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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

"החברהאוייהחברהיי(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמההמנהלת")

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבעיימלמשפטניםהשתלמותקרןבשםתאגידית

 .הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

במניות.מוגבלתחברההינההחברה

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

דירקטורים. 5עדלמנותוהזכותההצבעה,בזכויות o/50°-ישראלמדינת .א

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות .ב

 .דירקטורים

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהלהכרעההזכותלמדינה

 .ידהעלהמוחזקתהכרעהמנייתבאמצעות ,החברה

המנהלתהחברהעיייהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

לקופהםיהמשולמכספיםעלחלהאישור .לשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

לאישורכללים(הכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

 :הואהמסלוליםאישורמספר . 1964התשכ"ד-גמל)קופותולניהול

 292כללי-מסלול

 1454-מנייתימסלול

 1455-מניותללאמסלול

 .)לעתמעת(מתחדש 2018בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהדוחתקופתבמהלך

שבניהולה.

5 



המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאורב.

המנהלתהחברהידיעלהמבוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 31/03/2018ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

 'מס
חשבונות

שכירים

3,796 
38 
29 

כללימסלול

מבייתימסלול

מביותללאמסלול

 3,863מבוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלהמבוהליםהנכסיםהיקף . 2

ףהיק

נכסים

03/2018 

היקף

נכסים

12/2017 

שיעור

הגידול

יטון)(ק

אחוזיםשייחאלפימסלול

כללימסלול

מבייתימסלול

מניותללאמסלול

מנוהליםנכסיםסה"כ

450,941 
2,585 
3,960 

459,871 
2,741 
3,895 

-1.94% 
-5.69% 
1.67% 

457,486 466,507 -1.93% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלבשיעורשליליתתשואהמרץ)(יבואר-הדוחבתקופתהשיגהכלליהמסלולא.

0.94% . 

שלבשיעורשליליתתשואהמרץ)(ינואר-הדוחבתקופתהשיגהמנייתיהמסלולב.

2.32% . 

בשיעורשליליתתשואהמרץ)(יבואר-הדוחבתקופתיגהשמניותללאהמסלולג.

 . 0.16%של

נומינליים)(בערכיםומשיכותותהפקד . 4

אלפי 7,081ממנהונמשכו li!Jאלפי 10,600בקרןדוהופק , 2018מרץיבואר-ופהבתק

לסךהסתכמוהקרן)אלהעברותבניכוימהקרן(העברותמהקרןנטוהעברותש"ח.

 . li!Jאלפי 7,679
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המנהלתהחברהעסקימצבג.

החברהעסקימצב . 1

בדרישותלעמודנדרשתהיאשא•ןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבה•ות

פיננסייםשירותיםעלוח•קהפבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשלהעצמיההון

 ,פנס•ה)קרןאזגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזער•עצמ•הזן(גמל)(קופות

 .-2012תשע"ב

למשפטנ•ם.השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבנ•הזלהעוסקתהחברה

הזלה•נבגיןהנגביםהניהולדמ•וככזוענפ•תגמלתקופהינהלמשפטנ•םהשתלמותקרן

למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהנ•הולדמ•הינםמעמ•תיההחברהיד•על

 .רגולטזר•זת)

לנותניהןהתחי•בו•זת•ה ,בים 11וחמזומנ•םושווימזומניםע•פי oכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינז"םאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקים 11מהותח•דושיםאזשינוייםחלוולא ,ם 11הרבעונהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 2

לסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

המשמשותהמערכותאתולהבעירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואת

 . 2018סוףעדהוארכההמוקדמתההודעהתקופתמלם.לחברתהגמלקופותלתפעול

לקופה.תפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה
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ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

