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 המנהלתמאפיינים כלליים של החברה  .א

 תיאור כללי  .1

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

, לפיה ניתנה לשופטים זכות ההצטרפות  28.3.1976, על פי החלטת הממשלה מיום  21.10.1976בע"מ ביום 

למות לשופטים המיועדת  לקרן השתלמות, כלשאר המגזרים של השכירים במשק. הקרן הינה קרן השת

 לשופטי בתי המשפט בישראל ב"מעמד שכיר" )הפקדות עובד ומעביד(. 

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

"החברה   )להלן:  בע"מ"  לשופטים  השתלמות  קרן  לניהול  "החברה  בשם  מנהלת  לחברה  פוצלה  אשר 

השתלמות לשופטים" שהינה תכנית ללא ישות תאגידית, המנוהלת  ה(, ולקופת גמל בשם "קרן  המנהלת"

 הינה ניהול הקרן.   המנהלת   בנאמנות ע"י החברה המנהלת )להלן: "הקרן"(. פעילותה היחידה של החברה

 פירוט בעלי המניות של החברה .2

. מניותיה  1975 -הממשלתיות, תשל"ה החברה המנהלת הינה חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות 

 של החברה המנהלת מוחזקות כדלקמן: 

ישראל   .א למנות    50%   –מדינת  הזכות  א',  סוג  רגילות  מניות  בחברה באמצעות    4מזכויות ההצבעה 

יו"ר הדירקטוריון. למדינת ישראל הזכות להכרעה במקרה של דעות  כדירקטורים שאחד מהם ישמש  

דירקטוריון החברה באמצעות מנית הכרעה, אשר תוחזק על ידי מי  שקולות באסיפה הכללית או ב

שיהיה נשיא בית המשפט העליון מזמן לזמן או שופט בית המשפט העליון שייקבע על ידו, ולא יוקנו  

 לה זכויות נוספות פרט לזכות ההכרעה.   

החברה   .ב הזכות    50%  –עמיתי  ב',  סוג  רגילות  מניות  באמצעות  בחברה  ההצבעה    4למנות  מזכויות 

 דירקטורים שאחד מהם ישמש כמנכ"ל החברה.  

 ומספר העמיתים בקרן   , נטוהיקף הנכסים .3

   .2021לסוף שנת  מליוני ₪   323  -לעומת כ₪, מיליוני  300 -הינו כ  30/06/2022ליום   , נטוהיקף נכסי הקרן

אשר כולם במעמד  ,  31/12/2021ליום    498לעומת  ,  504הינו    30/06/2022מספר חשבונות העמיתים ליום  

 "עמית שכיר" )הפקדות עובד ומעביד(. 

 

 שינוי במסמכי יסוד  .4

 במהלך הרבעון לא בוצעו שינויים במסמכי היסוד של החברה או של קופת הגמל שבניהולה. 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .5

סיימו הדירקטור החיצוני בחברה והדירקטור מטעם המדינה את כהונתם בחברה.    14/6/2020ביום 

עוד קודם למועד האמור פעל דירקטוריון החברה בהרכב חסר נוכח היעדר מינוי דירקטורים ובכלל  

 זה מינוי יו"ר דירקטוריון, מטעם המדינה.  
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דירקטורים חילופיים מטעם המדינה. החברה פנתה פעמים  עד למועד החתימה על הדוחות טרם מונו  

החברה   בתקנון  הנדרש  כפי  חיצוני,  ודירקטור  דירקטורים  למנות  בבקשה  המדינה  לגורמי  רבות 

 אולם, נכון למועד פרסום הדוח לא נתנה כל תגובה מצד המדינה. 

ה  המדינה,  מטעם  ויו"ר(  דח"צ  )לרבות  דירקטורים  מונו  ולא  ומאחר  האמור  דירקטוריון  לאור  ן 

החברה והן וועדת הביקורת פועלים בקוורם חסר. בנסיבות אלה אין באפשרות החברה אשר את 

הדוחות הכספיים והם נסקרו בדירקטוריון בוועדת ביקורת ללא נוכחות דח"צ ובקוורם חסר, על כל  

 המשתמע מכך. 

