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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

"החברהאו"החברה"(להלן:מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתלחברהןהקרביןצוליפכללאשרמבנישינויישמהיהמנהלת")

גמלופתכקהחברההתנהלהזהוםילעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןשםביתגידתא

 .ןהקרניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

 .במניותמוגבלתחברההינהברההח

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

 .ירקטוריםד 5עדלמנותוהזכות ,ההבצעהבזכויות 50%-ישראלינתמד .א

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתיםהעובדתדרותהס .ב

 .דירקטורים

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהלהכרעההזכותלמדינה

ידה.עלהמוחזקתהכרעהמנייתבאמצעות ,החברה

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

ופהלקיםהמשולמםיכספעלחלורישהא .לשכיריםענפיתתהשתלמוכקרןאושרההקרן

לאישורכללים(הכנסהמסלתקנות 19נהבתקהקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

 :הואהמסלוליםאישורמספר . 1964-התשכ"דגמל)קופותוליהולנ

 292כללי-מסלול

 1454מנייתי-מסלול

 1455-מניותללאמסלול

 .לעת)מעתדש(מתח 2020בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהדוחתקופתבמהלך

 .שבניהולה
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המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבוריאתב.

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםיםעמיתהחשבונותמספר . 1

 : 30/6/2020ל-מיתיםהעחשבונותמספר

ולמסל

מס'
חשבונות

שכירים

3,231 
36 
32 

כללילולמס

יתימניולמסל

מניותלאלמסלול

 3,299יםמנוהלותנחשבוסה"כ

הלתהמנברהחהידיעלנטו ,םהמנוהליהנכסיםהיקף . 2

שיעורהיקףהיקף

הגידולנטו ,נכסיםנטו ,יםסנכ

{קיטון} 12/2019 6/2020

אחוזיםש"חאלפילומסל

 ) 9.68% ( 423,767 382,765כלליולמסל
 ) 19.39% ( 2,280 1,838מנייתימסלול
 12.10% 3,718 4,168יותמגללאמסלול
 ) 9.54% ( 429,765 388,771סה"כ

המנהלתהחברהשבניהולפהוקהתשואת . 3

הדוחלתiוופתברוטונומינליתתשואההמסלולשם

 6.35%-יכלל
 10.82%-מנייתי
 1.07%-ותמניללא

ליים)ומיננ(בערכיםותומשיכהפקדות . 4

 .שי'חאלפי 10,708נהממונמשכוש"חיאלפ 18,384קרןבופקדהוהדוחבתקופת

 20,720לסךוהסתכמ )הקרןאלהבערותבנ•כוימהקרןהבערות(ןקרהמנטוהבערות

 .ש"חאלפי

המנהלתהחברהעסקימצב .ג

ההחברעסקימצב . 1

תדרישובמודלענדרשתאהיןשאיהריבלב.דענפיתגמלקופתמנהלתרההחביותבה

פיננסייםתיםירושעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןיכפ ,לתמנהחברהשלצמיהעההון
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 ,פנסיה)קרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמל)(קופות

 .-2012תשע"ב

 .למשפטניםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמשפטניםהשתלמותקרן

למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברהידיעל

 .רגולטוריות)

לנותניהןהתחייבויותיהוחייבים,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

להםאשרהמנהלתהחברהניייענבמצבםיישינואואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולאהרבעוניים,הדוחותעלמהותיתהשפעה

החברה.

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 2

הביא , 2020שנתשלוהשניהראשוןברבעוןהעולםברחביהקורונהנגיףהתפשטות

בייצורבהאטהוכןהעולםברחביהמוביליםבמדדיםחדותלירידותהראשוןברבעון

התעופהוצמצוםהבינלאומיתבתובלהשיבושיםנוכחסחורות,בהעברתושיבוש

 .בביקושיםצמצוםוא/ושונותלאוכלוסיותבידודנהלימקביעתכתוצאההבינלאומית

אלואירועים .המשברסיוםלמועדתחזיתאיןהכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדנכון

המקומיתהכלכלהעלהטווחוארוכתהבינוניתההשפעהלגביוודאותאימשרים

למועדשעדכךעלהשפיעהלעילכאמורבשווקיםהגלובליתהטלטלהוהעולמית.

