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המנהלרנהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

"החברהאו"החברה"(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמההמנהלת")

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןבשםתאגידית

הקרן.ניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

ות.יבמנמוגבלתחברההינההחברה

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

כלהלן:שוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

דירקטורים. 5עדלמנותוהזכותההצבעה,בזכויות 50%-ישראלמדינתא.

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרותב.

דירקטורים.

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולות·רעותשלבמקרהלהכרעההזכזתלמדינה

ידה.עלהמוחזקתהכרעהמנייתבאמצעותהחברה,

המנהלתהחברהע"יהמנזהלותלקופזתשישהאישורים . 3

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישור .לשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

לאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבזעים!לתנאיםלשיעוריםבהתאם

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

 292-כללימסלול

 1454מנייתי-מסלול

 1455מניות-ללאמסלול

לעת).מעת(מתחדש 2021בדצמבר 31ליזםעדהינוהגמלקופתאישזרתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהדוחתקופתבמהלך

שבניהזלה.
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המנהלתהחברהלזבניההקזפהשלהכספיהמצבתיאורב.

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםתיםיהעמחשבונותמספר . 1

 : 30/6/2021ל-העמיתיםחשבונותמספר

מסלול

יכללמסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

o מנוהליםחשבונותה"כ

מס'

חשבונות

שכירים

2,920 
32 
31 

2,983 

המנהלתהחברהידיעלנטוהמנוהלים,הנכסיםקףיה . 2

שיעורהיקףהיקף

לוהגידנטוים,סנכנטו ,נכסים

קיטון}{ 12/2020 6/2021

אחוזיםש"חפילאמסלול

402,1 405,644כללימסלול 60 0.87% 

 ) 1.35% ( 2,299 2,268מנייתימסלול

 0.05% 3,906 3,908מניותללאמסלול
411סה"כ ,820 408,365 0.85% 

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

הדוחתפו i7לתברוטונומינליתתשואההמסלולשם

 7.01%כללי
11מנייתי .28% 
 1.11%מניותללא

נליים)ינומ(בערכיםכותיומשהפקדות . 4

 .ש"חאלפי 9,615ממנהונמשכוש"חאלפי 16,367בקרןהופקדוהדוחבתקופת

 30,224לסךהסתכמוהקרן)אלהעברותיוכבנימהקרןהעברות(מהקרןנטוהעברות

 .ש"חאלפי

המנהלתה.חברהעסקימצבג.

1 
החברהעסקימצב

' 

בדרישותלעמודנדרשתהיאשאיןהריבלב,דענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

ננסייםיפשירותיםעלהפיקוחבתקנותת rנדרשןהשיפכ ,מנהלתחברהשלהעצמיההון
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פנסיה),קרןאול tגנקופתשלמבהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמל)(קופות

 .-2012תשע"ב

למשפטנים.השתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

ניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמשפטניםהשתלמותקרן

למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברהידיעל

רגולטוריות).

לנותניהןהתחייבויותיה ,וחייביםמזומביםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותים

להםאשרמבהלת iרהחברהענייניבבמצייםושינואאירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםשיםוחידאושינוייםחלוולאם,ייהרבעונהדוחותעלמהותיתעהפהש

החברה.

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוזד.

הקופהעמיתילגבינתונים . 1

., T , • 11 

חוש:דים 6 ~
~-

•ם~חו-6 ~
לשבה

C i שהo מו 11תa ום•
שהסתיימהת~•מו oשה

ביום 'ביום

. it 
q' ,!ונ"ב. 30- ,~יl•ובנ ~ 0 צמבר, 31

.,. -~ ~ ........... --: 2:02il 020 ~ ,2וQ20 i , ~ ~ .., . "· 
.,,,~ , 

" 
עמיתים:חשבונותמספר

 1,487 1,570 1,363יםלפעי

 1,675 1,729 1,620םיעילפלא

נטו ~מנוהליםנכסים

 :ש"ח}י{באלפ

262,1םלייעפ 33 249,430 264,076 

 144,289 139,341 149,687םיליעפאל

תוצאתייםנתונים

 :ש"ח}{באלפי

 408 346 118רפיםצטמורעבםימשובתיםלמוגמיד
םידשח

 36,963 18,384 16,367םליגמומידמתקבולים

---םפעמייחדםיגמולמדמיבוליםקת
 5- 231לקופהירהבצותהעבר

 48,646 20,720 30,455הפוקהמצבירהתרועבה

 :מיםותשל

 18,408 10,708 9,615תודיונפ

---חריםא
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 8,686 ) 27,950 ( 26,927לתקופהצאותוהעלהכנסותעודף

