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 המנהלתמאפיינים כלליים של החברה  .א

 כלליתיאור  .1

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ )להלן: "החברה" או "החברה המנהלת"( 

יישמה  שינוי מבני אשר כלל פיצול בין הקרן לחברה המנהלת והחלה את פעילותה 

, עד ליום זה התנהלה החברה כקופת גמל תאגידית 2010בינואר  1במתכונת זו ביום 

. פעילותה היחידה 20/10/1971נים בע"מ אשר הוקמה ביום בשם קרן השתלמות למשפט

 של החברה הינה ניהול הקרן. 

 .החברה הינה חברה מוגבלת במניות

 פירוט בעלי המניות של החברה המנהלת  .2

 החברה הינה בבעלות בחלקים שווים כלהלן:

 .דירקטורים 5עה, והזכות למנות עד בזכויות ההצב 50% -מדינת ישראל  .א

 5בזכויות ההצבעה, הזכות למנות עד  50% -הסתדרות העובדים הכללית החדשה  .ב

 דירקטורים. 

למדינה הזכות להכרעה במקרה של דעות שקולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון 

 .החברה, באמצעות מניית הכרעה המוחזקת על ידה

 האישורים שיש לקופות המנוהלות ע"י החברה המנהלת  .3

השתלמות ענפית לשכירים. האישור חל על כספים המשולמים לקופה הקרן אושרה כקרן 

לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור  19בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנה 

 . מספר אישור המסלולים הוא:1964 -ולניהול קופות גמל( התשכ"ד

 292 -מסלול כללי

 1454 -מסלול מנייתי

 1455 -מסלול ללא מניות

 )מתחדש מעת לעת(. 2016בדצמבר  31תוקף אישור קופת הגמל הינו עד ליום 

 שינוי במסמכי יסוד .4

במהלך הרבעון לא בוצעו שינויים במסמכי היסוד של החברה או של קופת הגמל 

 . שבניהולה
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 תיאור המצב הכספי של הקופה בניהול החברה המנהלת .ב

 המנהלתמספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה  .1

 :31/3/2016 -מספר חשבונות העמיתים ל

  מסלול

מס' 
חשבונות 

  שכירים

  4,203  מסלול כללי

  29  מסלול מנייתי

  31  מסלול ללא מניות

  4,263  סה"כ חשבונות מנוהלים

 

 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת .2

 מסלול

 

היקף 
נכסים 

03/2016  

היקף 
נכסים 

12/2015  

שיעור 
הגידול 
 )קיטון(

 אחוזים  אלפי ש"ח 

 -1.87%  471,756  462,943  מסלול כללי
 -11.55%  2,649  2,343  מסלול מנייתי

 14.73%  3,742  4,082  מסלול ללא מניות

 -1.80%  478,147  469,368  סה"כ נכסים מנוהלים
 

 תשואת הקופה שבניהול החברה המנהלת .3

בשיעור של  שלילית( תשואה מרץ -הדוח )ינוארהמסלול הכללי השיג בתקופת  .א

1.10%. 

בשיעור של  שלילית( תשואה מרץ -ינוארהמסלול המנייתי השיג בתקופת הדוח ) .ב

3.99%. 

( תשואה חיובית בשיעור של מרץ -ינוארהמסלול ללא מניות השיג בתקופת הדוח ) .ג

0.74%. 

 הפקדות ומשיכות )בערכים נומינליים( .4

אלפי  7,837אלפי ש"ח ונמשכו ממנה  11,544 , הופקדו בקרן2016מרץ  -בתקופה ינואר 

 6,085ש"ח. העברות נטו מהקרן )העברות מהקרן בניכוי העברות אל הקרן( הסתכמו לסך 

 . ₪אלפי 
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 מצב עסקי החברה המנהלת .ג

 מצב עסקי החברה .1

בהיות החברה מנהלת קופת גמל ענפית בלבד, הרי שאין היא נדרשת לעמוד בדרישות 

העצמי של חברה מנהלת, כפי שהן נדרשות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  ההון

)קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(, 

 .2012-תשע"ב

. קרן למשפטניםקרן השתלמות  –החברה עוסקת בניהולה של קרן השתלמות אחת בלבד 

מל ענפית וככזו דמי הניהול הנגבים בגין ניהולה על הינה קופת ג למשפטניםהשתלמות 

ידי החברה מעמיתיה הינם דמי ניהול בגובה הוצאותיה בפועל )בכפוף למגבלות 

 רגולטוריות(.

