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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

 ,בע"מלשופטיםהשתלמותקרןבשםתאגידיתגמלכקופת 30.6.07עדשהתנהלה ,החברה

ניתנהלפיה , 28.3.1976מיוםהממשלההחלטתפיעל , 21.10.1976ביוםמ"בעכחברההוקמה

קרןהינההקרן .במשקהשכיריםשלהמגזריםכלשאר ,השתלמותלקרןההצטרפותזכותלשופטים

עובד(הפקדותשכיר"ב"מעמדבישראלהמשפטבתילשופטיהמיועדתלשופטיםהשתלמות

ומעביד).

הקופהשלמחדשארגוןשלתהליך ,גמלקופותבחוקלנדרשבהתאם , 2007בשנתעברההחברה

בע"מ"לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"בשםמנהלתלחברהפוצלהאשר ,התאגידית

ללאתכניתשהינהלשופטים"ההשתלמות"קרןבשםגמלולקופת ,המנהלת")"החברה :(להלן

שלהיחידהפעילותה"הקרן"). :(להלןהמנהלתהחברהע"יבנאמנותהמנוהלת ,תאגידיתישות

הקרן.ניהולהינההמנהלתהחברה

החברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 . 1975-תשל"ה ,הממשלתיותהחברותבחוקכהגדרתה ,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה

 :כדלקמןמוחזקותהמנהלתהחברהשלמניותיה

למנותהזכות ,א'סוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-ישראלמדינת .א

במקרהלהכרעההזכותישראללמדינת .הדירקטוריוןר"כיוישמשמהםשאחדדירקטורים 4

אשר ,הכרעהמניתבאמצעותהחברהבדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשל

העליוןהמשפטביתשופטאולזמןמזמןהעליוןהמשפטביתנשיאשיהיהמיידיעלתוחזק

ההכרעה.לזכותפרטנוספותזכויותלהיוקנוולאו,ידעלשייקבע

למנותהזכות ,'בסוגרגילותמניותבאמצעותבחברהההצבעהמזכויות 50%-החברהעמיתי .ב

החברה.ל"כמנכישמשמהםשאחדדירקטורים 4

בקרןהעמיתיםומספרנטוהנכסים,היקף . 3

לסוף lillמליוני 323כ-לעומת ,mנמיליוני 322כ-הינו 31/03/2022ליוםנטו ,הקרןנכסיהיקף

 . 2021שנת

כולםאשר , 31/12/2021ליום 498לעומת , 496הינו 31/03/2022ליוםהעמיתיםחשבונותמספר

 .ומעביד)עובד(הפקדותשכיר""עמיתבמעמד
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יסודבמסמכישינוי . 4

 .שבניהולההגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5

כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 14/6/2020ביום

מינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהדירקטוריוןפעלהאמורלמועדקודםעודבחברה.

המדינה.מטעם ,דירקטוריוןיו"רמינויזהובכללדירקטורים

פנתההחברההמדינה.מטעםחילופייםדירקטוריםמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

בתקנוןהנדרשכפי 'חיצוניודירקטורדירקטוריםלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמים

המדינה.מצדתגובהכלנתנהלאהדוחפרסוםלמועדנכון ,אולםהחברה

דירקטוריוןהןהמדינה,מטעםויו"ר)דח"צ(לרבותדירקטוריםמונוולאומאחרהאמורלאור

אשרהחברהבאפשרותאיןאלהבנסיבותחסר.בקוורםפועליםהביקורתוועדתוהןהחברה

ובקוורםדח"צנוכחותללאביקורתבוועדתבדירקטוריוןנסקרווהםהכספייםהדוחותאת

 .מכךהמשתמעכלעלחסר,

הביקורתבוועדתויאושרושידונולכךבכפוףהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

ויו"רחיצונידירקטורביניהםהמדינה,מטעםדירקטוריםשימונולאחרוהדירקטוריון,

 .דירקטוריון

המנהלתהחברהעסקימצבב.

העצמיההוןבדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

עצמי(הוןגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשל

 .-2012תשע"ב ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערי

השתלמותקרן .לשופטיםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

מעמיתיההחברהידיעלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלשופטים

 .רגולטוריות)למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינם

לאהחברה ,בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפיהינםמהעמיתיםהנגבותהניהולשהוצאותמאחר

כספיים.לקשייםלהיקלעצפויה

מראש)והוצאותההשתלמות(קרןחייבים ,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלבדקבועורכוש

השפעהלהםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםלחולצפוייםאוחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותית

 .החברה

6 



המנהלתהחברהבניהולהקרןשלהכספיהמצבג.

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 1

נטוהעברות .ח"שאלפי 2,267ממנהונמשכוש"חאלפי 5,225בקרןהופקדוהדוחבתקופת

 .ש"חאלפי 4,140שללסךהסתכמוהקופה)אלהעברותבניכוימהקופה(העברותמהקופה

הקרןתשואת . 2

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםהקרןאתמנהלתהחברה

 . 0.11 %שלבשיעורחיוביתברוטונומינליתתשואההדוחבתקופתבהיהנהקרן .ההשקעות

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

הקופהעמיתילגבינתונים .א

לשנהחודש•ם-3לחודש•ם-3ל
ביוםת"מה oשהב•וםת"מו oשהביוםת"מו oשה

דבצמבר 31במרץ 31במרץ 31

2022 2021 2021 
עמיתים:חשבונותמספר

 313 327 310םיפעיל

 185 185 186פעיליםלא

נטומנוהלים~נכסים

 :ש"ח){באלפי

 196,887 173,260 193,397םיליפע

11 128,669פעיליםלא 7,375 126,380 

תוצאתייםנתונים

 :)ח"ש{באלפי

עבורמשובתיםגמוליםידמ
153 126 598 

חדשיםםימצטרפ

21 4,872 5,225םימולגימדמםיתקבול ,318 

חדםיגמולמדמיםיתקבול
10 -42 

פעמיים

 874- 48לקופהצבירהתוהעבר

 16,642 5,854 4,188מהקופהצבירההעברות

 :תשלומים

 9,616 5,913 2,267פדיונות

-אחרים
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עלהכנסות )הפסדים(עודף
) 19 ( 10,207 40,010 

לתקופההוצאות

מנכסיםשנגבוניהולדמי

 :}ח"ש{באלפי

 1,140 287 306םיפעילולאפעילים

מהפקדותשנגבוניהולדמי
---

 :)ח"ש(באלפי

ממוצעניהולדמישיעור

שנתייםבמונחיםמנכסים

{באחוזים}

 0.37 0.40 0.38ליםיפע

 0.37 0.40 0.38פעיליםלא

ממוצעניהולדמישיעור

{באחוזים}:מהפקדות
---

פעיליםלאעמיתים .ב

לשנהחושדים-3לחודש•ם 3 ;.ל
ב•וםת••מה oשהב•וםת••מו oשהביוםת••מו oשה

דבצמבר 31במרץ 31 ,במרץ 31

2022 2021 2021 
קשר:מנותקיחשבונות

 71 58 61חשבונותמספר

(באלפינטומנוהליםנכסים
48,914 42,576 46,899 

 )ש"ח

מנכסיםושנגבניהולדמי
45 44 178 

 )ח"שבאלפי(

 0.37 0.40 0.38שנגבוצעוממניהולדמישיעור
שנתייםבמונחיםמנכסים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור .ג

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

הוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי 'החוקיההסדרולהוראותלה

מהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף ,בפועלהוציאהשהקרן

שלבשיעורהינם 2022בשנתהראשוניםהחודשים 3ב-בפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.38%כשלשנתישיעורהמהווים , 0.0949%

מלםלחברתהקרןתפעולבגיןםיהמשולמהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

שנקבעוהשיעוריםפיעלוהכלההשקעות,ניהולבגיןולאינפיניטיבע"מופנסיהגמל

 .איתםבהסכם
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ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות .ד

ליוםבהשוואההקרןע"יהמנוהליםבנכסים 0.37%-כשלירידהחלההדוחבתקופת

31 הקופהתשואתבניכוישליליתמצבירהנובעתהנכסיםבסךהירידה , 12/2021/

 .החיובית

המנהלתהחברהשלמבקרחשבוןרואהה.

