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הגמלקופתשלכללייםמאפיינים . 1

כלליתאור

 .בישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתפטיםולשהשתלמותקרןהינההקרן

 .לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהי"עמנוהלתהקרן

לשכירים.השתלמותכקרןאושרההקרן

 520030743-00000000000294-0294-000 :הקופהקוד

המניותבעליעלמידע

צבעהההבזכויותאחוזסוגומניותמספרהמניותבעל

 50%יארגילותמניות 250ישראלמדינת

שלבמצבהכרעהמנייתהכרעהמניות 1

אובדירקטוריוןקולותיוןושו

הכלליתבאסיפה

 50% 'ברגילותמניות 250עמיתיםשופטים-

 .הדוחבשנתהמנהלתהחברהשלהאחזקותבמבנהשינוייםחלולא

הקרןהקמתמועד

 . 21/10/1976ביוםהוקמההקרן

ומטרתןותפרשההשיעור

 ,מכוחהשנקבעוובתקנותהכנסהמסבפקודתכמפורטהינםלקרןההפקדהשיעורי

ועד ,)ישראל(מדינתהמבעידכהפקדתהחודשיתמהמשכורת 7.5%עדכיוםוהינם

בהתאם ,הכנסתשלהכספיםועדתקביעתפיעל(השופט),העמיתכהפקדתמכך 2.5%

 .-1984התשמ"ד ,משולב)(נוסחהמשפטבתיבחוקלאמור

יסודבמסמכישינוי

קרןתקנוןלתיקוןהחברהדירקטוריוןוראיששהתקבלולאחר 2016יוניבחודשא.

לתיקוןבקשהוחיסכוןוחב'ט ,ההוןשוקעלהממונהלמשדריהוגשה ,ההשתלמות

סוגיאתלהבהירהחברהביקשההבקשהבמסגרת .השתלמותהקרןתקנון

שיכללובאופן ,לקרןכעמיתיםלהצטרףוהזכאיםשופטרתגדלההנופליםהשופטים

 ,זהדוחלמועדנכוןים.ודיינרשמים ,השוניםהדיןבבתילכהןשבתמנושופטיםגם

התקנון.לתיקוןהממונהאישורהתקבלטרם
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םתיקוניכתילערבקשהתהגשלהחברהוןידירקטורשוריאהתקבל 2016יולישודבח .ב

שינוייםלערוךהחברהמבקשתהבקשהבמסגרת .ההשתלמותקרןבתקנוןנוספים

הפקדתשתתאפשרכךמותתלההשלקרןיםכספבהפקדתסקיםוהעהתקנוןבסעיפי

שיצאופטיםוושמוסיבדשופטיםידיועלעצמאיבמעמדתיםיעמידיעלכספים

ןוהתקנלתיקוןאישורקבלתלאחררקהממונהלאישורוגשיהתיקון .תולגמלא

 .לעילאףיבסעכמפורט

הגמלקופתעמיתיזכויותניתוח . 2

ילותנזיחס .א

 31םיולוןנכהקופהנכסיכללמתוךלמשוךרשאיםםישהעמיתםימוכהסשיעור

 . 85.84%הינו 2016בדצמבר

החיסכוןשלממוצעחייםמשך .ב

 6חלפו(טרםהבשילושטרםפהובקהעמיתיםחסכונותשלהממוצעחייםהמשך

 .יםשנ 0.36הינו 31/12/2016וםלינכון )ותקשנות

העמיתיםחשבונותבמספרשינויג.

מספר
לתחילת
השנה

נפתחו

השנה

נסגרו

השנה

לסוף
השנה

יםהעמית

שכירים

כ"סה

673 47 25 695 
695 673 47 25 

עמיתיםזכויותניתוח .ד

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

מספר
 ,םנכסיסך

פרמס
 ,יםכסנסך

יפבאלנטויבאלפונט
חשבונותחשבונות

fi!J fi!J 

חשבונות

 183,858 455 187,977 480פעילים
121 215 )*(פעיליםלאחשבונות ,382 218 124,394 

 308,252 673 309,359 695סה"כ
לאחשבונותמתוכם )*(

 49 23 30 31 8,000עדשלתרהביפעילים
fi!J 
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ניהולדמיאודותמידע . 3

הניהולדמישיעורא.

בהתאם 2%עליעלהשלאמקסימאליבשיעורניהולדמילגבותרשאיתהקופה

יפעלונקבעלכולםשווהבקופהמהעמיתיםשנגבההניהולדמישיעור .לתקנונה

 .לחברהשישבפועלההוצאות

שלהממוצעתהחודשיתליתרהביחסהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור

 .) 0.42%-קודמתהשנ( 0.43 %הואנטוםיהנכס

אלפי 437הינו ,הניהוללדמינוסף ,בקופהמהעמיתיםהנגבותהישירותההוצאותסך

lill . הכספיבדוח "ישירותהוצאות" 10ביאורראה ,ההוצאותהרכבלפירוט. 

בקופההגדוליםםיהמעסיקחמשתאודותמידע .ב

 .המשפט)בתי(הנהלתבלבדאחדמעסיקבעבורעמיתיםכספימנוהליםבקופה

השקעהמדיניותניתוח . 4

הקופהשלההשקעהמדיניותא.

