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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה -א' חלק

 
 

 ותיאור התפתחות עסקיה החברה פעילות .א

"החברה או  "החברה")להלן:  החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

לחברה המנהלת והחלה את  הקרןשינוי מבני אשר כלל פיצול בין יישמה ( המנהלת"

, עד ליום זה התנהלה החברה כקופת גמל 2010 בינואר 1ביום במתכונת זו פעילותה 

. 20/10/1971תאגידית בשם קרן השתלמות למשפטנים בע"מ אשר הוקמה ביום 

 . הקרןהינה ניהול של החברה פעילותה היחידה 

  מניות.ברה מוגבלת החברה הינה חב

 החברה הינה בבעלות בחלקים שווים כלהלן:

 .דירקטורים  5 עד הזכות למנותובזכויות ההצבעה,  50% -מדינת ישראל  (1

 5 עד בזכויות ההצבעה, הזכות למנות 50% -הסתדרות העובדים הכללית החדשה  (2

  .דירקטורים

למדינה הזכות להכרעה במקרה של דעות שקולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון 

 החברה, באמצעות מניית הכרעה המוחזקת על ידה. 

 תרשים מבנה אחזקות

 

 תחומי פעילות .ב

 קרן השתלמות למשפטנים.  ניהול מלבד אחרת פעילות אין לחברה

 לב ובשים) ענפית קופת גמל של מנהלת וכחברה המנהלת החברה לתקנון בהתאם

 החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות חוק להוראות

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים ניהול מדמי נובעות

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .ג

לא בוצעו כל השקעות בהון החברה ולא נערכה כל עסקה מהותית בהון החברה על ידי 

 בחברה או במניותיה. בעל עניין
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 חלוקת דיבדנדים .ד

החברה, בהיותה חברה הפועלת ללא מטרת רווח המנהלת קופת גמל ענפית, גובה 

מעמיתיה דמי ניהול בהתאם להוצאותיה בפועל אשר מוצאות לשם ניהול החברה ומתן 

 , מבלי שייוצרו בחברה הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור.הקרןשירותים לעמיתי 

 ה אין ולא תהיה יכולת לחלק דיבידנד.לפיכך לחבר

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק ב
 

 מוצרים ושירותים .א

 מסלולי השקעה: 3קרן השתלמות למשפטנים, ופועלים בה החברה עוסקת בניהול  (1

  כללי"משפטנים מסלול". 

  תומני"משפטנים מסלול". 

  ללא מניות"משפטנים אג"ח מסלול". 

המנוהלת על ידי החברה הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק קרן ההשתלמות 

קופות הגמל המאושרת כקרן השתלמות לשכירים על ידי הממונה על שוק ההון, 

שתוקפו עד ליום  292ביטוח וחסכון, ועל ידי נציבות מס הכנסה באישור מס' 

)מתחדש מעת לעת(. הקרן מאפשרת לעמית לצבור כספים לצרכי  31/12/2017

 למות או לחסוך בה לכל מטרה וליהנות מהטבות מס. השת

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על 

במדיניות ההשקעות הספציפית לכל  פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב

 מסלול. 

 שווקים העיקרייםשינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה ב (2

. יחד עם זאת, קרנות ההשתלמותבתחום בחלקה ינויים מהותיים החברה לא צופה ש

עמיתי הקופות והמעבידים  בעקבות השינויים בחקיקה ועקב התחרות בשוק,

המפקידים עבור עובדיהם בוחנים את אפשרות ניוד כספי החסכונות בקופותיהם. לכן 

 ות אחת לאחרת. מקרן השתלממספר רב יותר של חשבונות עמיתים מועברים 

 מוצרים חדשים (3

 בשנת הדוח לא הופעלו מוצרים חדשים על ידי החברה. 
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 בניהול החברה הקרןמידע אודות עמיתי  (4

 הקרןנתונים לגבי עמיתי  (א

  2016 2015 2014 

 מספר עמיתים:
   

 2,280 2,199 2,157 פעילים

 2,109 2,070 1,938 לא פעילים

 4,389 4,269 4,095 סה"כ

  
   

 מספר חשבונות עמיתים:
   

 2,329 2,274 2,127 פעילים

 2,111 2,041 2,016 לא פעילים

  
   

 נכסים מנוהלים, נטו
    )באלפי ש"ח(:

 313,070 321,433 313,359 פעילים

 161,518 156,042 155,850 לא פעילים

  
   

 נתונים תוצאתיים
    )באלפי ש"ח(:

עבור מצטרפים  דמי גמולים משונתים
 חדשים

794 614 590 

 48,622 48,795 47,255 תקבולים מדמי גמולים

 - - - תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

 1,235 123 411 העברות צבירה לקופה

 21,997 25,875 36,911 העברות צבירה מהקופה

 תשלומים:
   

 27,973 24,247 29,116 פדיונות

 אחרים
 

- - 

עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות 
 לתקופה 

10,095 4,091 24,062 

  
   

 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
   

 1,904 1,925 1,899 פעילים ולא פעילים

  
   

דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי 
 ש"ח(: 

- - - 

  
   

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
    )באחוזים( :

 0.41 0.40 0.41 פעילים

 0.41 0.40 0.41 לא פעילים

  
   

שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות 
 )באחוזים(:

- - - 

  
   

ממוצע  שיעור הוצאות ישירות
    )באחוזים(:

 0.02 0.03 0.03 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
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  2016 2015 2014 

 - 0.01 - עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

 - - - בגין השקעות לא סחירות

 0.06 0.07 0.09 עמלות ניהול חיצוני

 - 0.01 - עמלות אחרות

 - - - הוצאות מוגבלות

 

 עמיתים לא פעילים: (ב

  2016 2015 2014 

 חשבונות מנותקי קשר:
   

 987 927 559 מספר חשבונות 

 54,045 52,134 24,000 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 222 209 98 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 0.41 0.40 0.41 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

  
   

ביתרה של  עד  -חשבונות לא פעילים
    ש"ח 8,000

 1,080 1,066 1,039 מספר חשבונות 

 1,315 1,208 1,148 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 5 11 11 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 0.41 0.40 0.41 ממוצע שנגבו מנכסיםשיעור דמי ניהול 

 

 הוראות הדין:ל בהתאםניהול שרשאית החברה לגבות השיעור דמי  (ג

  2016 2015 2014 

שיעור דמי ניהול שרשאית החברה 
 לגבות לפי הוראות הדין)באחוזים(:

      

  2.00           2.00           2.00          פעילים

       לא פעילים: 

  2.00           2.00           2.00          קשר מנותקי

  2.00           2.00           2.00          אחר

 דמי ניהול (ד    

רשות שוק מוגדרת כקופת גמל ענפית, ובהתאם לאמור באישור  הקרןבהיות 

שניתן לה, דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים הינם לפי הוצאות  ההון

יתרה הצבורה המ 2%הוציאה בפועל, בכפוף לשיעור שנתי מרבי של  שהקרן

 . בחשבונות העמיתים

במסלול הכללי  0.41%הינם בשיעור של  2016דמי הניהול שנגבו בפועל בשנת 

דמי  שיעור 2015בשנת  במסלול אג"ח ללא מניות. 0.40%-ובמסלול מניות, ו

 . 0.41% 2014ובשנת  0.40%ניהול היה 

 

 



9 

 

 ושינויים בקופת הגמל התפתחויות (5

בשל זאת , הקרןבסך הנכסים המנוהלים על ידי  1.7%-של כ ירידהבשנת הדוח חלה 

מיליוני  24.2-בהשוואה ל 2016בשנת ₪ מיליוני  29.1עליה בתשלומים לעמיתים )

 2016בשנת ₪ מיליוני  36.5( ובהעברות צבירה נטו מהקופה )2015בשנת ₪ 

(. ניתן לראות גידול בהכנסות נטו של 2015בשנת ₪ מיליוני  25.7-בהשוואה ל

 .2016בשנת ₪ מיליוני  10.1 -ל 2015בשנת ₪ מיליוני  4.1-הקופה, מ

 תחרות .ב

כתוצאה מרפורמת בכר, מצוי תחום הפעילות כולו בתהליכים מהותיים המשפיעים, בין 

ט היתר, על התחרות בתחום. החקיקה פתחה את הדרך לניוד עמיתים בין הקופות כמע

ללא מגבלה. במקביל קבעה החקיקה כי ניודם של אותם עמיתים יעשה אך ורק בהתאם 

לכללים וע"י יועץ או משווק מוסמכים. בשנים האחרונות וכך גם בעתיד, שיווק קופות 

 .והתחרות על העמיתים הינה מורכבת הגמל תפס תאוצה

 .0.3%-הינו כ קרנות ההשתלמותבשוק  הקרן, חלקה של 2016בדצמבר  31נכון ליום 

מצויה  שכן הקרןלמיטב ידיעתה של החברה לא ניתן להצביע על מתחרים ספציפיים, 

הפרטיות, בעוד היא מוגבלת בצירוף עמיתים אשר  קרנות ההשתלמותבתחרות מול כל 

 בלבד.  לקרןעונים על תנאי ההצטרפות 

 לקוחות .ג

 תלות בעמיתים (1

תלות  לה איןהסדרים עם מעסיקים ואין לחברה  מיועדת לעורכי דין שכירים.הקרן 

 בעמית בודד או במספר מצומצם של עמיתים.

 הקרןמידע אודות עמיתי  (2

 

2016 

 

2015 

 13.95% תממוצעהמהצבירה  פדיונותהשיעור 

 

10.53% 

 47.37 הקרןגיל ממוצע של עמיתי 

 

46.55 

 12.23 הקרןוותק ממוצע של עמיתי 

 

11.72 
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 כלל החברהמידע נוסף ברמת  -חלק ג'

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  .א

תיקונים מס'  - 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה (1

תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,  2016ביוני  7ביום  - 19-ו 15

נוצר מוצר (, במסגרתו 15"( )תיקון מס' חוק קופות הגמל)להלן: " 2005-התשס"ה

פנסיוני חדש והוא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה הינה קופת גמל הונית 

ש"ח לכל שנה  70,000לעמיתים במעמד עצמאי בלבד, המאפשר הפקדות של עד 

לקופה וניהולה כקופת גמל. ההפקדה אינה מזכה בהטבת מס אך הכספים נזילים 

על רווח ההון הריאלי  25%ור וניתנים למשיכה בכל עת, בכפוף לתשלום מס בשיע

שמניבה תשואת הקופה לעמית. לחלופין, רשאי העמית להותיר הכספים בקופה 

לצרכי קבלת פנסיית זקנה בגיל המתאים, ובמקרה כזה יזכה לפטור מוחלט ממס על 

 רווחי ההון האמורים.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני החקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 

"(, נקבע מיסוי חוק התקציב)להלן: " 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017ת התקציב לשנו

על מחזיקי מספר דירות )למעט שתי דירות מגורים לפי בחירת הנישום(. במסגרת 

יישום המטרה הכוללת של עידוד משקיעים בשוק הנדל"ן למכור דירתם למי שאינם 

בכל הנוגע לקופות גמל  (19בעלי דירה, תוקן גם חוק קופות הגמל )תיקון מס' 

להשקעה. במסגרת התיקון, נקבע כי עמית יהיה רשאי להפקיד כספים בקופת גמל 

ש"ח בתנאי,  70,000, מעבר לתקרה השנתית של 31.12.2017להשקעה עד ליום 

בין היתר, שעובר למועד ההפקדה מכר דירה לרוכש תושב ישראל שאין לו כלל או 

תמורה ממכירת דירה שהופקדה בקופת גמל שיש לו דירה יחידה, כאשר כספי 

 להשקעה יהיו פטורים ממס רווחי הון )בתנאים המפורטים שם(.

