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לתההמנהחברהשלכללייםיניםיפאמא.

כלליתיאור . 1

"החברהאו"החברה" :(להלןבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמההמנהלת")

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםוזבמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםלמותתהשקרןבשםדיתיתאג

 .הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

 .במניותגבלתומברהחהינהההחבר

המנהלתהחברהשלותיהמנבעליטופיר . 2

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

 .ריםודירקט 5דעלמנותוהזכות ,ההצבעהיותובזכ 50%-ישראלמדינת .א

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות .ב

 .דירקטורים

וןירובדירקטאוהכלליתבאסיפהשקולותעותדשלבמקרהלהכרעההזכותלמדינה

 .דהיעלזקתוחהמהכרעהמנייתבאמצעות ,החברה

המנהלתהחברהי"עהמנוהלותפותולקשיששוריםיהא . 3

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישור .םילשכירענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

רולאיש(כלליםהכנסהמסתולתקנ 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

 :הואהמסלוליםרואישמספר . 1964-שכ"דתהגמל)תופוקלולניהו

 292כללי-מסלול

 1454מנייתי-מסלול

 1455מניות-ללאמסלול

 .)לעתמעתמתחדש( 2019בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלואהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהדוחתקופתבמהלך

 .שבניהולה
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הלתנמההברחההוליבנהקופהשליפהכסמצבהוראתי .ב

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 31/3/2019ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול
כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

מנוהליםחשבונותסה"כ

מס'
חשבונות

םישכיר

 3י 578
41 
27 

 646י3

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםקףיה . 2

היקף

נכסים

3/2019 

היקף

םנכסי

12/2018 

שיעור

הגידול

 )קיטון(

אחוזיםש"חאלפימסלול

כללילומסל

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

 499י439

 029י2

 782י3

434  826י
1  655י

 890י3

 371י440 310י445

1.07% 
22.61% 
-2.77% 
1.12% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלבשיעורחיוביתתשואה )מרץינואר-(הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלול .א

4.34% . 

שלבשיעורוביתיחאהותש )מרץאר-וינ(חוהדבתקופתהשיגתיייהמנהמסלול .ב

7.78% . 

בשיעורחיוביתתשואה )מרץ-ינואר(הדוחבתקופתהשיגמניותללאהמסלולג.

 . 2.26%של
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מינליים)ונ(בערכיםומשיכותהפקדות . 4

אלפי 6,771ממנהונמשכו mJאלפי 10,025בקרןוהופקד , 2018מרץינואר-בתקופה

לסךוהסתכמהקרן)אלהעברותיבניכוןרמהק(העברותמהקרןנטוהעברות .ש"ח

 . lillאלפי 15,651

המנהלתהחברהעסקיצבמ .ג

ברהחהעסקימצב . 1

בדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןיהרבלב.דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

םייפיננסםישירותעלחוהפיקתובתקננדרשותןשהיכפ ,מנהלתרהבחשלהעצמיןההו

 ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון( )גמל(קופות

 .-2012"בתשע

 .למשפטניםהשתלמותןקר-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ניהולהבגיןםיהנגבוליההנדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמשפטניםהשתלמותקרן

תולמגבלףו(בכפבפועלהיצאותוהבגובהניהולידמנםיהתיהימעמהחברהידיעל

 .)ריותורגולט

לנותניןההיהתחייבויות ,וחייביםמזומניםושווייםנמומזסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .ןלקרתיםוהשיר

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבייםושינאועיםואירורעיאלאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםםידושיחואייםושינחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלתימהותהשפעה

 .החברה

חוהדבתקופתמהותייםאירועים . 2

לסייםוונתוכעלמוקדמתדעהוההברלחהמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשילתחבת

המשמשותהמערכותאתריולהבעגמללקופותתפעולרותיישלמתןפעילותואת

הליך(כוללהשונותתויוהאפשראתבחנההחברה .מלםלחברתהגמלקופותלתפעול

מלםבחברתלבחורוהחליטה )השוניםהמתפעליםביןתוההסתדרשקיימהתחרותי

לתפעולהמשמשותהמערכותבהעברתעיכוביםבגלל .המסחרייםהתנאיםאתוסיכמה

ןנכוהעברהמועדנדחההמעבריושלםטרםבתוהנדרשוהבקרותלמלםםיהפועלמבנק

 . 2019ליוניםייהכספהדוחותעדולמ
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 2019שלראשוןלרבעוןפהובקההשקעותפעילותד.

