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המנהלתהחברהשלכללייםמאפייניםא.

כלליתיאור . 1

המנהלת")"החברהאו"החברה" :(להלןבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

פעילותהאתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבנישינוייישמה

תאגידיתגמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונת

היחידהפעילותה . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןבשם

 .הקרןניהולהינההחברהשל

במניות.מוגבלתחברההינההחברה

המנהלתהחברהשלהמניותבעליפירוט . 2

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהינההחברה

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

 5עדלמנותהזכותההצבעה,בזכויות 50%-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות .ב

 .דירקטורים

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהלהכרעההזכותלמדינה

ידה.עלהמוחזקתהכרעהמנייתבאמצעותהחברה,

המנהלתהחברהע"יהמנוהלותלקופותשישהאישורים . 3

לקופההמשולמיםכספיםעלחלהאישור .לשכיריםענפיתהשתלמותכקרןאושרההקרן

לאישור(כלליםהכנסהמסלתקנות 19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם

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

 292כללי-מסלול

 1454מנייתי-מסלול

 1455מניות-ללאמסלול

 .לעת)מעת(מתחדש 2022בדצמבר 31ליוםעדהינוהגמלקופתאישורתוקף

יסודבמסמכישינוי . 4

הגמלקופתשלאוהחברהשלהיסודבמסמכישינוייםבוצעולאהדוחתקופתבמהלך

שבניהולה.

הדוחבתקופתמהותייםאירועים . 5
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בעברמונהאשר ,בחברההחיצוניהדירקטורשלכהונתוהסתיימה 2022במרץ 7ביום

 .השקעותועדתוכחברביקורתועדתכיו"רשימשואשר ,המדינהמטעם

בחודשעודהסתיימה ,המדינהמטעםדירקטורשהיה ,נוסףביקורתועדתחברשלכהונתו

 ,חות"הדואישורשבמועד ,כך .במקומואחרדירקטורמינתהטרםהמדינהו 2021נובמבר

 .אחדחברהביקורתבוועדתנותר

המדינהלגורמיפניותבמספרהחברהפנתההחיצוניהדירקטורשלכהונתוסיוםטרםעוד

 .אחרכשירחיצונידירקטורלמנותו/אוכהונתואתלהאריךבבקשה

 .אחרמונהטרםהדו"חותאישורלמועדונכון ,הוארכהלאהחיצוניהדירקטורכהונת ,ברם

 .הנדרשהקוורוםעלעונהואינו ,חסרוהדירקטוריוןהביקורתועדתשלשהרכבם ,כך

ככללקייםמנתועל ,הקרןשלהמשפטיהיועץעםובהתייעצותיותרטובהאפשרותבאין

ועדתהחליטו ,ואישורםהכספייםבדו"חותדיוןלענייןהמתחייביםההליכיםאתהניתן

זהובאופן ,הנדרשהקוורוםעלעונהשאינוחסרבהרכבלהתכנסוהדירקטוריוןביקורת

חות"הדועםבקשרובדירקטוריוןהביקורתבוועדתההחלטותוהתקבלוהדיוניםהתקיימו

הכספיים.

יכנסשמינויו ,נוסףביקורתועדתחברהדירקטוריוןמינה 2022במרץ 24ביוםבישיבה

 .הנדרשהאישורקבלתעםלתוקף

 .בדוחותדיוןלקייםהוועדהתוכלמלאבהרכבהביקורתוועדתאיושלאחר

המנהלתהחברהבניהולהקופהשלהכספיהמצבתיאור .ב

המנהלתהחברהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר . 1

 : 31/03/2022-להעמיתיםחשבונותמספר
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מסלול

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

מנוהליםחשבונותכ"סה

מס'

חשבונות

שכירים

2,754 
34 
32 

2,820 

המנהלתהחברהידיעלנטוהמנוהלים,הנכסיםהיקף . 2

היקףהיקף

 ,נכסים ,נכסים

הגידולשיעורנטונטו

{קיטון} 12/2021 3/2022

אחוזיםש"חאלפימסלול

 ) 2.61 %( 403,447 392,907כללימסלול
 ) 2.11% ( 2,325 2,276מנייתימסלול
 ) 3.19% ( 3,544 3,431מניותללאמסלול
 ) 2.61 %( 409,316 398,614סה"כ

