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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כללי . 1

כחברההוקמהייהחברה")(להלן:"מבעלמשפטניםתוהשתלמקרןלניהולהחברה

ביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשתאגידיתגמלוכקופתממשלתית

שבהסתדרות.יםהמשפטנואיגודישראלמדינת

לעורכימיועדתהקרן .)''ןרקה" :(להלןלמשפטניםההשתלמותקרןאתמנהלתהחברה

תפעולשירותילקרןמעניקמ"בעהפועליםבנק .הקרןבתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דין

 ,החברההוראות ,הקרןתקנוןלפיהעמיתיםוחשבונותהקרןחשבונותניהולםולליהכ

 .דיןכללהוראותובכפוף ,והוועדותהדירקטוריון

המנהלתרהחבהשלהמניותבעליפירוט . 2

הצבעהבזכויותאחוזמניותסוגהמניותבעל

ישראלתינמד

 +איהנהלהמנית
 o/50° (*)הכרעהיתמנ

 50%ביהנהלהמניתהמשפטניםאיגוד

 0%רגילותמניות )**(יחידיםחמישה

100% 

 .העבודהכשרשמכהןמידייבמוחזקתוהיאראלישמדיבתע"יברכשההכרעה(*)מנית

קרןהקמתבמועדהמשפטניםאיגודראשינרשמו ,המשפטניםאיגודבשם )**(

 .ההשתלמות

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותיששהאישורים . 3

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישור .לשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

לאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

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

 292י-כללמסלול

 1454מנייתי-מסלול

 1455מביות-ללאמסלול

 .לעת)מעת(מתחדש 2015בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף
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המנהלתהחברהלובניהקופההשלהכספיצבמהרואתיב.

המנהלתהחברהידיעלםיהמנוהלהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 30/06/2015ל-תיםיהעמחשבונותמספר

מסלול

מס'
תוחשבונ

שכירים

4,307 
28 
33 

כללימסלול

מנייתימסלול

תומניללאמסלול

 4,368מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהנכסיםקףיה . 2

עורישהיקףהיקף

הגידולנכסיםנכסים

{קיטון} 12/2014 06/2015
אחוזיםש"חאלפילומסל

 1.11% 465,527 470,681יכלללומסל
1.1 2,895 2,927מנייתילומסל 1% 

 23.19%- 6,463 4,964מניותללאמסלול
 0.78% 474,885 478,572מנוהליםםינכססה"כ

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

שלרועיבשתיביוחאהותשיוני)(ינואר-חוהדפתובתקהשיגהכלליהמסלול .א

2.01% . 

שלבשיעורחיוביתאהותשני)יו-ארוני(וחהדפתובתקהשיגהמנייתילוהמסל .ב

3.75% . 

שלעוריבשחיוביתתשואהי)ניו(ינואר-הדוחבתקופתהשיגתומניללאהמסלולג.

0.38% . 

נליים)יומנם(בערכימשיכותותקדוהפ . 4

אלפי 13,050ממנהוונמשכח"שאלפי 23,888בקרןוהופקד , 2015ניויאר-וינבתקופה

ךלססתכמוההקרן)אלהבערותבניכוימהקרן(העברותןמהקרונטותרהבע .ש"ח

 . lillאלפי 15,446

6 



המנהלתהחברהעסקימצבג.

החברהעסקימצב . 1

כולליםנכסיהלמשפטנים.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לקרן.השירותיםלנותניהןהתחייבויותיה .בלדבחייביםוסעיפימזומנים

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 2

דירקטוריון.בדוחהתייחסותהמצריכיםמהותייםאירועיםאירעולא ,הדוחבתקופת

השנהשלהשניברבעוןהקופהשלההשקעותפעילות . 3

כללימסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 .ההשקעות

 lillמיליוני 2.85כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהפעילותבמסגרתהרבעון,במהלך

בחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמו . lillמי 2.176כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו

 . lillמי-9.55כשלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרו lillימ 5.156-כשלבהיקף

כ-שלבהיקףמדדצמודותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרני,באפיקהפעילותבמסגרת

אג"חבמכרו ,מבגד . lillימ 2.888שלבהיקףשקליותקובצרביותאג"ח , lillמי 6.1

בקבוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת '.מ 1.194-כשלבהיקףצמודותקונצרניות

שקליותממשלתיותואג"ח lillמי 11.527כ-שלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"ח

11שלבהיקף  lillימ 6.735שלבהיקףצמודותממשלתיותאג"חנמכרומבג.ד . lillמ' 98.

