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ו
עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעי'וותא.

"החברהאו"החברה"(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולרה 1יהח
אתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמההלת")המ

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונתותה ~פעי

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרמ"בעלמשפטניםותהשתלמקרןבשםידיתגתא

הקרן.ניהולהינההחברהשלהיחידהלותהןפעי

 .יותבמנמוגבלתחברההינההר jהח

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

עסיקחזותפתחותויתאורtוחנרזופעילות-'אחדק

 .דירקטורים 5עדלמנותוהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-ישראלמדינת ) 1

 5עדלמנותהזכותההצבעה,בזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות ) 2

 .טוריםירקד

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהלהכרעההזכותינהךלמ

 .ידהעלהמוחזקתהכרעהמנייתבאמצעות ,רההח

אחזקותמבנהתרשים

ותפעילתחומיב.

 .למשפטניםהשתלמות 1קרניהולמלבדתאחרפעילות 1אירה~לח
לבים(ובשענפיתלגמקופתשלמנהלתברהוכחתהמנהלהחברהלתקנוןאם jבה

ברההחותהכנסכלרווח.למטרתשלאהינההחברהילותפעגמל),קופותחוקראותלה

ועל.בפהוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמיתוןנוב

במניותיהועסקאותההחברבהוןקעות 1השג.

ידיעלהחברהבהוןמהותיתעסקהכלנערכהאולהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולא

 .במניותיהאובחברהענייןבע
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דיבדנדיםחלוקתד.

גובה ,ענפיתגמלקופתהמנהלתרווחמטרתללאהפועלתחברהותהבהירה lהח
 'ו

ומתןהחברהניהוללשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהולדמימעזiניתיה

כאמור.להוצאותיהמבערהכנסותבחברהוצרושיימבליהקרן,לעמיתיתיםו\רשי
 .דיבידנדלחלקיכולתתהיהולאאיןלחברהרלפי

~ 

 11פעילותתחוסייפיחחנוחעיoיקתיאורנ-חלןו

, __ -

ושירותיםים-מוצא.

 :השקעהמסלולי 3בהופועלים ,למשפטניםהשתלמותקרןליהובנעוסקתהחברה ) 1

כללי"."משפטניםמסלול •

 .מניות""משפטניםמסלול •

 .ת"ומניללאאג"חמשפטנים"מסלול •

בחוקכהגדרתהיתענפגמלקופתהינההחברהיידעלהמנוהלתההשתלמותקרן

 ,ההוןוקשעלהממונהידיעלםלשכיריהשתלמותןכקרהמאושרתהגמלקופות

ליוםדעשתוקפו 292מס'רישובאהכנסהמסבותינציידעלו ,וחסכוןביטוח

לצרכייםכספורלצבלעמיתמאפשרתהקרן .לעת)מעת(מתחדש 31/12/2020

 .מסותמהטבוליהנותמטרהלכלבהלחסוךואהשתלמות

עליושקעויםהנכסהדין.להוראותבכפוףשוניםלנכסיםפיםוחשיהיוםהעמיתינכסי

לכלהספציפיתההשקעותיניותבמדבהתחשב ,ההשקעותועדתשלדעתהקולישיפ

ל.ומסל

העיקרייםבשווקיםהחברהשלבחלקההצפוייםתייםומהשינויים ) 2

זאת,עםיחדההשתלמות.קרנותוםבתחבחלקהמהותייםשינוייםצופהלאהחברה

והמעבידיםהקופותתייעמ ,קובשותרחהתועקבקהיבחקייםוניהשבעקבות

לכן .יהםפותובקהחסכונותכספיניודאפשרותאתבוחניםעובדיהםבעורהמפקידים

 .לאחרתאחתהשתלמותמקרןמועבריםעמיתיםותנובחששליותררבמספר

חדשיםמוצרים ) 3

ה.רהחבידיעלםיחדשמוצריםהופעלולאהדוחבשנת
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החברהלובניהר i7העמיתיאודותמידע ) 4

הקרןעמיתילגביתוניםנ )

~ -
2020 2019 2018 

 :עמיתיםנותוחשבמספר

 1,876 1,651 1,487יםילפע

 1י 848 1,771 1,675פעיליםאל

גטום,ימנוהלנכסים
 :)ח"שי(באלפ

 287,859 275,791 264,076ליםיפע

 151,293 153,974 144,289יםפעיללא

םייתואצתנתונים

 :)ח"ש(באלפי

 752 471 408םיחדשמצטרפיםרועבמשובתיםגמוליםדמי

40,41 36,963גמוליםמדמיליםתקבו 0 43,022 

---פעמייםחדגמוליםמדמיתקבולים
 515 88 5ופהקלצבירהעברותה

 33,851 62,494 48י 646פהומהקצבירההעברות

 :ומיםתשל

 27,568 27,951 18י 408פדיונות

---אחרים
 9,301- 40י 560 8י 686לתקופההוצאותלע )םיהפסד(הכנסותעודף

 :ש"ח}{באלפימנכסיםשנבגוהולינדמי

 1,755 1,805 1,849פעיליםולאפעילים

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנבגוניהולדמי
 :{באחוזים}מנכסיםצעוממהולינדמישיעור

 0.38 0.41 0.47פעילים

 0.38 0.41 0.47עיליםפלא

--- :ם}יזו{באחתומהפקדממוצעלוניהידמרושיע

 :זים}ו{באחממוצעישירותהוצאותשיעור

 0.03 0.04 0.03ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

---ערךיירותנשלשמירהדמיעמלות
---סחירותלאהשקעותבגין

 0.09 0.09 0.11חיצוניהולינעמלות
---אחרותעמלות
---מובגלותהוצאות
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(5 

ו
 :ליםפעילאיםעמיתב)

קשר:ותקימנחשבונות

ותונחשבמספר

 )ש"חאלפיב(טונםיוהלנמנכסים

פילבא(םמנכסיוגבשנלוהינידמ

מנכשנגבוצעוממניהולדמישיעור

השרשאיתהוליהנדמישיעורג)

החבשרשאיתניהולדמישיעור

הדין{באחוזיהוראות

פעילים

 :םפעיליאל

קשרתקימנו

אחר

ניהולידמ )ד

כקופתמוגדרתהקרןבהיות

לוהיהנדמי ,להשניתןההון

בכפועל,ובפהוציאהשהקרן

 .העמיתיםבחשבונות

בשבעלובפשנגבוהוליהנדמי

ב 0.46%ו-מניותובמסלול

הכבמסלול 0.41 %היהניהול

הגמלתפבקוםייוושינתחויותפהת

-8%כשלירידהחלההדוחבשנת

הפק(נטוליתישלרהימצבנובעת

(בשב li!Jמליוני 30בסךומשיכות)

בשיעורתיהחיובהתשואהלמרות

10.01בשיעור במ 4.44% ,) %

אג"חבמסלול-0.42%ו ) 17.88%

2020 2019 2018 

709 619 533 

51 ,369 41 ,380 31 ,093 

סים

 207ח)"ש

0.47 

154 

0.41 

 :הדיןוראותהלבהתאםלגבותרהבח

118 

0.38 

2020 2019 2018 
פיללגבותרה
 :ם)

2.00 2.00 2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

שוקרשותשוריבארולאמובהתאם ,ענפיתגמל

צאותוהלפיםהינתיםימעהתומחשבונהנגבים

הצבורהמהיתרה 2%שלמרבישנתילשיעורף

לליכהלובמסל 0.47%שלרובשיעהינם 2020ת

ידמשיעור 2019בשבת .מביותללאיחיאגמסלול

 .מניותללאח"אגובמסלולתיומנבמסלול 'ללי

הירידההקרן.ידיעלהמבוהליםהנכסיםבסך 5.7

מהקופההעברותכוייבנהקופהאלוהבערותתוד

 ) fi!Jמליוני 50בסךנטושליליתצבירה- 2019ת

2 חיובית- 2019בשנת(הכלליבמסלול 89%.

עוריבשחיובית- 2019שנת(בתוינמסלול

 .) 5%בשיעורשלילית- 2019(בשנתתיומבללא

תחרות .ב

ו
ןבי ,םיעיהמשפםותיימהבתהליכיםלווכהפעילותתחוםמצויבכר,ורמתמרפצאה fכת

כמעטהקופותביןתיםיעמלניודהדרךאתפתחהקהקיחה .תחוםבהתחרותעל ,ר hהי
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בהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםכיהחקיקהקבעהבמקביל .מגבלהלל

קופותשיווקי,דבעתםגכךוותרונהאחניםבש .םוסמכימוקמשואועץויי"ועים 1לכל

מורכבת.הינהיתיםהעמעלוהתחרותתאוצהתפסלהג

 .-0.15%כהינוההשתלמותרנותקבשוקהקרןשלהחלק , 2020בדצמבר 31םליונכון

מצויהןהקרשכןספציפיים,מתחריםעללהצביעניתןלאהחברהשלידיעתהבילמי

אשרעמיתיםבצירוףמוגבלתהיאבעודטיות,הפרותמתלשההותקרנכלמולגרותבת

בלבד.לקרןההצטרפותתנאיעלםיעוני

לקוחותג.

בעמיתיםתלות ) 1

תלותלהואיןמעסיקיםעםהסדריםברהלחאיןשכירים.דיןלעורכימיועדתהקרן

ים.יתעמשלמצומצםבמספראובודדבעמית

הקרןעמיתיאודותמידע ) 2

2019 2020 
מהצבירהממוצעפדיונותשיעור

הקופהעמיתישלממוצעגיל
הקופהעמיתישלממןצעןתק

16.00% 
50.61 
14.60 

20.82% 
49.59 
13.81 
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חחנוחכללנוסתנוסףס•דעיג-חלק 11
החברהפעילותעלהחליםופיקוחלות iמג .א

גופיםללקוחות'שירות 9-9-2020מוסדייםגופיםחוזרפורסם 16.4.2020ביום ) 1

חוזרמההוראותחלקשללתוקףכינסתןאתדוחההחוזרשעה.'הוראות-מוסדיים

ביוםשפורסמומוסדיים-תיקון'גופיםללקוחות'שירות 7-9-2019מוסדייםגופים

אפשרותעלמקלהחוזר ,כמו-כן . 29.2.20ביוםרקלתוקףשנכנסוכן , 16.7.2019

להוראהביחס .טלפונישירותמוקדהפעלתלענייןהחירוםמצבבתקופתהמדידה

הגופיםשלהטלפוניהשירותלמוקדהפוניםלקוחותשלההמתנהזמןכיהקובעת

גוףרשאי ,הנתבמסיוםלהימנותשיתחילובלבדדקות 5עליעלהלאהמוסדיים

בתקופתהטלפונילמעבהההמתנהזמןנתוניאתהשנתיבממוצעלכלולשלאדימוס

(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותפורסמו 9.9.2020ביום ) 2

הותקנוישירותהוצאותתקנות .-2020התש"ף ,(תיקון)עסקאות)ביצועבשלישירות

מנכסילגבותניתןאשרהישירותההוצאותרשימתאתקובעותוהינם 2008בשנת

אותםהשוטפיםהניהוללדמיבנוסףתשואה)תלוייבביטוחיםגם(כמוהגמלקופות

שעההוראתבמסגרתהמרחיבהיא 3הוספה 2018באוגוסט .מעמיתיההקופהגובה

קרנות(כוללחיצוניניהולעמלותגםשתכלולכןהישירותההוצאותרשימתאת

 ,משכבתאממתןהנובעותוהוצאותוכוי>סלקרנות ,חוץקרןזר,תיקיםניהול ,השקעה

סחירלאערךנייררכישתבגיןשתשולמנההישירותההוצאותשיעוראתמגבילהוכן

ממתןהנובעותהוצאותובגיןכאמורחיצוניניהולעמלותבגין ,הלוואהמתןאו

31ליוםעדנקבעההשעההוראת . 0.25%שלמשכנתאות-לתקרה .12.2019 

יוניעדהמעברממשלתשליהחוקתהמצבבשלאוטומטיבאופןבתארכהובהמשך

השעההוראתאתרטרואקטיביתמאריכותהמתקנותהתקנות .פקעהואז 2020

יחויבכמו-כן, . 28.2.2021ליוםועד 16.6.2020מיוםלעיל)כאמוראי 3(שבתקנה

כמבוטח,אוכעמיתשבניהולוגמללקופתלהצטרףהמעונייןאדםליידעהמוסדיהגוף

 ,כמו-כן .השקעותביצועבשלישירותהוצאותגםממנויגבוהניהולדמיעלנוסףכי

שנגבוהישירותההוצאותשיעוראודותגםכאמורפוטנציאליללקוחלדווחנדרש

שיעוראתלעמיתיולדווחמוסדיגוףמחייבותוכן ,החולפתבשנהמהעמיתים

התשואהאת ,אלהישירותהוצאותנגבושבגינםההשקעותסוגי ,הישירותההוצאות

שיקבעלהוראותבהתאםלעמיתיםהדיווחיםבמסגרתוהכלישירות,הוצאותבניכוי

 .הממונה

 .החירוםמצב

ויציאהכניסהחסמיב.
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כדלקמן:הינםהחברהפעילותשלהעיקרייםוהיציאההכניסהיחס

