
לשופטיםהשתלמותקרן

הגמלקופתשלרבעונידוח
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הענייניםתוכן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברדוח
 2022במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות
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 ) certification (הצהרה

 :כימצהירה ,צפתצילה ,אני

 2022במרץ 31ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן") :(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 ."הדוח") :(להלן

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .בדוח

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

 .בדוחהמכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ,קרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלרהיסב

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

וכן- .לקרן

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,הדירקטוריוןשל

 :לקרןהנוגעכספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

לקרן.הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ף
 2022במאי 23

צפתצילההשופטתתאריך
מבכ"לית
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(certification) הרהצה

 :כימצהיר ,סוויריראובן ,אני

 2022במרץ 31ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן") :(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 ."הדוח") :(להלן

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בדוח.

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ,קרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

וכן- .לקרן

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

דיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,חסרבקוורוםשהתכנסו ,הדירקטוריוןשל

 :לקרןהנוגעכספי

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

לקרן.הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 v------ 2022במאי 23
סוויריראובןרו"חתאריך

כספיםמנהל
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לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2022במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2022במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכן

עמוד

 7החשבוןרואהשלסקירהדוח

 8בינייםהכספיהמצבעלדוח

 9והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

 10העמיתיםבזכויותהשינוייםעלבינייםדוח

 11-12בינייםהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןירוא

לכבוד
מ"בעלשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון

 1 .נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2022במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהול )"הקרן~ו-(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
 31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל 1 )"החברהו 1-(להלןמוובעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול
שללתקופותהעמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2022במרץ

אחראיםהחברהשלאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושה
המוסדשל 14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכה

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו . 11בינייםלתקופותכספידיווח~ובחשבונאותלתקינההישראלי
 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

הסקירההיקף

סקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 2410(ישרא)לסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
שלסקירה .הישותוושלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספימידעשל

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר /מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידע
במידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום /והחשבונאיים

מאפשרתאינה ,ולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואין Iלכךבהתאם

מסקנה

אינולווהנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא /סקירתנועלבהתבסס
ןבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאם /המהותיותהבחינותמכלעררה

הנוסףלמידעובהתאםהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח 1ההוושוקעלהממונהלהוראותבהתאם
הממשלתיות.החברותרשותןוועבינייםכספייםבדוחותהנדרש

דירקטורלרבותדירקטוריםמינויהעדרבדבר 4לביאורהלבתשומתאתמפניםאנו /כןכמו
עלהממשלתיותהחברותרשותידיעלחיצונידירקטורוהעדרהדירקטוריוןורווןלתפקידהמיועד

 .מכךהמשתמעכל

 //'!(רבבכבוד
, ) ) / 'J J IL •,./ 

וושרתורדיצבי

חשבורואי

 2022במאי 23 :תאריך

 073-2040428 .פקס , 03-5660094 .טל , 67770דוקמי 28הרכבת 'רחאביב:תל



לשופטיםהשתלמותקרן

בינייםהכספיהמצבעלדוח

 31ליום
בדצמברבמרב 31ליום

2022 2021 ZOZl 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפיביאור

שוטףרכוש

 27,765 4,476 25,794מזומניםושווימזומנים
 279 355 238חובהויתרותחייבים

פיננסיותהשקעות

95סחיריםחובנכסי ,787 121 ,460 103 ,706 

 9,938 8,690 10,649סחיריםשאינםחובנכסי

 75,077 72,132 83,328מניות

 106,640 83,960 106,491 2אחרותהשקעות

 295,361 286,242 296,255פיננסיותהשקעותכלסך

322הנכסיםכלסך ,287 2911073 323 ,405 

 138 438 221 3זכותויתרותזכאים

322העמיתיםזכויות ,066 290,635 323 ,267 

 3231405 2911073 3221287העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

נבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

 כ-------. 2022במאי 23
סוויריראובןח"רואישורתאריך
כספיםמנהלהחברהמנכ"ליתהכספייםהדוחות
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לשופטיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