קליקדניח"רו

חשבוןרואי 'ושותורדיצבי

אביבתל , 28הרכבתרחוב

הדוחלתקופתחקיקההוראות .ו

הרבעון:במהלךהפנסיוניהחיסכוןעלהחליםהדיןבהוראותשחלומהותייםשינוייםלהלן

 :וחיסכוןביטוחההון,שוקרשותעלהממונהוהנחיותחוזרי

במסגרתהמפוקחיםהגופיםשלהתנהלותםאופןהסדרת : 2022-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 1

תיקון-ציבורתלונותבירור

העמדהניירפרסוםבעקבותהוצעזהלחוזרהתיקון . 2.1.2022ביוםפורסםזהלחוזרתיקון

עםולאנשיםותיקיםלאזרחיםהמוסדייםהגופיםשמעניקיםהשירותשיפורבענייןמהרשות

זה:לחוזרהתיקוןבמסגרתהייחודים.למאפייניהםולהתאימםמוגבלות

מטעםאליהםשמופנותציבורלפניותהמוסדייםהגופיםשללמענההזמניםלוחותקוצרו )א(

 .הרשות

זכויותשוויוןבחוקלהגדרתובהתאם-מוגבלות"עם"אדםשלאחת ,הגדרותשתינוספו )ב(

"אזרחלהגדרתבהתאם-ותיק""אזרחשלההשני ;-1998התשנ"ח ,מוגבלותעםלאנשים

שנים. 67לושמלאוכמי-1981התשמ"א ,הצרכןהגנתבחוקותיק"

לגבילההמצורפיםהמסמכיםואתתשובתםאתלרשותימציאוהמוסדייםהגופיםכינקבע )ג(

אנשיםולגביהרשותידיעלאליהםהועברהשבומהיוםימים 21בתוך-ותיקיםאזרחים

 .הרשותידיעלאליהםהועברהשבומהיוםימים 14בתוךמוגבלויותעם

פרסומן.מיוםחודשיםשישההןזהלחוזרהתיקוןהוראותשלתחילתן
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תיקון-ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירורחוזר : 2022-9-2מוסדייםגופיםחוזר . 2

-2016מוסדייםגופיםחוזראתמעדכןכאמורהתיקון . 2.1.2022ביוםפורסםזהלחוזרתיקון

גופיםשלתביעותיישובנושאאתשמסדירציבור"בפניותוטיפולתביעותויישוב"בירור 9-9

ומיצויהשירותשיפוראופןבענייןעמדהניירהרשותפרסמה ,זהחוזרלתיקוןעובר .מוסדיים

נקבעותיקיםלאזרחיםהסיועולצורךבנושאהשיחבעקבותותיקים.אזרחיםבקרבזכויות

הייחודיםלמאפיינים ,התב•עותויישובהבירורהליךאתלהתאיםישכילחוזרהתיקוןבמסגרת

להלן:שמפורטכפי ,ויעילמכבד ,מקצועישיהיהכךזולאוכלוסייה

התשמ"א- ,הצרכןהגנתבחוקותיק""אזרחלהגדרתבהתאםותיק""אזרחהגדרתהוספה )א(

 .שנים 67לושמלאוכמי 1981

אזרחשלתביעותביישובמטעמושפועלמיכילוודאמוסדיגוףעלותיקאזרחשלבתביעה )ב(

 ,הייחודיםלמאפייניהלבבשיםזולאוכלוסייהוהמותאםהמיטביהמענהאתייתןותיק

 .הניתןככלאישיוליווימענהלרבות

הגשתטופסשמילויבאופן ,פהבעלתביעהלהגישותיקאזרחלתובעיאפשרמוסדיגוף )ג(

האזרחפהבעלשמסרלפרטיםבהתאם-המוסדיהגוףנציגידיעליבוצעהתביעה

אלו.לאוכלוסיותופשוטמזורזהליךויבחן ,הוותיק

חייביםבהןהנגישותבהתאמותהמוסדייםהגופיםמחויבים-מוגבלויותעםאנשיםלעניין )ד(

והתקנות-1998תשנ"ח ,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןחוקפיעלשירותנותני

נגישות(התאמותמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןתקנותפיעלובפרט ,מכוחושהותקנו

 .-2013תשע"ג ,לשירות)

 .פרסומןמיוםחודשיםשישההןזהלחוזרהתיקוןהוראותשלתחילתן
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-תיקוןמוסדייםגופיםללקוחותשירות : 2022-9-1מוסדייםגופיםחוזר . 3

בענייןעמדהניירפרסמההרשותהאמור,לתיקוןעובר . 2.1.2022ביוםפורסםזהלחוזרתיקון

יותאםותיקיםלאזרחיםהשירותכינקבעובמסגרתוהחוסכיםלציבורנאותשירותקבלת

התיקוןבמסגרתנקבעלעיל,לאמורבהתאםויעיל.מכבד ,מקצועיויהיההייחודייםלמאפייניהם

החברהמדיניותאתלהתוותשתפקידוותיקיםאזרחיםממונהימנהמוסדיגוףכיזהלחוזר

 .זולאוכלוסייההשוניםהתהלכיםאתולהתאיםצרכיהםאתלפלח ,ותיקלאזרחשירותבנושא

מהווההוותיקיםהאזרחיםציבורובעולם,בישראלהחייםבתוחלתהעלייהבעקבות ,בנוסף

הייחודייםלמאפייניומותאםשירותיקבלזהשציבורנקבעולכןיותרומשמעותיגדולציבור

 .משמעותיהמוסדייםהגופיםמולהממשקבחייהםזהשבשלבהעובדהנוכחבמיוחד

פרסומן.מיוםחודשיםשישההןזהלחוזרהתיקוןהוראותשלתחילתן

עדכון-גמללקופתתשלומיםהפקדתאופןחוזר : 2022-9-5מוסדייםגופיםחוזר . 4

שללתוקףכניסתןדחייתאתהממונהקבעהעדכוןבמסגרת . 8.2.2022ביוםפורסםזהעדכון

הפקדתעלממוכןדיווחבהעברתמעסיקיםחובתבנושא 13.6.2021מיוםהחוזרותהורא

לתתמוסדיגוףחובתבדברוכן,הממונה.שקבעאחידלמבנהבהתאםגמללקופתתשלומים

22ליוםהגמללקופותהתשלומיםהפקדתעלהדיווחלגבילמעסיקחוזרהיזון .5.2022 . 

-הפנסיוניהחסכוןבשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנה : 2022-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 5

עדכון

(להלן:וחסכוןביטוחההון,שוקרשות 13.6.2021ביום . 8.2.2022ביוםפורסםזהעדכון

הפנסיוני"החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחיד"מבנהלחוזרתיקוןפרסמה"הרשות")

לשינוייםהיערכותםולצורךהשוניםהמוסדייםמהגופיםפניותנוכחלחוזר")."תיקון :(להלן

בנספחשהוצעוהשינוייםאתלדחותהרשותהחליטה ,מיטביבאופן ,לחוזרבתיקוןהמפורטים

לייעלמנתעללאמור,בנוסף . 22.5.2022ליוםהחוזרלתיקוןהמצורףמעסיקים)(ממשקהי

שמיום(לתקופההבינייםשלבבוטל , APIבטכנולוגייתלשימושהשוקהיערכותתהליךאת

לחוזר.בתיקוןשנקבע ) 26.11.2023ליוםועד 22.5.2022

מוסדייםבגופיםהביקורתאיכותעלהעמידהחשיבות : 2022-1062שה. . 6

5.4לנספחתיקוןבוצע ,זהלחוזרבמקביל . 16.3.2022ביוםפורסםזהחוזר תיאור"דוח 1.1.