התחייבויותיה הן לנותני וחייבים,  נכסי החברה כוללים סעיפי מזומנים ושווי מזומנים

 השירותים לקרן.

שינויים במצב ענייני החברה המנהלת אשר להם במהלך הרבעון לא אירעו אירועים או 

השפעה מהותית על הדוחות הרבעוניים, ולא חלו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי 

  .החברה

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .2

 .בדוח דירקטוריון ותאירועים מהותיים המצריכים התייחס אירעולא  ,בתקופת הדוח

 

 של השנה הראשוןפעילות ההשקעות של הקופה ברבעון  .3

 כללי מסלול

 מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.  הקופה 

 ונמכרו ₪' מ 2.53 -כ של בהיקף בארץ מניות נרכשו הפעילות במסגרת, הרבעון במהלך 

 של בהיקף"ל בחו סל ותעודות מניות  נרכשו כן כמו. ₪' מ 6.69 -כ של בהיקף בארץ מניות

 .₪' מ 3.1-כ של בהיקף"ל בחו סל ותעודות מניות ונמכרו ₪' מ 4.09 -כ

 -מדד  בהיקף של כ צמודות"ח קונצרניות אגקונצרני, נרכשו ה באפיקפעילות הבמסגרת  

מ' ש"ח. מנגד, נמכרו  10.22שקליות בהיקף של  קונצרניותונרכשו אג"ח  ₪מ'  17.35

שקליות  קונצרניותונמכרו אגרות חוב  ₪מ'  5.16צמודות בהיקף של  קונצרניותאגרות חוב 

"חים בהיקף ואג. במסגרת הפעילות באג"ח בחו"ל, נרכשו קרנות ₪מ'  3.32בהיקף של 

  ₪מ' 5.16"חים בהיקף של ואגונמכרו קרנות  ₪מ'  1.06של 
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 של בהיקף שקליות ממשלתיות חוב אגרות נרכשו, הממשלתי באפיק הפעילות תבמסגר 

 חוב אגרות נמכרו, מנגד. 14.83 של בהיקף צמודות ממשלתיות חוב ואגרות ₪' מ 14.67

 בהיקף צמודות ממשלתיות חוב אגרות ונמכרו ₪' מ 21.81 של בהיקף שקליות ממשלתיות

 '₪.מ 18.67 של

 מניותמשפטנים אג"ח ללא מסלול 

הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.  

מנכסי המסלול מושקעים באגרות חוב ממשלתיות צמודות  65%-נכון לסוף הרבעון, כ

מנכסי המסלול מושקעים באגרות חוב קונצרניות  30%-ושקליות במח"מ קצר ובינוני. כ

 נוני. צמודות ושקליות במח"מ קצר ובי

צמודות מדד  קונצרניות  אג"חנרכשו  ,קונצרניבאפיק הפעילות הבמסגרת במהלך הרבעון,  

א' ש"ח. מנגד,  330ונרכשו אג"ח קונצרניות שקליות בהיקף של כ  ₪א' 315 -בהיקף של כ

 . ₪א'  78.8-נמכרו אגרות חוב קונצרניות שקליות בהיקף של כ

אגרות חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של  במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי, נמכרו 

 .₪א' 269ונמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של  ₪א'  75

 מניותמשפטנים מסלול 

 הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.  

שיפה במהלך הרבעון, שמרה הקרן על רמת חשיפה גבוהה למניות. ברבעון זה, הח 

. מהלך זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות 92%-הממוצעת למניות עמדה על כ

 העמיתים ומטרתו לשמר שיעור חשיפה זה לאפיק המניות. 

