההיקף

 ,שנתיותשעות-400כיהההדוחבתקופתהפנימיהמבקרעבודתהיקףבשנהשעותמספר

מסקרהנגזרתשנתיתהרבהבעודהלתוכניתבהתאםנקבעוהוא

ולכןל"בחופעילותלהואיןמוחזקותחברותאיןלחברה .שבוצעהסיכונים

עצמהבחברהפנימיתבביקורתהושקעוהאמורותהביקורתשעותכל

 .בארץובפעילות

הביקורתלחזק 9בסעיףכאמור ,תפשיחוגישהניתנההפנימילמבקר

אמצעיתובלתימתמדתגישהזהובכלל ,-1992התשנ"ב ,הפנימית

כספיים.לנתוניםלרבותהקרן,שלהמידעלמערכות

הפנימילמבקרסיוע

אחריםגורמיםע"י

הברבח
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תגמול

בגין .המתוקצבותהעבודהלשעותבהתאםהינוהפניםלמבקרהתגמולמבקרשלהתגמולדרך

 .mנאלפי 91כ-עלעמדהגתמול , 2016לשנתהביקורתתוכניתוהיקפוהפנים

כחלקלמבקרניתנואם

 ,ע"ני ,סקתוהעמתנאי

שלהםני"עאםיצוין

אוהמבוקרתהחברה

ערךניירותהעסקתומתנאיכחלקהפנימילמבקרניתנולאאליוקשורגוףשל

עלולאינוהפנימיהמבקרתגמולוהיקףאופןהחברהדירקטוריוןלדעתהדירקטוריוןהתייחסות

יהפנימהמבקרשלביכולתולרבות ,הפנימיתהביקורתודתבבעלפגועההשפעהלשאלת

ניגודיוללאאובייקטיביתוהערכהבבחינהתפקידואתמיטביבאופןלמלאלתגמוללהיותשעשויה

 .בחברההפנימיותהבקרותשלענייניםעלהפנימיהמבקר

דעתושיקולהפעלת

המקצועי

מבקרחשבוןרואה .ה

תאריךושות.'ורדיצבירו"חממשרד ,קליקדנירו"חהואהחברהשלהמבקרהחשבוןרואה

 . 2010דצמברהואכהונתותחילת

 :להשקדמההדיווחובשנתהדיווחבשנתהמבקרזכאילוהכוללהשכרפירוטלהלן

2016 2015 -... - ,. ~ 

' 
סכוםכסום

ש"ח)(אלפיש"ח)(אלפי-.

 86 87ביקורתשירותיגביןשכר
--לביקורתהקשוריםשירותיםבגיןשכר
--מיוחדיםמסשירותיבגיןשכר
--םיאחררותיםישבגיןשכר

 .האחידבנוסחהינםהגמלופתוקהחברהבדוחותהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות

הגילויועלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות .ו

הגילוילגביונהליםבקרות

לתוםהעריכו ,המוסדיהגוףשליםהכספל"וסמנכהמנכ"לבשיתוף ,המוסדיהגוףהנהלת

 .המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופה

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוםיהכספוסמנכ"להמוסדיהגוףל"מנכ ,זוהערכהבסיסעל

עלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
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שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןטוחיבההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהנויישכלאירעלא 2016דבצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

להשפיעשצפויריסבאו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופן

החברההחלטות .ז

 .החברותלחוק 225סעיףלפיפעולותלאישורהחברהנדרשהלאהדוחבתקופת ) 1

מיוחדיםאישוריםהטעונותבהמשרהלנושאיהחברהביןעסקאותנעשולאהדוחבתקופת ) 2

 .החברותלחוק ) 1 ( 270סעיףלפי

שלאחריותבגבולמשרהונושאידירקטוריםביטוחפוליסתלרכושאישרהחברהדירקטוריון ) 3

לחברה ,בנוסף .ח"אש 28.2שלבסךפרמיהתשלוםכנגדובמצטבר,למקרהח"מש 20

כנגד ,ובמצטברלתביעהח"מש 20שלאחריותבגבולותמקצועיתאחריותלביטוחפוליסה

 .ח"אש 43.2שלבסךפרמיהתשלום
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח



ענייניםתוכן
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועיםמגמות! .א

התקופה(להלן 2016שנתבסיכוםבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשינויים

 :כדלקמןהיו ,)הנסקרת

 2016שנתסיכום 2016הרביעיהרבעון

-11 .1% 

24.4o/o 

-2.5% 

-3.8% 

7.1% 

2.1% 

-0.2% 

 2.3%-הכלליהמניותמדד

 0.6% 50יתר

 1.6% 100ת"אמדד

 1.9% 25ת"אמדד

 o/3.0°להמרהאג"חמדד

 0.6%-כלליח"אגמדד

 0.2%-לצרכןהמחיריםמדד

המאקרותמונת

הכלכלהעלהשפעהבעלישהיופוליטיםאירועיםבריבוימאופיינתהייתה 2016שנת

מחירמירידתהושפעוהשווקיםהשנהשלהראשונההמחציתבמהלך .בעולםוהשווקים

העםלמשאלומהציפייה-$26כשללשפלהגיעה WTIמסוגחביתמחירכאשרהנפט

 .ההוגבותודתיבתנהתאפיינוקיםוהשוהתקופהבמהלך .יוניבחודששהתקייםבבריטניה

ירידתעםבעצמההגיבוהשווקים ,העםבמשאלתמכושהבריטיםמכךההפתעהלאחר

השנייההמחציתבמהלך .האג"חבשוקחדהתשואותוירידתהמניותבשוקיחדהשערים

הנושאיםהיוהפדידיעלדצמברבחודשהריביתוהעלאתבארה"בהבחירותהשנהשל

באופטימיותהתאפיינההשנייההמחציתכלליבאופן .השווקיםאתהניעואשרהמרכזיים

עלייתנרשמהח"האגבשוקיבבחירות.טראמפניצחוןלאחרבעיקר ,בשווקיםגדולה

חדה.תשואות

במהלךובהשקעההמלאיםבסעיףירידהרקעעל 2016במהלךהאטההצמיחהב"בארה

ההשפעותעקבבעיקרנבעהההשקעהבסעיףזוחולשה .השנהשלהראשונההמחצית

המשיכההפרט•תהצריכה ,שנימצד .החזקוהדולרהנפטמחיריירידתשלהמתמשכות

וסביבתבשכרהעלייה ,האבטלהיעורבשהירידהרקעעלהמרכזיהצמיחהמנועלהיות

 2015בסוף 5.0%לעומת-4.7%לידרהאבטלהשיעור 2016במהלך .הנמוכההריבית
עלתהב"בארההאינפלציה . 2015בסוף 2.6%לעומת-2.9%לעלההשכרעלייתוקצב

 )ומזוןאנרגיהללא(הליבהואינפלציית 2015בסוף 0.7%לעומת-2.1%ב-2016ב

2.1לעומת 2.2%עלעמדה סלמולאל-3.4%בהתחזקהדולר . 2015בסוף %

המדיניותמבחינת .האירומולאל-4.7%בהתחזקהואובפרט 2016במהלךהמטבעות

 . 0.75%-0.5%שללטווחב"נ-25בדצמברבחודשהריביתאתהעלההפד ,המוניטארית

האטהרקעעלבעיקר ,-2015ב 2.0%לעומת-1.6%להאטה-2016בהצמיחהבאירופה

במשקבהשקעהשיפורונרשם 1.7%עליציבנותרהפרטיתבצריכההגידולכאשרביצוא

השנהבתחילתהאירופיהמשקאתשאפיינההאפסיתהאינפלציה .הממשלתיתובצריכה

מיליארד-80הבמסגרתקונצרניותח"אגברכישתלהתחילהמרכזיהבנקלהחלטתתרמה

החלכיהוד•עהמרכזיהבנקהשנהסוףלקראת ,זאתעם .חודשבכלרוכשיםשהםאירו

 .מיליארד-60למיליארד-80מהחודשיהרכישותהיקףאתיצמצםהוא , 2017מאפריל

הליבהואינפלציית-2015בבלבד 0.1 %לעומת 1.1 %עלעמדה-2016בהאינפלציה

הנושאים ,כאמור ,הפוליטיבדצ .-2015ב 0.8%לעומת-2016ב-0.9%לעלתה
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העםומשאל ,השנהבמהלךהמשקיעיםבסנטימנטפגעאשר BREXIT-ההיוהמרכזיים