J מבהלת.מחברהעצמיהוןשותידר
והשקעהבתשתיותהשקעותתוהמחייבהוראותלרבות ,רגולציההוראות

שדרוגם.ותחזוקתם ,מתקדמיםטכנולוגייםבאמצעים

הפיננסית.הפעילותימותחוהמוצריםבמגווןמיומןאדםכוחקיום j גמלקופותלנהלהיתרומנהלתבחברהלשליטהההוןשוקמרשותהיתרתלקב. 
 .לעיל 'אסעיףראהרהבהחעלהחלותרגולציההוראותשאובנרוטילפי

ריטיים i7הצלחהי r.Jגור .ג

 :יםוללכבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי ,החברההערכתטבלמ

ההשוואהלמדדיסבירהברמההחברהידיעלהמנוהלתןרקהתשואותשמירת •

 .מתחרותולקרנות

והעולמי.ומיהמקההוןבשוקלתנודותהמהירהתגובתיכולעםמקצועיניהול •

 .החברהבמוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוך ,עמיתיםקהלשימור •

 .נמוכ•םהולינודמיווחרתרמטללא ,יעילניהול •

נמוכהסיכוןרמתעלהמעידה ,הקרןהשקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה •

 .הקרןשליחסית

גבוההתירושרמת ,מיומןוימקצועאדםכוח ,האנושיהמשאבאיכותעלשמירה •

 .והגינותאמינות ,שקיפותעלהקפדהתוך ,לעמיתיםוזמינה

 .רגולטוריםלשינוייםנהמעומתןלחוקיותצעלהקפדה •

 .יעילבקרהמערךהפעלת •

קעותה .ד

ו
ההשקעותלוניהמבנה

אתמנהלאשרבע"מערךניירותותפסגתיקים,מנהלעםהתקשרההמנהלתברה,הח
קופותנכסיניהולעלהאמונהייעודיתהשקעותמחלקתהתיקיםלמנהל .הקופהי bנכ
ועלתפההשקעותתקמחל .)ההשקעות"מחלקת" :ןלהל(מוסדייםחותוולקליות Jמפ
יקיפבאהמתמחיםהשקעותמנהליומנוההערךניירותחברתבההשקעותמנכ"ל oת rת
תופעילונדל"ן.אלטרנטיבייםנכסיםחו"ל,ני"ע ,אג"ח ,ותמני _השוניםשקעה rה

המעב•רות ,ההשקעותביתשל ) BUY Sן DE (מחקרמחלקותתומכותשקעות hה

 ,מחקר-מקרוומחלקתובעולםשראליבהשונותהחברותעלשוטפיםיתוחיםנורותסק

כזתומרסחירותלאהשקעותפעילות .השווקיםוהכלכלהמצבעלותסקירספקתה

ותמותאמהלוואותהעמדתוכוללת ,ההשקעותביתשלותסחירלאהשקעותמערךתת

 .וג•דורהשקעהבקרנותוהשקעהקטיםיפרווןימומלחברותסחירותלא
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ההשקעותהולינאופןורתי

החברהשלהדירקטוריוןשלההשקעותלמדיניותבהתאםנעשיתהנכסיםעתףהש
ההשקעותועדתמתכנסתלשבועייםאחתההשקעות.ועדתלהנחיותובהתאםהמנהלת

שלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרןסקירותבפניהומוצגות ,המנהלתהחברהשל

בתמהילהשינייעלהקופהשלהרפרנטההשקעותממנהלוסקירהההשקעות rבי

 ,כןכמו .שוניםצועיבלמדדיבהשוואהופותקהיוביצועקודמתלוועדהסחיבקעות Jהה

 ,קייםאם ,הצורךולגביהשוקהתפתחויותלגביהערכותיואתההשקעותמנהלר~מו
לאפיקיםבנוגעהחלטותהוועדהמקבלת ,דיוןלאחרההשקעות.מדיניותאמתףבה

כללבדרךדנהאינהההשקעותועדת .הקופהשלההשקעותלמדיניותובנוגעוניםןהש

ערךבניירותהשקעות)ועדתאשורהמחייבותבעסקאותמדוברכאשר-חריגיםעט b(ל

 .ימיםמס

לרמתיחסיבאופןההשקעותמנהלידיעלמיושמתהחברהשלההשקעותועדתביותמד

הוועדה.דיויבשהותירההדעתלשיקולובהתאםמסלולבכלשנקבעהנוןהס

שללהמלצותבהתאםההשקעותמנהלידיעלנעשיתהחובואגרותהמניותרתבח

 .מהםהמתקבלותהחברותולניתוחיההשקעותבביתהמחקרומחלקותהמקרןךמע

בהתאםמט"חחשיפותגידורלצורךבעיקרמיושמתהחברהשלהגידורביותמד

 .וןיהדירקטורשלתוההשקעיניותלמ

אנושיהו .ה

פיעל .חוץבמיקורכספיםומנהלל"מנכמעסיקההחברה ,עובדיםמעסיקהאינהרה 1הח
 .מעביד-עובדיחסיקיימיםלאההתקשרותםןהס

ועםלחברההשירותיםנותניעםבשיתוףשוטףבאופןמבוצעותהמשרהלנושאיכותןהד

 .המתפעלקןהב

מדיניותראה .להסכמיםבהתאםקבועחודשיתשלוםעלמבוססמשרהלנושאיולןתג

בכתובתהחברהשלהאינטרנטבאתרמשרהושאינתגופול

 . https://www.keren.mishpatanim.cb.i/ן

להלן.דיפרקראהבחברהמשרהנושאיאודותע~למי
והפצהק lשיוו.

ו
ו/אולמשווקיםעמלותמשלמתואינהשיווקאוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה

 .ההשקעותמנהלבאמצעותמבוצעתהקרןשלתיםיהעמשימורפעילות .יוניםספנםי 1יוע
שירותיםונותניים Jספ .ז

ו
-באמצעותםמבוצעתהחברהשלפעילותהליבתאשר ,עיקרייםספקים 2לחבג.רה

הקרן.השקעותוניהולהעמיתיםחשבונותול Jתפ
הקרןתפעול ) 1
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הקרןהשקעותניהול ) 2

 o/0.035°הואלפסגותהתשלוםשיעור .הקרןשלהשקעותכמנהלמשמשפסגות

 .קודמתלשנהבדומההמנוהלים,הנכסיםמסךלשנה

קבוע .רכוח.

 .משמעותיקבוערכושאיןרה!לח

 ,הפועלים)(בנקהמתפעלשלמערכותהיכןהחברהאתהמשמשותהמחשובכותמע

 .מערכותשלרכישהאומערכותלפיתוחעתידיותתוכניותלחברהאיןךלפי

 18.7.19מתאריךהחלבע"מ.הפועליםבנקע"יתופעלההקרן 17.7.19לתאריךעד

העומדהמנגנוןבאמצעותמלםבע"מ.ופנסיהגמלמלםלחברתעברהקרןתפעול

מבצע ,על-ידיושיוסמךאחרגוףבאמצעותאו ,ובמשרדיםבציודאדם,בכוחלרשותו

ולגופיםלעמיתיםדוחותמתןזהובכללהקרןלתפעולהנחוצותהפעולותאת

למלםהתשלוםשיעור .התחיקתילהסדרבהתאםהכול ,הקרןפעילותעלהמפקחים

הפועלים).בבנקששולםלשיעור(זהההמנוהליםהנכסיםמסךלשנה 0.07%הוא

 .ט

במעמדחשבונותלבין ,ומעביד)(עובדשכירבמעמדחשבונותביןלהבחיןישזהום

בלבד).העמית(הפקדותאיעצ

ומתפלגמהמשכורתכשיעורנגזרההפקדותתזריםשכירבמעמדשבחשבונות

ההפקדותתזריםעצמאיבמעמדשבחשבונותהריהשנהכלפניעלאחידההבצו

העמיתיםשלהמזומניםותזריםמסמשיקוליזאת ,המסשנתסוףלקראתבעיקרכזמת

שעמיתימכיווןהמס.שנתסוףלקראתבעיקרהנערכתההסברהפעילותהגברתוכן

עמיתים.הפקדותלענייןעונתיותלחברהאין ,שכיריםדיןעורכיהינםהחברה

מוחשייםבלתיים bנכ
 .וזיכיונותרישיונותמסחר,סימני ,פטנטיםלרבותרוחני,קנייןנכסיאיןלחברה ) 1

ידיעלומוחזקמתופעלהמאגר ,הקרןעמיתישלמידעמאגרקייםהחברהברשות ) 2

במסגרתלעמיתים.המידעאחזוראתרתפעולעלגםאחראיאשרהמתפעל,הבנק

לבקרותהתייחסותקיימתהפועליםמבנקשנהמידיהמתקבלן-SAE3402המסמך

מנהלידיעלהמתפעלהבנקמולשנתיותבקרותמבוצעותוכןהמידע,מאגרלעניין

במסמך.כלוליםשאינםהנושאיםלענייןהחברהשלהמידעאבטחת
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סיכוןגורמי .יא

 :החברהעלהחליםהסיכוןגורמימפורטיםלהלן

התמודדותדרכיהסיכוןגורםשלההשפעהמידתהסיכוןגורםהסיכוןסוג
Jי---J _.. 

' ~ 

 ·- :."המנהלתהחברהעל
' ' .i , -~ :...~ ~~ו i:i -' 

-;ן .,--השפעההשפעההשפעה

iוטנהבינוניתגדולה

המתכנסתהשקעותועדתהמנהלתלחברה vאתהמאפיינתלתנודתיותההשקעותתיקשלחשיפהמאקרןסיכוני
הצורךבמידתולותפעונוקטתלשבועייםאחתמושפעתזותנודתיותיובחו"לבארץהכספיםשווקי

מנהלהקרן,ידיעלהמנוהלההשקעותבתיקכגוןעליהם,שליטהאיןלחברהאשררביםמגורמים
שוטףןפובאפעולותמבצעהקרןשלההשקעות .ואינפלציהמטבעותריבית,בשערישינויי

ההשקעותמדיניותבמסגרתההשקעותבתיק

החברה.ידיעלשנקבעה

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה vבחסכוןהשקעותלהעדפתהנוגעבכלהציבורטעמיענפייםסיכונים

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים .ארוךווחלט
הרגולציה.בהוראותהiובועיםהזמנים

אכיפהממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה vלפיקוחכפופההחברהפעילות-לציהוברגייםושינ

לרבות ,שוטפיםשירותיםלקבלתמשפטייועץוהיאלפיכך ,שוניםרגולטוריםגורמיםמטעםואישורים
עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבניהולמדיניותמשיקוליומובגלתמושפעתלהיותעשויה

בהןהעמידהואופןהחברה .בתחוםיiוהחiווייינומשאלהםיגורמידיעלםיהמוכתב

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה v .בדוהעידיעלהגמלקופתזהותבחירת

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים
וכן ,הרגולציהותבהוראהקבועיםםהזמני

 .מעסיiויםמולשונותפעולות

מערכתיידעלהעמיתיםחשבונותניהול vרישומם ,הכספיםלהפקדתהנוגעבכלתפעולייםסיכוניםסיכונים

קבועבאופןמבוקרתאשר ,הבנקשלהמחשובהעמיתים.לחשבונותושיוכםמיוחדים

ותקופתיותשוטפותבקרותלרבות ,ושוטףמנהלתלחברה

המנהלת.החברהידיעלהמבוצעות

פהיאכממונהשלבשירותיהםנעזרתהחברה vרגולציההוראותקיוםמאיכתוצאהמשפטייםסיכוניםסיכונים

לרבותטפים,ושותיםרישלiובלתמשפטיויועץפןובאלאכוףאפשרותהיעדרהחברה,עלהחלותשונותמיוחדים
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~· .... .. ; 
 .יכון qהגורםשלהiגשפעהמידת

-.! "· r .. י·

הסיכוןסוג .
-r,i 

 ~ . ,נ~~~ י-~~: r .\-התמוז:זותדי?' ~ . ·.;.·.הסיכוןגורם

 :'i' .: .. .,, ~הומנהלתהחברהעל
' 

.. . '.'; -1 
 "ר. .". '

--F ' "" ' 
"ן ~ ".".,השפעה'השפעההשפעה· .. . ~ . .. . " • j ,• 

:"). ... ·~ ' 
" -.. ~~ 

• I -ובית.ביב .גדולהpi7 נה

עלהחלותהדיןהוראותחראמעקבניהולבתביעותלהפסדהסיכוןוכןהסכםשלקיומומשפטימנהלתלחברה

 .בהןהעמידהואופןהחברההחברה.כנגדשיוגשו

עליההחלותהדיןלהוראותבהתאםהקרןולניה vעללהשפיעעשויהאשרהחברהבמוניטיןפגיעה

לעמיתיםיעילבאופןשוטףרותישומתן .בההעמיתיםומספריהנכסף i7הי ,פעילותה

סיכוןמגורמימושפעתהחברהולבניההגמלקופתשלסיכונים

וסיכוניםענפייםסיכונים ,מאקרוסיכונילרבות ,שוניםבעליהקופות

עלישפיעו ,שיתרחשוככלאלה,סיכונים .גיאוגרפיםהשפעה
הינהההשתלמותקרןשניהול ,המנהלתהחברהעלמהותית

 .היחידהפעילותההחברה

רן. i7השלההנהלהסiדירתדוחראההסיכוניםלפירוט

פעולהשיתוףוהסכמימהותייםהסכמיםיב.