ונמכרו   ₪א' 54.75 -במהלך הרבעון, במסגרת הפעילות נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ 

עודות סל בחו"ל בהיקף . כמו כן נמכרו מניות ות₪א' 108.88 -מניות בארץ בהיקף של כ

 .₪א'  27.28-של כ

 ריכוז מידע ונתונים אודות קרן ההשתלמות .ד

 נתונים לגבי עמיתי הקופה .1

  

לרבעון שהסתיים 
 ביום

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 במרץ 31

2016 2015 2014 

       מספר עמיתים:

 2,280 2,199 2,163 פעילים

 2,109 2,070 2,054 לא פעילים

 4,389 4,269 4,217 סה"כ
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    מספר חשבונות עמיתים:

 2,329 2,274 2,170 פעילים

 2,111 2,041 2,093 לא פעילים

     

 נכסים מנוהלים, נטו
 )באלפי ש"ח(:

   

 313,070 321,433 297,763 פעילים

 161,518 156,042 171,605 לא פעילים

     

 נתונים תוצאתיים
 )באלפי ש"ח(:

   

 591 614 81 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 48,622 48,795 11,544 תקבולים מדמי גמולים

 1,235 123 - העברות צבירה לקופה

 21,997 25,875 6,085 העברות צבירה מהקופה

    תשלומים:

 27,973 24,247 7,837 פדיונות

 - -  אחרים

 24,062 4,091 (5,878) עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 

     

    :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 1,904 1,925 459 פעילים ולא פעילים

     

 - - - דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח(: 

     

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 0.41 0.40 0.10 פעילים

 0.41 0.40 0.10 לא פעילים

     

 - - - שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות )באחוזים(:

 
  עמיתים לא פעילים .2

  

לרבעון שהסתיים 
 ביום

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 במרץ 31

2016 2015 2014 

       חשבונות מנותקי קשר:

 987 927 912 מספר חשבונות 

 54,045 52,134 52,859 מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(נכסים 

 222 209 53 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 0.41 0.40 0.10 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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 שיעור דמי הניהול שרשאית החברה לגבות בהתאם להוראות הדין .3

בהיות הקרן מוגדרת כ"קופת גמל ענפית", ובהתאם לאמור באישור משרד האוצר שניתן 

לה, דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים הינם לפי הוצאות שהקרן הוציאה בפועל, 

מהיתרות. האמור בהסדר החוקי חל על כלל קופות  2%בכפוף לשיעור שנתי מרבי של 

 הגמל בישראל. 

, המהווים 0.1%הינם בשיעור של  2016ל ברבעון הראשון בשנת דמי הניהול שנגבו בפוע

 . 0.41%-שיעור שנתי של כ

מובהר, כי דמי ניהול אלה כוללים את הסכומים המשולמים לבנק הפועלים בע"מ ולפסגות 

 ניירות ערך בע"מ, על פי השיעורים שנקבעו בהסכם איתם.

 התפתחויות ושינויים בקרן ההשתלמות .4

בנכסים המנוהלים ע"י הקרן, הקיטון בסך הנכסים  1.8%-ה ירידה של כברבעון הראשון חל

נובע מעודף משיכות כספים ע"י עמיתים )משיכת כספים והעברות לקרנות אחרות( על 

 שהשיגה הקופה במהלך הרבעון.השלילית , וכן מהתשואה לקרןהפקדות כספים 

ברבעון המקביל  ןלרמת וההעברות לקופות אחרות נשארו דומותרמת ההפקדות לקרן 

  .אשתקד

 

 שינויים מהותיים והוראות חקיקה .ה

בתקופת הדוח לא פורסמו הוראות אשר להן השלכה מהותית ביותר או שעתידה להיות להן 

 השלכה כאמור על הדוחות הכספיים. 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים ביניים .ו

 בדוחות הכספיים ואישורם.דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על דיון  .1

מנהל הכספים בחברה מופקד על בקרת העל בהליך אישור הדוחות הכספיים ביניים, ופועל  .2

 במסגרת הבקרות אשר עוצבו בחברה .

