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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה -א' חלק

 
 

 ותיאור התפתחות עסקיה החברה פעילות .א

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

לחברה המנהלת והחלה את  הקרןשינוי מבני אשר כלל פיצול בין  יישמה ( המנהלת"

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

. 20/10/1971תאגידית בשם קרן השתלמות למשפטנים בע"מ אשר הוקמה ביום 

 . הקרןהינה ניהול של החברה פעילותה היחידה 

  מניות.ברה מוגבלת החברה הינה חב

 בחלקים שווים כלהלן: החברה הינה בבעלות

 .דירקטורים  5 עד הזכות למנותובזכויות ההצבעה,  50% -מדינת ישראל  (1

 5 עד בזכויות ההצבעה, הזכות למנות 50% -הסתדרות העובדים הכללית החדשה  (2

  .דירקטורים

למדינה הזכות להכרעה במקרה של דעות שקולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון 

 החברה, באמצעות מניית הכרעה המוחזקת על ידה. 

 תרשים מבנה אחזקות

 

 תחומי פעילות .ב

 קרן השתלמות למשפטנים.  ניהול מלבד אחרת פעילות אין לחברה

 לב ובשים) ענפית קופת גמל של מנהלת וכחברה המנהלת החברה לתקנון בהתאם

 החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות חוק להוראות

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים ניהול מדמי נובעות

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .ג

לא בוצעו כל השקעות בהון החברה ולא נערכה כל עסקה מהותית בהון החברה על ידי 

 בחברה או במניותיה. בעל עניין
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 חלוקת דיבדנדים .ד

החברה, בהיותה חברה הפועלת ללא מטרת רווח המנהלת קופת גמל ענפית, גובה 

מעמיתיה דמי ניהול בהתאם להוצאותיה בפועל אשר מוצאות לשם ניהול החברה ומתן 

 , מבלי שייוצרו בחברה הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור.הקרןשירותים לעמיתי 

 ה אין ולא תהיה יכולת לחלק דיבידנד.לפיכך לחבר

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק ב
 

 מוצרים ושירותים .א

 מסלולי השקעה: 3קרן השתלמות למשפטנים, ופועלים בה החברה עוסקת בניהול  (1

  כללי"משפטנים מסלול". 

  תומני"משפטנים מסלול". 

  ללא מניות"משפטנים אג"ח מסלול". 

קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי החברה הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק 

קופות הגמל המאושרת כקרן השתלמות לשכירים על ידי הממונה על שוק ההון, 

שתוקפו  292ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ועל ידי נציבות מס הכנסה באישור מס' 

מית לצבור כספים )מתחדש מעת לעת(. הקרן מאפשרת לע 31/12/2016עד ליום 

 לצרכי השתלמות או לחסוך בה לכל מטרה וליהנות מהטבות מס. 

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על 

במדיניות ההשקעות הספציפית לכל  פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב

 מסלול. 

 שווקים העיקרייםהחברה בשינויים מהותיים הצפויים בחלקה של  (2

. יחד עם זאת, קרנות ההשתלמותבתחום בחלקה ינויים מהותיים החברה לא צופה ש

עמיתי הקופות והמעבידים  בעקבות השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק,

המפקידים עבור עובדיהם בוחנים את אפשרות ניוד כספי החסכונות בקופותיהם. לכן 

 מקרן השתלמות אחת לאחרת. יתים מועברים מספר רב יותר של חשבונות עמ

 מוצרים חדשים (3

 בשנת הדוח לא הופעלו מוצרים חדשים על ידי החברה. 
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 בניהול החברה הקרןמידע אודות עמיתי  (4

 הקרןנתונים לגבי עמיתי  (א

  2015 2014 2013 

 מספר עמיתים:
   

 2,361 2,280 2,199 פעילים

 2,103 2,109 2,070 לא פעילים

 4,464 4,389 4,269 סה"כ

  
   

 מספר חשבונות עמיתים:
   

 2,363 2,329 2,274 פעילים

 2,151 2,111 2,041 לא פעילים

  
   

 נכסים מנוהלים, נטו
    )באלפי ש"ח(:

 288,490 313,070 321,433 פעילים

 162,149 161,518 156,042 לא פעילים

  
   

 )באלפי ש"ח(: נתונים תוצאתיים
   

 1,142 590 614 גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים דמי

 49,779 48,622 48,795 תקבולים מדמי גמולים

 193 1,235 123 לקרןהעברות צבירה 

 23,776 21,997 25,875 מהקרןהעברות צבירה 

 תשלומים:
   

 33,805 27,973 24,247 פדיונות

 - - - אחרים

 33,316 24,062 4,091 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 

  
   

 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
   

 1,743 1,904 1,925 פעילים ולא פעילים

  
   

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

  
   

 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :
   

 0.40 0.41 0.40 פעילים

 0.40 0.41 0.40 לא פעילים

  
   

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

  
   

 ממוצע )באחוזים(: שיעור הוצאות ישירות
   

 0.04 0.02 0.03 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 0.01 - 0.01 עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

 - - - בגין השקעות לא סחירות

 0.07 0.06 0.07 עמלות ניהול חיצוני

 0.01 - 0.01 עמלות אחרות

 - - - הוצאות מוגבלות
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 עמיתים לא פעילים: (ב

  2015 2014 2013 

       חשבונות מנותקי קשר:

 951 987 927 מספר חשבונות 

 63,267 54,045 52,134 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 253 222 209 )באלפי ש"ח(דמי ניהול שנגבו מנכסים 

 0.40 0.41 0.40 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

  
   

 

 הוראות הדין:ל בהתאםניהול שרשאית החברה לגבות השיעור דמי  (ג

  2015 2014 2013 

שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות לפי 
 הוראות הדין)באחוזים(:

      

 פעילים
         

2.00  
         

2.00  
         

2.00  

       לא פעילים: 

 מנותקי קשר
         

2.00  
         

2.00  
         

2.00  

 אחר
         

2.00  
         

2.00  
         

2.00  

 דמי ניהול (ד    

מוגדרת כקופת גמל ענפית, ובהתאם לאמור באישור משרד האוצר  הקרןבהיות 

 שהקרןשניתן לה, דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים הינם לפי הוצאות 

יתרה הצבורה בחשבונות המ 2%הוציאה בפועל, בכפוף לשיעור שנתי מרבי של 

 . העמיתים

 2014, בשנת 0.40%הינם בשיעור של  2015דמי הניהול שנגבו בפועל בשנת 

 . 0.40%בשיעור של  2013ובשנת  0.41%בשיעור של 

 

 התפתחויות ושינויים בקופת הגמל (5

, וזאת על הקרןבסך הנכסים המנוהלים על ידי  0.7%-של כ עליהבשנת הדוח חלה 

בפדיון כספים זאת ניתן לראות ירידה  עם אף צבירה שלילית, בדומה לשנים קודמות.

מהקרן לקרנות ת כספים , ומנגד עליה בהעבר2013-2015 על ידי עמיתים בין השנים

 אחרות.השתלמות 

 תחרות .ב

כתוצאה מרפורמת בכר, מצוי תחום הפעילות כולו בתהליכים מהותיים המשפיעים, בין 

היתר, על התחרות בתחום. החקיקה פתחה את הדרך לניוד עמיתים בין הקופות כמעט 

ל אותם עמיתים יעשה אך ורק בהתאם ללא מגבלה. במקביל קבעה החקיקה כי ניודם ש
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לכללים וע"י יועץ או משווק מוסמכים. בשנים האחרונות וכך גם בעתיד, שיווק קופות 

 .והתחרות על העמיתים הינה מורכבת הגמל תפס תאוצה

. 0.3%-הינו כ קרנות ההשתלמותבשוק  הקרן, חלקה של 2015בדצמבר  13נכון ליום 

מצויה  שכן הקרןלמיטב ידיעתה של החברה לא ניתן להצביע על מתחרים ספציפיים, 

הפרטיות, בעוד היא מוגבלת בצירוף עמיתים אשר  קרנות ההשתלמותבתחרות מול כל 

 בלבד.  לקרןעונים על תנאי ההצטרפות 

 לקוחות .ג

 תלות בעמיתים (1

תלות  לה איןיקים ואין לחברה הסדרים עם מעס מיועדת לעורכי דין שכירים.הקרן 

 בעמית בודד או במספר מצומצם של עמיתים.

 הקרןמידע אודות עמיתי  (2

 

2015 

 

2014 

 10.53% תממוצעה מהצבירה פדיונותהשיעור 

 

10.80% 

 46.55 הקרןגיל ממוצע של עמיתי 

 

45.86 

 11.72 הקרןוותק ממוצע של עמיתי 

 

11.35 

 

 מידע נוסף ברמת כלל החברה -חלק ג'

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  .א

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( פורסמה  29.7.2015ביום  (1

, המהוות טיוטת 2015-)רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ה

פיננסיים )קופות גמל( )רכישה ומכירה של ניירות תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים 

. בין היתר, על פי התיקון המוצע, גוף מוסדי לא יהיה רשאי 2009-ערך(, התשנ"ט

לרכוש או למכור וכן להחזיק ניירות ערך באמצעות תאגיד בנקאי אשר מעניק לו 

 שירותי תפעול או ניהול. 

