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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

"החברהאוה""החבר :לן(להבע"מיםלמשפטנהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתברהחלהקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמה )"המנהלת

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1יוםבזובמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןבשםתאגידית

הקרן.ניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

במניות.מוגבלתחברההינההחברה

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

 .דירקטורים 5עדלמנותוהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-ישראלמדינת .א

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתךרות .ב

 .דירקטורים

י
בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהלהכרעההזכותלמדינה

ידה.עלהמוחזקתהכרעהייתמנבאמצעות ,החברה
1 

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

לקופההמשולמיםיםכספעלחלהאישורלשכירים.ענפיתהשתלמותכקרןאושרהה~רן

לאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם ." 
הוא:המסלוליםאישורמספר . 1964-התשכ"דגמל)קופותולניהול

1 

 292-כללימסלול

 1454י-ית,מנימסלול

 1455-מניותללאמסלול

 .)לעתמעתמתחדש( 2021בדצמבר 31ליוםעדהינולגמהקופתוראישתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלאוחברההשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהדוחתקופתבמהלך

 .שבניהולה
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המנהלתהחברהבניהולפהוהקשליספכהבמצהוריאת .ב

המנהלתהחברה ·ד·עלהליםוהמנתיםיהעמחשבונותמספר . 1

 : 31/3/2021-להעמיתיםחשבונותמספר

מסלול

מס'

תוחשבונ

ם•שכ•ר

2,999 
36 
31 

כלל•מסלול

 •מנייתלומסל

תיומנללאלומסל

 3,066מנוהליםחשבונותסה"כ

המנהלתהחברהידיעלנטוהמנוהלים,הנכסיםהיקף . 2

שיעורהיקףהיקף

הגידולטונ ,יםנכסונט ,נכסים

קיטון}{ 12/2020 3/2021

אחוזיםח"שאלפילומסל

401כלל•מסלול ,760 402,160 ) 0.10% ( 
 0.39% 2,299 2,308יתיימנמסלול
 ) 2.43% ( 3,906 3,811מניותללאמסלול
 ) 0.12% ( 408,365 407,879סה"כ

המנהלתהחברהשבניהולפהוהקאתושת . 3

דוחהתפוקתלוטוברמינליתונתשואהלומסלהשם

 3.44%יכלל
 5.54%ייתי.מנ

 0.38%מניותללא,

נומינליים)(בערכיםתומשיכותוהפקד . 4

 .ש"חאלפי 4,200ממנהוונמשכחש"אלפי 8 , 148ןבקרהופקדוהדוחבתקופת

 17 , 879לסךהסתכמוהקרן)אלתוהבערבניכויןמהקרעברות(המהקרןנטוהבערות

 .ש"חאלפי

המנהלתהחברהיעסקמצב .ג

החברהיעסקמצב . 1
1 

תושיבדרדולעמנדרשתהיאשאיןיהר,דבבלענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

פיננסייםתיםושירעלוחקיהפתותקנבדרשותנשהןכפימנהלת,חברהשליהעצמההון
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 ,)פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון( )גמל(קופות

 .-2012תשע"ב

 .למשפטניםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתנהיהלמשפטניםהשתלמותקרן

למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברהידיעל

 .רגולטוריות)

לנותניהןהתחייבויותיהוחייבים,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

 .לקרןהשירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

הדוחתפבתקומהותייםאירועים . 2

בשנתהראשוןברבעוןהביא , 2020בשנתהעולםברחבינהוקורהנגיףהתפשטות

ושיבושבייצורבהאטהוכןהעולםברחביליםיהמובבמדדיםחדותלירידות 2020

הבינלאומיתהתעופהוצמצוםהבינלאומיתבתובלהשיבושיםנוכח ,סחורותב;רבערת

בביקושים.צמצוםו/אושונותלאוכלוסיותבידודנהלימקביעתכתוצאה

אלואירועיםהמשבר.סיוםלמועדתחזיתאיןהכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדכנון

המקומיתהכלכלהעלהטווחוארוכתהבינוניתההשפעהלגביוודאותאימשרים

נ!ולמינ;ו.,וה

דיוניםמקיימיםהחברהדירקטוריוןעםביחדהמנהלתהחברהשלההשקעותוועדת

ניהולבתחוםוהןוהקופההחברהתפעולבתחוםהןהתאמותלבצעבמטרהבנושא

 .ההשקעות

מיוחדתדירקטוריוןישיבתערכההחברה ,ההוןשוקרשותעלהממונהלהנחיותבהתאם

ההיערכותאתלבחוןבמטרהלעילהמתואריםבנושאים 12/3/2020בתאריך

הנגיףהתפרצותהשפעותעםהחברההתמודדותואופןהקורונהנגיףלףתפשטות

העסקיתהפעילותהמשךאופןלגביהממשלהלהוראותבהתאםפעילותהויכולת

שלהעסקיתהמשכיותלתוכניתבהתאםחירוםבמצבלפעילותוהיערכות~כללוהציבור

 .הנדרשותוההתאמותבחירוםהחברה

אחרמקרובעוקביםהחברהשלהסיכוניםומנהלההשקעותמנהלשקעות, lהה'~דת

ההשקעותתיקבהרכבשוטףבאופןדניםוהגלובליים,המקומיים~שווקיםרועים~~
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עלוהכל ,ובעולםבארץוהבורסותווקיםהשלהתנהלותבהתאםתכופיםיםדיוניםיימומק

הנדרשת.ותנזילוההגמלקופתנכסיעללשמורמנת

שירותיםלמתןהיכולותלחיזוקנערכוהשוניםפקיהוסהחברההנהלתבמקביל,

ולהקטיןפהוהקוהחברהשלהפעילותאתלשמרמנתעלטלייםדיגיבערוציםולפעילות

 .בעמיתיםהפגיעהאתהאפשרככל

(ביחסהעמיתיםכספישלוהפדיונותהמשיכותבהיקףגידולנראהלאהמשברמתחילת

 .)קודמותלתקופות

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

הקופהעמיתילגבינתונים . 1

י~

םיחושד-3!ו
לשבהחודשים-3ל

,. 
יום:ו:::שהסתיימו

שהסתיימהתיימו eשה
ו

פ.יום
' 

ביום

a3'1 מדוץ
דב~זגבר \: y 1:ג.מי:ן 31 ~ ' ..

 ~ך "·· zo ~:ד

... -·-~ :.« ·~·· 
.~ ~ -2020 ~ () 202 

' 
עמיתים:חשבונותמספר

 1,487 1,597 1,418פעילים

 1,675 1,750 1,648יםפעיללא
1 

נטוםנימנוהלנכסים

 :}ח"ש{באלפי

261םיליפע ,033 237,442 264,076 

 144,289 136,503 146,846םיפעיל ~י·

תוצאתייםםנתוניי

 :} nש"{באלפי
 1ל . 1 1

מצטרפיםעבוריםמשובתיםגמוזמי·
76 277 408 

חדשים

 36,963 9,261 8,148גמוליםמדמיתקבולים

---פעמייםחדגמוליםמדמיתקבולים
 5- 153לקופהצבירההבערות

 48,646 13,645 18,032פהומהקצבירההבערות

 :מיםותשל

 18,408 5,977 4,200פדיונות

---אחרים
 8,686 ) 45,459 ( 13,445לתקופהתוהוצאעלהכנסותדףוע

1 

 :}ח"ש{באלפימנכסיםשבבגוניהולידמ

 1,849 507 444פעיליםולאפעילים
1 1 
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--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנגבוניהולדמי

םיבמונחמנכסיםממוצעניהולדמישיעור

 :{באחוזים}שנתיים

 0.47 0.45 0.44פעילים

 0.47 0.45 0.44פעיליםלא

--מהפקדותממוצעניהולדמישיעור -{באחוזים}:

קשרמנותקיעמיתים . 2

-
חודשים-3ל

לשנהחודשים-3ל
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםשהסתיימו
ביוםביום

דב.צמבר 31במרץ y _ 31בזגר 31

~· --· 2021 2020 2020 
קשר:מנותקיחשבונות

 709 653 705חשבונותמספר
51 39י 330 52י 135 )ח"שיאלפ(בנטומנוהליםנכסים ,369 
 207 44 58ש"ח)(באלפימנכסיםשנגבוניהולדמי