 :}ח"ש(באלפימנכסיםשבבגוניהולדמ•

 1,849 962 887פעיליםולאיםפעיל

--- :)ח"ש(באלפימהפקדותשנבגוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצעניהולדמיש•עור

 :{באחוזים}שנתיים

 0.47 0.49 0.43פעילים

 0.47 0.49 0.43םיפעיללא

---מהפקדותממוצעניהולדמישיעור
(באחוזים}:

קשרמנותקיעמיתים . 2

 :קשרמנותק•חשבונות

 709 713 754חשבונותמספר

 51,369 48,937 69,439ש"ח)י(באלפנטומנוהליםנכסים

 207 120 151ח)"ש(באלפיםימנכסשנגבוהולינדמי

 0.47 0.49 0.43םימנכסבגונשממוצעלוניהדמישיעור
שנתייםבמונחים

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

שניתןהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאםענפית",גמלכ"קופתמוגדרתהקר~בהיות
! 

 ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםת tמחשבונהנגביםל tהניהדמילה,

ת 1פ 1קכללעלחלהחזקיבהסדרהאמורמהיתרות. 2%שלמרבישנתילשיעזרבכפוף

 .בישראלהגמל

שיעורהמהווים , 0.216%שלבשיעזרהינםהדוחבתקופתבפועלשנגבוהניהולדמי

 .-0.43%כשלשנתי

בע"מ,פנסיהגמללמלםהמשולמיםהסכומיםאתכזלליםאלהניהולדמיכי ,מובהר

איתם.בהסכםשנקבעוהשיעוריםפיעלבע"מ,ערך,ניירותת iולפסג
ו ..ו 1

8 



ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות . 4

הקרן.ע"ינטוהמנוהלים,בנכסים-0.85%כשלעלייהחלההדוחבתקופת

 .בתקופהחיוביתתשואהנרשמה

בתקופהאחרותלקרנותלהבערותביחסאחרותלקרנותהעברותבסעיףעלייהנרשמה

 .שנתיתברמהוכןאשתקדהמקבילה

לרבעוןביחסמהקרןהמשיכותברמתירידהוכןלקרןההפקדותברמתירידהנרשמה

 .אשתקדהמקביל

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםה.

הדוחותעלביותרמהותיתהשלכהלהןיששראדיןהוראותפורסמולאהרבעוןבמהלך

החברה.שלהכספיים

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךבדבריוגילו.

 .ואישורםהכספייםבדוחותןדיולעדקהמופהאורגןהואהחברהטוריוןקדיר . 1

ם,ייבינהכספייםהדוחותאישורבהליךלהעבקרתעלמופקדחברהבהכספיםמנהל . 2

 .רהבבחעוצבואשרהבקרותבמסגרתופועל
1 

עו"דהתמנההועדהליו"רמאזן.כוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3

 .שילוןצחקי

הוועדהחברישללעיונםהועברו ,החברהשלהכספייםהדוחותשוריאהליךבמסגרת . 4

השוואהודוחהדירקטוריוןדוח ,הכספייםהדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

 .בוועדהלדיוןהקבועההישיבהמועדלפניםי•ממספרתקציבית,

הנושאיםשלבחינהאחרלוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

 :הבאים

 ;הבקרהאפקטיביותבנושאודיוןהכספייווחדבהקשורותהפנימיותהבקרות .א

הכספיים;בדוחותהגילויונאותותשלמות .ב

מהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיולפוהטיהצשאומהחשבונאיתהמדיניות .ג

