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המנהלתהחגרהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

"החברהאו"החברה"(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמההמנהלת")

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןבשםתאגידית

 .הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

 .במניותמוגבלתחברההינההחברה

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

דירקטורים. 5עדלמנותוהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-ישראלמדינת .א

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות .ב

 .קטוריםירד

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהרעהלהכהזכותלמדינה

ידה.עלהמוחזקתהכרעהמנייתבאמצעותהחברה,

המנהלתרההחב"יעהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישור .לשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

לאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

הוא:המסלוליםאישורמספר . 1964-התשכ"דגמל)קופותולניהול

 292כללי-מסלול

 1454מנייתי-מסלול

 1455מניות-ללאמסלול

 .)לעתמעת(מתחדש 2017רצמבדב 31ליוםעדינוההגמלקופתאישורתוקף

סודיבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהרבעוןבמהלך

שבניהולה.
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצגתיאור .ב

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 31/03/2017ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'
חשבונות

שכירים

4,017 
30 
27 

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

 4,074מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהדייעלהמנוהליםהנכסיםהיקף . 2

היקף

נכסים

03/2017 

היקף

נכסים

12/2016 

שיעור

הגידול

 )ון(קיט

אחוזיםש"חאלפימסלול

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

458,668 
2,747 
4,327 

463,059 
2,819 
4,205 

-0.95% 
-2.55% 
2.90% 

465,742 470,083 -0.92% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

0.92% . 

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלולב.

1.02% . 

בשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגמניותללאהמסלול .ג

 . 0.86%של

נומינליים)בערכים{ומשיכותהפקדות . 4

11בקרןהופקדו , 2017מרץינואר-בתקופה אלפי 6,494ממנהונמשכוש"חאלפי 015,

לסךהסתכמו )הקרןאלהבערותבניכוימהקרןהבערות(מהקרןנטוהבערותש"ח.

 .mנאלפי 12,468
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המנהלתהחברהעסק•מצב .ג

החברהעסקימצב . 1

בדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלופתקמנהלתהחברהבהיות

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפימנהלת,חברהשלהעצמיההון

 ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזערייעצמ(הוןגמל)קופות(

 .-2012תשע"ב

 .למשפטניםהשתלמותקרן-בלדבאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ניהולהבגיןביםגהנהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמשפטניםהשתלמותקרן

למגבלותבכפוף(ועלבפהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברהידיעל

 .)רגולטוריות

לנותניהןהתחייבויותיהוחייבים,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםםיחידושאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

הדוחבתקופתםיימהותאירועים . 2

 .דירקטוריוןבדוחהתייחסותהמצריכיםמהותייםאירועיםאירעולא ,הדוחבתקופת

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

הקופהעמיתילגבינתונים . 1

.. 
לשנהחודשים-3לחושדים-3ל ~~

:גיוםשהסתיימה:גיוםשהסתיימו:ג•וםשהסתיימו

 '.:ו

jf _ -
ד:גצמבר y 31;,ן.מר 31ב.מיyר 31

-• r _ · r _, .. 2017 < 1 2016 )*( 2016 )*( 

~מיתים:מספר

 2,122 2,199 2,105פע•לים

 1,985 2,028 1,935פעיליםלא

 4,107 4,227 4,040סה"כ

עמיתים:חשבונותמספר

 2 , 127 2,203 2,110פע•ל•ם

 2,016 2,060 1,964פע•ל•םלא
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נטו ,מנוהליםנכסים

 :שייח}{באלפי

 313,359 308,148 313,052פעילים

 155,850 161,071 152,074פעיליםלא

תוצאתייםנתונים

שייח}:{באלפי

 794 81 288חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםםליוגמדמי

 47,255 11,544 11,015גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדיםולגמדממיתקבולים
 411- 21ופהלקבירהצהעברות