בכתובתהאינטרנטבאתרמפורטתהקופהשלההשקעותמדיניות

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

ההשקעותבסעיפימהותייםלשינוייםניתוח .ב

 .הקופהשלההשקעותבסעיפימהותייםשינוייםבוצעולא 2016בשבת

סיכוניםניהול . 5

הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות .א

שלהתאגידעסקידוחראההקופה,שלהסיכוניםלוניהמדיניותאודותלפירוט

 .המנהלתהחברה

נזילותסיכוני .ב

ההקופנזילותניתוח ) 1

נטו ,נכסיםנזילות

 )ח"שבאלפי( }בשנים{

וסחיריםנזיליםנכסים
303,677 

שנהעדשלמח"מ
908 

שנהמעלמח"מ
3,192 

אחרים
1,582 
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סה"כ
309,359 

תניםיהנהעמיתיםזכויותהיקףןילבוהסחיריםהנזיליםהנכסיםסךשביןהיחס ) 2

למשיכה

הדוחלמועדנכוןממס)(בפטורלמשיכההניתניםהעמיתיםזכויותהיקףסך

 98%כ-מהוויםוהסחיריםהנזיליםהנכסים .)לעילא 2סעיף(ראה 86%כ-הינו

 .בקופההעמיתיםמזכויות

כספימשיכתבשלנזילותקשייהקופההנהלתצופהלא ,לעילהאמורבשל

 .עמיתים

שוקסיכוני .ג

ומטבעמדדניוסיכ ) 1

 2016בדצמבר 31ליום

ודצמלא

הצמדהב

למדד
המחירים

לצרכן

חוץבמטבע

אובהצמדה

ליוא

הכלסך

ש"חאלפי

 309,359 81י 586 98,057 129,716נטו ,להגמקופתנכסיסך

באמצעותבסיסלנכסישיפהח

במונחינגזריםמכשירים

דלתא
-7,901 -22,952 -30,853 

ביתירסיכון ) 2

נויילשרגישותניתוח
הריביתבשיעור

 2016בדצמבר 31ליום
+1% -1 % 

יםזאחו

ההשקעותתיקתשואת 2.18- 2.18
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בייםוהבמכשיריםהשקעותורבעמשקלענפיחשיפה ) 3

 2016בדצמבר 31ליום
נסחרות

במדדנסחרות
% 

לאמביותבמדד

סה"כבחו"לסחירהיתר 100ת"א
מסה"כ

ח"שאלפי

משקענף

בנקים
8,938 8,938 23.43 

ביטוח
1,357 1,357 3.56 

מדביו
254 254 0.67 

 13.80 5,263 328 38 4י 897טכנולוגיה

םרותיושמסחר
2,745 267 3,012 7.90 

 10.55 4,023 506 3י 517ובינויבדלן

תעשייה
5,879 3,826 9,705 25.43 

תואחזקוהשקעה
 6.28 2י 396 1 2י 395

גזנפט
 8.38 3,197 3י 197

הכלסך
 100.00 38 , 145 328 4י 892 32,925

אשראיסיכוניד.

מיקומםפיעלחובבכסיחלוקת ) 1

 2016בדצמבר 31ליום
םינשא

סה"כסחיריםסחירים

ש"חאלפי

בארץ
 168,501 4י 099 164י 402

 9י 807 9י 807בחו"ל

 178,308 4י 099 174י 209חובבכסיהכלךס
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לדירוגיםבחלוקהחובנכסיפירוט ) 2

בארץחובבכסיא.

בארץיריםסחחובבכסי

ממשלתיותחובאגרות

 :בדירוגאחריםחובונכסיקובצרניותחובאגרות

M ומעלה

BBB עדA 
 BBB-מנמוך
מדורגלא

בארץריםיסחחובנכסיכ"סה

בארץסחיריםשאינםחובנכסי

באוצרמיועדות/פיקדונותחובאגרות

פיננסייםובמוסדותיםבבנקותופיקדונקונצרניותחובאגרות

 :בדירוג

M ומעלה
BBB עדA 
 BBBמ-נמוך
מדורגלא

לעמיתיםהלוואות

לאחריםהלוואות

בארץסחיריםשאינםחובנכסיסה"כ

בארץחובבכסיסה"כ

פנימירוגיבדחובינכס-מזה

10 

 31ליום
בדצמבר

2016 
מקומידירוג

ש"חאלפי

66,592 

56,737 
41 ,072 

1 

164,402 

1,689 
442 

629 

1,339 
4,099 

168,501 



בחו"לחובנכסי .ב

 31ליום
בדצמבר

2016 
דירוג

בינלאומי

ש"חאלפי

בחו"לסחיריםחובנכסי

ממשלתיותחובאגרות

 :בדירוגאחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

A ומעלה

BBB 
 BBBמ-נמוך
מדורגלא

בחו"לסחיריםחובנכסיסה"כ

1,514 

8,024 

269 

9,807 

בחו"לסחיריםשאינםחובנכסי

פיננסייםומוסדותבבנקיםופיקדונותקונצרניותחובאגרות

 :בדירוג

A ומעלה

BBB 
 BBBמ-נמוך
מדורגלא

אחריםחובנכסי

בחו"לסחיריםשאינםחובנכסיסה"כ

 9,807בחו"לחובנכסיסה"כ

פנימיבדירוגמדורגיםנכסיםמזה-

ההוגןהשוויבקביעתששימשותיביהרשיעורי ) 3

אומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי

שלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי .בגינםהצפוייםהמזומניםתזרימי

ע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניאג"חשלוהמרווחיםממשלתיותחובאגרות

ציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיווןששימשוהריביתשיעורי .בת"א

השונים.הנכסיםלהיווןריביתושערימחירים
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שאינםחובנכסי

 :דירוגלפיסחירים

בדצמבר 31ליום
באחוזים , 2016

2.89 

3.45 
M ומעלה

A 
BBB 
 BBBמ-נמוך
 3.21מדורגלא

סחיריםושאינםסחיריםחובבנכסיתוהשקעבעורמשקלענפיחשיפהטופיר ) 4

 2016בדצמבר 31ליום
 %סכום

מסה"כש"חאלפי

משקענף

 20.45 36,466םיבנק

 5.30 9,447טוחיב

 0.25 440מדויב

 0.97 1,733טכנולוגיה

 9.54 17,006ושירותיםמסחר

 16.65 29,691וב•נוינדל"ן

 1.85 3,298תעשייה

 3.27 5,829תוואחזקהשקעה

 0.23 413גזנפט

 4.15 7,393אחר

 37.35 66,592ממשלתיאג"ח

 100.00 178,308הכלסך
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גיאוגרפייםסיכונים .ה