טת חוזר בנושא בחירת קופת טיופורסמה הממונה על שוק ההון  29.12.2015ביום  (2

הקובעת, בין היתר, כי בחירת קופת מחדל )לרבות מסוג קרן השתלמות( בידי  גמל

מעסיק תיעשה באמצעות הליך תחרותי שמאפשר לכלל חברות המנהלות הזמנות 

פורסם פורסמה הממונה על שוק ההון  13.3.2016שווה להשתתף בו. יצוין כי ביום 

ריג מתחולת החוזר קופות שנגבים בהן דמי ניהול על פי חוזר סופי בעניין אשר הח

 הוצאות בפועל. 
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 חסמי כניסה ויציאה .ב

 פעילות החברה הינם כדלקמן:חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של 

 דרישות הון עצמי מחברה מנהלת. 

 השקעה ו תיומחייבות השקעות בתשת, לרבות הוראות הות רגולציההורא

 תם ושדרוגם.וקבאמצעים טכנולוגיים מתקדמים, תחז

 .קיום כוח אדם מיומן במגוון המוצרים ותחומי הפעילות הפיננסית 

  שליטה בחברה מנהלת והיתר לנהל קופות גמל.לקבלת היתר ממשרד האוצר 

 לפירוט בנושא הוראות רגולציה החלות על החברה ראה סעיף א' לעיל. 

 קריטייםגורמי הצלחה  .ג

 הצלחה הקריטיים בתחום כוללים: הלמיטב הערכת החברה, גורמי 

  למדדי ההשוואה  רמה סבירההחברה ב המנוהלת על ידי הקרןתשואות שמירת

 ולקרנות מתחרות.

  .ניהול מקצועי עם יכולת תגובה מהירה לתנודות בשוק ההון המקומי והעולמי 

   .שימור קהל עמיתים, תוך הכללת נציגות של העמיתים במוסדות החברה 

  .ניהול יעיל, ללא מטרת רווח ודמי ניהול נמוכים 

 על רמת סיכון נמוכה  שמירה על סטיית תקן נמוכה של השקעות הקרן, המעידה

 .יחסית של הקרן

  איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה שמירה על

 וזמינה לעמיתים, תוך הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

 םטורישינויים רגולהקפדה על ציות לחוק ומתן מענה ל. 

  מערך בקרה יעילהפעלת. 

 השקעות .ד

 מבנה ניהול ההשקעות

החברה המנהלת התקשרה עם מנהל תיקים, פסגות ניירות ערך בע"מ אשר מנהל את 

. למנהל התיקים מחלקת השקעות ייעודית האמונה על ניהול נכסי קופות הקרןנכסי 

מפעליות ולקוחות מוסדיים )להלן: "מחלקת ההשקעות"(. מחלקת ההשקעות פועלת 

לי השקעות המתמחים באפיקי תחת סמנכ"ל ההשקעות בחברת ניירות הערך ומונה מנה

מניות, אג"ח, ני"ע חו"ל, נכסים אלטרנטיביים ונדל"ן. את פעילות  –ההשקעה השונים 

( של בית ההשקעות, המעבירות BUY SIDEההשקעות תומכות מחלקות מחקר )

מקרו, -סקירות וניתוחים שוטפים על החברות השונות בישראל ובעולם ומחלקת מחקר

הכלכלה והשווקים. פעילות העמדת הלוואות לא סחירות  המספקת סקירות על מצב

 לחברות מרוכזת במחלקת האשראי הלא סחיר של בית ההשקעות.
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 תיאור אופן ניהול ההשקעות

השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות של הדירקטוריון של החברה 

שקעות לשבועיים מתכנסת ועדת הההמנהלת ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות. אחת 

 סקירות מאקרו ומיקרו מהמחלקה הכלכלית שלומוצגות בפניה  החברה המנהלת, של

על השינוי בתמהיל  הקרןוסקירה ממנהל ההשקעות הרפרנט של  בית ההשקעות

ההשקעות ביחס לוועדה קודמת וביצועי הקופות בהשוואה למדדי ביצוע שונים. כמו כן, 

חויות השוק ולגבי הצורך, אם קיים, מוסר מנהל ההשקעות את הערכותיו לגבי התפת

בהתאמת מדיניות ההשקעות. לאחר דיון, מקבלת הוועדה החלטות בנוגע לאפיקים 

. ועדת ההשקעות אינה דנה בדרך כלל הקרןמדיניות ההשקעות של השונים ובנוגע ל

כאשר מדובר בעסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות( בניירות ערך  –)למעט חריגים 

 מסוימים. 

מיושמת על ידי מנהל ההשקעות באופן יחסי לרמת  החברה מדיניות ועדת ההשקעות של

 . ובהתאם לשיקול הדעת שהותירה בידיו הוועדה  שנקבעה בכל מסלולהסיכון 

מנהל ההשקעות בהתאם להמלצות של  ל ידינעשית עואגרות החוב בחירת המניות 

 .ולניתוחי החברות המתקבלות ממנה חברת האם  המחלקה הכלכלית של

מדיניות הגידור של החברה מיושמת בעיקר לצורך גידור חשיפות מט"ח בהתאם 

 .למדיניות ההשקעות של הדירקטוריון

 הון אנושי .ה

על פי במיקור חוץ.  ומנהל כספיםמנכ"ל מעסיקה החברה אינה מעסיקה עובדים, החברה 

 מעביד. -התקשרות לא קיימים יחסי עובד ההסכם 

מבוצעות באופן שוטף בשיתוף עם נותני השירותים לחברה ועם לנושאי המשרה הדרכות 

 הבנק המתפעל.

תגמול לנושאי משרה מבוסס על תשלום חודשי קבוע בהתאם להסכמים. ראה מדיניות 

  .//:goo.gl/akyAdshttp תגמול נושאי משרה באתר האינטרנט של החברה בכתובת

 למידע אודות נושאי משרה בחברה ראה פרק ד' להלן. 

 שיווק והפצה .ו

חוקקה הכנסת את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ  2005ביולי  25ביום 

)להלן: "חוק הייעוץ הפנסיוני"(. כמו כן, פורסמו  2005פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלות  2006בפברואר  26ביום 

חוק הייעוץ הפנסיוני מבחין  . ) להלן: " תקנות עמלות הפצה"(.2006 -הפצה(, התשס"ו 

בין שני סוגי עיסוקים שונים: יועץ פנסיוני, שעיסוקו במתן ייעוץ ללקוחות בנוגע למוצרים 

הרשאי לשווק מוצרים פנסיוניים שהוא בעל פנסיוניים ללא זיקה אליהם וסוכן פנסיוני 

זיקה אליהם. שני העיסוקים טעונים קבלת רישיון ולא ניתן להחזיק בשני הרישיונות 

 . במקביל

http://goo.gl/akyAds
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לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה למעט אינו רשאי גוף מוסדי 

ר על בחוק קופות הגמל נאס נקבע בתקנות. המרביתשלום עמלת הפצה ששיעורה 

או  לקרןחברה מנהלת לשלם לאדם עמלה או כל תמורה אחרת, בשל הצטרפות עמית 

המשך חברות בה, בשל משיכת כספים או העברתם למעט עמלת הפצה ליועץ פנסיוני או 

 לבעל רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני או משווק השקעות כאמור לעיל

ה משלמת עמלות למשווקים ו/או ואינ לא התקשרה בהסכמי הפצה או שיווק החברה

 מבוצעת באמצעות מנהל ההשקעות.   הקרןיועצים פנסיונים. פעילות שימור העמיתים של 

 ספקים ונותני שירותים .ז

 –ספקים עיקריים, אשר ליבת פעילותה של החברה מבוצעת באמצעותם  2לחברה 

 . הקרןתפעול חשבונות העמיתים וניהול השקעות 

 הקרןתפעול  (1

ציוד ובמשרדים, או בח אדם, והפועלים באמצעות המנגנון העומד לרשותו בכבנק 

 הקרןידיו, מבצע את הפעולות הנחוצות לתפעול -באמצעות גוף אחר שיוסמך על

ל בהתאם ו, הכהקרןובכלל זה מתן דוחות לעמיתים ולגופים המפקחים על פעילות 

שנה מסך הנכסים ל 0.07%שיעור התשלום לבנק הפועלים הוא  להסדר התחיקתי.

 בדומה לשנה קודמת. ,המנוהלים

 הקרןניהול השקעות  (2

 שיעור התשלום לפסגות הוא  .הקרןמשמש כמנהל השקעות של  פסגות

 בדומה לשנה קודמת. ,לשנה מסך הנכסים המנוהלים 0.035%

 רכוש קבוע .ח

 .רכוש קבוע אין לחברה

מערכות המחשוב המשמשות את החברה הינן מערכות של המתפעל )בנק הפועלים(, 

 לפיכך אין לחברה תוכניות עתידיות לפיתוח מערכות או רכישה של מערכות. 

 עונתיות .ט

בתחום זה יש להבחין בין חשבונות במעמד שכיר )עובד ומעביד(, לבין חשבונות במעמד 

 עצמאי )הפקדות העמית בלבד(.