 36,911 6,085 12,489מהקופההירצבהעברות

 :יםתשלומ

 29י 116 7,837 6י 494פדיונות

---אחרים
 10,095 ) 5,878 ( 3,864לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :} nשיי{באלפימנכסיםשנבגוניהולדמי
 1,899 463 453פעיליםולאליםיפע

---שייח):(באלפימהפקדותשנגבוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצגיניהולדמישיעור
(באחוזים):שנתיים

 0.41 0.41 0.39פעילים

 0.41 0.41 0.39פעיליםלא

-מהפקדותממוצג!ניהולדמישיג!ור --(באחוזים):
שחדמהוצג )*(

קשרמנותקיעמיתים . 2

לשנהחושדים-3לחושדים-3ל 11
ביוםשהסתוומהביוםשהסת"מוביוםשהסת"מו

tדבצמבר 31במרץ 31~מרץ 31י

~ 
2017 2016 2016 

קשר:מנותקיחשבונות

 559 912 740ותחשבונמספר

 24,000 52,859 24,838ש"ח)(באלפינטומנוהל•םנכס•ם

 98 53 26ש"ח)ילפ(באמנכס•םשנגבוניהולדמי
במונחיםמנכסיםשנגבוממוצעניהולדמיש•עור

0.39 0.41 0.41 
שנתיים
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הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאםענפית"!גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

 !בפועלהוציאהןשהקרהוצאותלפיהיבםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי !לה

קופותכללעלחלהחוקיבהסדרהאמורמהיתרות. 2%שלמרבישבתילשיעורבכפוף

 .בישראלהגמל

שבתישיעורהמהווים 10.1 %שלבשיעורהיבםהדוחבתקופתבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.39%כשל

ולפסגותבע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכימובהר!

 .איתםבהסכםשבקבעוהשיעוריםפיעל ,מ"בעערךביירות

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות . 4

בסךהקיטון !הקרןע"יהמבוהליםבנכסים-0.92%כשלירידהחלההראשוןברבעון

התשואהלמרות !לקרןכספיםהפקדותעלאחרותתולקרבהבערותמעודףנובעהנכסים

 .הדוחבתקופתהקופהשהשיגהתיהחיוב

אשתקד.המקבילברבעוןלרמתןדומותנשארומהקרןוהמשיכותלקרןההפקדותרמת

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםה.

הכספייםהדוחותעלתימהותהשלכהלהםאשרחקיקההוראותפורסמולאהדוחבתקופת

 .בניהולהההשתלמותקרןושלהחברהשל

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליןבדברגילויו.

 .ואישורםהכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

 ,בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבושראהבקרותבמסגרתופועל

עו"דהתמנההועדהיר tליו .מאזןכוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

 .שלוןיצחק

הוועדהחברישללעיונםהובערו !החברהשלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

השוואהודוחהדירקטוריוןדוח !הכספייםהדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

 .בוועדהלדיוןהקבועהבהיהישמועדלפניימיםמספר !תקציבית

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

 :הבאים

הבקרה;אפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרותא.
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הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמות .ב

מהותייםםיבעניינשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניות .ג

החברה.של

לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהועברוהכספיים,הדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

 .הדירקטוריון

ונהליםלבקרותגילוי .ז

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהמנהלת,החברהשלהכספיםנהלומהמנכ"לעםבשיתוףהחברה,הנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"לזו,הערכהבסיסעל .המנהלת

לבע.ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

אלו.