 2016בדצמבר 31םליו
נגזרים סה"כ
במונחי חשיפה שקעותה ותקרנ חובאגרות חובאגרות

כ"סה אדלת ניתמאז אחרות ותנאמנ סלתעודות מניות יותרנונצק ממשלתיות

 ffilאלפי

228,274 - 228,274 17,378 - ישראל 66,592 100,022 34,098 10 , 184

44,682 - 44,682 - 6,608 33,047 254 4,773 - ב"רהא

4,000 - 4,000 - 2,818 182 , 1 - - - הטניברי

1,571 - 571 , 1 - - 978 - 593 - ןסי

6,377 - 6,377 - - 6,377 - - - יפן

2,642 - 2,642 - - 2,642 - - - גרמניה

487 - 487 - - 487 - - - צרפת

353 - 353 - - 353 - - - ספדר

251 - 251 - - 251 - - - איטליה

937 - 937 - 317 620 - - - דווה

662 - 662 - - 662 - - - קנדה

1,310 - 1,310 - - 907 - 403 - אוסטרליה

1,744 - 1,744 - - - 1,304 440 - דהולנ

2,592 - 2,592 - 1,082 1,510 - - - שוויץ

297 - 297 - - - - 297 - קונגהונג

180 , 13 - 180 , 13 - 1,987 5,402 2,489 3,302 - אחר

309,359 - סה"כ 66,592 109,830 38 , 145 64,602 12,812 17,378 309,359

13 



הקופהפעילותעלהמשפיעיםנוספיםסיכוןגורמיו.

עלהמפקחי"עכהגדרתו ,תפעוליסיכוןעםלהתמודדבמטרה-תפעולייםסיכונים ) 1

אנושטעויות ,יםנתונלעיבודפגומותמשיטותכתוצאהלהפסדיסיכוןיהבנקים-

-הבנקיםעלהמפקחהוראות( "נאותיםפנימייםובקרהדוקיבתהליכיוהיעדר

 ,הפועליםבנקידיעליושמו-)וניםסיכניהולבנושא 7/99 ) 2 (תקיןבנקאיניהול

הקופות-ומבקריהקופות"יעהמופעליםקורתיהבולתהליכילמערכותבנוסף

ההשקעותלפעילותיעודייםהבקרתהליכי ,תוכנהאיכותאבטחתמערכות

 ,חריגותולאיתורורהאספעילותשליעהלמנ ,מחשבותמערכע"ישנתמכים

 .לתפעולןשהוכשרוועובדים

 .תלויותתביעותאיןהקופהכנגדחותהדואישורלמועדמשפטיים-יםונסיכ ) 2

 ,פיועלשהותקנוותותקנ 1958-התשי"חהשכרהגנתחוקמעבידים-חובות ) 3

מעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטוותבבנסיהקרןעלהתחייבותמטילים

 .לקרןכספיםהבערתידיעלועדםבמסולקולאאשרלעובדיהם

לאאשרחובותהכספייםותהדוחלתאריךאיןתהמנהלהחברהידיעתלמיטב

 .במועדםולקוס

-
םגורשלההשפעהמידת

הגמלקופתעלהסיכוןןו
הסיכוןגורםהסיכוןסוג

השפעההשפעהעהפהש

קטנהבינוניתגדולה

 vהנובענזילותסיכון
שלהירסבבלתיממשיכה

להתממשהיכולהעמיתים
במשקמהאטהכתוצאה

בהכנסה(שינויים

כלכלי)/משברהפנויה

עלישפיעשדבר ,מקומי
הלתהמנהחברהותהכנסמאקרןסיכוני

 .לוהניהמדמיותהנובע

 vסיכוןגורמיתנודתיות
נכסייוושעלהמשפיעים

שערי :ההשתלמותקרן

 ,ריביות ,אג"ח ,מניות

 .לוויםפרעוןכושר ,שע"ח

 vקרנותיןבתחרותניוסיכענפייםסיכונים
השונותההשתלמות

 vרגולטורייםשינויים
חטווארוןןיסכוחבתחום
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קיימיםלאוסיכוניםו
 .לקופהמיוחדים

דעתובחוותליבותשומתאתהפנההחשבוןשרואהלנושאיםהתייחסות . 6

 .מסוימיםלנושאיםלבתשומתהפנייתכללהלאהחשבוןרואהשלהדעתחוות
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בספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

אחראית"הקרן") :(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשל ,הדירקטוריוןבפיקוח ,ההנהלה

שלהפנימיתהבקרהמערכת .כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתה

המנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההקרן

םימקובלחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגבי

מערכותלכל ,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא .ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראל

הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך .מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרה

 .כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולות

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

 .מהימניםהחשבונאייםוהרישומים ,מוגניםהנכסים ,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעישערוצלהבטיחכדיםיצעדנוקטתוןיהדירקטורבפיקוחההנהלה ,בנוסף

 .פנימיתבקרהינהלביצועלרבות ,ביצוע ) mס nitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2016בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהקרן

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f the Treadway-השלהפנימיתהבקרה

COSO) Commission (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהבתסס) ieves ןbe ( ליוםכי

 .ביתיאפקטהינהכספידיווחעלהקרןשלהפנימיתהבקרה , 2016בדצמבר 31

הדירקטוריוןיו"ר

מנכ"ל

כספיםמנהל

יקנטר-לואלה

מכליסמשה

סוויריראובןח"רו

 כ.כ'\ b'כ>\\ד :הדוחאישורתאריך
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 ) Certification (הצהרה
כי:מצהיר ,מכליסמשה ,אני

 :לן(לה 2016לשנת"הקרן") :להלן(לשופטיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .)"הדוח"

