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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

21ביוםבע"מכחברההוקמה ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 10.1976.

קרןהינההקרןבמשק.השכיריםשלהמגזריםכלשארהשתלמות,לקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

 .ומעביד)

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתבערההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהול"החברהבשםמנהלתלחברהפוצלהאשרהתאגידית,

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמותקרן"בשםגמלולקופת ,המנהלת")"החברה :(להלן

שלהיחידהפעילותה ."הקרן")(להלן:המנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלתתאגידית,ישות

 .הקרןניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעלירוטיפ . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותחוקבכהגדרתהממשלתית,חברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברה lשלותיה;מנ

למנותהזכותאי,סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינתא.

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןכיו"רישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשררעה,'הכמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

רעה.כההלזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולא ,ידועלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתיב.

החברה.כמבכ"לישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןתיםיהעמומספרנטו ,הנכסיםהיקף . 3

שנתלסוף lillימליונ 287כ-לעומת , lillמיליוני 305כ-הינו 30/6/2021ליוםנטו ,הקרןבכסיהיקף

2020 . 

1 11 1 ' 
כולםאשר , 31/12/2020ליום 515לעומת , 511הינו 30/6/2021ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

ומעביד).עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמד
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יסודבמסמכישינוי . 4

הולה.יבנשהגמלתופקשלואהרהחבשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

כהונתםאתדינהמהמטעםר-ירקטו fוהבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 14/6/2020ביוםא.

מינויהיעדרנוכחחסררכבהבהחברהדירקטוריוןפעלהאמורלמנעדקודםעודבחברה.

ה.המדינםמטעדירקטוריוןיו"רמינויזהובכללדירקטורים

הפנתהחברה .הניהמדםעטמחילופייםדירקטוריםמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

תקנוןבהנדרשכפי ,יצוניחורטודירקריםוקטרדילמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמים

 .נהיהמדדצמתגובהכלנתנהלאהדוחלפרסוםנכון ,אולםהחברה

וןידירקטורהןנה,יהמדםעטמר)"ויודח"צבותר(לדירקטוריםמונוולאומאחרהאמורלאור

לאשרחברה iוותרבאפשןאיהאלתובנסיבו:חסרם tבקופועליםהביקורתוועדתוהןהחברה

ובקוורםח"צדנוכחותללאת,ביקורבוועדתבדירקטוריוןנסקרווהםהכספייםהדוחותאת

מכך.המשתמעכלעל ,חסר

ההשקעותניהוללההסכםכיערךתוניירפסגותההשקעותמנהלהודיע 11/5/2021בתאריךב.

 .תפסגוהשקעותהביתשלהריהמכהליךסיוםלאורוזאת 10/8/2021בתאריךלסיוםיגיע

 . 30/9/2021ךילתארעדמפסגותאורכההתקבלה 22ח 12021בתאריך

השקעות.כמנהלבאינפיניטיבחרה;החברה

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןתישורבדלעמודתדרשנהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלת lהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותננסייםיפיםתשירועלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפימנהלת,חברהשל

 .-2012שע"בת ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתחברה qהנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותןקר-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

המעמיתיהחברהידיעלולההניגיןבם•הנגבהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופת •הינהלשופטים

 .)רגולטוריותלמגבלות(בכפוףבפועלהוצאות•הבגובהנ•הולדמיהינם

לאהחברה ,פועלבהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

 .םייכספל~שייםלהיקלעצפויה

מראש)צאותווהההשתלמות(קרןביםייחמזומנים,ושווימזומניםסעיפי:זולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותני iהןהתחייבויותיה ·: 1בלקבוע, tורכוש

השפעהלהםשראהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאו ·אירועיםאירעולא rהרבעובמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאוינוייםשלחולצפוייםאוחלוולאב{!וניים,jוהוחותךiךעלמהותית

 i 1החברה.

 'ן
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הדוחבתקופתכלכו"יתהמקרןבסב•בהמהותיותהתפתחויותג.

בתחלואהמשמעותיתירידהלהובילהראשוןהרבעוןבמהלךתאוצהותפסשהלךהחיסוניםקצב

 ,זאתעםובישראל."בהבאו·בפרטמהסגרים,הדרגתיתויציאה 2021שלהשניהרבעוןבמהלך

להמשךמסוים Jסיכורםוגתלהווהחלה )" DELTA(ייההודיהווריאנטהתפשטותהרבעון,במהלך

בעולם.ותלהכלכיחתתלפעגהנובכלוודאותאישלמימדמחדשוהוסיפההמשקיםהתאוששות

המומנטוםטבעיןבאופ ,ילותעבפשיארמותעלהצביעוהשוטפיםשהאינדיקטוריםלאחריב,יבארה

מהותיתודהבהעבשוקיעהגהפליבמקבאךבהדרגה,ומאטהולךהכלכליתהפעילותשלהחזק

 ,כללפשוטהלאבבעיהנמצאהפד ,מכךכתוצאההבעודה.לשוקמחוץנמצאיםעדייןאדםבניומיליוני

ובסיכוניםבלחציםלעלייהחשיבותלתתבחרובפדכימסתמןהאחרונההריביתמהחלטתאך

יניותמדהמצוםבצשמחייבמהמאו,-זבקרובלהיסגרשצפויתוצרפערלצדהאינפלציוניים

יניותמדהאתהותיראמנםהפדי,יונחודשבאמצעשהתקיימההריביתבהחלטת .המוניטארית

להעלאתהציפיותאתמוריהק·והרכישות""צמצוםעללדברהחלוהפדיחבראךשינויללאהמוניטארית

כימעריכיםהוועדהמחבריחלקכאשרי 2023במהלךריביתהעלאות-2למשמעותיבאופןהריבית
1 1 

-3.4%ל-2.4%מעלתה-2021להאינפלציהתיתחזבנוסף,' .-2022בכברריביתהעלאתתידרש

כינכתברונהחאההריביתתטהחלבפרוטוקול .-3.0%ל 2.2%שלמתחזיתעלתההליבהואינפלציה

מוקדםיבשילוהכמותיתההרחבהצמצובולתחילתשהתנאיםמצפיםהםכיציינובוועדה"חברים

 ,קאיתיהאמרלכלכלהמשרותאלף 850שלתוספתעםהפתיעיוניחודששלהתעסוקה nדויימהצפוי".

םעהשירותים.ענפי-תובלגבהת 1 • 1להקיותרשרגישיםלהא 1היוהעלייהאתשמוביליםכשהענפים

עדייןהמועסקיםמספררבהמשרוםטלובהשוואהמלאה,ת 1מהתאו~שוק_רחעדיין ה.דוע.,ו::~שוק ,זאת

הבהגדרהאבטלהשיעורו 5.9%לעעמדיוניבחודשה~בטלהשיעור ,פןכמו .מיליון q .-8בכנמוך

 . 9.8%עלעמדהרחבה

בסוףנקי 64.7לעומתנקי 60.6לעעמדהשניהרבעוןסוףב ) ISM (ה'בתעשייהרכשמנהלימדד

עדיין ,ראשוןההרבעוןבסוף 'נק 63.7לעומתינק 60.1עלדעמהשירותיםובענףהראשוןהרבעון
 1 •ו

חודשבזינק ) CPI (בארה"בלצרכןםיהמחירמדדומאט.הולךהצמיחהקצבאךגבוהות,ברמותמדובר
' 1 · 1 ,. 1 