מנכסיםשנגבועצממוניהולידמשיעור
0.44 0.45 0.47 

שנתייםפ.מונחים

ו

הדיולהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות
" 1 

 ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,לה

קופותכללעלחלהחוקיבהסדרהאמורמהיתרות. 2%שלמרבישנתייעור rלבק~וף

 .בישראלהגמל

שיעורהמהווים , 0.109%שלבשיעורהינםהדוחבתקופתעלובפשנגבוהניהולדמי

 .-0.44%כשלשנתי

בע"מסיהופנגמללמלםהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהולניהדמיכי ,מובהר

 .איתםבהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעל ,מבע"ערךניירותותפסגול
1 

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות . 4

 .הקרן"יענטו ,המנוהליםבנכסים-0.12%כשלירידהחלההדוחבתקופת

 .בתקופהחיוביתתשואהנרשמה
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בתקופהאחרותלקרבותלהבערותביחסאחרותלקרבותהעברותבסעיףעלייהברשמה

שנתית.ברמהוכןאשתקדמקבילה'ה

לרבעוןביחסמהקרןהמשיכותברמתירידהוכןלקרןההפקדותברמתירידהברשמה

אשתקד.המקביל

חקיקהוהוראותמהותייםשינויים .ה

(הוצאותגמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותפורסמו 9.9.2020ביום

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

קופותמבכסילגבותניתןאשרהישירותההוצאותרשימתאתקובעותוהיבן 2008בשבת

גובהאותםהשוטפיםהניהוללדמיבנוסףתשואה)תלוייבביטוחיםגם(כמוהגמל

שעההוראתבמסגרתהמרחיבהאי 3תקנההוספה 2018באוגוסטמעמיתיה.הקופה

השקעה,קרבות(כוללחיצוניניהולעמלותגםשתכלולכךהישירותההוצאותרשימתאת

מגבילהוכן ,משכבתאממתןהנובעותוהוצאותוכו')סלקרנותחוץ,קרןזר,תיקיםניהול

הלוואה,מתןאוסחירלאבי"ערכישתבגיןשתשולמנההישירותההוצאותשיעוראת

שללתקרה-משכנתאותממתןהנובעותהוצאותובגיןכאמורחיצוניניהולעמלותבגין

0.259/o . אוטומטיבאופןבתארכהובהמשך 31.12.2019ליוםעדנקבעההשעההוראת

המתקנותהתקנותפקעה.ואז 2020יוניעדהמעברממשלתשלהחוקתיהמצבבשל

מיוםלעיל)כאמורא' 3(שבתקנההשעההוראתאתרטרואקטיבית 'מאריכות

.6.2(j)20 ~ 1 הכנסת,יסוד:לחוק 38סעיףכינצייןהדבריםבשולי . 28.2.2021ליוםועד

שביןבתקופה ,(היינוהמבערתקופתבתוךחיקוקשלתוקפופגשבומצנבמסדיר

בתקופתהק•ימותההגבלותעקבאך ,מחדש)התכנסותהלביןהכנסתשלה.התפזרות

א' 3שבתקנההשעההוראת ,בעניינובכנסת.חקיקההליכילקדםניתןלא.המעבר,

וטרם-23ההכנסתשלהתפזרותה(לאחר 28.2.2021ביוםפקעה ,יל !lלכאמור

לחוק 38סעיףלתחולתנופלתהשעההוראתכי ,ומכאן )-24ההכנסתשל (iהתכנסות

התכנסותמיוםחודשיםשלושהתוםעדבתוקפהתעמודהיא ,כןועלהכנסתיסוד:

 .) 2021ליוליעד(דהיינו 24 .ךההכנסת

נייםיבהכספייםהדוחותאישורהלי:ןבדברגילו!ו.

' . 
 .ואישורםהכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

ן' : :

 ,בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכ~פים~נ~ל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועל
: 1 • • 

עו"דהתמנההועדהליו"ר .מאזןכוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנה ~הביקורתוע,ךת . 3

ן.:שילוק lיצrך
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1 • 

הוועדהחברישללעיונםהועברוהחברה,שלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

השוואהודוחהדירקטוריוןדוחהכספיים,הדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

בוועדה.לדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספרתקציבית,

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

הבאים:

הבקרה;אפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרותא.

הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמותב.

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניותג.

החברה.של

לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהובערו ,הכספייםהדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

הדירקטוריון.

ונהליםלבקרותגילוי .ז

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהמנהלת,החברהשלהכספיםומנהלהמנכ"לעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.