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח 'דיעתייעלבהתבסס . 2

לא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסיםמטעיהיו

נאות,באופןמשקפיםוחבדהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,תייעידעלבהתבסס . 3

למועדיםהקרןשלהפעילותותתוצאואתהכספיהמצבאת ,ותיותהמההבחינותמכל

וח.בדסיםוהמכתוולתקופ

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-וכן ;הקרןשליכספדיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלחנוופיקתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלההליםונבקרותוקבענא)(

יידעללידיעתנומובאלקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלה

 ;וחהדשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהביעתקעלפיקחנואו ,כספידיווחלעפנימיתבקרהקבענוב)(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותילגבביטחוןשלרהיסבמידהלספקהמיועדת ,כספי

הממונהולהוראותםובלימקחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

 .וןההשוקעל

אתהצגנווןהקרשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלתוהאפקטיביאתוהערכנ )ג(

התקופהלתום 'הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספיווחידעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחוליניגד)(

על ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן- ;לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינווזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםואני . 5

לגביתרויבהעדכניתהערכתנועלבהתבססןוהדירקטורישלהביקורתלוועדתוריוןולדירקט

 :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותולשותחוההמשמעותייםייםוהליקכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- ;לקרןהנוגעכספימידעעלוחולדולסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהןובימהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבק:רמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

לקרן.הנוגעיכספדיווחעל

אחאדםכליותמאחראומאחריותילגרועכדילעילבאמורןיא

 olo<2 ~\\ד
יךתאר

17 



 ) Certification (הצהרה
 :כימצהיר .סוויריראובן ,אני

 :להלן( 2016לשנת )"הקרן" :להלן(לשופטיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתיסקרת . 1

"הדוח").

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלןנכולאמצגכלוללכואיננדוחה 'יידיעתעלבהתבסס . 2

לא ,יםמצגאותםנכללובהןותביהנסלאור ,בושנכללושהמצגיםדיכהנחוץמהותיתעובדה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

 ,תונאבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםוחותהד ,עתייידעלבהתבסס . 3

למועדיםהקרןשלהפעילותתוצאותואתיהכספהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופות

בקרותשלולקיומםלקביעתםםיאחראזוהצהרהםיהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתקרהולבהגילוילגביונהלים

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

יידעללידיעתנומובאלקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחםיהמיועד ,כאלה

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלופיקחנאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת ,כספי

הממונהולהוראותםימקובלחשבונאותלכלליבהתאםםכיוערהכספייםותשהדוח

 .ההוןוקשעל

אתוהצגנוהקרןשליהגילולגבינהליםוההבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

התקופהלתום .הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגיינומסקנות

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(
על ,מהותיאבופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

וכן- ;לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה

 ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

 :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהואבקביעתהותיותההמוהחולשותהמשמעותייםםייוהליקכלאת )א(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

וכן- ;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכםלבע.ד ,לרשוםהמנהלת

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

המנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

 .לקרןהנוגעכספידיווחעל

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

?כ.ו 1>כלן \-3
כספיםמנהל ,סוויריראובן
~ 
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ושות'ורד•צבי

ןוחשברואי

-בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברהשלהמניותלבעליהמנקרהחשבוןרואהדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרהלשופטים"השתלמותקרןוותובנית

ליום ) 1הקרןי 11להלן{לשופטיםייהשתלמותקרן 11שלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2016בדצמבר 31

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwayה-ידיעלשפורסמה
Cornmission להלן)-COSO (. השתלמותקרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

עלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלתיי)"החברה-(להלןבעיימבעיימלשופטים
הנכללתהקרן,שלכספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספיוחיוד

היאאחריותנו .המצורףכספידיווחעלהפנימיתהנקרהדברנוההנהלההדירקטוריוןבדוח
 .ביקורתנועלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוות

 ) PCAOBו Public Company Accounting Oversightה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
Board רואילשכתידיעלאומצואשר ,כספייווחדעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה
להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלבישראל.חשבון
עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחינותמכלקויימה,אםביטחוןשלסבירהמידה
הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו .הקרןשלכספידיווח

בקרהשלולוהתפעהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון
כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגסכללהביקורתנו .שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנולנסיבות.בהתאם

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךחינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות
שירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאםהאוצר,במשרדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונה
גמ)ל,קפותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסובתקנות-2005התשסייה ,גמ)ל(קופותפיננסיים
 :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה .-1964ד 11התשנ

אותהעסקאתנאותובאופןבמדויקמשקפותסביר,בפירוטאשר,ותומרשלניהולמתייחסים ) 1 (
ביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)הוצאתם(לרבותהקופהננסישלוההעברות
שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאות

גמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאםהאוצר,במשרדוחסכוןביטוחההון,
ושקבלת-1964התשכיידגמ)ל,קפותולניהוללאישור(כלליםהננסהמסובתקנות-2005התשסייה
שלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםדקנעשיםהופהקשלנספיםוהרצאתכספים
 ,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ו ;המנהלתהחברה
להסלהיותשיכולההקופה,נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבותהעברהאושימוש
הכספיים.הדוחותעלמהותיתהשפעה

הצגהלגלותאוועלמנשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובנות,מגבלותיהנשל
חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת 1כןכמו .מוטעית
שלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסינון

 .לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

עלחיצוניודירקטורדירקטורמינויהעדרעקבחוקיקוורוםחסריםהחברהמוסדות 2016בשנת
הפנימיתהבקרהבאפקטיביותשפוגעמה .מכךהמשתמעכלעלהממשלתיותהחברותרשותידי

הכספיים.הדוחותאישורלרבות

המהותיות,הבחינותמכל ,קיימההחברהלדעתנו,חיצוני,ודירקטורדירקטורמינויאילמעט,
עלבהתבסס 2016בדצמבר 31ליוםהחברהשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה

 . COSOידיעלשפורסמהפנימיתנקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

 31לימיםהקרןשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםגסביקרנו
בזכויותהשינוייםעלהדוחותואתוההוצאותההכנסותדוחותואת-2015ו 2016בדצמבר
והדוח 2016בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהעמיתים

על 15לביאורהלבתשומתהפניתעםמסויגתיבלתדעתחוותכלל , 2017במרץ 30מיוםשלנו
חיצוניודירקטורדירקטורמינויהעדרבענייוכספייםדוחותאותם

 1יו ( '?{
~)1,,,) 

 2017נמרץ 30
חשבוןרואי-תיושורדיוצביתאריו
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כספייםדוחות
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לשופטיםהשתלמותקרן

כספייםדוחות

 2016בדצמבר 31ליום

הענייניםתוכן
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ושות'ורדיצבי

חשבוןרואי

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהלוהחברה

לשופטים''השתלמות"קרן

החברהנגיהול"הקרן")-(להלן " Dלשופטימותהשתלייקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתוקרנו
-2015ו 2016בדצמבר 31לימיסהמנהלת'י)כרהחה".:..:·(להלןבעיימלשופטיםהשתלמותקרןניהול
משלושאחתלכלהעמיתיםכזכויותינוייםהשעלהדוחותואתוההוצאותההכנסותדוחותאת

כאחריותחינםאלהכספייםדוחות . 2016מברבדצ 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונה.שנים

אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנוהלת.המנהחכרהשלוההנהלה·דירקטוריון
 .ביקורתנועלהתבסס

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתורכנ
אתלתכנןמאיתנוכדרשאלהתקניםפיעל . 1973-התשלייגחשבון),הרואשלפעולתו(דרךשנון

 .מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסכירהמידהלהשיגכמטרהולבצעההביקורת

הכספיים.שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותאריותשלמידגמיתבדיקהוללתכביקורת .הותית

ידיעלשכעשוהמשמעותייםםיהאומדנושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת

 .בכללותהםיהכספיבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

 .דעתנולחוותאנותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

הכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלכאותבאופןמשקפיםתכיילהכספייםותוחהדלדעתנו,

השינוייםעלהדוחותואתוההוצאותההכנסותדוחותאת-2015ו 2016בדצמבר 31לימיםהקרןשל

 , 2016בדצמבר 31ביוםהסתיימהשבהןשהאחרונההשניםמשלושאחתלכלהעמיתיםבזכויות
רשותלהוראותוכאתםהאוצרבמשרדוחסכוןחיטובההון,שוקעלהממונההנחיותלכהתאם

הממשלתיות.החברות

דירקטורמינויהעדרבדבר 15לביאורהלבשומתתאתמפניםאנוודעתנחוותאתלסייגמכלי
 .מכןהמשתמעכלעלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצוניודירקטור

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארהייב PCAOBלתקניבהתאםגס,ניקרנו

 31ליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

שפורסמהפנימיתנקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2016בדצמבר,

הבקרהאפקטיביותעלמסויגתדעתחוותכלל 2017 ,במרס 30מיוםשלנווהדוח cosoידיעל

 .ןהקרשלכספידיווחעלפנימיתה

ושותיורדיצבי
 ......,,,\ 1 , ~ ·<:ז

/' 
חשבוןרואי

 2017במרס 30 :תאריו



לשופטיםהשתלמותקרן

הכספיהמצבעלדוח

צמברבד 31ליום

2016 2015 
ח"שאלפיח"שפיאליאורב

וטףשרכוש

13,42מניםומזווישוםזומנימ 3 14,936 

 316 620 3חובהיתרותוחייבים

יותפיננסהשקעות

 161,987 174,209 4סחיריםחובנכסי

 4,607 4,099 5סחיריםינםשאבוחנכסי

 41,679 38,145 6מניות

 85,286 79,353 7אחרותהשקעות

 293,559 295,806יותפיננסהשקעותכלסך

 308,811 309,849הנכסיםכלסך

 559 490 8זכותויתרותזכאים

 308,252 309,359תיםימהעזכויות

308 309,849העמיתיםויותכוזתחייבויותההכלךס ,811 

הכספיים.מהדוחות Tבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

3oג\\\= lo C/ ~ ~ 
ר-לוי 3F*° .58לאישורתאריך
הדירקטוריוןיו"רהכספייםהדוחות

 כ--
ויריוסראובןרו"ח

כספיםמנהל



לשופטיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוח

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 
ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפייאורב

(הפסדים)הכנסות

 114 ) 59 ( ) 177 (מזומניםיווושממזומנים

 :מהשקעות

 7,249 2,875 3,343סחיריםחובמנכסי

 ) 254 ( 220 ) 27 (יםסחירשאינםחובמנכסי

 3,048 1,797 ) 156 (ממניות

 7,614 ) 1,227 ( 5,918תואחרמהשקעות

 17,657 3,665 9 078ותמהשקעותההכנסכלסך

 17 771 3,606 8,901ההכנסותכלסך

הוצאות

 1,258 1,289 1,321 9ניהולידמ

 296 372 437 10ישירותהוצאות

 340 294 294 13מסים

 1,894 1 955 2,052ההוצאותכלסך

 15,877 1,651 6,849לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

 .הכספ"םמהדוחותנפדריבלתחלקמהוויםפיםרהמצוהנאורים

24 



לשופטיםהשתלמותקרן

העמיתיםב.זכויותהשינוייםעלדוח

גמוליםמדמיתקבולים

ביוםמהישהסתילשנה
בדצמבר 31

Z016 ZOlS Z014 

ח"שילפאח"שלפיאח''שאלפי

308,252 297,032 282,689 

27,355 26,783 26,552 

) 17,165 ( ) 10,974 ( ) 15,331 ( 

השנהשלבינואר 1ליוםעמיתיםזכויות

לעמיתיםתשלומים

לקופהצבירההבערות

 536 1,410 844למגותקופמותהעבר

מהקופהצבירההעברות

 (13,291) (7,650) (16,776)גמלותופלקותהבער

15)נטו ,צבירההעברות ,932) (6,240) (12,755) 

