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o ורןשלהרבעוניהדוחאתקרתיiלל
בספטמבר 30ב•ום Dשהסת"לרבעון"הקרן") :(להלןשופטיםמותהשת 1"הדוח").(להלן: 2020

לכוללאיננוהדוח 'ידיעתיעלבהבתסס מהותיתעו.דבהשלמצגבוחסרולאתימהותעודבהשלנכוןלאגצמכלשנכללושהמצגיםכדיהנחוץ
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעים•היולאמגצים,אותםנכללובהןהנסיבותאורבו,דבוח.

 11הנהדוחותידיעתיעלב.הבתסס
מכל ,אנותבאופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומיעדהרבעונייםםפ oיה~תהמהותיותהבחינות

והתטעההעמיתיםזבכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספי,בצמולתiו,ופולמועדי~בקור
דבוח.המכוסותתו

י •ההמנהלתבחברהואחריםאבי הגילוילבגיונהליםבקרותשלומםיולקלקביעתםאחאריםו rהצהרהרם,מצהלהפנימיתולבקרה
וכן-קרן,שלפ• oכדיווחע 'י

לכאלהונהליםבקרותקבענו )א( להבטיחהמיועדיםכאלהונהליםבקרותשלפיקוחכןתחתקביעתםגרמנואו ,,
ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתנ.חב.רהאחירםיד•עלוידיעתנובא 'ו •ל 'למלiורןהמתייחסמהותישמידע

דהוח;ש

מידהלספקועדתיהמכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלתיפנימבקרהקבענו )ב(
חשובאנותלכיללבהאתםערוכים Dהכספ"שהדוחותולכךהכספיהדיווחמה•מטתלגביביטחוןשלסבירה

ן;ההושוקעלונההממולהוארותמקובלים

האפקטיביותלגיבמסקטתינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(
וכן- ;הערכתנועלבהבתססדבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

 Jאבופשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיןןחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבב.קרהשינויכלדבוחגילינו )ד(
המגעפ• oכידווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהקברהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהות•,

וכן- .לקרן

הביקורתולוועדתדל•רקטור•ון ,המבקרהחשנו/לרואהגילינוזוהצהרההמצהיtרםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 5
דיווחעלתיהפנימהבקרהלגביב•ותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו , 11הדירקטורישל

לקרן:הנוגעכספי

דיJוחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(
כספימידעעלןדלJוחלסכםלעב.דלשרום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםעודביםמעורב•םאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(
 . Jלקרהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלותימאחראוותיימאחרלגרועדילל
 g 1 'נעיר 1באמאין
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 ) certification (הצהרה

כי:מצהירווירי, oראובןאבי,

בספטמבר 30ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן")(להלן:לשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 2020

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ
בדוח.

מכלנאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

עהוהתנוהעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשללותיהפעתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות
בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4
-וכןקרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(
ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלקרן,המתייחסמהותישמידע

הדוח;של

מידהלספקהמיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(
חשבונאותלכלליבהתאםכיםוערהכספייםשהדוחותולכךהכספייווחהדמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

ההון;שוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתצגנווההקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(
וכן-הערכתנו;עלבהבתססדבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(
הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי
וכן-לקרן.

הביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתססחסר,בקוורוםשהתכנסוהדירקטוריון,של

לקרן:געוהנכספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(
כספימידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,
וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(
לקרן.הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 0/__ 2020בנובמבר 24
סוויריראובןרו"חתאריך
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לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2020בספטמבר 30ליום

מבוקרים)(לא
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בינייםכספייםדוחות

 2020בספטמבר 30ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

בינייםהכספיהמבצעלדוח

עמוד

7 

8 

 9והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

 10העמיתיםזבכויותהשינוייםעלבינייםדוח

 11-12בינייםהכספייםלדוחותםיבאור



חשבוןרואי

לכנוד
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:

 zozoספטמבר 30ליוםמבקוריםבלתי

~ 

החכרהבניהול"הקרן")-(להלןלשוטפיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל ,) 11החברה 11-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול

העמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2020כספטמבר
אחראיםוההנהלההדירקטוריוןאתרוך.באותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופות

חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימדיעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשל
הואאחריותנוביניים".לתקופותכספי"דיווחבחשבואנותלתקינההישראליהמוסדשל 14

 .סקירתנועלבסס.כהתזובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביע

הסקירההיקף

בישראל"סקירהחשבוןרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערככן
שלסקירההישות".שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספי<םלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכנתבינייםלתקופותכספימידע
במדיהבהיקפהמצומצמתחיכהסקירהואחרים.אנליטייםסקורהנהליומיישום ,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכ,ךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמדיעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתאבלא ,סקירתנועלבהתבסס
כחשבונאות,לתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך

הנוסףלמידעובהתאםהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחוההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
הממשלתיות.החברותרשותע"יבינייםכספייםבדוחותהנדרש

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 4לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו ,כןכמו
עלהממשלתיותהחכרותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

מכך.המשתמעכל

\ג \רב,ד iבכבז
J Fj ,1ןר \..)..,. /' 

 ~וושרתורדיצבי
חשבוןרואי

 2020נובמבר 24תאריך:
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שלפזיסםהשלתמותקח

 D11ג.•נפ• oהכהמבצעלחח

 31ל•םו
תבנמוסבטפדכם soליום

zoגo 2019 2019 
~ילבית;,שנר

ש"תאלופ l'lש"נcליoלאיפש"חאיבוו

שוסףרשמ

 19,064 7,117 14,568ןמנים mושנו•מ1זמנים

 i210 410 307וב lחתחת 11חייב.ים

•ות oפנניהשקועת

 139,362 .149,782 121,994יnריט oחובנכסי

 o 7,543 4,929 4,939•יר noשאיגםוב nנכסי

 66,489 61,556 58,403מניות

,uאהקשתn חתz 69,SS6 338 ! 65 64,93Z 

oפ•ננהועקשתכלןo וח•ZS7,496 281,605 2.7S,7Z2. 

o ןכלהנכo•o 27Z Z74 289
1
131 29S1093 

 ZZ4 S,Z711 62.1 3זמתיתחת tזכא•ם

DT יi היםעת•םתZ71,6S3 288,908 289,815 

o ההתלכךn העמיתיםוזכויותייב.ו•ות

לב'זק nמהוו•ונהמוצרפיםהב.אורים

2.72,274 2.89,132 Z9S1093 
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לשופטיםהשתלמותקרן

ותאוצהוהכנסותעלבינייםדוח

הלשנ

הימסתישהםודשיח-3לםיחודש-9ל

םויבםיובוהסתיימשםיובומסתייהש

מברצבד 31מברבספט 30רמבטספב 30

2020 2019 2020 2019 2019 
קרמבוקרמבויתלב

יפאללפיאאלפיילפא

חש"לפיאחש"ש"חח"שחש"רביאו

 )םדיספ(הסותנהכ

 ) 241 ( ) 739 ( ~ ) 1,152 ( ~יםנומזמיוושומניםוממז

 :מהשקעות

 9,507 2,265 2,097 7,906 ) 643 (םחיריסבוחינכסמ

 ) 234 ( ) 67 ( ) 407 ( 175 ) 596 (חיריםסםנישאבוחיכסנמ

 11,636 754 5,916 7,924 ) 5,244 (ותממני

 9,953 1,175 1,784 7,964 37ותאחרתומהשקע

 30,862 4,127 9,390 23,969 ) 6,446 (תומהשקעההכנסותכלסך

 30,621 3,388 9,371 22,817 ) 6,732 ( )םי(הפסדההכנסותכלךס

תואוצה

 1,316 333 259 996 849ניהולידמ

 470 104 114 337 337תוישירתוצאוה

 141 33 49 106 138םימס

 1 927 470 422 1,439 1,324תאוצההולכךס

 28,694 2,918 ~ 21,378 ) 8,056 (הפלתקוהוצאותעלדים)(הפססותכנהףדוע

ביניים.הכספייםתדוחומהנפדרבלתיחלקםווימהםירפוהמציםרהבאו

9 



לשופטיםהשתלמותקרן

העמיתיםזבכויותהשינוייםעלבינייםדוח

לשנה
שהסתיימהחודשים-3לחודשים-9ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