לשולהתפטרותוגרםםיטלקיהאידיעלנדחהאשר ,הפרלמנטמבנהלשינויבאיטליה

בסנטימנטבמהרההתחלף BREXITמ-הגדולהפחד ,זאתעם .רגזימתיאוהממשלהראש

עלייהעםביחד ,המניותבשוקיעליותלמתווהבחזרהביטוילידישבאווקיםבשחיובי

כברסקריםוהמאחר ,אביטליההעםלמשאלהנוגעבכל .ח"האגבתשואותהדרגתית

כלליצרהלאהסקריםתחזיותהתממשות ,יידחההעםשמשאלכךעלמראשאותתו

 .בשווקיםזעזוע

אתמנהל ) BOJה-(המרכז•הבנקבהבדרךהשיבו•ה•ה 2016שלהבולט•רועהאביפן

רכישותידיעלהמאזןהגדלתיעדשלממדיניותבער BOJה- .ושלהמוניטאריתהמדיניות

פיעל( 0% "אזור"בשנים-10לאג"חעלהתשואהעלשמירהשהואמד•ניותליעדאג"ח,

והגדלתממשלתיותאג"חרכישתשל"קלאסית"כמותיתהרחבהבמקוםכ.ך .הגדרתו)

הריב•תדרךגםהתשואותבעקוםמוחלטפןובאלשלוטבער BOJה- ,המרכזיהבנקמאזן

 .הארוכההריביתדרךוגםהקצרה

עלוהסחורותמחירי .חדותב•רידותשהחלהלאחרחיוביתשנהנרשמההסחורותבשוק

הסחורותמחירי ,בפרט .-2015ב-25.0%בידרושלאחר 11.4%ב- 2016במהלך

החקלאיותהסחורותומחירי ,-2015ב-17.6%בשירדולאחר-21.6%בעלוהתעשייתיות

-2016בהעל WTIמסוגנפטחביתמחיר .-2015ב 10.1 %-בש•דרולאחר 1.1 %-בעלו
לרמתויעהגהנפטוארפברחודשבמהלך .-2015ב-31.3%בשידרלאחר o/45.2°ב-

שוקאתשאפייןהגדולההיצעעודףרקעעללחבית-$26כעלשעמדהביותרהנמוכה

שבטהנפמחירהשנהבהמשך ,זאתעם .למיוהעהביקושבצדרידהימוהחששותהנפט

כאשרפברוארשלמהשפל 105%שלעלייה ,השנהבסוףלחב•ת-$53.7לעדלעלות

אלוגםה•ו ,זמןהרבהכךכלהסחורות)שארעלוגם(הנפטעלשהכבידוגורמ•םאותם

עםביחדהגדולעיצההועודף ,התייצבהןבסיהפעילותהשנה-במהלךבעלייהשתמכו

אתלהחזירשעזרמההיצרניותבתפוקתלירידהוגרמהנפטבשוקהנמוכ•םיר•םהמח

ולקראת ,תחילההנפטתפוקתאתלהקפיא"קאופהחלטת ,בנוסף .משקללשוויקוהש

המחירים.להתאוששותתרמה ,בתפוקהלקצץאףהשנהסוף

ב--3.2%ו-2015ב 2.5%שלצמיחהלעומת 3.8%עלעמדה-2016בהצמיחהבישראל

ירידהשלשנים 3אחריבמשקהצמיחהבקצבמשמעותיפוריבשמדוברלמעשה . 2014

שלעליהעםלחיובבולטתהפרטיתהצריכה ,התוצריבירכמבחינת .הצמיחהבקצב

-בתחזק(ההחזקהשקללמרות 3.0%שלבשיעורהחולפתבשנההתרחבהיצוא . 6.1 %

השנהבלטההעולמי.הסחרשלמתונהוצמיחה ) 2016בשנתהמטבעותסלמול 4.8%

בשנה 8.4%שלצמיחהעםיםהשירות•צואעלבע•קרןנשעביצואשהג•דולהעודבה

אחריוחלצמחזרוההשקעות .הסחורותביצוא 4.0%שלהתכווצותלעומתהחולפת

שדרוגשלתוצאהיקרבעהואהשנהבהשקעההג•דול .זהברכ•בקיפאוןשלשנתיים

גת.בקריתינטלאשלהמפעל

יביתורתקציב ,אינפלציה

לצייןיש . 2015בשנת 1.0%-לעומת 0.2%-עלעמדה 2016שנתבמהלךציהינפלהא

םהחזאיתחזיותממוצעכאשרבפועלמהאינפלציהגבוהותהיוהשוקציפיותהשנהשגם

0.1עלעמדוההוןמשוקהנגזרותוהציפיות 2016בתח•לת 0.6%עלעמד את . %

שלוימהצפהחלשהלהתפוגגותלייחסןנית 2016בשנתהתחזיותשלה"החטאה"

הממשלהפעולות(השפעותהאחרונותבשנתייםהמחיריםמדדעלשהכבידוהכוחות

ישראלבנק ,השקלשלחוזקוולאור ,הנמוכההאינפלציהרקעעל .)האנרגיהמחיריויר•דת

 .כנהעלהריביתאתהותיר
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321.1בהסתכמו 2016בשנתהמדינההכנסותסך  312.3לעומת ,שקליםמיליארדי-
 2016בשנת 5.6%ביתינלומנעלתההמסיםגב"תסך . 2015בשנתשקליםמיליאדרי
נטואשראימתןללאהכוללהגירעוןמדידה).הגדרותן(באות 2015לשנתבהשוואה

לעומת ,ג"תממהאחוזים 2.15%שהםשקליםמיליאדר 25.9שלבסך-2016בהסתכם

מיעדהסטייה .מהתמ"ג 2.9%שלוןגירעעלשעמדהמדינהבתקציבהמקוריהתכנון

ביצועותתשקל)מיליאדר 8.8של(בסךויצפמהגבוהותהכנסותדייעלמוסברתהגרעון

 .שקל)מיליאדר 0.3של(בסךההוצאותבצדמאודנמוך

בשלושתהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

לרדומיליאדר 10.2לעומתקיטון ,דולריאדרמיל-9.5ב 2016שלהראשוניםהרבעונים

בעודףמהקיטוןבעיקרנובעהשוטףבחשבוןבעודףהקיטון .אשתקדהמקבילהבתקופה

שלהראשוניםהרבעוניםבשלושתדולרמיליאדר-6.5מוהשירותיםהסחורותבמאזן

השנה.שלםיהראשונהרבעוניםבשלושתדולרמיליאדר-5.5ל 2015

המניותשוק

וזאתמאודלשחהיהיהאירופאהמניותשוקאך ,לטובההשנהבלטב"בארההמניותשוק

חזותלאהואהמוניטאריתהמדיניותכיוון ,כןאם .הכמותיתההרחבהשלהגדלתהלמרות

התממשותובאירופהבשווקיםתמכההחזקההמקומיתהכלכלהב"בארה-הכל

מחיריהתאוששות .המניותשוקיעלודהכביהבנקאותמערכתובעיותםיהפוליטייכוניםהס

בשווקיםתמכובסיןהכלכליתהפעילותשלההתייצבותעםביחד ,בראשןוהנפטהסחורות

 .)ליבח ,רוסיה(בחדותעלואףחלקםאשריםוררהמתע

ישראל

 25"אתמדדבדשדוש.והסתכםמעורבתבמגמההשנההתאפייןהמקומיהמניותשוק
ב-עלו 75ות"א 50היתרואילובהתאמה-2.5%וב-3.8%בהשנהידרו 100ות"א