 18מס'  ןתיקו - 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה (2

במסגרת חוק התקציב, נקבעה חובת הפרשה של עצמאי לקופת גמל לקצבה החל  -

ם הקבועים בחוק. לצורך יישום חובת ההפקדה בהתאם לשיעורי 2017משנת המס 

(, במסגרתו הוסמך שר האוצר 18האמורה, תוקן גם חוק קופות הגמל )תיקון מס' 

לקבוע הוראות ליישום תיקון החקיקה. בנוסף, נקבעו הוראות בדבר אפשרות עצמאי 

לבצע משיכה שלא בדרך של קצבה בנסיבות של אבטלה. כמו כן תוקנה פקודת מס 

באופן שמשיכת סכומים בידי עמית עצמאי במצב אבטלה )בנסיבות הכנסה 

 המתוארות בחוק( תזכה לפטור ממס.

 - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד 2016-9-20חוזר גופים מוסדיים  (3

יפתח המוסד  2017בהתאם לתיקון לחוק הביטוח הלאומי, החל מחודש ינואר 
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לכל ילד שמשתלמת בעדו קצבת ילדים, עד הגיעו תכנית חיסכון אישית  לביטוח לאומי

לכל ילד, וזאת  ש"ח מדי חודש 50בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי  .18לגיל 

בנוסף לתשלום קצבאות הילדים. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד 

בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירת ההורה. ההורים מצדם יכולים 

ש"ח נוספים בחודש אשר ינוכה מקצבת הילדים.  50סך של   לחיסכון להוסיף

בהמשך להוראות אלה פרסמה הממונה על שוק ההון הוראות ייחודיות לניהול קופת 

 חיסכון לכל ילד.

 3ביום  -תיקון  -הוראות לעניין בחירת קופת גמל  2016-9-8חוזר גופים מוסדיים  (4

הוראות המסדירות את התנאים לפיהם  פרסמה הממונה על שוק ההון 2016ביולי 

תהיה חברה מנהלת של קרן השתלמות או של קופת גמל לקצבה רשאית לצרף 

עמית לקופה במקרה שבו הצירוף נעשה בידי מעסיקו )כלומר מבלי שחתם העמית 

 על טופס הצטרפות(. 

ומדי שלוש שנים, הממונה על שוק ההון תקבע שתי  2016בנובמבר  1-החל מה

נסיה חדשות מקיפות לפחות, שכל אחת מהן תהווה קופת ברירת מחדל. קרנות פ

מעסיק שלגבי עובדיו לא נקבעה קופת ברירת מחדל אחרת, יידע את עובדיו לגבי 

אחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות ובדבר הסדר דמי הניהול המרביים שנקבעו 

מחדל על ידי  לגבי הצטרפות אליה. כמו כן, מעסיק רשאי לבחור לבד בקרן ברירת

התקשרות בהסכם פרטני, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, עם חברה מנהלת 

של קופת גמל לקצבה או קרן השתלמות, ובלבד שנבחרו בהליך תחרותי ובהתאם 

 . לתנאים ואמות מידה שנקבעו על ידי הממונה בחוזר

 

 חסמי כניסה ויציאה .ב

 הינם כדלקמן:פעילות החברה חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של 

 דרישות הון עצמי מחברה מנהלת. 

 השקעה ו תיומחייבות השקעות בתשת, לרבות הוראות הות רגולציההורא

 תם ושדרוגם.וקבאמצעים טכנולוגיים מתקדמים, תחז

 .קיום כוח אדם מיומן במגוון המוצרים ותחומי הפעילות הפיננסית 

  לנהל קופות גמל.שליטה בחברה מנהלת והיתר ל מרשות שוק ההוןקבלת היתר 

 לפירוט בנושא הוראות רגולציה החלות על החברה ראה סעיף א' לעיל. 

 קריטייםגורמי הצלחה  .ג

 הצלחה הקריטיים בתחום כוללים: הלמיטב הערכת החברה, גורמי 

  למדדי ההשוואה  רמה סבירההחברה ב המנוהלת על ידי הקרןתשואות שמירת

 ולקרנות מתחרות.
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  .ניהול מקצועי עם יכולת תגובה מהירה לתנודות בשוק ההון המקומי והעולמי 

   .שימור קהל עמיתים, תוך הכללת נציגות של העמיתים במוסדות החברה 

  .ניהול יעיל, ללא מטרת רווח ודמי ניהול נמוכים 

  שמירה על סטיית תקן נמוכה של השקעות הקרן, המעידה על רמת סיכון נמוכה

 .רןיחסית של הק

  איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה שמירה על

 וזמינה לעמיתים, תוך הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

 םטורישינויים רגולהקפדה על ציות לחוק ומתן מענה ל. 

  מערך בקרה יעילהפעלת. 

 השקעות .ד

 מבנה ניהול ההשקעות

החברה המנהלת התקשרה עם מנהל תיקים, פסגות ניירות ערך בע"מ אשר מנהל את 

. למנהל התיקים מחלקת השקעות ייעודית האמונה על ניהול נכסי קופות הקרןנכסי 

מפעליות ולקוחות מוסדיים )להלן: "מחלקת ההשקעות"(. מחלקת ההשקעות פועלת 

לי השקעות המתמחים באפיקי תחת סמנכ"ל ההשקעות בחברת ניירות הערך ומונה מנה

מניות, אג"ח, ני"ע חו"ל, נכסים אלטרנטיביים ונדל"ן. את פעילות  –ההשקעה השונים 

( של בית ההשקעות, המעבירות BUY SIDEההשקעות תומכות מחלקות מחקר )

מקרו, -סקירות וניתוחים שוטפים על החברות השונות בישראל ובעולם ומחלקת מחקר

הכלכלה והשווקים. פעילות העמדת הלוואות לא סחירות  המספקת סקירות על מצב

 לחברות מרוכזת במחלקת האשראי הלא סחיר של בית ההשקעות.

 תיאור אופן ניהול ההשקעות

השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות של הדירקטוריון של החברה 

ההשקעות לשבועיים מתכנסת ועדת המנהלת ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות. אחת 

 סקירות מאקרו ומיקרו מהמחלקה הכלכלית שלומוצגות בפניה  החברה המנהלת, של

על השינוי בתמהיל  הקרןוסקירה ממנהל ההשקעות הרפרנט של  בית ההשקעות

ההשקעות ביחס לוועדה קודמת וביצועי הקופות בהשוואה למדדי ביצוע שונים. כמו כן, 

פתחויות השוק ולגבי הצורך, אם קיים, מוסר מנהל ההשקעות את הערכותיו לגבי הת

בהתאמת מדיניות ההשקעות. לאחר דיון, מקבלת הוועדה החלטות בנוגע לאפיקים 

. ועדת ההשקעות אינה דנה בדרך כלל הקרןמדיניות ההשקעות של השונים ובנוגע ל

כאשר מדובר בעסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות( בניירות ערך  –)למעט חריגים 

  מסוימים.

מיושמת על ידי מנהל ההשקעות באופן יחסי לרמת  החברה מדיניות ועדת ההשקעות של

 . ובהתאם לשיקול הדעת שהותירה בידיו הוועדה  שנקבעה בכל מסלולהסיכון 
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מנהל ההשקעות בהתאם להמלצות של  ל ידינעשית עואגרות החוב בחירת המניות 

 .תקבלות ממנהולניתוחי החברות המ חברת האם  המחלקה הכלכלית של

מדיניות הגידור של החברה מיושמת בעיקר לצורך גידור חשיפות מט"ח בהתאם 

 .למדיניות ההשקעות של הדירקטוריון

 הון אנושי .ה

על פי במיקור חוץ.  ומנהל כספיםמנכ"ל מעסיקה החברה אינה מעסיקה עובדים, החברה 

 מעביד. -התקשרות לא קיימים יחסי עובד ההסכם 

מבוצעות באופן שוטף בשיתוף עם נותני השירותים לחברה ועם לנושאי המשרה הדרכות 

 הבנק המתפעל.

תגמול לנושאי משרה מבוסס על תשלום חודשי קבוע בהתאם להסכמים. ראה מדיניות 

  .http://goo.gl/akyAds תגמול נושאי משרה באתר האינטרנט של החברה בכתובת

 למידע אודות נושאי משרה בחברה ראה פרק ד' להלן. 

 שיווק והפצה .ו

ואינה משלמת עמלות למשווקים ו/או  לא התקשרה בהסכמי הפצה או שיווק החברה

 מבוצעת באמצעות מנהל ההשקעות.   הקרןיועצים פנסיונים. פעילות שימור העמיתים של 

 ספקים ונותני שירותים .ז

 –ספקים עיקריים, אשר ליבת פעילותה של החברה מבוצעת באמצעותם  2לחברה 

 . הקרןתפעול חשבונות העמיתים וניהול השקעות 

 הקרןתפעול  (1

ציוד ובמשרדים, או בח אדם, ובנק הפועלים באמצעות המנגנון העומד לרשותו בכ

 הקרןידיו, מבצע את הפעולות הנחוצות לתפעול -באמצעות גוף אחר שיוסמך על

ל בהתאם ו, הכהקרןובכלל זה מתן דוחות לעמיתים ולגופים המפקחים על פעילות 

לשנה מסך הנכסים  0.07%שיעור התשלום לבנק הפועלים הוא  להסדר התחיקתי.

 בדומה לשנה קודמת. ,המנוהלים

 הקרןניהול השקעות  (2

 0.035% שיעור התשלום לפסגות הוא .הקרןמשמש כמנהל השקעות של  פסגות

 בדומה לשנה קודמת. ,לשנה מסך הנכסים המנוהלים

 רכוש קבוע .ח

 .רכוש קבוע אין לחברה

מערכות המחשוב המשמשות את החברה הינן מערכות של המתפעל )בנק הפועלים(, 

 לפיכך אין לחברה תוכניות עתידיות לפיתוח מערכות או רכישה של מערכות. 

 עונתיות .ט

במעמד שכיר )עובד ומעביד(, לבין חשבונות במעמד  בתחום זה יש להבחין בין חשבונות

 עצמאי )הפקדות העמית בלבד(.

http://goo.gl/akyAds
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בעוד שבחשבונות במעמד שכיר תזרים ההפקדות נגזר כשיעור מהמשכורת ומתפלג 

אחידה על פני כל השנה הרי שבחשבונות במעמד עצמאי תזרים ההפקדות בצורה 

מתרכז בעיקר לקראת סוף שנת המס, זאת משיקולי מס ותזרים המזומנים של העמיתים 

מכיוון שעמיתי וכן הגברת פעילות ההסברה הנערכת בעיקר לקראת סוף שנת המס. 

 ן הפקדות עמיתים.  החברה הינם עורכי דין שכירים, אין לחברה עונתיות לעניי

 נכסים בלתי מוחשיים .י

 אין נכסי קניין רוחני, לרבות פטנטים, סימני מסחר, רישיונות וזיכיונות.לחברה  (1

, המאגר מתופעל ומוחזק על ידי הקרןברשות החברה קיים מאגר מידע של עמיתי  (2

הבנק המתפעל, אשר אחראי גם על תפעול אתר אחזור המידע לעמיתים. במסגרת 

המתקבל מידי שנה מבנק הפועלים כולל התייחסות לבקרות  ISAE3402-מסמך ה

לעניין מאגר המידע, וכן מבוצעות בקרות שנתיות מול הבנק המתפעל על ידי מנהל 

 אבטחת המידע של החברה לעניין הנושאים שאינם כלולים במסמך. 



 גורמי סיכון .יא

 :החברה על החלים הסיכון גורמי מפורטים להלן

מידת ההשפעה של גורם הסיכון  גורם הסיכון סוג הסיכון
 על החברה המנהלת

 דרכי התמודדות

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

 השפעה
 קטנה

הכלכלית במשק עשויה לפגוע בהכנסה האטה בפעילות  סיכוני מאקרו
הפנויה במשק ולהגדיל את הכספים הנמשכים על ידי 

 .עמיתים

  V  החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות 

 הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה.