בדצמבר 31בספטמבר 30בספטמבר 30

zozo Z019 Z020 Z019 Z019 
מבוקרמבוקרבלתי

אלפיאלפיאלפיאלפי
ש"חאלפיש"חש"חש"חש"ח

 283,047 292,471 266,208 283,047 289,815התקופהלתחילתעמיתיםזכויות

 25,013 6,302 5,666 19,118 17,482גמוליםמדמיתקבולים

 ) 15,745 ( ) 4,727 ( ) 3,710 ( ) 12,741 ( ) 12,923 (לעמיתיםתשלומים

לקופהצבירההבערות

 38 5 54גמלמקופותהעברות

מהקופהצבירההבערות

 ) 31,232 ( ) 8,056 ( ) 5,460 ( ) 21,899 ( ) 14,719 (גמללקופותהעברות

 ) 31,194 ( ) 8,056 ( ) 5,460 ( ) 21,894 ( ) 14,665 (נטוצבירה,הבערות

מועברלתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף
 28,694 2,918 8,949 21,378 ) 8,056 (והוצאותהכנסותמדוח

 289,815 288,908 271,653 288,908 271,653התקופהלסוףםיהעמיתזכויות

 .ביב"םהכספייםמהדוחותבפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

10 



לשופטיםהשתלמותקרן

 2020בספטמבר 30ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

הדוחותנערכושלפיהםמקובליםחשבונאותכלליאותםלפימצומצמתבמתכונתבערכואלובינייםדוחותא.
 . 2019בדצמבר 31ליוםהקרןשלהמבוקרים

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהיאלשופטיםההשתלמותקרןב.
זה.לחוקוכפופה , 2005-התשס"הגמל),

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהמנהלת-חברהידיעלבנאמנותמנוהלתלשופטיםהשתלמותקרןג.
המניותבעלישלהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןידיעלאושרהמהלךהמנהלת")."החברה-(להלןבע"מ
 . 5/041מס'רישיוןתחתפועלתהחברהההון.שוקעלהממונהידיעלוכן ,שלה

אחרותהשקעות- 2באור

השקעה.וקרנותגידורעסקאות ,באמנותקרנותסחירות,סלבקרנותהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף

זכותויתרותזכאים- 3באור

בספטמבר 30ליום

2020 2019 

 31ליום
בדצמבר

Z019 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיש"חאלפיש''חאלפי

קשורצדבע"מ-לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשלםסכומים

עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

2.41 2.2.4 

380 

2.85 

4,875 

118 

 5,2.78 2.2.4 62.1זכותויתרותזכאיםהכלסך
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2020בספטמבר 30ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםאירועים- 4באור

למועדקודםעודבחברה.כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 14/6/2020ביום

מטעםדירקטוריון,יו"רזהובכללדירקטוריםמינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהיוןדירקטורפעלהאמור

המדינה.

לגורמירבותפעמיםפנתההחברההמדינה.מטעםחילופייםדירקטוריםמוכולאהדוחותעלהחתימהלמועדעד

 .הדיוןלמועדעדנענתהולאצייודחדירקטורלמנותבבקשההמדינה

דח"צנוכחותללא ,בדירקטוריוןנסקרווהםהכספייםהדוחותאתלאשרהחברהבאפשרותאיןהאמור,לאור

הדירקטוריםמכסתלהשלמתהמדינה,מטעםדירקטוריםמוכוולאמאחרמכ,ךהמשתמעכלעלחסר,ובקוורס

המדינה.מטעםדירקטוריוןיו"רמונהולאכדח"צ,המדינהמטעםדירקטורהוסמךולאינה,המדמטעם

לאחרוהדירקטוריון,הביקורתבוועדתויאושרושידונולכךבכפוףהמשרהנושאייייעלנחתמוהכספייםהדוחות

דירקטוריון.ויו"רחיצונידירקטורביניהםהמדינה,מטעםדירקטוריםשימונו
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