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הענייניםתוכו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברדוח
 2019במרץ 31ליוםיםיבינכספייםדוחות
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 ) certification (הצהרה

כי:רימצה ,מכליסמשה ,אני

 :ןלהל( 2019במרץ 31ביוםשהסתייםןלרבעו )"ן"הקר(להלן:לשופטיםהשתלמותןקרשלהרבעוניחוהדאתיסקרת . 1

 .)"חוהד"

הנחוץותיתמהעובדהשלמצגובחסרולאתימהותעובדהשלוןנכלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

 .בדוחסהוהמכלתקופהחסייבהתמטעיםויהילא ,מצגיםאותםנכללוןבהתוביהנסרולא ,בושנכללושהמצגיםכדי

הבחינותמכל ,תונאבאופןמשקפיםוחבדהכלולאחרפיכסידעמוייםונרבעההכספייםהדוחות ,יתיעידעלבהתבסס . 3

בקרןוהתנועהםיהעמיתבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלתוהפעילתוצאותואתהכספיבצהמאת ,המהותיות

בדוח.תוהמכוסלתקופותולמועדים

לבקרהויוליהגילגבנהליםובקרותשלםולקיומםביעתלקאחראיםזוההצהרםהיריהמצהמנהלתברהחביםאחרואני . 4

וכן- ,ןקרשלפיכסדיווחעלהפנימית

שמידעלהבטיחעדיםיוהמ ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתתםלקביעגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותוקבענא)(

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהלתהמנבחברהאחריםדייעלולידיעתנאבומ ,ןרלקהמתייחסיתומה

מידהלספקהמיועדת ,יכספחווידעלנימיתפבקרהעתביקעלפיקחנווא ,כספיוחיודעלמיתיפנבקרהקבענו )ב(

חשבונאותילכללבהתאםםיערוכהכספייםוחותשהדולכךהכספיחוהדיותונהיממלגביוןביטחשלרהיסב

 ;וןההשוקעלונההממתוראוהולםילובמק

שלותיבהאפקטילגביונימסקנותאתהצגנווהקרןשליוהגיללגביםיוהנהלתוהבקרשלתיוהאפקטיבאתוהערכנ )ג(
כן-ו ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסהההתקופלתום ,ויליהגילגביםהנהלוהבקרות

באופןשהשפיעזהןברבעורעישאכספיווחדיעלנהלתהמהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחוניגיל )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלתימיהפנקרהבהעל ,תיומהןבאופעפילהשיושצפסבירוא ,מהות•

-וכןן.לקר

שלתורהביקולוועדתלדירקטוריון ,המבקרןוהחשבאהולרוגילינזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

 :ןלקרגעוהנכספיחוודיעליתמיהפנקרהבהלגביביותרהעדכניתוהערכתנעלבהתבסס ,הדירקטוריון

 ,כספייווחדעלתנימיהפההבקרשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותלשותוהחוותייםעהמשמהליקוייםכלאת )א(

 ;ןלקרהנוגעכספיעדמיעלחדוולולסכם ,לדבע ,לרשוםהמנהלתהחברהשללתהוביכעולפגייםשצפוסביראשר

-וכן

ידתפקלהםיששאחריםעובדיםמעורביםאוהלההנהרבתומעהב ,מהותיתנהישאוביןמהותיתןבי ,תרמיתכל )ב(

 .לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותי

דין.כלפיעל ,אחראדםכליותמאחראוותימאחרילגרועכדילילערובאמאין

 2019יבמא 28
תאריך

3 



 ) certification (הצהרה

 :יכמצהיר ,•ר•וסוראובן ,אני

 :(להלן 2019במרץ 31ביוםשהסתייםןלרבעו )"ן"הקר :(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").

הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרלאומהותיתעובדהשלןנכולאמצגכלכוללואיננוחהד ,יתיעדיעלבהתבסס . 2

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בוושנכללשהמצגיםכדי

ינותהבחמכל ,ותנאופןבאמשקפיםבדוחהכלולאחרכספימידעונייםוהרבעהכספייםתוחוהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

בקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתיהכספהמצבאת ,המהותיות

בדוח.וסותהמכתופולתקועדיםולמ

ולבקרהיוהגיללגביונהליםרותבקשלולקיומםםיעתלקביםאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתרהבחבםריואחאני . 4

וכן- ,ןקרשלכספיחודיועלהפנימית

שמידעיחלהבטיועדיםהמ ,כאלהנהליםובקרותשלופיקוחנתחתלקביעתםגרמנווא ,כאלהיםהלונבקרותקבענו )א(

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחרים•דיעללידיעתנומובאלקרן,המתייחסמהותי