כללימסלול

שקעות.ההעדתווןריווהדירקטע"יהנקבעתתוההשקעתיולמדינבהתאםהלתומנפהוהק

כ-שלקףיבהארץבמביותנרכשוהמניותבאפיקתוהפעילבמסגרת ,הראשוןןהרבעובמהלך

סלתוותעודמניותונרכשןככמו . lilJמי 11.1כ-שלבהיקףבארץתיומנונמכרוmומי 3.5

11כ-שלבהיקףל"בחוסלותדותעויותבמונמכרו lilJמי 8כ-שלבהיקףבחו"ל  . lilJימ 9.

שלבהיקףצמוודתאג"חנמכרוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרתהראשוןהרבעוןבמהלך

מי 5.9-כונמכרוmומי-4.1כורכשנשקליותהקונצרניהחובתובאגר .ש"חימ 10.3-כ

lilJ . 

 29כ-שלבהיקףתושקלישלתיותממובחתאגרוונקניתהממשלקיבאפלותיפעהתבמסגר

-5.5כנרכשוהמק"מברכיב . lilJמי 12.3-כשלבהיקףשקליממשלתיאג"חוונמכרmומי

 .חש"מי 0.9כ-ונמכרוש"חמ' 9.7כ-וקננתדוצמותוישלתממבחותרואגקיבאפ . lilJמ'

כ-נמכרובחו"לח"אגקיבאפ . lilJאלפי 12כ-ומכרנסחירלאצמודלאקונצרניח"אגבאפיק

 . lilJמי-2.8כנמכרובאחר .mנמי 12.5

תומנילאלמסלול

תולאגרגבוההפהיחשרמתעלרולשמהקרןהמשיכה , 2019שלוןהראשןהרבעובמהלך

-כשלבהיקףמדדצמודותונצרניקחובתואגרנמכרותוהפעילמסגרתב .ותתילשממבוח

 54-כונמכרוmנאלפי 6-כנרכשושקליותותיקונצרנבוחאגרותבאפיק . lilJאלפי 231

mויאלפ-597כרכשונותיהשקלתיושלתממהובחהותבאגרותילעהפתגרבמס . lilJיאלפ

כנרכשודדמותדצמותוממשלתיבחותובאגרהפעילותתרבמסג . li!.Iאלפי 277-כונמכרו

 . li!.Iפילא 80-כומכרונmנפילא-234

 .במסלולהעמיתיםומשיכותותדלהפקבהתאםהכל

ותימנמסלול

לפיתיומנלגבוההשיפהחעללשמורהקופההמשיכה , 2019לשהראשוןןהרבעובמהלך

בארץותימנרכשונהמניותאפיקבתוהפעילבמסגרת .פהולקשנקבעהההשקעותתומדיני

אלפי 107-ככשורנחולמניותבאפיק I lilJאלפי 45-כנמכרוו lilJיאלפ-135כשלףבהיק

lilJ יאלפ 46-כנמכרווlilJ . יאלפ 31-כנרכשוהצמוד •הקונצרנבאפיקlilJ , מכירותללא

קיבאפ . lilJיאלפ Oורכנמוmנפילא-88כונרכשישקלהישלתהממפיקאב .הזבאפיק

ץ lilJפילא-75כונרכשדוהצמהממשלתי

 .לולבמסיםתיהעמותשיכומותפקדלהאםתהבהכול
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ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ה

