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הענייניםתוכן

יכספדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברדוח
 2021במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

3 
5 



 ) certification (הצהרה

 :כימצהירה ,צפתצילה ;אני

 2021במרץ 31ביוםשהסתייםלרבעון )"ן"הקר :ן(להללשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח"). :ן(להל

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלוןנכלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בדוח.

מכל ,נאותופןבאמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםדוחותה ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

עהוהתנוהעמיתיםמכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

 .בדוחהמכוסותולתקופותלמועדיםןבקר

הגילוילגביוכהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ,קרןשלכספידיווחעלהפנימיתלבקרהו

להבטיחהמיועדיםכאלה,וכהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )(ב

ותנאחשבולכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותליםובמק

האפקטיביותלגבזמסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסהופההתקלתום ,הגילוילגביםהליוהנהבקרותשל

ופןבאשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחילינוג )ד(

וגעהנכספיחיוודעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

-וכןלקרן.

הביקורתתעדולוולדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהוליניגזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,הדירקטוריוןשל

 :לקרןהנוגעיכספ

ווחדיעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלחולדוולסכםלעב.ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

-וכןלקרן;הנוגע

להםשישיםאחרעובדיםמעורביםואההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןותיתמהביןתרמית,כל )ב(

לקרן.הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך

 2021במאי 25

לית"מנכ
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 ) certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סוויריבןורא ,אבי

 2021במרץ 31ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן") :(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלוניהרבעהדוחאתסקרתי . 1
 .)""הדוח :לןהל(

יתמהותעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללואיבנהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסםימטעיהיולא ,מגציםותםאנכללוןבהתוהנסיבלאור ,ובשנכללוםישהמצגיכדץוהנח

בדוח.

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחולהכלאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,עתיידיעלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותינוייםהשאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

דבוח.המכוסותולתקופותלמועדיםןקרב

הגילוילגביהליםונבקרותשללקיומםולקביעתםיםאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםואני . 4

וכן- ,ןקרשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםותבקרשלוחנוקפיתחתעתםילקבגרמנואו ,כאלהונהליםרותקבוקבענא)(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעלודיעתנילבאומ ,ןלקרהמתייחסמהותידעישמ

 ;הדוחשל

דהימלספקהמיועדת ,כספידיווחעליתמיפנבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותילכללבהתאםיםכוערהכספייםותשהדוחולכךהכספיחיווהדמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

תיוהאפקטיבלגביותינונמסקאתהצגנווהקרןשלילויהגלגביהנהליםוהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

-וכן ;הערכתנועלבהתבססבדוחוסההמכהתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

פןובאשהשפיעזהברבעוןשאירעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהישינוכלבדוחינוליג )ד(

געוהנכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעישצפוסבירוא ,מהותי

וכן- .לקרן

הביקורתוועדתלולדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתבקרההלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,יוןרוטהדירקשל

 :ןלקרגעוהנכספי

•ווחדעלמיתיהפנבקרההשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלדווחוללסכם ,לעבד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

-ןוכ ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםיםבדועמעורביםואלהההנהרבתומעבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

 .ןלקרגעוהניכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,ראחאדםכלמאחר•ותואמאחריותילגרועיכדלעילורבאמאין

ירי ooןראובח"רו
םיכספמנהל

 2021יבמא 25 ~
תאריך

4 



לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2021במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



לשופטיםהשתלמותקרן

החשבוןרואהשלסקירהחדו

בינייםיהכספהמצבעלדוח

תוהוצאותוהכנסעלבינייםחדו

בינייםכספייםדוחות

 2021במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכן

העמיתיםיותובזכהשינוייםעלנייםיבחדו

בינייםהכספייםלדוחותוריםבא

ודעמ

7 

8 

9 

10 

11-12 



 ~י\ M14 ' 44י
חשבוןרואי

לכברד
"מבעלשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון
 2021במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהולונ)הקרן"-כלהלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמדיעאתסקרנו
 31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל ,) 11החברה 11-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול
שללתקופותהעמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2021במרץ

אחראיםהחברהשלאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.אבותושהסתיימוחודשיםשלרשה
המוסדשל 14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכה

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו ."בינייםלתקופותכספידיווח//בחשבונאותלתקינההישראלי
 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

הסקירההיקף

מיעדשלהונסקירבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירההיישרת".שלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתחיכהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותמביעיםאנואיןלכ,ךבהתאם

מסקנה

אינוהנונלהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו,עלבהתבסס
בחשבונאות,לתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל ,ערוך

הנוסףלמדיעובהתאםהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהוראותבהתאם
הממשלתיות.החברותרשותע"יבינייםכספייםבדוחותהנדרש

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 4לביאורהלבתשומתאתמפכיםאנוכן/כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרןוריוהדירקטיו"רלתפקדיהמיועד

 .מכךהמשתמעכ?

רבבכבוד

j' ·ו)" J · 1יl 
ושרתוורדיצבי

חשבורואי

 2021במאי 25תאירך:

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



יםטפולשהשתלמותקרן

בינייםהכספיהמצבלעדוח

 31םליו
צמברדבבמרב 31םליו

2021 2020 2020 
מבוקררמבוקלתיכ

ח"שאלפיש"חאלפיש"חאלפייאורנ

טףוששורכ

 12,633 8,279 4,476מזומניםשוויוםימזומנ

 1,168 249 355בהוחויתרותםיחייב

תיונסינפתוקעשה

 123,998 130,351 121,460םיסחירבוחנכסי

 7,604 5,552 8,690סחיריםנםישאבוחנכסי

 65,438 53,783 72,132מניות

 76,615 57,929 83,960 2תואחרהשקעות

 273,655 247,615 286,242סיותננפיותשקעהכלסך

 287,456 256,143 2911073כסיםהנכלךס

 133 689 438 3ותכזותרתיוזכאים

 287,323 255,454 290,635םייתהעמתויוזכ

 2021במאי 25

291 ,073 256,143 287 ת•מיהעתוזכויותוההתחייבוילכסך 456,

הד,נפרדבלתיחלקמהוויםםיורפהמצםיהבאור

~ 
אישורתאריך

הכספייםתוחוהד

ויריוסןראוב"חור
םיכספמנהל

·g 



לשופטיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

2021 2020 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2020 

םיובשהסתיימוחודשים-3ל

נמרץ 31

מנוקרמנוקריבלת

ש"חאלפיח'ש'יפאלח"שאלפייאורב

 )הפסדים(הכנסות

 ) 297 ( )·() 66 ( 48מזומניםושוויממזומנים

מהשקעות:

 977 ) 6,582 ( 1,133סחיריםחובימנכס

 ) 500 ( ) 261 ( 48סחיריםשאינםובחמבכסי

 5,240 ) 16,149 ( 6,035ממניות

 6,121 )·() 7,334 ( 3,377אחרותמהשקעות

 11,838 ) 30,326 ( 10,593מהשקעותההכנסותכלסך

 11,541 ) 30,392 ( 10,641 )ים(הפסדההכנסותלכסך

הוצאות

 1,075 310 287ניהולדמי

 454 116 126ישירותתוהוצא

 195 37 21מסים

 1,724 463 434ההוצאותכלסך

9,81 ) 30,855 ( 10,207הלתקופהוצאותעל(הפסדים)ת io'הכ[עודף 7 

 .מחדשמריין )·(
ניים.יבהכספייםתוחומהדנפרדבלתיחלקויםומההמצורפיםריםוהנא

 .ו
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לשופטיםהשתלמותקרן

תיםיהעמזבכויותםישינויהעלבינייםדוח

וליםגמימדמיםלתקבו

לשנה
שהסתיימה

םיוביוםבשהסתיימוודשיםח-3ל

בדצמבר 31מרץב 31

2021 2020 2020 

רוקבמוקרבמבלתי

ח"שאלפיש"חאלפיח"שאלפי

287,323 289,815 289,815 

4,872 5,941 22,963 

) 5,913 ( ) 5,896 ( ) 15,744 ( 

פהתקוהתילתחליתיםעמויותכז

ם•לעמיתםומ•לשת

ופהלקירהצבתורהבע

 54 54גמלתומקופתוהעבר

פהומהקרהיבצתובערה

 (19,582) (3,605) (5,854)גמלפותולקתועברה

19,52) (3,551) (5,854)וטנ ,צבירהתורהבע 8) 

