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 ) certification (הרההצ

 :כימצהירהצפת,צילה ,אני

 2020במץר 31ביוםםיישהסתלרבעון"הקרן"} :לן(להםילשופטותהשתלמקרושלניזהרבעח tהדאתסקרת• . 1
"הדוח"). :ןהלל(

תית tמהעובדהשלמצגובחסרלא tמהזתיתבדהזעשלנכוןלאמצגכללל 1כ 1א•ננהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

המכוסהלתקזפהבהתייחסעיםמטיויהלאם,מצגיאותםונכללבהןהנסיבותלאורבז,לזשנכלשהמצגיםדיכהנחוץ

בדוח.

מכלאנות,באזפןמשקפיםח lדבהכלולאחרכספיזמידעביים tהרבעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3
התנועהוהעמיתיםתיובזכווייםנהשיאת,כןהקרןשלתוליהפעתוצאותואתיהכספהמצבאת ,ותהמהותיתוהבחינ

 .דבוחותס tהמכולתקופותעדים tלמבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלומםולקיקביעתםלאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראני . 4

וכן- ,קרןשלכספיוחודיעלהפנימיתלבקרהו

להבטיחעדיםיוהמכאלה,זנהליםבקרותשלנווחפיקתחתלקביעתם 1גרמנאוכאלה,נהליםובקרותונקבע )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהםיאחרדייעלולידיעתנמובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

הדוח;של

מידהלספקהמיועדתכספי,ח tודיעלפנימיתהרבקקביעתעלפיקחנואו ,כספיווחידעלפנימיתבקרהקבענו )ב(
חשבואנותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביוןביטחשלסבירה

ן;וההשוקלעהממונהוראות~להמקובלים

תוהאפקטיבילבג•ומסקנותינאתהצגנווהקרןשלהגילויביגלוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתוהערכנ )ג(

ן-כו ;הערכתנועלבהתבססחובדהמכוסהתקופההלתום ,הגילוילבגיוהנהליםקרותהבשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמהנלתהחברהשלהפנימיתבבקרהינוישכלדבוחונגילי )ר(
הנוגעכספיזחדיועלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיןפזבאעילהשפשצפויריסבאומהזת•,

וכן-לקרן.

הביקורתעדת tולזורקטור•זילדהמבקר,ןהחשבולרואהלינוגיוזהצהרהםיריהמצההמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לקרן:הנוגעספיכדיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,וריוןהדירקטשל

חדיוועלנימיתהפהקרבהשלבהפעלתהאובקביעתהותיותהמהוהחולשותתייםוהמשמעהליקוייםכלאת )א(

כספידעימעלודלווחלסכםלדבע,לשרום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועםויישצפריסבאשר ,יכספ
-ןוכ ;רןלקהנוגע

להםשישםירחאעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(
לקרן.הנוגעכספיחוודיעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימבבקרהמשמעות•תפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאזמאחריותיע tגרלכדילעילבאמזראין

 ~ 2020במאי 25
צפתלהיצהשופטתךיתאר

ל•ת''מבכ
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 ) certification (הצהרה

כי:מצהיר ,ויריסוובןראאני,

 2020במץר 31ביוםשהסתייםלרבעון )"ן"הקר :ן(להליםלשופטותהשתלמקרןשלוניהרבעהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן:

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתבדהועשלוןנכלאמצגכלכוללאיננווחהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהפהולתקבהתייחסמטעיםיהיולא ,םימצגאותםבכללובהןתוהנסיבלאור ,בושנכללושהמצגיםיכדוץהנח

 .חובד

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחריכספדעיומהרבעונייםהכספייםהדוחותעתי,ידיעלבהתבסס . 3

תנועהוההעמיתיםויותבזכייםהשינואתוכןהקרןשלותהפעילצאותותאתויהכספהמצבאת ,תיותוהמהתוהבחינ

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגבייםונהלבקרותשלמםוולקילקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםויאנ . 4

ן-כוקרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

יחלהבטהמיועדיםכאלה,יםהלונבקרותשלנווחקיפתחתלקביעתםוגרמנואכאלה,ונהליםתובקרקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםיידעללידיעתנומובא ,ןלקרחסייהמתמהותיידעשמ

 ;הדוחשל

הידמלספקהמיועדת ,כספיוחודיעליתפנימבקרהקביעתעלפיקחנוואכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

אותונחשבילכללבהתאםיםכוערהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

ההון;שוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגביוינותמסקנאתוצגנוהןהקרשלילויהגילגבהנהליםוהבקרותשלותיביהאפקטאתהערכנו )ג(

כן-והערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםי,ילוהגילגבוהנהליםותהבקרשל

באופןשהשפיעזהןברבעושאירעכספיוחדיועלהמנהלתרהבהחשלהפנימיתבבקרהשינויכלוחדבגילינו )ד(

געוהנכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןעילהשפישצפוסביראומהותי,

וכן-לקרן.

