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(certification) הרהצה

כי:מצהירהצפת,צילה ,אני

 2021בי/ני 0l 30ב' Dשהסת"וןבעלר"הקרן")(להלן:טיםופלשתוהשתלמןקרשלוניהרבעהדוחאתרתיקס . 1
 .)"וח"הדן:(להל

מהותיתבדהעושלגמצבוחסרלאומהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

סההמכולתקופהחסתייבהםימטעויהילאם.ימצגםותאנכללוןבההנסיבותרולא ,בוולכלנששהמצגיםדיכחוץהנ

 .בדוח

י
כלמ ,נאות 1באופמשקפיםחדובוללהכאחריכספדעימוייםונהרבעספייםהכהדוחות ,עתיידיעלבהבתסס . 3

הועוהתנםיתיהעמתויוזבכםוייינהשתאןוכרןהקשלתילופעהתוצאותואתיהכספהמבצאתת,יוהמהותהבחינות

ח.ובדותוסהמכולתקופותיםלמועדרןקב

ויילהגילגבליםונהבקרותשלמםקיוולםעתילקבאחראיםזוהצהרההמצהיריםלתהנהמחברהבואחרים •אב . 4
וכן- ,ןקרשלכספיווחדילעהפנימיתולבקרה

חילהבטהמיועדיcוכאלה,יםונהלותרקבשלפיקוחנותחתלקביעתםנוגרמאו ,כאלהםינהלותוקרבקבענו )א(

נהכההתקופתמהלךבבפרטלתנההמהבחברם•אחרידיעלידיעתנולמובא ,לקרן Oהמת"חתיומהעידשמ

 :הדוחשל

~ 

מידהלספקדתהמ'וע ,יפכסחודיועלפנימיתהקרבביעתקעלוניקחפאו ,כספיווחידעלמיתיפנרהבקוקבענ )ב(

תנאוחשבולכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלהירסב

 ; Jההווקשעלנהוהממלהוראותוםילבומק

האפקטיביות •לגבותינונקמסאתצגנוהוןהקרשליוילהגלגבייםלהוהנהבקרותשלהאפקטיביותאתכנורעה )ג(

- jכ l ;הערכתנועלססבהבתדבוחוסהכהמהפוהתקוםלת,יילוגהילגבוהנהליםהבקרותשל

אופןבשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשליתמניהפרהבבקשינויכלבדוחוגילינ )ד(

געוהניכספדיווחעלהמנהלתהחברהלשיתמהפניהבקרהלע ,תיומהבאופןיעהשפלשצפויריסבאומהותי,

ן-וכן.לקר

הביקורתתוועדולוריווטקרילר ,בקרהמןשבוהחלרואהנוגיליוזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחריאנ . 5
דיווחעלמיתניהפהבקרהלגביביותרתדכניהעורכתנהעעלבססתבה ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,וריוןרקטהדישל

 :לקרןהנוגעכספי

חיוורעלמיתפניהבקרההשללתה ,rבהפאובקביעתהיותהותהמוהחולשותם 11המשמעותהליקוייםכלאתא)(

כספימידעעלדווחלולסכםב,דלעשום,לרהמנהלתהרהחבשלביכולתהועלפגייםשצפוסביראשרכספי,
-וכן ;קרןלעוגהנ

להםששיאחריםבדיםועיםבע,רמאולהההנהחעורבתבהמהותית,שאינהביןומהותיתביןת,יתרמ 'כל )ב(
 .ןלקרהנוגעיכספווחירעלהמנהלתהחברהשלתימיפנהבבקרהימשמעותתפקיד

דין.לכפיעלר,חאאדםכלאחריותמאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

rך 2021באוגוסט 24
ךיתאר
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(certification) הרהצה

 :יכרימצה ,יסווירובןרא ,ניא

 2021יוניב 30וםיבשהסתייםלרבעון"הקרן")(להלן:לשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 .)"וח"הד{להלן:

מהותיתעודבהשלמצגבוחסרלאנותית iמועובדהשלנכוןאלמצגכלכוללאיבנוהדוחדייעתי,עלבהתבסס . 2