מדוחמועברלתקופההוצאותעל(הפסדים)תוהכנסעודף
 9,817 (30,855) 10,207והוצאותהכנסות

 287,323 255,454 290,635פהתקוהףולס•םת•עמה•ותוכז

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםרפיםוהמצהנאורים
 ' • i 1' •ו
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2021במרץ 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

-באור כללי 1

הדוחותנערכוםהישלפםמקובליחשבונאותכלליאותםלפיומצמתמצנתובמתכנערכוואלבינייםותחוד .א

 . 2020מברבדצ 31ליוםןהקרלשהמבוקרים

תופו(קםפיננסיישירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהיתענפגמלקופתהיאלשופטיםההשתלמותקרןב.

זה.לחוקוכפופה , 2005-התשס"ה ,גמל)

לשופטיםהשתלמותקרןהוללניהחברה-מנהלתרהחבידיעלותבנאמנוהלתמנםילשופטתלמותהשקרןג.

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

 . 5/041מסי•וןרישתחתפועלתהחברה .ההוןשוקעלהממונהידיעלוכן ,שלה

אחרותהשקעות- 2באור

 .השקעהוקרנותגידורעסקאות ,תונאמנקרנות ,ותסחירסלבקרנותהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף
 .,ו

זכותתרותיוזכאים- 3באור

במרץ 31ליום
 31ליום

מברדצב

2021 2020 
מבוקריבלת

2020 
מבוקר

ש"חאלפיש"חאלפיח"שאלפי

קשורצד-מ"בעלשופטיםתוהשתלמקרןלניהולהחברה

ם'עתידייחוזים 1ב~יהתחייבויות
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133 

 133 689 438זכותויתרות pזכאיהכלסך
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2021במרץ 31וםילבינייםהכספייםלדוחותבאורים

ם 11מהותאירועים- 4ב.אור

/14ביום למועדקודםעודבחברה.כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 6/2020

מטעםירקטוריון,דיו"רזהובכללדירקטוריםמינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהדירקטוריוןפעלהאמור

המדינה.

לגורמירבותפעמיםפנתההחברההמדינה.מטעםחילופייםדירקטוריםמונולאהדוחותעלהחתימהלמועדעד

 .הדיוןועדלמעדנענתהולא"צודחדירקטורותלמנבבקשההמדינה

צ"דחנוכחותללאבדירקטוריון,נסקרווהסייםהכספהדוחותאתלאשרהחברהבאפשרותאיוהאמור,לאור

הדירקטוריםמכסתלהשלמתהמדינה,מטעםדירקטוריםמונוולאמאחרמכ,ךהמשתמעכלעל 1חסרובקוורם

 .המדינהמטעםדירקטוריון"ריומונהולא ,צ 11כדחהמדינהמטעםדירקטורהוסמךולאהמדינה,מטעם

לאחר 1והדירקטוריוןהביקורתבוועדתרוויאוששידונולכךבכפוףהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

 .דירקטוריוןר"ויוחיצונידירקטורהםביניהמדינה,מטעםדירקטוריםשימונו

המאזןתאוידלאחראירועים- sבאור

בתאריךםלסיויגיעההשקעותלניהולההסכםכיערךניירותתופסגההשקעותמנהלהודיע 11/5/2021ריךבתא

פסגות.ההשקעותביתשלהמכירההליןסיוםלאורוזאת 10/8/2021

 .השקעותמנהללאיתורבתהליךהחלהןהקר
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