
לשופטיםהשתלמותקרן

הגמלקופתשלרבעונידוח

 2020יוני



הענייניםתוכן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברדוח
 2020ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות
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 ) certification (הרהצה

כי:מצהירה ,צפתצ•לה .אני

 2020ביוב• 30ביוםשהסתייםןולרבעהקרן")" :להלן(•םפטזלשהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1
 .)"חודה'" :להלן(

מהותיתעודבהשלמצגבוחסרולאתימהותעודבהשלנכוןלאמצגכללולכאיננוחוהד ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיה•ולאמגצ•ם,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בחח.

מכלנאות,ןפובאמשקפ•םחובדהכלולאחרכספיעומידנ"םוהרבעהכספייםהדוחות ,יד•עת•עלבהבתסס . 3

נועהוהתהעמ•ת•םזבכויותהשינוייםאתכןוהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותנותיהבח

דבוח.סות 1המכולתקופותלמזעד•םבקרן

לוייהגלבג•ונהליםבקרותשלומםיולקלקביעתםאחראיםזזהצהרהףםיהמצההמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן-ן,קרשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםכאלה,םיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםרמנזגאו ,כאלההלים~נותקרבקבענוא}(
ההכנהתקופתבמהלןרטפבהמנהלתבחברהאחריםידיעלל•דיעתנזמובא ,ןלקרסייחהמתמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,ספיכיווחדעלפנימיתבקרהקביעתעל•קחנזפאז ,כספיחודיועלתיפנימבקרהבענו il )ב(

חשבונאות 1לכללבהתאםם•כ 1ערהכספייםשהדוחותולכךהכספיח ttהדימה•מגותלגבין tביטחשלרהיסב

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילבגיוהנהליםותהבקרשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(
וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילו.ילגביוהנהליםהבקרותשל

פןובאשהשפיעזהברבעוןשא•רעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מיתבבקרהשינויכלבדוחינוילג )ד(

הנוגעכספ•דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל 'מהותיןפ tבאהשפ•עלשצפויסביראו .מהות•

כן-ולקרן.

הב•קורת!לוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןאה tלר tגילינזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחר•םיאנ . 5

דיווחעלמיתיהפנבקרההלגביתרובית•העדכנ tהערכתנעלבהתבסס ,חסרוםבקוורשהתכנסו ,הדירקטוריוןשל
 :לקרןגעונהיכספ

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקב•עתההמהותיותת tזהחולשתיים tהמשמעהליקוייםכלתא )א(

יפכסמידעג.iלולדווחלסכם ,לעבדלרשום,המנהלתהרבהחשללתהזב•כע tלפגשצפזייםריסבאשרכספ.י

כן-ו ;לקרןהנוגע

להםש•שאחר•םבדים tעיםרבומעאוההנהלהמוערבתבה ,מהותיתשאינהוביןיתמהותביותרמ•ת.כל )ב(

לקרן.הנוגעכספיוrחידעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעזתיתפקיד

דין.כלפ•על ,אחראדםכלמאחריותאזמאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ? 2020באוגוסט 25
צפתצילההשופטתתאריך

מנכ"לית
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 ) certification (הצהרה

כי:רימצה ,יירווסראובןאני,

 2020ביוני 30ביוםשהסתייםןלרבעו )"הקרן" :ן(להלםיפטולשהשתלמותןקרשליונהרבעחוהדאתסקרתי . 1
 .)"חו"הד :ן(להל

יתתומהדבהועשלמצגובחסרלאותיתומהבדהועשלנכוןלאמצגכלכוללנוניאהדוח ,יעתידיעלבהבתסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסםימטעיהיולא ,מצגיםותםאנכללוןבהתוביהנסלאור ,ובושנכללשהמצגיםכדיץוהנח

ח.ודב

מכל ,ותנאןפובאיםמשקפבדוחהכלולאחרכספידעימוהרבעונייםהכספייםהדוחות ,יידיעתעלבהתבסס . 3