סהוהמכלתקופהתייחסהבמטעיםיוה'לאמצגים,אותםנכללוןבה•בות oהכורלאבו,שנכללוםימצגהשכדיץוהנח

ח.ודב

למכנאות,ןבאופמשקפיםח 1בדלהכלואחר 1כספומידעייםונהרבעהכספייםהדוחותעתי,ידיעלבהתבסס . 3

והתנועהתיםהעמיבזכויותםיינויהשאתוכןןהקרשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,ותיהמהותהבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםןבקר

הגילוילגביהליםנ\בקרותשלמםויולקלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4
וכן-קרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

חלהבטיםיהמיועדכאלה,נהליםותובקרשלפיקוחנותחתעתםילקבנורמגאוכאלה,ונהליםותקרבבענוק )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעלל•דיעתנואבומ ,ןלקרחסהמתייותיהמעדשמי

הדוח;של

מידהלספקהמיועדת ,יכספדיtוחעליתפנימבקרהעתיקבעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימ'תבקרהקבענו )ב(
o וחשהדולכך 1הכספווח 1הדמהימנותלבג•ביטחוןשלרה 1בr ערספייםכהתr תוחשבונאלכלליבהתאםכים

ההון;קושעלהממונהולהוראותםימקובל

ביותיהאפקט •לגבוינמסקנותאת rוהצגנןהקרשלהגיל!'ילבגהכהליםוהבקרותשלותיהאפקטיבאתהערכנו )ג(

-ןכ r ;והערכתנלעבהבתססח 1דבהמכוסהפהוהתקלתום ,ילויהג •לבגיםהנהלוהבקרותשל

ןבאופשהשפיעזהברבענושאירעכספיוזחידעלתלהמנההחברהשלימית~הפבבקרה ,שינו'כלוח.בדגולינו )'(ד
געוהנכספיווחידעלהמנהלתהחברהשלהפנימ'תהבקרהעלמהותי,פןובאלהשפיעשצפזיסבירוא ,מהותי

וכן-לקרן.

רת tהביקועדת tלוירקטוריוןדל ,רהמבקוןהחשבלרואהגילינוזוההצהרריםהיהמצהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
יווחדלעתיימהפנהבקרהלגביתרוביתיהעדכנהערכתנועלבהבתסס ,חסרםווורקבשהתכנסו .וןיוררקטיהדשל

לקרן:געונהכספי

דיווחעלימיתנהפהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהתיותוהמהתוהחולשוהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(
כספימידעעלווחדל rלסכם .דבלעלרשום,המנהלתברההחשוילתהוביכלפגועשצפוייםסביראשרכספי,

-כןולקרן;גענוה

להםשישאחריםדביםועמעורבים lאההנהלהמעורבתבה ,תית rמהשאינהןןביתימהותבין ,יתמתרכל )ב(
לקרו.געוהנכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותידתפק

ן.ידכלפיעל ,אחראדםכלותימאחראומאחריות•ע 1לגרכדילע•לבאמורןיא

• J 
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לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2021ביוני 30ליום

ם)י'מבוקר(לא



לשופטיםהשתלמותקרן

ב.ינייםיםיכספדוחות

 2021יב.יונ 30ליום

ים}רמב.וק(לא

הענייניםתוכן

ןושבהחהאורשלרהיסקוחד

עמוד

7 

 8נווםיביהכספהמבצלעדוח

 9תווהוצאהכנסותעלםייניבוחד

 10תיםיהעמתיוונמייםוניהשעלנייםיבוחד

11-1נייםביהכספייםחותדלווריםבא 2 
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חשנ.וןרוא•

לכבוד
בע"מלשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירתהנדון:
 2021ביוני 30ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהול ) 11הקרן 11-(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל ,) 11החברה 11-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול
שללתקופותהעמיתיםבזכויותםיוהשינויצאותווההכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2021ביוני
החברהשלאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישה

של 14נאותוחשבלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים
להביעהיאאחריותנו . 11בינייםלתקופותכספי''דיווחבחשבונאותלתקינההישראליהמוסד
 .וסקירתנעלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