לעבד,לרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
1 

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

אלו.

כספידיווחעל nפבימיבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2021במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסהופה.התfובמiולך

שצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברה 'שלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באו~ןפ~ע !,!lלה

i l j' 

11 
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בע"מםילמשפטנתוהשתלמקרןלולניהחברהה

לפיכספיחווידעליתמינהפהבקרהבדברוההנהלהוןירקטוריהדשלדוח

הבקרהותיאפקטיבבדברנוספים(דוחותתוהממשלתיותרבחהתותקנ

 2007-'יח oהתשכספי),וחיודעלתהפנימי

מהותיבאופןשהשפיעושינוייםחלולא 31/3/2021ביוםהמסתיימתלתקופהןוהאחרברבעון

בחברה.כספידיווחעלמיתיהפנהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאו

אתריך

-.

~ ,,/"" 
 ::::--...:י

 c ~ד·רי
------ל"

הברחהמנכ ,ע

 2021במאי 20

 2021במאי 20
תאריך

 2021במאי 20
פיםכסבהלמ '•ווירסןבראורו"חתאריך

-/cl 
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 ) Certification (הצהרה

כימצהירסלע.תמ•ראני.

"החברה :(להלןלמשפטניםהשתלמותקר)לניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתרתיסק . 1
"הדוח"). :(להלן 31/3/2021ביוםשהסתייםלרבעוןהמנהלת")

שלמצגבוחסרולאיתמהותעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיבנוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2
 1יהילא ,מצגיםותםאנכללובהןהנסיבזתלאור ,בושבכללושהמצגיםיכדהנחוץמהותיתעובדה

בדוח.המכוסהלתקופהבהת'יחסמטעים

 1באופמשקפיםדבוחהכלולאחריכספומידעהרבעונייםספייםכההדוחותי.ידיעתעלבהתבסס . 3
המנהלתהחברהשלהפעולותתוותוצאהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרזתשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכז-המנהלת;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילבג•

 .כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותוקבענא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

כספי,דיווחעלנימיתפבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתהבקרקבענוב.

שהדוחותכךולהכספידהיזוחמהימנותלבגיחו)ביטשלסבירהדהימלספקהמיועדת

 .ההוןוקשעלנהוהממולהוראותן) FRS (ם 11בינלאומדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

אתונוהצגהמנהלתהרהחנ.שלהגילוילבגיוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

וסהכהמהתקופהתוםלי.והגיללגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנזת'נו

וכן-הערכתנו;עלבהבתססבדוח

בעו)רבירעשאכספיחוודיעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי.ןבאופלהשפיעישצפוסביראומהותי,באופןשהשפיעזה

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלתהחברה,

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתחברהבואחריםאני . 5

ביותריתהעדכנהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשליקורתהבולוועדת

י:כספדיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

קרההבשלבהפעלתהאועתהיבקבהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.
 ,לרשוםהמנהלתההחברשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

ן-וככספי;מידעעלולדווחלסכם ,לדבע

עונדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב.

 .פיסכדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים·

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאות• 1מאחרילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2021במא• 20
סלעתו"דעריךתא

מנכ"ל
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 ) Certification (הצהרה

 :כימצהירסווירי.ראובן ,אני

המנהלת")החברה"(להלן:יםלמשפטנהשתלמותןקרלניהולהחברהשליהרבעונהדוחאתסקרתי . 1

הדוח")." :(להלן 31/3/2021ביוםשהסתייםןלרבעו

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללויםשהמצגכדיהנחוץיתותמה

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחס

 .נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספימידעוהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,ותהמהותיינותהבחמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביהליםונבקרותשלומםקיוללקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

 .כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדתיכספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלנויקחפאו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביןביטחושלסבירהמידהלספק

ההון;שוקעלהממונהולהוראותן) FRS (ם 11ינלאומבדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשלותייבהאפקטילגבמסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהינוישכלבדוחגילינו .ד

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,ימהותבאופןשהשפיע

וכן-כספי.דיווחעלהמנהלת

ולוועדתוןדלירקטוריהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהיםחרואאני . 5

הבקרהלגביביותריתהעדכנהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

כספי:דיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא.

לעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפו"םסביראשרכספי.דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלימיתהפנבבקרהותימשמעתפקידלהםשיש

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/:Jכ 
סוויריונדאןרו"ח

כספיםמבהל

 2021במאי 20
תאריך

14 



בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2021במרץ 31ליום

מבוקרים)(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2021במרץ 31ליוםיםיבינכספייםדוחות

מבוקרים>(בלתי

הענייניםתובן

שבוןחהרואישלסקירהדוח

הצהרות

הכספיהמצבעלבינייםדוחות

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

ינייםבהכספייםוחותדלםירבאו

עמוד

17 

18-20 

21 

22 

23-27 



חשבוןרואיושות'.ביטראןגורודנסקי,

 6ן 20401תל-אביב , 205ו 6ת.ד.למכתבים:בלעדימען

 6 4 2 5 4 0 4בובא-לת , 4קרומרמבוחר

 03-6856685פקס: 03-6852525טל:

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

6 120401 g odd re ss : P. O .B . 205 16. Te l -Av iv חMoil i 

6425404 Aviv 4-ו Mormorek St " Te 

FAX: 972-3·6856685 TEL: 972-3·685252 5 

et.il .חte r חgobi _c po @i E-M A 1 L: 

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

 :(להלןבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
הדוחותתמציתואת 2021במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

ירקטוריוןהדתאריך.כאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהוהפסדרווחעלהביניים
חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהכהילעראחראיםוההנהלה

 ,ההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם 11בינייםלתקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומי
עלבהתבססזובינייםופתלתקכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו .וחסכוןביטוח

 .סקירתנו

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעל J!('רהסקי ·היישות''שלר.המבקהחשבוןרואהידי.עלהנערכתבינייםלתקופותכספי

םהכספיילענייניםהאחראייםאנשים·עםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכןבישראלובליםמקרתביקולתקניאםהתבהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

ביקורת.שלדעתחרותמחוויםאנואיןלכ,ןבהתאם

מסקנה

איכרהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

לדרישותובהתאם IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחיונתמכלעררן
הממשלתיות.החברותרשותוהוראותוחסכוןביטוחההון,שוקאגףשלהגילוי

 2021 1במאי 20

בכב!רב,
ושות'ואן \~בגורדונסקי

חשבון iרוא

( 



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו~~חותהממשלתיהחברותלתקנותבהתאם
 ,כימצהירה 1 1אני ,-2005התשס"ההדירקטוריון)ודו~~חהכספייםהדו"חות

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2021שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור 1שכיתבושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתכו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות/אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאותיהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיתכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםדלצאני,
גרמנואואלה/כליםונהבקרותבענוקלכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםותבקרשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלהכנההתקופתהלךבמבפרט ,ברהבחםאחרידייעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ותרביהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
ום,לרשהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iיכספמידעולדווחלסכםלעב,ד

בעליחריםאעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

.2 

 ..כ "

.4 

.5 

 .דיןכלפיעלאחר/אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילמורבאאיו

 2021במאי, 20

תאריו
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מנכוולהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :נומצהיר ,סלעתכויראני, ,-2005"ההתשסהדירקטוריון)ודו"חםייכספההדו"חות

למשפטניםהשתלנזותקרןלניהולהחברהשלריוןירקטוהדודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי !.
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2021שכתשלהראשוןבעוןלרהחברה)(להלן-מ 11כע

עובדהשלנכוןלאצג 1ככולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחכתיולאחרלידיעתובהתאם
שבהןהנסיבותלאור'שניתנושהמצגיםכדוהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאם,גימצםאותניתנו

בדוחהכלולאחרכספיונוידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחכתיולאחרלדייעתיאםתבה
תותוצאהכטפי,צב 1הבאת ,הותיות 1הבהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםיוןרהדירקטו

 .כדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצבזיבהוןהשינוייםלות,והפע

שלכחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהחריםאלצדאני,
נוגרמאוכאלה,הליםוכבקרותקבענולכךכהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

חסיהמתימהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםנקרותשלפוקןחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרטכחברה.אחריםיייעללידיעתנומרכאלחברה,

החברהשלקרהמבהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,קטוריוןרולדי

קרהבשלעלתהכהפאןבקביעתההנוהותיותוהחולשותהמשמעותי<םהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחלעפנימית
 ;כספימידעדווחוללסכםלעב,ד

אחריסעובדיםאוב<נהליסמעורביםשמהותית,שאינהביןותותימהנירתרמית,כלב}
 .החבו:רשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