הביקורתתולוועדלדירקטוריוןהמבקר,ןוהחשבלרואהוגילינזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

 :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהילגבביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,הדירקטוריוןשל

חוודיעלימיתהפנהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהתותיוהמהלשותווהחהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספיעדמיעלחוולדולסכםלעב,דם, tלרשהמנהלתהחברהשללתהביכולפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

-וכן ;לקרןגע tהנ

להםשישאחריםעובדיםרבים tמעאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתןבי ,תיתרמכל )ב(

לקרן.גע tנהכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעזתתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלותמאחריאויתריומאחלגרועכדילעילבאמוריןא

 2020במאי 25
__./0 

יירוסוןראובחו"רתאריך
כספיםמנהל
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לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2020במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2020במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכו

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

7 

 8בינייםהכספיהמצבעלדוח

 9והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

 10העמיתיםבזכויותהשינוייםעלבינייםדוח

 11-12בינייםהכספייםלדוחותבאורים



 ~חשבוןרואי
כבודל

בע"מלשופטיםותמהשתלקרןשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2020במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהול"הקרן")-(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתוסקרנ
 31ליוםמציתיהתהמאזןאתהכולל ,) 11הברהח 11-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול
שללתקופותתיםיהעמבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2020במרץ

יםחראאהחברהשלאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.אותובשהסתיימוםשידחושלושה
המוסדשל 14נאותבוחשלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכה

עלנהמסקלהביעהיאאחריותנו .ביניים"תקופותלכספי"דיווחכחשבונאותקינהלתהישראלי
 .וסקירתנעלכהתבססזוייםבינלתקופותספיכמידע

הסקירההיקף

מידעשלקירה"סבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
פיכסדעמישלקירהס . 11היישותשלהמבקרחשבוןרואהידיעלערכתהנבינייםתקופותלכספי

יםכספיהלענייניםראיםחהאאנשיםעםבעיקרירורים,במכבתמורבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתחיכהרהיסקואחרים.אנליטייםסקירהינהלומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתהאיכיכךולפשראלבימקובליםביקורתקנילתאםבהתהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעןביטחולהשיגלנו

ת.ביקורשלעתדחוותמביעיםאנואיןלכ,ךאםבהת

מסקנה

אינול"הניהכספשהמידערולסבלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא Iסקירתנועלסבהתבס
ות,בחשבונאלתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותלמכערו,ך

הנוסףלמידעובהתאםוצראהבמשרדוחיסכוןביטוח ,ההוןקשועלהממונהלהוראותהתאםב
הממשלתיות.החברותשותרע"יבינייםכספייםבדוחותהנדרש

דירקטורלרבותםדירקטורימינויהעדרבדבר 4רלביאוהלבתשומתאתמפניםואנכן,כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצוניורקטדירוהעדרןהדירקטוריויו"רלתפקידדהמיוע

 .מכךהמשתמעכל

 , 1r/ ,ר=זד iבכב
I י 'וl -l ;/' 

ושות'ורדיצבי

חשבורואי

 2020במאי 25תאריך:

-073 .פקס 103-5660094טל. , 67770מיקדו 28הרכבת 1דחאביב:תל 2040428 



לשופטיםתוהשתלמקרן

ביניים •פ roוכהמצבעלדוח

 31םיול
~מגךד:גמרנג 3גליום

2020 2019 ZOJ.9 
מגקורד p (;נכ.rיתכל

חש"פילאש"חי iל >'lש"חולפאיאור.ג

טף tשרכוש

 19,064 18,648 8,279זגכיםומז •ושוומנ•ס 1מז

 307 485 249ת,.:גתויכןוותנ.יםייח

תופיננסית 1תש;וע

 J.30,.35 145,558 62 ~, 139 .נ. oסח•ריחובנכסי

 4י 5,55l 5,015 939סחיריםש.איבםובחנכס•

 66,489 57,011, 53,783מכיות

 z 57,929 66,369 6'1,93Zאחרותת 1השקע

o 275,722 27.3,953 247,615תוננסי~פתוהשקעכלך 

o 256הנכסיםכלך\J.4.3 293,086 295.093 
 ·- ?י'7!"