חשיפה של תיק ההשקעות לתנודתיות המאפיינת את  ענפייםסיכונים 
הכספים בארץ ובחו"ל, תנודתיות זו מושפעת שווקי 

מגורמים רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם, כגון 
 .שינויי בשערי ריבית, מטבעות ואינפלציה

V    לחברה המנהלת ועדת השקעות המתכנסת
אחת לשבועיים ונוקטת פעולות במידת הצורך 

, מנהל הקרןבתיק ההשקעות המנוהל על ידי 
מבצע פעולות באופן שוטף  הקרןההשקעות של 

בתיק ההשקעות במסגרת מדיניות ההשקעות 
 שנקבעה על ידי החברה. 

בכל הנוגע להעדפת השקעות בחסכון  טעמי הציבור
 .לטווח ארוך

 V   החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות 

 הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה.

פעילות החברה כפופה לפיקוח  – ברגולציהשינויים 
ואישורים מטעם גורמים רגולטורים שונים, לפיכך היא 

עשויה להיות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות 
 .המוכתבים על ידי גורמים אלה ומשינויי חקיקה בתחום

V    החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה
לרבות ויועץ משפטי לקבלת שירותים שוטפים, 

ניהול מעקב אחר הוראות הדין החלות על 
 החברה ואופן העמידה בהן

החברה מבצעת פעולות לשימור עמיתים    V .בחירת זהות קופת הגמל על ידי העובד
המבקשים למשוך את כספם במסגרת לוחות 
הזמנים הקבועים בהוראות הרגולציה, וכן 

 פעולות שונות מול מעסיקים. 

 סיכונים
מיוחדים 

 לחברה מנהלת

להפקדת הכספים, רישומם  עסיכונים תפעוליים בכל הנוג
 .ושיוכם לחשבונות העמיתים

V    ניהול חשבונות העמיתים על ידי מערכת
המחשוב של הבנק, אשר מבוקרת באופן קבוע 
ושוטף, לרבות בקרות שוטפות ותקופתיות 

 המבוצעות על ידי החברה המנהלת. 
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון  גורם הסיכון סוג הסיכון
 על החברה המנהלת

 דרכי התמודדות

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 סיכונים
מיוחדים 

 לחברה מנהלת

סיכונים משפטיים כתוצאה מאי קיום הוראות רגולציה 
שונות החלות על החברה, היעדר אפשרות לאכוף באופן 

משפטי קיומו של הסכם וכן הסיכון להפסד בתביעות 
 .שיוגשו כנגד החברה

 V   החברה נעזרת בשירותיהם של ממונה אכיפה
ויועץ משפטי לקבלת שירותים שוטפים, לרבות 

ניהול מעקב אחר הוראות הדין החלות על 
 החברה ואופן העמידה בהן. 

פגיעה במוניטין החברה אשר עשויה להשפיע על 
 .פעילותה, היקף נכסיה ומספר העמיתים בה

 V   בהתאם להוראות הדין החלות עליה  הקרןניהול
 ומתן שירות שוטף באופן יעיל לעמיתים

של סיכונים 
הקופות בעלי 

השפעה 
מהותית על 

 החברה

קופת הגמל בניהול החברה מושפעת מגורמי סיכון 
שונים, לרבות סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים 
גיאוגרפים. סיכונים אלה, ככל שיתרחשו, ישפיעו על 

החברה המנהלת, שניהול קרן ההשתלמות הינה 
 פעילותה היחידה. 

 . הקרןלפירוט הסיכונים ראה דוח סקירת ההנהלה של 

    

 מהותיים והסכמי שיתוף פעולההסכמים  .יב

 .או הסכמי שיתוף פעולההחורגים ממהלך העסקים הרגיל לחברה אין הסכמים מהותיים 
 



 היבטי ממשל תאגידי -חלק ד'

 רקטורים של החברה המנהלתהדי .א

 מספר ת.ז. שם
שנת 
 לידה

 נתינות מען

 חברות בדירקטוריון וועדותיו

חיצוני 
 /פנימי

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

עובד של 
החברה, 
חברה 
בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו בחמש 
השנים האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 דירקטוריון עניין
ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

יהודה 
 שטיין

(1) 
30363618 1939 

התקופה 
20 

 ירושלים
 - עו"ד 1.2001 - כשירות פנימי   חבר חבר ישראלית

תמיר 
 סלע

57711699 1962 
כפר 
 מנחם

 6.2013 - כשירות פנימי     חבר ישראלית

עו"ד, תואר ראשון 
 LL.Bבמשפטים 

 MBAותואר שני ו 
עסקים.  במינהל

עוסק בעריכת דין 
ובניהול קופות גמל 

 ענפיות

- 

טובה 
  פינטו

65245995 1950 
אלוף 

קלמן מגן 
 ת"א 3

 ישראלית
 יו"ר

(2) 
 9.2013 - כשירות פנימי חברה  

כלכלנית מוסמכת 
במנהל עסקים 

 ועו"ד ניהול וייעוץ
- 

 1980 40306144 טל פרג'ון
טשרניחוב

 60/2סקי 
 ירושלים

 8.2014 - כשירות פנימי     חבר ישראלית

השכלה: תואר 
ראשון ושני 
 במשפטים. 

תעסוקה: עורך דין 
בפרקליטות 

המדינה, המחלקה 
 הכלכלית.

- 
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 מספר ת.ז. שם
שנת 
 לידה

 נתינות מען

 חברות בדירקטוריון וועדותיו

חיצוני 
 /פנימי

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

עובד של 
החברה, 
חברה 
בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו בחמש 
השנים האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 דירקטוריון עניין
ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

יצחק 
 גורדון

13902887 1975 
יהודה 

 20המכבי 
 אפרתה

אמריקאית 
 וישראלית

 11.2014 - כשירות פנימי   חבר חבר

השכלה: תואר 
ראשון ושני 
 במשפטים. 

דין, תעסוקה: עורך 
מחלקת ייעוץ 

וחקיקה, משרד 
המשפטים, מזכיר 

בפועל של איגוד 
המשפטנים 
 בהסתדרות

- 

 1955 13939111 כץ יונתן
שאול 
 4המלך 
 ת"א

אמריקאית 
 וישראלית

 11.2015 - כשירות חיצוני יו"ר - -

תואר ראשון 
ביחב"ל, תואר שני 
בכלכלה חקלאית. 

עד  דירקטור בבד"ל
, בקרנות 11/2015

ההשתלמות של 
 חברת חשמל

- 

דורית 
 זינגר

55999460 1959 
מרדכי 

 14זעירא 
  ת"א

 5.2016 - כשירות פנימי - - חברה  ישראלית
תואר שני השכלה: 

 במנהל עסקים.
 ייעוץעיסוק: 

- 

יצחק 
 שילון

5214218 1939 
א 30עמרי 

  תל אביב
 חיצוני חבר יו"ר חבר  ישראלית

בעל כשירות, 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 - יועץ 2.2016 -
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 מספר ת.ז. שם
שנת 
 לידה

 נתינות מען

 חברות בדירקטוריון וועדותיו

חיצוני 
 /פנימי

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

עובד של 
החברה, 
חברה 
בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השכלה 
והתעסקותו בחמש 
השנים האחרונות 

והחברות בהן 
 משמש כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 דירקטוריון עניין
ועדת 
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

יצחק 
 אליאב

38285565 1975 
יונתן 
 10נתניהו 

  אשקלון
  חבר ישראלית

 
 7.2016 - כשירות פנימי  

  MBAהשכלה: 
 במינהל כסקים

מנכ"ל תעסוקה: 
 קרן גידור

- 

בלאן 
 מאלק

25987207 1975 
 53רענן 

 חיפה
 7.2016 - כשירות פנימי   חבר ישראלית

 BAהשכלה: 
 בכלכלה וחשבונאות

תעסוקה: בעל 
משרד ראיית חשבון 

 וייעוץ

- 

 1957 54710579 ירון אמיר
זילברמן 

 37שאול 
 רחובות

 8.2016 - כשירות פנימי   חבר ישראלית

 תואר שני.השכלה: 
תעסוקה: סגן יו"ר 

האגף לאיגוד 
מקצועי בהסתדרות 

חבר . החדשה
דירקטוריון החברה 

רחובות  הכלכלית 
וחבר מועדון 

הצרכנות בלשכת 
 עורכי הדין.

- 

 19/1/2017וחודשה בתאריך  30/11/2016חברותו בוועדת הביקורת פגה בתאריך  (1)
 30/9/2016כיו"ר הדירקטוריון ביום  הכהונת מהסיי (2)

 
  נושאי משרה .ב

 מס' ת.ז. שם 
שנת 
 נתינות תפקיד לידה

תאריך תחילת 

 אחרונותשנים  5-השכלה וניסיון ב כהונה

תפקיד בחברה 

קשורה או בבעל 

 עניין

בן בעל עניין/ 

משפחה של 

נושא משרה 

בעל אחר או של 
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 עניין

יצחק עו"ד  1
 מירון

תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה, עוסק  6.2013 ישראלית סמנכ"ל 1981 043503143
 בעריכת דין ובניהול קופות גמל ענפיות.

- - 

ראובן רו"ח  2
 סווירי

מנהל  1966 058351750
 כספים

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה  03.2010 ישראלית
רו"ח, סווירי ושות' העברית בירושלים. שותף במשרד  

התמחות בקופות גמל וקרנות פנסיה. בעל חברה 
 לייעוץ ובקרה.

- - 

מנהל  1975 038371589 ניר בליסיאנו 3
 סיכונים

 - - אקדמאית, יועץ לניהול סיכונים.השכלה  5.2010 ישראלית

 

             דיניות תגמול בחברה המנהלתמ .ג

 בהליך יגובש מוסדיים בגופים משרה נושאי תגמול מבנה כי קובע"(  החוזר: "להלן" )מוסדיים בגופים תגמול מדיניות" 2014-9-2 מוסדיים גופים חוזר (1

 עולה התגמול שמבנה להבטיח הצורך לבין הצלחותיהם על משרה נושאי לתגמל הרצון בין ראוי איזון שיאפשרו עקרונות על ויושתת מסודר פנימי

 .זמן לאורך המוסדי הגוף של ארגונית הכלל האסטרטגיה ועם החוסכים טובת עם אחד בקנה

, השקעות בניהול בפועל העוסקים משרה נושאי של לרבות, משרה נושאי של תגמול מדיניות לקבוע החברה נדרשת, החוזר להוראות בהתאם

 מדיניות כי קובע החוזר. החברה ברווחי או/ו ביצועים, בהצלחות תלוי או/ו כפוף להם הניתן שהתגמול ככל וזאת, בחוזר המפורטים לעקרונות בהתאם

 . המוסדי הגוף של הסיכון למדיניות מעבר סיכונים לנטילת תמריצים תיצור שלא כך תגובש התגמול

 תמריצים למנוע מנת על בביצועים תלות ללא קבוע תגמול הינה, השקעות בניהול העוסקים לרבות, המשרה נושאי לתגמול בנוגע החברה מדיניות

 של הסיכונים ניהול מדיניות ועם החברה שבניהול הקרן עמיתי טובת עם, החברה של הטווח ארוכי יעדיה עם עקביים שאינם סיכונים נטילת שיעודדו

 .החברה
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 לבעלי תפקידים מרכזיים:ששולמו  פירוט התגמולים (2

 
  תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם

היקף 

 משרה

שיעור החזקה 

 בהון החברה

שכר 

 מענק ₪()באלפי 

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 

 סה"כ אחר שכירות

עו"ד תמיר 

 סלע

מיקור  מנכ"ל

 חוץ

- 204  - - - - - - - - - 204  

רו"ח ראובן 

 סווירי

מיקור  מנהל כספים

 חוץ

- 176 - - - - - - - - - 176  

רו"ח יואב 

 דור-בן

מיקור  מבקר פנימי

 חוץ

- 127 - - - - - - - - - 127 

עו"ד יצחק 

 שילון

חבר דירקטוריון, חבר ועדת 

 השקעות, יו"ר ועדת ביקורת

 - 62 - - - - - - - - - 62 

ניר 

 בליסיאנו

מיקור  מנהל סיכונים

 חוץ

- 49 - - - - - - - - - 49 



 מבקר פנים .ד

 

 אישיים פרטים

 .רו"ח יואב בן דור  שם

 .1996 כהונה תחילת תאריך

 ערך בניירות החזקה

של גוף  או החברה של

 קשור אליה 

של  ע"בני מחזיק אינו הפנים מבקר, החברה ידיעת למיטב

 החברה או של גוף קשור אליה. 