מידהלספקהמיועדת ,יכספדיווחעלפנימיתקרהבעתיקבעלפיקחנואו ,יכספחיוודעלמיתיפנבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםםהכספיישהדוחותולכךהכספיחוהדיוהימנותמילגבןביטחושלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהראותוולהמקובלים

שלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוןהקרשלהגילויילגבםליהנהוהבקרותשליביותהאפקטאתהערכנו )ג(

-ןכו ;והערכתנעלבהבתססבדוחהמכוסהפהוהתקלתום ,הגילוילגב•נהליםהוהבקרות

באופןשהשפיעזהןוברבעשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלחודבלינויג )ד(

הנוגעכספיחווידעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיןבאופעילהשפוישצפסביראו ,ימהות

כן-ו .ןלקר

שלתורהביקדתעוולווריוןטירקלד ,המבקרהחשבוןלרואהוגילינזוהצהרההמצהיריםתהמנהלהבחברםיאחרואני . 5

 :לקרןהנוגעיכספדיווחעלהפנימיתקרההבלגביביותרהעדכניתוהערכתנעלהתבססב ,ןוירקטוריהד

דיווחעלתיהפנימהרהבקשלבהפעלתהאוהתעיבקבותיותהמהלשותוהחוםייהמשמעותהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלוחולדולסכם ,לעבד ,וםלרשהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,יכספ

-וכןלקרן;הנוגע

להםשישאחריםדביםועביםורמעואההנהלהתורבמעבה ,תיתומהשאינהןביומהותיתבין ,יתתרמכל )ב(

 .ןלקרהנוגעכספיווחידעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקיד

 .יןדכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותואיתומאחריעולגרכדילעילרובאמןאי

 ~ 2019במאי 28
 •רו•סובןוראח"ורךיתאר

כספיםמנהל
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לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2019במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2019במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכן

ןהחשבורואהשלסקירהדוח

ודעמ

7 

 8בינייםהכספיהמצבעלדוח

 9והוצאותתוהכנסעלבינייםחוד

 10םיהעמיתתויומנהשינוייםעלבינייםדוח

 11-12בינייםייםהכספלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון

 ,א.ג.נ.

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 Z019במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהול )"הקרן"-(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל ,)"החברה"-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול
שללתקופותהעמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2019במרץ

אחראיםהחברהשלאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושה
המוסדשל 14חשבונאותלתקןבהתאםזוםינייבלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכה

עלמסקנהלהביעיאהאחריותנו .'~בינייםלתקופותיכספווחדי"בחשבונאותלתקינההישראלי
 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותיכספמידע

הסקירההיקף

מידעשלסקירה 11ישראלבחשבוןרואילשכתשל 1ירהסקלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה ."היישותשלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםיקרבעמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתחיכהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישום ,םנאייוהחשבו
מאפשרתאיכהולפיכךישראלבמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרכינרת

בביקורת.יםהמזולהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכליוודענשביטחוןלהשיגלכו
 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינול"הכהכספישהמידעלסבורלכוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו'עלבהתבסס
 ,בחשבונאותלתקינההישראליסדוהמלש 14לתקןבהתאםהמהותיות,נותהבחימכלערוך,

הנוסףלמידעובהתאםהאוצרבמשרדוחיסכוןיטוחבההון,שוקעלהממונהלהוראותבהתאם
 .הממשלתיותהחברותרשות~ייעבינייםכספייםבדוחותהנדרש

דירקטורלרבותםידירקטורמינויהעדרבדבר 4לביאורהלבתשומתאתמפכיםאנו ,כןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןר 11יולתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

 ).• ,רב \בכבוד
1 '1 l 1י ) •J 

!י 'ושותורדיצבי
וחשברואי

 2019מאיב 28 :תאריך

 Z040428-073פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקוד 28הרכבת 1רחאביב:תל



לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםהכספיהמצבעלדוח

שוטףרכוש

מניםומזיוושומזומנים

בהוחיתרותוחייבים

פיננסיותהשקעות

ריםיסחחובנכסי

יםסחירינםשאובחסינכ

ותימנ

אחרותשקעותה

פיננסיותהשקעותכלסך

הנכסיםכלסך

זכותויתרותזכאים

העמיתיםזכויות

העמיתיםויותזכוההתחייבויותכלסך

םויל 31
דבצרבמ בברמ םויל 31

2018 2018 2019 
במקור ר2ובמ תלבי

ש"ח יפלא "שח יפלא ש"ח יפלא

8,429 12,613 18,648 

421 -------- 2,967_ 485 --·-····--······ 

147,374 150,166 145  558י

4,992 3,993 5,015 

53,467 47,685 57,011 

69,569 80,022 66,369 

______ 275.402 _ ______ 281
0
866 _ 273,953 

284,252 297,446 293,086 

1,205 206 366 3 

283,047 297,240 292,720 

284,252 297 446 

בחותהדומנפרדבלתיחלקםוימהוםירפוהמצםירוהבא

 ,,,c 2019יבמא 28

אישורךריתא

הכספייםתהדוחו

~ 
וויריסבןוראח"ור

םיכספמנהל

8 



לשופטיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלנייםיבדוח

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

Z019 Z018 

לשנה
שהסתיימה

יוםב

רבבדצמ 31

2018 
מבוקרקרבומיבלת

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

ם)י(הפסדהכנסות

 433 22 (378)מזומביםוויושממזומנים

 :מהשקעות

סחיריםבוחמבכסי

סחיריםנםישאחובימנכס

ממניות

אחרותתומהשקע

תומהשקעתוההכנסכלסך

ותנסההככלסך

הוצאות

ניהולדמי

ותשקעהניהולתועמל

מסים

ותוצאההלכסך

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(24) (589) 3,643 

(743) 17 162 

(1,567) (1,648) 4,465 

(3,342) (723) 5,542 
__________ (5 L6 7 6) (2 943) 131812 

__________ (5, 24 3) (2 1921) 13,434 

1,263 324 322 

486 131 120 

140 31 28 

___________ 1,889 _ 486 470 -...... ____ _ -·---------

(7,132) (3,407) 12,964 

ביניים.םהכספיימהדוחותרדנפבלתיחלקויםומההמצורפיםריםוהבא

9 



לשופטיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלבינייםדוח

התקופהלתחילתעמיתיםזכויות

גמוליםמדמיתקבולים

תיםילעמתשלומים

לשנה

שהסתיימה

םיובביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במוץ 31

Z019 Z018 Z018 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שפיאלח"שאלפיש"חאלפי

283,047 313,127 313,127 

6,421 6,559 26,061 

) 3,766 ( ) 5,273 ( ) 15,678 ( 

לקופהצבירההעברות

גמלמקופותהעברות

מהקופהצבירההעברות

גמלתולקופהעברות

נטוצבירה,הבערות

וצאותהותוהכנסמדוחמועברלתקופהותצאוהעלהכנסותףודע

התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

250 504 

(33,835) (14,016) (5,946) ------------------

(33,331) (13,766) (5,946) ------------------

(7,132) (3,407) 12,964 

283,047 297,240 292,720 

ביניים.םייכספהמהדוחותנפרדבלתיחלקםווימההמצורפיםריםוהבא
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2019במרץ 31ליוםבינייםיםיהכספלדוחותבאורים

לליכ- 1באור

הדוחותנערכושלפיהםמקובליםחשבונאותיכללתםואלפימצומצמתמתכונתבונערכאלונייםיבתוחוד .א

 . 2018בדצמבר 31םוליהקרןשלקריםוהמב

גמל),פותו(קננסייםיפשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלפתוקאיהםילשופטההשתלמותקרן .ב
זה.קולחוכפופה , 2005-ה"התשס

בע"מפטיםולשהשתלמותקרןלניהולהחברהמנהלת-הרחבידיעלבנאמנותמנוהלתלשופטיםהשתלמותקרן .ג
עלכןו ,שלההמניותבעלישלהכלליתהאסיפהווןיורהדירקטידיעלאושרהמהלך .)"המנהלתהחברה"-(להלן

 . 5/041 'מסןורישיתחתפועלתהחברה .ןההושוקעלנהוהממדיי

אחרותהשקעות- 2רבאו

 .השקעהתוקרנורוגידעסקאות ,תונאמנקרנות ,תוסחירסלבתעודותהשקעהללוכאחרותהשקעותסעיף

זכותתרותויזכאים- 3באור

רוקשצד-מ"בעלשופטיםהשתלמותןקרלניהולהחברה

םייעתידזיםוחבגיןותיהתחייבו

תוזכתותרויםיזכאהכלסך

 31םיול
בדצמברץבמר 31ליום

2019 2018 2018 · 

רמבוקמבוקרבלתי

ש"חאלפיח"שאלפיש"חאלפי

208 195 204 

158 11 1,001 

366 206 1,205 
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לשופטיםהשתלמותקרן

 y 2019במר 31ליוםםיביניהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםאירועים- 4באור

תקנונה.פיעלכנדרשבדירקטוריוןנהיהמדמטעםנציגיםנוומלאהדוחבתקופת ,החברהשלונשנותחוזרותפניותחרף

רורקטידמבניהם ,נהיהמדמטעםןיודירקטורחברישנישלסרובחפועלהחברהדירקטוריון ,הדו"חותפרסוםלמועדוןנכ

 .יוןהדירקטורו"רילתפקידהמיועד

 .דירקטוריוןיו"רחסרבוהנוכחיריוןוהדירקטבהרכבומאושריםםינסקרחות"הדו ,הממשלתיותהחברותרשותהנחייתפיעל

lZ 