המנהלתהחברהשבניהולהקופהתשואת . 3

הדוחופת i7לתברוטונומינליתתשואההמסלולשם

 0.11%יכלל
 1.65%-מנייתי
 1.88%-ותימנללא

נומינליים)(בערכיםומשיכותהפקדות . 4

העברות .ש"חאלפי 6,431ממנהונמשכוש"חאלפי 7,348בקרןהופקדוהדוחבתקופת

11לסךהסתכמוהקרן)אלהעברותבניכוימהקרןהעברות(מהקרןנטו  .ח"שאלפי 437,

המנהלתהחברהעסקימצב .ג

החברהעסקימצב

שותיבדרלעמודנדרשתהיאשאיןהרי ,בלבדענפיתגמלקופתמנהלתהחברהבהיות

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותנדרשותשהןכפי ,מנהלתחברהשלהעצמיההון

 ,)פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמל)קופות(

 .-2012תשע"ב

קרן .למשפטניםהשתלמותקרן-בלבדאחתהשתלמותקרןשלבניהולהעוסקתהחברה

עלניהולהבגיןהנגביםהניהולדמיוככזוענפיתגמלקופתהינהלמשפטניםהשתלמות
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למגבלות(בכפוףבפועלהוצאותיהבגובהניהולדמיהינםמעמיתיההחברהידי

רגולטוריות).

לנותניהןהתחייבויותיהוחייבים,מזומניםושווימזומניםסעיפיכולליםהחברהנכסי

לקרן.השירותים

להםאשרהמנהלתהחברהענייניבמצבשינוייםאואירועיםאירעולאהרבעוןבמהלך

בעסקימהותייםחידושיםאושינוייםחלוולא ,הרבעונייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

 .החברה

ההשתלמותקרןאודותונתוניםמידעריכוז .ד

הקופהעמיתילגבינתונים . 1

; 
לשנה

חושדים-3ל
tחושדים-3י

ב•וםשהתסיימו
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםם tבי

דבצמבר 31במyר f 31במyר 31

2022 ., 2021 2021 
ג1מיתים:חשבונותמספר

 1,292 1,418 1,248פעילים

 1,582 1,648 1,572פעיליםלא

נטומנוהלים~נכסים

 :}ח"ש{באלפי

 264,041 261,033 255,843פעילים

 145,275 146,846 142,771פעיליםלא

תואצתייםנתונים

 :}ח"ש{באלפי

מצטרפיםעבורמשובתיםגמוליםדמי
97 76 134 

חדשים

 32,875 8,148 7,348גמוליםמדמיתקבולים

 64- 41פעמייםחדגמוליםמדמיתקבולים
 233 153-לקופהצבירההעברות

11מהקופהצבירההעברות  57י 587 18י 032 437,
 :תשלומים

 19,904 4,200 6י 431פדיונות
---אחרים
הוצאותעלהכנסות(הפסדים)עודף

) 182 ( 13,445 45,334 
לתiוופה

 :}ח"ש{באלפימנכסיםשבגבוניהולדמי

 1,797 444 440פעיליםולאפעילים
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--- :) nש"(באלפימהפקדותשנגבוניהולדמי

במונחיםמנכסיםממוצג1ניהולדמישיג1ור

{באחוזים}:שנתיים

 0.44 0.44 0.44םילעיפ

 0.44 0.44 0.44םיליפעלא

מהפקדותממוצג1ניהולדמישיג1ור
{באחוזים}:

---

קשרמנותקיעמיתים . 2

לשנה ·''
חושדים-3ל

חושדים 1'-3
שהסתיימהשהסתיימו

ביוםשהתסיימו
ביוםביום

בדצמבר 31במyר y 31במר 31

 2021 2021נ 2022
קשר:מנותקיחשבונות

 753 705 726תוחשבונמספר

51 52,135 42,025 )ח"שבאלפי(וטנםילהמנוםיכסנ ,030 

21 58 47 )ח"שיבאלפ(םימנכסושנגבלניהודמי 5 

מנכסיםשנגבוממוצעלוהינדמירושיע
0.44 0.44 0.44 

שנתייםנחיםומב

הדיןלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולדמישיעור . 3

תןישנהאוצרמשרדבאישורלאמורובהתאם ,ענפית"גמלכ"קופתמוגדרתהקרןבהיות

 ,בפועלהוציאהשהקרןהוצאותלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,לה

קופותכללעלחלהחוקיבהסדרהאמור .מהיתרות 2%שלמרבישנתילשיעורבכפוף

 .בישראללגמה

שנתיעורישםויהמהוי 0.11 %שלבשיעורהינםהדוחבתקופתבפועלשנגבוולההניידמ

 .-0.44%כשל

מ"בעיהופנסגמללמלםהמשולמיםהסכומיםאתכולליםאלהניהולמידכיר,מובה

 .איתםבהסכםשנקבעושיעוריםהפיעל ,ולאינפיניטי

ההשתלמותבקרןושינוייםהתפתחויות . 4

2.61כשלירידהחלההדוחתקופתב  .הקרןע"ינטו ,המנוהליםבנכסים-%
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נרשמומניותוללאמנייתיבמסלולים .בתקופהחיוביתתשואהנרשמהכלליבמסלול

 .בתקופהשליליותתשואות

בתקופהאחרותלקרנותלהעברותביחסאחרותלקרנותהעברותבסעיףירידהנרשמה

שנתית.ברמהוכןאשתקדהמקבילה

 .שנתיתברמהוכןאשתקדהמקביללרבעוןביחסלקרןההפקדותברמתירידהנרשמה

חקיקהוהוראותמהותייםשינוייםה.

גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוח'תקנותהתקנותבקובץנתפרסם 2.3.2022ביום

 .-2022התשפ"בשעה),(הוראתעסקאות)ביצועבשלישירות(הוצאות

שעההוראתבמסגרתהמאפשרבאופןישירותהוצאותתקנותתוקנו 9.9.2020ביוםכזכור

 :כדלקמןישירותכהוצאותהבאותבהוצאותלהכיר

 ;קשור)צד(שאינןהשקעהקרנות . 1

 ;בחו"ל)שעיקרןהשקעותבגין ,קשורצד(שאינוזרתיקיםמנהל . 2

בחו"ל);שעיקרןהשקעותבגין ,קשורצד(שאינוישראליתיקיםמנהל . 3

משותפותהשקעותבחוקכהגדרתה ,קשורצד(שאינומחקהקרןלרבותנאמנותקרן . 4

 ;בנאמנות)

קרןשלהחריגהללא ,בנאמנותמשותפותהשקעותבחוק(כהגדרתהעיליתטכנולוגיהקרן . 5

 ;קשורצדשהינה

 ;חוץקרן . 6

 .סלקרנות . 7

 .הקופהמנכסי 0.25%שלתקרהעדאלההוצאותהוגבלושעההוראתבמסגרתכןכמו

סעיף(לאוראוטומטיתהוארכהוהיא 28.2.2021ביוםלפקועהייתהאמורההשעההוראת

פקעה).ואז , 6.7.2021ליוםעד ,הכנסת :יסודלחוק 38

 . 6.4.2022ליוםעדרטרואקטיביתהשעההוראתהוארכההתקנותפיעל

בינייםהכספייםהדוחותאישורהליךבדברגילוי .ו

 .ואישורםהכספייםבדוחותדיוןעלהמופקדהאורגןהואהחברהדירקטוריון . 1

ופועל ,בינייםהכספייםהדוחותאישורבהליךהעלבקרתעלמופקדבחברההכספיםמנהל . 2

 .בחברהעוצבואשרהבקרותבמסגרת

מאזן.כוועדתבשיבתההכספייםבדוחותדנההביקורתועדת . 3
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הוועדהחברישללעיונםהועברו ,החברהשלהכספייםהדוחותאישורהליךבמסגרת . 4