התמנה עו"ד . ליו"ר הועדה ועדת הביקורת דנה בדוחות הכספיים בשיבתה כוועדת מאזן .3

 יצחק שלון. 

החברה, הועברו לעיונם של חברי הוועדה במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של  .4

והדירקטוריון טיוטות של הדוחות הכספיים, דוח הדירקטוריון ודוח השוואה 

 מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לדיון בוועדה.  תקציבית,

המלצות הוועדה לאישור הדוחות הכספיים יושמו וגובשו לאחר בחינה של הנושאים  .5

 הבאים:
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 קשורות בדיווח הכספי ודיון בנושא אפקטיביות הבקרה;הבקרות הפנימיות ה .א

 שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; .ב

המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של  .ג

 החברה.

הועברו לחברי הדירקטוריון קודם לישיבת  המלצות הוועדה בצירוף הדוחות הכספיים, .6

 הדירקטוריון. 

 לבקרות ונהליםגילוי  .ז

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי      

 לתום העריכו, המנהלת החברה של הכספים ומנהל ל"המנכ עם בשיתוף, החברה נהלתה

 החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את, זה בדוח המכוסה התקופה

 זו תקופה לתום כי הסיקו הכספים ומנהל החברה ל"מנכ, זו הערכה בסיס על. המנהלת

, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן המנהלת החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות

 להוראות בהתאם הרבעוני בדוח לגלות נדרשת המנהלת שהחברה המידע על ולדווח לסכם

 בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה שקבע הדיווח והוראות הדין

 .אלו

 כספי דיווח על פנימית בקרה

לא אירע כל שינוי בבקרה  2016 במרץ 31ביום  המכוסה המסתיימת התקופהבמהלך 

או סביר שצפוי , הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

 .על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי

 

 

 

 

 

 

 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהדבברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

הבקרהאפקטיביותדבברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקנות

 2007-התשס'יח ,כספי)דיווחעלהפנימית

מהותיבאופןשהשפיעום 1שיבויחלולא 31/3/2016ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.יכספד•ווחעלהפב'מיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפ'עהעשוייםאו

.__/ 

תאר'ך

19/05/2016 
ון 1דירקטוריו"ר 1

19/05/2016 
החברה"ל אתריך

19/05/2016 ----v 
כספיםמבהל , 1ר 1סווראובןרו"ח תאריך

.........., 
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 ) Certification (הצהרה

כ•מצה•רסלע,תמ•ראב•.

"החברה :(להלןם•למשפטנהשתלמותקןרהולילנהחברהשלהרבעונ•הדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 31/3/2016ביוםם 11שהסתןלרבעוהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאתיתומהעודבהשלנכוןלאצמגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

ויה•לאמצגים,אותםונכללןבההנס•בותרולאבו,ושנכללשהמצגיםיכדהנחוץתיתומהעובדה

 .חובדהמכוסהפהולתקבהתי•חסמטע•ם

ןפובאםמשקפיחובדלוהכלרחא •כספעדיומייםנוהרבעהכספייםתוחוהד ,יעת•ידעלבהתבסס . 3

העצמיבהוןהשינויים ,תולוהפעצאותותהכספי,המבצאת ,ותיהמהותתוהבח•נמכל ,אנות

בדוח.המכוסיםפותוולתקלמועדיםהמנהלתהחברהשלמניםוהמזותזרימי

נהל•םובקרותשלומםילקולקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיר•םהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

כן-ו ;המנהלתהחברהשלכספיחוו•דעלהפנימיתלבקרהויהגילוילבג

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהנהליםובקרותקבענו .א

אחר•ם•דיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמת"חסתיומהדעישמלהבטיחעדיםוהמי

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקב•עתעלפיקחנווא ,כספ•דיווחעלפנ•מיתבקרהקבענו .ב

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיןוב•טחשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ןההושוקעלהממונהלהוארותון) FRS (ם 11נלאומיבדיווחילתקנבהתאםערוכיםם 11הכספ

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלויהגיללבג•םיוהנהלתוהבקרשלותיהאפקטיבאתהערכנוג.

המכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםתוהבקרשלהאפקטיביותלבג•מסקנות•נו

כן-והערכתנו;עלבהבתססחובד

ןברבעושאירעיכספחוו•דעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהש•נויכלחודבג•לינוד.

שלמ•תיהפנהבקרהעלמהות•,ןפואבלהשפיעיושצפריסבאותי,ומהןפובאשהשפיעזה

וכן- .•כספוחיודעלהמנהלתהחברה

ןלדירקטוריוהמבקר,ןהחשבואהולרוליניגוזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחרים •אב . 5

ותריבת•העדכנוהערכתנעלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלןור•והדירקטשלהב•קורתעדתולוו

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלבגי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותתוהחולשות"םוהמשמעהליקוייםכלאת .א

ם,ולרשהמנהלתהחברהשלכולתהיבלפגועשצפוייםריסבאשר ,כספיד•ווחעלהפנ•מ•ת

וכן-כספ•;מידעעלודלווחלסכםלבע,ד

דב•םועמעורב•םאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשא•נהוביןת•תומהבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

פיעל ,אחראדםכלמאחריותאוותי•מאחרעולגרדכילילעאבמורןאי

 2016 ,•במא 19
סלע•ר' תאריך



 ) fCertiו cation (הצהרה

..__, 

כי:מצהירסווירי,ראובןאני.

המנהלתי')"החרבה :ן(להללמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח")(להלן: 31/3/2016ביוםם 11שהסתלרבעון

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולאמצגים,אותםוללנכבהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,אנותבאופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות .יעתיידעלבהבתסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .דבוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לבגיונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיחוןיטבשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהותראולהון) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

דבוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריוןהבמקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלבגיביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית
...._,, 

רההבקשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לבע,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאיבהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועדכילעילבאמוראין

 v--- 2016במאי, 19
סוויריראובןרו"חתאריך

כספיםמבהל



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2016במרץ 31ליום

מבוקרים){בלתי



בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2016במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקרים'(בלתי

הענייניםתובן

החשבוןרואישלסקירהדוח

הצהרות

הכספיהמצבעלבינייםתודוח

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

17 

18-20 

21 

22 

23-27 



יושותששתדאלבוק,אבדן,

חשבוןרואיי

. AVAYO" BOCK, SAST/EL & CO 
). CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ( /SR 

ו
 Avayo )acky, cpaרוייח .גק'יאביו
 Bock Eitan, cpa"חרו .איתןגוק

 Sastiel Nir, cpaח"רו .נ•רששתיאל
 Tsatskin Anna, cpaרוח"אנה.צאצקין

 Rusobrov llona, cpaח"רו .אילונהסוגרוגור

שלהמניותעלילבהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בואמ

-(להלןבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלבינייםהדוחתמציתואת 2016במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל"החברה"),

אחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריךובאותשהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהוהפסדרווח

"דיווח IAS34ומיבינלאחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופהכספימידעשלולהצגהלעריכה

להביעהיאאחריותנווחסכון.ביטוחההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםים"בינילתקופותכספי

 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנה

הסק,זהה'קtן

כספימידעשלסקירהוובישראלוןבחשרואילשכתשל 1ירהסקלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה .היישות"שלהמנקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

נהליומיישוםוהחשבונאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתחינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירה

לכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואיןלכ,ןבהתאםבביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

ביקורת.של

מסקנה

ערוךאינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

 11בינייםלתקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכל

 .וחסכוןביטוחההון'שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם

ושרת'ששתיאלנוקו 1א~יו

}-c:ג( ו'ג' ~ p; 
נון Jחרואי

 2016במאי 19ירושלים~

 02-6517729פקס. 02-6540040 .טל 9548326מ•קוד 22הדפוסב•תרח'ירושלים
02-6517729 . Jerusalem 22 belt hadfus st. tef. 02-6540040 fax 