פההקויתיעמיגבלתוניםנ . 1

לשנה oושדי n-3לחושדים-3ל
םיובשהסתיימהביוםשהסתיימוביוםהסתיימו.!! --

~צמבר 31במץר 31במרץ 31

' '-• -2018 2017 2017 
עמ•תים:חשבונותמספר

 2י 022 2י 110 1י 972פעילים
 1,887 1,964 1,891פעיליםלא

נטו .םילהמנו•םסנכ
 :ש"ח} •אלפב{

 313,240 313י 052 301,840פעילים

 153,095 152י 074 155,606םיילפעלא

תווםצאתוםנ•נתו

 :ח}"ש •{באלפ

 625 288 243חדשיםמצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמ•

 45,091 11,015 10י 600גמוליםמדמיתקבולים

---םפעמייחדםגמולימדמיליםותקב
 140 21-לקופהצבירהותהעבר

 47י 173 12י 489 7י 679מהקופהצבירההעברות

 :תשלומים

 28י 630 6,494 7,081ותניופד

---אחרים
 27י 698 3י 864 ) 4,729 (לתקופההוצאותעלם)די(הפסהכנסותףדעו

 :ש"ח}{באלפימנכסיםשנגבוהול•נדמי

 1,836 453 433ליםיפעלאוםפעילי

--- :)ח"שיפ(באלקדותפמהשנגבוהולינדמי

מונחיםבסיםכמנממועצהול•נדמ•רשיעו
(באחוזים):שנתיים

 0.39 0.39 0.37םפעילי

 0.39 0.39 0.37םיפעיללא

-
קדותפמהממוצג~הולינידמש•עור

 :ם)יחוזא(ב
---

קשרקיתומנםייתמע . 2

חu-זוים-3ל
ביוםשהסתיימו

ב.מרץ 31

 .חושדים-3ל
ביוםשהסתיימו

במרץ 31

2017 

לשנה
ביוםשהסיתימה

דבצמבר 31

20'18 2017 
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קשר:מנותק•חשבונות

 538 740 537ונותבחשפרסמ

 29,224 24,838 28,645 )חש"פ•לאב(נטוםהל•ונמםס•כנ

 117 26 30ח)"שבאלפ•(מנכסיםשנגבוניהולדמ•
במונחיםמנכס•םבוגשנממוצעולהינדמיש•עור

0.37 0.39 0.39 
ייםשנת

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

שניתןהאוצרמשדרבאישורלאמורהתאםבו ,י'עבפיתגמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

 ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,לה

קופותכללעלחלהחוקיבהסדרהאמורמהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעורוףפבכ

 .בישראלהגמל

שיעורהמהוויםי 0.09%שלבשיעורהינםחוהדתפבתקובפועלשנגבוהניהולידמ

 .-0.37%כשלשנתי

בע"מהפועליםלבנקהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

 .איתםםכבהסשנקבעוםיהשיעוריפעלימ"בעערךניירותולפסגות

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות . 4

בסךהקיטון ,הקרןע"יהמנוהליםבנכסים-1.93%כשלדהיירחלהחוהדבתקופת

כספיםהפקדותעלאחרותלקרנותוהעברותלעמיתיםתשלומיםמעודףנובעהנכסים

 .הדוחתפבתקוהקופהשהשיגהשליליתותשואה ,לקרן

המקבילההדוחבתקופתלרמתןדומותנשארומהקרןוהמשיכותלקרןההפקדותרמת

 .אשתקד

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםה.

הכספייםחותוהדעלמהותיתהשלכהלהםאשרחקיקההוראותפורסמולאהדוחתפבתקו

 .בניהולהההשתלמותקרןושלהחברהשל

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליןבדברגילויו.

 .ואישורםהכספייםבדוחותוןידעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

 ,בינייםייםפהכסהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתועלפו

עו"דהתמנההועדהליו"ר .מאזןכוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

 .שילוןיצחק
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הוועדהחברישלונםלעיהובערו ,החברהשלםיהכספיהדוחותאישורךיהלבמסגרת . 4

וואההשודוחהדירקטוריוןדוחהכספיים,הדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

 .בוועדהיוןלדהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספר ,תקציבית

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

 :יםהבא

 ;הבקרהאפקטיביותבנושאודיוןיהכספבדיווחהקשורותימיותהפנהבקרותא.

הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמותב.