וועדת .שליליותתשואותת•הנוכחבשנההקרןהניבההכספייםהדוחותעלהחתימה

בנושאדיוניםמקיימיםהחברהדירקטוריוןעםביחדהמנהלתהחברהשלההשקעות

 .ההשקעותניהולבתחוםוהןוהקופההחברהתפעולבתחוםהןהתאמותלבצעבמטרה

מיוחדתדירקטוריוןישיבתערכההחברה ,ההוןשוקרשותעלהממונהלהנחיותבהתאם

היערכותהאתלבחוןבמטרהלעילהמתואריםבנושאים 12/3/2020בתאריך

ףיהנגהתפרצותהשפעותעםהחברההתמודדותואופןהקורונהנגיףלהתפשטות

העסקיתהפעילותהמשךאופןלגביהממשלהלהוראותבהתאםפעילותהויכולת

שלהעסקיתהמשכיותלתוכניתבהתאםחירוםבמצבלפעילותוהיערכותבכללוהציבור

 .הנדרשותוההתאמותבחירוםהחברה

אחרמקרובעוקביםהחברהשלהסיכוניםומנהלההשקעותמנהל ,ההשקעותועדת

ההשקעותתיקבהרכבשוטףבאופןדנים ,והגלובלייםהמקומייםבשווקיםאירועים
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עלוהכל ,םובעולבארץרסותווהבקיםווהשלהתנהלותבהתאםתכופיםניםוידומקיימים

 .תדרשנהותלנזיוההגמלופתקנכסיעלרמולשמנת

שירותיםלמתןהיכולותלחיזוקנערכוהשוניםוספקיהברהחההנהלתבמקביל,

להקטיןווהקופהברההחשלהפעילותאתלשמרמנתעלדיגיטלייםבערוציםלותיולפע

 .םבעמיתיההפגיעאתהאפשרככל

ביחס(העמיתיםכספישלוהפדיונותתהמשיכובהיקףגידולנראהלאהמשברתמתחיל

רוכאמתוהשליליאותוהתשעקבינההפהוהקיבנכסהירידהקריועת)ומודקתופולתק

לעיל.

תימשךבכללולעילםיארוהמתעיםומהאירכתוצאההעמיתיםבנכסיוןהקיטשמגמתככל

שנתבמהלןםיתימהעמהנגביםהוליהנבדמיעלייהצופהשהחברהיהרזמן,רןואל

ודמיפהוקהבנכסיויהשינעלרציףפןובאלעקובממשיכההחברההנהלת . 2020

בהתאם.יעודכנוהניהול

שתלמותההןרקאודותםיונתונמידעוזכריד.

הקופהיתיעמלגביניםונת . 1
--

ושדיםח-6ל
ה~:ז-f!\םשדיחו .&ל

ביום mיית oשה
תיימה oהשתיימוסהש

וםיב
יי

םביו

מצד:גב.ר 31נייוiג 30יבוני 30

-2020 2019 ~ 2019 

ים:עמיתחשבונותמספר

 1,651 1,783 1י 570פעילים

 1י 771 1י 779 1י 729פעיליםלא

טונ ~םימנוהלםכסינ

 :} nש"י{באלפ
 275י 791 285,000 249,430פעילים

 153,974 156י 669 139י 341פעיליםלא

צאתייםות•םנתונ

 :)חש"{באלפי

מצטרפיםבעורמשונת•םגמוליםדמ•
346 138 471 

חדשים

 40י 410 20,102 18,384גמוליםמדמיתקבולים
---פעמייםחדגמוליםמדמיתקבולים
 88 63-לקופהבצירההעברות
 62,494 30י 017 20י 720מהקופהצבירההעברות

תשלומים:

 27י 951 13י 806 10,708פדיונות
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---אחרים
 40,560 26,175 ) 27,950 (קופהלתהוצאותעלתוהכנסעודף

 :}ח"ש{ב.אלפימנכסיםשגב.גוניהולידמ

 1,805 900 962םיפעילולאםילפעי

--- :)ח"ש(ב.אלפימהפקדותשגב.גוניהולדמי

ב.מונחיםמנכסיםממוצעניהולידמשיעור

{ב.אחוזים}:שנתיים

 0.41 0.40 0.49פעילי~;:ו
 0.41 0.40 0.49פעיליםלא

---מהפקדותממוצעניהולדמישיעור
 :{ב.אחוזים}

רקשמנותקיםיעמית . 2

לשנה ''"
חשדוים-6ל

חושדים-6ל

ב.יוםשהסתיימו '
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםביום

צדג.;uנן 31יב.וני 30ב.יוני 30 •,

" . 2020 2019 2019 
קשר:מנותקיחשב.ונות

 619 581 713תחשבונומספר
 41י 380 36 , 108 48,937ש"ח)אלפיב(נטוהליםמנוםנכסי
 154 72 120 )ש"חאלפי(במנכסיםוגבשנניהולדמי

נכסיםמבושנגצעוממניהולמידשיעור
0.49 0.40 0.41 

שנתייםםיבמונח

הדיןותאלהורתאםבהלגבותהרהחבשאיתרשניהולהידמשיעור . 3

שניתןהאוצרמשדרשוריבאלאמורובהתאם ,ענפית"לגמקופת"כמוגדרתהקרןבהיות

 ,בפועלאהציהושהקרןהוצאותיפלהינםהעמיתיםמחשבונותגביםנההוליהנדמי ,לה

ותפקוללכעלחלקיוהחדרסהבהאמור .מהיתרות 2%לשימרבשנתירלשיעווףפכב

 .בישראלהגמל

עורישוויםמהה , 0.243%לשבשיעורםהינהדוחתפבתקולעבפונגבושלהניהודמי

 .-0.49%כשלשנתי

מ"בעיהסנפוגמללםמלםיהמשולמכומיםסהתאיםללוכלהאניהולדמיכי ,רהבמו

 .איתםסכםהבשנקבעוםיהשיעוריפעל ,מ"בעערךרותיינסגותפלו
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ההשתלמותבקרןושינוייםתחויותהתפ . 4

 .הקרןיייענטו ,המנוהליםבנכסים-9.54%כשלירידההחלהדוחבתקופת

בתקופה.שליליתתשואהנרשמה

בתקופהאחרותלקרנותלהבערותביחסאחרותלקרנותהבערותבסעיףירידהנרשמה

 .שנתיתברמהוכןאשתקדהמקבילה

לרבעוןיחסבמהקרןהמשיכותברמתירידהוכןלקרןההפקדותברמתירידהנרשמה

 .אשתקדהמקביל

חקיקהוהוראותמהותייםשינויים .ה

לגרורממשיךכולובעולםהקורונהנגיףהתפרצותבעקבותמדינתנואתהפוקדהחירוםמצב

מגביליםאשרלהלןהמפורטיםוצוויםחרוםשעתתקנות ,חוקיםשלשורהשלפרסוםאחריו

שלילותפעהגבלתבפרט.המוסדייםהגופיםפעילותואתבכללבישראלהמשקותפעילאת

גםולפיכךהמוסדייםהגופיםהשקעותעלישירבאופןמשפיעותבעולםוכןבמדינהקהמש

 .ווחיהםרעל

והתאמותשינוייםלערוךאותםמחייבתהמוסדייםהגופיםשלפעילותםהגבלתמכך,יתרה

ותוניהוליטכנולוגיותהתאמותבהכרוךדבר ,ללקוחותיהםשירותיםולתתלהמשיךמנתעל

מתוכננות.ולאגבוהותכספיותהוצאותמצריכותאשר

חוקים:

מספרהחדש-הגבלתהקורונה(נגיףחירוםשעתתקנותשלתוקפןולקיוםלתיקוןחוק . 1

מיום-2020תש"ףהחדש)הקורנהנגיףהתפשטותצמצוםלשםעבודהוםבמקהעובדים

22.6.2020 . 