חברהשלתאגידעסקיתיאור"דוח 5.4.1.10לנספחתיקוןוכןביטוח"חברתשלתאגידעסקי
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תיקוןבמסגרת .לציבור"וחשבון"דיןשעניינוהמאוחדבחוזר 5שער , 4חלק , 1בפרקמנהלת'"

החשבוןאהורשלהביקורתשעותהיקףעלהדיווחחובתבוטלה ,לעילכאמורהנספחים

רואהשנותןהשירותסוגילפיהטרחהשכרהיקףפירוטצומצםוכןהתקופתיבדוחהמבקר

"התיקונים"). :(להלןהמבקרהחשבון

המבקרהחשבוןרואהעםההתקשרותבנושאהביקורתועדתשתערוךהדיוןבמסגרת

והיקףאיכותעללעמודוכלויוהדירקטוריוןשהוועדהוכדישכרובדברלדירקטוריוןוהמלצתה

 :הבאיםלהיבטים ,היתרבין ,הדעתאתלתתעליהם ,הביקורתשירותי

 ;הביקורתצוותיהרכבא.

 ;הביקורתבצוותמהחבריםאחדכלשלוהמומחיותהניסיוןרמת .ב

 ;רכיביםלפיבחלוקה ,הביקורתשעותהיקף .ג

 ;ומהותםהביקורתבמסגרתטכנולוגייםבכליםהשימושהיקף .ד

 ;חיצונייםמומחיםעלההסתמכותהיקף .ה

להםשייתןוהמענההמהותייםוהנושאיםהסיכוניםאתלזהותהמבקרהחשבוןרואהיכולת .ו

 ;הביקורתבמסגרת

 .הביקורתומורכבותהחברהלגודלהטרחהשכרביןהיחס .ז

שלהמפורטהשנתיהדוחבמסגרתגםיכללו 'לעילה-אבסעיפיםהמפורטיםההיבטים ,כןכמו

 .המבקרהחשבוןרואה

תיקון-ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל : 2022-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 7

31ביוםפורסםזהלחוזרהתיקון עמיתיםאיתור"נוהלחוזרפורסם 5.2.2012ביום . 3.2022.

מוסדייםגופיםיחלו ,תחילתומיוםשניםתשעבחלוףכי ,היתרבין ,נקבעבמסגרתו "מוטבים

ושלנותקעמםשהקשרעמיתיםשלכספיםשלקיומםבדברהכללילאפוטרופוסמידעלהעביר

הכלליהאפוטרופוסרשאייהיההאמורהמידעהעברתבעקבות ,לכךבהתאם .שנפטרועמיתים

צוהוצאתתוךלניהולוהכספיםהעברתאתהמוסדייםמהגופיםלדרוששבדיןלסמכותובהתאם

נדרשכיעלהההוןשוקברשותהמטהמעבודת ,זאתעםעזובים.כנכסיםהכספיםלניהול

עהיהפגשתצומצםכךההוראותאתליישםיהיהשניתןמנתעל ,הקיימתההסדרהשלעדכון

המוסדייםמהגופיםכספיםמהעברתכתוצאהוהמוטביםהחוסכיםבזכויותהאפשרית

 .הכללילאפוטרופוס

 ,בשנתייםלדחות ,זהלחוזרבתיקוןהוצע ,כאמורלהשלכותפתרונותלייצריהיהשניתןמנתעל

עמיתיםשלחשבונותבגיןהכללילאפוטרופוסהדיווחהוראתיישוםאת ) 2024שנת ,(קרי
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להעברתמתווהגיבושלצורךוזאתשנפטרועמיתיםשלמוטביםושלהקשרעמםשנותק

החוסכים.בזכויותהאפשריתלפגיעהמענהשיספקהכללילאפוטרופוסדיווחים

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליך .ז

מנהל .בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל

בחברה.עוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלהכספים

היעדרנוכחחסרבקוורוםנערכההישיבה ,דירקטוריוןישיבתהתקיימה 2022במאי 24בתאריך

המדינה.מטעםדירקטוריםמינוי

ונהליםבקרותח.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתום ,העריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"ליתבשיתוף ,המנהלתהחברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

תקופהלתוםכיהסיקוהכספיםמנהלעםבשיתוףהחברהמנכ"לית ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו

הדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

אלו.בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

במינויהקשוריםלנושאיםפרט 2022במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

השפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא ,דירקטורים

עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופן

 .כספידיווח
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי)!

אומהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 31/03/2022ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשויים

 2022במאי 23
תאריך

 2022במאי 23
השופטתתאריך

החברה

 כך-.___ 2022במאי 23

כספיםמכהל Iסוויריראובןרו"חתאריך
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(Certification) הרהצה

 :כימצהירהצפת,צילהאני,

 )"המנהלתהחברה" :(להלןמ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"הדוח" :(להלן 31/03/2022ביוםשהסתייםלרבעון

הדעובשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

בהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופה

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

בדוח.המכוסים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתעתםילקבגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלביותיהאפקטאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותילגבמסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

החברהשלולדירקטוריוןהמבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,חסרבקוורםשהתכנסהמנהלת

 :כספי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

'ף 2022במאי 23
 1צילהשופטתתאריך
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(Certification) הרהצה

 :כימצהיר Iראובן 1סוויר , 1אנ

המנהלת")"החברה(להלן:בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :(להלן 31/03/2022ום 1בם 11שהסתלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

בהת"חסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופה

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספ"םהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל

 .בדוחהמכוסים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתזזחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

ערוכיםהכספ"םשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכן ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

החברהשלהפנימיתהבקרהעלי,מהותבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

החברהשלולדירקטוריוןהמבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,חסרבקוורםשהתכנסהמנהלת

 :כספי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהליקו"םכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2022במאי 23
כספיםנהלמ.ראובןסוויריתאריך
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 zozzבמרץ 31ליום

מבוקר'(בלתי



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2022במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקר'(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואהשלסקירהדוח

עמוד

19 

 20-22הצהרות

 23בינייםהכספיהמצבעלדוחותתמצית

 24והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 25-29בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואי

לכבוד
מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון
 2022במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

-(להלןמייבעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
והדוחות 2022במרץ 31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל 1 ) 11החברה 11

 .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופותוזאתהכולל,הרווחעלהתמציתיים
בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

במשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוהנחיות IAS34בינלאומיחשבונאותלתקן
לתקופותכספימידעעלמסקנהלהביאהיאאחריותנו _ 11בינייסלתקופותכספידיווח 11 .האוצר
 .סקירתנועלבהתבססאלחביניים

הסקירההיקף

סקירח 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
שלסקירה _ 11הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר ,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידע
במידהבהיקפהמצומ~מתחינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום ,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפינהבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינו~ל~חנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא 1סקירתנןעלבהתבסס
לקופותכספידיווח IAS34 11בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכלעררה
11ביניים ובהתאםהאוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותבהתאם 1

 ,, .הממשלתיותהחברותרשותלהוראות

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 7לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו 1כוכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןר 11יולתפקידהמיועד

 .מכןהמשתמעכל

 lרב,ג_כבוד

r;/(). 9 , J.7l 
ורשותורדיצבי

חשבוןרואי

 2022במאי 23תאריך:

 073-2040428פקס. , 03-5660094טל. , 67770מיקוד zsהרכבת 'רחאביב:תל



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר, ,אני , ZOOSה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם zozzשנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

z . עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
בדוחות.

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה'אחריםידיעללידיעתנומובא 'לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס'חסרבקוורוםשהתכנס 'שלהלודירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחלושותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם 'לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .א:וכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

Z3 יאמב, ZOZ Z 
תאריך

zo 



החברהמנכ"ליתהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ,צפתצילההשופטת ,אני , 200Sה·"התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדווחהכספייםהדוחותאתבחנתי • 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2022שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם . 2
הנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראית 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו 'כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים 'כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט 'בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא 'לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 'חסרבקוורוםשהתכנס 'שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעללויםכספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;כספימידעולדווחלסכם'לעבד 'לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2022י,אבמ 23
תאריך

~ 
צפתצילההשופטת-החברהלית"מנכ

21 



הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :בימצהיר,סוויריראובןח 11רו,אני , 200Sה· 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2022שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנבוןלאמצגבולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתילואחרלידיעתיבהתאם • 2
הנסיבותלאור 'שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרלואמהותית
 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנושבהן

בדוחהבלולאחרבספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמבל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות
 .בדוחות