'I!! החברה.ל

לישיבתקודםריוןוהדירקטלחבריהובערו ,הכספייםהדוחותבצירוףהוועדה ,ותצלמה . 6

 .הדירקטוריון
1 
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ונהליםלבקרותגילויז.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםכויהער ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכעםתוףיבש ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיב'ותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיוקהסיספיםכהומנהלחברההלכ"מנ ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לעב,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותתנדרשהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחןוההשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

 .אלו

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהוינשיכלאירעלא 2021ביוני 30ביוםהמסתיימתהמכוסההפהתקובמהלך

ויפשצריסבאו ,מהותיבאופןיעפהשאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע
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 ) Certification (הרההצ

כימצהירסלע,תמיראני.

"החברה :ן(להלםילמשפטנותהשתלמקרןיהוללנהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 30/6/2021זםבישהסתייםלרבעוןהמנהלת")

שלמצגבוחסראולמהותיתעובדהשלןנכולאמצגכלכוללאיננוחוהדידיעת,יעלבהתבסס . 2
•היולא ,יםמצגתםואללונכןבההנסיבותלאור ,בוושנכללשהמצגיםכדיץחוהנמהותיתעובדה

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןשקפיםמבדוחלוהכלאחרכספיומדיעהרבעונייםהכספייםתוהדוחידיעת,יעלבהבתסס . 3

המנהלתהחברהשלותהפעולתוצאותוהכספיהמצבאתת,יוהמהותתוהבחינמכל ,תונא

בדוח.המכוסיםלתקופותולמועדים

הליםונבקרותשלמםולקיולקביעתםאחראיםזוהצהרהםיהמצהירהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-המנהלת;החברהשלכספיוחיודעלהפנימיתולבקרהויהגיללגבי

כאלה,ונהליםותרבקשלחנוופיקתתחעתםילקבוגרמנואכאלה,נהליםובקרותוקבענא.

אחריםידיעלעתנוילידמובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעחילהבטהמיועדים

הדוח;שלההכנהפתותקבמהלןבפרטהמנהלת,בחברה

 ,יכספדיווחעלמיתיפנבקרהקביעתעלופיקחנאוכספ,ידיווחעלמיתיפנבקרהוקבענב.

שהדוחותולכןהכספיהדיווחתומנימהלבגיןביטחושלרהיסבמדיהלספקתיועדהמ

ההון;שוקעלנהוהממתוראולהו ) IFRS (בינלאומייםחוודילתקניבהתאםערוכיםייםהכספ

אתוהצגנותהמנהלהחברהשלויהגיללבגייםוהנהלתוהבקרשלותהאפקטיביאתהערכנוג.

המכוסההתקופהלתוםהגילוי,ילגבםיהנהלוהבקרותשלתוהאפקטיבילבגיינומסקנות

כן-ו ;והערכתנעלבהבתססחובד

וןרבעבירעשאכספיחיוודעלהמנהלתהחברהשלתיהפנימבבקרהוינישכלדבוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,ןבאופפיע l!Jלהוישצפירסבאו ,יתומהופןבאשהשפיעזה

וכן- .כספייווחדעלהמנהלתהחברה

דלירקטוריוןהמבקר,החשבוןואהלרגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלרתוהביקולוועדת

כספי:חיוודעלהפנימיתהבקרהלגבי

הבקרהשללתהבהפעאובקביעתהתיוהמהותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לרשום,המנהלתהחברהשלכולתהיבועלפגשצפוייםריסבאשר ,יכספחודיועליתהפנימ

וכן-כספי;מידעעללדווחולסכםלבע,ד

יםדעובמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתיןבתרמית,כלב.

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהימשמעותתפקידלהםשישאחרים

פיעלאחר,אדםכלותימאחראו •תיומאחרלגרועכדילעילרובאמיןא

 2021באוגוסט 19
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

המנהלת")"החברה(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן: 30/6/2021ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2
מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

 ,נאותבאופןמשקפיםדבוחהכלולאחרכספיומידעהרבעזנייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהבתסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסיםולתקופות

לגביונהליםבקרותשלולק'ומםלקביעתםםיאחראזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4
וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחםיהמיועד

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלת,בחברה

המיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחנותיממהילגבביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביות,לגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלדבוחגילינוד.

i החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספיווחידעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהילגבביותריתנהעדכהערכתנועלבהבתסס ,המנהלתהחברהשלוריון,הדירקטשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת 1א.

