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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כללי . 1

כחברההוקמה"החברה")(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

ביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברודשבחתאגידיתגמלוכקופתממשלתית

 .שבהסתדרותהמשפטניםגודואיישראלמדינת

לעורכייועדתמהקרן .)"קרן"ה :הלן(ללמשפטניםההשתלמותקרןאתמבהלתהחברה

תפעולשירותילקרןמעניקבע"מהפועליםבנק .הקרןבתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דין

 ,החברההוראות ,הקרןתקנוןלפיהעמיתיםוחשבונותהקרןחשבונותניהולהכוללים

דין.כללהוראותובכפוף ,והוועדותוריוןהדירקט

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

הצבעהבזכויותאחוזמביותסוגהמניותבעל

ישראלמדיבת
 +א'הנהלהמבית
 50% (*)הכרעהמבית

 50%ב'הנהלהמביתהמשפטניםאיגוד

 0%רגילותמביות )**(יחידיםחמישה

1 OOo/o 

 .העבודהכשרשמכהןמייבידמוחזקתוהיאישראלמדיבתע"ינרכשההכרעהמבית)*(

קרןהקמתבמועדםהמשפטניאיגודראשינרשמוהמשפטנים,איגודבשם )**(

ההשתלמות.

הלתהמנהחברה"יעהמנוהלותלקופותשישוריםהאיש . 3

לקופהמיםהמשולכספיםעלחלהאישורלשכירים.ענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

לאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנהיםהקבועולתנאיםלשיעוריםבהתאם

הוא:המסלוליםאישוררפמס . 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהול

 292כללי-מסלול

 1454מבייתי-מסלול

 1455-מניותללאמסלול

 .לעת)מעתתחדש(מ 2015בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאורב.

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 31/03/2015ל-יתיםהעמחשבונותספרמ

מסלול

מס'

חשבונות

שכירים

4,373 
27 
34 

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

 4,434מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהדייעלהמנוהליםםהנכסיהיקף . 2

היקף

נכסים

03/2015 

היקף

נכסים

12/2014 

שיעור

הגידול
 )ון(קיט

אחוזיםש"חאלפימסלול

ליכלמסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

יםנוהלמכסיםנסה"כ

481 ,674 
2,815 

 6י 048

465,527 
2,895 
6,463 

3.47% 
-2.76% 
-6.42% 
3.30% 490,537 474,885 

המנהלתרההחבשבניהולההקופתשואת . 3

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחפתובתקהשיגהכלליולהמסל .א

3.49% . 

שלבשיעורחיוביתתשואהמרץ)-ינואר(הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלול .ב

5.87% . 

ורבשיעחיוביתתשואהמרץ)-ינואר(הדוחבתקופתהשיגמניותללאהמסלולג.

 . 0.91%של

נומינליים)בערכים(ומשיכותהפקדות . 4

אלפי 6,937ממנהונמשכוש"חאלפי 12,063בקרןהופקדו , 2015מרץ-וארינבתקופה

לסךסתכמוההקרן)אלהבערותבניכוימהקרןהבערות(קרןמהונטהבערותש"ח.

 .וmאלפי 5,515
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המנהלתהחברהעסקימצבג.

החברהעסקימצב . 1

כולליםנכסיה .למשפטניםהשתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

 .לקרןהשירותיםלנותניהןהתחייבויותיהבלבד.חייביםוסעיפימזומנים

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 2

 .וןידירקטורבדוחהתייחסותהמצריכיםמהותייםאירועיםאירעולא ,חוהדבתקופת

השנהשלהראשוןברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 3

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותהתאםבמנוהלתהקופה

ההשקעות.

 lillמיליוני 1.3כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהפעילותבמסגרתהרבעון,במהלך

בחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . fillמ' 2.1כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו

 . lillמ'-4.5כשלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרו fillמי 8.4כ-שלבהיקף

כ-שלבהיקףמדדצמודותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרני,באפיקהפעילותבמסגרת

בחויילבמט"ח nאגייונרכשו , fillמי 2.4שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"ח , lillמי 19.9

 ,מי 1.3כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנמכרו ,מנגדש"ח.ימ 5.7שלבהיקף

מי 7.5שלבהיקףבחו"לבמט"ח"חואג fillמי 0.4שלבהיקףשקליותקונצרניותאג"ח

lill . שלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"חנקנוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

אג"חנמכרומנג,ד . lillמי 3.3שלבהיקףשקליותממשלתיותואג"ח lillמי 3כ-

 . lillמ' 3.3שלבהיקףשקליותממשלתיותואג"ח fillימ 9שלבהיקףצמודותממשלתיות

מניותללאמסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

ההשקעות.