שלבחברהלוהתקיימותםלקביעתםאחראי 'בזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני . 4
גרמנואו ,באלהונהליםבקרותקבענולבךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההבנהתקופתבמהלךבפרט 'בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'בזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערבתנועלבהתבסס 'חסרבקוורוםשהתכנס 'שלהלודירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםבלאתא)
החברהיכלותעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםבספידיווחעלפנימיתבקרה
 ;בספימידעולדווחלסבם ,לעבד ,לרשום

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתבלב)
 .החברהשלבספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיובלפיעל 'אחראדםבלמאחריותאומאחריותילגרועבדילעילבאמוראין

 2022 ,יאמב 23
תאריך

~ 
המנהלתהחברהשלהכספיםמנהל-סוויריראובןרו"ח

22 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייביניספהכמצבהעלדוחותתמצית

במרץ 31ליום

2022 2021 
מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2021 
מבוקר

ש"חאלפי

 :נכסים

קבוערכוש

 225 305 273חובהויתרותחייבים
 212 51 211מזומניםושווימזומנים

 437 356 484הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

 484 356 437זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

437 356 484 

437 356 484 

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

 J1 2022במאי, 23
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

צפתצילההשופטת
החברהמנכ"לית

 ה::::::::::::=
סוויריראובןרו"ח

כספיםמנהל

23 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

 n11שאלפיבאור

 1,140 287 306ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,140 287 306ההכנסותכלסך

 1,140 287 306 3וכלליותהנהלההוצאות

 1,140 287 306ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

24 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיינביםייכספהתלדוחוםבאורי

כללי- 1באור

 :כללי .א
בחוקכהגדרתהמנהלתחברההיאמ"בעלשופטיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
 .זהלחוקוכפופה ,-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח
החברותלחוקכפופההיאולכןממשלתיתכחברהגסכיוםמוגדרתהחברה

 .פיועלשהותקנווהתקנותהממשלתיות

 ,תאגידיתגמלמקופתלהפיכתהמבנישינויהחברהביצעה ,האמורלחוקבהתאם
חברהידיעלבנאמנותהמנוהלת )ייהקרןיי-(להלןלשופטיםהשתלמותקרן-לקופה
 .)"החברה"-(להלןמ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלת
עלוכן ,המניותבעלישלהכלליתופהסוהאהחברהדירקטוריוןידיעלאושרהמהלך

ימס(רישיוןמנהלתרהחבכלפעולרישיוןלחברההעניקאשר 'ההוןשוקאגףידי
 . ) 2022דצמברב 31ליוםעדחודש(האישורההשתלמותלקרןואישור ) 51041

לשופטיםהשתלמותקרן 11מהחברהםששונה 30/4/07ביום ,המבניהשינויבמסגרת
קרןיינקראתוהקרן ,"מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל "מ"בע

 . "לשופטיםהשתלמות
החברהעבורחדשתקנוןאימוץתוךהחברהשלההתאגדותתקנוןתוקן ,כןכמו

 .הגמלקופתעבורחדשתקנוןואומץ ,המנהלת

 :הולניימד .ב
למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

ףוובכפבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברהלכךאי .רווח
 .הדיןהוראותפיעלשיקבעהמרבילשיעור

תזרימיעלודוחותמיצהעבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאכספייםבדוחות .ג
לאשהינההחברהשלנהוהשאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר ,המזומנים
 .בקופהמיתיםעהתולחשבוננזקפותוהוצאותיההכנסותיהוכלרווחלמטרות

25 



בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

חשבונאיתמדיניות .א

 .ב

 .ג

המדיניותחינה ,אלהבינייםכספייםדוחותבתמציתהחברהשלהחשבונאיתהמדיניות
 . ZOZlבדצמבר 31לתאריךהכספייםבדוחותשיושמה

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

לתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכה-הבינייםהכספייםהדוחותתמצית
לקרואיש .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללתואינהביניים
 2021בדצמבר 31ביוםשהסתיימהולשנהליוםהכספייםהדוחותעםביחדאותה
 .)"השנתייםהדוחות" :(להלן

 23ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרהבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 . 2022 ,במאי

דעתושיקולבאומדניםשימוש

להשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכותדעתבשיקול

עלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסות ,והתחייבויותנכסיםשלהסכומים
 .אלהמאומדניםשונותלהיות
וההנחותהקבוצהשלהחשבונאיתהמדיניותיישוםבעת ,ההנהלהשלהדעתשיקול