קשרים עסקיים או 

  אחרים מהותיים

הפנים אין קשרים עסקיים  למבקרלמיטב ידיעת החברה, 

מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או גוף קשור 

 אליה. 

 נותן/החברה עובד

 .חיצוני שירותים נותן חיצוני שירותים

 שהוא אחרים תפקידים

 ומחוצה בחברה ממלא

 לה

, וכן הינו עוסק עצמאי המבקר אינו ממלא תפקיד אחר בחברה

 וייעוץ. לראיית חשבוןובעל משרד 

 

 העסקה היקף

 שעות 450-כ היה הדוח בתקופת הפנימי המבקר עבודת היקף מספר שעות בשנה

 לתוכנית בהתאם נקבע ואוה)כולל ביצוע סקר סיכונים(  שנתיות

 אין לחברה. שבוצע סיכונים מסקר הנגזרת שנתית רב העבודה

 הביקורת שעות כל ולכן ל"בחו פעילות לה ואין מוחזקות חברות

 ובפעילות עצמה בחברה פנימית בביקורת הושקעו האמורות

  .בארץ

 

 הפנימי למבקר סיוע

 אחרים גורמים י"ע

 בחברה

לחוק  9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית, כאמור בסעיף 

, ובכלל זה גישה מתמדת 1992-הפנימית, התשנ"בהביקורת 

ובלתי אמצעית למערכות המידע של הקרן, לרבות לנתונים 

 כספיים.

                                            תגמול

 של התגמול דרך

 והיקפו הפנים מבקר

 העבודה לשעות בהתאם הינו הפנים למבקר התגמול

, בהתאם לתעריף הנקבע על ידי רשות החברות המתוקצבות

 הממשלתיות למבקרים פנימיים. 
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 ערך ניירות ותהעסק מתנאי כחלק הפנימי למבקר ניתנו לא תגמול בניירות ערך

 התייחסות

 לשאלת הדירקטוריון

 שעשויה ההשפעה

 המבקר לתגמול להיות

 הפעלת על הפנימי

 המקצועי דעתו שיקול

הינו בהתאם לשעות העבודה התגמול למבקר הפנימי 

הביקורת, ולפיכך  המתוקצבות, ואינו משתנה בהתאם לתוצאות

איננו משפיע על תוצאות הביקורת. לדעת הדירקטוריון, תגמול 

 .הפנימי אינו משפיע על שיקול דעתו המקצועי המבקר

 

 רואה חשבון מבקר .ה

 .חשבוןרואי  –גורודנסקי, ביטראן ושות'  –שם המשרד המבקר של החברה  (1

 יעקב ביטראן.רו"ח  –שם השותף המטפל  (2

  .2016 ביוני 29 – תאריך תחילת כהונה (3

 :₪()באלפי  השכר הכולל לו זכאי המבקר (4

 2016 2015 

 93 113 שכר בגין שירותי ביקורת

 - - שכר בגין שירותים הקשורים לביקורת

 - - שכר בגין שירותי מס מיוחדים

 - - שכר בגין שירותים אחרים

 שכרו של רו"ח המבקר נקבע בהתאם לקבוע בהוראות רשות החברות הממשלתיות. 

חוות הדעת של רואה החשבון המבקר בדוחות החברה וקופת הגמל הינם בנוסח  (5

 האחיד. 

, בהתאם למינוי של רשות החברות הממשלתיות, מונה משרד 2016במהלך שנת  (6

כרואה החשבון המבקר של החברה, במקום  רואי חשבון –גורודנסקי, ביטראן ושות' 

 2015משרד אביו, בוק, ששתיאל ושות'. שכר בגין שירותי ביקורת המוצג עבור שנת 

 שולם לרואה החשבון המבקר הקודם.  2016לשנת  1ובגין רבעון 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .ו

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

 הבקרות של האפקטיביות את, זה בדוח המכוסה התקופה לתום, עריךהון הדירקטורי

המנכ"ל ומנהל הכספים , זו הערכה בסיס על. המנהלת החברה של הגילוי לגבי והנהלים

 המנהלת החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו החברה של

 המנהלת שהחברה המידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן

 על הממונה שקבע הדיווח והוראות הדין להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרשת

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח ההון שוק
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 בקרה פנימית על דיווח כספי

 בבקרה שינוי כל אירע לא 2016 דצמברב 31 ביום המסתיימת המכוסה התקופה במהלך

 שצפוי סביר או, מהותי באופן השפיע אשר כספי דיווח על המנהלת החברה של הפנימית

 .כספי דיווח על המנהלת החברה של הפנימית הבקרה על, מהותי באופן להשפיע

 החלטות החברה .ז

 לחוק החברות. 225בתקופת הדוח לא נדרשה החברה לאישור פעולות לפי סעיף  (1

בתקופת הדוח לא נעשו עסקאות בין החברה לנושאי משרה בה הטעונות אישורים  (2

 ( לחוק החברות. 1)270מיוחדים לפי סעיף 

משרה, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וכן ביטוח דירקטורים ונושאי לחברה פוליסת  (3

 לדירקטורים. פוליסת ביטוח תאונות אישיות 



למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע"מ

הדירקטוריוןדוח
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועיםמגמות. .א

התקופההלן(ל 2016שנתבסיכוםבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשינויים

 :כדלקמןהיו ,)הנסקרת

 2016שנתסיכום 2016הרביעיהרבעון

11- 2.3%-הכלליהמניותמדד .1% 

 24.4% 0.6% 50תרי

.2- 1.6% 100ת"אמדד 5% 

 o/3.8°- 1.9% 25ת"אמדד

 7.1% 3.0%להמרהאג"חמדד

 2.1% 0.6%-כלליאג"חמדד

 0.2%- 0.2%-כןלצרהמחיריםמדד

המאקרותמונת

הכלכלהעלהשפעהבעלישהיויםליטפואירועיםבריבוימאופיינתהייתה 2016שנת

מחירמירידתהושפעוהשווקיםהשנהשלונההראשהמחציתבמהלךבעולם.והשווקים

העםלמשאלה 11ומהציפ-$26כשללשפלהגיעה WTIמסוגחביתמחירכאשרהנפט

 .הבוהגבתנודתיותהתאפיינוהשווקיםהתקופהבמהלךיוני.בחודששהתקייםבבריטניה

ירידתעםבעצמההגיבוהשווקים ,העםבמשאלתמכושהבריטיםמכךההפתעהלאחר

השנ"ההמחציתבמהלך .ח"האגבשוקחדהאותתשווירידתהמניותבשוקיחדהשערים

הנושאיםהיוהפדידיעלדצמברבחודשהריביתוהעלאתבארה"בהבחירותהשנהשל

באופטימיותהתאפיינההשבייההמחציתכלליןבאופ .ווקיםהשאתהביעואשרהמרכזיים

עלייתברשמההאג"חבשוקיבבחירות.טראמפניצחוןלאחרקריבע ,בשווקיםגדולה

 .החדתשואות

במהלךובהשקעההמלאיםסעיףבירידהרקעעל 2016במהלךהאטהיחההצמבארה"ב

ההשפעותעקבבעיקרנבעהההשקעהבסעיףזוחולשה .השבהשלהראשונההמחצית

המשיכההפרטיתהצריכה ,שבימצדהחזק.והדולרהנפטמחיריירידתשלהמתמשכות
\ 

וסביבתבשכרהעלייההאבטלה,בשיעורהירידהרקעעלהמרכזיהצמיחהמנועלהיות

 2015בסוף 5.0%לעומת-4.7%לירדהאבטלהשיעור 2016במהלךהנמוכה.הריבית

עלתהבארה"בהאינפלציה . 2015בסוף 2.6%לעומת-2.9%לעלההשכרעלייתוקצב

2.1ב-2016ב  )ומזוןאנרגיהללא(הליבהואינפלציית 2015בסוף 0.7%לעומת-%

סלמולאל-3.4%בהתחזקהדולר . 2015בסוף 2.1%לעומת 2.2%עלעמדה

המדיניותמבחינת .האירומולאל-4.7%בהתחזקהואובפרט 2016במהלךהמטבעות

 . 0-0.5% . 75%שללטווחנ"ב-25בדצמברבחודשהריביתאתהעלההפדהמוניטארית,
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האטהרקעעלבעיקר-2015ב 2.0%לעומת-1.6%להאטה-2016בהצמיחהבאירופה

במשקבהשקעהשיפורונרשם 1.7%עליציבנותרהפרטיתבצריכההגידולכאשרביצוא

השנהבתחילתהאירופיהמשקאתשאפיינההאפסיתהאינפלציה .הממשלתיתובצריכה

מיליארד-80הבמסגרתקונצרניותח"אגברכישתלהתחילהמרכזיהבנקלהחלטתתרמה

החלכיהודיעהמרכזיהבנקהשנהסוףלקראתזאת,עםחודש.בכלרוכשיםשהםאירו

 .דרמיליא-60למיליארד-80מהחודשיהרכישותהיקףאתיצמצםהוא , 2017מאפריל

הליבהואינפלציית-2015בבלבד 0.1 %לעומת 1.1 %עלעמדה-2016בהאינפלציה

הנושאים ,כאמור ,הפוליטיבצד .-2015ב 0.8%לעומת-2016ב-0.9%לעלתה

העםומשאלהשנה,במהלךהמשקיעיםבסנטימנטפגעאשר BREXIT-ההיוהמרכזיים

שללהתפטרותווגרםהאיטלקיםידיעלנדחהאשר ,הפרלמנטמבנהלשינויבאיטליה

בסנטימנטבמהרההתחלף BREXITמ-הגדולהפחד ,זאתעםרגזי.מתיאוהממשלהראש

עלייהעםביחד ,ותיהמנבשוקיעליותלמתווהבחזרהביטוידיילשבאבשווקיםחיובי

כברוהסקריםמאחר ,באיטליההעםלמשאלהנוגעבכלהאג"ח.בתשואותהדרגתית

כלליצרהלאהסקריםתחזיותהתממשות ,יידחההעםשמשאלכךעלמראשאותתו

 .בשווקיםזעזוע

אתמנהל ) BOJ-ה(יהמרכזהבנקבהדברךהשינויהיה 2016שלהבולטהאירועביפן

רכישותידיעלהמאזןהגדלתיעדשלממדיניותבער BOJה-שלו.המוניטאריתהמדיניות

פי(על 0% "באזור"שנים-10לח"אגעלהתשואהעלשמירהשהואמדיניותליעד ,אג"ח

והגדלתממשלתיותאג"חרכישתשל"קלאסית"כמותיתהרחבהבמקום ,כך .הגדרתו)

הריביתדרךגםהתשואותבעקוםמוחלטבאופןלשלוטבער BOJה- ,המרכזיהבנקמאזן

 .הארוכההריביתדרךוגםהקצרה

עלוהסחורותמחירי .חדותבירידותשהחלהלאחרתיחיובשנהנרשמההסחורותבשוק

11ב- 2016במהלך הסחורותמחירי ,בפרט .-2015ב-25.0%בשירדולאחר 4%.

21בעלוהתעשייתיות החקלאיותהסחורותומחירי ,-2015ב-17.6%בשידרולאחר-6%.

-2016בעלה WTIמסוגטפנחביתמחיר .-2015ב 10.1 %ב-שירדולאחר 1.1 %-בעלו

31בשירדלאחר-45.2%ב לרמתוהגיעהנפטברוארפחודשבמהלך .-2015ב-3%.