 .פעולהש•תוףהסכמיאוהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםמהותייםהסכמיםאיןלחברה
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המנהלתהחברהשלהדירקטוריםא.

.. 
 .,. 'של:עובדו 1

.z ,...,; -' 1 • 1 ו

·'",. 
ו c 1 '- '· " ~ 'לה.<:הש» .הח;:~רה,יות riמומ·ב.על .- .,,  1וועדותיווןי:וידירקטו~חבrיווiח ·' :ז· .

ו

 ~ \iחבוא•ת 1חש~•.
 " ·ב:ןש (rב.ח~ותו~ o ~וה~ 1

ו • iihiמשתאויןו חיצונישנת
האחרונות.השנים ·לנ:ותחי ,"~ב.ת,~וא · rtי o~גופי-נתינותמעןת.ז.רמספשם

/פנימילידה
ב.הןכ,רות (fוfןחברהתרו,י J!\כ.

שלבעל
ועדתועדת 1

כהונה
 :עניין '

ן Jדיגוקטורי '•· ' ·~ . ''ו 'י'; '
וךiו l.!\ק t1נק~ועי:זו niהשfוע,

1 

• INI ט;:ןק.כד•שמש,מl זו
 1 ·' . ' ·'ב:יקורת.

" 
 '~ ~· ..-- ·-- " . ,ן iעגי·לבע ;·~ : iר""

תוארהשכלה:

ושניראשון

 .במשפטיםרחי

-ןדיעורך :קהותעס 8.2014-כשירותיפנימחברתישראלי ' 1הסורג 1980 40306144פרגיוןטל
בפרקליטותםירושלי

המחלקההמדינה,
 .הכלכלית

תוארהשכלה:

ושניןראשו

 .במשפט•ם

ן,ד•עזרך :תעסוקהדהויה
יתאמריקא 20המכבי 1975 13902887יצחק

-עוץיימחלקת 11.2014-תוכשירפנימיחברחבר
וישראליתרדוןגז

משרד ,קה•חקזהאפרת

יו"ר ,המשפטים

המשפטניםאיגוד

 .בהסתדרות
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שלעודב -

השכלה ,החברהמומחיותבעל iוועדותיובדירקטוריוןחברות
בחמשותווהתעסקתאריךחברהחשבונאית

בן

משפחהחיצונישנת
 .ז.תמספרשם

לידה
נתינותמען

/פנימי
האחרונותהשניםתחילת ,בתאוופיננסית

בעלשל 1 
כהונה

ועדתועדת
בהןותהחברוחברהרותיכש

נייןע '
וריוןירקטד

השקעותתורביק
כדירקטורשממשאושורהקמקצועית

ענייןבעל- .-

שניתוארהשכלה:

עסקים,במנהל

ראשוןתואר

 .בכלכלה

בסיסמנכ"לעיסוק:
 ,ותרבותלאמנותמרדכי

ישראלית 14יראזע 1959 55999460ריתוד
תירודירקט

בהדסהדח"צ ,וץייע 5.2016כשירותפנימי )*( 
----

כגריז
רפואיים,מרכזיםת"א

בשירביטדח"צ

לביטוחחברה

בוריצנציגבע"מ,

הדיןביתמעסיקים

לעבודה.

בעל ,כשירות

א 30עמרי 1939 5214218יצחק
יו"רישראלית

-יועץ-חיצוניחברחבר 2.2016מומחיות
יתחשבונאאביבתלשילון

ופיננסית

עו",דהשכלה:
במינהלשכיתואר

ציבורי. זילברמן

- יו"רסגןתעסוקה: 8.2016 - כשירות פנימי חבר ישראלית אמירירון 54710579 1957 37שאול

לאיגודהאגף רחובות

בהסתדרותמקצועי

החדשה.

הפרדס
ראשוןתואר

מחשביםבהנדסת i-1-:261 · 8 ,,ו_,שיףמ•·י-פנבףח--יתשרא-!די-י-תיף--p-1-2-491-7- ס-r 3658824-עירך -
ת"אב'וא

-
רודחיים

אונו
מנהלשניתואר
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 ..שלעודב-

וועדותיודבירקטוריוןחברות :
השכלההחברה,יותמומחבעל

i ב.חמשוהתעסקותואתריךחברהחשבונאית
ב.ן

משפחהצונייחשגת
 .ז.תמספרשם

לידה
נתינותמען

מייפנ/
ת iהאחרוגהשניםתחילת ,בתאוופיננסית

בעלשל
ועדתועדת

בהןוהחברותכהונהחברהכשירות

עניין .ור(ד!רקטשממשאוקשורהמקצועיתדירקטוריוןי

השקעותביקורת
. 

 ..ענייןבעל--

נסיזבוןנדולעסקים

 .סקול

בקרןשותף

 Eightהשקעות
ads Ventures סR 

ity ןFide החל

 2018מברמספט
בקרןשותף

v8 סinn ןSingte 
עד 2013וארמפבר

 2018ספטמבר
דורבעירךדירקטור

מ"בעמיזמים

BA עידומבכלכלה

 MBA ,המדינה

נחל
 ,עסקיםמינהל

- Ph . 0 .שלישיתואר 3.2018-כשירותפנימיחברחברישראלית 8ערוגות 1944 5831060אורוןאבי
מהאוניברסיטההעיןראש

בירושליםהעברית

עסקים.במינהל

ארגוני vיוע

 .-15.1.21בתהונכהאתסיימה .דירקטוריון"רוכיהשימש 2019ימאלחודש)עד*(
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משרהנושאי .ב

בן /ןענייבעל

שלמשפחה

משרהנושאבחברהפקידת

שנת
בעלשלואאחרבבעלואקשורהתחילתתארינ

עניין ~אחרונותשנים-5בסיוןיונהשכלהכהונה
תונתינתפiוידדהיל .ת.זמס'שם

--עוסקבכלכלה,ראשוןותוארבמשפטיםןראשותואר 6.2013•שראליתסמנכ"ל 1981 043503143יצחקעו"ד 1
 .ענפיותגמלופות i7להוובנידיןתבעריכמירון

--מהאוניברסיטהוחשבונאותבכלכלהןראשותואר 03.2010ישראליתמנהל 1966 058351750ראובןרו"ח 2
 ,"חרוות'ושסוויריבמשרדותףשבירושלים.העבריתכספיםירוויס

חברהבעלפנסיה.וקרנותגמלותבקופהתמחות
 .רה i7ובלייעוץ

-- .סיכוניםהולילניועץאקדמאית,השכלה 5.2010ישראליתמנהל 1975 038371589נויאבליסניר 3
יםוניכס

11אמריקאיתועדתריו" 1955 13939111כץןיונת 4 -- .חקלאיתבכלכלהשניתוארביחב"ל,ןוראשרתוא 2015.
ההשתלמותתובקרני 11/2015עדבבד"לדירקטורוישראליתת-שקעוה

חשמלחברתשלנח"צ

--וייעוץניהולו"דועעסקיםבמנהלוסמכתמכלכלנית 3.2014ישראליתרתחב 1950 65245995ונטיפבהוט 5
ועדת

עות i7הש

המנהלתבחברהתגמולמדיניותג.

לתגמומבנהכיבעוק"החוזר") :ן(להל .""לותגמ"ושכותרת 5פרק , 5שער 1קחלהמאוחדרזוהחהוראותון"תיק 2019-9-6מוסדייםגופיםחוזר ) 1

חותיהםצלהעלמשרהאיושנלתגמלהרצוןביןיראואיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתדרומספנימייךבהליגובשסדייםומבגופיםהמשרנושאי

בהתאםזמן.לאורךיהמוסדהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהםועםיחוסכהטובתעםדאחבקנהלהועהתגמולשמבנהלהבטיחהצורךןלבי

בהתאם ,השקעותלובניהבפועלהעוסקיםמשרהיושאנשללרבות ,משרהנושאישלתגמולמדיניותלקבועהחברהנדרשת ,החוזרלהוראות

התגמולתומדיניכיקובעהחוזרהחברה.ווחיבר/אווביצועים ,תחובהצלתלוי/אווכפוףלהםהניתןשהתגמולככלוזאת ,חוזרברטיםוהמפותנלעקרו

לרבותהמשרה,נושאילתגמולוגעבנהחברהמדיניותהמוסדי.ףוהגשלוןהסיכלמדיניותמעברסיכוניםלנטילתתמריציםורצתישלאכךתגובש
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ארוכייעדיהעםעקבייםשאינםסיכוניםנטילתדדוושיעתמריציםעולמנמנתעלצועיםיבבתתלוללאקבועתגמולהינה ,השקעותבניהולהעוסקים

 .החברהשלםינוהסיכהולינמדיניותועםהחברהלוהישבנפהוהקתיימעטובתעםהחברה,שלחווהט

 :מרכזייםתפקידיםילבעלששולמוםילוהתגמטופיר ) 2

התגמולים-מקבלפרטי
·--" -· --iiגfi 1'7i שיבעבורםii 'נ'i i תג'מ-םT יDאלn ~םור-

-----
תשלום

רו- 1 , ;

דמידמידמימבוססשכרהחזקהשיעורהיקף

סה"כאחרשכירותריביתאחרעמלהייעוץהולינמניותמענק )נmבאלפי(החברהוןבהמשרהדיתפקשם

 216--------- 216-מיקורמנכ"לתמירעו"ד

חוץסלע

 176--------- 176-מיקורכספיםמנהלראובןרו"ח

חוץסווירי

 164--------- 164-מיקורפנימימבקריואבח"רו

חוץבן-דור

 63--------- 63-ועדתחבר ,דירקטוריוןחבריצחקד"עו

ביקורתועדתיו"רהשקעות,שילון

 ן::יקומ-:ו•ם-tסיכ-נהל .• ·י·
---ו • .ב.5-- 1:1.

חוץבליסיאנו
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פניםמבקרד.

אישייםים lפר
~ t כהנוהתחילתין
ערךתובנ"רקה~זוה

גוףשלאוהחברהשל

אליהור,ק~

אום 11עסקרים kiק

מהותייםיםאח

נותן/החברהעום.ד
ו
חיצוניותיםדשי

שהואאחריםידיםףתפ
ומחוצהבחברהא 7ממ

לה

העסקה,ףהי

בשנהשעותר dמס

הפנימילמבקרסין

אחריםגורמיםע"י

בחנ:רה

תגמול

שלהתגמול jדר
והיקפוהפניםורמב

 .דורבןיואברו"ח

.1996 

שלבני"עמחזיקאינוהפניםמבקר ,החברהידיעתלמיטב

אליה.קשורגוףשלאוהחברה

עסקייםקשריםאיןהפניםלמבקר ,החברהידיעתלמיטב

קשורגוףאוהחברהעםאחריםמהותייםקשריםאומהותיים

 .אליה

 .חיצונישירותיםנותן

עצמאיעוסקהינווכן ,בחברהאחרתפקידממלאאינוהמבקר

וייעוץ.חשבוןלראייתמשרדובעל

שעות 550כ-היההדוחבתקופתהפנימיהמבקרבעודתהיקף

בהתאםבקבעוהואסיכוניםסקרגםכוללהשעותסךשנתיות,

שבוצע.סיכוניםמסקרהנגזרתשנתיתרבהעבודהלתוכנית

כלולכןבחו"לפעילותלהואיןמוחזקותחברותאיןלחברה

בחברהתיפנימבביקורתהושקעוהאמורותהביקורתשעות

 .בארץותובפעילעצמה

לחוק 9בסעיףכאמור ,חופשיתגישהניתבההפנימילמבקר

מתמדתגישהזהובכללז-1992התשנ"ב ,הפנימיתהביקורת

לנתוניםלרבות ,הקרןשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתי

 .כספיים

העבודהלשעותבהתאםהינוהפניםלמבקרהתגמול

החברותרשותידיעלהנקבעלתעריףבהתאם ,המתוקצבות

פנימיים.למבקריםהממשלתיות
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חא•ור-ושותיביטראן ,גורודבסק•-החברהשלהמבקרהמשרדשם ) 1

 .ביטראןיעקבח"ור-המטפלותףהששם ) 2

 . 2016ביוב• 29-כהונהתחילתתאריך ) 3

 :) lillלפ•(באהמבקרזכא•לווללהכהשכר ) 4

2020 2019 

 93 91ביקורתש•רות•בג•ןשכר

--לביקורתהקשור•םשירות•םיןבגשכרו

--מיוחדיםמסשירותיבגיןשכר

--אחריםםישירותןבגישכר

החברותרשותבהוראותלקבועבהתאםבקבעהמבקררו"חשלשכרו

הגפתוקוהחברהוחותבדהמבקרוןהחשברואהשלהדעתחוות )

 .האחיד

ערךותבביירולזתג

סותיחהת

לשאלתנקטוריוןירהד

שעשויהפעההה

המבקרלתגמולת!להי ;
הפעלתעלימיפה

ו
המקצועידעתולו]ש

מבקרוןבחשהרו .ה

5 

ערךביירותהעסקתומתנאיכחלקהפנימילמבקרניתבולא

העבודהלשעותבהתאםהיבוהפנימילמבקרהתגמול

ולפיכך ,הביקורתלתוצאותבהתאםמשתנהנויוא ,המתוקצבות

לותגמהדירקטוריון,לדעת .הביקורתתוצאותעלמשפיעאיננו

 .המקצועידעתושיקולעלמשפיעאינוהפנימיהמבקר

 .שבון

 .הממשלתיות

סחובנהינםמל

הגילויועלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות .ו

יהגילולגביהליםונבקרותכת~הע
הבקרותשלהאפקטיביותאתזה,בדוחהמכוסההתקופהלתום ,העריךרקטוריוןהד

הכספיםומנהלהמבכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .תהמנהלהחברהשלהגילוילגבי.ליםוהב

המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםתוהבקרזותקופהלתוםכיהסיקוהחברהשל

המנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעבה ,לרשוםמבתעלאפקטיביותהבן

עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןותאלהורםבהתאהשנתיוחבדלגלותשתנד

 .אלובהוראותשנקבעעדובמווןוחסכביטוחוןההקשו

1 
כספידיווחעלפנימיתבקרה
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בבקרהשינויכלאירעלא 2020בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהלך mבמ

שצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלימיתהפ

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעליימהותבאופןפיע .לה

החברהטותי?החז.