בעוד שבחשבונות במעמד שכיר תזרים ההפקדות נגזר כשיעור מהמשכורת ומתפלג 

אחידה על פני כל השנה הרי שבחשבונות במעמד עצמאי תזרים ההפקדות בצורה 

מתרכז בעיקר לקראת סוף שנת המס, זאת משיקולי מס ותזרים המזומנים של העמיתים 

מכיוון שעמיתי נת המס. וכן הגברת פעילות ההסברה הנערכת בעיקר לקראת סוף ש

 החברה הינם עורכי דין שכירים בלבד, אין לחברה עונתיות לעניין הפקדות עמיתים.  
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 נכסים בלתי מוחשיים .י

 אין נכסי קניין רוחני, לרבות פטנטים, סימני מסחר, רישיונות וזיכיונות.לחברה  (1

ידי , המאגר מתופעל ומוחזק על הקרןברשות החברה קיים מאגר מידע של עמיתי  (2

הבנק המתפעל, אשר אחראי גם על תפעול אתר אחזור המידע לעמיתים. במסגרת 

המתקבל מידי שנה מבנק הפועלים כולל התייחסות לבקרות  ISAE3402-מסמך ה

לעניין מאגר המידע, וכן מבוצעות בקרות שנתיות מול הבנק המתפעל על ידי מנהל 

 ם במסמך. אבטחת המידע של החברה לעניין הנושאים שאינם כלולי



 גורמי סיכון .יא

 :החברה על החלים הסיכון גורמי מפורטים להלן

מידת ההשפעה של גורם הסיכון  גורם הסיכון סוג הסיכון
 על החברה המנהלת

 התמודדותדרכי 

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

 השפעה
 קטנה

האטה בפעילות הכלכלית במשק עשויה לפגוע בהכנסה  סיכוני מאקרו
הפנויה במשק ולהגדיל את הכספים הנמשכים על ידי 

 עמיתים

  V  החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות 

 הרגולציה.הזמנים הקבועים בהוראות 

חשיפה של תיק ההשקעות לתנודתיות המאפיינת את  ענפייםסיכונים 
שווקי הכספים בארץ ובחו"ל, תנודתיות זו מושפעת 

מגורמים רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם, כגון 
 שינויי בשערי ריבית, מטבעות ואינפלציה

V    לחברה המנהלת ועדת השקעות המתכנסת
אחת לשבועיים ונוקטת פעולות במידת הצורך 

, מנהל הקרןבתיק ההשקעות המנוהל על ידי 
מבצע פעולות באופן שוטף  הקרןההשקעות של 

בתיק ההשקעות במסגרת מדיניות ההשקעות 
 שנקבעה על ידי החברה. 

בכל הנוגע להעדפת השקעות בחסכון  טעמי הציבור
 לטווח ארוך

 V   החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות 

 הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה.

פעילות החברה כפופה לפיקוח  – שינויים ברגולציה
ואישורים מטעם גורמים רגולטורים שונים, לפיכך היא 

עשויה להיות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות 
 המוכתבים על ידי גורמים אלה ומשינויי חקיקה בתחום

V    החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה
ויועץ משפטי לקבלת שירותים שוטפים, לרבות 

מעקב אחר הוראות הדין החלות על ניהול 
 החברה ואופן העמידה בהן

החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים    V בחירת זהות קופת הגמל על ידי העובד
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות 
הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה, וכן 

 פעולות שונות מול מעסיקים. 

 סיכונים
מיוחדים 

 לחברה מנהלת

להפקדת הכספים, רישומם  עסיכונים תפעוליים בכל הנוג
 ושיוכם לחשבונות העמיתים

V    ניהול חשבונות העמיתים על ידי מערכת
המחשוב של הבנק, אשר מבוקרת באופן קבוע 
ושוטף, לרבות בקרות שוטפות ותקופתיות 

 המבוצעות על ידי החברה המנהלת. 
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון  גורם הסיכון סוג הסיכון
 על החברה המנהלת

 התמודדותדרכי 

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 סיכונים
מיוחדים 

 לחברה מנהלת

משפטיים כתוצאה מאי קיום הוראות רגולציה סיכונים 
שונות החלות על החברה, היעדר אפשרות לאכוף באופן 

משפטי קיומו של הסכם וכן הסיכון להפסד בתביעות 
 שיוגשו כנגד החברה

 V   החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה
ויועץ משפטי לקבלת שירותים שוטפים, לרבות 

ניהול מעקב אחר הוראות הדין החלות על 
 החברה ואופן העמידה בהן. 

פגיעה במוניטין החברה אשר עשויה להשפיע על 
 פעילותה, היקף נכסיה ומספר העמיתים בה

 V   בהתאם להוראות הדין החלות עליה  הקרןניהול
 ומתן שירות שוטף באופן יעיל לעמיתים

של סיכונים 
הקופות בעלי 

השפעה 
מהותית על 

 החברה

קופת הגמל בניהול החברה מושפעת מגורמי סיכון 
שונים, לרבות סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים 
גיאוגרפים. סיכונים אלה, ככל שיתרחשו, ישפיעו על 

החברה המנהלת, שניהול קרן ההשתלמות הינה 
 פעילותה היחידה. 

 . הקרןלפירוט הסיכונים ראה דוח סקירת ההנהלה של 

    

 מהותיים והסכמי שיתוף פעולההסכמים  .יב

 .או הסכמי שיתוף פעולההחורגים ממהלך העסקים הרגיל לחברה אין הסכמים מהותיים 
 



 היבטי ממשל תאגידי -חלק ד'

 רקטורים של החברה המנהלתהדי .א

 מספר ת.ז. שם
שנת 
 לידה

 נתינות מען

 חברות בדירקטוריון וועדותיו

חיצוני 
 /פנימי

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

עובד של 
החברה, 
חברה 
בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו בחמש 
השנים האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 דירקטוריון עניין
ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

יהודה 
 שטיין

30363618 1939 
התקופה 

20 
 ירושלים

 - עו"ד 1.2001 - כשירות פנימי   חבר חבר ישראלית

תמיר 
 סלע

57711699 1962 
כפר 
 מנחם

 6.2013 - כשירות פנימי     חבר ישראלית

עו"ד, תואר ראשון 
 LL.Bבמשפטים 

 MBAותואר שני ו 
במינהל עסקים. 

עוסק בעריכת דין 
ובניהול קופות גמל 

 ענפיות

- 

טובה 
 פינטו

65245995 1950 
אלוף 

קלמן מגן 
 ת"א 3

 9.2013 - כשירות פנימי חברה   יו"ר ישראלית
כלכלנית מוסמכת 

במנהל עסקים 
 ועו"ד ניהול וייעוץ

- 

 1980 40306144 טל פרג'ון
חיים תורן 

11 
 ירושלים

 8.2014 - כשירות פנימי     חבר ישראלית

השכלה: תואר 
ראשון ושני 
 במשפטים. 

תעסוקה: עורך דין 
בפרקליטות 

המדינה, המחלקה 
 הכלכלית.

- 
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 מספר ת.ז. שם
שנת 
 לידה

 נתינות מען

 חברות בדירקטוריון וועדותיו

חיצוני 
 /פנימי

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

עובד של 
החברה, 
חברה 
בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו בחמש 
השנים האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 דירקטוריון עניין
ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

יצחק 
 גורדון

13902887 1975 
יהודה 

 20המכבי 
 אפרתה

אמריקאי
ת 

 וישראלית
 11.2014 - כשירות פנימי   חבר חבר

השכלה: תואר 
ראשון ושני 
 במשפטים. 

דין, תעסוקה: עורך 
מחלקת ייעוץ 

וחקיקה, משרד 
המשפטים, מזכיר 

בפועל של איגוד 
המשפטנים 
 בהסתדרות

- 

 1955 13939111 כץ יונתן
שאול 
 4המלך 
 ת"א

אמריקאי
ת 

 וישראלית
 11.2015 - כשירות חיצוני יו"ר - -

תואר ראשון 
ביחב"ל, תואר שני 
בכלכלה חקלאית. 

דירקטור בבד"ל עד 
, בקרנות 11/2015

של ההשתלמות 
 חברת חשמל

- 

שי 
סולברג)

1) 
 2.2012 - כשירות פנימי חבר חבר   ישראלית   1966 22706683

השכלה: עו"ד, 
כלכלן ומוסמך 
מינהל עסקים. 

 עיסוק: מנהל ויועץ.

- 

יחיאל 
 (2חדד )

 חיצוני חבר חבר   ישראלית   1955 53535019

כשירות, בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

- 10.2012 

.יועץ  MBAרו"ח, 
לניהול כספים 
ובקרה, חבר 

דירקטוריון בק.ס.ם 
קרן השתלמות 

לביוכימאים 
 ומיקרוביולוגים.

- 
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 מספר ת.ז. שם
שנת 
 לידה

 נתינות מען

 חברות בדירקטוריון וועדותיו

חיצוני 
 /פנימי

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

עובד של 
החברה, 
חברה 
בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו בחמש 
השנים האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 דירקטוריון עניין
ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

עיד עאיד 
(3) 

 פנימי   חבר   ישראלית   1964 58950403

כשירות, בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

- 6.2014 

השכלה: חשבונאות 
ומשפטים. 

תעסוקה: שותף 
מנהל במשרד רו"ח 

 ועורך דין.

- 

 2015( סיים כהונתו בחודש יוני 3) 2015( סיים כהונתו בחודש ספטמבר 2) 2015( סיים כהונתו בחודש פברואר 1)

  נושאי משרה .ב

 מס' ת.ז. שם 
שנת 
 נתינות תפקיד לידה

תאריך תחילת 

 שנים אחרונות 5-השכלה וניסיון ב כהונה

תפקיד בחברה 

קשורה או בבעל 

 עניין

בן בעל עניין/ 

משפחה של 

נושא משרה 

בעל אחר או של 

 עניין

יצחק עו"ד  1
 מירון

תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה, עוסק  6.2013 ישראלית סמנכ"ל 1981 043503143
 בעריכת דין ובניהול קופות גמל ענפיות.