ויאושרו   שידונו  לכך  בכפוף  המשרה  נושאי  ידי  על  נחתמו  הכספיים  הביקורת  הדוחות  בוועדת 

 והדירקטוריון, לאחר שימונו דירקטורים מטעם המדינה, ביניהם דירקטור חיצוני ויו"ר דירקטוריון. 

 מצב עסקי החברה המנהלת ב.

עמוד בדרישות ההון העצמי של  בהיות החברה מנהלת קופת גמל ענפית בלבד, הרי שאין היא נדרשת ל 

נדרשות בתקנות הפיקוח   כפי שהן  )הון עצמי מזערי  חברה מנהלת,  גמל(  )קופות  פיננסיים  על שירותים 

   .2012-הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, תשע"ב

בלבד   אחת  השתלמות  קרן  של  בניהולה  עוסקת  השתלמות    –החברה  קרן  לשופטים.  השתלמות  קרן 

הינם דמי  מעמיתיה  לשופטים הינה קופת גמל ענפית וככזו דמי הניהול הנגבים בגין ניהולה על ידי החברה  

  ניהול בגובה הוצאותיה בפועל )בכפוף למגבלות רגולטוריות(.

מהעמיתים הינם לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל, החברה לא צפויה  מאחר שהוצאות הניהול הנגבות 

 להיקלע לקשיים כספיים.  

ושווי מזומנים,  כולל  החברה  נכסי ורכוש    )קרן ההשתלמות והוצאות מראש(  חייביםים סעיפי מזומנים 

 התחייבויותיה הן לנותני השירותים לקרן.  .בלבדקבוע 

ויים במצב ענייני החברה המנהלת אשר להם השפעה מהותית  במהלך הרבעון לא אירעו אירועים או שינ 

 שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה.   או צפויים לחול על הדוחות הרבעוניים, ולא חלו

 

 המצב הכספי של הקרן בניהול החברה המנהלת  .ג

 הפקדות ומשיכות )בערכים נומינליים( .1

קופה  מה. העברות נטו  ש''חאלפי    4,201  ונמשכו ממנה אלפי ש"ח   10,583 הופקדו בקרן  בתקופת הדוח

 .  ש''חאלפי  5,568הקופה( הסתכמו לסך של   אל העברותהקופה בניכוי מ העברות )

 תשואת הקרן  .2

 החברה מנהלת את הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.

 . -7.2%בשיעור של   שליליתתשואה נומינלית ברוטו ת הדוח  הקרן הניבה בתקופ
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 ריכוז מידע ונתונים אודות קרן ההשתלמות .ד

 נתונים לגבי עמיתי הקופה  .א

  

חודשים   6-ל
 שהסתיימו ביום

חודשים   6-ל
 שהסתיימו ביום

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31 ביוני 30 יוניב 30

2022 2021 2021 

       מספר חשבונות עמיתים:

 313 323 319 פעילים

 185 188 185 לא פעילים 

        

 נכסים מנוהלים, נטו 
      

 )באלפי ש"ח(: 

 196,887 183,238 180,965 פעילים

 126,380 121,992 119,208 לא פעילים 

       

 נתונים תוצאתיים
      

 )באלפי ש"ח(: 

דמי גמולים משונתים עבור  
 598 643 953 מצטרפים חדשים 

 21,318 10,778 10,583 תקבולים מדמי גמולים 

תקבולים מדמי גמולים חד  
 42 - 10 פעמיים 

 874 570 48 העברות צבירה לקופה 

 16,642 7,615 5,616 העברות צבירה מהקופה 

      תשלומים: 

 9,616 6,022 4,201 פדיונות 

 -     אחרים 

על  הכנסות עודף )הפסדים( 
 40,010 20,196 (23,908) הוצאות לתקופה  

        

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
       : )באלפי ש"ח(

,1401 586 595 פעילים ולא פעילים   

        

דמי ניהול שנגבו מהפקדות  
 - - - )באלפי ש"ח(:  