 .החברותלחוק 225סעיףלפיפעולותרולאישהחברהנדרשהלאהדוחבתקופת ) 1

אישוריםהטעונותבהמשרהלנושאירהבהחביןעסקאותנעשולאהדוחבתקופת ) 2

החברות.לחוק ) 1 ( 270סעיףלפימיוחדים

וכןמקצועיתאחריותביטוחפוליסתמשרה,ונושאידירקטוריםביטוחפוליסתלחברה ) 3

 .לדירקטוריםאישיותתאונותביטוחפוליסת
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למשפטניםהשתלמותקרןלניהולחחברה
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועים ,מגמות .א

הנסקרת),התקופהן(להל 2020יכוםבסבבורסההסחיריםהערךניירותבמדדיהשגויים

 :ןכדלקמהיו

2020 

 0.4%-הכלליהמניותמriד

SME 60 15.6% 

 125ת"אזמי

 35ת"אמדד

1 
להמרהאג"ח rמ

כלליאג"ח tמ
לצרכןהמחיריםמ

המאקרובתתמ

עםדיםתקחסרתטלטלהספגההעולמיתהכלכלהשבהכשנהתיזכר 2020גשג
~~ j :ע:~ונ:~:ו~ו~:וו~::ב~מ~:;.:~ה . ~:~י~: ל.:ו~:ו:~:~.:,י:וו~:~:ה ףי:::~צ~~: 
ניכריםולפעריםהכלכליתבפעילותלפגיעהותישירשהובילוהתחלואה,עםמודדות iלה

וקיבשהיטבוהשתקפוית.הריאלבכלכלהגםויביטלידיבאואלופערים .השוניםפים rבע

ברמתגםורברןבאופביטוילידיבאההבכלכלהשוניםהענפיםביןזושונות .יותןהמ

לאוהתקשורתהטכנולוגיהלענפייותרחשופיםשהיומניותמדדי .םבעולהשוניםדיםנהמ

ימדדמנג,דהשנה.לתחילתבהשוואהמעוליםועיםיצבהציגו ,מזאתויתרה ,כללובפג

-3.0% 

-10.9% 

-1.6% 

0.8% 

-0.7% 

נפגעו ,)ואנרגיהתעשייה ,יםפיננסו(כמשנה"יהל"כלכלהיותרשופיםחשמנית

והבנקיםהממשלותנכנסוהכלכליתהקלחתלתוך .וששוהתאלאעדייןועותית 1מש
ולמשקילעסקיםנוחיםתנאיםלספקהשמטרתבמדיניותלנקוטהחלואשרכזייםהמ

הוצאותעםבויהגהממשלות .שניתןכמהעדקדימההכלכלהאתלהאיץבמטרה ,תהב

יםלמספרעלובעולםתוגירעונהובכךההקורונלנפגעילסייעכדיתקדיםחסריקפיםהב

תכניותבאמצעותרעוןיהגאתיםממנהמרכזייםהבנקים ,כשבמקביל ,תקדים Jסח

 .הפיננסיםקיםוובשגםלתמוךכדיספותונותכניותממשלתיותחובאגרותותירכי

-0.0% (אפסיתלרמההריביתאתהפחיתהפד ,הנגיףהתפרצותעםייןמ ,ה"בןבא

0.2, 0/o ( לפי 2023וףסעדלפחותזוברמהישארלההיצפואשר)והחל ,הפד)תחזית

חובאגרותרכישתכללהאשרבהיסטוריההגדולההכמותיתההרחבהבתכנית
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שוניםיםנומנגנהקימוהאחריםהמרכזייםוהבנקיםהפדסףובנ .וקונצרניותלתיותממ

 .ובינונייםקטניםלעסקיםזולותהלוואותן~למ
 .אלושורותלכתיבתנכוןפורסמולאעדיין 2020שלהאחרוןהרבעוןנתנוי ,ה"ב~בא
 )שנתייםבמונחיםרבעונישינוישיעור( 33.1 %ב-הסתכמההשלישיברבעוןהיחןהצ

-2.9%בלהתכווץהמשיךהשנתיהקצבאך ,השניברבעון 31.4%שלהתכווצותלא~ר

 )המשבר(טרום 2019לסוףובהשוואההקודם,ברבעון 9.0%שלהתכווצותת dלעו

התרחבותהמשךעלמאותתים )ן SM (הרכשמנהלימדדי .-3.5%בכנמוךעדייןצר lהת
עלמאותתותהשוונתוהאינדיקציות ,השנהשלהאחרוןוןברבעגםהאמריקאיתבלהזבכ
העבודהשוק .השנהשלהאחרוןוןברבענמוכהדו-ספרתיתצמיחהרשמהשארה"ב jכך

השנהשלהאחרוןבחודשכאשר ,משרותמיליון-9.4כ-2020באיבדב"ה 11בא

שהחלהההתאוששותמאזהמשרותבמספרירידהונרשמהנעצרהגםאוששותהה

שיעורהמשברערבבעוד , o/7° .6עלעמד 2020בסוףהאבטלהשיעור .אפרילבחדש

 . 3.5%עלעמדטלההא

בסוף 2.3%לעומת 1.4%עלעמד 2020בסוף ) CPה-ן(לפיהשנתיתהאינפלציה tקצ
 . 2019בסוף-2.3%לבהשוואה 1.6%עלהליבהואינפלציית , 2 19

 ,האירוושבג . 2020שלישיהשלוןהרבעבעורהםכהעדיניםהזמהנתונים ,רופהבא

ברבעון 39.5%שלהתכווצותלעומת-61.3%בהסתכמההשלישיברבעוןיחה 1הצ

 .הקודםוןברבע-14.7%לאהובהשו 4.3%שלבשיעורשלילינותרהשנתיקצבוה ,הקדם

עלמאותתיםהשנהשלהאחרוןברבעוןםוטפיהשהנתוניםבאירופהמארה"ב,דיללה

והסגריםהנגיףהתפשטותהחרפתלאור ,וצותהתכוכדיעדבהתאוששותכיווןוישי

בה ECB-השלהריביתהחלטתהתקיימה ,השנהשלהאחרוןהחודשבמהלך .שיםןהח

-500בהמוניטרייםהתמריציםתכניתהרחבתעלהכריזאירופהשלהמרכזיק lהב

האירובגושהשנתיהאינפלציהקצבלפחות.חודשיםתשעהלמשךנוספיםאירויארד

 1.3%שללגידולבהשוואה 0.3%שלירידהעלעמד 2020וףבסו ,שליליתלטרטוריה

שללגידולבהשוואה-0.2%ב 2020בסוףעלתההליבהאינפלצייתואילו , 2019ף lבס

% 1.I 2019וףבס . 

רקהתקייםהסגרבהכאשרנהוהקורמנגיףתייחסתוריבמהלהתאוששהצליחהסין

להיפתחהחלהוהכלכלהשלישיאושניגלשםהיהלא ,ומאזהשנהשלהראשוןעוןבר

באופןותבתשתיההשקעהאתלהגדילהחלההממשלהובמקביליותרמשמעותיפן lבא
שהכלכלהבעוד-2.3%בצמחהנית•הסהכלכלה , 2020שלבסיכומה .•מעות lמ

 . OECDה-תחזיותיפעל-4.2%בלהתכווץצפויהלמיתהע
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עלוהשפעתוהקורונהמשבררקעעלבמיוחדתנודתיתשנהחווהיהעולמהאנרגיהץשו

מסוגחביתמחיר , 2020שלבסיכומה .ההיצעמצדוהןהביקושמצדהןהאנרגיהרימח

BRE T מחירהמשבר,בשיאהשנה,במהלךכאשרלחבית-$51.69ל 23.1 %-בירד

סלמולאל-6.7%בנחלשהדולר 2020במהלך .לחבית-$18כשללשפלירדנפטחבת

 .היןמול-4.9%וב ,האירומולאל-8.9%בנחלשכאשר 'המטבעות

רבענויישיונעוריש( 38.9%עלעמדהצמיחהקצב ,שייהשלןוהרבעלנתנוינכון ,ראל tב·
שללהתכווצותשהובילמה ,השניברבעון 29.2%שלהתכווצותלאחרשנתיים)נחים lבמ

1.r o/o נפגעההישראליתהכלכלההשני.ברבעון 8.0%לעומתהשנתי.בקצבבלבד

הישראליההיי-טקשלהגבוהלמשקלהודותאחרות,מפותחותממדינותפחותהיהר

 ,מלאהמהתאוששותרחוקיםנותרוהלאומיתהחשבונאותרכיבימרביתבעודצר. lבת

 2020שלהרבעוניםבשלושתבמצטברועלוהלטובבולטיםהמשברלאורךאוהיצביצועי

רידהימהגדולחלקקיזזוובכךאשתק,דהמקבילהלתקופהבהשוואה 10.9%שלעור jבש

בהגדרההאבטלהשיעור .הפרטיתמהצריכהובפרטהרכיביםמשארשנפגעהצרבת

היוצאיםאתכוללהאבטלהשיעורהקורונה,משברבעקבות-רחבה(הגדרהבההר

למחציתנכון ,לקורונה)הקשורותמסיבותהעבודהבכוחשאינםאלהואת"ת jלח

שיעורלעומת 12.7%עלעמדהאחרון),העדכני(הנתוןדצמברחודששלשונההר

 .)מועסקיםהבלתיבגין( 2019בסוף 3.6%שלרשמילהאב

ב-התחזקהשקל ,בפרט .המטבעותסלמולאל 5.1o/oב-התחזקהשקל 2020לן 1במ
אל-1.7%בנחלשהשקל ,זאתלעומת .הפאונדמולאל-4.3%וב ,הדולרמולאל 7 ,{ %

האירו.מו

וריביתתקציבלציה,אינ

ו
במהלך . 2019בסוף 0.6%שלעלייהלעומת •-0.7%ב-2020בידרלצרכןםיהמחיר rמ

להפעילוהחל , 0.1 %ל-הריביתאתהפחיתישראלבנק ,הקורונהמשבררקעעל ,השבה

 ,שקל)מיליארד 85(עדממשלתיותאג"חרכישות-כמותיתהרחבהתכניותרמס

בריביתמסחרייםלבנקיםהלוואותמתןשקל),מיליארד 15(עדקונצרניותאג"חות

ועוד.ליתשל

נומינליקיטון ,שקליםמיליארד-310.9בהסתכמו 2020בשנתממסיםהמדינהסות 1הכ

והתכניתההמשכיהתקציבבעורההוצאותסך ,כןכמו . 2019שנתלעומת-2.0%כשל

 o/19.7°כ-שלגידול ,שקליםמיליארד-478.5בכהסתכמו 2020בשנתכליתזהכ

11עלעומד-2020בהגירעון .-2019לוואהןבה  .מהתוצר 7%.