 .קצרבמח"מושקליותצמודותממשלתיותחובבאגרותמושקעיםהמסלולמנכסי-90%כ

קצר.במח"מושקליותצמודותקונצרניותחובבאגרותמושקעיםהמסלולמנכסי-10%כ

מניותמסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 ,זהברבעון .למניותגבוההפהחשירמתעלהקרןשמרה ,הרבעוןבמהלךההשקעות.

הפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך .-90%כעלעמדהלמניותהממוצעתהחשיפה

המניות.לאפיקזהחשיפהשיעורלשמרומטרתוהעמיתיםומשיכות
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ההשקעהבמדיניותשינוי . 4

 . 2015לשנתהקופהשלהצפויהההשקעותבמדיניותשינויבוצעלאהרבעוןבמהלך

האינטרנט.באתרמפורסמתהקופהשלהצפויהההשקעותמדיניות

דבוחותושינוייםנתונים . 5

 :החברהשלוהפסדרווחהדוחתמציתלהלן

ביוםשהסתיימוחודשים 3ל-
במרץ 30

2014 2013 
ח"שיפאל

מבוקרבלתי

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

ההכנסותכלסך

486 465 
486 465 

וכלליותהנהלההוצאות

ההוצאותכלסך

486 465 
486 465 

לתקופהרווח

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםד.

חקיקההוראותוכןהאוצר,במשרדוחיסכוןביטוחההון,שוקאגףחוזריעיקריסקירתלהלן

 : 2015לשנתהראשוןהרבעוןבמהלךפורסמואשר ,ותקינה

מוסדייםגופיםחוזרי . 1

 ) 2015בינואר 5 (-גמלותפקוביןכספיםבערתה 2015-9-1מוסדייםםיגופחוזר . 1.1

(חוזר 2008משנתיהנוכחהניודחוזראת 2015ביולי-1בלהחליףעתידזהחוזר

שינוייםמספרוכוללגמל),קופותביןכספיםהעברת 2008-9-11מוסדייםגופים

עמיתלענייןדרישה ,הריגיקטיםלענייןדרישותרשימתשינוילרבותהניו,דבתהליך

מורשילענייןדרישות ,קטיןשלחשבוןניוד ,לעמיתלשלוחשיהודעותאילותאגי,ד

וכו.'םימסמכצירוף ,חתימה

לעמיתיםרבעוניודוחשנתידוח-2015-9-13ו 2015-9-2מוסדייםגופיםחוזרי . 1.2

 2015במרץ-18ו 2015בינואר 25בימים-תיקון-מוסדיבגוףלמבוטחים

-2015-9-13ו 2015-9-2מוסדייםגופיםחוזריאתההוןשוקעלהממונהפרסמה
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יחדהמהווים ,מוסדיבגוףולמבוטחיםלעמיתיםרבעוניודוחשנתידוחבנושא

חדשהמתכונתנקבעהאלהבחוזרים . 2014-9-12מוסדייםגופיםלחוזרתיקון

תיקוניםוכןלעמיתיםהדוחותמסירתבדברהוראות ,ירבעונוההשנתילדיווח

 .מקוצרשנתידוחשלוהצגתועריכתולאופן

החברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח 2015-9-3מוסדייםגופיםחוזר . 1.3