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2017במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלן

שצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע
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בעיימלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

הבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקנות

 2007-התשס"חכספי),דיווחעלהפנימית

מהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 31/3/2017ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאו

תאריך

 2017מאי 18
•/)) r'J'9. /)).j'~ J)J/)):j 

 2017מאי 18
תאריך

 u--- 2017מאי 18
כספיםמנהל ,סוויריראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כימצהירסלע,תמירואני

"החברה :להלן(למשפטניםהשתלמותקרןהולילנהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"הדוח"(להלן: 31/3/2017ביוםשהסתייםלרבעון )"המנהלת

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

יהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

העצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאות 'הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימי

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםיידעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחםיועדיהמ

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלקחנויפאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותילבגביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםוחיודלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

המכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוח

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיעזה

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

וןילדירקטורהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

קרההבשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםנהלתהמהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,יכספדיווחעלהפנימית

ן-וכ ;כספימידעעלוחולדולסכם ,לבעד

עובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןיתמהותבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםשישיםאחר

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהיר ,סוויריראובן ,אבי

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :(להלן 31/3/2017ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםבכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

נאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

רימי mוהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

דבוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

םיערוכהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתדלירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלכו

ביקורת.שלדעתחוותמחוויםאנואיולכ,ןבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלכוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהבתסס
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"כו Crיי 1הצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטופעולותהבדברנוסףוייחד(הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר , (' ' J 1כ <J •('"( ~ 1אני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחכתי 1.
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכרןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעוברהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהרןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני,
גרמנואר ,כאלהוכהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאועתהבקביהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעבד'

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

.2 

,... 
 .כ

.4 

.5 
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסלע,תמיר ,אני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודו"חהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
הדוחות).-להלןיחדכשניהם 2017שכתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאיכםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות 1הכספיהמצבאתהנזהותיות,הבחינותמכלכאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךוכהליםבקרות

המתייחסמחותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,וכהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלח,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 jכספימידעולדווחלסכםלעבדי

אחריםעובדיםאומכחליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.2 

,... 
כ.

.4 

.5 
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םיכספהלהמנצהרתה

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותנדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כינזצהיר 1סוויריראובן /אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ח"ודוהכספייםחות"הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחכתי 1.
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2017שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבעיימ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאיכםהדוחותהדוחות,אתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור 1שניתכושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגנהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתכו

חבדוהכלולאחרכספיומידעספייםכההדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות 1הכספיהמצבאתתיות,והמההבחינותמכלכאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםיעתםבלקאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני,
גרמנואו ,כאלהוכהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןוכהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהוכהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם /לעבד

אחריםעובדיםאומכהליםשמעורבים ,מהותיתשאיכהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.2 

ף

 .כ

.4 

.5 

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 ~ 2017במאי, 18
מכהל ,סוויריראובןרו"ח

כספים

תאריך
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מ"בעםילמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברה

פיסהכהמצבעלםיינביתחווד

םסיכהנכלסך

 31ליום
בדצמברבמר~ 31ליום

2017 2016 2016 
מנוקררמבוקבלתי

ש"חאלפיבאור

3 139 182 38 
322 219 411 

461 401 449 

 :םסינכ

חובהויתרותביםיחי

מזומניםושווימזומנים

הון:

מניותהון

ןוהלכסך

ת:וויבהתחיי

זכותויתרותזכאים

-------------· -------------· --·----------· 

449 401 461 4 

449 401 461 --·----------· -------------· ----·--------· 
449 401 461 

תוויבייתחההלכסך

תויובייחוההתההוןכלסך

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

ירקטורד

ך אישורתאריו c;;;:;OJ9 2017במאי, 18

הכספייםותהדוח

סוויריראובןרו"ח

כספיםמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2017 

מבוקרבלתי

2016 

אלפיש"ח ראוב

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2016 

מבוקר

 453ההשתלמותמקרןניהולדמימהכנסות

 453 5תוכלליוהנהלההוצאות

 453ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

 .םינייבהכספייםותדוחמהנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

21 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-כאור

 :כללי .א
מ"בעלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה"משפטנים"-הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת"החברה") :(להלן

 :(להלן-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה )""הקופה
הגמל").קופותחוק"

ישראלדינתמביוקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
המשפטנים.ואיגוד

 .הקרןבתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דיולעורכימיועדתהקרן

 :ניהלוידמ .ב
לכןאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתיבחיתהחברה
 .הדיןהוראות