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניות .ג

 .החברהשל

לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהועברו ,הכספייםהדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

 .ירקטוריוןהד

ונהליםלבקרותגילוי .ז

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

 ,לעדב ,לרשוםמנתעליותאפקטיבהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

 .אלו

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2018במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

הבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקנות

- 2007התשסייכספי),דיווחעלהפנ•מית n 

מהותיבאופןשהשפיעושינוי•םחלולא 31/3/2018ביוםת•ימת oהמלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאו

 /J; 2018במאי 31
וןידירקטוריו"ר t&aזוריתבג' תאריך

 2018במאי 31
החברהמנכ"ל ,ע.תאריך

--u 31 2018במאי 
כספיםמנהל ,סוויריראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כימצהירסלע,תמיר ,אני

החברה" :להלן(למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :(להלן 31/3/2018ביוםשהסתייםלרבעון )"המנהלת

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח ,ייעתידעלבהתבסס . 2

והיילאמצגים,אותםבכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

יהעצמבהוןהשינוייםהפעולות,תואצותהכספי.המצבאתהמהותיות,הבח•נותמכלנאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימי

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחאריםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספיוחוידעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםקברותקבענו .א

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

 ,כספידיווחעלתיפנימבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביןביטחושלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

אתוהצגנוהמנהלת:וחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

המכוסההתקופהלתום ,הגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתססבדוח

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחוגיל•נ .ד

שלמיתיהפנהבקרהעלמהותי,ןבאופלהשפיעשצפויסביראוי,מהותבאופןשהשפיעזה

-ןוכ .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

לדירקטוריון ,המבקרןוהחשבלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרהלבגי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהיותהמהותולשותהחוהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

-וכן ;כספימידעעלודלווחלסכםלעב.ד

םיעובדמעורביםאוההבהלהמעורבתבה ,ותיתמהשאיבהוביןמהותיתביןתרמית,כל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשממעותיתפקידלהםשישאחרים

כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותואמאחריותילגרועיכדלעילבאמוראין

תאריך

 2018במאי 31
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירסווירי.ראובןאב•,

המנהלת")החברה" :ן(להללמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1

"הדוח").{להלן: 31/3/2018ביוםשהסתייםןלרבעו

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,•ד•עת•עלבהתבסס . 2

מטעים•ה•ולא ,מצגיםםותאנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפ•םדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונ"םהכספייםהדוחות ,•יעתידעלבהתבסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .דבוחהמכוסיםולתקופותםילמועדהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגב•ונהליםבקרותשליומםולקלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ליםונהבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםותבקרקבענו .א

אחרים•דיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהות•שמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםותשהדוחולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות )ן FRS {בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגב•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילויולבגוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשא•רעכספיווחדיעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהוישינכלדבוחגילינו .ד

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהות•אבופןלהשפיעיושצפסביראו ,מהותיאבופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

עדתוולודלירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרהיםהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לעב.ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסביראשרי,כספדיווחעלמיתהפני

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

םיאחרעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועדכילעילבאמוראין

 נד---- 2018במאי 31
סוויריראובןרו"חתאריך

כספיםמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה
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שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלירהסקדוח

בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

 :(להלןמ"בעלמשפטניםהשתלמותןקרלולניההחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
הדוחותתמציתואת 2018במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתללכוה ,) 11החברה 11

הדירקטוריון .תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשלפהולתקוהפסדרווחעלהביניים
חשבואנותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימדיעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

 1ההוןשרקאגףשליהגילולדרישותובהתאם 11בינייםלתקופותכספידיווח IAS34 11בינלאומי

עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו .וחסכוןטוחיב
 .סקירתנו

הסקירההיקף

מדיעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיע.להנערכתבינייםלתקופותיכספ

הכספייםלענייניםהאחראייםאנשיםעםבעיקררים,ומבירמורכבתבינייםלתקופות
בז.כיזהפהבהיקמצומ.צמתחינהסקורת .ואחריםאנליטייםסקירתנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהפיכךולבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחוותיםוומחאנואיולכ,ךםבהתא

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמיעדלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
לדרישותובהתאם IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך

הממשלתיות.החברותרשותוהוראותכוןוחסחביטוההון,שוקאגףשלהגילוי

 2018 1במאי 31

רב,זבכב .