הגבלת-החדשהקורונה(נגיףחירוםשעתתקנותשלתוקפןולקיוםלתיקוןחוק . 2

 . 22.6.2020מיום 2020תש"ף ,)לותפעי

(נגיףיכלכליועלסהתכניתחוקנתפרסם 29.7.20ביוםהמאזן,תאריךלאחרכייצוין . 3

קרנותלעמיתייתאפשרבמסגרתו ,-2020התש"ף ,שעה)החדש)(הוראתהקורונה

 ,הכנסתםשפחתהאולחל"תיצאוואפוטרוזוגםבניאוהםאשר ,נזילותלאותהשתלמ

הוראתחודש.לכלש"ח 7,500עדשלבסךכספיםהשעההוראתתקופתבמשךלמשוך

החברהשבניהולההשתלמותמקרןמוגברתםכספילמשיכתלהביאעלולההשעה

המנהלת.
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בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךבדברגילויו.

שורם.ואיהכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

 ,בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועל

עו"דהתמנההועדהליו"ר .מאזןכוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

שילון.יצחק

הוועדהחברישללעיונםהועברו ,החברהשלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

השוואהודוחהדירקטוריוןדוחהכספיים,הדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

 .בוועדהלדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספר ,תקציבית

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

הבאים:

 ;הבקרהאפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרות .א

 ;הכספייםבדוחותהגילויונאותותשלמותב.

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניותג.

 .החברהשל

לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהובערו ,הכספייםהדוחותבצירוףההוועדותהמלצ . 6

הדירקטוריון.

ונהליםלבקרותגילוי .ז

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהמנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

לבע,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

 .אלו

יכספדיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2020ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיע

11 



בע"מלמשפטנ•םהשתלמותקחלנ•הזלהחברה

לפ•פ• oכד•ווחעלהפנ•מיתהבקרהבדברוההנהלההד•רקטוריוושלדוח

הבקרהאפקטיב•ותדבברנוספיםדוחות(הממשלתיותהחברותתקנות

 2007-ח"התשס ,)•פ oכד•ווחעלתיהפנ•מ

מהותיאבופןשהשפיעוש•נוייםחלולא 30/6/2020ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

 .בחרבהכספ•ד•ווחעלהפנימיתבקרההעלמהותיאבופןלהשפיעםייוהעשאו

דוריתבג'

 2020אבוגוסט 20
תאריך

 2020אבוגוסט 20
החרבה'לאתריך

 ~ 2020באוגוסט 20
כספיםמהבל ,•ף p 110ארוח" nאתירך
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 ) Certification (הצהרה

יכמצהירסלע,תמיר ,אב•

ברה"הח :ן(להללמשפטניםהשתלמותקרןל 1לנ•ההחברהשלנ• 1הרבעהדוחאתסקרת• . 1

"הדוח"). :(להלן 30/6/2020ום•בשהסתייםן tלרבעהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח ,ידיעת•עלבהתבסס . 2

יהיולא ,מצגיםתםואבכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללו oישהמצגכדיהנחוץמהותיתעודבה

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבססבהת . 3

המנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות.הבחינותמכלגאות.

בד!ח.המכוסיםת tולתקופלמועדים

ונהליםת tבקרשלומםילקולקביעתםאחראיםוזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-וכן ;המנהלתהחברה'ז!ל Jכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

 ,כאלהנהליםובקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,לה l'lכונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברהחסייהמתותי iמ~שמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךטבפר .המנהלתבחברה

 ,כספיחוודיעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחג~אז ,כספידיוזחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסגירהמ•דהלספקדתועהמי

 :ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותל 11.1האפקטיביותאתהערכנו .ג