- - 

ראובן רו"ח  2
 סווירי

מנהל  1966 058351750
 כספים

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה  10.2012 ישראלית
רו"ח, סווירי ושות' העברית בירושלים. שותף במשרד  

התמחות בקופות גמל וקרנות פנסיה. בעל חברה 
 לייעוץ ובקרה.

- - 

מנהל  1975 038371589 ניר בליסיאנו 3
 סיכונים

 - - השכלה אקדמאית, יועץ לניהול סיכונים. 5.2010 ישראלית
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 דיניות תגמול בחברה המנהלת            מ .ג

 בהליך יגובש מוסדיים בגופים משרה נושאי תגמול מבנה כי קובע"(  החוזר: "להלן" )מוסדיים בגופים תגמול מדיניות" 2014-9-2 מוסדיים גופים חוזר (1

 עולה התגמול שמבנה להבטיח הצורך לבין הצלחותיהם על משרה נושאי לתגמל הרצון בין ראוי איזון שיאפשרו עקרונות על ויושתת מסודר פנימי

 .זמן לאורך המוסדי הגוף של ארגונית הכלל האסטרטגיה ועם החוסכים טובת עם אחד בקנה

, השקעות בניהול בפועל העוסקים משרה נושאי של לרבות, משרה נושאי של תגמול מדיניות לקבוע החברה נדרשת, החוזר להוראות בהתאם

 מדיניות כי קובע החוזר. החברה ברווחי או/ו ביצועים, בהצלחות תלוי או/ו כפוף להם הניתן שהתגמול ככל וזאת, בחוזר המפורטים לעקרונות בהתאם

 . המוסדי הגוף של הסיכון למדיניות מעבר סיכונים לנטילת תמריצים תיצור שלא כך תגובש התגמול

 תמריצים למנוע מנת על בביצועים תלות ללא קבוע תגמול הינה, השקעות בניהול העוסקים לרבות, המשרה נושאי לתגמול בנוגע החברה מדיניות

 של הסיכונים ניהול מדיניות ועם החברה שבניהול הקרן עמיתי טובת עם, החברה של הטווח ארוכי יעדיה עם עקביים שאינם סיכונים נטילת שיעודדו

 .החברה

 ששולמו לנושאי משרה פירוט התגמולים (2

 
  תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים התגמוליםפרטי מקבל 

 היקף משרה תפקיד שם

שיעור 

החזקה 

בהון 

 החברה

שכר 

)באלפי 

 מענק (₪

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 

 סה"כ אחר שכירות

  197 - - - - - - - - -  197 - מיקור חוץ מנכ"ל עו"ד תמיר סלע

  177 - - - - - - - - -  177 - מיקור חוץ מנהל כספים רו"ח ראובן סווירי

 49 - - - - - - - - - 49 - מיקור חוץ מנהל סיכונים ניר בליסיאנו



 מבקר פנים .ד

 

 אישיים פרטים

 .רו"ח יואב בן דור  שם

 .1996 כהונה תחילת תאריך

 ערך בניירות החזקה

של גוף  או החברה של

 קשור אליה 

של  ע"בני מחזיק אינו הפנים מבקר, החברה ידיעת למיטב

 החברה או של גוף קשור אליה. 

קשרים עסקיים או 

  אחרים מהותיים

הפנים אין קשרים עסקיים  למבקרלמיטב ידיעת החברה, 

מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או גוף קשור 

 אליה. 

 נותן/החברה עובד

 .חיצוני שירותים נותן חיצוני שירותים

 שהוא אחרים תפקידים

 ומחוצה בחברה ממלא

 לה

, וכן הינו עוסק עצמאי המבקר אינו ממלא תפקיד אחר בחברה

 וייעוץ. לראיית חשבוןובעל משרד 

 

 העסקה היקף

 שעות 580-כ היה הדוח בתקופת הפנימי המבקר עבודת היקף מספר שעות בשנה

 לתוכנית בהתאם נקבע ואוה)כולל ביצוע סקר סיכונים(  שנתיות

 אין לחברה. שבוצע סיכונים מסקר הנגזרת שנתית רב העבודה

 הביקורת שעות כל ולכן ל"בחו פעילות לה ואין מוחזקות חברות

 ובפעילות עצמה בחברה פנימית בביקורת הושקעו האמורות

  .בארץ

 450-עודכן היקף הביקורת השנתית לכ 2016החל משנת 

 שעות ביקורת. 

 הפנימי למבקר סיוע

 אחרים גורמים י"ע

 בחברה

לחוק  9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית, כאמור בסעיף 

מתמדת , ובכלל זה גישה 1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

ובלתי אמצעית למערכות המידע של הקרן, לרבות לנתונים 

 כספיים.

                                            תגמול

 של התגמול דרך

 והיקפו הפנים מבקר

 העבודה לשעות בהתאם הינו הפנים למבקר התגמול

, בהתאם לתעריף הנקבע על ידי רשות החברות המתוקצבות



21 

 

 הממשלתיות למבקרים פנימיים. 

 ערך ניירות ותהעסק מתנאי כחלק הפנימי למבקר ניתנו לא תגמול בניירות ערך

 התייחסות

 לשאלת הדירקטוריון

 שעשויה ההשפעה

 המבקר לתגמול להיות

 הפעלת על הפנימי

 המקצועי דעתו שיקול

התגמול למבקר הפנימי הינו בהתאם לשעות העבודה 

הביקורת, ולפיכך  משתנה בהתאם לתוצאותהמתוקצבות, ואינו 

איננו משפיע על תוצאות הביקורת. לדעת הדירקטוריון, תגמול 

 .הפנימי אינו משפיע על שיקול דעתו המקצועי המבקר

 

 רואה חשבון מבקר .ה

 אביו, בוק, ששתיאל ושות'. –שם המשרד המבקר של החברה  (1

 ג'קי אביו.רו"ח  –שם השותף המטפל  (2

 .2010בינואר  27 – כהונהתאריך תחילת  (3

 :(₪)באלפי  השכר הכולל לו זכאי המבקר (4

 2015 2014 

 115 93 שכר בגין שירותי ביקורת

 - - שכר בגין שירותים הקשורים לביקורת

 - - שכר בגין שירותי מס מיוחדים

 - - שכר בגין שירותים אחרים

 שכרו של רו"ח המבקר נקבע בהתאם לקבוע בהוראות רשות החברות הממשלתיות. 

חוות הדעת של רואה החשבון המבקר בדוחות החברה וקופת הגמל הינם בנוסח  (5

 האחיד. 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .ו

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

 הבקרות של האפקטיביות את, זה בדוח המכוסה התקופה לתום, עריךההדירקטוריון 

המנכ"ל ומנהל הכספים , זו הערכה בסיס על. המנהלת החברה של הגילוי לגבי והנהלים

 המנהלת החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו החברה של

 המנהלת שהחברה המידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן

 על הממונה שקבע הדיווח והוראות הדין להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרשת

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח ההון שוק
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 בקרה פנימית על דיווח כספי

 בבקרה שינוי כל אירע לא 2015 דצמברב 31 ביום המסתיימת המכוסה התקופה במהלך

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

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

 החלטות החברה .ז

 לחוק החברות. 225בתקופת הדוח לא נדרשה החברה לאישור פעולות לפי סעיף  (1

בתקופת הדוח לא נעשו עסקאות בין החברה לנושאי משרה בה הטעונות אישורים  (2

 ( לחוק החברות. 1)270מיוחדים לפי סעיף 

משרה, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וכן ביטוח דירקטורים ונושאי לחברה פוליסת  (3

 לדירקטורים. פוליסת ביטוח תאונות אישיות 



 

 

 

 

 

 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

 בע"מ

 

 

 דוח הדירקטוריון
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 בתקופת הדוחמגמות, אירועים והתפתחויות  .א

)להלן התקופה  2015השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום שנת 

 הנסקרת(, היו כדלקמן:

 2015סיכום שנת  2015הרבעון הרביעי  

 %6.8 %4.5 מדד המניות הכללי

 %21.3 %3.2 50יתר 

 %2.0 %1.1 100מדד ת"א 

 %4.4 %2.5 25מדד ת"א 

 %17.2 %4.0 מדד אג"ח להמרה

 %1.8 %0.3 אג"ח כללי מדד

 1.0%- -0.4% מדד המחירים לצרכן

 

 תמונת המאקרו

 משאר התנתקה ב"ארה כלכלת כי הפיננסיים השווקים הפנימו 2014 שבשנת לאחר

 שינוי: זו התנתקות של הישירה לתוצאה להתכונן המשקיעים החלו החולפת בשנה, העולם

בגוש האירו מאידך, הועמקה במהלך השנה  .ב"בארה המוניטארית המדיניות של הכיוון

החולפת ההרחבה המוניטרית כאשר הריבית על הפקדונות )ריבית הדיסקאונט( נכנסה 

, והושקה תכנית ההרחבה הכמותית -0.3%ל  עמוק יותר לטריטוריה שלילית לרמה ש

מיליארד אירו בכל  60במהלכה רוכש הבנק המרכזי האירופי אגרות חוב ממשלתיות בשווי 

חודש. ביפן לא היה שינוי של ממש במדיניות הכלכלית וסין עמדה בעין הסערה כאשר 

. הסינים נאלצו להתערב בשוק המט"ח הסיני והחששות מפני האטה חריפה התגברו

החששות מהנעשה בסין הציתו בחודשים האחרונים ירידות חדות בשוקי המניות והביאו 

 לעלייה משמעותית ברמת התנודתיות בשווקים. 