פהוהקיתעמייבלגיםונתנ . 1

שלנהחשדוים-3לחושדים-3ל
ביוםשהסתיימהביוםמויישהסתוםיבשהסתיימו

צדבבמר 31במרץ 31במץר 31

2019 2018 2018 
 :עמיתיםתחשבונוספרמ

 1י 876 1י 972 1,816פעילים
 1י 848 1י 891 1י 796פעיליםלא

גטומנוהלים.נכסים

 :ש"ח}יפ{באל

 287י 859 301י 840 289י 682יםפעיל
 151,293 155,606 154,297פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

 :ש"ח}יפלא{ב

 752 243 138חדשיםמצטרפיםעבורםימשובתםוליגמדמי
 43י 022 10י 600 10י 025גמוליםמידמתקבולים
---םפעמייחדגמוליםמדמיתקבולים
 515- 65פהולקרהיצבהעברות

 33,851 7י 679 15י 716מהקופהירהצברותהעב

 :תשלומים

 27י 568 7,081 6י 771תופדיונ
---אחרים
 ) 9י 301 ( ) 4י 729 ( 18,464לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

 :ש"ח}{אבלפימנכסיםבגונשהולינידמ

 1,755 433 454פעיליםולאליםיפע

--- :ח)"שפיבאל(מהפקדותשנגבוניהולדמי

ונחיםמבסיםנכמצג~מומניהולידמיג~ורש
 :(באחוזים}שנתיים

 0.38 0.37 0.41פעילים
 0.38 0.37 0.41פעיליםלא

-
קדותהפמ !:!.צ tממלוניהידמג~וריש

--- :(באחוזים}

9 



קשרמנותקיעמיתים . 2

לשנהחושדים-3לחושדים-3ל

ביוםשהסתיימהביוםשהסתיימוביוםשהסתיימו

דבצמבר 31במץר y 31במר 31

2019 2018 2018 

 :קשרמנותקיחשבונות

 533 537 545חשבונותמספר

31 28,645 32,696ש"ח)י(באלפנטומנוהליםנכסים ,093 

 118 30 31 )ש"חלפיבא(מנכסיםשנגבויהולנדמי

 0.38 0.37 0.41במונחיםיםמנכסשנבגוממוצעניהולדמירושיע
שנתיים

הדיןהוראותלבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהוליהנדמיעוריש . 3

שניתןהאוצרמשרדוראישבלאמורובהתאם ,"נפיתעגמלקופת"כמוגדרתןהקרבהיות

 ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפינםיהתיםיהעממחשבונותהנגביםלוהניהדמי ,לה

ותקופכללעלחלהחוקידרהסבהאמור .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף

 .בישראללגמה

שנתישיעורםיהמהוו , 0.1 %שלבשיעורהינםדוחהבתקופתבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.41%כשל

בע"מועליםפהלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלההולינדמיכי ,מובהר

 .איתםבהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעל ,בע"מךערניירותולפסגות

ההשתלמותבקרןושינוייםותהתפתחוי . 4

 .הקרןיע"המנוהליםםיבנכס-1%כשלעליהחלההדוחבתקופת

נותקרללהעברותביחסאחרותלקרנותהעברותבסעיףותיתמשמעהיעלמהנרש

 .תישנתברמהןכותקדאשילהמקבןברבעואחרות

אשתקד.בילהמקלרבעוןותמדונשארומהקרןתווהמשיכההפקדותתרמ

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםו.

להיותשעתידהאוביותרמהותיתהשלכהלהןאשרדיןהוראותמופורסלאהרבעוןבמהלך

החברה.שלהכספייםהדוחותעלביותרמהותיתהשלכהלהן

גינ••םהכספייםהדוחותאישורהליךגדגרגילוי .ז

 .ואישורםהכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהיוןרטורקדי . 1

 ,םייבינםכספייההדוחותוראישבהליךהעלבקרתעלמופקדהחברבהכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשררותהבקתרבמסגועלפו
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עו"דהתמנההועדהליו"ר .מאזןכוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

 .שילוןחקיצ

הוועדהיחברשללעיונםהועברו ,החברהשלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

השוואהודוחוןיהדירקטורדוח ,הכספייםהדוחותשלטיוטותרקטוריוןיוהד

עדה.בוולדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספר ,תקציבית

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

 :הבאים

 ;הבקרהתואפקטיביבנושאודיוןהכספיוחיובדהקשורותהפנימיותהבקרות .א

 ;הכספייםבדוחותהגילויונאותותשלמות .ב

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניותג.