מדד ,ןכוכמו , 2008מאזביותרהגבוהה , 5.4%שלזינקהשנתיהקצבמכךוכתוצאה-0.9%ביוני

מספרבשלבעלייההאינפלציה . 1991מאזביותרהגבוההקצב •;-4.5%בהאחרונהבשנה 1עלההליבה

הקלתרקעלעדופןיוצאןפבאוגבוהביקושהאספקה,בשרשרתבקבוקיצווארביניהםגורמים,
. ' ' 

הסגריםבשלק 1בשיתהייתההכלכלהשבהשבערהבשנה·לתקופה'והשוואות ,הקורונההגבלות

כפיזמניתהצילפאינשלההתזהאינפלציה,יפיותצובבאינפלציההחדההעלייהלמרותקצה").("אפקט
\ f l 1 )י 

 27.6שלירידהרשמהםישנ-10לאג"חעלהתשואהכאשרבשווקיםתמיכהמקבלתבפדשמציינים

 . o/1.46.83~ללרמההשניעון i:ה~הלך r.iבנ"ב.
י . •: r 1. 1 , j' ~ ' ,1 i 

 ,· ij : 1ו'ו. '
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עלעומדהאינפלציה"יעדהייתהההגדרההיום,עדהאינפלציה.יעדאתמחדשניסח ECBה-באירופה,

גבוההלאינפלציהאפשרותעם , 2.0%עלעומדהאינפלציה"יעדומעתה ,"-2.0%לקרובאךמתחת,

מ-גבוההתהיההאינפלציהבהתקופהמעתהלאפשריכול ECBה-למעשה, ." 1זמלאורך-2.0%מ

עלה.ריביתלעלייתהרף 1שכזמןלאורךיותרמרחיבהתהיהשהמדיניותהיאוהמשמעות 2.0%

תכנית(כוללהמוניטאריתהמדיניותאתהותיר ECBה-יוני),(באמצעהאחרונההריביתבהחלטת

הרכישותקצבאתלהגבירהמחויבותאתוהדגישושינויללאאירו)טריליון-1.85כשלבהיקףהרכישות

שללהתהדקותמתורגמתלהיותעשויההאג"חבתשואותעקביתועלייהמאחרמשמעותיבאופן

באירופההרכשמנהלימדדיהכלכלית.להתאוששותזהבשלבסיכוןמהווהוזההפיננסיםהתנאים

הרבעוןבסוףעלההמדדבתעשייהכאשרתאוצה,שצוברתכלכליתהתאוששותהמשךעלמצביעים

לרמהלעלותהמשולבהמדדאתשהובילמה-נק'-58.0לעלהובשירותיםנק' 63.1שללרמההשני

עמדההשני,הרבעוןלסוףנכוןהאירו,בגושהאינפלציה . 2006יונימאזביותרהגבוההנק', 59.2של

 . 0.9%עלהליבהואינפלציית 1.9%שלשנתיקצבעל

מדדהשני,הרבעוןבסוףהכלכלית.בהתאוששותהאטהעללהצביעהחלוהכלכלייםהנתוניםבסין,

ובענף , 1הראשוהרבעוןבסוףנק' 51.9לעומתנק' 50.9עלעמדבתעשייה(הרשמי)הרכשמנהלי

הבנקהשנהשמתחילתלאחרהראשון.הרבעוןבסוףנק' 56.3לעומתנק' 53.5עלעמדהשירותים

כלכליתמהאטההחששכינראההפיננסים,התנאיםאתמשמעותיבאופןהידק ) PBOC (בסיןהמ~כזי

עםהפיננסיםבתנאיםלהקלההראשוןןהסימאתשנתנוהמרכזיבבנקהמדיניותקובעיאתמטריד

השנתיתהצמיחההשני,הרבעוןשלהצמיחהנתוניפיעלכן,כמוהרזרבה.ביחס 0.5%שלהפחתה

השנה.שלהראשוןברבעון 18.3%שלשנתיקצבלאחר 7.9%עלעמדה

 , 2021שלהשניהרבעוןבמהלךההתאוששותבמגמתהמשיכוהנפטמחירי ,הסחורותמחיריבגזרת

כאלהזעזועיםהמשךלצדהכלכליתהפעילותחידושבעקבותבביקושהתגברותהמשךרקעעל

ב-עלה BREt\JTמסוגנפטחביתמחיר , 2021שלהשניהרבעוןבסיכום . OPEC +שלמהצדואחרים

לחבית.-$73.51ל-24.0%בעלה WTIמסוגנפטחביתומחיר ,לחבית-$74.66ל 18.7%

הדולרכאשר ,המטבעותסלמולאלבלבד-0.85%בנחלשהדולרהשנה,שלהשניהרבעוןבמהלך

הפאונד.מול-0.35%בכונחלשהאירו,מולאל 1.1בכ-%נחלש
1 

מגבלותאיןלעתהונכוןבמלואוכמעטנפתחהמשק 2021שלהשניהרבעוןתחילתעםבישראל,

המשךעלמצביעיםהכלכליתהפעילותלגביהזמיניםוהאינדיקטוריםהכלכלית,הפעילותעלמהותיות

עדיי~ ,התעסוקהובעיקר ,הפעילותרמתאולםהשלישי,גר 0מההיציאהעםשהחקההתאוששות

בהגדרההאבטלהשיעוריוניחודששלהראשונהבמחצית ,הלמ"סלפי .המשברערבמרמתןנמוכות

i. 
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שיעורהראשון),הרבעון(סוףמרץחודששלהשנייהשבמחציתבעוד ,-9.5%כעלעמדהרחבה

 .-11.6%כעלעמדהאבטלה

-2.4%בחזק n:ההשקלכאשר ,המטבעותסלמולאל-1.3%בהתחזקהשקל ,השניהרבעוןבסיכום

 3.913שללרמההאירומולאל-1.3%בוהתחזקלדולר,שקלים 3.257שללרמההדולרמולאל

 .לאירושקלים

וריביתתקציבאינפלציה,

חזרהשנתיהאינפלציהקצב ,שנתייםמזהלראשונה .-0.8%בהשניברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד

אתהותירישראלבנק . 1.7%עלעמדוני•ובחודש ,) 3.0%-1.0%בין(שנעהמחיריםיעדלטווח

הוועדהכן!עלהכלכליתלפעילותאתגריםשקיימיםלהדגישוהמשיכו ,כנהעלהמוניטאריתהמדיניות

שוקלגביהריבית.כליכוללכליםבמגווןשימושתוךזמןולאורךמאודמרחיבהמדיניותלקייםתמשיך

התוכניתשלנהמסגררוכישיצטרכוככלהתוכניתבמסגרתלהתערבימשיכוהםכיהנגידאמרהמט"ח

בנקע"יהמט"חרכישותסך ,השניהרבעוןלסוףנכוןאותם.תגביללא ,דולרמיליארד 30הנוכחית,

בכ-הסתכמויממשלתאג"חורכישותדולר,מיליארד-25בכהסתכמוהשנהמתחילתבמצטברישראל

-5.5%ל-6.3%ממטהכלפי-2021לחהיהצמתחזיתאתעדכנוישראלבבנקשקל.מיליארד 68.6

 .-1.7%ל-1.3%ממעלהכלפיעודכנה 2021לסוףהאינפלציהותחזית

הסתכמוהשניהרבעוןשלהחודשיםבשלושתביטחוני)יבואמע"מ(ללאממיסיםנה:המדהכנסותסך

ההוצאותסךמנג,דאשתקד.המקבילההתקופהמולאל 34.9%שלעלייהש"ח,מיליארד-90.6ב

התקופהמולאל 1.9%שלעלייהש"ח,מיליארד 116.9עלעמדוהתקופהבאותהאשראי)מתן(ללא

הגירעוןשלתולהתמתנהובילההשניהרבעוןבמהלךההכנסותצדבהחדההעלייה .אשתקדלה.המקבי

הרבעוןבסוף-10.1%להראשוןהרבעוןבסוף 12.1%שלמרמה ,האחרוניםחודשים-12במהתמ"ג

השני.
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שנתשלהראשוןברבעוןהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