המכוסההתקופהלתוםהגילוי, •לגבוהנהליםהבקרותשלהאפקט•ב•ותלגב•מסקנותינו

כן-ו ;הערכתנועלבהתבססבדוח

ברבעוןשאירעכספ•דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבiורהש•נו•כלבדוחגילינו .ד

שלהפנימיתהבקרהעל ,ימהותבאופןלהשפיעיושצפסביראומהותי,באופועישהשפזה

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

דליקרטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחראני . 5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלוןיהדירקטורשלהביקורתולוועדת

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהתוהמהותיתווהחולשהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביר ·אשן .כספידיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם .לעבד

עודביםםימעורבאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינה jובימהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםיששאחרים

פיעל ,אחראדםכלת tנזאחר•אומאחריותיו'גרועכדילעילר tבאמאין

 2020באוגוסט 20
לעתאריך

מנכ"ל
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 } Certification (הצהרה

 :כימצהיריווירי oואובואני,

 )"המנהלת"החברה :להלן(למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 .הדוח")" :להלן( 30/6/2020ביוםשהסתייםלרבעון

עודבהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכון וtי1'מצגכלכוללאיננוחוהד ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

םימטעיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללוםישהמצגכדיהנחוץתיתומה

דבוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןםימשקפבדוחלוהכלאחריכספדעימונייםוהרבעהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,תותיוהמההבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקב•עתםאחרא•םזוהצהרה•ר•םהמצההמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספ•דיווחעלהפנ•מ•תולבקרההגילוי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפ•קוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומואבהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבט•חועדיםיהמ

 ;הדוחשלההכנהפתותקבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלופיקחנאוכספי,דיווחעלמיתיפנבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךיהכספהדיווחמהימנותלגביןטחויבשלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוארותן} FRS (ם 11נלאומ 1בדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילו• •לבגנהליםהוהבקרותשלביותיהאפקטאתהערכנוג.

דבוחוסההמכהתקופהלתום .הגילו·לבג•והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלבגימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןרעישאכספ•ד•ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהש•נויכלבדוחגילינוד.

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,אבופןשהשפיע

כן-וכספי.דיווחעלהמנהלת

עדתוולורקטוריוןילד ,המבקרהחשבוןאהולרגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםואחראני . 5

הבקרהלבגיביותרתיהעדכנהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

0קו 1הלכלאת .א הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההנזהותיותוהחולשותם 11תוהמשמע 11

לעב.ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר .יכספדיווחעלתיהפנימ

וכן- ;כספימידעעלודלווחלסכם

אחריםעובדיםיםורבמעאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תיתרמכלב.
כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכל .תומאחריאותיומאחרילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2020באוגוסט 20

סוויריראובןרו"ח

כספיםמנהל

תאריך

14 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2020ביוני 30ליום

מבוקרים>(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2020ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקרים>(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

ותרהצה

הכספיהמצבעלבינייםדוחות

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

בינייםהכספייםלדוחותריםובא

עמוד

17 

18-20 

21 

22 

23-27 



חשבוןרואיושות'ביטראןגורודנסקי,

 6ו 2040ויבתל-אב . 205ו 6ת.ד. :למכתביםבלעדימען

GORODENSKY, BITRAN & Co. C.P.A. (lsr.) 

6120401 g address: P.O.B. 20516, Tel-Aviv חMalli 

מרמורקרחוב

 03-6852525טל:

 6 4 2 5 4 0 4ביבא-לת , 4

 03-6856685 :פקס

Te l -Av iv 6425404 

FAX: 972-3-6856685 

s t .. 4 Marmorek 

TEL: 972-3-6852525 

11 . et ח. ter חgobi _cpo@i E-MAIL: 

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

 :(להלןבע''מלמשפטניםותלמהשתקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
הדוחותתמציתואת 2020ביוני 30ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

 .אתריובאותושהסתיימושיםודחושלושהשישהשללתקופותוהפסדרווחעלהביניים
לתקןהתאםבזובינייםפתלתקויכספמידעשלולהצגהריכהלעאחראיםוההנהלהוןהדירקטורי

שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם 11בינייםלתקופותכספי"דיווח IAS34ומילאבינחשבונאות
עלתבססבהזובינייםלתקופתכספימדיעעלמסקנהלהביעהיאוריותנחא .וחסכוןביטוחההון,

 .סקירתנו.