        

שיעור דמי ניהול ממוצע  
מנכסים במונחים שנתיים 

 )באחוזים(  
      

70.3 0.40 0.38 פעילים  

70.3 0.40 0.38 לא פעילים   

שיעור דמי ניהול ממוצע  
 - - - מהפקדות )באחוזים(:
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 עמיתים לא פעילים  .ב

  

חודשים   6-ל
 שהסתיימו ביום

חודשים   6-ל
 שהסתיימו ביום

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31 יוניב 30 יוניב 30

2022 2021 2021 

       חשבונות מנותקי קשר: 

 71 62 68 מספר חשבונות  

נכסים מנוהלים נטו )באלפי  
 46,899 46,728 48,851 ש"ח(

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 178 95 94 )באלפי ש"ח(

שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו  
70.3 0.40 0.38 מנכסים במונחים שנתיים   

 שיעור דמי הניהול שרשאית החברה לגבות בהתאם להוראות הדין  .ג

לה  שניתן  האוצר  משרד  באישור  לאמור  ובהתאם  ענפית",  גמל  כ"קופת  מוגדרת  הקרן    בהיות 

, דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים הינם לפי הוצאות שהקרן  ולהוראות ההסדר החוקי

 מהיתרות.   2%הוציאה בפועל, בכפוף לשיעור שנתי מרבי של 

בפועל   שנגבו  הניהול  הראשונים  3  -ב דמי  של     2022בשנת  החודשים  בשיעור  ,  0.189%הינם 

 .  0.38%- המהווים שיעור שנתי של כ

לחברת מלם גמל  בגין תפעול הקרן  מובהר, כי דמי ניהול אלה כוללים את הסכומים המשולמים  

 על פי השיעורים שנקבעו בהסכם איתם.בגין ניהול ההשקעות, והכל  ולאינפיניטיופנסיה בע"מ 

 התפתחויות ושינויים בקרן ההשתלמות  .ד

,  31/12/2021ה ליום  אבהשוו  הקרןבנכסים המנוהלים ע"י    7.14%  -של כ  ירידהחלה  בתקופת הדוח  

 . החיובית תשואת הקופהמצבירה שלילית בניכוי   תבסך הנכסים נובע  הירידה

 רואה חשבון מבקר של החברה המנהלת .ה

 דני קליק רו"ח 

 צבי ורדי ושות' רואי חשבון 

 , תל אביב 28הרכבת רחוב 
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 לתקופת הדוח  הוראות חקיקה .ו

  :בהוראות הדין החלים על החיסכון הפנסיוני במהלך הרבעוןלהלן שינויים מהותיים שחלו  

  :חוזרי והנחיות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 דירקטוריון גוף מוסדי  –תיקון הוראות החוזר המאוחד : 13-9-2022חוזר גופים מוסדיים  .1

של החוזר המאוחד    5בשער    1לחלק    2התפרסם פרק    26.8.2018ביום  .  10.4.2022חוזר זה פורסם ביום  

"דירקטוריון גוף מוסדי", במסגרתו נקבעו, בין היתר, הגבלות על מינוי וכהונה של דירקטור, איסור על  

כהונה כדירקטור בגוף מוסדי של מי שהוא בעל תפקיד בגוף פיננסי, בהתאם לסיווג הגוף הפיננסי והיקף  

ות בשליטתו, נקבע כי ככל שבעל שליטה או  נכסי הגופים. בכדי לאפשר לבעל השליטה לפקח על החבר

קרובו מכהנים בתפקיד מרכזי בגוף פיננסי אחר שבשליטתו של בעל השליטה בגוף המוסדי, הוראות סעיף  

הוצע להרחיב את החריג ולקבוע כי המגבלה לא תחול  בחוזר זה,  "(.  החריגזה לא יחולו עליהם )להלן: "

במקביל כבעל תפקיד בגוף פיננסי או בתאגיד השולט בגוף    על כל דירקטור שמכהן בגוף מוסדי, המכהן