בדצמבר-15ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבוןהעודף-התשלומיםן tמא

מיליארד-6.4בשפורסם)אחרון(נתון 2020שנתשלהשלישיברבעוןהסתכם ) 2 @ 20
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השני.ברבעוןדולריםמיליארד 5.1שללעודףבהמשךעונתיות)מנוכי(נתוניםיםדול

מיליארד 18.3עלעמדהשוטףבחשבוןהעודף ,האחרוניםהרבעוניםארבעתעלטבמ

 .מהתוצר-4.5%כהמהוויםיםןידול
המניות.שו

 125ת'יאמדד ,-18.1%בעלה 90ת"א ,-10.9%בירד 35ת"אמדד , 2020שנתבסכום

ב-עלה-S&P500המדד ,בארהייב .-15.6%בעלה SME-60הומדד-3.0%ביר

 .-43.6%בעלה NASDAQה-ומדד-7.2%בעלה DOW JONESה-מדד , 16.8%

 DAX-וה-7.1%בירדהצרפתי CACה-י-4.0%בידר-STOXX600המדדרופהי fבא

 ,-15.5%בעלה MSCI EMה-מדדהמתעוררים,ובשווקיםבאסיה .-3.5%בעלהמניןהג

 .-16.0%בעלההיפני Nikkei-הומדד-27.2%בעלההסיני CSן 300מ

הנגזריםשו

מיליון-27.8בהסתכם 35ת"אמדדעלבאופציותהמסחרמחזור , 2020שנתבסכום

מחזורהסתכםיחיהמטבשוקהבסיס.נכסבמונחי lillטריליון-4.0באואופציהותיחי

המסחרמחזור .הבסיססנכבמונחי lillמיליארד-456ב/שקלדולרבאופציותחרהמ

 .הבסיסנכסבמונחי lillמיליארד-17.4בהסתכםאירו/שקלפציותבא

מדינהאגיח

נתשבמהלך 1.2%שלעליהנרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותח lאג'
2d20 . ב-ירדושנים) 2-5 (והבינוניות 0.1 %-בירדושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות

%'. 1 . 

 1.5%שלעליהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאגיח

2.1ב-עלהשנים) 5+ (הארוךחלקו . 2020שנת.לךבמ °/o , שנים) 2-5 (הבינוניוחלקו

 .-0.8%בעלי

קנוצרניחיאגי

תלמדד ,-0.2%ברדי 20בוגדתלמדד ,הקונצרנייםהאג"חבמדדי 2020ב

 '-1.7%בירדיתרודותצממדד .-0.1%בירד 60בוגדתלומדד 0.1 %-בעלה 40בונך

המרווח ,וחים iהמרברמת .-0.4%בירדבנקיםצמודותבוגדותל-6.6%בירדתkנואות
-130לנ"ב-31בעלה 40בוגדתלמדד ,נ"ב-132לב"ב-26בעלה 20בוגדתלמדדשל

בוגדתלבמדדהמרווח ,השקליבאפיק .ב"נ-59לב"ב-7בירדםיבנקבוגדתלמדדוב"

 lillמיליארד 42.3גייסוהחברות ,באפיקהוןגיוסבגזרת .נ"ב-195לנייב-1בירדישק

אשתקד.לגיוסיםבהשוואה 32.7%שלירידה , 2020בשנתאגייחצעותבא
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הדוחבתקופתםימהותיאירועיםב.

לירידותהראשוןברבעוןהביא , 2020בשנתהעולםברחביהקורונהנגיףהתפשטות

סחורות,בהעברתבושושיבייצורבהאטהוכןהעולםברחביהמוביליםבמדדיםחדות

מקביעתכתוצאההבינלאומיתהתעופהוצמצוםהבינלאומיתבתובלהשיבושיםנוכח

בביקושים.צמצוםו/אושונותסיותוכלולאבידודנהלי

אירועים .המשברוםסילמועדתחזיתאיןהכספייםתהדוחועלהחתימהלמועדנכון

המקומיתהכלכלהעלהטווחוארוכתהבינוניתההשפעהלגביוודאותאייםמשראלו

ית.והעולמ

דיוניםמקיימיםהחברהדירקטוריוןעםביחדהמנהלתהחברהשלההשקעותוועדת

ניהולבתחוםוהןוהקופההחברהתפעולבתחוםהןהתאמותלבצעבמטרהבנושא

ההשקעות.

קטוריוןירדישיבתערכההחברה ,ההוןשוקרשותעלונההממיותלהנחבהתאם

היערכותהאתלבחוןבמטרהלעילהמתואריםבנושאים 12/3/2020בתאריךמיוחדת

הנגיףהתפרצותהשפעותעםהחברההתמודדותואופןהקורונהנגיףלהתפשטות

העסקיתהפעילותהמשךאופןלגביהממשלהלהוראותבהתאםפעילותהויכולת

העסקיתהמשכיותלתוכניתבהתאםחירוםבמצבלפעילותוהיערכותבכללציבורוה

 .הנדרשותוההתאמותבחירוםהחברהשל

אחרמקרובעוקביםהחברהשלהסיכוניםומנהלההשקעותמנהל ,ההשקעותועדת

ההשקעותתיקבהרכבשוטףבאופןדנים ,והגלובלייםהמקומייםיםבשווקאירועים

והכל ,ובעולםבארץוהבורסותהשווקיםלהתנהלותבהתאםתכופיםדיוניםומקיימים

הנדרשת.והנזילותהגמלקופתנכסיעללשמורמנתעל

שירותיםלמתןהיכולותלחיזוקנערכוהשוניםוספקיההחברההנהלת ,במקביל

והקופההחברהשלותילהפעאתלשמרמנתעלדיגיטלייםבערוציםותולפעיל

בעמיתים.הפגיעהאתהאפשרככלולהקטין

העמיתיםכספישלוהפדיונותהמשיכותבהיקףגידולנראהלאהמשברמתחילת

קודמות).לתקופות(ביחס

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותלותופעג.

יכללול~מס
ההשקעות.וועדתיוןרוירקטהדע"יתהנקבעההשקעותלמדיניותבהתאםמונהלתפה fהק
מניותללאטנים dמש

ו
ממשלתיות.חובלאגרותגבוההחשיפהרמתעללשמורהקרןיכההמש , 2020לך i11במ
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מניותמסלולמשפטנים

מדיניותלפיסלוקרנותלמניותגבוההחשיפהעללשמורהקופההמשיכה , 2020לך 1ייבמ
לקופה.שנקבעהקעותהה

מנוהליםנכסיםהיד.

ו לתקנוןתאםבהים.למשפטנהשתלמותןקרניהולמלבדאחרתפעילותאיןרה fלח

חוקלהוראותלביםבשו(ענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתוכחברההמנהלתרההח

מדמינובעותהחברההכנסותכל .רווחלמטרתשלאהינההחברהפעילותגמל),קופת

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויביםניהל

 :החברהיידעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיןףהי

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

 427,503 402,279כללילולמ

 2,282 2,299מנייתילול bמ

 3.742 3.912מנ·ותללאלול rמ

הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאיהועים .ה

שלליהרגהעסקיםממהלךיםהחורגרועיםיאאירעולאבדוחהמכוסהפהוהתקלך Aבמ
 .רה Jהח

כספייםקשייםעללהצביעהעלוליםע•ם lא•ו.
הינםמהעמיתיםהנגבותהניהולותהוצא ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמנהלתרה lהח
לאבפועלותהוצאלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחר .בפועלהמנהלתהחברההוצאותילפ

 .כספייםלקשייםלהיקלעהחברההצפו

מהותיותעסקאות .ז

ו
אואחרבתאגידהשקעותמשותפות,עסקאותהיולאבדוחהמכוסהופה~בת

 .כאמורבהשקעהאובעסקההשתתפותיעורבשקטנה/הלהוהג

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ח

תוךהשתלמותבקרןלחיסכוןניהולאלטרנטיבתבהעמדתמרכזיתחשיבותרואהרה dהח
עורכימקרבוהפוטנציאלייםהקיימיםהעמיתיםבפניבכ,ךהכרוכותבעלויותניכריו·חס

32 



מסחריים,השקעותפיוגותצעבאמהשקעותניהולמולאלהציבורי,במגזרהשכיריםהדי

ניהול.דמיויעת

מתבצעהקרןתפעול .חוץבמיקורשירותיםנותניעלבהתבססהקרןתאהלתנמברההח

-בתחומםההראשנומהשורהויציביםמקצועייםעיקרייםשירותיםונתנישניצעותןבא

העמיתיםוזכויותהקרןונותבחשאתהמתפעלכגורםהמשמשבע"מופנסיהגמל mמל

17.7(ע .19 המשמשבע"מהשקעותביתותופסגמתפעל)כגורםהפועליםבנקימשש 1
גופיםשלפעילותםעלשוטףפןובאמפקחתהחברההקרן.השקעותתאהמנהלםוכגו

משלימיםשירותיםותנתנו ,בחברההאחריםהשירותונותניהמשרהושאינבאמצעותאלו

העמיתים.כילצ

שלוףציר ,תןהניככל ,שיבטיחןבאופהקופהשלההשקעותתוינידמתאקובעתהחברה

1 
ולתיאבוןלמאפייניהםלבבשים ,תיםהעמיצרכיאתההולמיםוןסיכמידתותשואהומן

ורמותהשקעהמאפייניבעליהשקעהמסלולישלושהמפעילההחברהשלהם,כון,הס

לבותשומתםמאמציומשקיעה ,םהעמיתייצרכליותרטובמענהלתתכדי ,שונותסיבן

ההוןשוקרשותוהנחיותהתקנות ,החוקתוהוראאתקפדניבאופןלקייםמנתעלליתניה

המתאיםתאגידי_ממשלשלמויוקולוודא ,בניהולהההשתלמותןקרועלעליהותדהח

 .מוסדיוףכגקודהןלת

עלבעתידגםשמירהתוךתיםהעמילטובתעולולפיךלהמשהמנהלתהחברהבתובכ

 .בעברשהיהוכפי ,שבניהולהןהקראתהמאפייניםוהניהולהשירותשלהגבוההיבומ

ךבכהמתמחיםגופיםע"יההשקעותתיקיאתולנהללהמשיךתשאףהמנהלתהחברה

 .האפשרככלגבוההוברמהותיאיכ,ולבני

הרגילםיהעסקממהלךהחורגותתכניות .ט

 .ובההקרבשנההרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניותצופהאינהרה Jהח
חירוםלשעתרכות lהי

קושרשותלהוראותבהתאםחירוםלשעתוהיערכותעסקיתותכיהמשתוכניתלחברה

 .טףושבאופןמתורגלתהתוכנית ,ןסכווחיוחביטיןהה
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נאוולהורםאתהבפ• oכ r11ו•דעלמ•תב•iופרהההברבדבהלההבוה !'רוטוההחדו

זתהבתולפ•כספיד•ווחלעתפנימ•בהרהרבבד 1תסכ 1יטוחב .וההשו;ךלע

ו~ 11דיעלהפב•מ•תהבקרה~פהט•ב•ותבדברם•פ oבודוחותת•וממשלתה

 2007-ח"שס,ת.פ•כס

להלן:'למשפטנים''השתלמות 1קר(יהול L /"החברהשלן, 11הדירקטורבפיקוח

 "( Oכווחידנל Jנאותהפנימית.:נ.קוהשלוקיומהלקביעתהאחראיתהמנהלת")

 111ביטרשלב•רו~ oמידה jלסר~?כדיכננה tתלתההמנהחברהשל rוהפנ•מי.בקרהרכת uמ

כספייםחות 1דשלתה tנא~הצגההכנהלגביהמנהלתהחברהלשולהנהלהןוירקטולדי

 11הה;~וקעל iהממזבווראות iו .) IFRS (ביגלאומייסכספיהוחלתקניבהתאםים oמפורה

מערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבטיבתלותללאשלתיות. rהמנהחברותקחוותהוולפי

 jהתואפקכ\יביהיכןאל!מערכותכינקבעאםגםלפיכךת. 1בנ 1ממגבלותישמיתי.פנקרההב

כספ'דוחשן'!להצגהלעריכהבהתייחס ·בלבןבטחוןשלסבירהמזדהפקלת tליכו

 jןןעסקא '(להבט'חהמ•ועדתפה'מקבקרותמערכתמקיימתוןיהדירקטורבפיקוחבהלההה

0מה•מנהחשבונאיים~ומים Jיהר l ,גניםומהנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאםוצעותמב 1 . 