1 

.2 

ר
 ..כ

.4 

.5 

דין.לכפיעלאחר,אדםכלמאחריותאויותימאחרלגרועיכדלעילבאמוראין

 2021במאי. 20

מככייל 1 תאויד
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םיכספההלנמתהרצה

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"כדוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירסווירי,ראובןאני, ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי 1.
הדוחות).-להלןיחד(שניהם 2021שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןבע"מ

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור ,תנוישנשהמצגיםכד<הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

בדוחות.המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםכויותזבוהשינוייםהעצמיבהוןנוייםיהש ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרהםיהמצהירבחברהאחריםלצדאני,
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 jכספימידעולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)
 .החברהלשכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.2 

.... 
 ..כ

.4 

.5 

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 u-- 2021במאי, 20
מנהל ,סוויריראובןח''רותאויד

כספים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

יהכספהמצבעלינייסנדוחות

נמרץ 31ליוס
 31ליום

רדצמבב

OZO ! 2021 2020 
כזבוקרמבוקרבלתי

יחיאלפישבאור
נכסים:

קבועושרכ

חובהויתרותחייבים

מזומניםושוויוזומכיסב
3 

z 
113 
263 

 2iד
 ,_-ו

2 
160 
207 

 369 346 378הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

כותזויתרןתזכאיס

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

369 346 378 q. 

369 3q6 378 . "" ...... ............ ... ... " .... . " ......... ... ...... ... " " "" . "" .................. ... ... ... " .... 

369 346 378 

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

 · 2הכספ•·חות g :תמהוו•ם ם::::·.~::·::אבה
עויי~ ן-==~א<שורתאר<ן

מככיילדירקטורהכספייםוחותדה

" ---,,.,. u 
רייסווראובןחיירו

כספיםנהלמ
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

דהפסורווחםייבינדוחותתיצמת

ביוםשהסתיימוםחודשי-3ל

במרץ 31

2021 

מבוקריתלב

2020 

ח"שאלפי באור

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2020 

מבוקר

 444תלמותההשמקרןלניהומימדתונסהכ

 444 5וכלליותהנהלההוצאות

 444תאוההוצכלסך

לתקופהרווח

ביניים.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקםמהוויהמצורפיםהנאורים

22 

507 

507 

507 

1,849 

1,849 

1,849 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותםינאוו

יכלל 1-כאור

 :כלליא.
ע~ומבלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחכרה 11-משפטנים 11הגמלקופתשלהמנהלתרההחב

 :(להלןמסלוליהשלושתעלםילמשפטנההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת/והחברה") :(להלן
 :כלהלן 200sה- 11התשסגמCל,כקופותפיננסייםשירותיםעלחוהפיקבחוקכהגדרתה ,,הקופה,יי
 .) 11הגמלקופותחוק"

ראלישמדינתביןקיבוציםהסכבעקבות 1971בראוקטוודשנחממשלתיתכחברההוקמההקופה
 .המשפטניםואיגוד

 .הקרןנוןבתקלאמורבכפוף ,שכיריםדיןלעורכימיועדתהקרן

 :ניהולדמי .ב
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעביהמרלשיעורונכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולנדמיהקופהאתבתחייהחכרה
הדין.הוראות

 ,ניםמזומהתזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותנזקפותהוצאותיהוהכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2כאור

ינלאומייםבכספידיווחבתקניעמ<דהעלהצהרהא.

ואיכהבינייםלתקופותכספידיווח , JAS 34ל-כהתאםנערכהייםינהבהכספייםהדוחותTיותמצי
מלאים.שנתייםכספייםכדוחותהנדרשהמידעכלאתוללתכ .

 .הרגולציהלקודוקס 5שערשל 4לחלק 1לפרקבהתאםכיםורעתוהדוח
• 1 

 . 2021במאי' 20ביוםהחברהדירקטוריוןידיעלםלפרסואושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

עתדושיקולםיבאומדנשימוש .ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתריכתבע
נכסיםשלםהסכומיועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדניםת,בהערכו

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותבהריו .והוצאותהכנסות ,והתחייבויות

' . 