 15,877 1,651 6,849צאותווההכנסותחמדורבעומהקופלתותצאוהלעסותנכהדףעו

 297,032 308,252 309,359השנהשלבדצמבר 31ליוםהעמיתיםזכויות

 .םהכספייותוחדמהדרפניתבלקחלויםוהמםירפומצהריםאובה
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31םיולהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

גמל),פותו(קפיננסייםשירותיםעלוחהפיקבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהיאלשופטיםההשתלמותקרן .א

 .זהלחוקוכפופה , 2005-ה"התשס

הגדרות .ב

-אלהכספייםותדוחב

 .לשופטיםהשתלמותקרן-הקרן/הקופה

בע"מ.לשופטיםהשתלמותקרןלניהולחברה-המנהלתהחברה

 .בע"מםועליהפבנק-המתפעלהבנק

 . 2005-התשס"הגמל)קופות(פיננסייםיםרותישעלהפיקוחוקח-הגמלקופותחוק

 . 1964ד"התשכ ,גמל)פותוקולניהוללאישורם(כלליהכנסהמסתקנות-הכנסה oמתקנות

וחיסכון.ביטוח ,ההוןקושרשות-ההוןשוקרשות

 .סכוןחיוביטוחההוןשוקרשותעלהממונה-הממונה

נותקובתהכנסהמסתובתקנ ,בישראלחשבוןאיורלשכתשלדעתבגילוייםותכמשמע-קשוריםדדצים

 ,סדיים)ומגופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמל)ות(קופפיננסייםשירותיםעלהפיקוח

 .-2012ב"התשע

 . 2010 ,התש"ע ,)םשנתייםכספיידוחות(ערךניירותבתקנותםכהגדרת-ענייןבעלי

 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתיכפלצרכןהמחיריםמדד-מדד

חשבונאיתמדיניות- 2באור

החשבונאית:ותיניהמדעיקריא.

החשבונאותלכלליובהתאםוחיסכוןביטוחההוןשוקרשותעלהממונההנחיותלפיערוכיםהכספייםהדוחות . 1
 .גמללקופותבליםוהמק

כיקובעת-2009"טהתשס ,)יםנכסשווישובחי(גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות 2תקנה . 2
זקיפתכידורשת ,הכנסהמסלתקנותיי 41תקנהבמקביל .עסקיםיוםמדייחושבהגמלקופותבכסישווי

קלבדרי.חודשבכלהאחרוןהעסקיםביוםתתבצעלעמיתהקופהרווחי

עסקיםכיוםבחשביםאינם ,לחודש-30-31הקרי ,דצמברדשחושלהאחרוניםהימים ,הנוכחיתבשבה
אלובדוחותהמוצגתלעמיתיםהתשואהפתיוזקהנכסיםשערוך ,לעילהאמורלאור .הב"ללתקנותבהתאם

 . 2016בדצמבר 29וםילנםיה

שערוךשיטתשינויבדבר )התיקון-להלן(ההכנסמסתקנותתיקוןאתההקופמיישמת 2005משנתהחל . 3
באמצעותשחושב ,ההוגןהשווילשיטתהמתואמתהעלותמשיטתוישינקבעהתיקון .סחיריםיהבלתהנכסים

26 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)תיחשבונאמדיניות- 2באור

ציטוטשסיפקהחברהידיעלנקבעולהיווןיתיבהרשעריכאשר ,המזומניםתזרימיהיווןעלהמבוססמודל
ביטוחההוןשוקרשותשערכהמכתבמסגרתכךלשםבנחרהאשרוהשוניםהסיכוןרוגיילדביחסיותברי

 "הוגןמרווח"קבוצתזכתהיהלפותלעיתונההודעההוןשוקרשותפרסמה 2011 ,בפברואר 24ביוםוחיסכון.
 , 2011 ,במרס 20מיוםהחל .מוסדייםלגופיםריביתושערימחיריםיציטוטמאגרשלולתפעוללהקמהבמכת
 .סחיריםלאחובנכסילשערוך ,מוסדייםלגופיים ,ווןיהריביתושערימחיריםציטוטיהוגןמרווחקבוצתסיפקה

 .המוסדייםלגופייםאלוציטוטיםלספקריבית""שעריחברתהפסיקהמועדותומא

במכרזריבית"שערי"חברתזכתהלפיהותלעיתונהודעהההוןשוקרשותפרסמה 2012באוקטובר 14ביום
 .מוסדייםגופיםעבוריתיבריושערפרטנייםריםימחציטוטימאגרשלותפעוללהקמהפומבי

ועדתהחליטה 2014בספטמבר 2ביום ,לפיומכתבההוןשוקרשותרסמהפ 2014בספטמבר 21יוםב
כזוכה ,בע"מהוגןמרווחחברתעלולהכריזריביתשעריהצעתאתלפסולןההושוקרשותשלםיהמכת
 .במרכז

שנקבעולתנאיםבהתאםלפעולתמשיךןהוגמרווח ,המעודכןהוגןמרווחלמודללמעברההיערכותלסיוםעד
 .הנוכחיהמודלבסיסעללצטטותמשיך 2009-3במרכז

זה,בשלב .נפרדתהודעהתצאהמעודכןהוגןמרווחמודללהטמעתהזמניםותלוחעלכיבמכבתייןוצ ,כןכמו
 ,סחיריםלאחובנכסישלההוגןיהשוועלהיבמתודולוגהצפויהעדכוןהשפעתאתלהעריךהחברהביכולתאין
 .שתהיהוככלאם

הקופה: •נכסהערכתב.