ועההתנותיםיהעמתומכוינוייםיהשאתןוכןהקרשללותיהפעתותוצאואתהכספיהמצבאתת,יוהמהותתונבחיה

ח.ודבתוסוהמכפותולתקועדיםולמןבקר

ויהגיללגביםיונהלבקרותשלולקיומםעתםילקבםיאחראזוההצהרהמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםואני . 4

וכן- ,ןקרשלכספידיווחעלהפנימיתלבקרהו

חילהבטםיהמיועד ,כאלהםינהלוותבקרשלקוחנויפתחתעתםילקבוגרמנואכאלה,נהליםותובקרוקבענ )א(

ההכנהפתותקבמהלךבפרטהמנהלתבחברהםאחרייידעלולידיעתנבאומ ,ןלקרהמתייחסתיומהדעישמ

 ;חוהדשל

מידהלספקהמיועדת ,יכספדיווחעלתימיפנבקרהעתיקבעלוקחניפוא ,כספידיווחעליתפנימבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםכיםוערהכספייםתוחושהדולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביןביטחושלרהיסב

ההון;שוקעלהממונהותראוהוליםבלומק

האפקטיביותלבגינוותימסקנאתוגנ.והצהקרןשליילוהגילגביםהנהלותוהבקרשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

-ןוכ ;הערכתנועלבהבתססבדוחסהוהמכהתקופהםולת ,יוהגיל •לגבהנהליםותוהבקרשל

ןפובאעישהשפזהןוברבערעישאכספייווחדעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהוינישכלדבוחוניליג )ד(

הנוגעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,ימהותןבאופלהשפיעו•שצפסבירואמהותי,

-ןכו .לקרן

רתוהביקעדתוולווןריורקטילד ,בקר.המהחשבוןלרואהוליניגזוההצהריםריהמצההמנהלתבחברהואחריםאני . 5

וחודיעלמיתיהפנהבקרהילגבתרוביתיהעדכנהערכתונעלבהבתסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,רקטוריוןיהדשל

 :ןלקרגעוהנכספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהואעתהיבקבהמהותיותותשולהחוייםהמשמעותהליקוייםכלאת )א(
יכספמידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלולתהכיבלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

ן-וכ ;ןלקרהנוגע

להםשישיםאחרםידבועםירבומעאוההנהלהרבתומעבה ,תיתומהשאינהןביותיתומהבין ,תרמיתכלב)(
 .ןלקרעוגהנכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהתיומשמעתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלותמאחריאומאחריותילגרועיכדלילעבאמורןאי

 ~ 2020טוסאבוג 25
יוירוסןבוראח"ור

יםכספמנהל

ךיתאר
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לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2020ביובי 30ליום

מבוקרים)(לא



לשופטיםהשתלמותקרן

ןושבחהרואהשלסקירהדוח

םניייבכספיההמצבעלחוד

תוצאוהוהכנסותעלםייבינחוד

יםיבינכספייםדוחות

 2020ביוני 30ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכן

םתייהעמיותוכזבייםונהשיעלייםנבידוח

םייניבםיהכספיתוחולדריםובא

ודמע
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 ~, l@l"l*י
חשבוןרואי

לכבוד
בעוומלשופטיםהשתל~ותקרןשלהדירקטוריון

 ,ג.נ..א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:

 2020ביוני 3 ()'ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהול''הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל ,) 11החברה 11-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול

שללתקופותהעמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2020ביוני
החברהשלאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישה

של 14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים
להביעהיאאחריותנוביניים".לתקופותכספי/ודיווחבחשבונאותלתקינההישראליהמוסד
 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

הסקירההיקף

סקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 2410<ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
שלסקירה .הישותנושלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופותכספימידע
במידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכך,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיןלכ,ןבהתאם

מסקנה

אינוהנונלהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא 1סקירתנועלבהתבסס
בחשבונאות,לתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכלערוך,

 .האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 4לביאורהלבתשומתאתמפניםאנוכן,כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