 . lillמי 15.278שלבהיקףשקליותממשלתיותואג"ח

מביותללאאג"חמשפטניםמסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 .ההשקעות

כ-שלבהיקףמדדצמודותקונצרניותאג"חנרכשוהקונצרני,באפיקהפעילותבמסגרת

נמכרוכןכמו . lillא' 112כ-שלבהיקףצמודותקונצרניותאג"חנמכרוומבגד , lillא' 140

הממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת . lill 'א-74כשלבהיקףשקליותקובצרביותאג"ח

ממשלתיותאג"חנמכרו , lillאי-240כשלבהיקףמדדצמודותממשלתיותאג"חנקנו

 . lillיא 719.7שלבהיקףשקליותממשלתיותאג"חונמכרו lill 1א 470שלקףיבהצמודות
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מניותמשפטניםמסלול

וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 .ההשקעות

החשיפהזה,ברבעוןלמניות.גבוההחשיפהרמתעלהקרןשמרההרבעון,במהלך

שיכותומהפקדותעםבתיאוםנעשהזהמהלך .-90%כעלעמדהלמניותהממוצעת

נרכשוהפעילותבמסגרתהמניות.לאפיקזהחשיפהשיעורלשמרומטרתוהעמיתים

כמו . lillא' 44.4כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו li!Jא' 53.9כ-שלבהיקףבארץמניות

סלותעודותמניותונמכרו lillא' 211כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכן

 • li!Jאי-225.3כשלבהיקףבחו"ל

ההשקעהבמדיניותשינוי . 4

 .האינטרנטבאתרמפורסמתהקופהשלהצפויהההשקעותמדיניות

בדוחותושינוייםנתונים . 5

החברה:שלוהפסדרווחהדוחתמציתןלהל

ביוםשהסתיימוחודשים 6ל-

ביוני 30

2015 2014 
ש"חאלפי

מבוקרבלתי

 956 974ההשתלמותמקרןהולינמדמיהכנסות
 956 974ההכנסותכלסך

 956 974כלליותוהנהלהצאותוה
 956 974ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

המאזןתאריבלאחרמהותייםאירועים . 6

שלהחדשותלהוראותהחברהשלההשקעהמסלוליהותאמו 2015יוניחודשבסוף .א

יוליבחודש ,כךבעקבות .גמלבקופתהשקעהמסלוליבענייןההוןשוקעלהממונה

"משפטניםההשקעהמסלולישלהצפויהההשקעהמדיניותהצהרתעודכנה 2015

"משפטניםההשקעהמסלוללעניין :הבאבאופןמניות"ללאח"אגםימשפטנ"ו "מניות

יעלהולא 75%מ-יפחתשלאבשיעורלמניותחשופיםיהיוהמסלולנכסי-מניות"
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-מניות"ללאאגי'חיימשפטניםההשקעהמסלוללעניין ;ולסלהממנכסי 120%על

מנכסי 100%עליעלהולא 75%מ-תפחישלאבשיעורתהיהאגי'חלנכסיחשיפה

 .המסלולמנכסי 0%שלבשיעורתהיהלמניותוהחשיפההמסלול

כ-שלבסךקשורצדידיעללתשלוםדרישההוגשה ,הכספיםהדוחותיךתארלאחר .ב

הקשורהצדידיעלשניתנומזכירותשירותיבעלויותהשתתפותבגיןש"חאלף 100

 .הכספיתהדרישהאתבוחנתהחברה , 2013נובמברלסוףעד

חקיקהוהוראותמהותייםשינויים .ד

חקיקההוראותוכןצר,האובמשרדוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףיחוזרעיקריסקירתלהלן

 : 2015לשנתהשניהרבעוןבמהלךמופורסאשר ,קינהות

ההוןשוקאגףחוזרי . 1

 2015באפריל 1ביום-הבודדהנכסברמת 2015-9-14מוסדייםיםגופחוזר . 1.1

דיווחבנושא 2015-9-14מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה

וכןהמנהלתהחברהבידיהמנוהלגמלקופותשלשקעותההתיקנכסירשימת

עללממונההדיווחהוראותאתומאחדהמעדכן ,הבודדהנכסברמתהנוסטרוינכס

 .בודדנכסברמתמוסדייםגופיםשלרבעוניתנכסיםלרשימתבנוגעההוןשוק

דוחות ,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה 2015-9-15מוסדייםגופיםחוזר . 1.2

ביום-תיקונים-פיכסדיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריות ,וגילויים

-2015-9מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015באפריל 1

האח,דהתיקון .הכספיהדיווחעלנימיתפההבקרהבנושאיםנתיקושניהעורך 15

הנהלהדוחהגשתמועדדחייתעניינו , 2010-9-7דייםסמוגופיםחוזראתהמתקן

אתהמתקן ,השניקוןיהת .העוקבתהשנהשלביוני-15להנלוויםהדיווחיםעל

עלההנהלההצהרותצירוףמועדדחייתעניינו , 2009-9-10מוסדייםגופיםחוזר

לעמיתהשנתיהדוחבגין , 2016מרץוףסלתילעמלדוחוגענבהפנימיתרההבק

 . 2015לשנת

במוצריניהולדמישיעוריעללממונהדיווח 2015-9-16מוסדייםיםפוגחוזר . 1.3

חוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015אפרילב 14ביום-נסיוניפחיסכון

אודותלממונהמוסדייםםיגופשלדיווחמנגנוןהקובע , 2015-9-16יםמוסדיגופים

במחשבוןהצגתםלצורךגמללקופותחדשיםמצטרפיםעבורייםרבהמניהולהדמי

המוצעיםהניהולדמישיעוריביןוותשלהלחוסכיםיאפשראשרניהול,דמי
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גוףכיבנוסףקובעהחוזרהשונים.הפנסיוניהחיסכוןלמוצריחדשיםלמצטרפים

לממונה.שדיווחאלהעלהעוליםניהולדמיםיחדשממצטרפיםיגבהלאמוסדי

האחרונה.הקודמתבשנהשנגבוהניהולדמיעורישידווח ,ענפיתלקופהביחס

בשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה 2015-9-18מוסדייםגופיםחוזר . 1.4

חוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015במאי 6ביום-הפנסיוניהחיסכון

בשוקונתוניםמידעלהבערתאחידמבנהבנושא 2015-9-18מוסדייםגופים

מחודש 2015-9-10מוסדייםגופיםחוזראתוהמחליףהמבטלהפנסיוני,החיסכון

 ,האחרונותבשניםרביםתיקוניםבעראשרהחוזר,כייצוין .נושאבאותופברואר

הרישיוןבעלי ,מוסדייםגופיםביןמידעהעברתלצורךהאחידהמבנהאתמסדיר

עלהממונהפרסמה ,זהלחוזרבהמשך .הפנסיוניהחיסכוןבתחוםנוספיםוגורמים

-2015 .(שהזהחוזרבנושאהמוסדייםהגופיםלמנהלימכתביםשניההוןשוק

 .) 2015ביוני 30מיום 2015-21659ושה. 2015במאי 18ביוםמיום 17046

חלקנטלבהםחובהסדריאודותלממונהווחיד 2015-9-19מוסדייםגופיםחוזר . 1.5

גופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015במאי 10ביום-מוסדיגוף

גוףחלקנטלבהםחובהסדריאודותלממונהדיווחבנושא 2015-9-19מוסדיים

חובהסדריאודות ,מצטברבאופןלממונה,חדשהדיווחחובתמקיםהחוזר .מוסדי

הקבועהשבמתכונתבמבנה ,המקורייםהחובבתנאישינויבוצעשבמסגרתם

בחוזר.

ניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון 2015-9-20מוסדייםגופיםחוזר . 1.6

 2015במאי 10ביום- )מוסדייםגופיםידיעלאשראילמתןכללים(השקעהנכסי

במסגרתו , 2015-9-20מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלנהוהממפרסמה

ההלוואותובתחוםבכללהאשראיבתחוםנוספותהשקעהמגבלותנקבעו

במדיניותלקבועמוסדימשקיעעלמטילהחוזר ,למשלכך .בפרטהמותאמות

רשאישבהםמקריםלהגדיר ,ללוויםאשראילמתןפנימיותמגבלותשלוהאשראי

 .ועודשנתקבלהערבותעללהסתמךמוסדיגוף

ניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון 2015-9-21מוסדייםגופיםחוזר . 1.7

-בקשיים)שהיובתאגידשליטהולבעללתאגידמתואמת(הלוואההשקעהנכסי

מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015במאי 10ביום

הלוואותמתןבעתמוסדייםגופיםעלהחליםהתנאיםהקובע 2015-9-21
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למתןשקדמובשניםבקשייםהיובוהשליטהבעלאוהואאשרלתאגידמותאמות

 .ההלוואה

 2015במאי 10ביום-ממונפותהלוואות 2015-9-22מוסדייםגופיםחוזר . 1.8

מטרתואשר , 2015-9-22מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה

שניתנומותאמותהלוואותמתןטרםהשקעותועדתחובותלענייןהוראותלקבוע

ידנדיבדתשלוםלצורןשניתנומותאמותהלוואותבתאגי,דשליטהרכישתלצורן

שליטהשמקנותותימנהיאבגינןהעיקריתשהבטוחהמותאמותהלוואותאו

 .מוסדיגוףשנתןכאמורהלוואותאודותלוועדהדיווחונושאיבתאגיד

ניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון 2015-9-23מוסדייםגופיםחוזר . 1.9

 2015במאי 11ביום-קונסורציום)בעסקתלהשתתפות(תנאיםהשקעהנכסי

מוסיףאשר , 2015-9-23מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה

בעסקתמוסדיגוףשלותהשתתפןבענייכיוםהקבועותאלהעלנוספותהוראות

לקבועהדירקטוריוןשעלמינימוםלדרישותמתייחסותאלההוראות .קונסורציום

העסקהמארגןלדרושצריךמוסדישגוףהגילוילתוכן ,קונסורציוםלעסקת

 .העסקהמארגןולתפקידי

ניהול- 4פרק-המאוחדהחוזרהוראותתיקון 2015-9-24מוסדייםגופיםחוזר . 1.10

 11ביום-תאגיד)שלשליטהבאמצעיאחוזיםעשריםמעל(החזקההשקעהנכסי

אשר , 2015-9-24מוסדייםגופיםחוזראתשוקעלהממונהפרסמה 2015במאי

לווה,בתאגידשליטהאמצעישלמוסדימשקיעבידיהחזקהלהמשךתנאיםקובע

אלהתנאיםמביןלחיוב.ערובהשהיושליטהיאמצעממימושכתוצאההוקנואשר

המניותומכירתלממונהדיווחמסירתלנאמן,העודפותהמניותהבערתלמנותניתן

הממונה.שיקבעתקופהבתוךהעודפות

-תשלוםללאשירותים(אינטגרציה)ותמיכהניסוישירותי-המערכתכללימסמן . 1.11

המסלקהאתהמפעילה ,בעיימויפטנסוסחברתפרסמה 2015במאי 14ביום

בהתארגנותסוויפטנסשתספקותמיכהניסוילשירותיבנוגעמסמן ,הפנסיונית

במערכותעדכוניםעקבקיימיםממשקיםולבדיקתחדשיםממשקיםלהחלת

 .םיממשקעדכוןעקבאוהמוסדיהגוףאצלהמחשב

מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת 2015-10-2ויועציםיםסוכנחוזר . 1.12

ויועציםסוכניםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015במאי 28ביום-

אשרהגורמיםמיהקובע ,הפנסיוניתבמסלקהשימושחובתבנושא 2015-10-2
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ותתחברההבעלויותיישאמי ,הפנסיוניתלמסלקהותהתחברחובתעליהםחלה

מבטלזהחוזרכייצויןהמסלקה.באמצעותיבוצעופעולותואלוכןהשימושובדמי

 .) 2013-9-18חוזרםיימוסדיםגופרחוז( 2013משנתקודםחוזרומחליף

-פנסיוניתסליקהבמערכתשימושבעורתשלום 2015-10-3ויועציםסוכנים.חוזר 1.13

ויועציםניםסוכחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015במאי 28ביום

ואופןגובהאתקובעאשרבמסלקה,שימושעבורתשלוםבנושא 2015-10-3

שלהתשלוםןפואוגובהאתוכןקהלבמסימוששבגיןמוסדיגוףשלהתשלום

 .מוסדיגוףשאינומשתמש

גופיםיידעלהדיןותאהור•שוםעלשנתידוח 2015-9-25מוסדייםגופיםחוזר . 1.14

וזרחאתההוןשוקעלהממונהפרסמה 2015יוניב 14ביום-תיקון-מוסדיים

ופיםגידיעלהדיןהוראותישוםעלשנתידוחבנושא 2015-9-25מוסדייםגופים

ומוסיףנושאבאות 2013-9-12מוסדייםיםפוגחוזראתמתקןאשר ,ייםמוסד

ימיתפנאכיפה ,ציותתכניתהפנימית,הביקורתבתחוםבנושאיםדיווחבתחו

 .הוןוהלבנת

ביום-ולהפעלביצועבבקשהעבודהךותהליוםיישאופן-המערכתכלליךמסמ . 1.15

אופןבנושאמערכתיכללמךמסבע"מסוויפטנסחברתפרסמה 2015וניבי 21

נובמברמחודשהחלכינקבעשבו ,ולהפעלביצועבבקשהעבודהותהליךישום

צתוקבאומסמךהעברתשלפעולהסך)חו(בשםלמפיץתתאפשר 2015

מוסדיבגוףמבוקשתפעולהלביצועאסמכתאאוהוראההמשמשים ,יםמסמכ

 .הפנסיוניתהסלקהמתמערכבאמצעותמסוים,

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליןבדברגילויה.

 .רםואישוהכספייםבדוחותדיוןעלפקדוהמהאורגןהואההחברןריורקטודי . 1

ביניים,הכספייםהדוחותאישורבהליךהעלתבקרעלפקדומבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועל

רו"חהתמנההועדהליו"רמאזן.כוועדתבשיבתההכספייםדבוחותדנההביקורתתדוע . 3

 .חדדיחיאל

דההוועחברישללעיונםועברוהה,חברהשלכספייםההדוחותאישורהליךרתבמסג . 4

השוואהודוחוריוןקטהדירדוח ,כספייםההדוחותשליוטותטריוןקטווהדיר

 .בוועדהלדיוןהקבועהיבההישמועדלפניימיםמספרת,יביתקצ
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הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדהתהמלצו . 5

הבאים:

 ;הבקרהאפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרותא.

הכספיים;בדוחותהגילויובאותותשלמותב.

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניותג.

 .החברהשל

לישיבתקודםןיוהדירקטורלחבריהועברוהכספיים,הדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

 .הדירקטוריון

ונהליםלבקרותגילויו.

ההערכהפיועלהמהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

וממנהלהפועלים)(בנקהמתפעלמהגוףלקבלישכיהובהרחברהבשבערכההמעודכנת

הבקרותלגבידיווחהקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים(פסגות),ההשקעות

לבצעבפועלולהיכאינהוהיאמאחר ,האמוריםהדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעות

אתולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעוד

החברהמבצעתכן .ומהימןיעילבאופןהקיימיםיםהפערוניתוחהבקרותיעילותמידת

אצלה.המבוצעיםהתהליכיםעלבקרות

גמלקופותבתפעולותהבקרואפקטיביות•שוםעלדוחהתקבל 2015רואבפבר 22בתאריך

האפטזיו BDOרו"חמשרדשלדעתחוותכללהדוחמפסגות. ) ISAE No. 3402 TYPE(וו

ל-ועד 1/1/2014שביןופהבתקהבקרותביותפקטיואעיצובן ,הבקרותלתיאורשהתייחסה

31/12/2014 . 

ותיאפקטיבובחיבתגמלקופותבתפעולהבקרותשום•עלדוחהתקבל 2015למרץ 1בתאריך

רו"חמשדרשלדעתחוותכללהדוח .הפועליםמבנק ) ISAE No. 3402 TYPE 11 (הבקרות

KPMG ליוםהבקרותותאפקטיביוהערכתוחסותיהמהבקרות ,הבקרהליעדיחייקיןסומך

ל-ועד 1/1/2014שביןבתקופההייתההבקרותאפקטיביותבחיבתכיצויןעוד . 31/12/2014

31/12/2014 . 

התהליכיםועלהכספייםבדיווחיםהקשוריםהתהליכיםעלמבדקיםבוצעו 2014בשנת

בבקרותוהתאמותשיפוריםובוצעוייםהכספמהדוחותהנגזריםהכספייםבדיווחיםכיםהתומ

אפקטיביותאתלהעריךהמאפשרבאופן 2014לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלמועדעד

הבקרות.
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הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

שלהאינטרנטאתרבאמצעות(לרבותהרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשים

 ) SOX 404 (המוסדי)הגוף

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

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחיםייןלענ Sס x Actה-של 404סעיףשותידראת

 .מוסדיגוףידיעל )נלוויםדוחות-(להלן

המנהלתהחברהכייסכוןוחיטוחבההוןשוקלאגףהחברהדיווחה 2015ביוני 11בתאריך

הכספייםהדיווחיםעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתההעריכ

ורטכמפ ,בהיקפהבהתחשבזאת , 2014דצמברב 31ליוםהכספייםמהדוחותהנגזרים

 .םייוגילודוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהלענייןמוסדייםםפיוגבחוזר

הגילוילגביונהליםבקרותכתהער

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלםהכספיומנהלהמנכ"לםעבשיתוף ,ברההחהנהלת

החברהשלהגילוילגבייםוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםיכהסיקוהכספיםומנהלרההחבמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

וראותלהםבהתאהרבעוניבדוחותלגלדנרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלונההממשקבעהדיווחוהוראותהדין

 .אלו

כספיווחידעלפנימיתבקרה

קרהבבשינויכלאירעלא 2015ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראוימהותיבאופןהשפיעאשריכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעללתהמנהחברההשליתהפנימהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

הבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותתקנות

 2007-התשס"חכספי),דיווחעלהפנימית

מהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 30/6/2015ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחברהכספידיווחעלהפנימיתההבקרעלמהותיבאופןהשפיעלםהעשוייאו

תאריך

20/08/2015 
טובדי'עו

20/08/2015 
תאריך

20/08/2015 ---cכ 
כספיםמנהל 'סוויריראובןח"רותאריך
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 ) Ceriification (הצהרה

כימצהירסלע,תמיראני,

"החברה(להלן:למשפטב•םהשתלמותקרןלנ•הולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרת• . 1

 ."הדוח")(להלן: 30/06/2015ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")

שלמצגבוחסראולמהותיתעודבהשלןנכולאמצגכלכוללא•ננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

יהיולא ,מצג•םאותםנכללובהן•בותהנסלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהות•תעובדה

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעת•,עלבהתבסס . 3

העצמיוןבההשינוייםהפעולות,תוצאותהכספי,המבצאתהמהותיות,הבחינותמכלבאות,

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומניםותזרימי

יםונהלותבקרשלולקיומםלקביעתםאחרא•םוזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםואחריאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילו•לגבי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספ•חודיועלפנ•מיתבקרהקביעתעלוחנפיקאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