השוואהודוחהדירקטוריוןדוח ,הכספייםהדוחותשלטיוטותוהדירקטוריון

 .בוועדהלדיוןהקבועההישיבהמועדלפניימיםמספר ,תקציבית

הנושאיםשלבחינהלאחרוגובשויושמוהכספייםהדוחותלאישורהוועדההמלצות . 5

 :הבאים

 ;הבקרהאפקטיביותבנושאודיוןהכספיבדיווחהקשורותהפנימיותהבקרות .א

 ;הכספייםבדוחותהגילויונאותותשלמות .ב

שלמהותייםבענייניםשיושםהחשבונאיוהטיפולשאומצההחשבונאיתהמדיניות .ג

החברה.

לישיבתקודםהדירקטוריוןלחבריהועברו ,הכספייםהדוחותבצירוףהוועדההמלצות . 6

 .הדירקטוריון

ונהליםלבקרותגילויז.

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכו ,המנהלתהחברהשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף ,החברההנהלת

החברהשלהגילוילגביוהנהליםתוהבקרשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופה

זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהחברהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעל .המנהלת

לעב,ד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

 .אלו

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2022במרץ 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו ,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימית

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיע
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

עלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברות

 2007-התשס"חכספי),דיווח

מהותיבאופןשהשפיעונוייםיישחלולא 31/03/2022ביוםהמסתיימתלתקופההאחרוןברבעון

בחברה.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאו

 Vl 2022במאי 26
דירקטורתאריך

 2022במאי 26
תאריך

 0/_ 2022במאי 26
כספיםמנהל ,סוויריראובןרו"חתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כימצהירסלע,תמיראני,

המנהלת")"החברה :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח"). :(להלן 31/03/2022ביוםשהסתייםלרבעון

שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

יהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

בדוח.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

למועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאות

בדוח.המכוסיםולתקופות

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענוא.

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,המנהלתבחברה

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוב.

שהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספיים

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוג.

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן-הערכתנו;עלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד.

שלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלתהחברה

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

 ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן-כספי;מידעעלולדווחלסכםלעב,ד

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכלב.

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסווירייראובןאנין

המנהלת")"החברה :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 ."הדוח") :(להלן 31/03/2022ביוםשהסתייםלרבעון

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

בהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופה

 ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

ולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכל

בדוח.המכוסים

לגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוי

המיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

 ,המנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהתבסס

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו .ד

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

וכן- .כספידיווחעלהמנהלת

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלת,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 :כספידיווחעלהפנימית

הפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לסכם ,לעבד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעל

וכן- ;כספימידעעלולדווח

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחות

 2022במרץ 31ליום

מבוקרים)(בלתי



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2022במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות

מבוקרים)(בלתי

הענייניםתוכן

החשבוןרואישלסקירהדוח

מודע

17 

הצהרות

יפסהכהמצבעלבינייםדוחות

18-20 

21 

 22סדוהפחוורבינייםדוחותתמצית

 23-28םבינייהכספייםלדוחותבאורים



חשבוןרואיושות'ביטראןגורודנסקי,

 6425404אביב-תל , 4מרמורקרחוב
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שלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

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

הדירקטוריון .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהוהפסדרווחעלהביניים
חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

 ,ההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם 11ביכייםלתקופותכספי"דיווח IAS34בינלאומי
עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו .וחסכוןביטוח

 .סקירתנו

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראייםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלכו

 .ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואיו ,לכךבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

לדרישותובהתאם IA,534בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך
 .הממשלתיותהחברותרשותוהוראותוחסכוןביטוחההון,שוקאגףשלהגילוי

 ,רבדו iבכ
ושות'יטראןגורודנסקי

שנוןרו

 zozz 1במאי 26



דירקטורהצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשככקטרהפעולותבדברנוסף n ~,(דןהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
 :כימצהירה, ,אני , zסס sה-"התשסהדירקטוריון)ח' 1רדרהכספייםרת n ,,הדר

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחכתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם zozzשכתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ"בע

z . עובדהשלככרןלאמצגכולליםאיכםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