 5,278 366 689 3זכותויתרותזכא•ם

 8J.5י 289 292,720 255,454•ת•טמהעיות 1זכ

 //יםיתמהעת 1ז;כוי 1תכ.ו•ו• 1ח n;ן;רכלסך
/ 

.ביכייס. . Jf:ין tמחךנפרדכ.לתיחלקי.cג-;11מןהrנ~זךפיםוריםהנא
/ 

1י
/ 

 29,ג 086 256,143.
JEךf דז

295,09, 

 ~ __ ?. 020במאי 25
אישורתאריך

הכספייםת 1n1הד

 'tכת lשחיימגילךו"ח
רקטוריד

ךייוו Oןר.אזב .ח~ lך

פ•ם oכמנהל

8 
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לשופטיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

ביוםשהסתיימוחדושים-3ל

במרץ 31

2020 2019 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2019 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפיביאור

(הפסדים)הכנסות

 ) 241 ( ) 378 ( ) 3 439 (מזומניםיושווממזומנים

מהשקעות:

 9,507 3,643 ) 6,582 (סחיריםחובמנכסי

 ) 234 ( 162 ) 261 (סחיריםשאינםחובמנכסי

 11,636 4,465 ) 16,149 (ממניות

 9,953 5,542 ) 3,961 (אחרותמהשקעות

 30,862 13,812 ) 26,953 (מהשקעותההכנסותכלסך

o 30,621 13 434 ) 30,392 ((הפסדים)ההכנסותכלך 

הוצאות

 1,316 322 310וליהנדמי

 470 120 116ישירותהוצאות

 141 28 37מסים

 1,927 470 463ההוצאותכלסך

 28,694 12,964 ) 30,855 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

ביניים.הכספייםמהדוחותנפדרבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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לשופטיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלבינייםדוח

התקופהלתחילתעמיתיםזכויות

גמוליםמדמיתקבולים

לעמיתיםםיתשלומ

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחדושים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2020 2019 2019 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

289,815 283,047 283,047 

5,941 6,421 25,013 

) 5,896 ( ) 3,766 ( ) 15,745 ( 

לקופהצבירההעברות

 38 54גמלמקופותהעברות

מהקופהצבירההעברות

 (31,232) (5,946) (3,605)גמללקופותהעברות

 (31,194) (5,946) (3,551)נטו ,צבירההעברות

מדוחמובערלתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף
 28,694 12,964 (30,855)והוצאותהכנסות

 289,815 292,720 255,454התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפדרבלתיחלקמהוויםםיהמצורפהבאורים
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2020במרץ 31ליוםבינייםהכספייםלדוחות·באורים

יכלל 1-באור

הדוחותנערכושלפיהםמקובליםחשבונאותכלליאותםלפימצומצמתבמתכונתנערכואלובינייםדוחותא.

 . 2019בדצמבר 31ליוםהקרןשלבוקריםהמ

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהיאלשופטיםההשתלמותקרןב.
 .זהלחוקוכפופה , 2005-"ההתשסגמל),

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלתחברהידיעלבנאמנותמנוהלתלשופטיםהשתלמותקרןג.
המניותבעלישלהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך .המנהלת")"החברה-(להלןבע"מ
 . 5/041מס'רישיוןתחתפועלתהחברהההון.שוקעלהממונהידיעלוכןשלה,

אחרותהשקעות- 2באור

 .השקעהוקרנותגידורעסקאות ,נאמנותקרנותסחירות,סלבתעודותהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף

זכותויתרותזכאים- 3באור

קשורצד-"מבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לשלםסכומים

עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

זכותויתרותזכאיםהכלסך

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2020 2019 2019 

מבוקרמבוקרבלתי

 n11שאלפיש"חאלפישווחאלפי

321 208 285 

4,875 

368 158 118 

689 366 5,278 
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2020במרץ 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםירועיםא- 4באור

המיועדדירקטורמבניהםהמדינה,מטעםדירקטוריםשנישלחסרבהרכבפועלהחברהןודירקטורי ,הדוחותעדולמנכון

 .הדירקטוריוןיו"רלתפקיד

 .ןבדירקטוריוהמדינהמטעםנוספיםיגיםנצמונולאהדוחותאישורלמועדנכוןגם ,החברהשלונשנותחוזרותפניותחרף

דירקטוריון.יו"רחסרבוהנוכחיהדירקטוריוןבהרכבומאושריםיםקרנסהדוחות
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