הסקירההיקף

מידעשלרה"סקיבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתיםבינילתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראייםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
דהבמיבהיקפהמצומצמתחיכהסקירהים.ואחראנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוייםהמשמעותהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .רתביקושלדעתחוותמחוויםאנואיולכך,בהתאם

מסקנה

אינוהנוולהכספישהמידעלסבורלכוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלהתבססב

לדרישותובהתאם / AS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך
 .שלתיותהממהחברותרשותוהוראותוחסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףשללויהגי

ושות'יטראןגורדונסק

חשבוןיר

zo 1באוגוסט zozo ( 



רקטורידהצהרת

טחתבלהשכיתובצגיס 1והכשננקטועולותהפכדברנוסף(דו"חמשלתיות 1הכהחכרותוותלתקבהתאם
 ·'כנוצהירה\כ'גר.דורית .אני , ZOOS ·ה"התשסיון!ורהדירקטודו"חספייםהכהדו"חות

 Jl'\00('0לנתשתלמוהרןקלוהנילחברההשלוריוןטהדירקוזרחהכספייםהדוחותאתיכחכת . 1
 )הדוחות .להלןיחדםיה(שנ zozoשנתשלהשניוןלרבעהחברה)-(להלןמ"כע

z . הנדעשלנכוןלאצנ 1ביםכוללאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם

נהן :1 •הנס'נותלאור .ושניתנשהמצגיםכדיהנחוץכוהותיתעובדהשלמצגכהסחסרולאמהותית
בדוחותמכוסההלתקופהבהתייחסמטעיםיהיראל ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיידע 1ונהכספ"םותהדוחהדוחות,אתשבחנתיולאחריעתילידכהתאם . 3
תיצאר;רספי.הכמצבהאתת.המהןרנ'והגחינותמכלאנות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .חוJינדהנו1צג'סולתקופותיםיכילהעמיתיםבזכויותוהשיונייםהעצמיוןהבוייםהשינ ,עולותהפ

 ':'שבחברהסתיימוו':'התקלקביעתםתאחרא'כזו,הצהרההכוצהיריםבחברהאחריםלצדאנ,י . 4

גרמונאכאלה.ונהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילויןלצורםונהלינקרות
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,וכהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומונאלחברה,

החברהשלהמנקרןבוהחשלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםרהבחבואחריםאכי . 5
 :ניותרהעדכניתוהערכתנעלבהבתססשלה,ולדירקטוריון

רהנק:ושהבהפעלתאועתהבקביהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,ההחבריכולתעללרעהלהשפיעסביראבוןפהעלוליםכספידיווחעלתפנימי
 ;כספימידעולדווחלסכםעלדב,

נלעיאחריםעונדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוניןמהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספיוחיודעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 .דיןכלפיעל 1אחראדםכלאמחריותאומאחריותילגרוענדיעלילבאמוראין

תאויד

zo וגוסט,באzozo 
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותכהתאם
 :כיצהיר 1בסלע,תמיר ,אני . 200sה- 11התשסהדירקטוריון)ודו"חהכספייםחות•הדו·

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןוחדוהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
חות).דוה-להלןיחד(שניהם 2020שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלן"מבע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאיכםהדוחותוחות,הדאתשכחכתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהסיחב;רתימטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתכו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותחות,דוהאתבחכתי YJחרלאולידיעתיבהתאם
תוצאותהכספי,המצבאתהותיות, 1הכהבחינותמכל ,כאותבאופןמשקפיםןהדירקטוריו

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייפהעצמיהוןבהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אני
גרמנואוכאלה,וכהליםבקרותקבענולכןבהתאםוחות.בדהנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלהכנההתקופתבמהלןבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמנקרןבוהחשלרואהגילינוכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםואני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

נקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייcכהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספיידע 1נולדווחלסכם 1לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כלב)
החברה.שליכספדיווחלעהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.2 

ו

 •.כ

.4 

.5 

 .דיןכלפ'על ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2020באוגוסט, 20
---

תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סוויריראובןאני, ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2020שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאמהותית

 .בדוחותהנוכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרנ~נואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלההכנהתקופתןבכ~הלבפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרוןבהחשלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםכחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

רהבקשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותולשותוהחהמשמעותייםייםוהליקכלאתא)
לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 iכספימידעולדווחלסכםב,דלע

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2020באוגוסט, 20
מנהלסווירי,ראובן n1רו•תאריך

כספים
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בע"מלמשפטניםשתלמותהקרןלניהולהחבות

 :םנכסי
עוקברכוש

חונהתוויתרפיבחיי

מזומניםשוויומניםומז

םהנכסיכלסך

הון:

ותימנהון

הוןכלסך

ות:התחייובי

כותזיתרותוזכאים

ההתחייבויותלכסך

וההתחייבויותההוןכלסך

הכספיבהמצעל:.ינייםתךוחו

ביוני 30ליום
 o 31ליו
צנוברזב

Z019 ZOZO Z019 
רקכונוכובוקרלתיב

ח••שאלפי ...E9כ...

3 
z. 

132 
290 

26 

Z98 
58 

5Z.7 

4Z4 585 324 

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

324 585 424 4 

324 585 424 ...... " ......... " ... .................. ---------···-- "" ...... ......... " ................ 

324 585 424 

 .נייםביהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםםהאנורי

--- 2020 ,גוסטובא 20
אישורתאריך

םייספהכוחותהד

Scanned by TapScanner 

__/0 
ריסוויאוןבר"חרוסלע

ספיםכמנהל
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדחורוםייבינדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםםובי

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2020 2019 2020 2019 2019 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיבאור

 962 900 455 446 1,806ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 962 900 455 446 1,806 5ותילכלולהנההתוצאוה

 962 900 455 446 1,806ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ביניים.פייםסהכמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

22 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםםייהכספלדוחותכאורים

יבלל 1-כאור

 :בלליא.
"מנעםלמשפטניההשתלמותקרןלניהולהחברה-ווםוומשפטניהגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :{להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתרהוו)נהח" :{להלן

 :{להלן-2005הייהתשס ,גמ)ל{קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה ) 11הקופה 1י
 . .יי)הגמלקופותחוקיי

ישראלמדינתניןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברנחודשיתתממשלכחברההוקמההקופה
 .םהמשפטניואיגוד

הקרן.קנוןבתלאמורנכפוףשכירים,דיןלעורכימיועדתהקרן

 :לוניהדמי .ב
לכןאירווח.למטרותיהיולאככסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעמרביהלשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתיבתחיהחברה
 .הדיןהוראות

המזומנים,תזרימיעלותחודוהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםותבדוח .ג
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותהוצאותיוההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיסוי- 2אורכ

בינלאומייםכספידיווחיבתקנעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכהםהבינייהכספייםהדוחותיתצתמ
מלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשדעהמיכלאתכוללת

הרגולציה.לקודוקס 5שערשל 4לחלק 1לפרקבהתאםערוכיםהדוחות

 ,באוגוסט 20ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2020 . 

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ב

דעתלבשיקולהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
כנסיםשלהסכומיםועלתיניוהמדיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםות,בהערכ

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתואצותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והתחייבויות
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

חובהויתרותחייבים- 3באור

2020 2019 

 31ליום
בדצמבר

2019 

ביוני 30ליום

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

קשורצד-למשפטניםהשתלמותקרן

מראשהוצאות

111 

21 58 26 

 26 58 132חובהרותויתחייביםסה"כ

זכותויתרותזכאים- 4באור

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותורשויותמוסדות

שרותיםונותניספקים

קשורצדלמשפטנים-השתלמותלקרןהתחייבות

 31ליום
בדצמבריוניב 30ליום

2020 2019 2019 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

21 58 26 

403 346 273 

9 13 

) 4 ( 

176 12 

זכותויתרותזכאיםהכלסך 324 585 424
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מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלוהילנהחברה

םיינביםייכספהתודוחלםיוראב

תלליוכוהלהנהתצאווה- sאורב

ברכההא.