מזומנים:שוו•

והתקופהבבנקשהופקדוקצרןלזמפקדונות ,היתרבין ,הכוללותההוגבשנזילותןהשקעותנחשבותיםמזומנכשווי
אינםואשראחד)חודשקודמת-ה(שנחודשיםשלושהעלעלתהלאבהםההשקעהבעתמימושםלמועדעד

 .בשעבודמובגלים

סחירים:עררניירות

 .וחיוהדלמועדהאחרוןםיהעסקליוםבבורסהשפורסםהשערלפי-באץרסחיריםערךניירות

 ,הדיווחלתאריךבישראלהאחרוןהעסקיםביום ,הערךלניירשנקבעהשערלפי-ל"בחוסחיריםערךניירות

ליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפינסחרהואבומוסדרבשוקאובחו"לבבורסה

 .הדיווחךיבתארהאחרוןהעסקים

להשקעותקרנות

באנמנותמשותפות

יךלתארבישראלהאחרוןהעסקיםביום ,הערךלניירשנקבעהפדיוןשערלפי-

 .נסחרהואבומוסדרבשוקאובבורסה ,הדיווח

 :ריםיסחב.לת•עררניירות

 .במכתהזוכההחברהיע"שנקבעהשערוךלמודלבהתאם-קונצרניותחובאגרות

ניירהויוששלכךאינדיקציותישנןכאשרקעותהשועדתלהחלטתבהתאם-

ניתןשלאאולעילמהחלופותאחתלפיהמתקבלוימהשומשמעותיתחורג

לעיל.מהחלופותאחתבאמצעותלהעריכו

והלוואותדונותפיק .במכתכהוהזהחברהיעל-ידשנקבעהשערוךלמודלבהתאם-

 .הנכסממנפיקאווחהאהפיננסידמהמוסוטלציטבהתאם-מורכביםערךותנייר
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות- 2באור

סחיריםערךניירות

הופסקבהםשהמסחר

לקבלדיבידנד

לקבלריבית

 .ההשקעותועדתקביעתלפי-

 .הדיווחלתאריךעדהתקבלוטרםשהוכחדיבידדנ-

וםיבערוטרם EXה-יוםלאחרסחירותחובאגרותשלהצמדהוהפשריריבית-

 .הדיווחךלתאריעדהתשלום

 .הדיווחתאריךלפנילאחרונהשפורסםהמדדלפינכללות-למדדהצמודותותתרי

 .הדיווחלתאריךהידועהיציגהשערלפי-במטבעהנקובותיתרות

לשערצמודותאוחוץ

חוץמטבע

חוץמטבעג.

 .זקיפתםביוםהתקףןהחליפישערלפיהכספייםתובדוחםהצגתלצורךמתורגמיםחוץבמטבעוהוצאותותהכנס
 .הדיווחביוםהתקףהחליפיןשערלפיםימתורגמחוץבמטבעוהתחייבויותםינכס

וג.הוצאותבהכנסותהכרהד.

התהוותןעם "הוצאותוותהכנס"בדוחנכללות ,הקרןהוצאותוכןהאחרותהכספיותיתרותומהמהשקעותהכנסות
 .להלן)ה'בסעיףהאמור(למעטמצטברבסיסעלדהיינו

עמיתיםזכויות .ה

 .הענייןלפיתשלומםעםאוגבייתםעםבחשבונותםינכללמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהבערותהפקדות
 .שולמוואנתקבלווטרםשהצטברוםיסכומםיכוללנםיאהכספייםהדוחותלכךבהתאם

באומדניםשימושו.

ובהערכותבאומדניםלהשתמשההנהלהנדרשתמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
 .הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןוההתחייבויותהנכסיםשלהמדווחיםהנתוניםעלהמשפיעים

 .אלהמאומדניםשונותותילהעשויותבפועלהתוצאות

 ) IFRS (בינלאומייםכספידיווחתקניוץימאז.

יכקובעזהתקן . 29 'מסחשבונאותתקןבחשבונאותנהילתקשראלייהוסדהמידיעלפורסם 2006ונייבחודש
תקנילפישלהםהכספייםהדוחותאתערכוילפיוומדווחות 1 1968התשכ"ח-ערךניירותלחוקהכפופותישויות

 . 2008בינואר 1וםימהחל ,)ן FRS (בינלאומייםווחיד
 .מוסדייםםיבגופתיהבינלאומהתקינהאתהמחילחוזר 2007מאיבחודשפרסמהוחיסכוןחוביט ,ההוןשוקרשות

ן.הקרשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהאיןהבינלאומיתהתקינהלאימוץ

הדולר:שלהחליפיןובשערלצרכןהמחיריםבמדדהשיגו•שיעורי .ח

2016 
% 

2015 
% 

2014 
% 

28 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות- 2באור

ברה"אדולרלשיןיפהחלערשת)דריי(תיילעורשע

 )בגיןדד(מכןרלצםיריהמחמדדתירידעורשי

(1 .49) 
(0.20) 

0.33 
(1.00) 

12.04 
(0.20) 