 .החברהשל

לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהועברו ,הכספייםהדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

 .הדירקטוריון

ונהליםלבקרותגילוי .ח

הגילויילגבונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגבייםלהנהוהבקרותשליביותהאפקטאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםיכהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוההערכבסיסעל .המנהלת

 ,לעבד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשליוהגיללגביוהנהליםהבקרות

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתלתהמנהשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותןהדי

אלו.

ספיכדיווחעלתיפנימבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2019במרץ 31וםיבהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו ,מהותיבאופןיעהשפאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע

11 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

הבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקנות

 2007-התשס"ח ,כספי)דיווחעלהפנימית

מהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 31/3/2019ביוםיימתהמסתהפלתקוהאחרוןוןברבע

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםוא

 ?;; 2019במאי 23
יךתאר

 2019במאי 23

דירקטוריוןר"יו ,זינגרוריתד 'גב

תאריך

--- 0 2019במאי 23
כספיםמנהל ,סוויר•ראובן"חורתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כימצהיר ,סלעתמירואני

"החברה :ן(להללמשפטניםהשתלמותקרןלולניההחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

31ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")  .)הדוח"" :להלן( 3/19/

שלמצגבוחסרלאומהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלללוכאיננוחוהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

יהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

עצמיהבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספימצבהאת ,תיותוהמהותהבחינמכל ,נאות

 .בדוחהמכוסיםלתקופותולמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימי

םיונהלתובקרשלמםוולקילקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתברהחבחריםואניא . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספיחדיוועלהפנימיתולבקרההגילויבילג

 ,כאלהםיונהלתובקרשלחנוופיקתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסותימהשמידעלהבטיחהמיועדים

 ;וחדהשלההכנהפתותקבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

שהדוחותולכךיהכספווחיהדתומהימנלגביביטחוןשלרהיסבמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקלעהונהממלהוראותו ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםכיםוערםהכספיי

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשליביותפקטהאאתוהערכנג.

המכוסההתקופהלתום ,הגילוילבגיוהנהליםתוהבקרשלהאפקטיביותלבגיומסקנותינ

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוח

ןוברבעשאירעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהיושינכלדבוחנויגיל .ד

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסבירוא ,ימהותבאופןשהשפיעזה

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

לדירקטוריון ,המבקרןוהחשבלרואהוליניגזוהצהרההמצהיריםהמנהלתהרבחבואחריםאני . 5

רביותהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלןוהדירקטורישלרתוהביקולוועדת

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלבגי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהעולפגשצפוייםסביראשר ,כספייווחדעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלודלווחלסכםלבע,ד

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,תיתומהשאינהןוביתיותהמןבי ,תרמיתכל .ב

 .כספיוחדיועלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישםאחרי

כפיעל ,אחראדםכלמאחריותאוריותיחמאלגרועיכדלעילבאמוראין

 2019במאי 23
לעתאריך
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 ) Certification {הצהרה

 :כימצהירסווירי,ראובןאני,

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 ."הדוח")(להלן: 31/3/19ביוםייםשהסתלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתבדהועשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללוםישהמצגכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןםימשקפבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהבתסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםופותולתקלמועדיםהמנהלתההחברשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםיםראאחזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4
וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,נהליםובקרותוקבענא.
אחריםידיעליעתנולידמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחועדיםיהמ

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךיהכספהדיווחנותיממהלגביןוביטחשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגבים•והנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתוהערכנ .ג
בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הג•לויילגבוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירע •כספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלתיהפנימהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .יכספדיווחעלהמנהלת

וועדתולקטוריוןירלד ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםלתנההמבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלןריווהדירקטשלורתהב•ק

כספי:ווח•דעלתהפנימי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותלשותווהחהמשמעותייםייםוקיהלכלאתא.