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2020 2019 2020 2019 2019 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש''חאלפי

 133 31 63 63 112עמיתיםבפניותטיפול

 165 38 29 79 74דירקטוריםגמול

 49 13 12 25 25דירקטוריםביטוחפרמיית
 25 )•() 2 ( 5 )•( 12 11ותקשורתמשרדיםאחזקת
 13 3 3 6 6ואינטרנטמחשבאחזקת
 291 76 60 155 131המתפעללגוףתפעולהוצאות

 153 39 34 78 70השקעותניהולדמי

 2 2 3סלקרנותניהולדמי
 931 226 234 452 488ב) 5באור(ראהמקצועיייעוץ

 22 5 6 11 13דוחותמשלוח
 1 1והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

 21 )·( 15 9 )'"( 15 18פנסיוניתמסלקההוצאות
 14ושווקפרסום

962 900 455 446 1,806 
------

 41 5 5 10 10בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
------

 .מחדש(·)סווג
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 5באור

מקצועיייעוץהוצאותפירוט .ב

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2020 2019 2020 2019 2019 ----
מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

 219 54 54 108 108מנכי'ל
 176 44 44 88 88כספיםמנהל
 112 28 30 56 56משפטייעוץ

 126 31 32 63 88פניםמבקר
 93 23 23 45 46חשבוןרואה
 50 13 12 25 25סיכוניםניהול

 41 5 5 10 10ידעב.rואבטחתולוגיותכנטניהול
 46 11 11 23 23אכיפהממונה

 68 17 17 34 34מזכירותשירותי
 6 10אחרמקצועיייעוץ

488 452 234 226 931 
--------

קשוריםצדדים- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

 .ישראלומדינתההסתדרות)לן(לההמשפטניםאיגוד-החדשההעובדיםהסתדרותא.

ע"ימנוהלותהשקעותיהןאשרגמלופותקוהחברהשלההשקעותמנהלעי'מ-בערךניירותפסגות .ב
 .)א 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבע"מערךניירותפסגות

א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטוריםג.

רווחבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן-4ו 3בביאוריתרות(ראהםילמשפטנהשתלמותקרן .ד
 .)דוהפס
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםפייםהכסלדוחותםיבאור

ותויתלהתחייבויות- 7באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטיליםפיו,עלשהותקנוותקנות 1958-התשי"חהשכרהגנתחוקא.

םכספיהעברתידיעלדםמועבסולקולאאשרלעובדיהםםמעבידישלחובותבגיןבחוקשפורטו

המשפטים.יועציהאמצעותבהשארביוגוריבפחובותגביתלעניופועלתהחברה .לקופה

 .תלויותתביעותאיוהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועד .ב

והתקשרויותהסכמים- 8אורב

 :שירותיםתניונעםמהותייםהסכמיםלחברה

חשבונותוניהולתפעולשירותילקבלתבע"מהפועליםבנקעםהסכם 2008בשנתחתמהברההח .א

החברה.שבניהולהשתלמות)קרן-(משפטניםהגמלקופתלעמיתי

העבירולגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתלאור

 ,)"ס"מל(להלן"מבעופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאת

התבצעהביולי 18בתאריו . 11107/2019ביוםלקופהתפעולשירותילמתןהסכםעלחתמההברהח

 .מלסלחברתהפועליםמבנקלהתפעורתבהע

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץחודשבתמהחברההח .ב

 .פסגותשמקבוצת"מבעךערניירות

מחודש ,) 11פסגות 11 (ההשקעותמנהללנירהמנהלתהחברהביןשנערךחדשלסיכוםבהתאם

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