גופיםחוזראתומתקןמעדכןהחוזר- ) 2015בינואר 25 (-עדכון-המנהלות

מנתעלמנהלתלחברהדיווחחובתומוסיף ,נושאבאותו 2012-9-19מוסדיים

קופותמכלמנהלתחברהשגובההישירותההוצאותלכללביחסהמידעאתלקבל

 .ידהעלהמנוהליםהפנסיהוקרנותהמסלולים ,הגמל

הנחיותבנושא 2015-9-6מוסדייםגופיםוחוזר 2015-9-4מוסדייםגופיםחוזר . 1.4

פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיהתקופתיבדוחהנדרשהגילוימבנהבדבר

גופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015בינואר 26ביום-חדשות

התקופתיבדוחהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיותבנושא 2015-9-4מוסדיים

מבנהאתלהסדירמטרתואשר ,חדשותפנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתי

יהשנתהתקופתיבדוחהכלוליםהכספיהדוחושלההנהלהסקירתדוחשלהגילוי

והשלמותוונטיותהרלהשקיפות,חיזוקלשם ,חדשותהפנסיוקרנותגמלקופותשל

ותטעגילוישלבמקרהלממונהמיידידיווחדרישתלקבועוכן ,בוהכלולדעהמישל

שוקעלהממונהפרסמה , 2015בפברואר 15ביוםהכספיים.בדוחותמהותית

-2015מוסדייםגופיםחוזראתהמתקן , 2015-9-6מוסדייםגופיםחוזראתההון

מהדוחהחלתתבצע ,הכמותיבנדבךהכמותייםהספיםבחינתיכנקבעובו , 9-4

ייקבעהמהותיותרף , 2014לשנתהתקופתיבדוחכאשר , 2015לשנתהתקופתי

 .המוסדיהגוףשלדעתולשיקולבהתאם

לקופותתשלומיםתקנותליישוםהיערכותושאבנהמוסדייםהגופיםלמנהלימכתב . 1.5

ההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015בפברואר 8ביום- ) 2015-1888 .(שהגמל

עלהפיקוחתקנותליישוםהיערכותבנושאהמוסדייםהגופיםלמנהלימכתב

במסגרתו ,-2014ד"תשע ,)גמללקופתםיתשלומ(גמל)(קופותפיננסייםםישירות

שנקבעופעולותשלשורהיישוםעללממונהלדווחמנהלתחברהמתבקשת

 .האמורותהתקנותליישוםהיערכותלצורךבמכתב

בפברואר 17 (-גמלבקופותהשקעהמסלולי 2015-9-7מוסדייםגופיםחוזר . 1.6

לגילהמותאמיםמחדלברירתמסלולילהקמתכלליםלקבועהחוזרמטרת-) 2015
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מושכלתהחלטהלקבללעמיתלאפשרמנתעל ,כןכמו .גמלבקופותהעמיתים

שבהםבמקריםהטעייתו,אתולמנועלצרכיוהמתאיםההשקעהלמסלולבנוגע

מסדירחסכונותיו,ישויכואליוההשקעהמסלולאתאקטיביבאופןבוחרהעמית

 .השוניםבמסלוליםהשקעהומדיניותשמותלקביעתאחידיםכלליםהחוזר

המנוכותישירותהוצאותעללציבורדיווח 2015-9-8מוסדייםגופיםחוזר . 1.7

רמתאתלהגבירהחוזרמטרת-) 2015בפברואר 19 (-החוסכיםמחשבונות

בתוךאלו.הוצאותלגבייתביחסשקוףפיקוחמנגנוןוליצורלציבורהמוצגהמידע

נתוניםשלוהאינטרנטבאתרלפרסםמוסדיגוףעללפיהןדרישותנוספו ,כך

 .לחוזרבנספחיםהמופיעקבועלמבנהבהתאםמסויימים

וחברותפנסיהקרנות ,גמלקופותלגביחודשידוח 2015-9-9מוסדייםגופיםחוזר . 1.8

שלהחודשיתהדיווחמתכונתאתמעדכןהחוזר-) 2015בפברואר 26 (-ביטוח

דיווחסעיפימספרשלהתווספותםלרבותההון,שוקעללממונהמוסדייםגופים

הניהול.לדמיהנוגעתהדיווחתדירותשונתהוכןשוניםבנושאים

בשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה 2015-9-10מוסדייםגופיםחוזר . 1.9

