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 לכבוד

 )"החברה המנהלת"( החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 )"הקרן"( המדינה לעובדי השתלמות קרן

 ירושלים
 

 
 2021, מרץב 31ום לי הקרן רשימת נכסיהנדון: 

 
 מבוא

 
יום ל "(קרן"ה - )להלן המדינה לעובדי השתלמות קרן נתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים שלה את סקרנו

של  וההנהלה הדירקטוריון ."הרשימה"( -הלן )ל מצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהויה ,2021, מרץב 31
שוק ההון, ביטוח אגף להנחיות הממונה על  בהתאם הרשימה של הולהצג לעריכה אחראיםהחברה המנהלת 

 .1964 -ופות גמל(, התשכ"ד ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול ק ,וחיסכון במשרד האוצר
 .סקירתנו על בהתבסס הרשימה על מסקנה להביע היא אחריותנו

 
 הסקירה היקף

 
 לתקופות כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 מורכבת ביניים תקופותל כספי מידע של סקירה ".שותהי של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים
קריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, עריכת מ

 בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ויישום ,הכנת הרשימהל האחראים עם בירורים
 להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל ובליםמק ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה
 מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניודע ביטחון

 .על הנתונים הכלולים ברשימה ביקורת של דעת חוות
 

 מסקנה
 

 ,כיםערו םאינ הנתונים הכלולים ברשימהש לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס
 .במשרד האוצר סכוןיוח ביטוח, ההון שוק של אגף תראולהו בהתאם ,המהותיות הבחינות מכל

 
 
 
 
 
 

 ושות' קנובל בלצר 
 חשבון רואי
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