לבע,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשל.ב.יכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכם

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .ןידכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגךועכדילעילבאמוראין

 ~ 2021באוגוסט 19
סוויריראבוןח"רותאריך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

נייםיבכספייםדוחות

 2021יביונ 30ליום

מבוקרים'(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2021ביוני 30ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקרים'(בלתי

יםינהעניתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

עמוד

16 

 17-19הצהרות

 20הכספיהמצבעלינייםבדוחות

 21והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

 22-26ינייםבהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואיושות'ביטראןגורודנסק•,

 6 4 2 5 4 0 4ב Iבא-לת , 4קרומרמבוחר
 6120401ב 1תל-אב , 20516 .ד.תלמכתבים:מען

 03-6856685פקס: 03-6852525טל:

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

4 Marmסrek St., Te l-Av iv 6425404 

Mailiחg address : P.O. B. 20516, Teו-Aviv 612040 ו

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

gobi_cpa@inter.net.iו E-MA I L: 

שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

 :(להלןבע"מםילמשפטנלמותהשתקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנן
הדוחותתמציתואת 2021ביוני 30ליוםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל ,) 11החברה 11

 .תאריךבאותןשהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותסדוהפרווחעלהביניים
לתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלהקטוריוןירהד

שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם 11בינייםלתקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומיחשבונאות
עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו .וחסכוןביטוחההון,

סקירתנו.

הסקירההיקף

מדיעשלירה"סקבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספינ;ידעשלסקירההיישות".שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלנערכתהבינייםלתקופותיכספ

הכספייםניםניילעהאחראייםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהים.ואחראנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתוהיםמזלהיותיכוליםשהיוםיהמשמעותיהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלכו

ביקורת.שלדעתחוותמחוויםאנואין Iןלכבהתאם

מסקנה

אינוהכ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

לדרישותכהתאםו IAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך
 .הממשלתיותהחברותרשותוהוראותוחסכוןביטוח Iההוןשוקאגףשלהגילוי

 2021באוגוסט, 19

רב,בזדר
 'ושותיזראןגורדונסקי

שברן) ,רן



דירקטורהרת_הצ

תכטחזזל uשכתיצגיס tנ 'iושגגקטןתותיפיגלרדבכףס uיח rח(תות<להממשהחרבותתרכ pתל oאבהת
 .כימnצירזt ,אני, , ZOOSחתשסייה·נקדוטירון)ר nח 11ןןןםיחtמ.פ(וחת••דח

סנילגנשטפוותהשתלנןרקלניהולחרב Mשליקרטןריוןדהח mהכספייםדחןח\תאתגתנחי • 1
 . lתד\חו n •לח(ליחדגיםת{ש z02גשתנשלחשכילרכעון ) nחחנר-(להלןג"עמ

עובדהשלטןבאלגצמםליטל oאכיהחוזותדתווחת,תאשחבnניולאדחלבד~תי-גהאתס • 2
שה::ךתוכהנסירלא .תטישכהמצגיםנ,כידהץוחניתהותמהדבועשלמגצחבסחסרולאתיות nמ

 ,ברוחותח o ,המכו~ pתל ~יתחכתימעטיםיחיולא ,מג.י4ים oאות uנית

דבוחלוכל nאחרכספינודיעוהכספייםרוחותהדןחו.ת nאתושבחתכואלרורתנ.ז•ל<דיגהאתס . 3
צאותוחהכזזפי,מ.וצגאת ,המהותיותהחביונתמכלאנות,אנזפןמשקפים·חדירקטוריוו