םיגופחוזראתומחליףמבטלהחוזר-) 2015בפברואר 26 (-הפנסיוניהחיסכון

בשניםרביםתיקוניםעבראשר ,החוזרכייצוין .נושאבאותו 2014-9-13מסודיים

 ,מוסדייםגופיםביןמידעהעברתלצורךהאחידהמבנהאתמסדיר ,האחרונות

 .הפנסיוניהחיסכוןבתחוםנוספיםוגורמיםהרישיוןבעלי

 4 (-ימוסדגוףשלאינטרנטבאתרנדרשמידע 2015-9-11מוסדייםגופים.חוזר 1.10

השינוייםעיקר . 2007-9-8מוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוזר-) 2015במרץ

גוףשמציעלתמריציםהנוגעמידעפרסוםחובתהוספתעניינםהחדשבחוזר

 .מכירותקידוםבשלרישיוןלבעלמוסדי

 ) 2015-7110(שה.קרנותשלבקרןהשקעהבשלישירותהוצאותהממונה:עמדת . 1.11

הוצאותבנושאעמדתהההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015במרץ 8ביום-

גופיםשללהשקעההתייחסותשבה ,קרנותשלבקרןעסקאותביצועבשלישירות

השקעהבשלהניהולדמי .אחרותבקרנותבעצמןהמשקיעותבקרנותםיימוסד

לגבותרשאיתהמנהלתוהחברהישירהלהוצאה ,מסוימותבנסיבות ,נחשבתבקרן

-1מההחל ,זאתעםיחדהקופה.עמיתיעלולהשיתההקופהמנכס•ההוצאהאת

מסוימותישירותהוצאותלפ•התקרה,לראשונהקבעהמחוקק 2014באפריל

החברהעליושתוהקופהנכס•מסך 0.25%שלשיעורעלבמצטברהעולות
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ל"קרבותמוסדימשקיעשמשלםניהולדמי ,הממונהלפיהקופה.עלולאהמנהלת

המחוקק.שקבעהתקרהבמסגרתיכללוובעקיפין,במישריןמשביות",

-יותבווהתחיינכסיםוניהולהון ,מדידה- 1פרק , 2חלק , 5שערהמאוחדהחוזר . 1.12

החוזרמתוךחדשפרקההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015רץבמ 8ביום

אשר ,ראשונה)ורה(מהדויותייבוהתחנכסיםוניהולהוןמדידה,בנושאהמאוחד

ייחודיותוהוראותנכסיםשווילשערוךהוראותוכספידוחלעריכתעקרונותקובע

בפרקהקבועותההוראותמרבית .בדחותרכישהלהוצאותהנוגעותביטוחלחברות

 .קיימיםמחוזריםהובאו

 24 (-גמללקופתאופנסיהלקרןהצטרפות 2015-9-12מוסדייםגופיםחוזר . 1.13

-1מההחלזהבנושאהממונההוראותאתלתקןעתידהחוזר-) 2015במרץ

לטופסאחידיםלנוסחיםנוגעיםבחוזרבכלליםאשרהשינוייםעיקר . 2016בינואר

הוראותקובעהחוזר ,כןכמופרטים.עדכוןולטופסמוטביםלהוראתהצטרפות

העמית.שלההצטרפותומועדחוסריםעללעמיתדיווחלענייןחדשות

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךבדברגילויה.

 .ואישורםהכספייםדבוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

 ,בינייםהכספייםהדוחותוראישבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברהכספיםהמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתפועלו

רו"חהתמנההועדהליו"ר .מאזןכוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

 .חדדליחיא

הוועדהחברישללעיונםהועברוהחברה,שלהכספייםהדוחותאישורהליךתבמסגר . 4

וואההשודוחהדירקטוריוןדוח ,םהכספייהדוחותשליוטותטוהדירקטוריון

 .וועדהבלדיוןהקבועההישיבהעדומלפניימיםמספר ,תקציבית

הנושאיםשלבחיבהלאחרובשוגויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

 :הבאים

 ;הבקרהאפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרות .א

הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמות .ב

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניות .ג

החברה.של
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לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהועברוהכספיים,הדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

 .הדירקטוריון

ונהליםלבקרותגילויו.