פיננסי, ובלבד שהן הגוף המוסדי והן הגוף הפיננסי נשלטים בידי אותו בעל שליטה. בנוסף, הוצע להוסיף  

הוראת מעבר לפיה אם במהלך הכהונה חל שינוי בנסיבות כך שמתקיימת אחת או יותר מההגבלות על  

, הדירקטור יהיה רשאי להמשיך ולכהן במקביל בגוף המוסדי ובגוף הפיננסי  כהונת דירקטור, כאמור לעיל

חודשים ממועד השינוי או עד האסיפה השנתית הקרובה, לפי המאוחר, ולגבי דירקטור חיצוני    6עד תום  

 עד להשלמת שלוש שנות הכהונה. 

 

 בחברה  חיצוני  דירקטור  שאינו  לדירקטור  גמול  לתשלום  בנוגע  ממונה  עמדת:  2597-2022שה.   .2

  בלבד ענפיות גמל קופות המנהלת

בבחינת  "(  הממונה. בהתאם לעמדת הממונה על רשות שוק ההון )להלן: "13.4.2022חוזר זה פורסם ביום 

ל ענפית,    חיצוניים  דירקטורים  שאינם   לדירקטורים   גמול   מתןההצדקות  מנהלת    מהלך מחד,  בחברה 

  את יוכלו לשפר    אשרצפוי להקל על חברות מנהלות ענפיות לאתר ולמנות דירקטורים מקצועיים,    כאמור

כאמור צפוי להעלות את דמי    גמול  מתןחברות. מנגד,    באותןהמקצועי הנהוג    והפיקוחהממשל התאגידי  

ת  , בלא שהעמיתים מקבלים 'תמורה' ממשי שנקבעים כאמור על בסיס הוצאות בפועל  הניהול לעמיתים

היא כי חברה מנהלת של קופת גמל ענפית רשאית לשלם גמול לדירקטורים  הממונה    עמדתכן,    על.  לכך

 שאינם דירקטורים חיצוניים בהתקיים מס' תנאים: 

תקנות החברות הממשלתיות  ל  2לדירקטור לפי סעיף  על מחצית מהסכום הקבוע    הגמול לא יעלה   סכום (1

 . 1994-התשנ"ד  לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות(,)כללים בדבר גמול והוצאות  

קביעת    החברה סיווג   (2 לצורך  לדירקטורהמנהלת  שניתן  הגמול  הקבועים  סכום  לתנאים  בהתאם   ,

לפי רמת סיווג החברה    –לעיל, יהיה כדלקמן: א( חברה מנהלת ענפית ממשלתית    2-ו  1בסעיפים קטנים  

 .  5לפי רמת סיווג   –רה מנהלת ענפית שאינה ממשלתית שפרסמה רשות החברות הממשלתיות; ב( חב

 . את תקנון החברה המנהלת הענפית סותר אינו  הגמול (3

 

 : חוזר דיווח על אירועי סייבר וכשל טכנולוגי  15-9-2022חוזר גופים מוסדיים  .3

ביום   פורסם  זה  בגופים  23.5.2022חוזר  המתרחשים  הסייבר  אירועי  מספר  גדל  האחרונות  בשנים   .

שונים   בגורמים  ותלוי  לארגון  מארגון  משתנה  סייבר  לאיומי  החשיפה  היקף  ובעולם.  בארץ  פיננסיים 
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ומגוונים, ביניהם תחומי פעילות, גודל הגוף, רגישות המידע הקיים בגוף, מידת התלות של הגוף בכלים  

הנזקים הכלכליים והעסקיים עקב תקיפת סייבר עלולים להגיע  ו'.  פן שמירת המידע בגוף וכטכנולוגים, או

יש לדווח לממונה אודות  פרמטרים כדי להגדיר  להיקף משמעותי. מטרת חוזר זה לקבוע   אילו מקרים 

וע.  אירועי סייבר, אבטחת מידע או כשל טכנולוגי, על פי מבחנים איכותיים וכן על פי רמת מהותיות האיר 