המזומנים,תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ג
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .א

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

הגילוימבנהבדבר 2014-9-11מספרמוסדייםופיםגחוזרההוןשוקאגףפרסם 2014ביוני 18ביום
הבינלאומייםווחיהדלתקניבהתאםמנהלותחברותשלייםהרבעונהכספייםבדוחותהנדרש

 . 2014ביוני 30ליוםהרבעונייםהכספייםמדוחותיההחלזהחוזרמיישמתהקרן .) lFRSכ

 . 2017במאי, 18ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהרצאות.הכנסותוהתחייבויות,
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מ 11בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םינייבםייכספהותחודלםאוריב

החובתויתרוםיבחיי- 3ראוב

 31ליום
בדצמברץרבמ 31ליום

2017 2016 2016 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 4 47 63מראשהוצאות

 34 135 63קשורצדלמשפטנים-השתלמותקרן

 13אחריםחייבים

 38 182 139חובהויתרותחייביםסה"כ

כותזיתרותוםיכאז- 4וראב

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2017 2016 2016 

רמבוקמבוקרבלתי

ח 11שאלפי

 4 47 63מראשהכנסות

 440 345 393לשלםהוצאות

 5 9 5ממשלתיותשויותרוותדמוס

 449 401 461זכותויתרותזכאיםהכלסך
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מ"בעםילמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיינבייםפיסהכתודוחלםריבאו

תלליווכלהנההותהוצא- sבאור

בההרכא.

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2017 2016 2016 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 126 32 32עמיתיםבפניותטיפול

 127 24 38דירקטוריםגמול

 66 17 16דירקטוריםביטוחפרמיית

 21 8ותקשורתמשרדיםאחזקת

 13 3 3ואינטרנטשבחמזקתחא

 328 81 55המתפעללבנקתפעולהוצאות

 164 41 41השקעותניהולדמי

 18 4 2סלותעודותקרנותניהולדמי

 986 244 249ב) 5באור(ראהמקצועיייעוץ

 37 8 9תודוחמשלוח

 13 1 8והשתלמויותכנסים,עיוןימי

453 463 1,899 

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 17 4 5בסך

24 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- sבאור

מקצועיייעץוהוצאותפירוט .ב

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

לשנה
שהסתיימה

ביום

2017 2016 

בדצמבר 31

2016 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 49 54מנכ"ל

 44 44כספיםמנהל

 29 28משפטייעוץ

 32 31פניםמבקר

 27 28חשבוןואהר

 18 18השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 4 5מידעואבטחתטכנולוגייתניהול

 12 12אכיפהממונה

 17 17מזכירותשירותי

249 244 

204 

176 

113 

127 

113 

73 

49 

17 

46 

68 

986 

קשוריםצדדים- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

ישראל.מדינתוההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

ע"ימנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהלבע"מ-ערךניירותפסגות .ב

 .א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבע"מערךניירותפסגות

א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםקטוריםירהדג.

רווחבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן-4ו 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרן .ד
 .והפסד)
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהול·החברה

םייבינהכספייםלדוחותבאורים

תלויותהתחייבויות- 7באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11יהתשהשכרהגנתחוק .א

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו
המשפטים.יועציהבאמצעותהשארביובפיגורחובותגביתלעניופועלתהחברהלקופה.

 .תלויותתביעותאיוהמנהלתהחברהכנגדתחוהדואישורדלמוע .ב

השתתפותבגיןח 11שאלף 108כ-שלבסךקשורצדידיעללתשלוםדרישההוגשה 2015יוליבחודש .ג

בוחנתהחברה , 2013נובמברלסוףעדהקשורהצדידיעלשניתנומזכירותתירושיבעלויות
 .הכספייםבדוחותח 11אש 108ס 11עהפרשההחברהרשמהזודרישהכנגד .הכספיתהדרישהאת
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