 ,לעבדלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלתימיהפנ

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשא•נהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכליפעל ,אחראדםכלמאחריותאויותימאחרלגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2019במאי 23
רייוו oראובןרו"חתאריך

כספיםמנהל
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2019במרץ 31ליום

מבוקרים)(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2019במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקרים)(בלתי

םייניהענתוכו

החשבוןרואישלסקירהדוח

עמוד

17 

 18-20הצהרות

 21הכספיהמצבעלבינייםדוחות

 22והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 23-28בינייםהכספייםלדוחותבאורים



sו) .GORODENSKY, BITRAN & Co. C.P.Aחשבוןיארוושות'ב•טראן ,גורודנסק• r.) 

Mailing a ddress: P.O. B. 20516, Tel-Aviv 6 120401 6120 40 ביבא 1 לת- ,205 ד. 16 ת. בתכמלים: דעלבי עמן
Beit Lishkat Hamishar, 84 Hahashmonaim St" Tel-Aviv 67132 67132 לת-ביבא םיאנומשחה 84, רחסמה, תכשל תיב

TE L: 972-3-6852525 FAX: 972-3-6856685 03-6856685 : סקפ 03-6852525 : לט

E- MA I L : gobi _ cpo@lnter . net . i l 

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

 :(להלןבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
הדוחותתמציתואת 2019במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברהיי

הדירקטוריוןתאריך.באותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהוהפסדרווחעלהביניים
חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

ההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם 11בינייםלתקופותכספיוח"דיו IAS34בינלאומי
עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנווחסכון.ביטוח

סקירתנו.

הסקירההיקף

מידעשלסקירה 11בישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירההיישות".שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראייםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתתינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואיולכ,ךבהתאם

מסקנה

אינול 11הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

לדרישותובהתאם IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכלערוך
הממשלתיות.החברותרשותוהוראותוחסכוןביטוחההון,שוקאגףשלהגילוי

 2019 ,במאי 23

ושוח'טואן,~ 'וגודונס
חשבון l,א



וןירקטורידר"ויהצהרת

n(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף 11
 :כימצהירה ,זינגרדורית ,אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםות n11הדו

.1 

.2 

,., 
כ.

.4 

.5 

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתיבחנת
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
הןבשהנסיבותלאור Iשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעםהכספייוחותדה ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד Iאני
גרמנואו ,אלהכונהליםבקרותענובקלכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחםעדיהמיו ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,הברבחםאחריידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותריתנהעדככתנורהעעלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 jכספימידעולדווחלסכם Iלעבד

יבעלאחריםםעובדיאומנהליםיםרבשמעו ,מהותיתשאינהיןבומהותיתבין ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילראמובאין

 2019במאי, 23

ד<רקטור<וך 1 " 1 'גנ,ר~ד 'בגתאריו



ל"מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסלע,תמיר ,אני ,-2005ה"התשסהדירקטוריון)ודו'יחהכספייםחות"הדו

.1 

.2 

ף

כ.

.4 

.5 

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיאםבהת
שבהןהנסיבותלאור Iשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחריספכומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,אנותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםםלקביעתאחראיכזו,הצהרהיםצהירהמבחברהאחריםלצדאני,
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתךבמהלבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנובאמולחברה,

החברהשלהמבקרוןבהחשלרואהגילינו Iכזוהצהרהיםרהמצהיבחברהואחריםאני
 :יותרבהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלהבהפעלתאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,םלרשורהבהחיכולתעללרעהלהשפיעסביראופןבהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 ;כספימידעודלווחםלסכ Iבדלע

אחריםעובדיםאוםמנהלייםבשמעורמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל Iאחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019במאי, 23