 .בדוחותהמו_צגיםלתקומתלימיםעהמיתיסבזטיותיםוהשיטיהצעמיהבון oחשייטיי ,הפשלות

שלוחבנo n\להתקיימוונ oלקבירע,ץח.ו,וית ,כדוהרההצריסהמצהrזנגרהאחירםלצד tאני . 4
גונוגראוכאלה,ליםנהוותקרבןעבכקלכןהכחאtנ .בדוחותחדנרשנליויצווןלוהנליםקר(ת:ב

התמייסחמהותיעידשמלהבטיח oהםי\עריאכלה,יסוהנלבקרותשלuחוקיפMתקלנעיתס
 .דהוחותשל nח.דגגתקופתלן nנמכפרט ,כחרבה noאריודי,יל'לדי{!יתוכמואבלחהר.ב,

חחונהשלהמנקרהחשמןאה r1לגלייוכטו,חצחהר oהמב~חירי nנחרנן"י)ח.ריסאני . 5
 :כיורתהעדפיתהערתכנועל oברoבת.שלח,דיקרטוריון\ל

הקרבשלכהפעלתהאוכיnתע pבת\מחותי nותולשחהו oחטשונועתייםייחליקולכאת>א
 , oשולרחחןכחיכולתלעלערהלהש~עסיבראבופןוליםהלעפי oכדיווחעל ת'"נפימ
 'כסיפמיעדרוווחולסכם 'דעלב

עליב oיראחעודביםאוםנכנחלשמיערכנסמחותות,שאיחכוביוםחותיתכיורמ,ית,תלכ)ב
 .חתרבהשלכטיפדיווחעלהפנימיתבקכרחנושמועתיתפקדי

דיונל:ו(על Iחאראדrנגלמא.חריותאלמאחריותילגועוזכיל:עילאבונוראין

 ioz1אכווגסט, 19
אתריך
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ל"מנכהצהרת

טחתבלהשניתנוםוהמצגיוטנקשנהפעולותברבדנוסף n11נדותוהממשלתיהחברותתולתקנבהתאם
 :יכמצהירסלע,תמיראני, ,-2005התשסייהדירקטוריון)הח 11ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1
ות).חודה-להלןיחד(שניהם 2021תכששלהשנילרבעוןרה)בהח-(להלןמ 11עב

הדעובשלנכוןלאמצגולליםכאיכםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהאתם . 2
שבהןהנסיבותלאור 'שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהסחסרולאמהותית

דוחות.בהמכוסהלתקופההתייחסבמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתנו

וחבדלוהכלאחרכספיעדומיהכספייםהדוחות ,וחותדהתאשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאותהכספי,צב 1הכאתתיות,והמההבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

ת.ובדוחהמוצגיםולתקופותמיםילהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלרהבחבתםוולהתקיימיעתםקבלאיראחו,זכהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
ונגרמאוכאלה,ונהליםותקרבענובקלכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןונהליםבקרות
המתייחסמהותישמידעחילהבטהמיודעיםכאלה,הליםונבקרותשלפיקוחנוחתתתםלקביע
 .הדוחותשלההכנהתפותקבמהלןבפרטה,רבחביםראחידיעללדייעתנומובאלחברה,

ההחברשלקרבהמבוןהחשואהלרגילינוו,כזצהרההמצהיריםהבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססשלה,ולדירקטוריון

הקרבשלבהפעלתהאוקביעתהבתוהמהותיוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,םלרשוהחברהיכולתעלעהרללהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;פיסכמידעוחוולדלסכםלעבד'

אחריםעובדיםאוכ~נהליםשמעורביםמהותית,שאינהוביןמהותיתביותרמית,כל )ב
 .ברההחשלכספידיווחעלהפנימיתרהקבבמשמעותיתפקידנעלי

 .ןידלכפיעל Iאחראדםכליותרמאחאותיומאחרילגרועכדילעילבאמוראין

 2021 ,באוגוסט 19
תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתושניתנוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף(דו"חהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כיירמצהווירי,סראובןאני, , 2סס sה- 11התשסוריון)רקטהדיח 11ודוהכספייםותח 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתתיבחכ . 1
 .הדוחות)-להלןדיח(שניהם 2021שנתשלהשנילרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאיכםהדוחותהדוחות,אתשבחכתיולאחרידיעתילאםבהת . 2
שבהןותיבהנסלאור Iושניתנמצגיםהשכדיהנחוץתמהותידהובעשלגצמבהםחסרולאמהותית