שות' ; t ~ fגור~נסן



דירקטוריוןיי''יהצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירהזיגגו,דוריתאני, ,-2005התשסייההדירקטוריון>ודו"חהכספייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה}-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםדהוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיוןבההשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךוכהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיודעיםכאלה,וכהליםנקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטכחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו'הצהרההמצהיריםכחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספייווחדעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם ,לעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוניןמהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבנקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעלאחר,ארסכלמאחריותאומאחריותילגרועיכדלעילבאמוראין

 2018במאי, 31
(} 

דירקטוריוןר vדוריגניתאריך
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח 11{דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסלע,תמיראני, ,-2005התשסייההדירקטוריון>ודו"חהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
 .הדוחות)-להלןיחד{שניהם 2018שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 1ובע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאורשניתנו,שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתכו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםתהדוחוהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםיוןהדירקטור
בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהרןשינוייםההפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני,
גרמנואוכאלה,ונהליםנקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילו<לצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיודעיםכאלה,ונהליםנקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלןבפרטה,בחבראחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ניותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ודלירקטוריון

נקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החכרהיכולתעללרעהלהשפיעסבירכאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם 'לעבד

אחריםעובדיםאומנחליםשמעורכיםמהותית,שאינהוכיןמהותיתכיותרמית,כלב)
 .החבותשלכספידיווחעלהפנימיתכבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.2 

'י
 •.כ

.4 

.5 

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2018במאי, ~ 1

תאריו
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותכהתאם
כי:מצהירסווירי,ראובןאני, , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ח 11ודוהכספייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2018שכתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבע'ימ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםםאינהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיהתאםב . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחרץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי'המצבאתהמהותיות,ינותבחהמכלאות,נבאופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותיםלימהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהרןהשינוייםהפעולות,

שלחבברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםנקרותקבענולכךכהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךוכהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :יותרביתהעדכנהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

נקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםייםהליקוכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 jכספימידעולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתניןתרמית,כלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקדיבעלי

דין.כלפיעלואחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

מנהלסווירי,ראובןרו"ח
כספים

----r2018במאי, 31 כ 

תאריך
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלבינייםדוחות

נכסים:

חונהויתרותביםייח

מזומניםושווימזומנים

 31ליום
בדצמברבמרב 31ליום

Z018 2017 2017 
מבוקרמנוקרבלתי

ש"חאלפיורבא

3 42 139 1 
410 3Z2 487 

הנכסיםכלסך 488 461 452

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

זכותויתרותזכאים

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

488 461 452 4 

488 461 452. ----------··-· ------··-----· . """""""""" ... "" 

488 461 452 

ההתחייבויותכלסך

בויותייוההתחההוןכלסך

 .בנ<<<סהכספ«סוחות mמיy;יחלקמהוו<ס ם:::~.~::,::אבה

סלעייזינגרדורינiגב'אישוריותאר
ל•ענןוקיון·הכספייםהדוחות

/'12 
סוויריראובןח"רו

כספיםמנהל
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

2018 

מבוקרבלתי

2017 

ש"חאלפי אורב

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2017 

וקרבמ

 433ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 433 5וכלליותהנהלההוצאות

 433ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

Zl 

453 

453 

453 

1,836 

1,836 

1,836 



מ'בע'םילמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםפייכסהוחותלדםנאורי

לליכ- 1ראוב

 :לילכא.
בע"מלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה"משפטנים//-הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת"החברה") :(להלן

 :(להלן 200sהתשס"ה-גמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה''הקופה")
 .הגמל")קופותחוקיי

ישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתרהבכחהוקמההקופה
המשפטנים.ואיגוד

 .הקרןבתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דיולעורכימיועדתהקרן

 :ניהלוימדב.
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאככסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחכרהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

 ,המזומניםתזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמערתבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

תאיחשבונהניותיהמדרייקע- 2באור

בינלאומייםכספיחודיובתקניעמידהעלהצהרה .א

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

הגילוימבכהבדבר 2014-9-11מספרמוסדייםגופיםחוזרההוןשוקאגףפרסם 2014ביוני 18ביום
הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהרבעונייםספייםכהבדוחותהנדרש

> IFRS <. 2014ביוני 30ליוםהרבעונייםהכספייםמדוחותיההחלזהחוזרמיישמתהקרן . 