ברבעוןדולרמיליארד 5.5שלודףעלבהמשך ,)עונתיותמנוכינתונים(דולרמיליארד-5.9ב 2021
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 .אשתקדהמקבילברבעוןדולרמיליארד 4.3שללעודףובהשוואה , 2020שלהאחרון

המניותשוק

 125ת"אמדד ,-8.7%בעלה 90ת"א ,-4.9%בעלה 35ת"אמדד , 2021שלהשניןוהרבעבסיכום

ה-מדד ,-8.2%בעלה-S&P500המדדבארה"ב, .-3.4%בעלה SME-60הומדד-6.0%בעלה

DOW JONES ה-ומדד-4.6%בעלהNASDAQ המדדבאירופה, .-9.5%בעלהSTOXX600-עלה

ב
1

ובשווקיםבאסיה .-3.6%בעלההגרמני DAXוה- o/7.0°ב-עלההצרפתי CACה--5.4%,
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 Nikkeiה-ומדד-3.5%בלהעהסיני CSן 300מדד ,-4.4%בעלה MSCI EMה-מדדהמתעוררים,

 .-1.3%בירדהיפני

הנגזריםשוק

אופציהיחידותיוןלמי-5.5בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור ,השניהרבעוןבסיכום

/שקלרדולפציותובאהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקהבסיס.נכסבמונחיש"חטר•ליון-0.9באו

ליארדימ-3.4בהסתכםשקל/אירובאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחייח!שמיליארד-96ב

הבסיס.נכסבמונחיש"ח

מדינהאג"ח

 .השניהרבעוןבמהלך 1.2%שלה•עלנרשמההמדדצמודבאפ•ק-מדדצמודותממשלת•ותאג"ח

 .-1.5%בלועשנים) 2-5 (והבינונ•ות-1.9%בעלושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות

הרבעוןבמהלך 0.1 %שלדהיירנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-0.2%בהלעשנים) 2-5 (הבינוניוחלקו ,-0.3%בידרשנים) 5+ (הארוךחלקוהשני.

 1 '~ : , 1י·רני·קונצ nאג'י

 40נדובתלמדד ,-2.2%בהעל 20גדובתלמדדהקונצרניים,האג"חבמדדיהשניהרבעוןבסיכום
-2.3%בעלהתשואות ,-2.0%בלהע•תרצמןדותמדד .-2.0%בעלה 60בוגדתלומדד-1.9%בעלהג
יו .י ל-נ"ב-9בדרי 20בונדתלמדדשלהמרווחהמרווחים,ברמת .-1.3%בעלהבנקיםצמודותבונךותל

נ"ב.-58לבנ"-15בעלהבנקיםבונדתלומדדנ"ב-116לנ"ב-21בעלה 40בונדתלמדדנ"ב, 103

 ,באפיקהוןגיוסבגזרתנ"ב.-141לנ"ב-44בירדשקליבונדתלבמדדהמרווחהשקלי,באפיק

 33.3%שלירידה , 2021שלהשניברבעוןאג"חבאמצעותש"חמיליאדר-10.1כגייסוהחברות

אשתקד.לגיוסיםבהשוואה

. ) 

המנהלתהחברה,בניהולהקרןשל.הכספיהמצבד.
t ,, ' 

 .נומינליים)םי(:ערכו!י,ומ~יכהפקדות . 1י

נטוהעברותש"ח.אלפי 6,022ממנהונמשכוש"חאלפי 10,77 · 8בקרןהופקדו ·הiזוחבתקופת

 .ש"חאלפי 7,045שלסךלתכמוסההקופה)אלהעברותבניכוימהקופהרות.(העבמהקופה

הקרןתשואת . 2
IJ 

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותותילמדינבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

 . 7.30%שלבש•עוריוביתחברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתהניבההקרןההשקעות.
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ההשתלמותקרןאודותםזונתונמזדעריכוזה.

הקופהיעמיתלגבייםננתוא.
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עמיתים:חשבונותמספר

 329 352 323פעילים

 186 188 188פעיליםלא

נטו ~מנוהליםםינכס

 :) n "ש{באלפי
 173,144 160,650 183,238םיליפע

 114,179 105י 558 121,992פעיליםלא

תייםוצאתםינתונ

 :) nש"{באלפי
' 

-- i 643 ,, 'ורבע!משובתיםגמוליםדמי . !
 1יםחדשמצטרפים

 1 22,963 11,816 10,778 :ים-גמולימדמיםלתקבו

חדגמוליםידממתקבולים
r 

ו---

פעמיים

 54 54 570לקופהרהיצבהעברות

 19,582 9,259 7,615מהקופהצבירההעברות

 ..תשלומים:
 '!ותונפדי

,. 
6,022 9,213 . ,. 15,744 

-םיאחר

על )דים(הפססותנהכעודף
20,196 ) 17,005 ( 9,817 

לתקופההוצאות

 .י ., !
מנכסיםשנבגוניהולדמי

 :) nש""{באלפי
 1,075 590 586 .פעיליםולאםיפע,יל

1 

J' ~:ניi מהפקדות \שנבגהול
r 

---1 

 n (: 1 "~·פיל~~(

1 

·-.. .... -' 
 rן l "ו'

1 

ממוצעלוניהiזמי·שיעוח
 1י

תיים i:ש.ים nמונ i: :ם, oמנכ

ם). iזו n{בא 1
.. 

.. .. 1 

 ! 0.39 0.44 0.40פעילי~;נ
 ! 0.39 0.44 0,40 . ' .ילים pפלא

1 

 1ממוצע ;הולינדמי :שיעור

{באחוזים}:מהפקדות
---
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פעיליםאלעמיתים .ב

·, -_ r נהשלשיםחוד-6לםושדיח-6ל
ביוםשהסתיימהיבוםשהסתיימוג•וםוסתיימשה

r .. 30 :ביוב• 30 •נו•.נa1 דבצמבר

-2021 -2020 '" 2020 
קשר:מנותקיותחשבונ

 42 39 62חשבונותמספר

יאבלפ(נטוםיהלומנכסיםנ
46,728 20,116 24,924 

 )ש"ח

יםמנכסשנגבוניהולדמי
95 44 97 r ש"ח(אבלפי( 

ו

גבונשממוצענ•הולדמישיעור
0.40 0.44 0.39 

שנתייםבמונחיםמנכסים 1

הדיןלהוראותבהתאםלגבותברההחשרשאיתהוליהנדמישיעור .ג

ןתישנהאוצרמשרדרושיבאלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןתובהי

תוהוצאלפיםהינמיתיםעהתמחשבונוהנגביםהניהולדמי ,וקיהחההסדרולהוראותלה

יתרות.המ 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוףבפועל,הוציאהשהקרן

 , 0.2%שלורעבשיהינם 2021תנבשם 1הראשוניםהחודש 6ב-בפועלשנגבוהוליהנדמי

 .-0.4%כשלשנתישיעורהמהווים

p מלםלחברתןהקרתפעולןבגימיםלוהמשהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,ובהר
. ,, 

השיעוריםיפעלהכלו ,קעותשההלוניהןבגיבע"מרךעותניירלפסגותו ·בע"מפנסיהו.גמל

 .תם.איבהסכםובעשנק

ההשתלמותבקרןושינוייםויותפתחהתד.