ורת v1והתקהמ•דעשערוצילהבטיחכדיצעדיםקטת tנהד'רקטוריוןבפיקוחהנהלהסף.בנו

ת. 1פנימבקרהנהל•ביצועלרבותביצוע, ) nו onitor) oזמנטר··קטיבייםאפ

של r ~הפב•מיהבקרהאפקטיביותאתכהיהער 11הדירקטוריבפיקוחהמנהלתברההלתהנה

שבקבעום 1ריונ lקריכעלבהתבסס 2020דבצמבר 31ליוםכספיחווידעלמנהלתברההח

 Coזו 1ווח ttee of Spo1ו so1·i1ו g Orgarו izations of theה-שו'הפנימיתקרה

COSO) Treadv;1ay Com ission {. 1הערכהעלבהתבסס·r , ההנהלרi כואבזינה

) elieves 31 המבהו'והחברהשלהפנימ•תהבקרה , 2020בדצמברJ כוח 1ידעלo •פ

 ~jן
~ 

ההיש•"ר 1 •

למנכ"

םפ oכלמנה

'ע iסתמ•רעו"ד

ו~יר• oרו"ח_ראובו

 2021במרץ 25הדוח:ר'וא•ךתארי

34 



 ) Certification (הצהרה
1 

כי:מצהיר ,סלערתiכיאנ
"החברה(להלן:בע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשבתיהדוחאתתי !סק 1 • 1

"הדוח").{להלן: 2020לשכת )הלת" riה
עובדהשלמצגבנחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח .ידיעתיעלבססבה . 2

מטעיםוהיילא .מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץתיתמה

בדוח.המכוסהלתקופהייחס "בה

מכל .נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעל 00בה . 3
המזומניםיותזרימהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותינותהב

בדוח.המכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברה ~ש
ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחרים '.אב . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספייווחדעלהפנימיתולבקרההגילוילג

 ,כאלהםינהלובקרותשלוחנ 1פיקתחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

אחריםידיעלולידיעתנמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהות•שמידעלהבטיחעדיסוהמ• '
 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימ•תבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיביטחוןשלסבירהמידהלספק 1

ההון;שוקעלהממונהולהוראות )ן FRS {בינלאומייםוחדיולתקניהתאםו

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילו•לגביוהכהליםהבקרותשליביותהאפקטאת.ערכנו )ג(

1 
בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגביסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלהבתסס

ד)(
י

הרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתכ.בקרהשינויכלבדוחוילינ

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןעילהשפשצפו•סב•ראו ,מהותיבאופןעיהשפ

-וכן ;כספידיווחעל.מנהלת

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהאחרים 'אב• . 5
לגבירביותהעדכניתהערכתנועלבהבתססהמנהלתהחברהשל 1הדירקטור•ושלהביקורת n-ולווע
כספי:דיווחעלהפנימיתההקב

ו

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהליקוייםכלת )א(
לעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסב•ראשר ,כספידיווחעלפנימית.

כון- ;כספידעימעלודלווחסכם

 )ב(
• 

אחר•םבד•םועמעורביםאוההנהלהמעורבתבה .מהותיתשאינהוביןמהות•ת 1בי ,תרמיתל
 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחר•ותאומאחריותילגרועדכילעילמורב\איו
1 

2p 2021 ,מרץ 

ל"מנכאתר•ך

1 
1 

1 

ו
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 ) Certification (הצהרה

כ.ימצה·ר ,·-וו•ן o 1ראו ,אב•

"הח.ברה . 1להל( "בע"כו oלמשפטכ•ר;שתלמותל קהר 1נ•ה"החברההשנת•הודחאתנ·סקר . 1

"הדוח").(להלן: 2020לשנתלת") iהכוכ

ע:בדהשלמצגבור oחזו'אמהות•תעובדה ' 1שנכוןלאמצגכלכוללא•ננוהדוח•ד•עת,יעל"'ססבה . 2
בוכ•ע•ס•היולא ,מצגיםאווגסנכלן'ובהז·בורנ oהנלאור . 1בשנכללושהמצג•םכד•ץ 1הנח•תמהו

בדוחהמכוסהלתקופהיחסבהת

מכלבאורב.פן 1ואמשקפיםבהחהכלולאחרפ• oכומידעהכספיים;דוחותו•ד•עת,יוגל ooבהת . 3

 tדבימזו rנר.ותזר•מ• 1צמ 11ה liבהיים 1השיבהפעולות.תוצאותפי, oהכהמצבאת ,הנוהות•ותהבחנות

בודח.םיהמכוסולתקופות•םלמועדהמנהלתחברה ל~;

·בז Lוזבו.בקרזת ' 1שמם 1לק• o 1.ת vלקב·אהר·א·ס 1זהצהרההמצהיריםהנזבהלתבחברהחריםואנ• . 4

 1-וכ ;המנהלתהחברהשל •פ oכחד•וועלהפנ•מ•תולבקרהכ•לו•יהלגבי

יה'כאן o •נהל 1בקרותשל 1חנ 1פ•קתחתו'קב•עתס 1נ rגרנאו ,כאלהונהו'יםת 1קרב 1בענ 1 )א(

אחרים ·- r ·עלל•דיעתכומזבאנהלת 1הבלחברה oהמת=יח •בוהזתשמ•דע nלהבט•,מ•ועד•ם

הדזrויל l!.1ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתברהח

עדת 1המ'פי oכרו 1ד•ו ' 1עפב•מ·תה 1-בקקב•עתעל 1פ'קחנ 1א .•פ oכד•זוחעלמיתיפנבקרהבענו )ב(

0הכספ r1ו nשהד·ו~לכךהכספיח 11הד•ת 1מה•כונלגב•:יטחון 1שלסב•רהדה•מספק ימר·כע 11

ההזן:ק ll!Jעל iנווiוממזלהוראנת ) IFRS (ס 11בינלאזמדין:חלתקניהתאם

את 1:גנ iוהלרנ iנו rהנ·ה 1החבי~להגילוילבג•והנהליםת 1הבקרשלת 1האפקטיב• ת?>ערכנו )ג(
בדוחה oכזהנזהתקופהלתוםהג•לז•לגב•הנהליםוהבקרותשלהאפקטיביותלגב• 1סקנותינ

 1-וכהערכתנ!:עלהתבסס

ן>רכ.יעי 111ברב.; 11שא•ר •כספוחדיועלהמנהלההחברהשלהפנימיתבבקרהש•כויכלוחבדליבוג )ד(

-ה,ההבשלית rהפכ•נהבקרהעל .ימהות 1באופלהשפ•עשצפן•ריסבאן ,•ת 1מהפן 1באשפ•ע iו ·
וכן-יכספיח t !'דעלהמנהלת

ו'נ\ tלד•רקטהמבקר,ןוהחשבאה tלרגילינוזזהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהחר•ם !אב' . 5
לגביתרובידכבית lJה 1רכתכ 11העלבהבתססהמנהלתהחברהשלהדירקטורי:ןשלרת 1הביקעד 11ל 1

 :•כספוזחדיל 1.1.ת•הפנימיהבקר

הבקרן;של.לתה 1J :! 1:והאזעתהבקביהמהותיזתוהחולשותם 11ת 1המשמעקוייםיהל 'כן
- iו'ע:ב , Qלרשו T1המנהלהחברהשלביכולתהלפגועשצפז•יססביראשרכספי.ד•ווחעלב•מיתו~

!כן-כספי:מידעעלזח tולדכםל

 tאחר•ר cניעובד oנזעורב·אוההנהלהעזרבת 1נבה .מהותיתש>?י'נהוביןמהותיתב•ן ,תרמיתכ )ב(

פ• oכ•ווחדעלהמנהלתהחברה " 1ש nהפב•מ•בבקרהמשמעות•תפקידלהםשש

י lד'כלפיעלר rאו oאדכלמאחר•ותאונואחר•זת•עולגרכד•לעילזרבא 1אי

 ~- 2021רץ,ב 25
J ראובןרו"חאר•ןo ר~ו•::---

 oפ• oכמנהו'
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חשבוןרואיושות'ב•טראן ,•גורזדנסק

2051ת.ד.בים:למכבלעדימען 612040תל-אביב , 6 1 
 6 4 2 5 4 0 4ב 1בא-לת , 4קרומרמבוחר

 03-6856685 :פקס 03-6852525טל:

). sr (ו. GORODENSKY, BITRAN & Co. c.P.A 

6120401 g oddress: P.0.B. 20516. Te l-Aviv חMoili 

64 25404 Tel -Aviv St " 4 Mormor e k 

972-3-6856685 : FAX TEL: 972-3-6852525 

bi_cpa @i nter.net.il סg E- MAI l: 

בע"מלמשפטניםהשתלמותרסלניהלוהחברהשלהמניותלבעליהמנסריםהחשנותוראיד

עלהפנימיתהבקרהבירתאפקטיבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותלתקנות,תאםב

h ח 11התשסכספו),יווחZ007-בדברוחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהוראותובהתאם
כספידיווחעלפנימיתבקרה

בענ•מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתרנו fבי

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2020בדצמבר 31ליום"החברה"} :לן r(ל

 Com m ittee of Sponsoring Organizations of the Treadwayה-ידיעלשפורסמהפנימית~הבק

 :כלהלן Commissחס
11
COS0 פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחכרהשלוההנהלההדירקטוריון .) 11

הנכללתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלטיבית 1ןא

לחורתהיאאחריותנוהמצורף.כספידיווחעלהפנימיתהנקרהבדברהנהלוהההדירקטוריוןחןבד

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלידע

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversight Boardה-לתקניבהאתםביקורתנואתנוער

חשבוןרואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברכ lרה~ב

סבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעלואל.בי

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהת,ותיוהמההבחינותמכלקוימה,אםביטחוןש

שקיימתהסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתנקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנוכרה.ה

בהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,שהחו

 .לכסיבותבהתאםכנחוציםשחשכנואחריםכהליםביצועגסכללהביקורתנושהוערך.הסיכוןע

ו.דעתנלחוותכאותבסיסמספקתשביקורתנוסכורים

שלסכירהמידהלספקהמיועדתהליךתינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתרהב

לתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביחוןבי

האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקאגףוראותלהבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספיוחדי

ממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרההממשלתיות.החברותרשותלהנחיותותאםוב

 1סבירבפירוט /אשררשומותלניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרונהליםמדיניותאותםאתלתנו

הוצאתם(לרבותהחברהנכסישלוההעכרותהעסקאותאתאכותובאופןבמדויקקפותמ

דוחותהכנתלאפשרכדיככדרשנרשמותשעסקאותחוןביטשלסבירהמידהמספקים ) 2 (שותה)ומ

ב'טרחההון,שרקאגףלהוראותבהתאם ,) IFRS (ב'נלארמ"םכספ'ח 11 ' 1לתקנ'בהתאםפ"ם tכ

והוצאתכספיםשקבלתוהממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרבמשרדסכרןו

בכופףוהחברהשלוההנהלהרקטוריוןלהדרשאותלהכהתאםרקנעשיםהחברהשלפיסכ

לגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ודיופיעלהנדרשיםהמדינהרשויותשלישוריםל



ככסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבותהעברהאושימושה,רכיששלבמועדגילויארהמכי

הכספיים.הדוחותעלמהותיתהשפעהלהסלהיותשיכולה ,רה•הח

GORODENSKY, BITRAN & Co. c.P.A. (lsr.} ,•ןחשבורואיזשות'ב•טראןגורודנסק

למכבלעדיןמע
מומורחוב

 03-6852525טל:

 6ו 2040ןביב-אתל , 205ו 6ת.ד.ים:
 6 4 2 5 4 0 4בובא-לת , 4ק

 03-6856685 :פקס

6120401 6, Te l -Aviv 0.8 . 205ו . g address: P חMo il i 
6425404 Te l -Av i v St .. 4 Ma r more k 

972-3-6856685 : FAX TE L: 972-3-6852525 

11 . et .חter חgobi _cpo@l E· MAIL: 

מוטעית.הצגהותלגלאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובכות,מגבלותיהבש

לסיכוןהופחשכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקתכן,כמ

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובכסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשב~רות

 .לרעהתשתנהלים hהנ

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתכקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,החכרהתנו,ילד

בקרהשלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2020כדצמבר 31ליוםרה

 . COSOידיעלשפורסמהית

ביטוחההון,שוקאגףלהוראותבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספידווחלתקניכהתאםגסרבובי

שלהכספייםהדוחותאתהממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרכמשרדץכוןוח

 , 2021רץבמ 25מיוםשלנווהדוחתאריךבאותושהסתיימהולשנה 2020בדצמבר 31ליוםרהנהח

כספיים.דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותעבל

רב,בכבוד  ZOZlמרץ, 25

ושרת'אןניטרןגורודנסקי
ח)ביי ' Vיי
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 6ן 2040ןב 1תל-אב , 205ו 6ת..דב•ם:למכבלעו•ןמע
642אביב-תל , 4מרמורקרחוב 5 404 

 03-6856685 :פקס 03-6852525טל:

GORODENSKY, BITRAN & Co. c.P.A. (lsr.) 
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6425404 Te l - Av i v St" 4 Mo r m orek 

972-3-6856685 : FAX TEL: 972-3-6852525 
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שלמניותהלבעלייםהמבקרוןבהחשאיורדוח
ע"מבםלמשפטניהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע"מלמשפטניםהשתלמותרןקלניהולההחברשלףהמצורהכספיהמצבעלהדוחותאת~כוביק

שהסתיימוםלשניהכוללהרווחעלהדוחותואת-2019ו 2020בדצמבר 31לימים ) 11החברה 11 :ן(לה

 .החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחותתאריכים.םבא

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאיותנו lאח

רואיבתקנותשכקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתנוער

אתלתכנןמאיתנוכדרשאלהתקכיםפיעל .-1973ג 11התשלחשבון),רואהשלפעולתו(דרךרןחש

מוטעיתהצגההכספיבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעהקורתהב

הכספי.שבדוחובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתדיקהבכוללתביקורת .תיתמה

ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתורתבי

סבוריםאנובכללותה.הכספיבדוחההצגהכאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלהיוןרקטורהד

 .דעתנולחוותנאותבסיסמספקתקורתנושב

שלהכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלנאותאבופןמשקףהנ"להכספיהדוחתכולד