 . היצוא2014-ב 2.6%לעומת צמיחה של  2.5%עמדה על  2015-בישראל הצמיחה ב

על )בהיקף הסחר העולמי  0.3%וזאת לעומת ירידה של  3.1%-ב החולפת בשנה התכווץ

 השנים 5-ב בממוצע 5.5%-עלה בסחר העולמי ה, פי המדד הרשמי של בלומברג

 השני הרבעון ובמהלך המטבעות סל מול 7.2%-ב 2015-ב התחזק השקל. (האחרונות

 מוצרי בייצוא משמעותית לירידה הביאה אשר ל"בכי שביתה גם התרחשה השנה של

 בשנה 2.0% של להתכווצות בהמשך 1.1%-ב השנה התכווצובמשק  ההשקעות. החברה

-ב 0.5% של התכווצות אחרי 2.5%-ב התרחבו למגורים בבנייה ההשקעות. שעברה

שיעור . 4.9% של צמיחה עם השנה גם גבוה בשיעור צמחה הפרטית הצריכה. 2014
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 6.0%לעומת שיעור אבטלה ממוצע של  5.4%עמד על  2015האבטלה הממוצע בשנת 

 . 2014-ב

 שוק המניות 

 שוקי על משמעות בעלי וגיאופוליטיים כלכליים אירועים בריבוי התאפיינה 2015שנת 

 בחדות השווקים את ניעושה ,להערכתנו, םהמרכזיי האירועיםת שלוש ם.בעול המניות

 והתחזקות בסין המתמשכת ההאטה,הנפט במחירי הירידה היו ,הרבה לתנודתיות והובילו

  .המתעוררים השווקים מטבעות ומול האירו מול הדולר

 ישראל 

 המקומי המניות בשוק השנה של האחרון הרבעון את שסבבה הביטחונית המתיחות אף על

-כאשר עלה ב 50בסיכום השנה, בלט לטובה מדד היתר  .תשואות עליית בעיקר נרשמה

 מרשימה שנתית תשואה רשמהכש על אל ממניית בעיקר הושפע, המדד 21.3%-ב 2015

 מדד על לחיוב השפיעה על אל במניית העלייה ,בנוסף .למדד 12.9% של ותרומה 371% של

 המנייה עברה האחרון החודש מאמצע החל שכן2.0%.  של שנתית תשואה שרשם 100 א"ת

 א"ת במדד ,מנגד. 4.4%-שעלה ב 25. עוד רשם עלייה מדד ת"א 100 א"לת היתר ממדד

  5.5% .של ירידה נרשמה 75

 ארה"ב 

  S&P500-על רקע הירידה החדה במחיר לחבית נפט ברבעון האחרון של השנה, מדד ה

לעומתם רשם   NASDAQ -בלבד. ה 0.2%-ו 1.4%-ב 2015-עלו ב  DOW JONES-וה

 7.1%תשואה של 

 בעולם 

הגרמני סיים את השנה עם  -DAX, מדד ה10.3%-עלה ב EUROSTOXX600-מדד ה

. השווקים 11.0%בלט גם השנה עם תשואה של -Nikkei . מדד ה9.6%תשואה של 

 4.0%-הסיני ירד ב-Hang Seng בהתאם, מדד ההמתעוררים סבלו השנה מההאטה בסין. 

 במדד המניות הברזילאי. 9.3%, בהובלת ירידה של 14.8%-ירד ב MSCI EM-ומדד ה

 שוק הנגזרים

מיליון יחידות  11.0-ברבעון האחרון  מחזור המסחר באופציות על מדד המעו"ף הסתכם ב

בחוזים עתידיים על מדד טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס. המחזור  1.693-אופציה או ב

אלף חוזים. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות  3-המעו"ף הסתכם ב

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  137-דולר/שקל ב

 מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. 10.8-הסתכם ב
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 אג"ח מדינה

 0.2% שלילית של תשואה נרשמה מדדה צמוד באפיק –אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 

, 0.8%-ב עלו כאשר עודפת תשואה( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות 2015במהלך 

 נרשמה משתנה בריבית השקלי באפיק. 1.6%-ב שירד( שנים 2-5) הבינוני חלקו לעומת

 .0.2% שלילית של תשואה

-קבועה עלה ב, האפיק השקלי בריבית בסיכום שנתי –אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

 .5.5%-+ שנים( ב5וחלקו הארוך ) 1.6%-שנים( עלה ב 5-2. חלקו חלקו הבינוני )3.3%

 אגח קונצרני

ותל  60תל בונד  20תל בונד  בסיכום שנתי, האפיק הקונצרני אופיין במגמה מעורבת.

בהתאמה ואילו תל בונד יתר  1.5%-ו 1.1%, 0.4%בונד בנקים רשמו ירידת שערים של 

בהתאמה. ברמת המרווחים, נרשמה מגמת  4.7%-ו 1.0%-ד שיקלי עלו בותל בונ

. נכון לסוף השנה הנוכחית עמדו 40התכווצות כאשר בלטו בעיקר תל בונד יתר ותל בונד 

נ"ב מתחת  69-ו 44נ"ב, בהתאמה,  135-נ"ב ו 179המרווחים של מדדים אלו על 

 לטובה בלטה 2015 שנת, נצרניהקו באפיק הון לגיוס הנוגע . בכל2014למרווחים בסוף 

מעל ממוצע קצב  30%ח, "אג באמצעות ח"ש מיליארד 57.084 גייסו החברות כאשר

 שנים האחרונות.  10-הגיוסים ה

 פעילות ההשקעות של הקופה בתקופת הדוח

 מסלול כללי

ונמכרו  ₪ מ' 23.96 -במהלך השנה, במסגרת הפעילות נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ

. כמו כן נרכשו  מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף ₪מ'  20.34 -מניות בארץ בהיקף של כ

 .₪מ'  35.75-ונמכרו מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף של כ ₪מ'  41.49 -של כ

 -במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני, נרכשו אג"ח קונצרניות צמודות מדד  בהיקף של כ

מ' ש"ח. מנגד, נמכרו אגרות  17ונרכשו אג"ח קונצרניות שקליות בהיקף של  ₪מ'  38.26

ונמכרו אגרות חוב קונצרניות שקליות  ₪מ'  8.678חוב קונצרניות צמודות בהיקף של 

הפעילות באג"ח בחו"ל, נרכשו קרנות ואג"חים בהיקף  . במסגרת₪מ'  1.683בהיקף של 

  ₪מ' 17.951ונמכרו קרנות ואג"חים בהיקף של  ₪מ'  19.946של 

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

. מנגד, נמכרו אגרות חוב 19.9ואגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של  ₪מ'  19.792

ונמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות  ₪מ'  24.385תיות שקליות בהיקף של ממשל

 .₪מ' 21.13בהיקף של 
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 משפטנים ללא מניות

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

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

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

 צמודות ושקליות במח"מ קצר ובינוני. 

במהלך השנה, במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני, נרכשו אג"ח קונצרניות צמודות מדד  

. מנגד, ₪א'  1-ג"ח קונצרניות שקליות בהיקף של כונרכשו א ₪ א' 249 -בהיקף של כ

ונמכרו אגרות חוב קונצרניות  ₪א'  345-רו אגרות חוב קונצרניות צמודות בהיקף של כנמכ

. כמו כן, נרכשו תעודות סל על מדדי אג"ח בארץ בהיקף ₪א'  97-שקליות בהיקף של כ

 .₪א' 180-של כ

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

. מנגד, נמכרו אגרות ₪מ' 1.526וב ממשלתיות צמודות בהיקף של ואגרות ח ₪מ'  1.935

ונמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות  ₪מ'  3.08חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של 

 .₪מ' 1.914בהיקף של 

 משפטנים מסלול מניות

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

שמרה הקרן על רמת חשיפה גבוהה למניות. ברבעון זה, החשיפה במהלך השנה, 

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

 העמיתים ומטרתו לשמר שיעור חשיפה זה לאפיק המניות. 

  ₪ א' 142.64 -במהלך השנה, במסגרת הפעילות נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ

. כמו כן נרכשו מניות ותעודות סל בחו"ל ₪ א' 278.9 -ארץ בהיקף של כונמכרו מניות ב

 .₪א'  337-ונמכרו מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף של כ ₪ א' 284.16 -בהיקף של כ

 היקף נכסים מנוהלים .ב

 לתקנון בהתאם .קרן השתלמות למשפטנים ניהול מלבד אחרת פעילות אין לחברה

 חוק להוראות לב ובשים) ענפית קרן השתלמות של מנהלת וכחברה המנהלת החברה

 מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים ניהול
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 המנוהלת על ידי החברה: קרן ההשתלמותנכסי היקף 

 

 בדצמבר 31ליום  

 2015  2014 

 465,527  471,756 כללימסלול 

 2,895  2,649 מנייתימסלול 

 6,463  3,742 מסלול ללא מניות

 אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל .ג

במהלך התקופה המכוסה בדוח לא אירוע אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של 

 החברה. 

 אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים .ד

ענפית, הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינם  קרן השתלמותהחברה מנהלת בנאמנות 

לא  המנוהלת הינה לפי הוצאות בפועל והקרןבפועל. מאחר החברה המנהלת לפי הוצאות 

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 עסקאות מהותיות .ה

בתקופה המכוסה בדוח לא היו עסקאות משותפות, השקעות בתאגיד אחר או 

 הגדלה/הקטנה בשיעור השתתפות בעסקה או בהשקעה כאמור. 

 תיאור האסטרטגיה העסקית .ו

תוך  חיסכון בקרן השתלמותלהחברה רואה חשיבות מרכזית בהעמדת אלטרנטיבת ניהול 

עורכי הכרוכות בכך, בפני העמיתים הקיימים והפוטנציאליים מקרב  חסכון ניכר בעלויות

, אל מול ניהול השקעות באמצעות גופי השקעות מסחריים, עתירי דמי הדין השכירים

 .ניהול

מתבצע  הקרןעל נותני שירותים במיקור חוץ. תפעול  בהתבסס הקרןהחברה מנהלת את 

 – יציבים מהשורה הראשונה בתחומםבאמצעות שני נותני שירותים עיקריים מקצועיים ו

וזכויות העמיתים  קרןכגורם המתפעל את חשבונות ההמשמש בנק הפועלים בע"מ 

. החברה מפקחת רןכגורם המנהל את השקעות הקהמשמש ופסגות בית השקעות בע"מ 

משרה ונותני השירות האחרים באמצעות נושאי ה באופן שוטף על פעילותם של גופים אלו

 . שירותים משלימים לצרכי העמיתים ת, ונותנבחברה

שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של  ןשל הקופה באופ ההשקעותהחברה קובעת את מדיניות 

לתיאבון רמת תשואה ומידת סיכון ההולמים את צרכי העמיתים, בשים לב למאפייניהם ו
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 ורמות השקעה מאפייני בעלי השקעה מסלולי שלושה מפעילה ברההסיכון שלהם, הח

משקיעה מאמצים ותשומת לב ם, וכדי לתת מענה טוב יותר לצרכי העמיתי, שונות סיכון

התקנות והנחיות אגף שוק ההון  ,ניהולית על מנת לקיים באופן קפדני את הוראות החוק

, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים בניהולה קרן ההשתלמותהחלות עליה ועל 

 לתפקודה כגוף מוסדי. 

גם בעתיד על  תוך שמירה העמיתיםה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת בכוונת החבר

 וכפי שהיה בעבר. ,שבניהולה קרןרמתו הגבוהה של השירות והניהול המאפיינים את ה

נהל את תיקי ההשקעות ע"י גופים המתמחים בכך המשיך ולהחברה המנהלת תשאף ל

 בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשר.

 הלך העסקים הרגילתכניות החורגות ממ .ז

 החברה אינה צופה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה. 



להוראותבהתאםכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

תקנותולפיכספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחסכוןביטוח .ההוןשוקעלהממונה

דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי).

(להלן:למשפטנים"השתלמותקרןלניהול"החברהשלהדירקטוריון,בפיקוח ,ההנהלה

 .כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהעתהילקביתאחראהמנהלת")חברה"ה

ביטחוןשלסבירהמידהלספקדיכתוכננההמנהלתהחברהשלמיתיהפנהבקרהמערכת

ייםכספדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

ההוןשוקעלהממונההוראות ,)ן FRS (בינלאומייםכספיחוודילתקניבהתאםהמפורסמים

מערכותלכל ,ןשלההתכנוןרמתבטיבתלותללאהממשלתיות.החברותחוקהוראותולפי

הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.מגבלותישהפנימיתהבקרה

כספי.דוחשלולהצגהלעריכהסייחבהתבלדבוןבטחשלסבירהדהימלספקיכולות

עסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

מהימנים.יםונאיהחשבוהרישומים ,מוגניםהנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםטתוקנהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה ,בנוסף

פנימית.בקרהנהליביצועלרבות ,ביצוע ) mס nitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהתואפקטיביאתהעריכהוריוןהדירקטבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2015בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f theה-שלמיתיהפנהבקרהבמודל

n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהבתסס

) ieves ןbe ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2015בדצמבר 31ליוםכי

אפקטיבית.הינה

דירקטוריוןיו"ר

מנכ"ל

כספיםמנהל

פינטוטובהעו"ד

סלעתמירעו"ד

סוויריראובן

201במרץ 28הדוח:אישורתאריך 6 
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסלע,תמיר ,אני

"החברה(להלן:בע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .)""הדוח(להלן: 2015לשנתהמנהלת")

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחריכספומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיןבהוהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותנותיהבח

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

ונהליםותבקרשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהולבקרלוייהגלגבי

 ,כאלהםיונהלבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםוגרמנאו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

אחריםידיעלתנויעלידמובאהמנהלתלחברהייחסהמתתיומהידעשמלהבטיחעדיםוהמי

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

םיערוכהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמנותימהילגבביטחוןשלהסבירמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

בדוחוסההמכופהקהתלתוםי,הגילוילגבוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

ן-וכ ;הערכתנועלבהבתסס

הרביעיןברבעושאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהישינוכלבדוחוליניג )ד(

החברהשליתפנימההבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעוישצפסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלת

ריוןוטקלדיר ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראבי . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלןהדירקטוריושלקורתיהבעדתולוו

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרה

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

,דלבע ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהעולפגשצפוייםסביראשר ,כספיחוודיעלתיהפנימ

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההבהלהמעורבתבהמהותית,שאיבהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(
כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשליתהפנימבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועדכילעילבאמוראין

מנכ"לתאריך

 2016 ,במרץ 28
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני.

"החברה(להלן:בע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרת• . 1

 .דוח")"ה(להלן: 2015לשנתהמנהלת")

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוחידיעתי.עלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולאמצגים,אותםבכללובהןותיבהנסלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

מכלבאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינות

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

המיועדת .כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי.דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביםליוהנההבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהבתסס

הרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי.באופןשהשפיע

וכן-כספי;דיווחעלהמנהלת

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרה

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

לעב.דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלימיתנהפ

וכן-כספי;מידעעלווחדוללסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההבהלהמעורבתבהמהותית,שאיבהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

כספי.דיווחעלתלהמנההרהחבשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדייללעבאמוראין

 2016 .במרץ 28
~ 

כספיםמנהלסווירי,ראובןתאריך
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מ"החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע

דוחות כספיים

2015בדצמבר  31ליום 



 

מ"החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע

2015בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
תוכן העניינים

עמוד  38דוח רואי החשבון המבקרים   39-41הצהרות    42דוחות על המצב הכספי    43דוחות רווח והפסד    44-55באורים לדוחות הכספיים   



 'ושוחששתיאל ,בוק ,אבדן

חשבוןרואיי

. A VA YO" BOCK, SASTIEL & CO 
). CERTIF/EO PUBLIC ACCOUNTANTS (ISR ו

 Avayo Jacky, cpaחרו'" .יגק'אביו
 Bock Eitan, cpaח"רותן.•אזקב

 Sastiel Nir, cpa n • 11 .נ•ריאלתשש
 n Tsatskinתa, cpa Aחייור .אנהצק•ןאצ
 Rusobrov llona, cpaן·חך .הנוא•לברובו oור

שלותיהמנילבעלהמבקריםהחשבוןרואידוח

מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

(להלן"מבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו
באותםשהסתיימולשניםהכולל,הרווחעלהדוחותאתו 2014-ו 2015ברמבדצ 31יםמלי ) 11רהבהח 11-

לחוותהיאאחריותנו .החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותחינםאלהכספייםדוחות .תאריכים
 .וביקורתנעלבהתבססאלהכספייםדוחותעלזיעה

רואיבתקנותשכקבעותקניםלרבותובישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
אתלתככןמאיתנוכדרשאלהתקניםפיעל . 1973-ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרךחשבון

מהותית.מוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיוביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת
כוללתביקורת .םהכספיישבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמידגמיתבדיקתכוללתביקורת

הדירקטוריוןידיעלשכעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגס
שביקורתנוסבוריםאנובכללותה.הכספייםבדוחותההצגהכאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלה
 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקת

שלהכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלכאותבאופןמשקפיםהכיילהכספייםהדוחות 1לדעתנו
תאריכיםםתאובשהסתיימויםנלשפעולותיהתוצאותואת 2014ו- 2015בדצמבר 31לימיםהחברה

וחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם , CIFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
לחוק 1ב 33סעיףותלהוראבהתאםערוכיםל 11הנהכספייםהדוחות ,לדעתנו 1כןכמוהאוצר.במשרד
הממשלתיות.החברותרשותולחוזרי 1975ה- 11התשלהממשלתיות,ותרהחב

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתנדברב 11בארה PCAOBה-לתקניבהתאםגם,ביקרנו
 31ליוםהחברהשלכספידיווחעלנימיתפההבקרהתאישראל,בחשבוןרואילשכתידיעלצושאומ

ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2015בדצמבר

coso עלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2016במרץ 28מיוםשלנווהדוח
החברה.שלכספידיווח