ליוםאהוובהשהקרןע"ייםהמנוהלבנכסים 6.23%כ-שלעלייהחלה Iהדוחבתקופנ:ו

קיטוןבתוספתתיהחיובפהוהקאתומרנשנובעתהנכסיםבסךהעלייה , 31/12/2020

לתקופהאהוובהשםילובתקבקיטוןבקיזוזמהקרןםיכספה:iערותובתיםילעמיבתשלומים
 !: 11אשתקד.המקבילה

ו•

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואה .ו
' 

קליקדנירו"ח

חשבוןרואישות'וורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתבוחר

. ! ~ . : i 

 iו
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הדוחתפלתקוחקיקהאותרוה .ז

 :רבעוןהבמהלךונייהפנססכוןיהחעלהחליםיןהדבהוראותלוחשמהותייםנוייםישלהלן

 :כוןסחיווחטבי ,ההוןוקשרשותעלונהממהוהנחיותזריוח

2021ועציםויסוכניםזרחו . 1 זיתרכמת 1ובבסיפהיקסלכתבמערימוששבעורםותשל : 10-1-

מבנה" 2020-9-12מוסדייםגופיםחוזרתוקןזה,לחוזרעובר . 4.5.2021ביוםפורסםזהזרוח

ספהושנפןובאעים"ואיר"ממשקןדכועובמסגרתוני"יוסנהפקובשוניםנתומידעבערתלהדיאח

הבערתטרםץונחמידעעלפמתרםוגאוהמעסיקבאמצעותבלקלללקוחתהמאפשרלהופע

םייהמוסדמהגופיםלקבללמעסיקהמאפשרתחדשהפעולהנוספהכן, .ראשונהוניתיפנסהפקדה

טיובךלצורהאחיהבממשקהקיימיםעובדיושלניותוהפנסיפקדותההבערתהרךולצץנחומידע

בענייןזהוזרחןלתקחלטוה ,לעילרלאמובהתאם .)"החדשותעולותפה" :ן(להלהשכרמערכת

בגיןגםםולשתהוראותובולקבועית"זמרכניתופנסיקהליסבמערכתמושישרבועםשלות"

 .החוזרתוראוהאתהילפנרשמההחברהת.והחדשהפעולות
, .. ! 1 11 ~ ! 

2021ייםדמוסםיפגורחוז . 2  ' 0[כ L (הויב" 5ער.לש 4קרפ-חדהמאוהחוזרתהוראותיקון : 9-4-
 ' ' ! 1ו' 1

תגורדמחברותובחוסדריה-ה"עקהש

,ו

,. 

1 . 
1 

' 
וו

11 1 

י , 
' 1 ) 

י ו 11 ~ , ן " 
ו

.!: 
"1 ! .. 1 ;1 
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11ביוםפורסםזהתיקון מהגופיםבקשותהרשותאצלהתקבלוזהחוזרלתיקוןעובר . 5.2021.

רשותה ,כאמורהבקשותבמסגרתזה.בחוזרחוב""הוליבנהעוסקותהוראותלעדכוןהמוסדיים

נכסישלנאותהניהולרמתעלשמירהתוךהרגולטוריבנטללהקלניתןכילחלקן)(ביחסמצאה

מחוץשהונפקובחובותהמוסדייםהגופיםשלההשקעהבהיקפיגידולולאור ,זהלצד .ההשקעה

שההוראותכך ,לישראלמחוץשהונפקוחובותלענייןההחרגהאתלבטלהוצעלישראל,

כלהלן:יהיוזהבחוזרהרלוונטיות

נויהבעייתיבוח ,זהלעניין .תייבעיחובלהסדרביחסרקועדכונו "חובהסדר"הגדרתצמצום

רקיחולובעייתילחובביחסשניתנושההוראותנקבעזוובמסגרת ,מיוחדתבהשגחהחוב

 .החובשלהכלכלייםםיהתנאשונוכאשר

 .חוב""המונחמהגדרתלישראלמחוץהשקעותאגבאשראישלההחרגהביטול-

 .השקעותועדתיידעללאשראימשנהועדתסמכויותקביעתלענייןהבהרה

 ,לישראלמחוץשהונפקחובלגביחוברדלהסוביחסבעייתילחובביחסשניתנוהוראותהחלת

למדיניותבהתאםוהכלמהחוב 5%לפחותמחזיקיםהמשקיעיםקבוצתאוהמוסדיהגוףכאשר

השקעות.ועדת

 .לפיהותפעלהחוזרתיקוןאתלפניהרשמההחברה

בכסי"ניהול 5לשער 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון : 2021-9-6מוסדייםגופיםחוזר . 3

ערך)ביירות(השאלתהשקעה"

2.11ביום . 26.5.2021ביוםפורסםזהחוזר ידיעלערךותרנייהשאלתמערךהוקם 2020.

ניירותאלת_השבמערךלהשתמשמוסדייםלגופיםלאפשרמנתועללכךבהמשך .הבורסהמסלקת

 :בתמציתלהלןהמפורטיפכ ,זהבחוזרתיקוניםבוצעו ,חדשערך

שלערךניירהשאלת ) 1 :לשתתייחסכךמוחרג",השקעותאגב"אשראיהגדרתהורחבה

השאלת ) 2 ( ;להשאלהמרכזינגדיצדהיא )ערךניירותלחוקלא 44עיףסבכהגדרתה(מסלקה

הואפיננסיותלתשתיותבינלאומייםםילסטנדרטבהתאםכשירמרכזינגדיצדאשרערךנייר

 ;להשאלהמרכזינגדיצד

סףתנאילקבועמוסדיקיעשמחיובזאתובכלל ,ערךניירהשאלתלביצועםיהתנאעדכון

לשנה.אחתותיקופםהשאלותלביצוע

 .לפיהותפעלהחוזרתיקוןאתהילפנרשמההrיברה

קופותהמנהלותחברותשלפעילותןלהרחבתמדיניות : 2021-1261 .שהמו~ד•יםגופיםחוזר . 4

בלדבענפיותגמל
' 
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מחברותבקשותהממונהאצלהתקבלו ,זר rהחלפרסוםעובר . 24.5.2021ביוםפורסםזהחוזר