שהדוחותכךולהכספיווחהדימהימנותלבגיביטחוןשלהסבירמ•דהלספקהמיועדת

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ם 11ב•נלאומדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהל•םהבקרותשלהאפקטיביותאתוהערכנ .ג

המכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביהליםוהנהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתססדבוח

ברבעוןשא•רעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנ•מיתהבקרהעלמהותי'באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיעזה

וכן- .כספ•דיווחעלהמנהלתהחברה

יוןלדירקטור ,המבקרהחשבוןאהולרינוג•לוזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראני . 5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטור•וןשלורתהביקוועדתול

 :•כספדיווחעלימיתהפנהבקרהלגבי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהות•ותוהחולשותהמשמעותייםהל•קו"םכלאת .א

לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספידעימעלודלווחלסכםלבע.ד

עובד•םמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .יכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ•מיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים

דין.ל1 •פעלאחר,אדםכלמאחר•ותאומאחריותילגרועכדילע•לבאמורא•ן

-----+!--+---- 2015 ,באוגוסט 20 סלערנ/י.וך-;/!עותאריך
מ~"ל
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 ) Certificatio(חהצהרה

 :כימצהירסווירי,ראובן ,אני

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/06/2015ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוחידיעת•,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

ותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהמזומנים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאבי . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהות•שמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,המנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלתיפנימבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכןהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשללוייהגלגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

כן-ו ;הערכתנועלבהבתסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיאבופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהות•באופןעישהשפ

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתדלירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראב• . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

י:כספדיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .יפכסחודיועלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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דירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 =כימצהירה ,פינטוטובה ,אני ,-2005 ה''התשסהדירקטוריון>ודו''חהכספייםהדו''חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
הדוחות).-להלןיחד(שכיחס 2015שכתשלחשכילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהךהנסיבותלאור 1שניתכושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .תוחובדהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאים,מצגאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםוחותהדהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופךמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםותבקר

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומונא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם 1לעבד

בעליאחריםעובדיםאומכהליםשמעורביםמהותית,שאיכהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

.2 

,., 
 ..כ

.4 

.5 

 .דירכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיך
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דר"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סלעתמיר 1אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ח 11וךוהכספייםחות"הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלן"מבע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנוםשהמצגיכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בזרחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםותרחהזהדוחות,תאשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהותםקיימולהתלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותענובקלכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעלנולידיעתמובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינוכזו'הצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

רהבקשלבהפעלתהארתהיעבקבהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלתאא)
ם,לרשוהברהחיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכםלעבד'

אחריםעובדיםארמנהליםשמעורביםמהותית,שאינהיןרבמהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמערתיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותארחריותימאלגרועכדילעילבאמוראין
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנוםוהמצגישננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותרותהחבלתקנותבהתאם
 :כימצהירסווירי,ראובןאני, ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ודו"חהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתיבחנת . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2015שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות!אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות!אתישבחנתולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,ופןבאמשקפיםריוןוהדירקט
בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .ותבדוחהנדרשגילוילצורךהליםונבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטרה,בחבאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

חברההשלהמבקרוןחשבהלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםרהבחבריםואחאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבססבהתשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 1לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 iכספימידעולדווחלסכםלעבד'

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיידתפקבעלי

 .דיוכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ור---- 2015באוגוסט, 20
מנהלסווירי,ראובןרו"ח
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיבאור

 974 956 488 491 1,904ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 974 956 488 491 1,904 5וכלליותהנהלההוצאות

 974 956 488 491 1,904ההצואותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

 :כלליא.
מ 11בעלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה 11-משפטנים 11הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתברה")''הח :(להלן

 :(להלן-2005ה 11התשסגמ)ל,(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה"הקופה")
 .)"הגמלקופות••חוק

ישראלמדינתביוקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
המשפטנים.ואיגוד

 .הקרןבתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דיןלעורכימיועדתהקרן

 :ניהולדמי .ב
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
הדין.הוראות

המזומנים,תזרימיעלותדוחוהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

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

> IFRS (. 2014יוניב 30ליוםהרבעונייםהכספייםמדוחותיההחלזהחוזרמיישמתהקרן . 