שוקאתשאפייןהגדולההיצעעודףרקעעללחבית-$26כעלשעמדהביותרהנמוכה

שבהנפטמחירהשנהבהמשךזאת,עם .העולמיהביקושבצדמירידהוהחששותהנפט

כאשרפברוארשלמהשפל 105%שלעלייה ,השנהבסוףלחבית-$53.7לעדלעלות

אלוגםהיו ,זמןהרבהכךכלהסחורות)שארעל(וגםהנפטעלשהכבידוגורמיםאותם

עםביחדהגדולההיצעועודף ,התייצבהבסיןהפעילותהשנה-במהלךבעלייהשתמכו

אתלהחזירשעזרמההיצרניותבתפוקתלירידהגרמוהנפטבשוקהנמוכיםהמחירים
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ולקראת ,תחילההנפטתפוקתאתלהקפיאאופ"קהחלטת ,בנוסף .משקללשוויהשוק

 .המחיריםלהתאוששותתרמה ,בתפוקהלקצץאףהשנהסוף

ב--3.2%ו-2015ב 2.5%שלצמיחהלעומת 3.8%עלעמדה-2016בהצמיחהשראליב

ירידהשלשנים 3אחריבמשקהצמיחהבקצבמשמעותיבשיפורמדוברלמעשה . 2014

שלעליהעםלחיובטתולבהפרטיתהצריכה ,התוצררכיבימבחינת .הצמיחהבקצב

ב-התחזק(החזקהשקללמרות 3.0%שלבשיעורהחולפתבשנההתרחבהיצוא . 6.1 %

השנהבלטה .העולמיהסחרשלמתונהוצמיחה ) 2016בשנתהמטבעותסלמול 4.8%

בשנה 8.4%שלצמיחהעםהשירותיםצואיעלבעיקרנשעןביצואשהגידולהעובדה

אחרילצמוחחזרוההשקעותהסחורות.ביצוא 4.0%שלהתכווצותלעומתהחולפת

שדרוגשלתוצאהבעיקרהואהשנהבהשקעההגידול .זהברכיבקיפאוןשלשנתיים

 .גתבקריתינטלאשלהמפעל

יביתורתקציבאינפלציה,

1-לעומת 0.2%-עלעמדה 2016שנתבמהלןהאינפלציה לצייןיש . 2015בשנת 0%.

החזאיםתחזיותממוצעכאשרבפועלמהאינפלציהגבוהותהיוהשוקציפיותהשנהשגם

את . 0.1%עלעמדוההוןמשוקהנגזרותותיפיוהצ 2016בתחילת 0.6%עלעמד

שלמהצפויהחלשהלהתפוגגותלייחסניתן 2016בשנתהתחזיותשלה"החטאה"

הממשלהפעולותהשפעות(האחרונותבשנתייםהמחיריםמדדעלשהכבידוהכוחות

ראלישבנק ,השקלשלוחוזקורולא ,הנמוכההאינפלציהרקעעל .)האנרגיהירימחוירידת

כנה.עלהריביתאתהותיר

 312.3לעומת ,שקליםמיליאדרי-321.1בהסתכמו 2016בשנתהמדינההכנסותסך

 2016בשנת 5.6%בנומינליתעלתההמסיםגבייתסך . 2015בשנתשקליםמיליארדי

נטואשראימתןללאהכוללהגירעון .מדידה)הגדרות(באותן 2015לשנתבהשוואה

לעומת ,"גמהתמאחוזים 2.15%שהםשקליםמיליאדר 25.9שלבסך-2016בהסתכם

מיעדהסטייה .מהתמ"ג 2.9%שלוןגירעעלשעמדהמדינהבתקציבהמקוריהתכנון

צועיבותת )שקלמיליארד 8.8שלבסך(ויצפמהגבוהותותהכנסידיעלמוסברתהגרעון

 .)שקלמיליארד 0.3שלךסב(ההוצאותבצדמאודנמוך

בשלושתהסתכםהתשלומיםמאזןשלהשוטףוןבחשבהעודף-התשלומיםמאזן

לרודמיליארד 10.2לעומתקיטון ,דולרדריאמיל-9.5ב 2016שלהראשוניםהרבעונים

בעודףמהקיטוןבעיקרנובעהשוטףבחשבוןבעודףהקיטון .אשתקדהמקבילהבתקופה

שלהראשוניםהרבעוניםבשלושתדולריאדרמיל-6.5מוהשירותיםהסחורותבמאזן

 .השנהשלהראשוניםוניםהרבעושתבשלדולרמיליארד-5.5ל 2015
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המניותשוק

וזאתמאודחלשהיההאירופאיהמניותשוקאך ,לטובההשנהבלטב"בארההמניותשוק

חזותלאהואהמוניטאריתהמדיניותכיוון ,כןאםהכמותית.ההרחבהשלהגדלתהלמרות

התממשותובאירופהבשווקיםתמכההחזקההמקומיתהכלכלהבארה"ב-הכל

מחיריהתאוששותהמניות.שוקיעלהכבידוהבנקאותמערכתובעיותהפוליטייםהסיכונים

בשווקיםתמכובסיןהכלכליתהפעילותשלההתייצבותעםביחד ,בראשןוהנפטותהסחור

 .ברזיל)(רוסיה,ותבחדעלואףחלקםאשרהמתעוררים

ישראל

 25ת"אמדד .בדשדושכםוהסתמעורבתבמגמההשנהןהתאפייהמקומיהמניותשוק

ב-עלו 75א"ות 50היתרואילובהתאמה 2.5o/oוב--3.8%בהשנהידרו 100ות"א

למגמהבדומהלחיובבלט ) 17.8% (הבנקיםסקטורבהתאמה. 17.3% ,וב- 24.4%

 .בעולם

"בארה

שנים-10להתשואה , DOW JONESה-במדדחדששיאנרשם ,זינקוביבארהיהמדדים

-המדד ,-12%בעלה S&PSOOה-מדד ,השנהבסיכום .התחזקוהדולרנ"ב-17בעלתה

NASDAQ וה--9%בעלהDOW JONES רףאתשנה 120לפניהקמתומאזלראשונהעבר

 .-16.5%בהשנהועלהנקודות-19,000ה

בעולם

השנהרובבמהלךהאירושלהתחזקותו ,הכמותיתההרחבההגדלתלמרות ,באירופה

ה-מדדבהתאם,המניות.מדדיעלהכבידו ,הגוברתהפוליטיתהודאותאיעםביחד

STOXX600 ה-לחיובבלטו ,המדינותברמת .-2.3%בבמתינותעלהCAC 8.8%בשעלה-

נהנה FTSE-100המדד .-3.4%בשירדהאיטליהלעומת 6.9%ב-שעלה DAXה-ומדד

המתעורריםוהשווקיםבאסיה . 22.1 %ב-השנהבסיכוםועלהבפאונךמהפיחותהשנה

11בעלהכללי)(מתעוררים MSCI EMה-מדד  Hang sang-ההסיניהמניותמדד ,-3%.

הראשונהבמחציתשסבל NIKKEl ,ה-מדד ,ביפן ,-9.3%בידר CSI-300וה .-4.3%בעלה

 .-2.3%בהכלבסךועלהביואןהמתמשךמהפיחותייההשנבמחציתנהנה ,השנהשל

הנגזריםשוק

מיליון 37.750בהסתכםהמעו"ףמדדעלבאופציותהמסחרמחזורהאחרונהבשנה

עלםייעתידבחוזיםורזהמחהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-5.372באואופציהיחידות

המסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוק .חוזיםאלף-18.6בהסתכםהמעו"ףמדד

באופציותהמסחרמחזור .סהבסינכסבמונחיש"חמיליארד-488בדולר/שקלבאופציות

 .הבסיסנכסבמונחיש"חיארדמיל-18.2בהסתכםשקל/אירו
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מדינהאג"ח

 . 0.7%שלעלייההשנהבסיוםהציגהצמו,דהאפיק-מדדודותצמממשלתיותחאג"

אגרותואילו-0.4%בירדו ) 5-2 (הבינוניות ,-0.2%בירדו ) 10-5 (הארוכותהחובאגרות

 .-0.3%בירדו ) 2-0 (הקצרותהחוב

הארוךחלקו '-1.3%בהשנהעלהשקליממשלתיאג"ח-צמודותלאממשלתיותאג"ח

 .-0.3%בעלההקצרוחלקו-1.2%בעלה ) 5-2 (הבינוניחלקו ,-2.4%בעלה ) 10-5 (

ונצרניקאגח

בוגדתלמדדשערים.בעליותשהתבטאחיוביממומנטוםהשנהנהנההקונצרניהאפיק

 , 2.3% , 2.9%שלשעריםעלייתרשמויתרבוגדותלשקליבוגדתל 60בוגדתל 20

-0.8%ו-1.7%בעלובנקיםבוגדותל 40בוגדתלואילובהתאמה-2.4%ו 2.4%

במצבןהיחסיתמהיציבותהןבנעוהקונצרנייםהמדדיםשלהיתרתשואות .בהתאמה

כאשרשעברההשנהבסוףהגבוהההמרווחיםמרמתגםאךהפירמותשלהפיננסי

אלומדדיםשלהמרווחיםעמדו 2016בסוף . 40בוגדותליתרבוגדתלמדדילטובבעיקר

גיוסיהיקף . 2015בסוףלמרווחיםמתחתב"נ-4ו 13 ,בהתאמה ,נ"ב-119ונ"ב 148על

עלעומדההשנסיםהגיוסךכאשר 2016בשנתגםלגדוליךהמשהקונצרניבאפיקההון

 .-2015בהגיוסיםמסך-18%בגבוהrובנ,מיליארד 67.1

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותפעילות

כללימסלול

 .ההשקעותוועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

רוונמכrובנימ-9.8כשלבהיקףבארץמניותונרכשהמניותיקפבאהפעילותבמסגרת

שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותנרכשוכןכמוrובנ.מ' 14כ-שלבהיקףבארץמניות

rובנ.מ' 32.3כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרוrובנימ 18.7כ-

שלבהיקףמדדצמודותקונצרניותחובאיגרותנרכשוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרת

21כשלקףבהימדדצמודותקונצרניותאג"חוובמכרrובנימ 47.05כ- באגרות ,rובנמ'-7.

31כנרכשושקליותהקונצרניותהחוב בהיקףצמודותלאקונצרניותאג"חונמכרוrובנמי-6.

ל"חוחאג"רוונמכrובנימ-2.9כשליקףבהבחו"לאג"חברכשוןככמוrובנ.מ' 12.3-כשל

 .rובנמ' 8.3כשלבהיקף

כ-שלבהיקףשקליותתיוממשלתחובאגרותברכשוהממשלתיבאפיקהפעילותתרבמסג

כ-שלבהיקףצמודותממשלתיותחובאגרותברכשוכןrובנ. 'מ 50.3ונמכרוrובנמי 30.4

חירותסלאחובאגרותכללילמסלולברכשוכןכמוrובנ.מ' 24.6-כונמכרוrובנמי 27.3
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לאסחירלאקונצרניאג"חוברכשוזה,באפיקמכירותללא li!Jמי 0.46-כמדדצמודות

 .זהבאפיקמכירותללא li!Jמי 0.46-כצמוד

מביותללאמשפטנים

 ,ממשלתיותחובלאגרותגבוההחשיפהרמתעללשמורןהקרהמשיכה , 2016שנתבמהלך

זופעילותבמסגרת .הממשלתיחשבוןעלהקונצרנילאפיקהסטהבוצעההשנהבמהלךכאשר

חובבאגרות , li!Jיא 100-כונמכרו li!Jיא-722כשלבהיקףשקליותקונצרניותחובאגרותנרכשו

הממשלתיותהחובבאגרותואילו , li!Jאלפי 120כונמכרו li!Jאי-708כשונרכמדדצמודקונצרניות

ממשלתיותחובתואגרנרכשוכןוכמ , li!Jיא 645-כונמכרו li!Jאי-540כנרכשוהדדמצמודות

 . li!Jאי 502-ככרוונמ li!Jאי 235-כשלבהיקףשקליות

 .ולבמסלהעמיתיםיכותומשלהפקדותבהתאםהכל

מביותמסלולמשפטנים

ההשקעותותמדינילפילמניותגבוההחשיפהעללשמורהקופההמשיכה , 2016שבתבמהלך

 li!Jאי 196שלבהיקףאברץמביותברכשוהמניותבאפיקהפעילותבמסגרת .לקופהשבקבעה

באפיק . li!Jיא 250-כובמכרו li!Jאי 122כ-ברכשוחו"למניותבאפיק , li!Jאלפי 220-כונמכרו

בהיקףותצמודותקובצרביואג"ח li!Jאי 82-כשלבהיקףשקליותקובצרביותאג"חברכשוהקונצרבי

 .הממשלתיבאפיקפעילותבוצעהלא , li!Jא'-5כונמכרו li!Jא' 202-כשל

 .במסלולםמיתיהעומשיכותלהפקדותבהתאםהכול

מבוהליםנכסיםהיקףב.