חובהויתרותחייבים- 3באור

בדצמבר 31וםיל

2015 2016 

ח"שאלפיח"שאלפי

בלקלנדידביודתבייר

דותסומ

אשמרתואהוצ

חובהויתרותחייביםהכלסך

486 

70 

64 

197 

56 

63 

620 316 

סחיריםחובנכסי- 4רובא

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח"שאלפיח"שאלפי

 ··---------·---- ·------·-------- 66,592 65,905תיולתשממבחותאגרו

 :רניותצנוקבוחותרגא

הרלהמניתנותשאינן

להמרהנותתינש

95,928 107,617 

154 

____ ___ ?_~"~~-~- ______ !?.~~~~?... 

 174,209 161,987סחיריםחובינכסלכהסך

סחיריםשאינםחובנכסי- 5באור

בדצמבר 31וםיל

ונצרניותקחובותגרא

מרהלהותנתניינןאש

בבנקיםקדונותפ

םיחראלותאלווה

סחיריםנםאישבוחיסכנכלהךס

2016 2015 

ח"שילפאח"שיאלפ

2,21 3 2,418 

547 1,514 

1,339 675 

4,099 4,607 
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

מניות- 6באור

2016 

בדצמבר 31ליום

2015 

ש"חאלפי

 38,145סחירותמניות

אחרותהשקעות- 7באור

הרכב: .א

ח"שאלפי

41 ,679 

2016 

בדצמבר 31ליום

2015 

ח"שאלפי

רותיסחאחרותהשקעות

סלותודעת

נאמנותקרנות

64,602 

12,812 

77,414 

סחירותשאינןאחרותהשקעות

השקעהקרנות

נגזריםמכשירים

ח"שאלפי

73,333 

11,245 

84,578 ----------------

1,111 

708 828 

708 1,939 
---------------- ----------------

 79,353 85,286אחרותהשקעותהכלסך

 :נגזריםמכשירים .ב

 :הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיותהעסקאותשלדלתאבמונחיוצגהמ ,הבסיסלנכסונט ,החשיפהסכוםלהלן

2016 

בדצמבר 31ליום

Z01S 

ח"שאלפי

 (30,853)זרמטבע

זכותויתרותזכאים- 8באור

ח"שאלפי

(54 ,370) 

בדצמבר 31ליום

חוושאלפי

2015 2016 

קשורצד-בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

עתידייםחוזיםבגיןויותייבהתח

ריםחא

189 

301 

 490זכותויתרותזכאיםהכלסך

30 

ח"שאלפי

165 

393 

1 

559 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

ג•הולדמ•- 9באור

הניהול:דמיוטפיר .א

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

 1,258 1,289 1,321המנהלתלחברהניהולדמי

מעמיתים:ניהולדמישיעורב.

םיובשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2016 2015 2014 

% 

 :נכסיםמסךניהולדמי

הדיןהוראותפיעלותלגברשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור

בפועלהמנהלתהחברהשגבתהעוצהממהניהולדמישיעור

2.0 

0.43 

2.0 2.0 

0.42 0.43 

•ש•רותהוצאות- 10באור

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 (*)2014 

ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפי

 96 84ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

 15 7ערךניירותשלשמירהדמיעמלות

חיצוני:ניהולעמלות

 28 111השקעהבקרנותהשקעהבגין

 217 185לישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

 16 50סלתעודותבאמצעותבישראלבנכסיםהשקעהבגין

437 372 

122 

17 

166 

(9) 

296 

31 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)ישירותהוצאות 10-רבאו

מחדשמוין )*(

ערןניירותשלמכירהוקניהעמלות

ערןניירותשלשמירהדמיעמלות

 :חיצוניניהולעמלות

השקעהבקרנותהשקעהבגין

לישראלוץמחיםבנכסשקעההבגין

סלתעודותבאמצעותבישראלבנכסיםשקעההבגין

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2016 2015 2014 

קדומתשנהלתוםנכסיםסךמתןושיעור

0.03 0.03 0.04 

0.00 0.01 0.01 

0.04 0.01 0.00 

0.06 0.07 0.06 

0.02 0.01 0.00 

הקופהתשואות 11-באור

ברוטונומינליתשנתיתתשואה

לשופטיםהשתלמותןקר

תשואה

ממצועת

נומינלית
 sל-ברוטו

שנים 2012 2013 2014 2015 2016

2.71 1.03 6.07 8.57 7.98 5.23 

קשוריםודדציםענייובעליעםועסקאותיתרות- 12באור

קשוריםודדציםענייןבעליעםתרותיא.

בדצמבר 31ליום

2016 2015 
 nוושאלפיחוושאלפי

המנהלתהחברהבגיןלשלםהוצאות

המנהלתהחברהבגיןמראשהוצאות

 :קשורדצ-לפסגותקשורדצלרבות ,פסגות

סלתעודות

{189) 

64 

{165) 

63 

השקעהקרנות

23,090 

828 

14,574 

708 

23,793 15,180 

32 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2016בדצמבר 31ליוםהכספייםלדוחותבאורים

קשוריםוצדדיםןענייבעל•עםעסקאות .ב

המנהלתלחברהניהולדמ•

לפסגותששולמוהשקעותניהולעמלות

(כוללקשוריםלצדד•םששולמוחיצוניניהולעמלות
אליו)קשוריםצדד•ם

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפי

1,32.1 1,289 1,258 

7 12 12 

108 28 13i { 

1,436 1,32.9 1,257 

םי oמהוצאות- 13באור

בדצמבר 31ליום

2016 2015 2014 

ש"חאלפיש"חאלפיח"שאלפי

 340 294 294בחו"למנכסיםבמקורשנוכהמס

והתקשרויותתלויותהתחייבויות- 14באור

בגיןקחובשפורטובנסיבותהקרןעלהתחייבותמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתקחו

 .לקרןכספיםהעברת•דיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמבעידיםשלחובות

 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותךילתארא•ןהמנהלתהחברה•זיעתלמ•טב

מהותייםאירועים- 15באור

דירקטורמונהלאהדוחותעלחתימההלמועדעד .כהונתהאתבחברההחיצונ•תהדירקטוריתסיימה 24/8/2016ביום

 .•חיצונ

רוד•רקטמונהולאמאחר ,מכךהמשתמעכלעל ,צ"דחנוכחותללא ,וןיורקטובדירהביקורתבוועדתנסקרוהדוחותלפיכך

 .כדח"צנהיהמדמטעםד•רקטורהוסמךולא ,המדינהמטעםהדירקטוריםמכסתלהשלמת ,המדינהמטעם

 .וןיהדלמועדעדנענתהולאצ"ודחדירקטורלמנותבבקשההמד•נהלגורמ•רבותפעמיםפנתההחברה

ש•מונהלאחר ,ןורקטורייוהדהביקורתדתבועשרווויאנוושידתנאיעלהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

 .צ"ודחהמדינהםמטעדירקטור
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