 03-6399629פקס. 03-6399699 .טל 6777855מ•קוד 18ר•בלרח'אביבתל
03-6399629 • st. tef. 03-6399699 fax וTel aviv 18 riva 

il ס.E-mail: office@abs-cpa.c 



דירקטוריוןר"יוהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ,פינטוטובה ,אני , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמגציםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגסהבחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופההתייחסבמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהאתם . 3
תוצאותכספי,ההמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית ,כזוהצהרההמצהיריםהבחברםיאחרלצד ,אני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסהותימדעישמלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם 1לעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיוכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

תאריך

c 19 ,2016במאי 

פינטוטובהעו"דטוריון,

18 



מנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסלע,תמיר Jאני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון}ח 11ודוהכספייםהדוrוחות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות}-להלןיחד(שניהם 2016שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

z . עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהאתם
שבהןהנסיבותלאורושניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותוחות,דהאתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל Jכאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותנוייםיוהשהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהרהצההמצהיריםבחברהאחריםלצדאנו, . 4
גרמנואוכאלה,םיונהלבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותידעישמלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלקוחנויפתחתלקביעתם
ת.הדוחושלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלעלתהבהפארבקביעתההמהותיותוהחולשותיםיהמשמעותהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבוךבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם 1לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהרביןמהותיתבין ,תרמיתכלב}
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאויד

 2016במאי, 19
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףכדו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
כי:מצהירסווירי,ראוןבאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודוו'חהכספייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלךיחד(שניהם 2016שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלךבע"מ

z . עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבחןהנסיבותלאור /שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאת ,ותהמהותיהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםיייעללידיעתנומואב ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
ילרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאוןפהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעווחולדלסכם /לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביותרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2016במאי, 19

אתריו

 ס-.,.___

מנהלסווירי,ראובןרו"ח
כספים
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלבינייםדוחות

 :םינכס

חובהויתרותחייבים

מזומניםשוויוםמזומני

 31ליום
דצמברבבמרב 31ליום

2016 2015 2015 
מבוקרוקרבמבלתי

חש"אלפיבאור

3 182 115 242 
219 303 200 

הנכסיםכלסך 442 418 401

 :הון

מניותהון

הוןכלסך

 :ותיבויהתחי
זכותויתרותםזכאי

.""""" ... """" ... "". --·----- " -----· """ " """"""." " ". 

442 418 401 4 

442 418 401 
... " """""".""""". " ... " """"""""""" . """ ... """ ... """"" ... ותייבויההתחכלסך .

 442 418 401ותיוההתחייבוההוןכלסך

 .םבינייהכספייםדוחות\מהד rניבלחלקמהוויםהמצורפיםםהנאורי

 2016מאי,ב 19
אישורתאריו

הכספייםהדוחות

יוירוסןאוברו"חרלעס = ~

כספיםמנהל
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחםיבינידוחותתיתמצ

ביוםשהסתיימוודשיםח-3ל

במרץ 31

2016 2015 

מבוקרבלתי

ש"חפילא באור

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2.015 

מבוקר

 463שתלמותההןמקרניהולמידמנסותכה

 463 5וכלליותהנהלההוצאות

 463ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

 .בינייםספייםכהמהדוחותדרנפיבלתחלקמהוויםםמצורפיהםאורינה

2.2 

486 

486 

486 

1,925 

1,925 

1,92.5 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

 :כלליא.
מ 11בעלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה-"משפטנים//הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 =(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת ) 11רההחב 11 =(להלן

 :(להלן-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותסייםננפישירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11הקופה 11
 .)"הגמלקופות"חוק

ישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברודשחבממשלתיתכחברההוקמההקופה
 .המשפטניםואיגוד
הקרן.בתקנוןלאמורבכפוף ,שכיריםדיולעורכימיועדתהקרן

 :ניהלודמיב.
לכןאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלהולניבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .יוהדהוראות

המזומנים,תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ג
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהילותהפעאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

תיהחשבונאהמדיניותעיקרי- 2באור

ינלאומייםבספיכדיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , JAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםםהכספייהדוחותתמצית
 .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

הגילויבנהמבדבר 2014-9-11מספרמוסדייםגופיםחוזרההוןשוקאגףרסםפ 2014ביוני 18ביום
הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםהלותמנחברותשלהרבעונייםהכספייםבדוחותהנדרש

> IFRS <. 2014ביוני 30ליוםהרבעונייםםייהכספמדוחותיההחלהזזרחומיישמתהקרן . 