הסקירההיקף

סקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
שלסקירהחישות".שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר ,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידע
במידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםוהחשבונאיים,

מאפשרתאינהולפיכ,ןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחורתמביעיםאנואכןלכ,ךבהתאם

מסקנה

אינול 11הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנו,עלבהתבסס
בחשבונאות,לתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערו,ך

 .רהאוצבמשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהוראותבהתאם

דירקטור .לרבותרקטוריםידמינויהדערבדבר 4לביאורהלבתשומתאתמפניםאנוכן'כמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןיו"רלתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

.. ~! 
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לשופטיםהשתלמותקרו

 Dנ"יבהבספ'המצבעלדוח

 31לוום
בדצמברביוני 30ליום

2021 2020 2020 
מבוקרבקורניבלתי

 h "שלאפיש"חלאפיזו"שיפאלביאור
שוטףשרכו

 12,633 12,913 10,377מזומניםושווימזומנים
 lי 89S 268 l68חובה•תרותוםיייבח

•ותנספ•בהשקעות

 119,6SO 8 ~ 130,9 ll3,998ם•סח•רבחונכס•
6,1:י 9,1 !! 7יריםסחםנישאחוביסכנ 1 604 , i 

 65,43S 55י SO 666י lS ~מניות

 z ~ 35,26 60.482 76,615ותחראתוהשקע

 2731655 2.53,253 294,285פיננסיותהשקעותכלסך

 287,456 2661434 305,557הנכסיםכ'וסך

 133 226 327 3זנותויתרותזכאים

Z,305המעיתיםזכויות 30 266,ZOS Z87323י 

 2S7.4S6 266,434 15,557)3העמיתיםותיוזכוההתח"בויותכלסך

בחלקמהוויםםהמצורפינאוריםה

-----~-----יי--· 2021גוסטובא 24
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ורישאךיתאר

ספייםכההחחות

~ 
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פטיםולשהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

לשכה

יימהשהסתחדושים-3לחדושים-6ל

ביוםביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

Z021 2020 ZOZl 2020 Z020 
מבוקרמבו~רבלתי

יפאלאלפיאלפיאלפי

ח"שאלפיש"חש"חש"חש"חביאור

(הפסדים)הכנסות

 ) 297 ( ) 201 ( ) 26 ( ) 267 ( 22מזומניםושנוייםממזומנ

 :ותשקעהמ

 977 3,842 1,476 ) 2,740 ( 2,609סחיריםחובמנכסי

 ) 500 ( 72 93 ) 189 ( 141םסחירישאינםחובמנכסי

 5,240 4,989 4,944 ) 11,160 ( 10,979ותממני

 6,121 5,587 3,972 ) 1,747 ( 7,349ותאחרמהשקעות

 11,838 14,490 10,485 ) 15,83 ~ 21,078שקעותהמתההכנסוכלסך

 11,541 14,289 10,459 ) 16,103 ( 21,100(הפסדים)תוההכנסכלךס

הוצאות

 1,075 , 280 299 590 586הולנידמי

 454 107 124 223 250ישירותהוצאות

 195 52 47 89 68םמסי

 q.39 · 1,724 470 1-902'90ההוצאותכלסך

 9,817 13,850 9,989 ) 17,005 ( 20,196לתקופההוצאותעלם)י(הפסדהכנסותורףע

 .ייםבינייםכספהמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםיםצורפהמיםרוהבא

9 



םיפטולשהשתלמותקרן

םיתיהעמבזכויותייםוהשינעלבינייםוחד

לשנה

תיימהשהסיםדשוח-3לםשיודח-6ל

םוביםביוומייתסהשיוםכומייהסתש

דצמברב 31ניויב 30ניויב 30

2021 2020 2021 2020 2020 

רקבומרקומבילתב

יפאליפלאאלפיפילא

חש"יפאלחש""חשח"שש"ח

 289,815 255,454 290,635 289,815 287,323ההתקופלתחילתםיתיעמתוכויז

 22,963 5,875 5,906 11,816 10,778םימולגימדמתקבולים

 ) 15,744 ( ) 3,317 ( ) 109 { ) 9,213 { ) 6,022 {לעמיתיםיםמולתש

הופקלרהצביבערותה

 54 570 54 570גמלתופומקהבערות

הופקהמבירהצהבערות

 ) 19,582 ( ) 5,654 ( ) 1,761 ( ) 9,259 ( ) 7,615 (גמלתופקולהעברות

 ) 19,528 ( ) 5,654 { ) 1,191 ( ) 9,205 { ) 7,045 (נטוה,ריבצבערותה

רעבומפהולתקתוצאוהעלם)י(הפסדותנסהכעודף

 9,817 13,850 9,989 . ) 17,005 ( 20,196תוצאוהוהכנסותחומד

 287,323 266,208 305,230 266,208 305,230הפהתקווףסלתיםמיהעתיווכז

 .םייבינהכספייםוחותהדמדרבפיבלתחלקיםוומהפיםרהמצוםירוהבא

10 



לשופט~םהשתלמותקרן

 2021ביוני 30ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

הדוחותנערכושלפיהםמקובליםחשבונאות •כללותםאלפימצומצמתבמתכונתנערכואלובינייםדוחותא.

 . 2020בדצמבר 31ליוםהקרןשלהמבוקרים

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתה'אלשופטנםההשתלמותקרןב.
זה.לחוקוכפופה , 2005-התשס"הגמל),

לשופטיםהשתלמותןקרלנ'הולהחברה-מנהלתחברהידיעלבנאמנותמנוהלתלשופטיםהשתלמותקרןג.
המניותבעלישלהכלליתוהאס•פההדירקטוריוןידיעלאושרהמהלךהמנהלת")."החברה-(להלןבע"מ
 . 5/041מס'רישיוןתחתפועלתהחברהון.ההשוקעלהממונהדי 1עלוכן Iשלה

אחרותהשקעות- 2באור

השקעה.ותנוקרגידורעסקאותנאמנות,קרנותסחירות,סלבקרנותהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף

זכותויתרותזכאים- 3באור

ביוני 30ליום

 31ליום
בדצמבר

2021 zozo 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיח"שאלפיש"חאלפי

קשורצד-בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

182 

145 

197 

29 

133 

 133 226 327זכותויתרותזכאיםהכלסך
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2021ייונב 30םליויםיבינהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםאירועים- 4באור

 • rלמועקודםדעו .בחברהםתונכהארנהמדינהמטעםוהדירקטורבחברהניהחיצוהדירקטורסיימו 141612020ביום .א

מטעםיוןדירקטוריר"רמינויזהבכללודירקטוריםמינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהרהחבדירקטוריוןפעלראמוה

ינה.המד

ימרלגורבותפעמיםפנתההחברהנה.ימדהטעםמחילופייםדירקטוריםמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

נתנהלאחהדוםלפרסוןנכולם,ואהברהחןבתקנוהנדרשכפיי,חיצונודירקטורדירקטוריםמכותלבבקשהנהיהמד

המדינה.מצדתגובהכל

נוועדרןוההחברהוריוןטרקידהןה,ינהמדמטעםויו"ר)"צדח(לרבותדירקטוריםמונוולאומאחרהאמורלאור

וקרסנוהסהכספייםתוהדוחתאלאשרהחברהבאפשרותאיוהאלבנסיבות .חסרבקוורספועליםהביקורת

 .כךממעהמשתכלעל ,חסרובקוורסדח"צנוכחותללאביקורת,ועדתבוירקטוריוןבד

לאחריון,ורוהדירקטתורהביקדתבוועויאושרושידונולכךוףבכפהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

ן.דירקטוריוויו"רחיצונידירקטורביניהםהמדינה,םמטעדירקטוריםשימונו

בתאריו·לסיוםיגיעההשקעותללניהוההסכםכיערךניירותפסגותההשקעותמנהלהודיע 1115/2021אריךבתב.

פסגות.ההשקעותיתבשלרהיהמכהליןיוםסרלאווזאת 10/8/2021

 . 30/9/2021ךיראלתעדמפסגותכהאורהתקבלה 22/7/2021בתאריך

 .השקעותנהלכמטייכפיכיבארהבחהחברה

 ..ג

·, 
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