המוצריםהיצעהגדלתביניהן,שונות,בדרכיםפעילותןלהרחבתות,יענפגמלקופותשלמנהלות

הממונהמבקשבחוזר,זובעמדהבידיהן.שמנוהלותלקופותלהצטרףהרשאיהציבורהרחבתאו

גמלקופותהמנהלתלחברהאישורלהעניקישקלובהתקיימםהתנאיםלעניי~מדיניותואתלהציג

המסויםהציבורעלהנמניתכלוסייה rהאקבוצתאתלהרחיבאוהשקעהלגמלקופתלנהל ,ענפיות

 :שלהלןמצטבריםלתנאיםףובכפזאתוכלהקופהשל

המנהלת:החברהלדירקטוריוןביחס

לתקנות ) 2 ( 3משנהבתקנתהקבועיםהכשירותבתנאייעמדוהדירקטוריוןמחברי 2/3לפחות )(א

ת; rענפידירקטוריון

מנהלתבחברה ,האמוראףעל .חיצונייםדירקטוריםהםהדירקטוריוןמחברי 1/3לפחות )ב(

מחברי 1/4תוחפלש"ח,מיליארדחמישהעלעולהאינובשליטתהאובניהולההנכסיםשהיקף

 ;חיצונייםדירקטוריםיהיון rהדירקטורי

 ;תיפיננס rחשבונאיתחיותממובעליהדירקטוריוןימחברחיצונייםיםרדירקטו 2לפחותג)(

בניהולאוהשקעותבניהולמחיותומבעלהואהדירקטוריוןמחבריחדאדירקטורלפחותד)(

סיכונים;ו

 ;ן rיהדירקטורראשיושבשלמרביתכהונהמשךלגבימדיניותקבעהדירקטוריון )ה(

 ,נה rהממאישורממועדשנים 4שתוךכך ,הדירקטוריםמספ=רלצמצוםמתווהקבעהדירקטוריון ,)(ו

 ;םידירקטורעשראחדעלעלהילאהדירקטוריםמספר

מוסדיגוףוןידירקטורלפרק )ג(-וא)( 20לסעיףבהתאםהוראותיקבעהמנהלתהחברהוןנתק )(ז

אחרתהוראהלכאומישיבותדרותעהיבשלדירקטורכהונתוהפסקתבישיבותנוכחותשעניינו

במקומו.שתבוא

יהיוחבריהורוב ,חמישהעללהעילאביקורתועדתחברימספר-ביקורתלועדתביחס

חיצוניים.דירקטורים

נציגיםיהיוחבריהורוב ,חמישהעליעלהלאהשקעותועדתחברימספר-השקעותלועדתביחס

שליתלהכלעיתוהמקצהרמהאתהיתר,בין ,שקוליהממונההבקשהבבחינתכייובהרחיצוניים.

ההשקעות.ועדת

החוזר.הוראותאתבוחנתהחברה

s . הפנסיוניסכוןיהחבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנה : 2021-9-7מוסדייםגופיםחוזר-

עדכון
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כלביןמידעלהבערת-ה rאחירשומהעבקוהחוזר ,דועיהכפי . 13.6.2021ביוםפורסםזהעדכון

ניוצרכמעסיקיםרישיון,בעליוסכים,ח ,מוסדייםגופיםהפנסיוני:החיסכוןבשוקהפועליםהגורמים

חוסךהזכויותשלתקיןשוםירלהבטיח ,החוזרמטרתהפנסיוני.החיסכוןבתחוםנוספיםמידע

ותבקראולפנסיההפרישהבמועדתוניויהפנסהזכויותוייצומהמוסדי,הגזףשלהמידעבמערכזת

בין ,הזלחוזרדכוןעבצעללטחהווהכספים,המידעהבערתתהליכיאתלייעלמנתעל .מזכהאירוע

הצטרפותתהליךהשלמתהגמל;תוקופעלולמעסיקולעובדמידעמתןהבאים:בתהליכים ,היתר

חשבוןרכיבימביןהכספיםקתוחל 1אופעלווחידומתן ,ממוכןבאופןפנסיהוקרנותגמללקופות

עמיתהואהןבשהפנסיהנותרבקבחשבונותיוהחוסךשםעלהרשומיםכספיםאיתור ;הגמלקופת

 .תפעלהמהגורםשלולוטיפותולידיעהחוזרותהוראאתהבעירהוכו.'החברהמפקידלא

עדכון-גמללקופתתשלומיםהפקדתאופן : 2021-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 6

עלןממוכווחידבהעברתויבמחסיקעמכינקבעכוןהעדבמסגרת . 13.6.2021ביוםפורסםהעדכון

גוףלעחובהנקבעה ,בנוסף .הממונהשקבעאחידלמבנהבהתאםגמל np;·1לקותשלומיםדת ?jהפ

העדכוןתכליתהגמל.ותלקופיםומהתשלהפקדתעלהדיווחבי,לגלמעסיקחוזרהיזוןלתתדי pמו

 '. :כלהלןהיתר,בין ,הינו

וזאת ,ויכושטרםאךדועבלהגמלקופתשהופקדולכספיםביחסלעמיתהשקיפותהגברת

עלהודעהתן\'נלרבורנמעבר,לחשבונותשהועברוכספיםעל ·שזטפותותהודעמתן.באמצעות

המנהלתחברההמחויבתורמכאעהודההבמסגרתלעמית.הנשלחוהשנתיהרבעוניבדוחכך

באמצעותהחיסכוןיפכסיטתלקעלדשוחמדישוטףעדכוןקבלתשלשירותיתלעמלהציע:

 1 1 .הניידלטלפוןמסרון 1

-רישה)והגדרתמגבלותימתשתוך ,למעסיקביתרשהופקד ;תשלוםלהשבתהתנאיםשינוי

שיםודחמתשעהלמעלהשלזמןפרקבחלוףרוכאמכספיםלהשבתהעובדאישורלקבלת

המוסדי.בגוףהעזבדלחשבוןהכספיםהפקדתממועד
. , 

 .המתפעלהגורםשלפולווטילידיעתוהחוזרוראותהאתהעבירההחברה

1 : 1 , 1 

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ח
1 

מנהלביניים.םפייהכסהדוחותאישורבהליךלהעבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל

 .בחברהעוצבואשרבקרות hבמסגרתפועלםיהכספ

נוכחחסרבקוורוםנערכההישיבה ,דירקטוריוןישיבתהתקיימה 202ז1ב.אוגוסט 24בתאריך

 .נה~המרמטעםדירקטוריםימינוהיעדר

1 1 
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ונהליםבקרותט.

יוהגיללגבייםונהלבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתחברההשלהכספיםומנהלהמנכ"ליתבשיתוףהמנהלת,החברההנהלת

החברהשליוהגיללגביוהנהליםהבקרותשלביותיהאפקטאת ,זהבדוחהסוהמכקופההת

ופהתקלתוםכ•והסיקיםהכספהלנמםעבשיתוףברההחמנכ"לית ,זוכההערבסיסעלהלת.המנ

 ,לדבע ,שוםלרמנתעלביותיאפקטהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםרותהבקזו

הדיןלהוראותבהתאםניוהרבעחדובלגלותדרשתנהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחםסכל

 .ואלראותהובעבנקשדובמועכוןוחסחטובי ,ההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחותוהורא

יכספדיווחעלפנימיתבקרה

במינויהקשוריםלנושאיםפרט 2021ייונב 30ביוםהמסתיימתסהוכהמהתקופהבמהלך

עיהשפאשרכספ'דיווחלעהמנהלתרההחבשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלאדירקטורים,

עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתההבקרעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויירסבאו ,מהותיבאופן

כספי.דיווח

• 1 

ו 1

:ו 1

 ,,וו

ו 1 1 1 

' 1 
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

-יווח rעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי),

אומהותיבאופזשהשפ•עזשינוייםחלולא 30/6/2021ביוםהמסתיימתלתקופההאחרון tברבעו

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

 2021באוגוסט 24
תאריך

 2021באוגוסט 24

דירקטור

השופטתתאריך

החברה

 (_כ'ך~
 /מנכ"ליתצידהצפת,

 0'/.,_ 2021באוגוסט 24
כספיםמנהלסוו•ר•,ראזבןרוי'חתאריך

E ד



 ) Certification (הרהצה

כי:מצהירהצפת.צילה .אני

~ 

~ 

המנהלת")''החברה(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולרהבהחשל •הרבעונהדוחאתסקרתי . 1
 .)""הדוח(להלן: 30/6/2021ביוםשהסתייםןלרבעו

עובדהשלמצגובחסרולאמהותיתדבהועשלוןנכלאמצגכלכוללואיננהדוח ,דיעתייעלבהבתסס . 2.