  כמו כן, החוזר קובע תוך כמה זמן מרגע תחילת האירוע יש לדווח, ומגדיר פורמט מובנה לדיווח ראשוני 

 י הסייבר. על מנת להבטיח כי הגוף נוקט את הצעדים הדרושים לצמצום הנזק הנובע מאירוע  וכל זאת,

 

מוסדיים   .4 גופים  גמל  253-2020חוזר  בקופת  השקעה  מסלולי  ניהול   טיוטה   –: 

  שעניינו   2015-9-7  מוסדיים  גופים  חוזר  פורסם  17.2.2015. ביום  19.5.2022ת חוזר זה פורסמה ביום  טיוט

כללים לעניין מסלולי ההשקעה שגוף מוסדי    בעוק החוזר.  "(החוזר' )להלן: "גמל  בקופות  השקעה  מסלולי'

גמל   בקופות  לנהל  שבניהולו.ורשאי  ביטוח  קופות  שאינן  חיים  ביטוח  נקבעו    בפוליסות    כללים בחוזר 

על פי הוראותיו, גוף מוסדי היה  .  גמל  בקופות  העמיתים  לגיל  המותאמים   מחדל  ברירת  מסלולי  להקמת

  - פשרויות: מסלולים תלויי גיל במתכונת "המדרגות"  רשאי להקים מסלולי ברירת מחדל באחת מבין הא 

כל מסלול  " שקוהורטות"  מסלוליאו    ומעלה  60  לבני  מסלול,  50-60  לבני  מסלול,  50  גיל  עד  לבני  מסלול

קובע החוזר כללים    ,כן  כמו   שנים.  10עד    5מיועד לקבוצה של עמיתים שתאריך לידתם מצוי בטווח של  היה  

להקמת מסלולי השקעה מתמחים בצירוף רשימת מסלולי השקעה מתמחים שגוף מוסדי יכול להקים.  

בשוק   משבר  עת. ב" מדרגות"  של  במתכונת  מנהלים מסלולי ברירת מחדל  המוסדיים  כיום מרבית הגופים

ווי התיק המנוהל עבור  ירידה משמעותית בש   לאחר  מסלולים  בין   המעבר  בנקודת  להימצא  עלול  עמיתההון  

מטרת טיוטת החוזר הינה לקבוע מסלול  .  תיקון עוקב בשוק ככול שיחול  ולפני   העמית כתוצאה מהמשבר 

השקעה תלוי גיל שיצמצם את ההיתכנות לקיבוע ההפסדים שספגו העמיתים בעת משבר בשוק ההון וכן,  

מוסדי רשאי שגוף  מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים  ולהרחיב את  של    לעדכן  יישום מעשי  תוך  לנהל, 

המלצות הוועדה לבחינת הוצאות ישירות שרשאי גוף מוסדי להשית על החוסכים, בשל ביצוע עסקאות  

 " )להלן:  גמל  קופת  להביא  הוועדהבנכסי  שצפוי  באופן  זאת,  וכל  התחרותי    לחיזוק"(,    בענף המנגנון 

. בטיוטת החוזר נקבעו  רות המנהלותהגברת כוח המיקוח של החוסכים כלפי החבהחיסכון הפנסיוני תוך  

גמל   וקופות  גם לקרנות השתלמות  לנהל בקופות לקצבה, כמו  יהיה  שניתן  הוראות למסלולי ההשקעה 

 להשקעה.  

 

 טיוטה   –: רשימת מסלולי השקעה 1117-2022שה.  .5

. טיוטת החוזר משלימה לטיוטת חוזר "ניהול מסלולי השקעה"  19.5.2022טיוטת חוזר זה פורסמה ביום  

ובה מפורטים ומוגדרים כל סוגי מסלולי ההשקעה שניתן יהיה לנהל בקופת גמל על פי הוראות טיוטת  

 חוזר "ניהול מסלולי השקעה". 