למגמהבדומהלחיובבלט ) 17.8% (הבנקיםסקטור .בהתאמה 17.3% ,וב- 24.4%

 .בעולם

ארה"ב

שנים-10להתשואה , DOW JONESה-במדדחדששיאנרשם ,זינקובארה"בהמדדים

ה-דדמ ,-12%בעלה-S&PSOOהמדד ,השבהבסיכום .זקהתחוהדולרב"נ-17בעלתה

NASDAQ וה--9%בעלהDOW JONES רףאתשנה 120לפניהקמתומאזלראשונהבער

 .-16.5%בהשנהועלהנקודות-19,000ה

בעולם

השנהרובבמהלךהאירושלהתחזקותו ,הכמותיתההרחבההגדלתלמרות ,באירופה

-המדד ,בהתאםהמניות.מדדיעלהכבידו ,הגוברתהפוליטיתהודאותאיעםביחד

STOXX600 ה-לחיובבלטו ,המדינותברמת .-2.3%בבמתינותעלהCAC 8.8%בשעלה-
נהנה FTSE-100המדד .-3.4%בשירדהאיטליהלעומת o/6.9°-בשעלה DAXה-ומדד

תעורריםהמוהשווקיםבאסיה . 22.1 %-בהשנהבסיכוםועלהבפאונדמהפיחותהשבה

11בעלהכללי)מתעוררים( MSCI EM-המדד  Hang sangה-הסיניהמניותמדד ,-3%.

הראשונהתיבמחצשסבל NIKKEl ,ה-מדד ,ביפן .-9.3%בידר CSI-300וה-4.3%בעלה

 .-2.3%בהכלבסךהועלביואןהמתמשךחותפימההשנייהבמחציתנהנה ,השנהשל

הנגזריםשוק

מיליון-37.750בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרונהבשנה

עלעתידייםבחוזיםהמחזור .הבסיסנכסיבמונחש"חטריליון-5.372באואופציהיחידות

המסחררמחזוהסתכםח"המטבשוקם.יחוזאלף-18.6בהסתכםהמעו"ףמדד
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באופצ•ותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-488בדולר/שקלבאופציות

הבסיס.בכסבמונחיש"חמיליאדר-18.2בהסתכםא•רו/שקל

מדיגהאג"ח

 . 0 . 7%שלעלייההשגהבסיוםהציגהצמו,דהאפיק-מדדותצמודממשלת•ותאג"ח
אגרותוא•לו-0.4%ב•דרו ) 5-2 (הבינוניות ,-0.2%בידרו ) 10-5 (הארוכותהחובאגרות

 . o/0.3°ב-ידרו ) 2-0 (הקצרותהחוב

הארוךחלקו ,-1.3%בהשנהעלהשקליממשלתיאג"ח-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-0.3%בעלההקצרקווחל-1.2%בעלה ) 5-2 (וניהבינחלקו ,-2.4%בעלה ) 10-5 (

קונצרניאגח

בוגדתלמדדשערים.בעליותשהתבטאחיוביממומנטוםהשגהנהגההקונצרניהאפיק

י 2.3% , 2.9%שלשעריםעלייתרשמויתרבוגדותלשקליבוגדתל , 60בודגתל , 20

-0.8%ו-1.7%בעלובנקיםבוגדותל 40בוגדתלואילובהתאמה-2.4%ו 2.4%
במצבןהיחסיתמה•ציבותהןבנעוהקונצרנייםהמדדיםשלהיתרתשואותבהתאמה.

כאשרשבערההשנהבסוףהגבוהההמרווחיםמרמתגםאךהפירמותשלהפ•ננסי

אלומדדיםשלהמרווחיםעמדו 2016בסוף . 40בוגדותליתרבוגדתלמדדיבלטובע•קר

וסיגיהיקף . 2015בסוףלמרווחיםמתחתנ"ב-4ו 13בהתאמה, ,ג"ב-119ונ"ב 148על

עלעומדהשנההגיוסיםסךכאשר 2016בשנתגםלגדולהמש•ךהקוגצרנ•באפיקההון

 .-2015בהגיוסיםמסך-18%בגבוה , fillמיליאדר 67.1

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותפעילות

 .ההשקעותדתוועהדירקטוריון •"עהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

שלבהיקףבארץמניותכרוונמ fillמי 10כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיק

מניותונמכרו fillמי 14-כשליקףבהבחו"לסלתותעודומנ•ותנרכשוןככמו . fillימ 9.8כ-

 . fillמי-27.2כשלבהיקףבחו"לסלותעודות

ודצמקונצרניאג"חונמכרו fillמי-25.4כשלבהיקףצמודותאג"חנרכשוהקונצרגיבאפיק

 fillמי-13.3כשלבהיקףשקליותקונצרניותאג"חנקנוכןכמו . fillמי 7.1כ-שלבהיקף

 . fillמי 9.1כ-שלבה•קףשקליותקונצרגיותח"אגונמכרו

 . fillמי 7.3-כשלבהיקףבחולאג"חונמכרו , fillמי 6כ-שלבהיקףבחו"לאג"חנרכשו

אג"חרוונמכ fillימ 28.9-כשלבהיקףותצמודממשלתיותח"אגנרכשוהממשלתיבאפיק

בהיקףשקליותממשלתיותח"אגנרכשו . fillמי 22.9כ-שליקףבהצמודותממשלתיות

 . fillמי 21.7-כשלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חונמכרו fillמ' 18.1של

 Dהכספ"הדוחותתאר•ךלאחרבמשקכלכליותהתפתחויות

ישראל

גבוהקצב ,-0.45%בצמברדבחודשעלהבמשקהכלכליתלפעילותהמשולבהמדד

ישינויללאנותרדצמברלחודשהמחיריםמדד .האחרונותבשניםהחודש•לקצביחסית

 , 0.2%שלבירידה 2016בשנתהאינפלציההסתכמה ,בכך .המוקדמותלתחזיותבהתאם
ללאבמשקהריביתאתהותירראלישבנק .יליתשלאינפלציהשלברצ•פותשל•שיתשנה

 ,בפרט .הסלמולאל-1.6%בהשקלזקהתחהתקופהבמהלך . 0.1 %שלברמהש•נוי

 .האירומולאל-1.4%ובהדולרמולאל-2.5%בהתחזקהשקל

בעולם
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בלט .המוקדמותמהתחזיותנמוךז o/1.9°עלהרביעיברבעוןמדהעבארה"בהצמיחה

4בשידרהיצואלשלילה 2שלצמיחהעםובלחיבלטהטיתרהפהצריכה .-3%. .5% 

עלעומדוכעתלעלותמוסיףהאינפלציהקצב .לצמיחהאחוזקודותנ 0.7תרמווההשקעות

הפד .שעבר)ודשבח 2.8%(לעומת-2.5%לדירהשעת•השכרעלייתקצבןא 2.1 %

מתייקהעתידייםהחוזיםפיעלאןכנהעלוארניבחודשבפגישתוהריביתתאירתהו

לןמהב . 2017שלהראשונההמחציתתוםעדתריבילהעלאת 71 %שלהסתברות

ירדהשנים 10ל-אג"חעלהתשואהו ,הסלמול-1.9%בנחלשלרוהד ,הנסקרתהתקופה

לרוד 53.3שללרמה-1.0%בידר WTIמסוגפטנחביתמחיר .-2.4%ל-2.44%מ

 .לחבית

 .)נוארי(מדד-1.8%לבמבר)ונ(מדד-0.6%מעלההשנת•האינפלציהקצבפהרובאי

שלהחובאגרתעלהתשואה . 1.062שללרמה-0.9%בהדולרמולהתחזקהאירו

 .-0.33%ל-0.2%מעלתהניהגרמממשלת

ולמהתחזקןהייהנסקרת,התקופהבמהלן .המרכזינקהבבמדיניותשינויחללאביפן

 0.5%שלמרמהירדההשנתיתהאינפלציה .לדולריין 113.5שללרמה-3.0%בהדולר
צמבר)ד(מדד 0.3o/o-ל )נובמברמדד(