לתקנוןבהתאם .למשפטניםהשתלמותקרןיהולנמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

חוקלהוראותלב(ובשיםענפיתהשתלמותקרןשלמבהלתוכחברההמנהלתהחברה

מדמינובעותהחברההכנסותכל .ווחרלמטרתשלאהיבההחברהפעילותגמל),קופות

בפועל.הוצאותבסיסעלהמחויביםניהול

 :החברהידיעלהמבוהלתההשתלמותקרןבכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

כללימסלול

מבייתימסלול

מביותללאמסלול

2016 2015 

 471י 756 463,059

2,819 2,649 

4,205 3,742 

הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועים .ג

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםאירועלאבדוחהמכוסההתקופהבמהלך

 .החברה
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המאזןתאריולאחרמהותייםאירועים .ד

קופותתפעולמפעילותאתצלשוקלהואכיהמתפעלהבנקמסר 2017מרץבחודש

 .מלםלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאתולהבעיר ,הגמל

אתהחברהתבחןכאמורהודעהמסירתעם ,בנושאסופיתהודעהנמסרהטרם

 .לקופהתפעולשירותילמתןהשונותהאפשרויות

כספייםקשייםעללהבציעהעלוליםאירועים .ה

הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולהוצאות ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמנהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחר .בפועלהמנהלתהחברההוצאותלפי

 .כספייםלקשייםלהיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאות .ו

אואחרידגבתאהשקעות ,משותפותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

כאמור.בהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורהגדלה/הקטנה

העסקיתהאסטרטגיהתיאורז.

תוךהשתלמותבקרןלחיסכוןניהולאלטרנטיבתבהעמדתמרכזיתחשיבותרואההחברה

עורכימקרבוהפוטנציאלייםהקיימיםהעמיתיםבפני ,בכךהכרוכותבעלויותניכרחסכון

 ,מסחרייםהשקעותגופיאבמצעותהשקעותניהולמולאל ,הציבוריבמגזרהשכיריםהדין

 .ניהולדמיעתירי

מתבצעהקרןעולפת .חוץבמיקורשירותיםנותניעלבהבתססהקרןאתמנהלתהחברה

-בתחומםהראשונהמהשורהויציביםמקצועייםעיקרייםשירותיםנותנישניבאמצעות

םיהעמיתוזכויותהקרןחשבונותאתהמתפעלכגורםהמשמשבע"מועליםפהבנק

מפקחתהחברה .הקרןהשקעותאתהמנהלכגורםהמשמשבע"מהשקעותביתופסגות

האחריםרותיהשונותניהמשרהינושאבאמצעותאלוגופיםשלפעילותםעלשוטףבאופן

 .העמיתיםלצרכימשלימיםשירותיםונותנת ,בחברה

שלצירוף ,הניתןככל ,שיבטיחבאופןהקופהשלההשקעותמדיניותאתקובעתהחברה

ולתיאבוןלמאפייניהםלבבשים ,העמיתיםצרכיאתההולמיםסיכוןומידתתשואהרמת

ורמותהשקעהמאפייניבעליהשקעהמסלולישלושהמפעילההחברה ,שלהםהסיכון

לבותשומתמאמציםומשקיעה ,העמיתיםלצונייותרטובמענהלתתכדי ,שונותסיכון

ההוןשוקרשותוהנחיותהתקנות ,החוקהוראותאתקפדניבאופןלקייםמנתעלניהולית
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המתאיםתאגידיממשלשלקיומוולוודא ,בניהולהההשתלמותקרןועלעליההחלות

 .מוסדיכגוףלתפקודה

עלבעתידםגרהישמתוךהעמיתיםבתולטולפעוללהמשיךהמנהלתהחברהבכוונת

 .בעברשהיהוכפי ,שבניהולההקרןאתהמאפייניםוהניהולהשירותשלהגבוההרמתו

בכךהמתמחיםגופיםי"עההשקעותתיקיאתולנהללהמשיךתשאףהמנהלתהחברה

 .האפשרכלכגבוההוברמהאיכותיבניהול

הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות .ח

 .רובהקהבשבההרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניותצופהאיבההחברה

חירוםלשעתהיערכות .ט

שוקרשותלהוראותבהתאםחירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותתוכביתלחברה

 .שוטףןפבאומתורגלתהתוכבית ,וחיסכוןביטוח ,ההון
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להוראותבהתאםכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוח

תקנותולפיכספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחסכוןביטוח ,ההוןשוקעלהממונה

דיווחעלהפנ•מ•תהבקרהאפקטיביותבדברנוספ•ם(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי),

 :להלן( "למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה"של ,וןהדירקטוריבפיקוח ,ההנהלה

 .יכספדיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")"החברה

וןביטחשלסבירהדהימלספקכדיתוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהתמערכ

כספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

ההוןשוקעלהממונההוראות ,ן) FRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמים

מערכותלכל ,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא .הממשלתיותהחברותחוקהוראותולפי

הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכךמובנות.מגבלותישהפנימיתהבקרה

 .יכספדוחשללהצגהולעריכהבהתייחסבלדבבטחוןשלסבירהמידהלספקולותכי

אותסקעכילהבטיחהמיועדתהמקיפבקרותמערכתמקיימתוריוןהדירקטיקוחפבההנהלה

מהימנים.החשבונאייםוהרישומים ,מוגניםהנכסים ,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתמידעהוצישערלהבטיחכדיצעדיםתוקטנהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה ,בנוסף

 .מיתיפנבקרהנהליביצועלרבות ,צועיב ) mס nitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתההבקרתיואפקטיבאתהעריכהוןהדירקטוריבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2016בדצמבר 31ליוםכספידיווחעלהמנהלתהחברה

 Cס mmitteeס f Spס nsס ring Organizatiס nsס f the-השליתהפנימהבקרהודלבמ

n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהתבסס

) ieves ןbe ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2016בדצמבר 31ליוםכי

 .יתבאפקטיהינה

דירקטורית

מנכ"ל

כספיםמנהל

 i'י' c1 3 ' 1ן
7 

סלעתמירעו"ד

 oן
 ~סוויריראובן

 2017במרץ 23 :הדוחראישותאריך
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סלעריתמ ,אני

החברה" :(להלןבע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :להלן( 2016לשנתהמנהלת")

בדהועשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיויהלא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםוחבדהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

 .בדוחםהמכוסיתקופותוללמועדיםהמנהלתהחברהשל

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהחריםואאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשליכספווחידעלהפנימיתקרהולבהגילוילבגי

 ,כאלהונהליםבקרותשלוחנופיקתחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהליםונהבקרותקבענו )א(

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןקושעלהממונהתוולהורא ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתווהצגנהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

בדוחהמכוסההתקופהלתום 'גילויהלגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

-וכן ;הערכתנועלבהתבסס

הרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחוגילינ )ד(

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעישצפוסביראו ,יהותמבאופןשהשפיע

וכן- ;כספידיווחעלהמנהלת

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לגבירותיביתהעדכנהערכתנועלבהבתססהמנהלתחברההשלוןירקטוריהדשלהביקורתוועדתול

כספי:דיווחעלהפנימיתהבקרה

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותתוולשחוהםותייהמשמעהליקוייםכלאתא)(

לעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעליתהפנימ

וכן- ;יכספמידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,ותיתהמשאינהביןויתמהותןיב ,תרמיתכל )ב(

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאוותיימאחרלגרועכדילעילרבאמואין

תאריך

 2017 ,במרץ 23

מנכ"ל ,ע
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סוויריובןרא ,אני

החברה" :להלן( "מ"בעםילמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברה"השנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .הדוח")" :ן(להל 2016לשנתהמנהלת")

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםהיוילא ,מצגיםאותםנכללוןבההנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהפהולתקבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםחובדהכלולרחאכספיומידעהכספייםותחהדו 'עתיידיעלבהתבסס . 3

מניםוהמזיתזרימויהעצמוןבההשינויים ,ותהפעולתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותנותיהבח

 .בדוחהמכוסיםולתקופותםלמועדיהמנהלתהחברהשל

ונהליםבקרותשלמםויולקלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםאחרואני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספייווחדעלהפנימיתהרולבקלוייהגלבגי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,הכאלנהליםובקרותקבענו )א(

םיאחרידיעלדיעתנוילמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעחילהבטהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

ועדתיהמ ,כספידיווחעליתנימפבקרהקביעתעלופיקחנאו ,כספידיווחעלתימיפנבקרהקבענו )(ב

םיערוכהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותילגבביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןוקשעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

בדוחהמכוסההתקופהלתום Jיהגילולגבייםוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותלגביינונותמסק

-ןכו ;הערכתנועלבהבתסס

הרביעיןוברבערעישאכספייווחדעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהשינויכלבדוחנויגיל )(ד

רהחבהשלתיהפנימהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן ;יכספחוודיעלהמנהלת

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןאהולרגילינוזורההצהםהמצהירילתהמנהבחברהואחריםאני . 5

יגבלביותרהעדכניתנוהערכתעלבהתבססהמנהלתהחברהשלוןירקטורדיהשלהביקורתעדתולוו

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

רההבקשלבהפעלתהאובקביעתהותיהמהותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

לבע,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועפוייםצשירסבאשר ,כספיחדיוועליתהפנימ

-ןכו ;כספימידעעלולדווחלסכם

םיאחרםיעובדמעורביםואההנהלהרבתומעבה ,תימהותשאינהןיבומהותיתןיב ,תרמיתכל )ב(

 .כספידיווחעלהמנהלתחברההשליתנימהפהבבקרמשמעותיתפקידלהםשיש

 .יןדכלפיעל ,אחראדםכליותחרמאואמאחריותיעולגרכדילעילאמורביןא

 ()/.__ 2017 ,ץרבמ 23
כספיםמנהל ,סוויריראובןתאריך
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תשעווז /באדרכהו

 2017ובמרץ 23

בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

עלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

בדברוחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהוראותובהתאם-2007ח 11התשסכספי),דיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2016בדצמבר 31ליום ) 11החברה 11 :(להלן

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwayה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

Commission להלן): 
11 COS011 (. פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

הנכללתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיבית

לחוותהיאאחריותנו .המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוח

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעה

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversight Boardה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

חשבוןרואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארהווב

סבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל .בישראל

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה ,המהותיותהבחינותכלמקוימה,אםביטחוןשל

שקיימתהסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוהחברה.

בהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשה

לנסיבות.בהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנושהוערך.הסיכוןעל

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךתינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

לתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביביטחון

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףלהוראותבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספידיווח

ממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרההממשלתיות.החברותרשותלהנחיותובהתאם

סביר,בפירוטאשר,רשומותלניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללת

הוצאתם(לרבותהחברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות

דוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)

ביטוחההון,שוקאגףלהוראותבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספיוחודילתקניבהתאםכספיים

והוצאתכספיםושקבלתהממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכון
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ובכפוףהחברהשלההנהלהוהדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקכעשיםהחברהשלםיכספ

לגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ודיופיעלהנדרשיםהמדינהרשויותשללאישורים

נכסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבותהעברהאושימוש ,רכישהשלדבמועגילויאומניעה

 .הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהסלהיותשיכולה ,החברה

 .מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה ,המובנותמגבלותיהבשל

לסיכוןחשופהיכלשהנוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת 1כןמוכ

אוהמדיניותשלהקיוםתדשמיאובותיבנסשינוייםגללבמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות

 .לרעהתשתנההנהלים

שלספיכדיווחעלאפקטיביתימיתפנבקרה ,המהותיותנותיהבחמכל ,קיימהרהבהחלדעתנו,

בקרהשלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלהתבססב 2016בדצמבר 31ליוםהחברה

 . COSOידיעלשפורסמהמיתפני

ביטוח ,ההוןשוקאגףלהוראותבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספידווחלתקנובהתאםגםיקרנוב

שלםיהכספיהדוחותאתיותהממשלתהחברותרשותנחיותלהובהתאםהאוצרבמשרדוןכסחו

 , 2017במרץ 23מיוםשלנווהדוחתאריךבאותושהסתיימהולשכה 2016בדצמבר 31םיולהחברה

 .כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל

 ,רבבכבו
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ז''תשע /באדר 'כה

 2017 /במרץ 23

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידו"ח
מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמצבעלהדוחאתביקרנו

באותושהסתיימהלשנההכוללהרווחעלהדוחואת 2016בדצמבר 31ליום ) 11"החברה :(להלן

דעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלהוןיהדירקטורבאחריותתינוזהכספידוחתאריך.

 .ורתנוקביעלבהתבססזהכספידוחעל

בוקרו 2015בדצמבר 31בתארךישנסתיימולשנתייםוללכההרווחעלותהדוחו 2015לשנתהמאזן

 .מסוייגתבלתייתהח 2016במרץ 28מיוםשלודהעתחוותאשראחרחשבוןרואהי 11ע

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלתקניאםבהתביקורתנואתערכנו

אתלתכנןמאיתנונדרשאלהםיתקניפעל .-1973ג 11התשל ,חשבון)רואהשלפעולתו(דרךחשבון

מוטעיתהצגההכספיבדוחשאיוביטחוןשלסבירהדהימלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

 .הכספישבדוחעדובמיבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתיקורתב .תמהותי

ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתיקורתב

סבוריםאנו .בכללותההכספיבדוחההצגהנאותותכתהערוכןהחברהשלוההנהלהרקטוריוןיהד

 .דעתנותלחוונאותבסיסמספקתיקורתנובש

שלהכספימצבהאת ,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקףל"הנהכספיהדוחלדעתנו

בהתאם .תאריךבאותושהסתיימהלשנהפעולותיהתוצאותואת 2016בדצמבר 31ליוםהחברה

וחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםיכספדיווחלתקני

רותחבהלחוק 1ב 3סעיףלהוראותבהתאםערוךל 11הנהכספיהדוח 1לדעתנו 1כןכמו .האוצרבמשרד

 .הממשלתיותהחברותרשותולחוזרי-1975ה 11התשל ,הממשלתיות

פיכי,כספדיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOB-הלתקניבהתאםגםביקרנו

ליוםברההחשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת ,שראליבןחשבורואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוםקריטריוניעלבהתבסס , 2016בדצמבר 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2017מרץב 23מיוםשלנווהדוח cosoידיעלשפורסמה

 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהיותבאפקטי

רב,בודב

בוןואי
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דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה ll)'f('(: 3:: & ? 1אני' ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ודו"חהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהברהחשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2016לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים'אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו'הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךםונהליבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו /כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם 1לעבד

בעליאחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיוכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

יותאר ?tדירקטורית 2017במרץ, 23
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ל"מנכהצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותתאםבה
 :יכמצהירע,סלמירת ,אני ,-2005ה"התשסהדירקטוריון)ודו''חםפייהכסחות,•הדו

לכזשפטניםהשתלמותקרןלניהולרההחבשלהדירקטוריוןוחדופייםכסההדוחותאתתיבחנ 1.
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2016לשנתהחברה)-(להלןמ 11עב

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיאחרוללידיעתיבהתאם
שבהןותבהנסילאור 1שניתנוםגיצשהמכדיהנחוץמהותיתדהבעושלמצגבהסחסרולאיתמהות
דוחות.בהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,םאותניתנו

בדוחהכלולאחרכספידעומיהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות ,הכספיבהמצאת ,המהותיותהבחינותכלמנאות,באופןםמשקפיהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותםימילהעמיתיםתזכויובוהשינוייםהעצמיוןבהםייהשינו ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיזו'כהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 'אני
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותענובקלכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןםונהליבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחםהמיועדי ,כאלהונהליםותבקרשלפיקוחנותחתיעתםבלק
ות.דוחהשלההכנהופתתקןלבמהבפרט ,בחברהאחריםדייעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרוןבהחשלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהםואחריאני
 :יותרביתדכנהעהערכתנועלבהתבססשלה,ירקטוריוןדול

בקרהשלהבהפעלתארבקביעתהתיוהמהותשותוהחולהמשמעותייםםיהליקויכלאתא)
 ,םלרשוהברהחיכולתעללרעהלהשפיעסביראופןבהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 ;כספיעדמיולדווחלסכם 'בדלע

אחריםובדיםעאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביותמהותיויב ,תרמיתכלב)
 .הברהחשלכספייווחדעלהפנימיתקרהבבמשמעותיתפקידעליב

.2 

יר
 ..כ

.4 

.5 

 .וידכלפיעל 'אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילילעבאמוראין

 2017 ,במרץ 23

כ"למנ ,ע תאריו
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םיהכספמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סוויריראובן ,יאנ , 200sה- 11התשסהדירקטוריון>ודו"חהכספייםחות•הדו•

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2016לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכלכאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואוכאלה,וכהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךוכהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהוכהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרהםיהמצהירבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

קרהבשללתההפעבאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסביראופןבהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםיםבשמעור ,מהותיתשאיכהוביןמהותיתביותרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2017 ,במרץ 23

תאריו
~ 

כספיםמנהלי,סווירראובןח"רו
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

כסיםהנכלסך

 31ליום
בדצמבר

2016 2015 ----
ח"שאלפיבאור

3 38 242 
 200 411 4 ,)ו( 2

449 442 

 :נכסים

חובהויתרותחייבים

מזומנים

 :הון

מניותהון

5 

הוןכלסך

התחייבויות:

 442 449 7זכותויתרותזכאים

 442 449ההתחייבויותכלסך

 442 449ייבויותתחוההההוןכלסך

 .םייהכספמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

Tפ~י;ז 2017במרץ, 23
דירקטורית

סלע
~ 

אישורתאריו

הכספייםהדוחות

סוויריראובןח"רו

םיכספמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחות

ביוםתיימההסשלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפיבאור

 1,904 1,925 1,899 8 ,ז}( 2ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,904 1,925 1,899ההכנסותכלסך

 1,904 1,925 1,899 10וכלליותהנהלההוצאות

 1,904 1,925 1,899ההרצאותכלסך

לשנהרווח

 .הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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מ"בעלמשפטניםתוהשתלמקרןלניהולהחברה

ספייםכהלדוחותםבאורי

-אורכ כללי 1

ללי:כ .א
למשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה-"משפטנים"ההשתלמותקרןשלהמנהלתהחברה

/ 

 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןאתמנהלת''החברה") :(להלןבע"מ
-2005א 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11הקופה 1הקרן 11

 .הגמל")קופותחוק" :כלהלן
ראלישמדינתביוקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקרן

 .המשפטניםואיגוד
הקרן.בתקנוןלאמורבכפוף ,שכיריםדיולעורכימיועדתהקרן
 .תפעוליכמנהללקרןמשמשמ"בעהפועליםבנק

שני 2009משנתבקרךפועליםוחיסכוןביטוח ,ההוןשוקמרשותשהתקבללאישורבהתאם .ב

 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסףמסלולים
שלאבשיעורתהיההחשיפה .למניותחשופיםיהיוסלולמהנכסי-מניות"םינטפמש"מסללו

השקעהבאמצעותתושגכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא 75%מ-פחתי
השקעה.בקרנותאונאמנותבקרנות ,סלותדבתעו ,בנגזרים ,במישרין

אג"ח :הבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסי- "ותמניללאאג"חםניפט''משללוסמ
ח"אג ,לחברותסחירותשאינךהלוואות ,מסחרייםני"ע ,חברותשלסחירותושאינןסחירות
ח"אגלנכסיחשיפה .אחרותממשלותשלאג"חאוישראלממשלתשלח"אגפקדונות,להמרה,
שלבשיעורתהיהלמניותחשיפההמסלול.מנכסי 100%עליעלהולא 75%מ-יפחתשלאבשיעור

והךבמישריןהשקעהבאמצעותהןתושגלעילכאמורלנכסיםחשיפה .המסלולמנכסי 0%
לנכסיםחשיפה .השקעהותבקרנאונאמנותבקרנות ,סלבתעודות ,בנגזריםהשקעהבאמצעות

דין.לכלובכפוףההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעלתהיהמניותואינםאג"חנכסישאינם

בדברוחסכוןביטוח ,ההוןשוקרשותידיעל 2005-2-20גמלחוזרפורסם 2005בדצמבר 21ביוםג.
הדיווחלגביההוראותכללאשר ,ג"קופשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים
 .גמלקופתשלמנהלתלחברההכספי

וחסכוןביטוח ,ההוןשוקרשותידיעל 2012-9-11מוסדייםגופיםחוזרפורסם 2012ביולי 30ביום
הדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלםיהכספיבדוחותהנדרשויהגילמבנהברדב

 . 2005-2-20גמללחוזר 3 .ב. 3יףסעאתמבטלאשר > IFRSכהבינלאומיים

וחסכוןביטוחוההוןשוקרשותידיעל 2014-9-10מוסדייםגופיםחוזרפורסם 2014ביוני 18ביום
חיווהדלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהעדכוןבדבר

מנהלותחברותשלהשנתייםבדוחותהנדרשיהגילומבנהאתמעדכןאשר CIFRSכהבינלאומיים
 . 2012-9-11מוסדייםגופיםלחוזרבהמשך

להנחיותבהתאם 1וחסכוןביטוחוההוןשוקרשותלהוראותבהתאםנערכוהכספייםהדוחות .ד

 .)" IFRS ":כלהלןםייומאהבינלהכספיהדיווחלתקניובהתאםהממשלתיותהחברותרשות
החברותלגביהכללית,החשבונאיתהתקינה 5.8.2004מיום 70 /בקהממשלהלהחלטתבהתאם

בנוסףחינה ,הממשלתיותלחברותחודיתייההתקינה .הפרטיהסקטורשלחינההממשלתיות
ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
 ,לפיכן.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינההרשות.בחוזריכמפורט
וחסכוןביטוח,ההוןשוקרשותבהוראותשנקבעהזוהיאהקרןלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה

 .ספציפייםלנושאיםכחידודאוכהרחבהבאותהממשלתיותהחברותרשותהנחיותואילו

הסואיובלבדהחברהבאחריותחינםלהסהנלווהובמידעםייהכספוחותדביםהכלולהמצגים .ה
ישראל.מדינתאתמחייבים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיהכספילדוחותםיבאור

 }(המשךיכלל- 1באור

 :וליהנדמי .ו
לכךאירווח.למטרותיהירלאנכסיהרכלרהבהחפעילות ,מטרותיהפירעלהחברהתקנוןפיעל
פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתייבחתברהחה

 .הדיןהוראות

בהעדר ,המזומניםתזרימיעלודוחותבהרןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותז.
הכנסותיהרכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשרנהאופיהבשל ,זהלמידעמשמערת
 .קופהבהעמיתיםשבונותחלזקפותנהוהוצאותי