 

 תיקון חוזר –מוסדיים : שירות ללקוחות גופים 17-9-2022חוזר גופים מוסדיים  .6

חוזר  פרסמה הרשות תיקון ל   2.1.2022  ביום"(.  התיקון)להלן: "  29.6.2022תיקון לחוזר זה פורסם ביום  

מוסדיים  2022-9-1 גופים  ללקוחות  יותאם  "שירות  ותיקים  לאזרחים  השירות  כי  נקבע  במסגרתו   ,

למאפייניהם הייחודיים ויהיה מקצועי, מכבד ויעיל. בהתאם לאמור לעיל, נקבע במסגרת התיקון כי גוף  

מוסדי ימנה ממונה אזרחים ותיקים שתפקידו להתוות את מדיניות החברה בנושא שירות לאזרח ותיק,  
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התהלכי את  ולהתאים  צרכיהם  את  לאוכלוסיי לפלח  השונים  בנוסף,    הם  בתוחלת  זו.  העלייה  בעקבות 

שציבור    נקבעמהווה ציבור גדול ומשמעותי יותר ולכן    םהאזרחים הוותיקיהחיים בישראל ובעולם, ציבור  

מול   בחייהם הממשק  זה  שבשלב  העובדה  נוכח  במיוחד  הייחודיים  שירות מותאם למאפייניו  יקבל  זה 

המוסדיים      משמעותי. הגופים 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים ביניים .ז

מנהל הכספים בחברה מופקד על בקרת העל בהליך אישור הדוחות הכספיים ביניים. מנהל הכספים פועל  

 במסגרת הבקרות אשר עוצבו בחברה. 

התקיימה ישיבת דירקטוריון, הישיבה נערכה בקוורום חסר נוכח היעדר מינוי   2022  אוגוסטב  16בתאריך  

 ם המדינה. דירקטורים מטע

 בקרות ונהלים .ח

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 

ומנהל הכספים של החברה המנהלת, העריכו, לתום התקופה    יתהנהלת החברה המנהלת, בשיתוף המנכ"ל 

והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת. על בסיס   המכוסה בדוח זה, את האפקטיביות של הבקרות 

החברה בשיתוף עם מנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי   ית הערכה זו, מנכ"ל

הנן אפקט החברה המנהלת  של  על המידע שהחברה  הגילוי  ולדווח  לעבד, לסכם  לרשום,  מנת  על  יביות 

והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק  רבעונ המנהלת נדרשת לגלות בדוח ה י בהתאם להוראות הדין 

 ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.  , ההון

 בקרה פנימית על דיווח כספי 

לא  פרט לנושאים הקשורים במינוי דירקטורים,    2022  יוניב  30במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  

אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר  

 שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.

  









 

מ"החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

דוחות כספיים ביðיים

2022ביוðי  30ליום 

)בלתי מבוקר(



 

מ"החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

2022ביוðי  30דוחות כספיים ביðיים ליום 

)בלתי מבוקר(

תוכן העðייðים

עמוד 
 
17דוח סקירה של רואה החשבון 
 
 
18-20הצהרות 
 
 
21תמצית דוחות על המצב הכספי ביðיים 
 
 
22תמצית דוחות ביðיים רווח והפסד 
 
 
23-28באורים לדוחות הכספיים ביðיים 













מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

תמצית דוחות ביðיים רווח והפסד
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 חודשים6ל-
שהסתיימו

ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו

ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוðי30 ביוðי30

20222021202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"חבאור

 1,140  299  289  586  595 הכðסות מדמי ðיהול מקרן ההשתלמות

 1,140  299  289  586  595 סך כל ההכðסות

 1,140  299  289  586  595 3הוצאות הðהלה וכלליות

 1,140  299  289  586  595 סך כל ההוצאות

 -  -  -  -  - רווח לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים ביðיים



מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

באורים לדוחות הכספיים ביðיים
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כללי  - 1באור 

:כללי.א
מ היא חברה מðהלת  כהגדרתה בחוק "החברה לðיהול קרן ההשתלמות לשופטים בע

. וכפופה לחוק זה, 2005-ה "התשס, )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיððסיים 
החברה מוגדרת כיום גם כחברה ממשלתית ולכן היא כפופה לחוק החברות הממשלתיות 