 . 2018במאי, 31ביוםהחברהירקטוריוןדידיעלםלפרסואושרהםהבינייפייםסהכהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

בשיקולדעתלהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותםאומדניבהערכות,

אלה.מאומדניםשוכרתלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והרצאותהכנסות ,והתחייבויות
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיינביםייכספהתוחודלםיראוב

חובהרותתויםבייחי- 3ראוב

מראשהוצאות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותקרן

אחריםחייבים

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2018 2017 2017 

מבוקרמנוקרבלתי

ש"חאלפי

42 63 1 

63 

13 

חובהויתרותחייביםכ"סה 1 139 42

ותכזיתרותוםיכאז- 4אורב

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2017 2018 2017 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותורשויותמוסדות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותלקרןהתחייבות

42 

298 

2 

110 

63 

393 

5 

1 

389 

5 

93 

 488 461 452זכותויתרותזכאיםהכלסך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

נייםיבהכספייםלדוחותםיבאור

וכלליותהנהלההצואות- 5אורב

ההרכבא.

עמיתיםבפניותטיפול

דירקטוריםגמול

דירקטוריםביטוחפרמיית

רתותקשומשרדיםאחזקת

נטרטנואימחשבאחזקת

המתפעללבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

סלותעודותקרנותניהולדמי

ב) 5באור(ראהמקצועיייעוץ

דוחותמשלוח

והשתלמויותסים,כנעיוןימי

לשנהחודשים-3ל
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםביום

בדצמבר 31במרץ 31

2018 2017 2017 ----
מבוקרמבוקריבלת

ש"חאלפי

32 32 104 

36 38 134 

12 16 65 

21 

3 3 13 

81 55 301 

40 41 163 

2 2 7 

228 249 979 
) 4 )(·( 9 35 

3 8 14 

433 453 1,836 
= 

5 5 24 
----

בסךמיכוןבגירהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות

 . 2017שנתבגירהפרשותתיקוני(·)כולל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- sבאור

מקצועיייעוץהוצאותרוטיפ .ב

2018 2017 

לשנה
שהסתיימה

יוםב

רבמצבד 31

2017 

ביוםשהסתיימושיםדחו-3ל

במרץ 31

קרבומרקמבויתבל

ש"חאלפי

 54 54ל 11מככ

 44 44םפיסכמנהל

 28 28משפטייעוץ

 31 31םיכפקרמכ

 28 25חשבוןרואה

 18השקעותיעוץ

 12 12סיכוניםניהול

 5 5מידעואבטחתטכנולוגייתניהול

 12 12יפהאכנהממו

 17 17מזכירותשירותי

228 249 

217 

176 

112 

126 

87 

74 

49 

24 

46 

68 

979 

םיקשורצדדים- 6וראב

 :רהחבלרקשוצדםיוומההםפיוהגטפירוןללה

 .ישראלומדינתההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-יםבדהעוהסתדרות .א

י"עוהלותנמהשקעותיהןאשרגמלפותוקורהחכהלששקעותההנהלממ- 11עבןערניירותסגותפב.

 .)א 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבע"מערןניירותפסגות

א) 5יאורבראהםומיתשלהטירולפ(הבחברהמכהניםוריםטקרהדיג.

רווחבינייםדוחותתמציתבהכנסותןכו-4ו 3רכביאויתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרן .ד

 .)סדוהפ

Z5 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותםיבאור

תלויותהתחייבויות- 7כאור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטיליםפיו'עלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק .א

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו

המשפטים.יועציהבאמצעותהשארביובפיגורחונותגביתלעניופועלתהחברה .לקופה

תלויות.תביעותאיוהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועדב.

והתקשרויותהסכמים- 8באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלבע"מהפועליםבנקמולהסכם 2008מרץבחודשחתמההחברה .א

החברה.שבניהולהשתלמות)קרן-(משפטניםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

 . 0.07%חיכוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

פעילותואתלסייםכוונתועלמוקדמתהודעהלחברההמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

לחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתן

השונותהאפשרויותאתבוחנתהחברה . 2018סוףעדהוארכההמוקדמתההודעהתקופתמלס.

ופה.לקתפעולשירותילמתן

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשחתמההחברהב.

פסגות.שמקבוצתמבעייערךניירות

מחודש ,("פסגות")ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהניןשנערךחדשלסיכוםבהתאם

 . 0.035%ל- 0.07%מ-השתנההניהולדמישלהגביהאחוז 2010יולי
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