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםללונכבהןהנסיבותורלאבו,שנכללושהמצגיםדכיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהת"חס

 ,נאותבאופןמשקפיםדבוחלוהכלאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותיד•עתי,עלבהתבסס . 3

ולתקופותיםדעולמהמנהלתהחברהשלתוהפעולאותותוצהכספ•המבצאת ,תיותוהמההבחינותמכל

דבוח.המכוסים

לגביונהליםבקרותלשומםיקלולקביעתםםיאחראזוהצהרהם 1המצהירהמנהלתבחברהיםרואחאב' . 4

וכן- ;המנהלתההחברשלכספידיוןחעלהפנימיתולבקרהלוייהג

כאלה,ונהליםבקרותשלחנויקופתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםותבקרוקבענא.

יםראחי•דלעל·ד•עתנומובאמנהלתהלחברההמת"חסותימהשמידעלהבטיחעדים•והמ

ח;והדשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,יכספווחדיעלפנימיתבקרהביעתקעלפיקחנואו ,כספידיווחעלמיתיפנבקרהקבענוב.

הכספייםשהדוחותולכךיכספהוחוהדימהימנותלבג•ביטחוןשלסב•רהמידהלספקעדתוהמי

ההון;שוקעלונהמהמלהוראותו ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניאםבהתיםוכער

אתוהצגנולתהמנהרההחבשליהגילולבגיםיהנהלוהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחסהוהמכהתקופהלתום ,הגילוילבג·םיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותלבג•מסקנותינו

וכן- ;והערכתנעלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספיחודיועלהמוהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינן<כלדבוחג•לינוד.

שלתיהפנימהבקרהעל .מהותיבאופןלהשפיעויפשצסביר tאתי,ומהפןובאשהשפיע

וכן- .יפכסווחידעללתהמנההחברה

ולוועדתןריוורקטדיל ,רהמבקוןהחשבואהרלגילינו tזהצהרהריםיהמצההמנהלתבחברהואחריםאב• . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתוהערכתנעלהתבססב ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספ•:דיווחעלהפנימית

הבקרהלשפעלתההבאותהבקביעהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לרשום,המנהלתרהבהחשלהלתביכוועפגלשצפוייםסביראשרכספי,חד•וועלתיהפנימ

-כןו ;•פ oכדעימעלווחודלםלסכ ,לדבע

אחריםבדיםועמעורביםאוההבהלהמעורבתבהתית,ומהשאיבהוביןמהותיתב•ןתרמ•ת,כלב.

 .פיכסדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםשיש

דין.כלפילע ,אחראדםכלמאחריזתאוימאחריותעולגר •כדלעילבאמורןאי

 2021גוסטואב 24
תאריך

/ 

:::< 
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 ) Certification (ההצהר

" 

" 

כי:מצהיר •בןוראיסוויראני.

המנהלת")"החברהן:(להל"מעבלשופטיםהשתלמותןקרלניהולרהבהחשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/6/2021םובישהסתייםןלרבעו

עובדהשלמצגובחסרולאמהות·תבדהעושלנכוןלאמצגכלכנללאיננוהדוח ,יעתיידעלבהבתסס . 2
מטעיםהיו·לא ,מצגיםאותםנכללובהוהנס·בותלאור ,בושנכללושהמצגיםדכיהנחוץמהותית

 .חודבהמכוסהפהולתקבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםדבוחוללהכאחריכספדעיומםיינוהרבעםייהכספתוחוהדידיעתי,עלבהבתסס . 3

ולתקופותםידמועלהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמבצאת ,תותיוהמההבחינותמכל
דבוח.המכוסים

לגביםיונהלותבקרשלומםלקיולקביעתםרא•ם rאוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחריאנ . 4

-ןכו ;נהלתהמההחברשלכספיוחודיעלהפנימיתהבקרולהגילוי

 ,כאלהונהליםת 1בקרשלופיקוחנתחתםלקביעתגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

םיאחרידיעלולידיעתנמובאמנהלתההרלחבהמתייחסתיומהשמידעחלהבטיעדיםוהמי

 ;חזהדשלההכנהתתקופבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתקרהבתקביעעלקחנויפאז ,כספיחדיוועלתיפנימבקרהקבענו .ב

הכספייםתוחושהדולכךספיהכהדיווחותמנמהילגביביטחוןשלרהיסבמידהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלנהמזהמתאוולהור ) IFRS (םבינלאומייחודיולתקניבהתאםערוכים

אתונהצגולתההמנרהבהחשליוהגיללבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסהפההתקזלתוםי,הגילולגביוהנהליםהבקרזתשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;ותנרכהעעלבהבתסס

זהברבעוןערשאיכספידיווחלעהמנהלתההחברשלמיתיהפנהבבקרשינויכלדבוחגיליונ .ד

שלהפנימיתהבקרהעלי,ת tמהבאופןגנלהשפייזפשצסביראומהותי,באופןשהשפיע

-וכן .יכספח'ווידעלהמנהלתהחברה

עדת tולוריון 1טירקלד ,רמבקהוןהחשבואהרלולינגיזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

קרההבלבגיביותריתכנהעדוהערכתנעלבהתבססהמנהלת,הiרברהשלוריוןקטדהירשלהביקורת
 :כספייחווידעלתימיהפנ

בקרההשלבהפעלתהאותהבקביעותתיוהמהותשוהחולהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.
 ,ם 1לרשהמנהלתההחברשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלמיתיהפנ

-כןוכספי;מידעעלדלווחולסכםלעדב,

אחריםעודביםםמעורביואההנהלהורבתמעבה ,מהותיתשאינהןובימהותיתבין ,תרמיתנלב.

כספי.דיווחעלהלתהמנברההחלשהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

ין.דכלפ•על ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועידכלעילרובאמיוא

 2021סטוגואב 24
_,/J 

כספיםמנהל ,ןובראר•ווי oתאףך

;-
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2021ביוני 30ליום

 )מבוקר(בלתי



בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2021ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

23 

 24-26הצהרות

 27בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 28והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 29-34בינייםהכספייםלדוחותבאורים



י
·ז~·- . _.1., .: • • i: ,-'~, .. ; ·· . , ' · 

~הרו 'שו'i''ת ; . - •ב:צ
~ :. . . •.; ~ ·, , 

 ~ 11שב n 1א 1ר
לכבוד

בע~~מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:
 2021ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןכע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2021ביוני 30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכוללהחברה"), 11

באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.
וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
כספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו . 11בינייםלתקופותכספי"דיווחהאוצר.במשרד

 .סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

בישראל'/סקירהחשבוןרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
שלסקירה . 11הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופותכספימידע
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבואניים,

מאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת .
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמדיעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו,עלבהתבסס
לקופותכספידיווח IAS34 11בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך

ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאםביניים•~,
הממשלתיות.החברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו Iכןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותדייעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

 .מכןהמשתמעכל

רב,דובכב

 _;-( ;,1ן, J ,ו?
ושרת~ורדיצבי

חשבוןרואי

 2021באוגוסט 24תאריך:
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דירקטורהצהרת

להבטחתנושניתצגיםמוהשבנקטוהעפלוותדבברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהאתם
 :יכ,מצהיר ,אני , ZOOSה• 11התשסהדיקרטוריון)דדו"חהכספייםחות"הדו