ההערכהפיועלהמהותייםהעסקייםכיםיוהתהלהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

וממנהל )הפועלים(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרבחברהשנערכההמעודכנת

הבקרותלגבידיווחהקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעות

לבצעבפועליכולהאינהוהיאמאחרהאמורים,הדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעות

אתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעוד

החברהמבצעתכן .ומהימןיעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידת

 .אצלההמבוצעיםהתהליכיםעלבקרות

ובחינתגמלקופותבתפעולהבקרות•שוםעלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

שלדעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנקן) SAE N.ס TYPE 3402(ןןהבקרותאפקטיביות

אפקטיביותוהערכתהמיוחסותהבקרותהבקרה,ליעדיןיחייקסומך KPMGרו"חמשרד

שביןבתקופההייתההבקרותאפקטיביותבחינתכיצויןעוד . 31/12/2014וםילהבקרות

 .-31/12/2014לועד 1/1/2014

גמלקופותבתפעולהבקרותואפקטיביותשום•עלדוחהתקבל 2015בפברואר 22בתאריך

) 11 ISAE No. 3402 TYPE ( רו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוח .מפסגותBDO האפסזיו

-לועד 1/1/2014שביןבתקופההבקרותואפקטיביותעיצובן ,הבקרותלתיאורשהתייחסה

31/12/2014 . 

התהליכיםועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

בבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוהכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםהתומכים

אפקטיביותאתלהעריךפשרהמאבאופן 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעד

הבקרות.

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

מיישמתהקופה 2010-9-6חוזרידיעלועדכונו 2009-9-10םיימוסדגופיםלחוזרבהתאם

הכספייםמהדוחותהנגזריםיםיכספדיווחיםןילעני Sס x Actה-של 404סעיףותישדראת

 .מוסדיגוףידיעלנלווים)דוחות-(להלן
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המנהלתהחברהכיוחיסכוןביטוחההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2014ביוני 5בתאריך

הכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכה

כמפורט ,בהיקפהבהתחשבזאת , 2013בדצמבר 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזרים

החברה .וגילוייםדוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםגופיםבחוזר

מהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחיםעלהבקרהאפקטיביותלגבי ,הצהרהלהגשתנערכת

 . 2015ביוני 15ליוםעדוזאתההוןשוקעללממונה , 2014בדצמבר 31ליוםהכספיים

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכיילעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםרותקהב

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

 .אלו

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2015במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

ישצפוסביראו 'מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

הבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקנות

 2007-התשס"ח .כספי)דיווחעלהפנימית

מהותיבאופןשהשפיעום 11שינוחלולא 31/3/2015ביוםמת 11המסתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאו

תאריך

28/05/2015 
ו"דטוע

28/05/2015 

דירקטוריוןיו"ר)יינ'

החברהמנכ"ל ,עתאריך

 כ>--- 28/05/2015
כספיםמנהליסוויריראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כ•מצה•רסלע,תמ•רואב•

"החברה :(להלןלמשפטניםהשתלמותןקרלניהולהחברהשלהרבעוניחוהדאתסקרתי . 1

31וםיבשהסתייםלרבעון )"המנהלת  ."הדוח") :(להלן 03/2015/

שלמצגבוחסרלאותיתומהעובדהשלןנכולאמצגכלכוללאיננווחהד ,•דיעתיעלבהבתסס . 2

יה•ולא ,מצגיםתםואנכללובהןהנס•בותרולא ,בושנכללושהמצגיםדיכהנחוץמהותיתעודבה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהת"חסמטע•ם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספ•ומ•דעהרבעונ"םהכספ"םהדוחות ,•תע•ד•עלבהתבסס . 3

העצמיבהוןהש•נו"םהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותותהבחינמכל ,נאות

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנ•םותזרימי

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאב• . 4

-כןו ;המנהלתהחברהשליספכחוו•דעלהפנ•מ•תולבקרההגילוילבגי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקב•עתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

אחרים •ד•עללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמת"חסמהות•שמידעלהבט•חהמ•ועד•ם