מנוהליםנכסיםהיקף .ב

החברהלתקנוןבהתאם .פטיםולשותהשתלמןקרניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

פותקוחוקלהוראותלבבשים(וענפיתשתלמותהקרןשלמנהלתוכחברההלתנהמ

ניהולמדמינובעותהחברההכנסותכל .רווחלמטרתשלאהינההחברהילותפעגמל),

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויבים

 :החברהידיעלהלתוהמנההשתלמותקרןנכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

2015 2016 

 309,849לשופטיםהשתלמותקרן 308,811

•סודבמסמכישינויים .ג

 .החברהשלודהיסבמסמכישינוייםיוהלאהדוחבשנת

הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועים .ד

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםיםאירועאירועלאדבוחהמכוסההתקופהלןבמה

רה.החב

הדוחבתקופתמהותייםאירועים .ה

הימהחתעדולמעד .כהונתהתאבחברההחיצוניתהדירקטוריתימהסי 24/8/2016ביום

 .צוניחיירקטורדמונהלאהדוחותעל

המשתמעכלעל ,"צדחנוכחותללא ,וןובדירקטוריהביקורתבוועדתנסקרוהדוחותלפיכך

מטעםהדירקטוריםמכסתלהשלמת ,המדינהמטעםוררקטדימונהאולחרמאמכ,ך

 .צחכדהמדינהמטעםורירקטדךהוסמאו ,המדינה "ל
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נענתהולאודח"צדירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתההחברה

 .הדיוןלמועדעד

הביקורתבועדתויאושרושידונותנאיעלהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

 .ודח"צהמדינהמטעםדירקטורשימונהלאחר ,והדירקטוריון

המאזןתאריולאחרמהותייםאירועים .ו

קופותתפעולמפעילותלצאתשוקלהואכיהמתפעלהבנקמסר 2017מרץבחודש
 .מלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעביר ,הגמל

אתהחברהבתחןכאמורהודעהמסירתעם ,בנושאסופיתהודעהנמסרהטרם

 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויות

כספייםקשייםעללהבציעהעלוליםאירועים .ז

הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולהוצאות ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמנהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחרבפועל.המנהלתהחברההוצאותלפי

 .כספיים Oלקש"להיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאותח.

אואחרבתאגידהשקעות ,משותפותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

 .כאמורבהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורהקטנה/הגדלה

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ט

תוךהשתלמותבקרןלחיסכוןניהולאלטרנטיבתבהעמדתמרכזיתחשיבותרואההחברה

ניהולמולאל ,והפוטנצ•אל"םהק"מיםהעמיתיםבפני ,בכךהכרוכותבעלויותניכרחסכון

 .ניהולדמיעתירי ,מסחר"םהשקעותגופיבאמצעותהשקעות

מתבצעהקרןתפעול .חוץבמיקורשירות•םנותב•עלבהבתססהקרןאתמנהלתהחברה

0עיקרותיםרשינותנישב•אבמצעות -בתחומםהראשונהמהשורהצ•ב•םיום 11מקצוע 11
העמ•ת•םוזכויותהקרןחשבונותאתהמתפעלכגורםהמשמשמ"בעהפועל•םבנק

מפקחתהחברההקרן.השקעותאתהמנהלכגורםהמשמשבע"מהשקעותביתופסגות

האחר•םהשירותונותניהמשרהנושא•באמצעותאלוגופיםשלפעילותםעלשוטףבאופן

 .ם•תיהעמלצרכימשלימיםשירות•םונותנת ,בחברה

שלצירוף ,הניתןככל ,שיבטיחבאופןהקופהשלההשקעותמדיניותאתקובעתהחברה

ולת•אבוןלמאפ"נ'הםלבבשים ,העמית•םצרכיאתההולמיםסיכוןומ•דתתשואהרמת

אתיקפדנבאופןלקווםמנתעלהולית•נלבותשומתמאמציםומשקיעה ,שלהםהסיכון

ההשתלמותקרןועלעל•ההחלותההוןשוקרשותוהנחיותהתקנות ,החוקהוראות

 .מוסדיכגוףלתפקודההמתאיםתאגידיממשלשלקיומוולוודא ,בניהולה

עלבעת•דגםשמירהתוךהעמיתיםלטובתולפעוללהמשיךהמנהלתהחברהבכוונת

 .בבערשהיהכפיה,שבניהולהקרןאתהמאפייניםוהניהולהשירותשלהגבוההרמתו

בכךהמתמחיםםיגופי"עההשקעותקתיאתולנהללהמשיךתשאףהמנהלתהחברה

 .האפשרככלגבוההוברמהאיכותיבניהול
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הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות

 .הקרובהבשנההרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניותצופהאינההחברה

חירוםלשעתהיערכות .יא

שוקרשותלהוראותבהתאםחירוםלשעתהיערכותועסקיתהמשכיותתוכניתלחברה

 .שוטףבאופןמתורגלתהתוכניתוחיסכון,ביטוח ,ההון
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההבהלההדירקטוריוןדוח

 :(להלןלשופטים"השתלמותןקרלניהול"החברהשל ,הדירקטוריוןבפיקוח ,ההנהלה

 .כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלמהיוקולקביעתהאחראית )המנהלת"החברה"
ביטחוןשלסבירהמידהלספקדיכתוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

כספייםדוחותשלנאותהצגהוההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

 .ההוןשוקעלהממונהוראותוהן) FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמים

לפיכךת.מובנוותמגבלישהפנימיתהבקרהמערכותלכל ,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא

בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןואלמערכותיכנקבעאםגם

 .כספידוחשללהצגהולעריכהבהתייחס

עסקאותכילהבטיחעדתוהמימקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןקוחיבפהנהלהה

 .ניםמהימאייםונהחשברישומיםוה ,מוגניםהנכסים ,ההנהלהלהרשאותבהתאםצעותומב

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןוחבפיקההנהלה ,בנוסף

ת.יפנימבקרהנהליביצועותלרב ,ביצוע ) mס nitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלמיתיהפנהבקרהאפקטיביותאתהעריכהוןהדירקטוריבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעווניםיקריטרעלבהתבסס , 2016בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f theה-שלתיהפנימהבקרהבמודל
n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלה ,זורכההעעלבתססהב

) ieves ןbe ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2016בדצמבר 31וםילכי

 .ביתיאפקטהינה

וןירקטוריהדר"יו

ל"מנכ

כספיםמנהל

קנטר-לויאלה

מכליסמשה

יריוסוראובן

 _רע ____ l __ u _ 3 __ ( \,.... "-1 __ :הדוחאישורךתארי



 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר ,מכליסמשה ,אני

"החברה :להלן(בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתיסקרת . 1

 .)"הדוח" :להלן( 2016לשנת )"המנהלת

שלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

לא ,מצגיםתםואונכללןבהתוהנסיבלאור ,בוושנכללשהמצגיםכדיהנחוץתיתומהעובדה

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםוייה

 ,נאותבאופןםימשקפדבוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .דבוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלםיהמזומנ

בקרותשלולקיומםלקביעתםםאחראיזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבינהליםו

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(
לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסיתומהדעישמלהבטיחםיעדוהמי ,כאלה

 ;הדוחשלההכנהפתוקתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעל

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפאו ,כספידיווחעלפנימ•תבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת ,כספי

ולהוראות )ן FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 ;ההוןשוקעלהממונה

המנהלתהחברהשליהגילולבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו

כן-ו ;הערכתנועלבהבתססחדבוהמכוסהפהוהתק

רעישאיכספוחיודעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחלינויג )ד(

על ,מהותיןפבאולהשפיעשצפויסביראו ,מהותיאבופןשהשפיעעייהרבברבעון

-ןכו ;יכספחודיועלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

וןידלירקטור ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרהםיהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

העדכניתוהערכתנעלבהבתססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלקורתיהבולוועדת

י:כספוחוידעלתיהפנימהבקרהלגבירביות

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםייםוהליקכלאת )א(

החברהשללתהוביכלפגועשצפוייםריסבאשר ,יכספחווידעלהפנימיתהבקרה

-ןכו ;כספימידעעלחוולדולסכםלעב,ד ,םולרשהמנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןתימהותבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלתיהפנימבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםםיעובד

 .כספידיווחעל

אחאדםכלתומאחריאוותיימאחרלגרועכדילילעבאמוראין

'י.כ ol o ~{ \ך
אתריך



 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר ,ראובןיסוויר ,אני

חברה"ה :להלן(בע"מ"לשופטיםותהשתלמקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .)"דוח"ה :הלן(ל 2016לשנת )"המנהלת

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

לא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעודבה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

 ,נאותאבופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

ותזרימיהעצמ•בהוןהשינויים ,הפעולותאות.תוצ ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםלתקופותולמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

כן-ו ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילבגיםיונהל

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהיםונהלבקרותקבענוא)(

לידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלה

 ;וחהדשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעל

דיווחעליתפנימבקרהיעתקבעלפיקחנואו ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת 'כספי

ולהוראות )ן FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 ;ההוןשוקעלהממונה

המנהלתהחברהשלהגילויילבגוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

לתום ,לוייהגלגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותילבגמסקנותינואתוהצגנו

וכן- ;הערכתנועלבהתבססדבוחהמכוסההתקופה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהשינויכלדבוחגילינו )ד(

על ,מהותיבאופןלהשפיעיושצפסביראו ,מהותיאבופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן ;כספיחודיועלהמנהלתהחברהשליתהפנימהבקרה

ריוןודלירקט ,בקרהמוןשבחהלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

העדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלבג•ביותר

שלבהפעלתהאובקב•עתה•ותהותהמוהחולשותעותייםהמשמהל•קוייםכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסב•ראשרכספי,ד•ווחעלהפנימיתהבקרה

-וכן ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלת

יםמעורבאוהנהלההמעורבתבה ,מהותיתשאינהןובימהות•תבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעות•תפקידלהםשישאחריםעובדים

 .כספידיווחעל

 .דיןכלפיעל ,אחרדםאכלמאחריותאומאחריותיעולגרכדילילעוראבמאין

~ 10~ \ 1"4 ~ 
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ת 1ש 1ורדיצבי
1 

שבוו nרואי

שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןוראהדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה-מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברה

לשופטיםהשתלמותקרןלניהוללתנההמהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתיקרנו
המשולבתבמסגרתועשנקבקריטריוניםעלבהתבסס , 2016ברבדצמ 31ליוםהחברה)-{להלןמ 11ע
 Committee of Sponsoring Organizations of the-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרחל

Trcadway Commissio להלן}-COSO (. לקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלהיוןרירקטוהד
דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותתארכתםולהעכספיחדיוועלאפקטיביתפנימיתקרה
 .המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברכחלהההוהדירקטוריוןדוחבהנכללתיספ

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספיחוודיעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאחדירתנו

 > PCAOBו Public Company Accounting Ovcrsightה-לתקניבהתאםביקורתנואתרכנו
Boar רואילשכתידיעלאומצואשר ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה
המידלהשיגבמטרהבצעהולהביקורתאתלתככןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל .בישראלשנון
כספייווחדעלאפקטיביתפנימיתבקרה ,המהותיותהבחינותמכל ,קויימהםאחוןיטבשלבירה

שקיימתהסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהורתנוקבי .החברהל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכךמהותית,ולשה
אנולכסיבות.בהתאםכנחוציםשחשבנואחריםכהליםביצועגםכללהוביקורתנ .שהוערך·סיכון
 .ונעתדלחרותנאותיסבסמספקתשביקורתנונורים

לגביבטחוןשלסבירההמידלספקהמיועדתהליךחיכהקופהשלכספידיווחעלפנימיתקרח
הממונהלהנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםותוחדשלוההכנהכספידיווחשל.מהימנות

(קופותםיפיננסייםרותשילעהפיקוחלחוקבהתאםהאוצר'במשרדוחסכוןביטוח 'ההוןשוקל
 .-1964ד 11התשכגמ)ל,קפותולניהוללאישור{כלליםהכנסהמסותבתקנו-2005ח 11התשס ,מ)ל
לניהולםימתייחס ) 1 ( :ראשוכהליםיניותדמתםאואתלתלכוקופהשלכספידיווחעלנימיתפהקר

ככסישלוההעברותהעסקאותאתתוכאבאופןויקבמדומשקפותסביר,בפירוטאשר,שומרת
שככדרכרשמותשעסקאותיטחוןבשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)םאתהוצלרבות(הןפ,ק
במשרדוןוחסכיטוחבההון'שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרדי

מסותבתקנו-2005"ההתשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלקוחיהפלחרקבהתאם,אוצר,
שלכספיםוצאתותכספיםבלתושק-1964ד 11התשכגמ)ל,קפותולניהוללאישור(כללים,כנסה
מספקים ) 3 (-ו ;המנהלתהחברהשלהוההנהלהדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשים~קופה

הוצאה{לרבותההעבראושימוש ,כישהרשלבמועדגילויאומניעהבילגביטחוןשלסבירההדי
הכספיים.הדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולתהקופה,ככסישלמורשיםבלתירשות)

מוטעית.הצגהלגלותארלמנועשלאעשויהכספיווחדיעלפנימיתבקרחהמובנות,מגבלותיהשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלדיהעתלגבימסקנותהסקתכן,מו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםנגללמאתימותלבלתיתהפוכנהותבקר
 .לרעהתשתנהםי.כהל

ידיעלחיצוניוידרקטורדירקטורמינויהעדרבעקחוקיקוורוםחסריםהחברהמוסדות 2016שנת
לרבותהפנימיתהבקרהבאפקטיביותשפוגעמהמכן.תמעהמשכלעלהממשלתיותהחברותשרת
 .כספייםההדוחותישוו

בקרה ,המהותיותהבחינותלמכ ,קיימהברההחעתנו,לדחיצוני,ודירקטורורדירקטמינויאימעט,
קריטריוניםעלבהתבסס 2016בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספיווחדיעלאפקטיביתנימית
 . cosoידיעלמהרסושפפנימיתבקרחשלהמשולבתבמסגרתנקבעו
 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתישראל,במקובליםביקורתלתקניבהתאםגסיקרנו

שבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהכוללהרווחעלהדוחותואת 2015-ו 2016דצמבר

על 15לביאורהלבתשומתהפניתםעגתוימסבלתידעתוותחללכ , 2016בדצמבר 31כיוסהיימהסת
 .חיצוניורדירקטודירקטורמינויהעדרייובענכספייםתודוחותם
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

כספייםדוחות

 2016בדצמבר 31ליום



בעו'מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2016בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

םייניהענתוכן

עמוד

 47המבקרהחשבוןרואהדוח

 48-50הצהרות

 51הכספיהמצבעלדוחות

 52והפסדווחרדוחות

 53-64הכספייםלדוחותבאורים



ושות'ורדיצבי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

בע"מםילשופטהשתלמותקרןלניהלוהחברה

בעיימלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתיקרנו
משלושאחתלכלהכוללתדווחעלתוחודהואת 2015ו- 2016בדצמבר 31לימים ) 11החברה 11-להלן
באחריותחינםאלהכספייםדוחות . 2016בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונה~שנים

עלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו .החברהשלוההנהלה·דירקטוריון
 .וקורתנו

רואיבתקנותשכקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלכלליבהתאםביקורתנואתרכנו
אתלתככןמאתנונדרשאלהתקנוספיעל . 1973-התשלייגחשבון),רואהשלפעולתו(דדןשנון

מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרתולבצעהבוקרות,
 .הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותדאיותשלמיתדגמבדיקהכוללתביקורתהותית.
ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתיקרות

אנובכללותה.הכספייםבדוחותההצגהתנאותוהערכתוכןהחברהשלוההנהלה·דירקטוריון
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנובורים

הכספימצנחאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהניילהכספייםהדוחות ,דעתנו
םחשכימשלושאחתלכלכוללההרווחעלהדוחותואת 2.015ו- 2.016בדצמבר 31ליוםהחברהל

 ) lFRSכבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם , 2016בדצמבר 31ביוםהסתיימהבהןשנהחרוהא
רשותלהוראותובהתאםהאוצרבמשדדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלממונההלהחניותבהתאם
הממשלתיות.~חברות

ורדירקטמינויהעזונדבו 15לביאורהלבתשומתאתמפניםאנודעתנוחוותאתלסייגבלי
 .ןמכהמשתמעכלעלהממשלתיותהחברותרשותיייעלחיצונידירקטור

כפי ,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבייבארה PCAOBלתקניבהתאם ,גםיקרנו
 31ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלאומצו
עלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2016דצמבר,
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הדירקטוריוןיו"רהצהרת

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

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחדם(שניה 2016לשנתהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
בותיהנסלאורושניתנושהמצגיםדיכהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא 'מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותוהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,אותנבאופןמשקפיםהדירקטוריון

םהמוצגילותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיתוכזוהצהרההמצהיריםבחברהריםאחלצדואני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםרותבק

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםוכאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמחלךבפרטובחברהאחריםידיעללידיעתנומובא 'לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו /כזוהצהרהםהמצהיריבחברהםיואחראני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססושלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכלותעללרעהלהשפיעסביובאופןםיהעללויכספדיווחעלפנימית
 iכספימידעחלודוולסכםולעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמורויא

 2017מרץ
קנטר-לו•אלה- ,,,גil(ג§'./.~"תאויד

48 



החברהמנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעלוותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,מכליסמשהבדימוסהשופט,אני , 200Sה·"התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלרקטוריוןיהדדווחהכספייםהדוחותאתבחנתיג.

 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2016לשנתהחברה) •(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכלוליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכללואחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםלותקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעלוות,
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדושגילוילצורןונהליםבקוות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט'בחברהאחריםידיעלעתנוילידמובא 'לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלוואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותוהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 1שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללועהלהשפיעסביובאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 iכספימידעולדווחלסכם'לעבד ,לרשום

אחריםעובדיםאוםימנהלשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביותרמית,כלב)
החברה.שלכספיווחידעלתיהפנימבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 2017ץרמ
תאויד

אכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"ו(דהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סוויריראובןח 11רו,יאנ , 200Sה· 11התשס )הדירקטוריוןח 11דווהכספייםחות"הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםבדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)ילהלןיחד(שניחם 2016לשנתהחברה)י(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאגמצלוליםכנםיאהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתכושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעםייהכספהדוחות ,הדוחותאתשבחכתילואחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותי'הכספהמצבאת ,המהותיותהבחינותלמכ ,כאותבאופןםימשקפריוןורקטיהד

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםיהעצמבהוןנוייםיהש ,הפעלוות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראיזו'כהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדי'אנ . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשלויגילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמחלןבפרט ,בחברהאחריםיידעלעתנוילידמובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהנוגילי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 1שלחלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 . ;כספידעימווחדלולסכם 'לעבד 'לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,תימהותשאינהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשליכספדיווחעלתימיהפנבבקרהמשמעותידיתפקבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2017מרץ
המנהלתהחברהשלםיהכספמנהל-סוויריראובןח"רותאריך

==---:::::zו 
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 :םינכס

קבועושרכ

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

הנכסיםלכסך

 :הון

מניותהון

הוןכלסך

 :ותיבוייהתח
זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותלכסך

ויותייבתחוההתחוןכלסך

הכספיהמצבעלדוחות

מהדוחדנפריבלתחלקהוויםמהמצורפיםםורינאה

 2017מרץ
אישורתאריו

םהכספייהדוחות

51 

 31ליום
מברבדצ

2016 2015 ----
ח 11שאלפיבאור

3 2 4 
4 251 224 
 112 98 5 ,)ה( 2

351 340 

6 

8 351 340 

351 340 

351 340 

~ 
ויריסוןבראוח 11רו
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחות

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ההכנסותכלךס

וכלליותהנהלההוצאות

צאותוההכלסך

לתקופהרווח

 .הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

52 

באור

ביוםשהסתיימהלשנה
רבבדצמ 31

2016 2015 

ח"שאלפי

2014 

 1,321 9 ,)ז( 2

11 
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1,321 
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1,289 
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1,289 
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1,258 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

בללי 1-באור

הפיקוחוקבחהגדרתכהמנהלתרהחבהיאע"מבםשופטילההשתלמותקרןלניהולהחברה .א
החברהלחוקבהתאםזה.לחוקוכפופה ,-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעל

ההשתלמותקרךבהעמיתיםחסכונותהולניהיאדההיחיומטרתהרווחלמטרותשלאפועלת
 .שבניהולהלשופטים
 ,הממשלתיותהחברותקלחוכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגםדרתמוגהחברה
 .פיועלשהותקנווהתקנות-1975ה 11תשל

-גמלתלקופתאגידית,גמלמקופתכתהילהפמבנישינויהחברהביצעה ,האמורלחוקבהתאם .ב
הברהח-מנהלתחברהידיעלבנאמנותהמנוהלתוו)"הקרן-לןה(לםלשופטיהשתלמותקרן

 .)"החברה''_(להלךמ"בעלשופטיםהשתלמותןקרלניהול
רשותידיעלוכן ,המניותיבעלשלהכלליתוהאסיפההחברהיוןורירקטדידיעלאושרהמהלך

5/041מסןישיור(מנהלתכחברהלפעולןורישיחברהלהיקהענאשר ,ההוןשוק לקרןואישור ) 1
 .) 2017בדצמבר 31ליוםעדחודשישורהא(ההשתלמות

-ל 11מ 11בעלשופטיםהשתלמותייקרןמהחברהשםשונה 3014/07ביום 1המבניהשינויגרתבמס
 ."לשופטיםהשתלמותרןויקאתרנקוהקרן ,"מ"בעםלשופטיהשתלמותקרןהוללניהחברה''

 ,המנהלתהחברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהרהחבשלתוההתאגדתקנוןתוקן ,כןכמו
 .הגמלקופתעבורחדשתקנוןואומץ

-(להלןוחסכוןביטוחההון,שוקרשותעלהממונהלהוראותבהתאםנערכוייםהכספהדוחותג.
 .םיבלמקותונאוחשבוכלליההון)שוקעלהממונה

להחלטתםהתאבהממשלתיות.החברותרשותלהנחיותםאבהתגסנערכוםייהכספחותוהד
הממשלתיותהחברותלגבי ,הכלליתהחשבונאיתהתקינה 5.8.2004מיום 70 /נקממשלהה

שללתקינהבנוסףחינה ,הממשלתיותברותלחהייחודיתהתקינה .הפרטיהסקטורשלחינה
רטמפוכתיותממשללחברותספציפייםנושאיםשלכחדיודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטור
לחוק.לפיכ,ןבהתאםתתבצעתיוהממשלתלחברותיתדוהייחהתקינה .שותהרבחוזרי
וחביטההוןשוקרשותבהוראותשנקבעהזויאההקרןלגנילליתהכהחשבונאיתהינהתק

לנושאיםכחדיודאוכהרחבהותאנהממשלתיותותהחברתרשותיוהנחלוואיוחסכון
 .ספציפיים

תקניראותוהאתילחהמחוזרוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהרסםפ 715107םיוב .ד
l / 08םמיוהחל ,סדייםמובגופיםהבינלאומייםהכספיהדיווח / l . 