תאדיר



הכספיםמנהלהצהרת

חות"הדולהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף n11(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר Iסוויריראובןאני' ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ודו"חהכספיים

בעיימלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםתחוהדואתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןדיח(שניהם 2019שנתשלהשלישילרבעוןהחברה)-(להלן

מהותיתעובדהשלכוןנלאמצגכולליםאינםחותהדוות,דוחהאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
אותםניתנושבהןהנסיבותלאור Iשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולא

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותתאשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
 ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים

בקרותשלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
יעתםבלקגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשיגילולצורךונהלים
באומלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיודעים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנו

ולדירקטוריוןהחברהשלהמנקרהחשבוןלרואהגילינו Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלכהתבססשלה,

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםםהליקוייכלאתא)
 ,לעבד ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורכיםמהותית,שאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיוכלפיעל Iאחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2019במאי, 23
תאריך

/2) 
מנהל ,סוריריאובןר n11רו

כספים



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיההמצבעלםיבינידוחות

 :נכסים

חובהויתרותחייביס

מזומניסושוויסמזומני

םיהנכסכלסך

 31ליוס
בדצמברמר~ב 31ליוס

2019 2018 2018 
וקרבממבוקרלתיב

ש"חאלפיבאור

3 72 42 7 
495 410 549 

567 452 556 

 :הון

מניותהון

ןהוכלסך

 :בויותייהתח

 556 452 567 4ותכזתרותויזכאיס

 567 452 556ההתחייבויותכלסך

 567 452 556וההתחייבויותההוןכלסך

 .בינייסהכספייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויסהמצורפיסהבאוריס

 ~ 2019 ,מאיב 23
אישורתאריך

הכספייסוחותדה

---סוויריראובןח"רו
סיכספמנהל



בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחםינייבדוחותתיתמצ

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

נהלש
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31במרץ 31

2019 2018 2018 

מבוקרמבוקרבלתי

חש"אלפיבאור

 1,755 433 454ותמלשתההמקרןניהולמדמיותהכנס

 1,755 433 454 5וכלליותהנהלההוצאות

 1,755 433 454ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקויםמהויםצורפהמהנאורים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםםייהכספלדוחותםיבאור

כללי- 1וראב

י:כלל .א
 :(להלןמ"בעלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברהמשפטנים"-"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
"הקופה") :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתלתהמנ )••רה"החב

ופותקקחו 11 :(להלן-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותיננסייםפשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה
 .)"הגמל
ישראלדינתמביוקיבוצוהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
 .המשפטניםואיגוד

 .הקרןבתקנוןלאמורבכפוף ,שכיריםדיולעורכימיועדתהקרן

 .ב

 .ג

 :יהולנדמי
החברהלכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

 .הדיןהוראותפיעלשיקבעהמרביורלשיעובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייב

 ,המזומניםתזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

תיהחשבונאהמדיניותיקריע . 2באור

 .א

 .ב

בינלאומייםכספידיווחבתקנועמדיהעלהצהרה

כוללתואינהיםביניותופלתקכספידיווח , IAS 34ל-תאםבהנערכההבינייםהכספייםחותהדותמצית
 .םמלאיםשנתייכספייםכדוחותהנדרשהמידעכלאת

 .הרגולציהלקודוקס 5שערשל 4לחלק 1לפרקבהתאםערוכיםהדוחות

 . 2019כמאי, 23יוסכהחברהיוןדירקטורידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימוש

דעתקולבשילהשתמשברההחהנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
 ,והתחייבויותיםנכסשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות
 .אלהםמאומדנישונותיותלהעלולותכפועלשהתוצאותהריוב .הוצאותוהכנסות
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