באותםשהסתיימולשניםפעולותיהתוצאותואת-2019ו 2020בדצמבר 31לימיםרההח

ן,וההקושעלהממונהלהנחיותאםתבה ,) IFRS (ינלאומייםבכספידיווחלתקניבהתאםיס.ךיכתא

סעיףלהוראותבהתאםערוךהנ"להכספיהדוחלדעתנו,כן,כמוהאוצר.במשרדוחסכוןץוחבי

33 f ' הממשלת<ות.החברותשרותולחזור<-1975"ההתשלהממשלת<ות,החברותלחוק

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBה-לתקניבהתאםגסונו,בי

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת ,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלומצוש

פנימיתבקרהשלהמשולבתתרבמסגשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2020בדצמבר 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2021במרץ 25מיוםשלנווהדוח cosoידיעלוסמהשפ

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהטיביות 1אפ

 ,רבבכבוד

שות'רןארטיב \סקינודורג
בוןש t•דיר

 2021מרץ, 25



הישיבהיו"רהצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטופעולותהבדברנוסףח"(דוהממשלתיותהחברותכות qrלבהתאם
 :כימצהיר.אני. ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ודוייחספיים. r"חותהדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלןהדירקטוריוודוחהכספייםהדוחותאתתונח . 1
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 202.0לשנתהחברה)-(להלןמנע·
ו
עובדהשלכנוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחכתיולאחרלידיעתיאם rב
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאתיתףזמ
כדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנו 1ני

כדוחהכלולאחרכספיונוידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרלידיעתיאם ~ב
תוצאות 1הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,כאותבאופןמשקפיםרקטוריוןהך
בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםולות,הפ

1 
שלבחברהלהתקיימותםולקביעתםאחראית 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד 1אפ
1 
כו 1גרנאוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךתאםבהות.בדוחהנדרשגילוילצורךיםהלונותבק
ו

המתייחסנוחותישכ<ידעלהבטיחעדיםהמיוכאלה,וכהליםבקרותשלפיקוחנותחתיעתםלק
 .תוהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטחברה.באחריםידיעללידיעתנומובא ,רה rל

החברהשלהמנקרבוןהחשלרואהנוגילי ,כזוהרההצהמצהיריםבחברהריםואחאפ
 :ביותרהעדכניתתנוכהערעלבהתבססשלה,ירקטוריוןוiל

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
לרשום,החברהיכולתלעלרעהלהשפיעסבירפןכאוהעלוליםכספידיווחעלפכיכוית
 iכספימידעולדווחלסכםלעדב'

.2 

כ. "

.4 

.5 

בעליאחריםעובדיםאונזנהליםשמעורביםמחוחית,שאיכהוניןהותיתמניןתרמית,כלב)
 .החכרהשלכספידיווחעלמיתניהפכבקרהכושמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדיעילבאמואין

ידאר
~\ ), J 2021מרץ,' 25 ~ 1ךטור 
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטועולותהפכרכרנוסףח 11(ךןהממשלתיותהחברותקנות'להג.תאם
 ;כימצהירסלע,תכויר .אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון}ודו"חכספיים'ו"חות'הד

לבושפטניסהשתלמותקרןלניהולהחברהשלןהדירקטוריוודוחהכספייםהדוחותאחכתי 1ב 1.
 .הדוחות)-להלןדיח(שניהם 2020לשנתהחברה)-(להלן"מב

1 
עובדהשלכנוןלאנוצגכולליםאיכםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיתאם 1ב
שכהןהנסיבותלאורישניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאותיתמ
בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסכנטעיםיהיולאמ.צגים,אותםנו lכי

1 
וחבדהכלולאחרכספיעכוידוהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיתאט 1כ

1 
תוצאותהכספי,המצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,ןבאופמשקפיםירקטוריוןה
 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעכניתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםולות,ה

שלכחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיו, iכהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדי !א
גרנונואוכאלה,וכהליםותנקרקבענולכןבהתאם .בדוחותנדרשהגילוילצורןוכהליםרות 1ב
המתייחסמהותישמידעלהבטיחהנויועדים ,כאלהוכהליםבקרותשלפיקוחנותחתועתם ;ל

ו
הדוחות.שלההבכהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעליעתנודלימובארה, iל

ברההחשלהבונקרהחשבוןלרואהגילינויכזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאנ

 :יותרבהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהירקטוריון

בקרהשלכהפעלתהאןבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
לרשום,החכרהיכולתעללרעהלהשפיעסבירןכאופהעלוליםכספידיווחעלפניננית
 ;כספימידעולדווחלסכםלעב.ד

אחריםעונדיםארמנהליםשמעורכיםמהותית,שאיכהביוומהותיתכיו ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.2. 

נ. "

.4 

.5 

 .דיןכלפיעלאחר'אדםכלמאחריותארמאחריותילגרועכדיעילו 1באכו.ןא_

 1'10 ,במרץנ
תאריך

1 

1 

1 
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ל:-'כטחת.יץכיתנווהבזצגיtכשננקטוה:כעולותבדברנוסף•ח 1(ךןשלתיות 1המבהחברותנות 1לתאםבהת
 .כיבוצה'ר(ו'רי. :I (ר-:;רבןאני, ,-2005ה'התשס• )הדירקטוריוןודו"חספייסהחןת 11הךן

הכספיםמנהלהצהרת

ליכנ'':נטנו:כ;רשתלכ~ור~:ררןלגיחוךכרההחשלהדירקטוריי'ודוחהכספ"<יםהדוחותאתנחתי . 1
הדוחות~-כהלךיחד(שניהם 2020לשנתהחכרה)-(להלןמ •.ג•כ

 ~ 1~ןב 1ש:וב:ווןלאמב:גכול;ו'יסאינםתוהדוחהרוחות.אתבחנתישולאחרלידיעתיאםכה . 2
שברןותבהנזכי'לאורושניתכשהמצגיםכדיהנחוץנזהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאתיתכזה

 ,ו; iבדוחכזכוז:כההלת;כופהבהתייחסכ~טעיםיהיולאנזצגיס,אותםןבית

בדוח ~ 1כלו 1 .ר 1ארכספי Jוכי~דהכספייםהדוו;ותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיאםבה . 3
תוצ~~ותהכספי,ו•כ<צבאתהכ;הותיות,הבחינותזככלבאות,ןבאופ.ץקפים 1ב;רקטוריוןהר
ברוחו.ההכזוצגיסולתקופותםלימי cזעמיתי 1בזכויותוהשינוייםה~גצמיבהוןהי~יכוייםולות,הפ

 :·שכרהבחולהתקיינזותסלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםדצלאני . 4
כוכננ' ·~כאלז,ונהליםנקרותקבענולכךבהתאםבדוחזת.הנדרשגילוילצורךוכהליםותנק
ס rרנז.זויי,וריכוה ~·"י:כץ;יח .1להבררעדיסיהכנכאל<י,וכהליםבקרותל J:\פיקוחנותחתועתםלק
רדוחזתשלההכנהקופת jןבנ~הלךבפרט ,נחכרהאחריםידיעללידיעתנומונארה,לח

רחכרר•ץ.להב,נקרכוךהחשלרואהגיל'כוכזו'הצהרההמצהיריםבחברה"אחריס 1אני . 5
 :ביותר(.דככית iההערכתכןעלכהתבססשלה,רקטוריוךולד

 רר::;ביץ,לכהפ:גנלתהאוכקביעתההנ<הותיותוהחולשותהנושנוי<ותייסהליקוייםכל:ז-תא)
ס.רשו'יהחכור:נ 1יכולעללרעהלרשפיעסניובאופןהעלול<םכספידיווחעלפכינ<ית
 ;כספימידעולדןוחלסכםלעבד,

 oרי r:ז-ןעובדיםאומנהליםכיסשמעורמהותית,שאיכהוביןכזהותיתביןתרמית,כלר}
החכרה.של::יספידיווחג.ל 1הפ.נינזיתבנקורנןשכןעותי " i>iתפכיבעל

דין.כלפיעלחר, '1 }ארםכלמאחריותאוירגות r1ואכלגרועידכ'וללנוורבאאין

---- ןק=-;~}ת-----· lO:?lרץ, 1נ 25
~ 

-פיס cלכו ilנ rכסווירי,ונן iרי'ךן••ח ~-~------~

4~ 



מ 11כ,עלמשפו\ניז;והשתלמותקרולניהולברהה
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בע''מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולחחברה

הפסדורווחחותוד

וםביתיימהסשהלשנה
בדצמבר 31

2020 2019 2018 

ש"חאלפיכאור

 1,755 1,806 1,849 8 ,)ח( 2ההשתלמותמקרןניהולמימהכנסות

 1,755 1,806 1,849תונס'ההכלסך

 1,755 1,806 1,849 10וכלליותתילהההוצאות

1,755 1,806 1,849 

 1שנלרווח

 .הכספייםמהדוחותנפרדכלתיחלקויםומהפיסתמצורריםוהנא
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בע"מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולחברה.

הכספייםלדוחותבאורים

-אורב כגלי 1

י:~לכ .א
-משפטניםייההשתלמותקרןשלהמנהלתברהה למשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה /1
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןאתמנהלת )""החברה :(להלןמ 11 ,ב
-2005התשסייאגמ)ל,(קופותפיננסייםםשירותיעלהפיקוחבחוקכהגדרתה )ייהקופה 1קרן jך 11

 .)'הגמל'קופותחוק'' =כלףלן
ישראלמדינתביןיבוצקיהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמהרו 'ijה

המשפטנים.ו~יגוד

הקרן.בתקנוןלאמורבכפוףשכירים,דיולעורכימיועדתרו 'ijה
מ) 11בעהפועליםבנק 17.7.19-כעדתפעולי.כמנהללקרןמשמשמ 11בעופנסיהגמלמלםרתזח

שני 2009משנתבקרןפועליםוחיסכוןביטוח .ההוןשוקמרשותשהתקבללאישורתאם r.ב
 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסףלולים f'מ

שלאבשיעורתהיההחשיפה .למניותחשופיםיהיוהמסלולנכסי-מניות"משפטנים'/מןולול
השקעהבאמצעותתושגכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 120%עליעלהולא 75%מ-יפףת

 .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנותסל,בתעודותבנגזרים, ,בן;נישרין
אג'יח :הבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולנכסי- "מניותללאאג"חםימשפטנ"לז!ולומ
אגו•חות,ברלחסחירותשאינןואותהלומסחריים, ע''ני ,חברותשלסחירותןינושארות~י rhס
אג''חלנכסיחשיפה .אחרותממשלותשלאג''חאוישראלממשלתשלאג"חפקדונות,מרה,ל
שלבשיעורתהיהלמניותחשיפההמסלול.מנכסי 100%עליעלהולא 75%-מיפחתשלאיעווב

והןבמישריןהשקעהבאמצעותהןתושגלעילכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מככסי %
לנכסיםחשיפה .השקעהבקרנותאונאמנותבקרנות ,סלבתעודות ,בנגזריםהשקעהמצעותז:נ

 .דיולכלובכפוףההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעלתהיהמניותםואיכח"אגנכסישאינם

וחסכוןביטוחההון,שוקרשותידיעל 2014-9-10מוסדייםגופיםחוזרפורסם 2014ביוני 18ם tב
הדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהעדכוןברב

מנהלותחברותשלהשנתייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהאתמעדכןאשר ) IFRSכינלאומייםה
ו
 . 2012-9-11מוסדייםגופיםלחוזרמשן rב

להנחיותבהתאם 1וחסכוןביטוח 1ההוןשוקרשותלהוראותבהתאםנערכוהכספייםוחות fה

 .)" IFRS ",(להלןהבינלאומייםהכספיהדיווחלתקניובהתאםהממשלתיותהחברותותר
5.8מיום 70בק/הממשלהלהחלטתתאם~ב החברותיבלג ,הכלליתהחשבונאיתהתקינה 2004.
בנוסףחינה ,הממשלתיותרותבלחהייחודיתהתקינה .הפרטיהסקטורשלחינהמשלתיותה
ממשלתיותברותלחספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיטורקהסשלקינהל

 ,לחוק.לפיכןבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינההרשות.בחוזריפורט
וחסכון,ביטוחההוןשוקרשותבהוראותשנקבעהזוהיאהקרןילגבהכלליתהחשבונאיתקינהה
ספציפיים.לנושאיםכחידודאוכהרחבהבאותהממשלתיותהחברותרשותהנחיותילוו

 .ב

ג.

 .ד

הסואיןבלבדהחברהבאחריותחינםלהסהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםצגיםהה.
ישראל.מדינתאתייביםזנו

 :ניהולי bד .ו
לכןאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפי pע
פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבברהrןוה

 .הדיןראות rה

בהעדרהמזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןםהשינוייעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםוחרתב .ז
הכנסותיהוכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשלזה,למידעמעותמ
בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותצאותיהוה
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בע"מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולחברה

הכספייםלדוחותבאורים

ח.