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספ•דיווחעלפנימיתבקרהקב•עתעלפ•קחנואו ,כספיד•ווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

שהדוחותולכךהכספ•הדיווחמהימנותלגביב•טחוןשלסבירהידהמלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות )ן FRS (ם 11בינלאומדיווחלתקניבהתאםכיםוערם 11הכספ

אתנוגוהצהמנהלתהחברהשליהגילולבגיוהנהליםתוהבקרשלתוהאפקטיביאתהערכנו .ג

וסהכהמהתקופהלתוםוהגילוילגב•והנהל•םהבקרותשלהאפקט•ב•ותילגבמסקנות•נו

-וכן ;הערכתנועלבהבתססבדוח

ברבעוןשא•רעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימ•תבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעלימהות•באופןלהשפיעשצפו•סב•ראוימהותיבאופןשהשפ•עזה

ן-כו .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

ריוןולדירקטהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרהם•המצהירהמנהלתבחברהואחריםאנ• . 5

ב•ותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהד•רקטור•וןשלהביקורתולוועדת

י:כספדיווחעלהפנ•מ•תקרהבהלבג•

הבקרהשלבהפעלתהואבקב•עתההמהותיותתווהחולשהמשמעות"םהליקו"םכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלב•כולתהלפגועשצפו"םסב•ראשר ,כספיד•ווחעלהפנימ•ת

וכן- ;כספ•דעימעלודלווחלסכםלעב,ד

עובדיםמעורביםואההנהלהמעורבתבה ,מהות•תשא•נהןוב•מהות•תבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מיתבבקרהמשמעות•תפקידלהםשישאחרים

פיעל ,אחראדםכלמאחר•ותאומאחריותילגרועכדילילעבאמוראין

 2015 ,במאי 28
ך•תאר
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 ) Certificatio(חהצהרה

 :כימצהירסווירי,ןראוב ,אבי

המנהלת")"החברה :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"וח"הד(להלן: 31/03/2015ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחוידיעתיעלבהבתסס . 2

םמטעייהיולא ,מצגיםםאותונכללבהןותהנסיבלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספיוחדיועלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעליתפנימבקרהקביעתעליקחנופאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיחיווהדמנותימהלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתצגנוהוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,ימהותאבופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתןודלירקטורי ,המבקרהחשבוןלרואהוגילינזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחריםואני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לבע,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםובדיםעמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותידיתפקלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ב::-= 2015במאי' 28
סוויריראובןרו"חתאריך

יםכספמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםיםיכספדוחות

 2015במרץ 31ליום

מבוקרים'(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא
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דירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ,פינטוטובה 1אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון>ודו"חהכספייםהדר"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכרןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחרץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהירלא ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכריותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבזרחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הזרחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולזורחלסכםלעב,ד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמערתיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותארמאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

תאריו

\~Ql 28 ,2015במאי 
פינטוטובה.ד 11ו 1הדירקטוריוןיו"ר
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ל"מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף<דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסלע,תמיר 1אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון>ודו"חהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות}-להלןיחד(שניהם 2015שכתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאורשניתכו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,יםהלונבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

תאריך

 2015 ,מאיב 28

21 



םיהכספהלמנהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסווירי,ראובןאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון>ודו''חהכספייםהדו"חות

םילמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
וחות).דה-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלככוךלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו ,כאלהוכהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרחלשבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 ~ 2015במאי, 28
מכהל ,סוויריראובןחיירותאריו

כספים
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מ''בעםילמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברה

 :םינכס

חובהותיתרוםיחייב

מזומניםושווימניםומז

םיהנכסלכסך

ון:ה

מניותהון

ןוהלכךס

 :תויובייתחה

תזכותרותיוזכאים

תיוההתחייבוכלךס

תויובייחוההתההוןלכסך

יכספהבהמצעלנייםיבחותדו

 31ליום
בדצמברבמר~ 31םולי

2015 2014 2014 
מבוקרמבוקרבלתי

חש"אלפיבאור

3 115 58 166 
303 562 269 

418 620 435 

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

435 620 418 4 

435 620 418 -------------· ----·---------· ........................ " ... " ....... 