ביוםשהסתיימוחדושים-3ל

במרץ 31

zozz ZOZ1 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

ZOZ1 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיח"שאלפיח''שאלפיביאור

(הפסדים)הכנסות

 ) 570 ( 48 281מזומניםושוויממזומנים

 :מהשקעות

 4,568 1,133 ) 1,526 (סחיריםחובמנכסי

 243 48 ) 11 (סחיריםשאינםחובמנכסי

 23,345 6,035 4,903ממניות

 14,276 3,377 ) 3,180 (אחרותמהשקעות

 42 432 10 593 186מהשקעותההכנסותכלסך

 41,862 10,641 467(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

 1,140 287 306ניהולדמי

 554 126 146ישירותהוצאות

 158 21 34מסים

 1 852 434 486ההוצאותכלסך

 40 010 10 207 ) 19 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

9 



לשופטיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלבינייםדוח

התקופהלתחילתעמיתיםזכויות

גמוליםמדמיתקבולים

לעמיתיםתשלומים

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחדושים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיחוש'אלפיחוושאלפי

323,267 287,323 287,323 

5,2 25 4,872 21,318 

) 2,267 ( ) 5,913 ( ) 9,616 ( 

לקופהצבירההעברות

 874 48גמלמקופותהעברות

מהקופהצבירההעברות

5) (4,188)גמללקופותהעברות ,854) (16,642) 

5) (4,140)נטוצבירה,העברות ,854) (15,768) 

מדוחמועברלתקופההוצאותעל )סדים(הפהכנסותעודף
 40,010 10,207 (19)והוצאותהכנסות

322התקופהלסוףהעמיתיםזכויות ,066 290,635 323 ,267 

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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לשופטיםהשתלמותקרן

 2022במרץ 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

הדוחותנערכושלפיהםמקובליםחשבונאותכלליאותםלפימצומצמתבמתכונתנערכואלובינייםדוחות .א

 . 2021בדצמבר 31ליוםהקרןשלהמבוקרים

(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהיאלשופטיםההשתלמותקרן .ב

זה.לחוקוכפופה , 2005-התשס"ה ,גמל)

לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה-מנהלתחברהידיעלבנאמנותמנוהלתלשופטיםהשתלמותקרן .ג

המניותבעלישלהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןידיעלאושרהמהלךהמנהלת")."החברה-(להלןבע"מ

 . 5/041מס'רישיוןתחתפועלתהחברה .ההוןשוקעלהממונהידיעלוכן ,שלה

אחרותהשקעות- 2באור

 .השקעהוקרנותגידורעסקאות ,נאמנותקרנות ,סחירותסלבקרנותהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף

זכותויתרותזכאים- 3באור

במרץ 31ליום

2022 2021 

מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2021 

מבוקר

ש"חאלפיש"חאלפיח''שאלפי

קשורצדבע"מ-לשופטיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

221 257 

181 

138 

 138 438 221זכותויתרותזכאיםהכלסך

11 



םיפטולשתוהשתלמןרק

 2022במרץ 31וםילםיביניםייהכספלדוחותםיבאור

םהותיימםיעאירו- 4באור

/14/6ביום למועדקודםעוד .בחברהכהונתםאתהמדינהמטעםוהדירקטורבחברההחיצוניהדירקטורמויסי 2020

מטעםדירקטוריוןר 11יומינויזהובכללדירקטוריםמינויהיעדרנוכחחסרבהרכבהחברהדירקטוריוןפעלהאמור

 .המדינה

לגורמירבותפעמיםפנתההחברה .המדינהמטעםחילופייםדירקטוריםמונוטרםהדוחותעלהחתימהלמועדעד

נתנהלאהדוחלפרסוםנכון ,אולםהחברהבתקנוןהנדרשכפי ,חיצוניודירקטורדירקטוריםלמנותבבקשההמדינה

 .המדינהמצדתגובהכל

וועדתוהןהחברהדירקטוריוןהן ,המדינהמטעםר) 11ויוצוודח(לרבותדירקטוריםמונוולאומאחרהאמורלאור

נסקרווהסהכספייםהדוחותאתלאשרהחברהבאפשרותאיןאלהבנסיבות .חסרבקוורספועליםהביקורת

 .מכךהמשתמעכלעל /חסרובקוורםצ"דחנוכחותללא /ביקורתבוועדתבדירקטוריון

לאחר ,והדירקטוריוןהביקורתבוועדתויאושרושידונולכךבכפוףהמשרהנושאיידיעלנחתמוהכספייםהדוחות

 .דירקטוריוןר"ויוחיצונידירקטורביניהם /המדינהמטעםדירקטוריםשימונו
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