מ. 11בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

השונים.מסלוליהעללמשפטניםהשתלמות-קרןהקופה 1הקרן . 2

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כמשמעותם-קשוריםצדדים . 3

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

ג- 11התשנשנתיים)כספייםדוחות(עריכתערךניירותבתקנותכמשמעותם-ענייובעלי . 4

הכנסה.מסובתקנות 1993

18.7-מ-החלמ. 11בעהפועליםבנק 17.7.19-עד-המתפעלהגוף . 5 גנזלמלסחברת 19.
מ. 11בעופנסיה

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

וחיסכון.ביטוח ,ההוןשוקן-רשותההושוקרשות . 7

 . 2005ה, 1-התשסיגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח-חוקהגמלקופותחוק . 8

-ד"תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 9
1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- > IFRS(להלן-םייבינלאומכספידיווחתקני 10
בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהם > IASBובינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה
IFRSJ < ובינלאומייםחשבונאותותקניIAS < עלשכקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות

ידיעלשכקבעופרשנויותאו > IFRICJבינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי
בהתאמה. ,> SICנלפרשנויותהמתמדתהועדה
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בע''מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולחברה~

כספייםהתולדוחםירובא

תיהחשבונאהמדיניותקרי- 2באור

םיימובינלאכספידיווחבתקניהדעמיעלרה hהצ .א

 :כלהלןבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםות iהדו
11 I F RS 11 < . 

הצגהומטבעפעילותעמט .ב

הקרוב.לאלףםומעוגליה,חברהשלהפעילותעטבמושהינ ,חבש''םגיצומםהכספייהדו~ות
החברה.פועלתבההעיקריתהכלכליתהסביבהאתשמייצגעבהמטהיכרלכהש

המדידה 1יבסג.

ההיסטורית.העלותסבסיעלהוכנוהדוףות

דעתושיקולםימדנאובוש bיש .ד

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותכת~בער
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםרכות,בה
אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסותייבויות,וה
נדרשההחברה,שלהכספייםוחותדהבהכנתהמשמשיםםחשבונאייםאומדנישלגיבושם 1נע
בשיקול .עותיתממשאותדוואיבםיוכהכרועיםרואיתובינסלבאשרתוחהנחלהניהחברהתנהה
הנחותועליצונייםחגורמים ,שונותתודבעועלהחברהלתההנתסמתבסהאומדנים,בקביעתהדע
 .אומדןלכלהמתאימותותבלנסיבהתאםותסבי
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינוייםשוטף.ןבאופםנסקריבסיסםבשנחותהוהדניסהא

מושפעת.עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהופהזבת

הכספייםהדוחותתגהצס 1יבס .ה

1 
"תקני :(להלןסלהתוההבהרוםיימבינלאוכספייווחדתקנייסבסעלוכנהוהכספייםו~ותדה

111 RS < ושעלהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץהניתניםאולתוקףונכנסופורסמואשר
 .הממונהלהנחיותבהתאםוכן ,החברהשלחשבונאיתההמדיניותנקבעהסינסי
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפישעלמשוםוזאתבהוןהשינוייםעלדוחמציגהאינהרה nהח
ענפיתגמלקופתמנהלתוחינהמאחרעצמילהוןהחברהרשתדנלא , 2005-ה 11התשסגמ)לות f(קו
הוןבהעדרלעמיתיםהתחייבויותיהבלעמודיכולתהאתלסכןעלולאשרפיננסיסיכוןנוטלתהואי
י·צע

םימנזומ .ו

 .בשעבודמוגבליםאינםואשרמיידילשימושםהניתנימזומניםיתרותכולליםםזוגנימ
עקבושרכו .ז

 .רשנצבפחתויכיבנ ,תהעלולפיגיםוצמעוקבהושכהרי tירפ
החייםתקופתלאורךרהישהקותשיטסיסבעלםשווישנתייםםבשיעורימחושבתהפ
 .בנכסמושייםחש

תובהכנסההכ .ח

שההטבותפויצ 1מהימןאופןבהדידלמניתנותןהרשכאדוהפסחורודוחבמוכרותותנבה
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בע''מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולחברה

הכספייםלדוחותבאורים

 }המשהחשבונאיתהמדיניותסריע- 2באור

ניתנותהעסקהבגירשיתהוואושהתהווהעלויותוכןברהלחיזרמולעסקהרותהקשורתליהכל
 .מהימןאופןבדהלמד

חדשים IFRSיתקנשלאשונהלריישם .ט

להיותצפויהלא ,יישומםמועדהגיעטרםרואששפורסמוחדשים IFRSלתקני ,הברהחכת~לה
 .הברהחשללותעיהפתוצאותועלהכספיהמצבעלותיתמה~ה lהש

חובהויתרותח~יבים- 3באור

אש rמהוצאות

קשורצדלמשפטנים-ות iהשתקרן

חובהויתרותיםחייכ"הס

ומנ•ם l- 4באור

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

ש"חפיאל

39 

121 

26 

160 26 

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

ח"שאלפי

 298 207מיידיתשיכהלםימזומנ
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בע"מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולחחברה

םייהכספלדוחותוריםאב

ןהותישדורעצמיוו.s -rבאור

נפרערשום

 fYש'

 0.0001 0.0001 1הכרעהמניית

 0.01 0.01 'אהנהלה

 0.01 0.01ב•הנהלה

 0.0005 0.0005כ"א .נ.ע lill 0.0001בנותרגילות

0.0206 0.0206 

-2019ו 2020בדצמבר 31

המניותו 1הרכב .א

שלכונהלתחמברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קוופתפיננסייםםשירותיעלהפיקוח,נות·תלפי .ב

חמברההנדרשחדשיםבשקליםההחתלתיהעצמיההון ,-2012התשעייב ,פנסיה)קרןגמלפתקו

יח. 1שמיליון 10יהיהמנהל

ענפית.גמלקופתהמנהלתחברההיוהתמתוקףהחברהעלחלותאינןאלו.תקנו

ההכנסעלםיסי- 6רובא

רווח,רתטמללארהבכחהרהחבפועלתפועלבהכנסה.ומסמוסףערךסמייונלעכספימוסדההיברההח
להוצאותיה.שוותהכנסותיהוכלמאחר
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולחברהי

הכספייםלדוחותנאווים

זכותויתרותאיםז- 7באור

אשךמסותהכנ

לםולהוצאות

ממשלתיותוחץגויותמוסדות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותלקרןהתחייבות

זכותויתרותים •זבהכלסך

ניהולמדמי,כנסות- 8באור

ההשתלמותקרןניהולדמי

ההשתלמותקרןניהולדמי

החברהשבניהולההשתלמותז.וואודותניםונ- 9ורבא

ותשלומיםתקבוליםמנוהלים,סים·נהיקףא.

למשפטניםותהשתקרן

50 

 31ליום

 2020בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

בדצמבר 31ליום

2020 2019 

ש"חאלפי

41 26 

321 273 

7 13 

12 

369 324 

ניהולדמי

ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר 31

2020 2019 

ח''שאלפי

2018 

1,849 1,755 1,806 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2020 2018 2019 

אחוזים

0.47 0.41 0.38 

ביוםשהסתיימהלשנה

 2020בדצמבר 31

תקבולים

ש"חאלפי

תשלומים

408,490 36,963 18,408 



בע"מלמשפטניםהשתלמותסרלניהול.חברה

הכספייםלדוחותבאורים

 )(המשהחברהשבניהולההשתלמותסראדוותוניםנ- 9ורבא

כספיםהעברו .ב

אחריםופים~מהעברות

גמלףופותמהעברות

אחריםופים~להעברות
ו

יטוחברתב Jלהעברות
גמל,ופותלברותהע

ונ ,העברות

הלשכ
שהסתיימה

 31םיוב
 2020בדצמבר

הגמלקופת

ש"חאלפי

5 

(4) 

(48,642) 

(48,641) 
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בעוומלמשפטניםהשתלמותסרלניהול,חברה

הכספייםלדוחותבאורים

בולל•ותהנהלהוצאותי- 10אורב

כבההרא.

ביוםשהסתיימהלשנה
מברבדצ 31

2020 2019 2018 

ח"שאלפי

168 133 126 

149 165 154 

1 

56 49 50 

22 25 5 )*( 

16 13 13 

258 291 321 

140 153 160 

2 5 

952 931 886 

33 22 26 

3 1 1 

37 21 8 )*( 

14 

1,849 1,806 1,755 

21 41 20 

לעמיתיםותךושיולטיפ

וריםןדירקגמול

והפחנןותפחת

דירקטוריםוח 1ב~פרמיית
ותקשורתרדיםזמאחזקת

ואינטרנטשבמאחזקת

המתפעללגוףעולתהוצאות

ושקערתניהולידמ

סלותעודות,רכותניהולדמי

ב) lOיאורבראה(עיומקצייעוץ

זוגותחומשל
והשתלמויותסים,כעיוןימי

פנסיוניתלקהןמהוצאות

וק hושפרסום

בסךמיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהלהיההוצאות

דשמ("')מוין
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בע"מלמשפטניםהשתלמותסרלניהול-חברה

הכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלהוצאות 11- 10באור

מקצועי"עוץ•אות Lפיר•טב.
ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2020 2019 2018 

ש"חאלפי

 217 219 216"למנכ

 176 176 176כספיףמנהל

 112 112 112י 1משפטיעוץ

 f 164 126 126פניבמקר
 73 93 91וחשברואה
 49 50 51יםסיכניהול
 20 41 20מידעואבטחתוגיותךטכנוניהול
 46 46 46ה 9אכיממוכה
 67 68 67מזכירותשירותי

 9אחרי tמקצויעוץ

952 931 886 

קשוריםוצדדיםענייובעליעםועסקאותתרות- 11באור

קשוריםוצדדיםענייובעלי~םיתרותא.

 'ההרכב
 2020 ,בדצמבר 1ליום

קרן

השתלמות
למשפטנים

)"( 

ח"שאלפי

 121למשפטניםות 'השתלקרו

 ) 41 (אשזמהכנס\ת

ש"ח.אלפי 268עלעמדהלמשפטניםהשתלמותקרןשלהשנהבמשךביותרהגבוההובההיתרת )"(
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולחברה

הכספייםלדוחותבאורים

 )המשiושוריםוצדדיםענייבעליעםועסiואותתרות- llבאור

שורים Dוצדדיםענייבעליעם lאו Dעס .ב
 2020 ,בדצמבר 31ביוםסתיימה 1לשנה

קרן

השתלמות
למשפטנים

ח"שאלפי

ניהולידהכנסות

סלותעודותקרנותבגיןניהולידהוצאות
פסגותשל

1,849 

1,849 

אחריםענייולבעלישורים Dלצדדיםוהטבותתגמולים .ג

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

2020 2019 2018 

 'מס

סכוםאנשים

מס' 'מס

סכוםאנשיםסכוםאנשים

אלפיאלפי
ש"חש"חח''שאלפי

 165 6 149 6וריסדיוקגמול

49 

5 154 

50 

160 

דירקטוריםוח 1ביפרמיית

ניהולךשקעותדמי
 )*(מזכירותשירותיהוצאותהשתתפות

 1 1 11מנכשכר

 .א! Oרבב<אועמ<ת<סבפנ<ותט<פולע<ף lב(")כלול
 .עךבצ<ובעתששורר<סכפ<השוקבתנא<מבצועותע<נ<ךבעל<עםות tעס .ר

 .ריביתנושאותאינןוהקרןהחברהשלההדדיותותרהית .ה

קשורצדמהווהרות)ההסתד(להלןפטניםהמשאיגודהחדשה-העובדיםייות rהס .ו

קשורצדמהווהישראלמדינת .ז

56 

140 153 

216 1 218 

1 

1 217 
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בע''מלמשפטניםהשתלמותסרלניהולהחברה

םייהכספלדוחותםאוריב

תלויותתחייכויות.- 12באור

בכסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתןחוקא.
כספיםהעברתידיעלבמועדםוקסוללאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפוךטו

המשפטים.יועציהעותבאמצהשארביןבפיגורחובותגביתלעניךפועלתהחברהלקופה.

תלויות.תביעותאיןהמנהלתהחברהדככגהדוחותאישורד Jלמו  .ב

והתקשרויותכמים.ס- 13ראוב

 :שירותיםנותניםעמהותייםךמים'הסלחברה

חשבונותוניהולתפעולשירותילקבלתמ 11עבהפועליםבנקםעהסכם 2008בשנתהחתמרההח .א

 .החברהשבניהולהשתלמות)ןרק-(משפטניםהגמלקופתתי Jלען
ולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעת Jלא

 ,)"םיימל(להלןמ"בעופנסיהגמלמלסרתלחבהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאת

/11/07ביוםלקופהתפעולשירותילמתןהסכםעלחתמהרההח התבצעהיביול 18בתאריו . 2019

מלס.לחברתםעליהפומבנקהתפעולהעופת

מפסגותהקופהככסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשחתמהרההח .ב

פסגות.בוצתשמקבעיימךערת tיכי
מחודש("פסגות"),ההשקעותמכהללביןהמנהלתהחברהירנשנערךחדשלסיכוםאםבה

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

הדוחכתקופתמהותייםםועייד- 14באור

ו
החברה.שלוריוןדירקטוחבדהדוח"תופבתקמהותיים"אירועים :פרקראההקורובהרמשלעניין
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