בדוחות.מכוסההלתקופההתייחסבמטעיםיהיולאמצגים,םאותניתכו

בדוחלולהכאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
אותוצת Iהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,תוכאאופןבמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםותבזכויוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהותםימולהתקילקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצדאני, . 4
גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .ותבדוחהנדרשגילוילצורךוכהליםקרותב

חסהמתיייותמהשמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
הדוחות.שלנההכהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהםאחריידיעליעתנודילבאמו ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלסבסבהת ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאוקביעתהבהמהותיותוהחולשותייםתהמשמעוםהליקוייכלאתא)
לרשום,הברהחיכולתעללרעהעלהשפיירסבאופןבהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעוחולדולסכם Iלעבד

אחריםעובדיםאוםמכהליםשמעורבי ,מהותיתשאינהןביומהותיתביןמית,רתכלב)
החברה.שלכספיוחיודעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידעליב

 .דיןכליפעל Iאחראדםכלמאחריותואיותירמאחלגרועכדילעילבאמוראין

 2021 ,באוגוסט 19

הלמנ ,ר~רירו"חתאריך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחבינייםדוחותתמצית

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

צמברבד 31ביוני 30ביוני 30

2021 2020 2021 2020 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיאורב

 887 962 443 455 1,849ההשתלמותמקרןניהולמידמהכנסות

' 1 

 887 962 443 455 1,849 5ליותוכלהנהלההוצאות

 887 962 443 455 1,849ההוצאותבלסך

לתקופהרווח

 .םינייבהכספייםמהדוחותדנפרבלתיחלקמהוויםיםהמצורפהנאורים
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

 :כלליא.
"מבעלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה"משפטנים/!-הגמלקופתשלהמנהלתהחברה

 :להלן(מסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלת"החברה") :ן(להל
 :(להלן-2005ה 11התשס ,גמ}ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתההקופה")"

הגמל").קופות"חוק
ישראלמדינתביוקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
 .המשפטניםואיגוד

 .הקרןבתקנוןורלאמבכפוףשכירים,דיולעורכימיועדתהקרן

 :ניהולדמי .ב
לכךאירווח.למטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילותמטרותיה,פיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעיהמרבלשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיוהוראות

 ,המזומניםתזרימיעלודוחותהעצמיןבהוהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחותג.
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשלזה,למידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- 2באור

בינלאומייםכספידיווחכתקניעמידהעלהצהרהא.

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית,
מלאים.שנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .יההרגולצלקודוקס 5שערשל 4לחלק 1לפרקבהתאםערוכיםהדוחות

 ,באוגוסט 19ביוםרהבהחדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
2021 . 

דעתושיקולבאומדניםשימושב.

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרותוהנחאומדניםבהערכות,

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והזיחייבויות

 ( י:1

: i ~ 

ן;ו

1 i • 
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייבינהכספייםלדוחותםיבאור

חובהויתרותחייבים- 3באור

מראשהוצאות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותקרן

חובהויתרותחייבים"כסה

 31ליום
בדצמברביוני 30ליום

2021 2020 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

חש"אלפי

23 21 39 

372 111 121 

395 132 160 

זכותויתרותזכאים- 4באור

 31ליום
רמבבדצביוני 30ליום

2021 2020 2020 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 41 21 23מראשהכנסות
 321 403 382שלםלצאותהו

 7 2ממשלתיותורשויותמוסדות

 369 424 407זכותויתרותזכאיםהכלסך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םינייבםייהכספלדוחותוריםאב

וכלליותהנהלההוצאות- sכאור

כבההרא.