 'תושרליאתשש ,קובו,יא

hU 1'~ (G 1 .-ר 
ו

ןבוחשואיר

ZS רץבמZ016 

 02-6517729פקס. 02-6540040 .טל 9548326מ•קוד 22הדפוסב•תרח'ירושלים
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03-6399629 . Tef aviv 18 rival st. tel. 03-6399699 fax 

E-mall: office@abs-cpa.co.il 
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דירקטוריוןיו"רהצהרת

הדוייחותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דוייחיותהממשלתחברותהלתקנותאםבהת
 =כימצהירהפינטו,טובהאני, ,-2005התשסייההדירקטוריון)ודו"חםייפהכס

בעיימלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2015לשנתהחברה)-כלהלן

יתמהותעובדהשלנכוןלאגמצכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
אותםניתנושבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא

חות.בדוהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגים

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותות,הדוחאתשבחנתיולאחרלידיעתיםאבהת . 3
הפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתיות,ותהמהינותבחהמכלכאות,אופןבמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיוןבההשינויים

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםנקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1זוכהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס 1שלה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםםיהליקויכלאתא)
לעב,דלרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהיןבומהותיתנירתרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתרהבנקמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

תאריך

 2016נמרץ, 28

39 



ל"מנכהצהרת

חות 11הדולהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדו"ח Jהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 ,כימצהירסלע,תמיראני, , 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ודו"חהכספיים

בעי'מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2015לשנתהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיהתאםב
אותםניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהירלא ,מצגים

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
 ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני,
לקביעתםגרמנואר ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגיליילצורןונהלים
מובא ,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזורההצההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ותרביהעדכניתהערכתנועלבהתבססה,לש

בקרהשלבהפעלתהאויעתהבקבהמהותיותותהחולשוהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לעבדם,לרשוהחברהיכולתעללרעהיעלהשפסבירןבאופהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם

בעליאחריםעובדיםארמנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמערתיתפקיד

.2 

,., 
 •.כ

.4 

.5 

 .דיןכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותארמאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2016במרץ, 28

ךיתאר
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םיכספהמנהלצהרתה

הדו"חותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דוייחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

 :כימצהירסווירי,ראובןאני, ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספיים

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2015לשנתהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
אותםניתנושבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולא

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
הפעולות,תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
לקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגיליילצורןונהלים
מובאלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ניותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לעב,דלרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוניןמהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבנקרהמשמעותיתפקיד

 .דיוכלפיעל ,אחרארסכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2016במרץ, 28

תאריו
c=:=::::בב 

כספיםמנהל 1סוויריראובןרוייח
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הכספיהמצבעלדוחות

נכסים:

חובהויתרותחייבים

מזומנים

 31ליום
בדצמבר

2015 2014 ----
ש"חאלפיבאור

3 242 166 
 269 200 4 ,)ו( 2

הנכסיםכלסך 435 442

הון:

מניותהון

5 

הוןכלסך

התחייבויות:

 435 442 7זכותויתרותזכאים

 435 442ההתחייבויותכלסך

 435 442וההתחייבויותההוןכלסך

 .ם"כספה\הדוחותי r 'בלת'חלקמהןן<סהמצורפ<םםהבאור<

 b 2016במרץ, 28
-~~~ r--+-ז'~~ 

ראישותאריך

הכספייםהדוחות

~ 
סוויריאובןררו"ח

יםכספמנהל
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 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
201520142013

אלפי ש"חבאור

 1,743  1,904  1,925 8(ז), 2הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

 1,743  1,904  1,925 סך כל ההכנסות

 1,743  1,904  1,925 10הוצאות הנהלה וכלליות

 1,743  1,904  1,925 סך כל ההוצאות

 -  -  - רווח לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  
מ "החברה לניהול קרן ההשתלמות למשפטנים בע -"משפטנים"החברה המנהלת של קרן ההשתלמות :כללי.א : להלן(מנהלת את קרן ההשתלמות למשפטנים על שלושת מסלוליה ") החברה: "להלן( : להלן( 2005-א"התשס, )קופות גמל(כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ") הקופה/הקרן" בעקבות הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל  1971הקרן הוקמה כחברה ממשלתית בחודש אוקטובר ").חוק קופות הגמל" .בכפוף לאמור בתקנון הקרן, הקרן מיועדת לעורכי דין שכירים. ואיגוד המשפטנים .מ משמש לקרן כמנהל תפעולי"בנק הפועלים בע
שני מסלולים  2009ביטוח וחיסכון פועלים בקרן משנת , בהתאם לאישור שהתקבל מאגף שוק ההון.ב

:בנוסף למסלול הכללי כדלקמן החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת . נכסי המסלול יהיו חשופים למניות - "משפטנים מניות"מסלול  , חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין. מנכסי המסלול 120%ולא יעלה על  75% -מ . בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה, בתעודות סל, בנגזרים ח סחירות "אג: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים - "ח ללא מניות"משפטנים אג"מסלול  , פקדונות, ח להמרה"אג, הלוואות שאינן סחירות לחברות, ע מסחריים"ני, ושאינן סחירות של חברות , חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים. מנכסי המסלול 0%חשיפה למניות תהיה בשיעור של . מנכסי המסלול 100%ולא יעלה על  75%  -ח בשיעור שלא יפחת מ"חשיפה לנכסי אג. ח של ממשלות אחרות"ח של ממשלת ישראל או אג"אג ח ואינם מניות "חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג. בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה, בתעודות סל .תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין
ביטוח וחסכון בדבר כללים , על ידי אגף שוק ההון 2005-2-20פורסם חוזר גמל  2005בדצמבר  21ביום .ג אשר כלל ההוראות לגבי הדיווח הכספי לחברה , ג"לעריכת דוחות שנתיים של חברה מנהלת של קופ .מנהלת של קופת גמל

בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים ביטוח וחסכון , על ידי אגף שוק ההון 2012-9-11פורסם חוזר גופים מוסדיים  2012ביולי  30ביום 
)IFRS ( 2005-2-20לחוזר גמל  3.ב.3אשר מבטל את סעיף.

עדכון מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים ביטוח וחסכון בדבר , על ידי אגף שוק ההון 2014-9-10פורסם חוזר גופים מוסדיים  2014ביוני  18ביום 
)IFRS ( בהמשך לחוזר את מבנה הגילוי הנדרש בדוחות השנתיים של חברות מנהלות אשר מעדכן .2012-9-11גופים מוסדיים 

בהתאם , ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להוראות אגף שוק ההון.ד
. "IFRS"): להלן(להנחיות רשות החברות הממשלתיות ובהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  לגבי החברות , התקינה החשבונאית הכללית 5.8.2004מיום  70/בהתאם להחלטת הממשלה בק התקינה , לפיכך.התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק. בחוזרי הרשותשל הסקטור הפרטי או כהרחבה או כחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט הינה בנוסף לתקינה , התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות. הממשלתיות הינה של הסקטור הפרטי החסכון והביטוח במשרד , החשבונאית הכללית לגבי הקרן היא זו שנקבעה בהוראות אגף שוק ההון
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 - כללי (המשך) 1באור  

.האוצר ואילו הנחיות רשות החברות הממשלתיות באות כהרחבה או כחידוד לנושאים ספציפיים
.מחייבים את מדינת ישראלהמצגים הכלולים בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה להם הינם באחריות החברה בלבד ואין הם .ה
.הוראות הדיןהחברה תחייב את הקופה בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על פי אי לכך . פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח, על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה:דמי ניהול.ו
בהעדר , בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות על השינויים בהון ודוחות על תזרימי המזומנים.ז .נזקפות לחשבונות העמיתים בקופהבשל אופיה השונה של החברה שהינה לא למטרות רווח וכל הכנסותיה והוצאותיה , משמעות למידע זה
: בדוחות כספיים אלה: הגדרות.ח

.מ"החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע– החברה.1
.קרן השתלמות למשפטנים על מסלוליה השונים–הקופה /הקרן.2

ובתקנות הפיקוח על בתקנות מס הכנסה  ,IAS 24 -בכמשמעותם – צדדים קשורים.3
.2012 -ב"תשע,)כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

 1993 -ג"התשנ) עריכת דוחות כספיים שנתיים(בתקנות ניירות ערך כמשמעותם – בעלי עניין.4
.ובתקנות מס הכנסה

. מ"בנק הפועלים בע - המתפעל הבנק.5
. מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–מדד  .6
.ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, אגף שוק ההון– אגף שוק ההון.7
 
.2005, ה"התשס–) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – חוק קופות הגמל.8
.1964 -ד "תשכ -) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  - תקנות מס הכנסה.9

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה  -)   IFRS -להלן(תקני דיווח כספי  בינלאומיים .    10
) IFRS(והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ) IASB(לתקני חשבונאות בינלאומיים 
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 - כללי (המשך) 1באור  

לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה ) IAS(ותקני חשבונאות בינלאומיים  
או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת ) IFRIC(לפרשנויות של  דיווח כספי בינלאומי 

.בהתאמה, )SIC(לפרשנויות 
 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים.א
") .IFRS: "להלן(הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

מטבע פעילות ומטבע הצגה.ב
. ומעוגלים לאלף הקרוב, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ח"הדוחות הכספיים  מוצגים בש .השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה

בסיס המדידה.  ג
.הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית

שימוש באומדנים ושיקול דעת.ד
, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל  הכנסות , אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות נדרשה הנהלת , בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה.יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. והוצאות בשיקול דעתה . החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות , מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, בקביעת האומדנים שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף.בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת

בסיס הצגת הדוחות הכספיים.ה
. עצמיואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון לא נדרשת החברה להון עצמי מאחר והינה מנהלת קופת גמל ענפית , 2005–ה "התשס) קופות גמל(החברה אינה מציגה דוח על השינויים בהון וזאת משום שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים .וכן בהתאם להנחיות הממונה, המדיניות  החשבונאית של החברהאשר  פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם נקבעה ") IFRSתקני : "להלן(הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם 

מזומנים.ו
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

.מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ואשר אינם מוגבלים בשעבוד
הכרה בהכנסות.ז

.מהימןהקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן צפוי שההטבות הכלכליות , הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן

חדשים  IFRSיישום לראשונה של תקני .ח
לא צפויה להיות , חדשים שפורסמו ואשר טרם הגיע מועד יישומם IFRSלתקני , להערכת החברה .השפעה מהותית על המצב הכספי ועל תוצאות הפעילות של החברה

 - חייבים ויתרות חובה 3באור  
 בדצמבר31ליום 
20152014

אלפי ש"ח
 66  60 הוצאות מראש

 100  182 קרן השתלמות למשפטנים- צד קשור

 166  242 סה"כ חייבים ויתרות חובה

 - מזומנים 4באור  
 בדצמבר31ליום 
20152014

אלפי ש"ח
 269  200 מזומנים למשיכה מיידית
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 - הון עצמי ודרישות הון 5באור  

הרכב הון המניותא. 

נפרערשום

0.00010.0001מניית הכרעה 1
10.010.01 מניית הנהלה א'
10.010.01 מניית הנהלה ב'

50.00050.0005 מניות רגילות בנות 0.0001 ₪ ע.נ. כ"א
0.02060.0206

ב.

תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל ענפית.
מנהלת יהיה 10 מיליון ש"ח.

31 בדצמבר 2015 ו- 2014

ש"ח

לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של 
 קופת גמל קרן פנסיה), התשע"ב -2012, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה 

 - מיסים על הכנסה 6באור  
, בפועל פועלת החברה כחברה ללא מטרת רווח. החברה הינה מוסד כספי לעניין מס ערך מוסף ומס הכנסה .מאחר וכל הכנסותיה שוות להוצאותיה
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 - זכאים ויתרות זכות 7באור  
 בדצמבר31ליום 
20152014

אלפי ש"ח
 66  60 הכנסות מראש
 367  376 הוצאות לשלם

 2  - מוסדות ורשויות ממשלתיות
 -  6 אחרים

 435  442 סך הכל זכאים ויתרות זכות

 - הכנסות מדמי ניהול 8באור  
דמי ניהול

 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
201520142013

אלפי ש"ח
 1,743  1,904  1,925 דמי ניהול מקרן ההשתלמות

שיעור ממוצע של דמי ניהול
לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31
201520142013

אחוזים
0.400.410.40דמי ניהול מקרן ההשתלמות
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 - נתונים אודות קרן ההשתלמות שבניהול החברה 9באור  
תקבולים ותשלומים, היקף נכסים מנוהלים. א

לשנה שהסתיימה ביום
2015 בדצמבר 201531בדצמבר 31ליום 

תשלומיםתקבוליםמנוהליםסך נכסים
אלפי ש"ח

478,14748,79524,247קרן השתלמות למשפטנים

העברות כספים. ב
2015בדצמבר 31ביום שהסתיימהלשנה

קופת הגמל
אלפי ש"ח

העברות מגופים אחרים
123העברות מקופות גמל

העברות לגופים אחרים
(25,875)העברות לקופות גמל

(25,752)העברות, נטו
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 - הוצאות הנהלה וכלליות 10באור  

א. ההרכב:
 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום

201520142013
אלפי ש"ח

 155  127  (*)181 טיפול בפניות עמיתים
 119  135  101 גמול דירקטורים

 71  70  69 פרמיית ביטוח דירקטורים
 91  37  35 אחזקת משרדים ותקשורת

 30  30  14 אחזקת מחשב ואינטרנט
 (**)253  324  312 הוצאות תפעול לבנק המתפעל

 153  163  169 דמי ניהול השקעות
 24  33  33 דמי ניהול קרנות ותעודות סל

 828  968  985 ב)10ייעוץ משפטי ומקצועי (ראה ביאור 
 15  17  17 משלוח דוחות

 4  -  9 ימי עיון,כנסים והשתלמויות
 1,925  1,904  1,743 

182013הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך

)להלן 12-ו) ג(11ראה ביאור (ח בגין השתתפות בהוצאות שירותי מזכירות "אש 53כולל הפרשה בסך (*) 

.קודמותדמי התפעול ששולמו לבנק ומוצגים הם לאחר ניכוי החזר שהתקבל מבנק הפועלים בגין דמי ניהול בשנים (**) 
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 - הוצאות הנהלה וכלליות (המשך) 10באור  

ב. פירוט הוצאות יעוץ משפטי ומקצועי
 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום

201520142013
אלפי ש"ח

 (*)99  198  197 מנכ"ל
 178  177  177 מנהל כספים
 141  142  113 יעוץ משפטי
 142  126  148 מבקר פנים

 120  115  93 רואה חשבון
 74  75  74 יעוץ השקעות
 49  50  49 ניהול סיכונים

 4  20  18 ניהול טכנולוגיות ואבטחת מידע
 9  -  - טיוב נתונים

 -  35  47 ממונה אכיפה
 12  -  - ביקורת חיצונית אחרת

 -  30  69 שירותי מזכירות
 985  968  828 

1.7.2013 -החל כהונתו ב(*) 
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 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים 11באור  
יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. א

:ההרכב
2015, בדצמבר 31ליום 

(*)למשפטניםהשתלמותקרן
אלפי ש"ח

 182 הכנסות לקבל
(60)הכנסות מראש

.ח"שאלפי  124יתרת החובה הגבוהה ביותר במשך השנה של קרן השתלמות למשפטנים עמדה על (*) 

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. ב
2015, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

למשפטניםהשתלמותקרן
אלפי ש"ח

1,925הכנסות דמי ניהול
(33)פסגותהוצאות דמי ניהול בגין קרנות ותעודות סל של

1,892
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 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך) 11באור  

תגמולים והטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים. ג
 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201520142013
סכוםאנשיםמס'סכוםאנשיםמס'סכוםאנשיםמס'

ש"חאלפיש"חאלפיאלפי ש"ח
410141354119גמול דירקטורים

697071פרמיית ביטוח דירקטורים
169163153דמי ניהול השקעות

153-1133השתתפות בהוצאות שירותי מזכירות (*)
11971198199שכר מנכ"ל

.א10כלול בסעיף טיפול בפניות עמיתים בביאור (*) 

.עסקאות עם בעלי עניין מבוצעות בתנאי השוק כפי ששוררים בעת ביצוען.ד
.היתרות ההדדיות של החברה והקרן אינן נושאות ריבית.ה
מהווה צד קשור) להלן ההסתדרות(איגוד המשפטנים  -הסתדרות העובדים החדשה.ו
מדינת ישראל מהווה צד קשור.ז
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 - התחייבויות תלויות 12באור  
מטילים התחייבות על החברה בנסיבות , ותקנות שהותקנו על פיו 1958 -ח "חוק הגנת השכר התשי. א

בחוק בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים שפורטו 
.החברה פועלת לענין גבית חובות בפיגור בין השאר באמצעות יועציה המשפטים. לקופה

.למועד אישור הדוחות כנגד החברה המנהלת אין תביעות תלויות.ב
ח בגין השתתפות "אלף ש 100 -הוגשה דרישה לתשלום על ידי צד קשור בסך של כ 2015בחודש יולי . ג

החברה בוחנת , 2013בעלויות שירותי מזכירות שניתנו על ידי הצד הקשור עד לסוף נובמבר 
. ח בדוחות הכספיים"אש 88ס "כנגד דרישה זו רשמה החברה הפרשה ע. הדרישה הכספיתאת 

 - הסכמים והתקשרויות 13באור  
מ על הענקת שרותי תפעול וניהול "הסכם מול בנק הפועלים בע 2008החברה חתמה בחודש מרץ .א

. שבניהול החברה) קרן השתלמות -משפטנים (חשבונות לעמיתי קופת הגמל 
. 0.07%שיעור דמי התפעול המשולם על ידי הקופה הינו  2014בינואר  1החל מיום 

על הסכם לקבלת שירותי ניהול השקעות של נכסי הקופה מפסגות  2008החברה חתמה בחודש מרץ .ב
. מ שמקבוצת פסגות"ניירות ערך בע

מחודש יולי , ")פסגות("בהתאם לסיכום חדש שנערך בין החברה המנהלת לבין מנהל ההשקעות 
. 0.035% -ל 0.07% -אחוז הגביה של דמי הניהול השתנה מ 2010

 - אירועים לאחר תאריך המאזן 14באור  
ר ועדת "כחבר ועדת השקעות וכיו, ד יצחק שילון כדירקטור חיצוני בחברה"מונה עו 2016בינואר  27ביום 

.בכפוף לאישור המינוי על ידי רשות החברות הממשלתיות, ביקורת
. 2016בפברואר  1אישור רשות החברות הממשלתיות התקבל ביום 
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