 . 2016במאי, 19ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםרהאושהבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםייםהכספהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםכות,רעהב

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותובהרי .והוצאותהכנסותוהתחייבויות,
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייהכספלדוחותםיבאור

חונהתרותיוחייבים- 3נאור

מראשהוצאות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותןרק

 31יוםל
בדצמברבמרץ 31םליו

2016 2015 2015 

רמבוקמבוקרבלתי

ש"חאלפי

47 54 60 

135 61 182 

חובהותרויתםחייביסה"כ 242 115 182

זכותויתרותזכאים- 4נאור

 31ליום
רבצמבדץרמב 31םליו

2016 2015 2015 

רמבוקרקבומיתבל

חש"אלפי

 60 54 47שמראותסהכנ

 376 358 345םשללתואוצה

 9ממשלתיותיותושורותדסמו

 6 6אחרים

 442 418 401זכותויתרותםאיכזהכלסך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- 5באור

ההרכבא.

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2015 2016 2015 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 32עמיתיםיותבפנטיפול

 24דירקטוריםגמול

 17דירקטוריםביטוחפרמיית

 25מזכירותושירותיותקשורתמשרדיםאחזקת

 3ואינטרנטמחשבאחזקת

 81המתפעללבנקתפעולהוצאות

 41השקעותניהולדמי

 4סלותעודותקרנותניהולדמי

 227ב) 5באור(ראהומקצועימשפטיייעוץ

 8דוחותמשלוח

 1והשתלמויות,כנסיםעיוןימי
-----

463 

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 4בסך

25 

32 

38 

17 

23 

4 

84 

42 

9 

221 

13 

3 

486 

5 

181 

101 

69 

35 

14 

312 

169 

33 

985 

17 

9 

1,925 

18 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 5באור

ומקצועימשפטיייעוץהוצאותפירוטב.

2016 2015 

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2015 

ביוםשהסתיימוםיחודש-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 49 49מנכ"ל

 44 44כספיםמנהל

 29 29משפטייעוץ

 32 32פניםמבקר

 20 27חשבוןרואה

 18 18השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 5 4מידעואבטחתטכנולוגייתניהול

 12 12אכיפהממונה

ותמזכירשירותי

227 221 

197 

177 

113 

148 

93 

74 

49 

18 

47 

69 

985 

קשוריםצדדים- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

 .ישראלומדינתההסתדרות)(לתלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרות .א

ע"ימנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהל-בע"מערךניירותפסגות .ב
 .א) Sביאורראהםמיהתשלו(לפירוטמ"בעערךניירותפסגות

א) Sביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטוריםג.

רווחבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן-4ו 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרן .ד
והפסד).
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

נייםיבהכספייםלדוחותבאורים

תלויותבויותיהתחי-ובאור

בנסיבותהחברהעלותבתחייהמטיליםפיו,עלתקנוהושתותקנו 1958-ח 11שיתהכרשהנתהגחוק .א
כספיםתברהעידיעלמועדםבסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלתבוחוןבגיוקבחשפורטו

 .םטיפמשהיועציהבאמצעותהשארביורובפיגותבחוגביתלעניופועלתרהחבהלקופה.

 .תלויותתויעתבאיותהלנהמחברההדנגכדוחותהאישורלמועדב.

ותפהשתתגיןבח 11שאלף 100כ-שלסךבקשורדצידיעלשלוםתלהישדרהוגשה 2015יוליודשבח .ג

נתחבוהחברה , 2013רבובמנלסוףעדהקשורהצדידיעלשניתנומזכירותותירשיבעלויות
 .תהכספיהדרישהאת
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