לשנהיםחודש-3לחודשים-6ל
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

יוםבביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2021 2020 2021 2020 2020 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 168 63 42 112 84עמיתיםיותבפנטיפול
 149 29 36 74 63םוריירקטדגמול
 1והפחתותפחת

 56 12 15 25 30דירקטוריםביטוחפרמיית
 22 5 ) 1 ( 11 3ותקשורתמשרדיז;כאחזקת
 16 3 3 6 8ואינטרנטמחשבאחזקת
 258 60 69 131 .132עלהמתפלגוףתפעולהוצאות

 140 34 36 70 72השקעותניהולמיד
 952 234 229 488 464 )ב 5באור(ראהמקצועיייעוץ

 33 6 9 13 17דוחותמשלוח
 3והשתלמויותיםכנס,עיוןימי

 37 9 5 18 14פנסיוניתמסלקהותהוצא
-- 14 14קווושפרסום

887 962 443 455 1,849 
---------

 21 5 5 10 17בסךמיכוןבגיןוצאותהכוללותיותכללוהנהלההוצאות
--= ----

ו'

24 
י\.



בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

(המשך)וכלליותהנהלההוצאות- 5באור

מקצועיייעוץהוצאותפירוטב.

לשנהחודשים-3לחודשים-6ל

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

בדצמבר 31ביוני 30ביוני 30

2021 2020 2021 2020 2020 ----
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפי

 216 54 54 108 108ל 11מנכ

 176 44 44 88 88כספיםמנהל

 112 30 28 56 56משפטייעוץ

-1'16 32 31 88 62פניםמבקר

 91 23 23 1-6' 46חשבוןרואה

 51 12 12 25 25סיכוניםניהול

 20 5 5 10 17מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 46 11 11 23 23אכיפהממונה

 67 17 17 34 34מזכירותשירותי

 9 6 4 10 5אחרמקצועיייעוץ

464 488 229 234 952 
------

קשוריםצדדים- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

ישראל.ומדינתרות)דההסת(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

י"עמנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותרההחבשלההשקעותמנהל-מ 11בעערךרותיינפסגותב.
 .)א Sביאוראהרהתשלומים(לפירוטמ'בע~ערךניירותפסגות

א) 5ראוביראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטוריםג.

 .והפסד)חרוובינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרן.ד
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלזרחותבאורים

תלויותהתחייבויות- 7באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים ,פיועלשהותקנותקנותו 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוקא.

כספיםהעברתיידעלבמועדםלקווסלאראשלעובדיהםמעבידיםשלתוחובבגיןבחוקרטוושפ

המשפטים.יועציהבאמצעותהשארביןבפיגורבותוחגביתלעניועלתופהחברה .לקופה

ות.יתלותביעותאיןהמנהלתהחברהדכגנהדוחותאישורלמועדב.

והתקשרויותהסכמים- 8באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

חשבונותוניהולתפעולשירותילקבלתמ 11בעהפועליםבנקעםהסכם 2008בשנתחתמההחברהא.

 .ברהחהשבניהולהשתלמות)קרן-{משפטניםגמלהקופתלעמיתי

ולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלהמתפעלהבנקהודעתלאור

 ,)''מלם 11(להלןמ 11נעופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכותאת

התבצעהביולי 18בתאריך . 1110712019ביוםלקופהתפעולשירותיןלמתהסכםעלחתמההחברה

מלס.לחברתהפועליםמבנקהתפעולהעברת

מפסגותהקופהנכסישלהשקעותהולינשירותילקבלתהסכםעל 2008מרץבחודשחתמההחברהב.

פסגות.שמקבוצתמ'יבעןערניירות

מחודש ,)"{"פסגותההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביושנערןחדשלסיכוםבהתאם

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

המאזןתאוידלאחראירועים- 9באור

/11/5בתאריך לסיוםיגיעההשקעותלניהולההסכםכיערןניירותפסגותההשקעותמנהלהודיע 2021
פסגות.ההשקעותביתשלהמכירההליןסיוםאורלוזאת 1018/2021בתאריך
 . 30/9/2021לתאריךעדמפסגותאורכההתקבלה 25/712021בתאריך
 .אינפיניטיעםהתקשרותבתהליךהחברה
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