435 620 418 

ם.ינייבהכספייםמהדוחותנפרדיבלתחלקםמהוויםיפמצורהםהנאורי

 2015י,במא 28
ראישותאריו

הכספייםהדוחות

סווירי ,F;ןpח"רו
כספיםמנהל
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2015 2014 

מבוקרבלתי

ש"חאלפי באור

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2014 

מבוקר

 486ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 486 5וכלליותהנהלההוצאות

 486ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

24 
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465 

465 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

·כללי 1באור

 :כלליא.
בע"מלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה''משפטנים"-הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת''החברה'') :(להלן

 :(להלן-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתההקופה") 11
הגמל").קופות''חוק

ישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
המשפטנים.ואיגוד

הקרן.בתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דיןלעורכימיועדתהקרן

 :ניהולדמיב.
לכןאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
הדין.הוראות

המזומנים,תזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
מלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

הגילוימבנהבדבר 2014-9-11מספרמוסדייםגופיםחוזרההוןשוקאגףפרסם 2014ביוני 18ביום
הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהרבעונייםהכספייםבדוחותהנדרש

> IFRS (. 2014ביוני 30ליוםהרבעונייםהכספייםמדוחותיההחלזהחוזרמיישמתהקרן . 

 . 2015במאי, 28ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים

חובהויתרותחייבים- 3באור

מראשהוצאות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותקרן

אחדיםחייבים

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2015 2014 2014 

מנוקדמנוקדבלתי

ח"שאלפי

54 51 66 

61 100 

7 

חובהויתדותחייביםסה"כ 166 58 115

זכותויתרותזכאים- 4באור

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2014 2015 2014 

מנוקדמנוקדבלתי

ש"חאלפי

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותותיורשומוסדות

רוקשצדלמשפטנים-השתלמותלקרןהתחייבות

אחדים

54 

358 

51 

465 

66 

367 

2 

6 

97 

7 

 435 620 418זכותויתדותזכאיםהכלסך
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים

וכלליותהנהלההוצאות- sבאור

א.ההרכב

עמיתיםבפניותטיפול

דירקטוריםגמול

דירקטוריםביטוחפרמיית

מזכירותושירותירתוותקשמשרדיםאחזקת

ואינטרנטמחשבאחזקת

המתפעללבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

סלותעודותקרנותניהולדמי

ב) Sבאור(ראהומקצועימשפטיייעוץ

דוחותמשלוח

והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 5בסך

םובישהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2014 2015 2014 

מבוקרבלתי

ש"חאלפי

מבוקר

32 

38 

17 

23 

4 

84 

42 

9 

221 

13 

3 

486 

27 

32 

33 

17 

16 

7 

77 

40 

7 

226 

5 

5 

465 

4 

127 

135 

70 

67 

30 

324 

163 

33 

938 

17 

1,904 

20 



בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- sבאור

ומקצועימשפטיייעץוהוצאותפירוטב.

2015 2014 

לשנה
שהסתיימה

ביום

כדצמבר 31

2014 

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

מבוקרמנוקרבלתי

ש"חאלפי

 50 49מנכtול

 44 44כספיםמנהל

 35 29משפטייעוץ
 31 32פניםמבקר

 31 20חשבוןרואה

 19 18השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 4 5מידעואבטחתטכנולוגייתניהול

 12אכיפהממונה

221 226 

198 

177 

142 

126 

115 

75 

50 

20 

35 

938 

קשוריםצדדים- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

ישראל.ומדינתההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרות .א

ע//ימנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהלבעtומ-ערךניירותפסגותב.
 ).א Sביאורראההתשלומים(לפירוטבע"מרערךניירותפסגות

א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטוריםג.

רווחבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן-4ו 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרן.ד
והפסד).
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תלויותהתחייבויות-ובאור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק .א

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו
 .המשפטיםיועציהבאמצעותהשארביובפיגורחובותגביתלעניופועלתהחברה .לקופה

תלויות.תביעותאיוהלתנהמהחברהכנגדהדוחותאישורלמועד .ב
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