ששימשואלועםעקבייםחינם ,וודאותבאיהכרוכותבהערכותששימשוהעיקריות
 .השנתייםהכספייםבדוחות
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בעוומלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםספייםהכלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 3באור

לשנהחודשים-3ל
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםביום

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 91 22 25דירקטוריםביטוחפרמיית

 71 16 19דירקטוריםגמול

 215 51 58המתפעללגוףניהולדמי

 111 25 34השקעותמנהלניהולדמי

 579 147 154 *מקצועיות

 17 11 2ואינטרנטמחשבאחזקת

 2l 5 3דוחותמשלוח

 27 9 7פנסיוניתמסלקההוצאות

 8 1 4אחרות
--

306 287 1,140 
----

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 26 5 15בסך

----
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מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םבינייםייכספהתוחודלםבאורי

תיוצועקמהוצאותירוטפ *

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

nשאלפי 11 

 78 22 20חשבונותביקורת

 80 17 21פניםמבקר

 139 39 35כספיםמנהל

 130 33 32משפטייעוץ

 44 11 11סיכוניםניהול

 76 19 19ומזכירותאכיפהממונה

 26 5 15מידעאבטחת

 6 1 1מקצועיות

154 147 579 

תויולתויותבחייתה- 4באור

החברהעלהתחייבותםמטילי ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק
ידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטובותיבנס

 .לקופהכספיםהעברת
 .במועדםסולקולאאשרחובותהכספייםהדוחותלתאריךאיוהמנהלתהחברהידיעתלמיטב

ותקשרויתוהםמיסכה- 5באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

מפסגותהקרןנכסישלהשקעותניהולשירותיקיבלההחברה 511012021לתאריךעד .א
 . 0.035%היההניהולדמישלהגביהאחוז ,מ 11בעערןניירות
מנהלעםהתקשרההחברה ,פסגותההשקעותביתשלהמכירההליןסיוםלאור

/5בתאריובפועלההשקעותתיקניהולאתוהעבירהאינפיניטיההשקעות 10/2021 . 
 .מ 11מע 0.035%+תינוהניהולדמישלהגביהאחוז

תפעולשירותילמתןם) 11(מלמ 11בעופנסיהגמלמלסחברתעםהסכםעלחתמההחברה .ב
 . 1110712019ביוםלקופה
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בע"מלשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיינביםפייכסהלדוחותםאוריב

ותיממשלתהתוברהחתושראותרוהילפרשתדנםלתכלשהםרטיפ- 6באור

 .~מיליוני 322הוא 2022במרץ 31וליוםהמאזןליוםבנאמנותהמנוהליםהנכסיםהיקף

 .אלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותתמצית

םייתהומםיעאירו- 7באור

כהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורסיימו 14/6/2020ביום

מינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהדירקטוריוןפעלהאמורלמועדקודםעוד .בחברה

 .המדינהמטעםדירקטוריוןר"יומינויזהובכללדירקטורים

החברה .המדינהמטעםחילופייםדירקטוריםמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

כפי ,חיצוניודירקטורדירקטוריםלמנותבבקשההמדינהלגורמירבותפעמיםפנתה

 .המדינהמצדתגובהכלנתנהלאהדוחלפרסוםנכון ,אולםהחברהבתקנוןהנדרש

הן ,המדינהמטעםר)"ויוצ"דח(לרבותדירקטוריםמונוולאומאחרהאמורלאור

איןאלהבנסיבות .חסרבקוורםפועליםהביקורתוועדתוהןהחברהדירקטוריון

 ,ביקורתבוועדתבדירקטוריוןנסקרווהםהכספייםהדוחותאתלאשרהחברהבאפשרות

 .מכךהמשתמעכלעלחסר,ובקוורםצ''דחנוכחותללא

בוועדתויאושרושידונולכךבכפוףהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

דירקטורביניהם ,המדינהמטעםדירקטוריםשימונולאחר ,והדירקטוריוןהביקורת

 .דירקטוריוןר"ויוחיצוני
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