חובהתותריוביםייח- 3רובא

במרץ 31ליום

2019 2018 

מבוקרבלתי

 31ליום
רבבדצמ

2018 

מבוקר

ש"חאלפי

 7 42 72מראשהוצאות

זכותתרותיוכאיםז- 4באור

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותורשויותמוסדות

קשורדצלמשפטנים-השתלמותלקרןהתחייבות

זכותויתרותזכאיםהכלסך

 31ליום
רבבדצמבמרץ 31ליום

2019 2018 2018 

מבוקרקרומבבלתי

ח"שיאלפ

72 42 7 

320 298 289 

4 2 7 

171 110 253 

567 452 556 

24 



מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןהולילנהחברה

םינייבםפייסהכוחותדלםבאורי

תליולכוההלנהתצאווה- 5אורב

כבההר .א

עמיתיםבפניותטיפול

דירקטוריםגמול

דירקטוריםביטוחפרמיית

ותקשורתמשרדיםאחזקת

ואינטרנטבשחמאחזקת

המתפעללבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

סלותעודותקרנותניהולדמי

ב) 5באור(ראהמקצועיוץייע

תודוחחמשלו

והשתלמויותנסים,כעיוןימי

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

לשכהדשיםוח-3ל
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםםיוב

בדצמבר 31במרץ 31

2019 2018 2018 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

32 32 126 

41 36 154 

12 12 50 

14 13 

3 3 13 

79 81 321 

39 40 160 

1 2 5 

226 228 886 

6 ) 4 ( 26 

1 3 1 

454 433 1,755 
--

5 5 20 
--
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותםיבאור

 )ך(המשוכלליותהנהלההוצאות- 5וראב

ימקצועייעוץהוצאותפירוט .ב

כ"לנמ

כספיםהלנמ

משפטייעוץ

פניםקרבמ

חשבוןרואה

סיכוניםניהול

מידעואבטחתטכנולוגייתניהול

אכיפהממונה

מזכירותשירותי

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2019 2018 2018 

מבוקרוקרבמבלתי

ח"שאלפי

54 54 217 

44 44 176 

28 28 112 

32 31 126 

22 25 73 

12 12 49 

5 5 20 
12 12 46 

17 17 67 

226 228 886 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

ייםנביהכספייםלדוחותבאורים

ריםוקשצדדים- 6באור

 :לחברהקשורדצהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

 .ישראלומדינתרות)דתסהה(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

פסגותע"ימנוהלותתיהןוהשקעאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהל-בעי'מערךניירותפסגותב.

 .א) 5ביאורראהםהתשלומי(לפירוטע"מבערךניירות

א) 5ביאורראהםהתשלומיירוטפ(להרבחבםהמכהניםהדירקטוריג.

והפסד).וחורבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן-4ו 3בביאוריתרותה(ראםלמשפטניהשתלמותןקר .ד

תלויותהתחייבויות- 7באור

נסיבותבהרהחבעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוקא.

םיפכסהעברתידיעלבמועדםוסולקלאראשלעובדיהםיםדיבמעשלבותוחבגיןבחוקטורשפו

המשפטים.יועציהאמצעותבהשארוביגורבפיותבחוגביתיונלעפועלתהחברה .לקופה

תלויות.תויעבתאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועדב.
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

יםיניבםייהכספלדוחותבאורים

והתקשרויותהסכמים- 8באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ"בעהפועליםנקבמולםכסה 2008מרץבחודשחתמההחברה .א

החברה.שבניהולהשתלמות)קרן-(משפטניםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

 . 0.07%הינוהקופהיידעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

פעילותואתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהברהחלהמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

 .לסמלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותפעולתותירשילמתן

 . 2019ביוני 15לעדהנראהככליוארךהבנקשלהתפעולשירותיסיוםמועד

 .אחרמתפעלמגורסתפעולשירותילמתןותרהתקשבתהליךנמצאתהחברה

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשהחתמהחברה .ב

 .פסגותשמקבוצתמ"בעערךניירות

יולימחודש ,סגות")פ"(ההשקעותמנהללביןהמנהלתרהבהחויבשנערךחדשסיכוםלבהתאם

 . 0.035%-ל 0.07%מ-השתנהניהולהדמישלהגביהאחוז 2010
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