הדוחותעלהשפעהםמייהבינלאוהכספיהדיווחתקניליישוםאיוהמאזןוירלתאנכון
 .להלן 2בביאוררוהאמלמעטהחברהלשהכספיים

 :הכנסות .ה

אי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלחברההילותפעמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל
בפועלהוצאותיהפיעלהןהקופהאתןבהחיינהאשרניהולמדמיהחברההכנסותכללכך

 .םיהפסדאוםירווחרהלחבאיולפיכך ,הדיןוראותהפיעלשיקבעביהמרלשיעורובכפוף

 :עצמיהון .ו
מפעליתגמלקופתשללתהמנחברהובהיותה ,גמלקופותלחוק ) 3 ()א( 4לסעיףבהתאם

 .מינימנליעצמימהוןהחברהפטורהלעיל, 'בבסעיףכאמורלהשניתןלרישיוןםאבהת

העצמיבהונהיםנוייהשעלדוחמציגההחברהאיולעיל,ה•עיףבסוזהבסעיףהאמורלאור
זהלמידעמשמעותבהיעדר

למידעתמשמעודריעבההמזומניםרימיזבתהשינוייםעלדעמיניתןלאאלוכספייםבדוחות .ז
 .זה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך}יללכ • 1באור

 :םיכספידוחותחדויא .ח

ל"הנהקרןשלייבויותיהחוהתנכסיה .השתלמותקרןמסוגגמלקופתמנהלת,ברההח
בעלותלחברהואיןהחברהמחשבונותבנפרד ,המתייחסותהחוקאותרהופיעל ,מנוהלים

בדוחותהקרןונכסיפעולותנכללולאלפיכך .לעמיתיהןלתשואההתחייבותאועליהן
 .כספייםה

 :הגדרות .ט

 :אלהפייםכסותחובד

מ"בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

 .לשופטיםהשתלמותקרן-הקופהוןהקר . 2

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24-בכמשמעותם-םיקשורצדדים . 3

 . 2012תשע"ב- ,מוסדיים)םגופיעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופותפיננסייםשירותים

 . 2010ע- 11התששנתיים)כספיים(דוחותערךניירותבתקנותכמשמעותם •וייענבעלי . 4

 .בע••מהפועליםבנק-המתפעלקהבנ . 5

לסטטיסטיקה.זיתכהמרהלשכהשמפרסמתרכןצליריםחהמ-מדדמדד . 6

 .וחיסכוןביטוח 1ההוןשוקרשות-וןההשוקרשות .ו

 . 2005 ,ה 11התשס-גמל)(קופותםפיננסייםשירותילעהפיקוחחוק-הגמלקופותקחו . 8

-ד"תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 9
1964 . 

דייעלשאומצוופרשנויותתקנים- > IFRS(להלן-נלאומייםיביכספווחידתקני . 10

בינלאומייםכספייווחדתקניכולליםםוה ) lASBכינלאומייםבחשבונאותלתקניהועדה

> lFRS ( בינלאומייםחשבונאותותקני) IAS ( עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות

ידיעלשנקבעופרשנויותאו ) IFRIC (ינלאומיבכספידיווחשלשנויותרלפהדהועידי

בהתאמה. ,) SIC <לפרשנויותהמתמדתהועדה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

בונאיתהחשהמדיניותעיקרי- 2באור

םינלאומייבכספידיווחינקבתעמידהעלהצהרהא.

 .) 11ו FRS11(להלך-בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוםיהכספיהדוחות

 . 2017מרץביוםהחברהדירקטוריון•יע•לפרסוםאושרוהכספייםהדוחות

דעתושיקלובאומדניםשימוש .ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,
אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,

בינלאומייםדיווחתקניג.

והפסדרווחדוח . 1

"תקני(להלך-להסוההבהרותבינלאומייםיכספדיווחתקניבסיסעלהוכנוהכספייםהדוחות

11IFRS ( בסיסםושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץיםהניתנאולתוקףסוונכנפורסמואשר

הממונה.להנחיותבהתאםוכן ,החברהשלהחשבונאיתהמדיניותנקבעה

 IAS 24בינלאומיחשבונאותתקן . 2

התיקון>-(להלך IAS 24ל-התיקוןקשור-לצדבהקשרגילויים IAS 24בינלאומיחשבונאותתקן

עקביותחוסרולמנועקשורצדעםהיחסיםזיהויאתלפשטמנתעלקשורצדהגדרתאתמבהיר

ביוםהמתחילותשנתיותלתקופותהכספייםמדוחותהחללמפרעמיושםהתיקון .זוהגדרהםיישוב

 . 2011בינואר 1

הכספיים.בדוחותנכללוהמתאימיםהגילויים

המדידהבסיס .ד

 .ההיסטוריתהעלותבסיסעלהוכנוהדוחות

 :הנכסיםהערכתסיבס .ה

מזומניםוויושמזומנים

מזומניםשווי .דרישהלפיופקדונותידמיילשימושהניתניםמזומניםיתרותכולליםמזומנים
שלידועיםלסכומיםבנקללהמרהניתנותאשרגבוההנזילותברמתקצרלזמןהשקעותכוללים

מוכריםמזומניםושווימזומנים .בשוויםשינוייםשלמשמעותיבלתילסיכוןחשופותואשרמזומנים

היווצרותם.במועדלראשונה
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)החשבונאיתניותיהמדעיקרי- 2באור

 :חדשים IFRSיתקנשללראשונהיישום .ו

ותילההיצפולא ,שומםיידמועהגיעטרםואשרשפורסמוחדשים IFRSלתקניהחברה,להערכת
 .החברהשללותיהפעתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתשפעהה

בהכנסות:הברהז.

שההטבותצפוי 1ןממהיבאופןלמדידהניתנותהןכאשרהכוללהרווחעלוחותבדמוכרותהכנסות

ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושיתהווהעלויותןכולחברהיזרמולעסקהותרהקשוהכלכליות

 .מהימןבאופןהידדלמ
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

קבוערכוש- 3באור

 :ותנועההרכב .א

מחשוב

ח"שאלפי

עלות

 2015בינואר 1םליורהית

 6תוספות

 6 2015ברמבדצ 31םליויתרה

תוספות

 6 2016ברצמבד 31ליוםיתרה

שנצברפחת

 2015בינואר 1םליויתרה

 2תוספות

 2 2015בדצמבר 31ליוםיתרה

 2תוספות

 4 2016בדצמבר 31ליוםיתרה

בספריםהערך

 2 2016בדצמבר 31ליום

 4 2015בדצמבר 31ליום
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)קבוערכוש- 3כאור

שימושייםחייםאורןב.