רב~כבוד

(,. f >/· )()~ 
רשות'ורדיצבי

חשבוןרואי

 2020באוגוסט 25תאריך:

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקדו 28הרכבת 1רחאביב:תל



לשופט•טהשתלמותרזק

ב•בוזםהכספיהמבצעלדוח

 31ליום
מברצדבביוני 30ליום

zozo Z019 Z019 
מבוקרמבקורבלתי

שקליס
ש"חאלפיש"חאלפידחשיםביאור -----

שוטףשורכ

 ll 12,275 19,064 , 913מזומביםושווימזומבים

 307 217 268חובהויתרותחייבים

•ות oפ•גגהשקעות

 139,362 148,516 130,988סחיריםחובנכסי

 4,939 4,867 6,117ריםיסחשאינםחובנכסי

 66,489 58.629 55,666מביזת
 ' 64,932 68,183 60,482יאחרותהשקעות

o פ•נגהשקעותכלןo 275.722 280,195 253.253•ות 

o הבכןכלo 266,434•ם b.§87 ~ 2 295.093 

 5,278 216 226 3זכותויתרותכא•םז

 289,815 292,471 266,208העמיתיםזוכיות

o 295,093 292,687 266,434העזגית•ם•ותזזכוההתחייגויותכלן 

ביינים.הכספ"םמהחחותנפדרבלתיחלקמהוזיםהמצורפיםהאבורים

" C. 
2s 2020באוגוסט -· -~-~~==-=~~~.::::::::_ c ..-:::..-__,/0 

אישורתאריך

ד~הכספייםהדוחות
ץ ~~~"lי/'' <.;t ~יל~ז ~
1ס tlייי'' "' <וו.ו1~ '''ל.'ג
 ''"'ג

צפתצ•לההשופטת

החברהמנכ"לית

-ף. iראובוסjרו"ח
כספיםמנהל

" 
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לשופטיםהשתלמותקרן

תווהוצאהכנסותעליםיבינדוח

לשנה

6ל המייתשהסםחודשי-3לםחודשי-

ביוםםביוומייהסתשםביויימותשהס

מברדצב 31ניויב 30יניוב 30

2020 2019 2020 2019 2019 

רמבוקר Eובמלתיב

םשקליםשקליאלפיםשקלי
ח"שאלפיםחדשייםחדשח"שיםחדשביאור

 )דיםפסה(ותסנכה

 ) 241 ( jlli_ ) 201 ( ) 413 ( ) 267 (מזומניםוויושממזומנים

מהשקעות:

 9,507 1י 998 3,842 5,641 ) 2,740 (סחיריםבוחימככס

 ) 234 ( 80 72 242 ) 189 (סחיריםשאיכםחובמככסי

 11,636 2,705 4,989 7,170 ) 11,160 (ממניות

 9,953 1,247 5,587 6,789 ) 1 , 747 (אחרותתומהשקע

301 ~ 14,490 191842 ) 151836 (מהשקעותההכנסותכלסך 862 

 301621 5,995 14,289 19,429 ) 16,103 ( )דים(הפסנסותהכהכלסך

ותצאהו

 1,316 341 280 663 590ולניהידמ

 470 113 107 233 223ישירותתוהוצא
 141 45 52 73 89םימס

 1 927 499 439 969 902תואוצההלכסך

ותצאהועלדים)(הפסתוסנהכעודף

13,8 181460 ) 17,005 (פהולתק 50 5,496 28,694 

ביניים.פייםהכסתוחודמהנפרדבלתיחלקויםומההמצורפיםהנאורים

9 



לשופטיםותמהשתלןרק

תיםמיהעזבכויותהשינוייםעלבינייםדוח

לשנה

שהסתיימהחודשים-3לחודשים-6ל

םביוםביושהסתיימוםביושהסתיימו

דצמברב 3lיוניב 30יוניב 30

2020 2019 2020 2019 2019 

וקרבממבוקרבלתי

שקליםםשקליאלפישקלים
ח"שאלפיםחדשיחדשיםש"חחדשים

 283,047 292,720 255,454 283,047 289,815הפתקוהתחילתלםייתעמתויוזכ

 25,013 6,395 5,875 12,816 11,816םוליגמימדמםילותקב

 ) 15,745 ( ) 4,248 ( ) 3,317 ( ) 8,014 ( ) 9,213 (םתימילעםומילתש

פהוקלבירהצהעברות

 38 5 5 54גמלמקופותהעברות

ופהקמהצבירההעברות

 ) 31,232 ( ) 7,897 ( ) 5,654 ( ) 13,843 ( ) 9,259 (גמללקופותהעברות

 ) 31,194 ( ) 7,892 ( ) 5,654 ( ) 13,838 ( ) 9,205 (ונט ,בירהצתוהעבר

בערומלתקופההוצאותעל )הפסדים(הכנסותדףוע
 28,694 5,496 13,850 18,460 ) 17,005 (צאותווההכנסותמדוח

 289,815 292,471 266,208 292,471 266,208הפותקהסוףלםיעמיתהתויוכז

ביניים.הכספייםמהדוחותבפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

10 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2020ביוני 30ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

יללכ- 1באור

הדוחותנערכוהםישלפמקובליםחשבונאותכלליאותםלפימצומצמתבמתכונתנערכוואלבינייםדוחות .א

 . 2019בדצמבר 31םוליהקרןשלהמבוקרים

ות(קופפיננסייםרותיםישעליקוחהפבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתאיהםילשופטההשתלמותקרןב.

 .זהקולחופהוכפ , 2005-התשס"ה ,גמל)

לשופטיםהשתלמותןקרלניהולהחברה-מנהלתחברהידיעלותבנאמנתמנוהללשופטיםהשתלמותקרןג.

יותהמנבעלישלהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןידיעלאושרהמהלךהמנהלת")."החברה-ן(להלבע"מ

 . 5/041מס'ןרישיותחתפועלתהחברה .ןההושוקעלהממונהידיעלןוכ ,שלה

אחרותהשקעות- 2באור

השקעה.וקרנותגידורתועסקא ,נאמנותקרנות ,תוסחירסלודותבתעהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף

זכותויתרותזכאים- 3באור

ביוני 30ליום
 31םיול

רבדצמב

2020 2019 2019 
מבוקרמבוקרבלתי

שקלים
ש"חאלפיש"חאלפיחדשים

קשורצדבע"מ-לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשלםסכומים

197 216 285 

4,875 

 29עתידייםחוזיםןיבגהתחייבויות 118

 5,278 216 226זכותויתרותזכאיםהכלסך
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2020ביובי 30ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםרועיםאי- 4באור

למועדקודםעודנחכרה.כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורנחכרההחיצוניהדירקטורסיימו l ~/ 6/2020כיום

מטעם 1יוןדירקטוריו''רזהובכללדירקטוריםמינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהוריוןירקטדפעלהאמור

 .המדינה

לגורמירבותםפעמיפנתההחכרה .המדינהםמטעחילופייםדירקטוריםמונולאהדוחותעלהחתימהלמועדעד

 .הדיוןלמועדעדנענתהולאודח"צדירקטורלמנותבבקשההמדינה

ללאובדירקטוריון,הביקורתכוועדתנסקרווהסהכספייםהדוחותאתלאשרהחכרהבאפשרותאין ,האמורלאור

מכסתלהשלמתהמדינה,מטעםדירקטוריםמונוולאמאחרמכ,ךהמשתמעכלעלחסר,ובקוורסדחייצנוכחות

מטעםדירקטוריוןיו"רמונהולא ,כדח"צהמדינהמטעםדירקטורהוסמךולאהמדינה,מטעםהדירקטורים

 .המדינה

לאחר 1טוריוןרקוהדיהביקורתבוועדתויאושרושידונולכךבכפוףהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

 .דירקטוריוןר"ויוחיצונידירקטורביניהם ,המדינהמטעםדירקטוריםשימונו
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