1 • 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיביניםייכספהוחותדלםיבאור

חובהויתרותםיבייח- 3רובא

מראשהוצאות

קשורצד-למשפטניםהשתלמותקרן

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2021 2020 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

שייחאלפי

25 44 39 

88 230 121 

חובהויתרותחייביםסה"כ 160 274 113

זכותויתרותםאיכז- 4וראב

 31ליום
רבצמבדבמרץ 31םליו

2021 2020 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

חשייאלפי

 41 44 27מראשהכנסות
 321 297 348לשלםתהוצאו

 7 5 3ממשלתיותורשויותמוסדות

 369 346 378זכותויתרותזכאיםהכלסך

1. 1 .. 

1' 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייהכספתולדוחםיוראב

וכלליותהנהלההוצאות- sבאור

הרכבה .א

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

לשנה
שהסתיימה

ביום

רבדצמב 31

2020 2021 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

עמיתיםבפכירתטיפול

םריוירקטדגמול

והפחתותפחת

םדירקטוריביטוחפרמיית

קשורנ;ו,ותמשרדיiכאחזקת

ואינטרנטמחשבקתאחז

המתפעללגוףתפעולתהוצאו

השקעותניהולדמי

ב) 5אבור(ראהמקצועיייעוץ

ותחדומשלוח

והשתלמויות,כנסיםעיוןימי

 9פנסיוניתלקהמסוצאותה

ושווקםוספר

42 

27 

15 

4 

5 

63 

36 

235 

8 

444 

מיכוןבגירהוצאותוללותכוכלליותהכחלההוצאות
 12בסך

) . 

11 ( 

25 

1" 

49 

45 

13 

6 

3 

71 

36 

254 

7 

9 

14 

507 

5 

168 

149 

1 

56 

22 

16 

258 

140 
952 

33 

3 

37 

14 

1,849 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותכאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- sכאור

מקצועיייעוץהוצאותפירוטכ.

2021 2020 

לשנה

שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2020 

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 54 54מנכ"ל

 44 44כספיםמנהל

 26 28משפטייעוץ

פניםמבקר
 56 31 1וו
 1וו

''" 
 23 23חשבוןרואה

 13 13סיכוניםניהול

 5 12מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 12 12אכיפהממונה
נ'; ' :

 17 17 .מזכירותשירותי

 4 1~חרמקצועיייערץ

235 254 

216 

176 

112 

164 

91 

51 

20 

46 

67 

9 

952 

קשוריםצדדים- 6כאור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

ישראל.ומדינתההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםתוהסתדר .א

י"עמנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהלבעיימ-ערןניירותפסגותב.

 .א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטמ"בעערןניירותפסגות

א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטורים 1ג.

ו 1

והפסד).רווחבינייםזרחותבתמציתהכנסותוכן 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרןד.

1 ' 11 1
1

• 
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

תלויותהתחייבויות- 7באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים 1פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוקא.

כספיםהעברתידיעלבמועדםסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו

 .המשפטיםיועציהבאמצעותהשארביובפיגורחובותגביתלעניופועלתהחברה .לקופה

תלויות.תביעותאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועדב.

והתקשרויותהסכמים- 8באור

 ;שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

חשבונותוניהולתפעולשירותילקבלתמ 11בעהפועליםבנקעםהסכם 2008בשנתהחתמהחברה .א

 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-(משפטניםהגמלקו'פתלעמיתי

ולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתולעהמתפעלבנקההודעתלאור

"מלםיי),(להלןעוומבופנסיהגןנלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאת

/11ביוםלקופהתפעולשירותילמתןהסכםעלחתמההחברה התבצעהביולי 18בתאריך . 0712019

מלס.לחברתהפועליםקבנמהנiפע.ולהעברת

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשחנךוךההחברה .ב

פסגות.שמקבוצתבע"מערךניירות

מחודש ,)ו(•ופסגותוההשקעותמכהללביןהמנהלתהחברהביושנערךח:דש'יסיכוס.בהתאם
 .יי · rי

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

1. 

המאזןתאוידלאחראירועים- 9באור

לסיוםיגיעההשקעותלניהולההסכםכיערךניירותפסגותההשקעותמנהלהודיע 11/5/2021בתאריך
 .פסגותההשקעותביתשלהמכירההליךסיוםלאורוזאת 10/8/2021בתאריך

השקעות.מנהלתורלאיבתהליךהחלההקרן

27 
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