פטים 1לשהשתלמותקרןלניהולהחכרהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנית . 1
הדוחו)ת.-להלןדיחהם(שני Z021שנתשלהשנילרבעוןהבחרה) •(להלןמ 11בע

גיודבהשלנכוןלאצגמכלוליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתילואחרליידעתיבהאתם . 2
הנסיכותאוול ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץתיתומה.עובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
ת.דוחובהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

 mבדללוהכחראכספיעדומייםכספיההדוחות ,הדוחותאתשבחתנילואחרלידיעתיבהאתם . 3
תוצאות /הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המצוגיםלותקופותלימיםםיהעמיתבזכויותםייוהשינויעהצמןובההשינויים ,הפעלוות
 .כדוחות

שלבחברהותם tתקייבהלותםיעבלקאחראיזו,כהצהרההמצהיריםבחכרהאחריםלצדאני, • 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילייצלורןליםהונבקרות

מתייחסז 1מהותישמידעלהבטיחהמיועדיםה,כלאונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלנהכההתקופתןבמהלכפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומואב ,לחבות

חברההשלרבקהמןןהחשבלרואהגילינו /זכוהצהרההמצהיריםבחברהאוחריםאני . 5
 :ביותרניתכהעדהערכתנועלבהתבסס/חסרבוקורוםשהתכנס ,שלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהארבקיבעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרש\ם,·החברהיכלותלערעהללהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימית
 ;בספימידעולדווחלסכםלעדב'

םיחראעובדיםאומנהליםשעמורביםויתת,מהשאינהוביותיותהמיןב ~תרמיתכל )ב
 .רהבהחשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיולכפיעל '#יכימאחריותאומאחריותילגרעוידכלע~לבאמוראיו
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החברהמנכ''ליתהצהרת

להבטחתשניתנווהמגציםשננקטוהפעלוותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותת nכ nהלתקנות ם~~~
n כימצהירה ,צפתצילהתטהשופ ,אני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח''דווהכספייםות: 

ג.

.z 

.3 

לשופטיםשלתמותחקרןהלוילנההחברלשןהדירקטוריודווחהכספייםהדוחותאתבחנתי
הדוחו)ת.-להלןדחייהםנכש 2021שתנשלהשנילרבעוןהחברה) •(להלןבע"מ

עודבהל Wנןמלאםצגללמיםםאינ mnהדודהוחות,תאשחבנתילואחוילידעתיבאתהם
נהיסבתילאוריתנו,נששהמגציםדבינחץן nמהותיתעידבהשלמגצ.בחםחסרלואמזויתות
דבוחות.ונבוסה nלתקוהפבחתייחסמטיעםלאייתומצגים,תואםינתכושבןה

דבוחהכללואחרבספיומדיעייםפהכסהדוחותהדוחות~אתשבחתנילואחרליידעתיכהאתם
תאצוות ,הכספיהצמבאתיות~תהמהו mהביחנמבל , mנאאבופןמשקפיםהידרקטוריון

 Oהמגנnל mלןתקופילמיםהמנtיתיםזכמירתוהשיניויםהצעמיבהןןהשיניויםעפדןלדןת,
דבוח.תו

שלבחברהם mיםיקת nלויבעתםקלאחראיתזכר,הצחרהחצמיתויםבחברהיוס nאלדצאני, • 4
גרמנוואלאבה,ונהליםבקוותקעבנולבןהבאתםדבוח.תוחדנושגלייולצורן\נהליםבקותו

היתמיחסמחותישימתלה\זביחהמיעוידםכלאה,ונלהיםדקבותשלנד nפיזקתחתלקיבעתם
חתו.והדלשהתכנהקופתתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה/

הרהחבשלהמבקרהחשבוןהאלרוגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
ביותר:העדכניתכתנורהעעלבהתבסס ,חסרבקוורוםשהתכנסשלה,לודירקטוריון

שלבהפעלתהואבקביעתהיותתהמהווהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
הרהחביכלותעלהלרעלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידי\וחעלפנימיתבקרה

 ;כספימידעלודווחלסכם ,לעבדלרשום'

אדחיםעודביםאוםימנהלורביםעשממתוהודי,שאיכהוביומהויתתכין ,רתמיתלכ)ב .
 •חבnרחשלסבפידיווחנילתהפנימיהבקברמשמעתוי.Qתקדיעבלי

ידן.לכיפעל ,ראחדאםבלמאחריותאומאחריתוילגרעוכיד"יל:באמוראין
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. ~ 
 ZOZ1אכרגוסט, 24

צתפיצלתשופטתה •החברהםנב"ילתאתודי
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםטוקשננהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי: ,~מצה ,סוויריראובןח 11רו ,אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11דוויםיהכספחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןהולילנהחברהלשוריוןטירקדהדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .)הדוחות-ןלהליחדניהםש( 2021שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלוןכנלאמצגללים' lבינםאותחדוה ,הדוחותאתשבחנתיולאחרידיעתילבהתאם • 2
בותיהנסרולאו'שניתנשהמצגיםדיכץוחהנתותיהמעובדהשלגמצבהםחסרלואמהותית
בדוחות.המכוסההפתקולסחבהתיימטעיםיהיולא ,מצגיםאותםתנוינשבהן

בדוחהכלולאחריבספדעיומהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות ,יהכספצבהמאת ,תיוהמהותותינחהבמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

יםגהמוצקופותלתומיםילםיהעמיתותיכוזבייםווהשינהעצמיבהוןהשינויים ,הפעלוות
 .כדוחות

לשבחברהמותםילוהתקיתםעלקביאחראי 'וזבהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
ונרמגאו ,באלהםיונהלקרותבקבענולבךםתאבה .בדוחותהנדרשיוילגלצורךונהליםבקרות

סהמתייחמהדתיעידמשטיחבלהיועדיםמה 'כאלהםיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
וחות.·,הלשההבנהתפתקוךלבמהבפרט ,הרבחבאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החכרהשלהמבקרהחשבוןרואהלגילינו 'בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםיאנ . 5
 :רביותהעדכניתנוערבתהעלסבסתבה'חסררוםובקושהתכנס 'שלהוןירקטורילוד

שלהפעלתהבואבקביעתהבהמהותיורוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירפןובאהעללויםבספיווחידעלפנימיתבקרה
 iיבספמידעולדווחלסכם ,לעבד ,לרשום

אחריםםיעובדאוםימנהלםימעורבש ,תיותהמנהישאוביומהותיתבין ,תרמיתבל )ב
 .החברהיt.ליבספיחיוודעלמיתיהפנבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

ין.דכלפי,עלרחאםדאכלותימאחראויתיומאחררועגלבדילילעבאמורןאי

 2021ט,סגוואב 24
תאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהלו.החברה

בייניםהכפסיהםצבעלדוחותתצמית

 31ליום
דבצמברביוני 30ליום

2021 zozo 2020 
ובמקרובמקרבלתי

שייתאלפי
ים:נכס

קבוערכוש

חונהויתרותחייניס

זומניםמושווימזומנים

2Zl 
183 

238 
171 

199 
146 

 345 409 4ס4הנכיסםלכךס

הןו:

מכירתהןן

ןווולכךס

יחתהיבתויו:

כות tוירתותזאכים

ייבווןת Mההכלסך

רה-התחייוביותההוןכלסך

חמהווהמצורפיםהאנורים

~ Z ,אבוגוטסZ021 
אישרואתריך
סכפיים nידהוחות

\,. 1 

.......... - ........ -·-----·-·· ---... ---···· 

34S 409 404 

345 409 404 ................ ............... ~ .......... .. ............ -........ 