 :רותגדה .ח

 :אלהכספייםותחודב

 .מייבעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

 .םהשונימסלוליהעללמשפטניםהשתלמותקרן-ופהקה 1הקרן . 2

עלהפיקוחובתקנותהכנסהסמבתקנות , IAS 24ב-כמשמעותם-קשוריםצדדים . 3

 . 2012תשע"ב- ,מוסדיים)גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופותםפיננסייםשירותי

-ג 11התשנשנתיים)כספייםוחותד(עריכתךערותרנייבתקנותםמשמעותכ-ייוענבעלי . 4

 .הכנסהמסובתקנות 1993

 .מ 11עבהפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

 .וחיסכוןביטוח 1ההוןשוקרשות-הוןהשוקרשות .ו

 . 2005ה, 11התשס-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותקחו . 8

-ד 11תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתונקת . 9
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- ) IFRSלהלן-(םיימונלאיביכספחיוודיתקנ . 10
בינלאומייםכספידיווחתקניולליםכוהם ) IASBובינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

עלשכקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות ) IASוםבינלאומייחשבונאותותקני ) IFRSו
ידיעלשנקבעופרשנויותאו ) FRIC 1ובינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

 .בהתאמה ,) SICולפרשנויותהמתמדתדהועה

תיחשבונאהותיניהמדיעיקר- 2רובא
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותנאורים

(המשך)החשבונאיתהמדיניותיעיקר- 2באור

םייבינלאומכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה .א

 • ) 11IFRS11 :(להלןבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות

הצגהומטבעפעילותמטבע .ב

 .הקרובלאלףומעוגליםהחברה,שלהפעילותמטבעשהינוח,"בשמוצגיםהכספייםהדוחות
 .החברהפועלתבהתיהעיקרתיהכלכלהסביבהאתשמייצגהמטבענויתהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותיסבסעלהוכנוהדוחות

דעתקוליושבאומדניםשימוש .ד

דעתקוליבשלהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםפייםהכסהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועליניותהמדיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותיםדנמואבהערכות,

 .אלהיםנמדומאונותשלהיותלותעלובפועלשהתוצאותריובה .והוצאותהכנסות ,והתחייבויות
נדרשה ,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםניםדאומשלםגיבושבעת

בשיקול .משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
הנחותועלחיצונייםגורמים ,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססתהאומדנים,יעתבקבהדעת

 .אומדןלכלמתאימותהלנסיבותבהתאםסבירות
מוכריםחשבונאייםיםדנבאומשינויים .שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםותהנחוההאומדנים

 .מושפעתעתידיתתקופהובכלםמדניואהתוקנובהשבתקופה

הכספייםהדוחותהצגתבסיס .ה

יתקנ" :(להלןלהםוההבהרותבינלאומייםכספיווחידתקניבסיסעלנוכהוהכספייםהדוחות
11IFRS ( ושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףוסונכנפורסמואשר

 .ההממוניותלהנחבהתאםוכן ,החברהשלאיתהחשבונהמדיניותבעהנקסםבסי
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפישעלמשוםוזאתבהוןםהשינוייעלדוחמציגהאינההחברה
ענפיתגמלקופתמנהלתוחינהמאחרעצמילהוןהחברהרשתדנלא , zoos-ה 11התשסגמ)ל(קופות
הוןבהעדרלעמיתיםהתחייבויותיהבלעמודכולתהיאתלסכןעלולאשרפיננסיסיכוןנוטלתואינה
 .יעצמ

מזומניםו.

בשעבוד.מוגבליםאינםואשרמיידילשימושםיתניהנמזומניםיתרותכולליםםינמזומ

בהכנסותהכרה .ז

שההטבותצפוי /מהימןבאופןדהלמדיניתנותהןכאשרוהפסדרווחבדוחמוכרותהכנסות
ניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהוויותהעלוןכולחברהמוריזלעסקההקשורותכליותהכל
 .מהימןבאופןידהדלמ
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספתוחולדםיראוב

המשך)(החשבונאיתניותיהמדיעיקר- 2וראב

חדשים IFRSתקנישללראשונהשוםיי .ח

להיותצפויהלא ,יישומםמועדהגיעטרםואשרשפורסמוםחדשי IFRSלתקני ,החברהלהערכת
 .החברהשלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

החובתותרויביםיחי- 3ראוב

בדצמבר 31וםיל

2016 2015 

ח"שאלפי

מראשהוצאות

רקשודצ-םינלמשפטהשתלמותקרן

4 

34 

60 

182 

 242 38חובהויתרותחייביםסהייכ

מזומנים- 4ראוב

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ח"שאלפי

 200 411מידייתלמשיכהמזומנים
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

הוןדורישותעצמיהון- 5באור

המניותהוןהרכב .א

 2015-ו 2016בדצמבר 31

נפרערשום

חווש

 0.0001 0.0001 1הכרעהמניית

 0.01 0.01 'אהנהלהמניית 1

 0.01 0.01ב'הנהלהתמניי 1

 0.0005 0.0005א 11כע.נ. ri!.I 0.0001בנותרגילותמניות 5

0.0206 0.0206 

שלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפי .ב

מחברההנדרשחדשיםםיבשקלההתחלתיהעצמיההון ,-2012ב 11התשע ,פנסיה)קרןגמלקופת

 .ח 11שמיליון 10יהיהמנהלת

 .ענפיתגמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאינןאלותקנות

הכנסהעלמיסים- 6באור

 ,רווחמטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל .הכנסהומסמוסףערןמסייולענכספידמוסחינההחברה
 .להוצאותיהותשוהכנסותיהוכלמאחר
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספלדוחותבאורים

זכותויתרותזכאים-ובאור

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותורשויותמוסדות

יםחרא

בדצמבר 31ליום

2016 2015 

ש"חאלפי

4 60 

440 376 

5 

6 

זכותויתרותזכאיםהכלסך 442 449

יהולנמדמיהכנסות- 8רובא

ניהולדמי

ביוםשהסתיימהלשכה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפי

 1,904 1,925 1,899ההשתלמותמקרןניהולדמי

ניהולמידשלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשכה

בדצמבר 31

2016 2015 2014 

אחוזים

 0.41 0.40 0.41ההשתלמותמקרןניהולדמי

החברהשבניהלותלמותההשרןקאדוותםינתונ- 9באור

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,כנסיםהיקף .א

 31ליום

 2016בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

יוםבשהסתיימהלשכה

 2016בדצמבר 31

תקבולים

שייחאלפי

תשלומים

 29,116 47,255 470,083למשפטניםהשתלמותקרן
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספתוחולדםיראוב

 )ךשמ(ההחברהלוהישבנתותלמשההקרןדוותאםינונת- 9ראוב

כספיםהעברות .ב

לשנה
שהסתיימה

 31וםיב
 2016דצמברב

הגמלקופת

ח"שאלפי

םיחראםיפגרמהעברות

 411גמלמקופותהעברות

םיחראלגרפיםהעברות

 (36,911)גמללקופותהעברות

 (36,500)נטר ,העברות
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

וכלליותהנהלההוצאות- 10באור

 :ההרכבא.

םעמיתיבפניותטיפול

ירקטוריםדגמול

וריםירקטדחיטובפרמיית

ותקשורתמשרדיםאחזקת

נטרנטואימחשבחזקתא

מתפעלהלבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

סלותעודותקרנותניהולמיד

ב) lOיאורבהאר(מקצועיייעוץ

חותודמשלוח

והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

ביוםשהסתיימהלשנה
רבבדצמ 31

2016 2015 2014 

ח"שאלפי

126 181 )*( 127 

127 101 135 

66 69 70 

21 35 37 

13 14 30 

328 312 324 

164 169 163 

18 33 33 

986 985 968 

37 17 17 

13 9 

1,899 1,925 1,904 

ךבסמיכוןבגירהוצאותללותכווכלליותהנהלההוצאות 20 18 17

להלן)-12ו )ג( llביאור(ראהתמזכירוירותשיצאותבהופותהשתתבגיןח 11אש 53בסךהפרשהלכול)*(
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך}וכלליותהנהלההוצאות- 10באור

מקצועיייעץוהוצאותטירופ .ב

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2016 2015 2014 

ש"חאלפי

 198 197 204ל"כמנ

 177 177 176כספיםמנהל

 142 113 113משפטייעוץ

 126 148 127פניםמבקר

 115 93 113חשבוןרואה

 75 74 73השקעותיעוץ

 50 49 49םיסיכונניהול

 20 18 17מידעחתואבטטכנולוגיותניהול

 35 47 46יפהכאממונה

 30 69 68מזכירותשירותי

986 985 968 

קשוריםודצדיםענייובעליעםועסקאותתרותי- 11באור

קשוריםוצדדיםענייובעליעםיתרותא.

 :ההרכב

 2016 ,בדצמבר 31ליום

קרן

השתלמות
למשפטנים

)*( 

ח"שאלפי

לקבלהכנסות

מראשהכנסות

34 

(4) 

 .ח 11שאלפי 180עלעמדהלמשפטניםהשתלמותקרןשלהשנהבמשךביותרהגבוההחובהה(*)יתרת
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספלדוחותבאורים

(המשך)םיקשורוצדדיםענייובעליעםועסקאותיתרות- 11באור

קשוריםוצדדיםענייובעליעםעסקאות .ב

 2016 1בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

קרן

השתלמות
למשפטנים

ח"שאלפי

הולניידמהכנסות

סלותעודותקרנותבגיןהולנידמיהוצאות
פסגותשל

1,899 

{13) 

1,886 

אחריםענייוולבעליקשוריםלצדדיםוהטבותתגמולים .ג

בדצמבר 31ביוםיימההסתשלשנה

2016 2015 2014 

 •מס

סכוםאנשים

 'מס •מס

סכוםאנשיםסכוםאנשים

אלפיאלפי
ח"שאלפי

 4 127 6דירקטוריםגמול

 66דירקטוריםביטוחפרמיית

 164השקעותניהולדמי

 c 1ו·מזכירותשירותיבהוצאותהשתתפות

 1 204 1מנכ"לשכר

ח"שש"ח

4 135 

70 

163 

101 

69 

169 

53 

197 1 198 

 .א lOבביאורעמיתיםבפניותטיפולבסעיף(*)כלול

 .ביצועןבעתששורריםכפיהשוקבתנאימבוצעותענייויבעלעםעסקאות .ד

יבית.רנושאותאינןוהקרןהחברהשלההדדיותהיתרות .ה

קשורצדמהווהההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרות .ו

קשורצדמהווהישראלמדינת .ז
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

ותיתלוהתחייבויות- 12באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרנתהגקחו .א

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותגיןבוקבחטורשפו

 .המשפטיםיועציהבאמצעותהשארןביורבפיגחובותגביתלעניופועלתהחברה .לקופה

תלויות.תביעותאיותמנהלההחברהכנגדתחווהדאישורלמועד .ב

השתתפותיןבגח 11שאלף 108-כשלבסךקשורצדידיעללתשלוםדרישההוגשה 2015יוליבחודש .ג
וחנתבהחברה , 2013נובמברלסוףעדהקשורהצדידיעלשניתנומזכירותשירותיבעלויות

 .הכספייםבדוחותח 11אש 108ס 11עהפרשהברההחרשמהזוישהדרכנגדית.הכספהדרישהאת

ותיוהתקשרוהסכמים- 13באור

וניהולתפעולשרותיהענקתעלמ"בעהפועליםבנקמולהסכם 2008מרץשבחודחתמההחברה .א

החברה.שבניהולהשתלמות)קרן-ם(משפטניהגמלקופתלעמיתיחשבונות

 . 0.07%תינוהקופהידיעלהמשולםהתפעולדמישיעור 2014בינואר 1מיוםהחל

 .המאזןתאריולאחרםמהותייאירועיםלענייוקטוריוןרדיוחדל •דסעיףראה

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשחתמההחברהב.

 .פסגותשמקבוצת"מבערןעניירות

מחודש("פסגות"),ההשקעותמנהללכיוהמנהלתהחברהיובשנערןדשחלסיכוםבהתאם

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