בדצמבר 31ליום
2016 2015 

 33% 33%מחשוב

חובהויתרותחייבים- 4כאור

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח"שאלפי

מראשהוצאות

קשורצד-לשופטיםהשתלמותקרן

חובהויתרותחייביםסה"כ

62 

189 

251 

59 

165 

224 

מזומניםושווימזומנים- 5כאור

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח"שאלפי

 112 98מיידיתלמשיכהמזומנים
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

מניותהון- 6באור

 1במסוגמניות 250 'אימסוגמניות 250למחולקכשהואא, 11כי 11ל 501שלבסךמניותבהוןנרשמההחברה

 .ונפרעהונפקוןההכללאאחת.הכרעהומניית
 :הבאבאופןחדשיםבשקליםההוןחלוקתנערכההחדשהשקלהנהגתעם

נפרערשום

ח"שח"ש

זהה}- 2015l 2016בדצמבר 31ליוםההרכב

 0.0001 0.0001ח 11ש 0.0001בתהכרעהמנית 1

 0.025 0.025שייח 0.0001בנותיארגילותמניות 250

 )*( 0.025שייח 0.0001בנותבירגילותמניות 250

0.0501 

המניותכמותשלבירורמבצעתהקרן .שהונפקויבמסוגהמניותלכמותבהירותאי(*)קיימת
 .שהונפקההמדוייקת

הכנסהעלסיםימ- 7באור

 ,רווחמטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל, .הכנסהומסמוסףערךמסלענייוכספידמוסחינההחברה
 .להוצאותיהשוותהכנסותיהוכלמאחר

ותכזויתרותזכאים- 8באור

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח"שאלפי

אשמרהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותורשויותמוסדות

64 

270 

17 

63 

277 

 340 351זכותויתרותזכאיםהכלסך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספחותודלםיבאור

ההשתלמותמקרןהלוינידממתוהכנס- 9באור

השתלמותהמקרןניהולמדמיהכנסות

למותתהשהןרקמניהולדמי

החברההולישבנההשתלמותקרןאדוותנתונים- 10באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,נכסיםהיקף .א

 31ליום
 2016צמברדב

כנסיםסך

םמנוהלי

ביוםשהסתיימהלשכה
בדצמבר 31

2016 2015 

ח"שאלפי

2014 

1,321 1,289 1,258 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשכה

בדצמבר 31

2016 2015 2014 

אחוזים

0.43 0.42 0.43 

יוםבשהסתיימהלשכה

 2016בדצמבר 31

תקבולים

ש"חאלפי

תשלומים

 309,849םטיפלשוהשתלמותקרן

' 
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

(המשך)החברהשבניהולההשתלמותקרןאדוותםינתונ- 10באור

םיכספהעברות .ב

לשנה
שהסתיימה

 31ביום
 2016רבמבדצ

ההשתלמותקרן

ח"שאלפי

אחריםמגופיםהעברות

 844גמלתומקופהעברות

אחריםלגופיםהעברות

 (16,776)גמלתופלקוהעברות

 (15,932)נטו ,העברות

וכלליותהנהלההוצאות- 11באור

קטוריםרידביטוחפרמיית

םירקטורידגמול

 ) 14יאורב(ראההמתפעלקבנלניהולדמי

 ) 14ביאור(ראההשקעותמנהלניהולדמי

נאמנותוקרנותסלתודותעןבגיניהולידמ

 *ומקצועימשפטיייעוץ

רנטואינטמחשבאחזקת

ותחודמשלוח

והשתלמויותםכנסי,עיוןימי

חתפהוצאות

אחרות

בסךכוןימבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

61 

יוםבשהסתיימהלשנה
רמבבדצ 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפי

87 81 109 

157 161 165 

215 217 202 

107 108 102 

6 20 22 

688 651 638 

13 13 13 

15 14 4 

8 1 

2 2 

23 22 2 

1,321 1,289 1,258 

13 13 12 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםריכאו

ומקצועימשפטיוץייעהוצאותפירוט *

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפי

 89 86 87חשבונותביקורת

 72 91 91פניםמבקר

 153 154 155כספיםמנהל

 130 122 134משפטייעוץ

 72 71 70השקעותיעוץ

 50 49 49סיכוניםניהול

 45 64 84ומזכירותאכיפהממונה

 12 11 11מידעאבטחת

 15 3 7מקצועיות

688 651 638 

קשוריםוצדדיםענייוכעליעםועסקאותתרותי- 12כאור

קשוריםיםדדוצענייובעליעםיתרותא.

 :ההרכב

 2016 ,בדצמבר 31ליום

קרן

השתלמות
לשופטים

ח"שאלפי

קשורצד-לשופטיםהשתלמותקרן

מראשהכנסות

189 

(64) 

 189עלעמדהלשופטיםהשתלמותקרןשלהשנהמשךבביותרהגבוההםשוטפיוחובותחובנכסי(*)יתרת
 .חש"אלפי
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מ"בעםילשופטהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייפהכסלדוחותםאוריב

(המשך)םקשוריםוצדדיענייועליבעםתועסקאורותתי- 12אורב

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאות .ב

 2016 1בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

קרן

השתלמות
לשופטים

ח"שאלפי

ניהולמדמיהכנסות

סלותעודותקרנותבגיןניהולדמיהוצאות
פסגותשל

1,321 

(6) 

1,315 

אחריםענייוולבעליקשוריםלצדדיםוהטבותתגמולים .ג

ברמבדצ 31ביוםשהסתיימהלשנה

2016 2015 2014 

 •מס

םוסכאנשים

 'מס

סכוםאנשים

אלפי
ח'יש

 ·מס

סכוםאנשים

אלפי
ח"ש ח'~שאלפי

דירקטוריםבגיןשכרהוצאות

ריםקטודירביטוחפרמיית

השקעותמנהלניהולדמי

4 157 

87 

107 

5 5 165 

109 

102 

161 

81 

108 

אחרים.אוהמדינהעבורידהעלשמופעלים/מוחזקיםאוהחברהשבידיבנכסיםזכויות .ד

 .כאמורנכסיםבחברהאיו

 .אחרותממשלתיותוחברותרשויותיהישראל.מדינתעםעסקאות .ה
 .אלהכעסקאותאיו

תלויותתויובחייתה- 13באור

שפורטובנסיבותהחברהעלהתחייבותמטיליםופיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

 .לקופהכספיםהעברתדייעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוק
 .במועדםסולקולאאשרחובותיםהכספיהדוחותוילתאראיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדוחותלםיבאור

תויותקשרוההסכמים- 14באור

מולהשקעותתיקלניהולבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 3113108ביום .א

יידעלהמנוהלתההשתלמותקרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאתמ 11בעערךניירותפסגות

 .לשנה ,המנוהליםהנכסיםמשווי 0.07%שלבשיעורהיובהסכםשכקבעוהניהולדמיהחברה.
יולימחודש ,)"("פסגותההשקעותמכהללביןהמנהלתהחברהביושכערךחדשלסיכוםבהתאם

 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתכחהניהולדמישלהגביהאחוז 2010

מולתפעולייםשירותיםלמתןבהסכםהתקשרותהמנהלתהחברהדירקטוריוןאישר 31/3108ביום .ב

המנוהליםהנכסיםמשווי 0.1 %שלבשיעורחינםבהסכםשנקבעוהתפעולדמי .מ 11בעהפועליםבנק

 .לשנההקרן,של

 .באוגוסט-1ב-0.085%ול ,בינואר-1ב-0.09%ללבנקהמשולםהתפעולדמישיעוריירד 2013נשכת

 0.07%חיכוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

 .המאזןתאריךלאחריםימהותאירועיםלענייודירקטוריוןלדוחיחסעיףראה

מהותייםאירועים- 15באור

לאהדוחותעלמהיהחתלמועדעד .כהונתהאתבחברההחיצוניתהדירקטוריתסיימה 24/812016ביום
 .חיצונידירקטורמוכה

מאחרמכך,המשתמעכלעל ,דח"צנוכחותללאיון,בדירקטורוהביקורתבוועדתכסקרוהדוחותלפיכך
דירקטורהוסמךולא ,ינהדהממטעםהדירקטוריםמכסתלהשלמת ,המדינהמטעםירקטורדמונהולא

 .כדח"צהמדינהמטעם

 .הדירןלמועדעדנענתהולאודח"צדירקטורלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתההחברה

 ,והדירקטוריוןיקורתהבנועדתויאושרוונושידתנאיעלהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות
 .צ"ודחהמדינהמטעםדירקטורהשימונלאחר
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