345 409 404 -~ -
 כן..____

ן;

"ייייירואןברו"ח
מנחלסכ.פים

'; 

27 

י·
1 ': 1 

1 IJ 
1 , 

י 1
;ןזו

 iן

il~ 

~-, 
Scanned with CamScanner 



מ"בעלשופטיםתוהשתלמקרןלניהולחברהה

והפסדווחרנייםיבותחדותמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
מהישהסתישהסתיימושהסתיימו

ביוםכיוסביום

דצמברב 31ביוני 30ניויב 30

2021 2020 2021 2020 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 586 590 299 280 1,075ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 586 590 299 280 1,075סותנכההכלסך

 586 590 299 280 1,075 3וכלליותהנהלההוצאות

 586 590 299 280 1,075ותצאההוכלסך

לתקופהרווח

 .םבינייייםפהכסמהדוחותדנפרבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

28 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1באור

כללי:א.
בחוקכהגדרתהמכחלתחברההיאמ 11בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
זה.לחוקוכפופה , zoos-ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאןולכממשלתיתכחברהגםכיוסמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

 ,תאגידיתגמלמקופתלהפיכתהמבנישינו<החברהביצעה Iהאמורלחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת )"הקרן,,-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .)"החברה"-(להלןבע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכןהמניות,בעלישלהכלליתוהאס<פההחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

מס'ון(רישימנהלתכחברהלפעולרישיוןחברהלקהעניאשרן'ההושוקאגףידי
 . ) ZOZlבדצמבר 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 5/041

לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהשםשונה 30/4/07ביוםהמבני,השיכו<במסגרת
רן"קנקראתוהקרן ,"בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהבר"הח-ל "מ"בע

 ."לשופטיםהשתלמות
החברהעבורחדשתקכוןוץימאתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקןכן'כמו

ל.הגמקופתעבורחדשתקנוןואומץ ,המנהלת

ב.

ג.

 :ניהולדמי
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

ובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכןאו .רווח
 .הדיוהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות
לאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדרהמזומנים,
בקופה.העמיתיםותונלחשבנזקפותוהוצאותיההותיהכנסוכלרווחלמטרות
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בע''מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניותא.

ב.

ג.

המדיניותהינהאלה,נייםביכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . 2020בדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

לתקופותכספידיווח , lAS 34ל-בהתאםנערכהםיהביניהכספייםהדוחותתמצית
לקרואישמלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2020בדצמבר 31םיובשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
השנתיים")."הדוחות :(להלן

 24ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2021באוגוסט,

דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,דעתבשיקול

עלולותועלבפשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,נכסיםשלהסכומים
אלה.מאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעת ,ההנהלהשלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםהינםוודאות,באיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםבדוחות
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות - 3באור

לשנה חודשים-3ל חודשים-6ל
שהסתיימה שהסתיימו שהסתיימו

ביום ביום ביום

בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30

2020 2020 2021 2020 2021 -- --
מבוקר מבוקרבלתי

ש"חאלפי

דירקטוריםביטוחפרמיית 44 38 22 (. 9 79

דירקטוריםגמול 35 61 19 24 95

המתפעללגוףניהולדמי 103 97 52 47 193

השקעותמנהלניהולדמי 52 47 27 23 96

קרנותניהולדמי 1 1

 ~ומקצועימשפטיייעוץ 311 303 164 140 537

ואינטרנטמחשבאחזקת 13 6 2 3 13

דוחותמשלוח 10 13 5 9 19

וניתפנסימסלקההוצאות 14 18 5 9 37

והשתלמויותכנסים,עיוןימי 2

אחרות 4 6 3 5 4

-- -- --
1,075 280 299 590 586 

-- -- -- --

בגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

בסךמיכון 11 12 6 5 23

-- -- -- = 
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ומקצועימשפטיייעוצהוצאותפירוט *

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2021 2020 2021 2020 2020 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 78 19 .22 39 44חשבונותביקורת

 26 19 21 39 38פניםמבקר
 139 34 38 69 77כספיםמנהל

 130 .32 38 65 71משפטיוץיע
 15 16השקעותיעוץ

 44 11 14 .2.2 2.5סיכוניםניהול
 76 19 2.3 38 42ומזכירותאכיפהממונה
 23 5 6 .12 11מידעאבטחת

 l 6 2 3 3מקצועיות

311 303 164 140 537 --------
תלויותהתחייבויות- 4אבור

החברהעלבותייהתחמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק

ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגירבחוקשפורטובנסיבות
לקופה.כספיםתרהעב

מועדם.בסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריואיונהלתהמהחברהידיעתלמיטב
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בע"מפטיםולשהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

- 5באור

- 6באור

והתקשרויותהסכמים

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

יקתלניהולבהסכםתקשרותההמנהלתההחברדירקטוריוןאישר 31/3/08ביום .א
קרןשלההשקעותתיקניהולעםבקשרוזאת"מבעערןניירותפסגותמולהשקעות

 .החברהידיעלהמנוהלתההשתלמות
מחודש ,)"פסגות"(ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערןלסיכוםבהתאם

 . 0.035%הואהניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי

/11בתאריך לניהולהסכםהכיערךניירותסגותפההשקעותמנהלדיעוה 5/2021
ביתלשרהיהמכיךהלסיוםרולאוזאת 10/8/2021בתאריךלסיוםיגיעההשקעות
פסגות.ההשקעות

 . 30/9/2021יךלתארעדתומפסגאורכההתקבלה 2217/2021בתאריך
 .ותעהשקכמנהלבאינפיניטיבחרההחברה

תפעולשירותילמתןמל"ם)(מע"בסיהנופגמלמלסחברתעםהסכםעלחתמההחברה .ב
 . 11/07/2019יוםבלקופה

תיותשלהממהחברותרשותהוראותלפינדרשתשהכללתםפרטים

ודבנ.מיליוני 305הוא 2021יביונ 30וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

אלה.לדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשל~הכספייםהדוחותתמצית
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בע"מפטיםולשהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםאירועים- 7באור

/14וםיב 6/ םכהונתאתהניהמדמטעםטורקוהדיר iבחברריצוניהחרקטוריהדסיימו 2020

מינויהיעדרנוכחחסרבהרכבההחברדירקטוריוןפעלהאמורלמועדקודםעוד .בחברה

 .הנדימהסטעמוןדירקטורירו~וימינויזהובכללדירקטורים

החברה .דינההממטעםלונייםיחירקטוריםדמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

כפיני,וחיצרטורקיודריםוטרקדיתומכלהקשבבההמדינמילגוררבותפעמיםפנתה

 .נההמדיצדמגובהתכלנתנה א~,הדוחלפרסוםנכון ,אולםהחברהבתקנוןהנדרש

הןנה,יהמדמטעםר)"ויוצח"ד(לרבותדירקטוריםמוכוולאומאחרהאמורלאור

איואלהבותיבנסחסר.ורסוקבםפועלירתיקוהבוועדתוהןחברההריוןדירקטו

ביקורת,בוועדתןובדירקטוריורנסקוהסייםהכספהדוחותאתר.ל~שהחברה_~אפשרות

 .כךמעתמהמשכלעל ,חסרבקוורםוצ 11nדנוכחותללא

בוועדתושרוויאונושידלכךףובכפהמשרהינושאידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

קטוררידהםיניב ,ההמדינעםטמםקטורידירשימונואחרל ,והדירקטוריוןהביקורת

 .ו,דירקטוריור."יייחיצוני

'1 
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