.והתקðות שהותקðו על פיו

–לקופה , ביצעה החברה שיðוי מבðי להפיכתה מקופת גמל תאגידית, בהתאם לחוק האמור
–המðוהלת בðאמðות על ידי חברה מðהלת ") הקרן"–להלן (קרן השתלמות לשופטים 

"). החברה"–להלן (מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע
די  וכן על י, המהלך אושר על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המðיות

)  5/041' רישיון מס(אשר העðיק לחברה רישיון לפעול כחברה מðהלת , אגף שוק ההון
) .2022בדצמבר  31האישור חודש עד ליום (ואישור לקרן ההשתלמות 

קרן השתלמות לשופטים "שוðה שם החברה מ 30/4/07ביום , במסגרת השיðוי המבðי
קרן "והקרן ðקראת , "מ"החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע" -ל " מ"בע

".השתלמות לשופטים
, תוקן תקðון ההתאגדות של החברה תוך אימוץ תקðון חדש עבור החברה המðהלת, כמו כן

.ואומץ תקðון חדש עבור קופת הגמל
 

:דמי ðיהול.ב
אי . וחפעילות החברה וכל ðכסיה לא יהיו למטרות רו, על פי תקðון החברה ועל פי מטרותיה

רבי לכך החברה תחייב את הקופה בדמי ðיהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המ
.שיקבע על פי הוראות הדין

מי בדוחות כספיים לא ðיתן מידע על דוחות על השיðויים בהון העצמי ודוחות על תזרי.ג
בשל אופיה השוðה של החברה שהיðה לא למטרות , בהעדר משמעות למידע זה, המזומðים

.רווח וכל הכðסותיה והוצאותיה ðזקפות לחשבוðות העמיתים בקופה



מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

באורים לדוחות הכספיים ביðיים
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עיקרי המדיðיות החשבוðאית  - 2באור 

מדיðיות חשבוðאית. א

היðה המדיðיות , המדיðיות החשבוðאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביðיים אלה
.2021בדצמבר  31שיושמה בדוחות הכספיים לתאריך 

הצהרה על עמידה בתקðי דיווח כספי ביðלאומיים.ב

דיווח כספי לתקופות ביðיים , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביðיים ðערכה בהתאם ל
חד יש לקרוא אותה בי. ואיðה כוללת את כל המידע הðדרש בדוחות כספיים שðתיים מלאים

הדוחות : "להלן( 2021בדצמבר  31עם הדוחות הכספיים ליום ולשðה שהסתיימה ביום 
"). השðתיים

 16תמצית הדוחות הכספיים ביðיים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה  ביום 
.2022, באוגוסט

שימוש באומדðים ושיקול דעת.ג

ðדרשת הðהלת החברה להשתמש , IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל
ים אומדðים והðחות אשר משפיעים על יישום המדיðיות ועל הסכומ, בשיקול דעת בהערכות

ות יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוð. הכðסות והוצאות, של ðכסים והתחייבויות
.מאומדðים אלה

בעת יישום המדיðיות החשבוðאית של הקבוצה וההðחות , שיקול הדעת של ההðהלה
היðם עקביים עם אלו ששימשו , העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות

.בדוחות הכספיים השðתיים



מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

באורים לדוחות הכספיים ביðיים
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הוצאות הðהלה וכלליות  - 3באור 

 חודשים6ל-
שהסתיימו

ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו

ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוðי30 ביוðי30

20222021202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 91  22  26  44  51 פרמיית ביטוח דירקטורים

 71  19  21  35  40 גמול דירקטורים

 215  52  52  103  110 דמי ðיהול לגוף המתפעל

 111  27  32  52  66 דמי ðיהול מðהל השקעות

 579  164  139  311  293 מקצועיות *

 17  2  3  13  5 אחזקת מחשב ואיðטרðט

 21  5  5  10  8 משלוח דוחות

 27  5  8  14  15 הוצאות מסלקה פðסיוðית

 8  3  3  4  7 אחרות

 595  586  289  299  1,140 

הוצאות הðהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין
15110626מיכון בסך



מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע

באורים לדוחות הכספיים ביðיים
 

26

* פירוט הוצאות מקצועיות 

 חודשים6ל-
שהסתיימו

ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו

ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוðי30 ביוðי30

20222021202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 78  22  22  44  42 ביקורת חשבוðות

 80  21  18  38  39 מבקר פðים

 139  38  34  77  69 מðהל כספים

 130  38  34  71  66 יעוץ משפטי

 ð 22  25  11  14  44יהול סיכוðים

 76  23  19  42  38 ממוðה אכיפה ומזכירות

 26  6 (1) 11  14 אבטחת מידע

 6  2  2  3  3 מקצועיות

 293  311  139  164  579 

התחייבויות תלויות  - 4באור 

מטילים התחייבות על החברה , ותקðות שהותקðו על פיו 1958 -ח "חוק הגðת השכר התשי
עברת בðסיבות שפורטו בחוק בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי ה

. כספים לקופה
.למיטב ידיעת החברה המðהלת אין לתאריך הדוחות הכספיים חובות אשר לא סולקו במועדם
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הסכמים והתקשרויות  - 5באור 

:לחברה הסכמים מהותיים עם ðותðי שירותים

החברה קיבלה שירותי ðיהול השקעות של ðכסי הקרן מפסגות  5/10/2021עד לתאריך .א
. 0.035%אחוז הגביה של דמי הðיהול היה , מ"ðיירות ערך בע

החברה התקשרה עם מðהל ההשקעות , לאור סיום הליך המכירה של בית ההשקעות פסגות
אחוז הגביה של . 5/10/2021איðפיðיטי והעבירה את ðיהול תיק ההשקעות בפועל בתאריך 

.מ"מע+0.035%דמי הðיהול היðו 

למתן שירותי תפעול ) ם"מל(מ "החברה חתמה על הסכם עם חברת מלם גמל ופðסיה בע.ב
.11/07/2019לקופה ביום 

פרטים שהכללתם ðדרשת לפי הוראות רשות החברות הממשלתיות  - 6באור 

.מיליוðי ₪ 300הוא  2022ביוðי  30היקף הðכסים המðוהלים בðאמðות ליום המאזן וליום 

.תמצית הדוחות הכספיים של קרן ההשתלמות מצורפים לדוחות אלה
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אירועים מהותיים  - 7באור 

סיימו הדירקטור החיצוðי בחברה והדירקטור מטעם המדיðה את כהוðתם  14/6/2020ביום 

עוד קודם למועד האמור פעל דירקטוריון החברה בהרכב חסר ðוכח היעדר מיðוי . בחברה

.ר דירקטוריון מטעם המדיðה"דירקטורים ובכלל זה מיðוי יו

 החברה פðתה. עד למועד החתימה על הדוחות טרם מוðו דירקטורים חילופיים מטעם המדיðה

ðון כפי הðדרש בתק, פעמים רבות לגורמי המדיðה בבקשה למðות דירקטורים ודירקטור חיצוðי

.ðכון לפרסום הדוח לא ðתðה כל תגובה מצד המדיðה, החברה אולם

יון הן דירקטור, מטעם המדיðה) ר"צ ויו"לרבות דח(לאור האמור ומאחר ולא מוðו דירקטורים 

 בðסיבות אלה אין באפשרות החברה לאשר. החברה והן וועדת הביקורת פועלים בקוורם חסר

ם צ ובקוור"ללא ðוכחות דח, את הדוחות הכספיים והם ðסקרו בדירקטוריון בוועדת ביקורת

.על כל המשתמע מכך, חסר

קורת הדוחות הכספיים ðחתמו על ידי ðושאי המשרה בכפוף לכך שידוðו ויאושרו בוועדת הבי

ר "ביðיהם דירקטור חיצוðי ויו, לאחר שימוðו דירקטורים מטעם המדיðה, והדירקטוריון

.דירקטוריון
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