 ,באוגוסט 20ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2015 . 

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםבהערכות,

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותוהתחייבויות,

26 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםספייכהתוחודלםירבאו

בהוחתותרויםייביח- 3ארוב

מראשהוצאות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותקרן

אחריםחייבים

 31ליום
בדצמברביוני 30ליום

2015 2014 2014 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

34 32 66 

13 167 100 

7 

חובהויתרותיםבחייכ"סה 166 206 47

תוכזתויתרוכאיםז- 4רואב

 31םליו
בדצמברביוני 30ליום

2015 2014 2014 

וקרבממבוקרבלתי

ח"שאלפי

 66 32 34מראשהכנסות

 367 431 497לשלםהוצאות

 2 5ממשלתיותורשויותמוסדות

 15 6אחרים

 435 478 542זכותויתרותזכאיםהכלסך
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מוובעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םנייביםייכספהתווחלדםריואב

ותלליוכלההנהתצאווה- sוראב

ברכההא.

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהסתיימוהששהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 127 32 42 64 74עמיתיםבפניותטיפול
 135 30 29 63 67דירקטוריםגמול

 70 18 17 35 34דירקטוריםביטוחפרמיית

 67 27 24 43 47מזכירותושירותיותקשורתמשרדיםאחזקת

 30 8 3 15 7ואינטרנטמחשבאחזקת

 324 81 86 158 170המתפעללבנקתפעולהוצאות
 163 40 43 80 85השקעותניהולדמי
 33 9 8 16 17סלותעודותקרנותניהולדמי

 938 235 230 461 451ב} 5באור(ראהומקצועיכ/שפטיייעוץ
 17 6 4 11 17דוחותמשלוח

 5 2 10 5והשתלמויותכנסים,עיוןימי

974 956 488 491 1,904 
------

 20 3 4 7 9בסךמיכוןבגירהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
--------
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מוובעםילמשפטנהשתלמותקרןהולילנהחברה

םינייבםייהכספתוחלדוםריובא

 )ךמשה(תלליוכוהלהנהתהוצאו- sאורב

ומקצועימשפטיעוץייתווצאהפירוט .ב

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

רבבדצמ 31ביוני 30ביוני 30

2015 2014 2015 2014 2014 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 198 49 50 99 99ל 11מנכ

 177 45 45 89 89כספיםמנהל

 142 33 28 68 57משפטייעוץ

 126 31 31 62 63פכיםמבקר

 115 31 29 62 49חשבוןרואה

 75 18 19 37 37השקעותיעוץ

 50 13 13 25 25סיכוניםניהול

 20 3 4 7 9מידעואבטחתטכנולוגייתניהול

 35 12 11 12 23אכיפהממוכה
------

451 461 230 235 938 
------

םורישקםצדדי- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

 .ישראלומדינתההסתדרות)כלהלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

ע"ימנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותרהחבהשלההשקעותמכהלבע"מ-ערךניירותפסגותב.

 .א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבע"מערךניירותפסגות

א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטורים .ג

רווחבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן-4ו 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרןד.
 .והפסד)
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייכספהתודוחלםיוראב

תתלויותויובייחהת- 7ארוב

בכסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חשכרההגנתחוקא.
כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו

המשפטים.יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלעניופועלתרהבהחלקופה.

תלויות.תביעותאיוהמנהלתהחברהככגדהדוחותאישורלמועד .ב

ח 11שאלף 100כ-שלבסךקשורצדידיעללתשלוםדרישההוגשההכספים,הדוחותתאריךלאחרג.

החברה , 2013נובמברלסוףעדהקשורהצדידיעלשניתכומזכירותשירותיבעלויותהשתתפותןבגי
הכספית.הדרישהאתבוחנת
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