בדוחות.המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהירלא ,מצגיםאותםניתנו

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

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכריותוהשינוייםהעצמיבהרןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית ,כזרהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואר ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזרהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהארבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 ;כספימידעולדווחלסכם ,לעבד

בעליאחריםעובדיםארמנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהרביןמהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמערתיתפקיד

 .דיוכלפיעל Iאחראדםכלמאחריותארמאחריותילגרועיכדלעילבאמוראין

 zozz i(l ,במאי 26
דירקטורתאריך
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח''נדרהממשלתיותחברותהלתקנותבהתאם
 :כימצהיר ,סלעתמיר ,אני , 2סס sה- 11התשסהדירקטוריון)ח 11ודרהכספייםחרת 11הדר

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחכתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2022שכתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמייבע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאיכםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור 'שניתכושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתכו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3
תוצאות 'הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,כאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהרןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו ,כאלהוכהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בזרחותהנדרשגילוילצורןוכהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהוכהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולזרוחלסכם 'לעבד

אחריםעובדיםאומכהליםשמעורבים ,מהותיתשאיכהוביומהותיתבין ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2022 ,במאי 26

תאריך
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הכספיםמנהלהצהרת

n(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסף 11
nודוהכספייםות n , 1הדו  'כימצהיר ,סוויריראובן ,אני , 200sה-, 1התשסהדירקטוריון) 11

למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחכתי . 1
 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2022שנתשלהראשוןלרבעוןהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2
שבהןהנסיבותלאור ,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנו

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

 .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי Iכזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4
גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכןבהתאם .בדוחותהנדרשגילוילצורןםיוכהלבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 'כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5
 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)
 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית
 iכספימידעולדווחלסכם ,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)
 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיוכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 ~ 2022 ,במאי 26
nרותאריך מנהל ,סוויריראובן 11

כספים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלבינייםדוחות

במרץ 31ליום

2022 2021 
מבוקרבלתי

 31ליום
בדצמבר

2021 
מבוקר

ש"חאלפיבאור

נכסים:

קבוערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

3 

1 
52 

299 

2 
113 
263 

1 
116 
214 

 331 378 352הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

 :התחייבויות
 331 378 352 4זכותויתרותזכאים

ההתחייבויותכלסך

וההתחייבויותההוןכלסך

331 378 352 

331 378 352 ----
 .בינייםהכספייםמהדוחות 1liבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים

 ~-i 2022 1במאי 26
אישורתאריך

דירקטורהכספייםהדוחות

__,.,-/0 
סוויריראובןחיירו

כספיםמנהל
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מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

פסדוהחרווםייניבחותודתיתמצ

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיבאור

 1,797 444 440ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,797 444 440 5וכלליותהנהלההוצאות

 1,797 444 440אותצההוכלסך

הפלתקורווח

 .בינייםהכספייםמהדוחותכפרדבלתיחלקםימהווםיהמצורפםיהנאור
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

כללי: .א
מ"בעלמשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברה-"משפטנים"הגמלקופתשלהמנהלתהחברה
 :(להלןמסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןהגמלקופתאתמנהלתהחברה")" :(להלן

 :(להלן-2005ה 11התשס ,גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה )"הקופה"
 .)"הגמלקופותחוק"

ישראלמדינתביוקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקופה
 .המשפטניםואיגוד
 .הקרןבתקנוןלאמורבכפוף ,שכיריםדיולעורכימיועדתהקרן

 .ב

 .ג

 :ניהולדמי
לכךאי .רווחלמטרותיהיולאנכסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה
 .הדיןהוראות

 ,המזומניםתזרימיעלודוחותהעצמיבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות
וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונההפעילותאופיבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר

 .בקופההעמיתיםלחשבונותנזקפותוהוצאותיההכנסותיה

החשבונאיתהמדיניותעיקרי- zבאור

 .א

 .ב

בינלאומייםכספידיווחבתקניעמידהעלהצהרה

ואינהבינייםלתקופותכספידיווח , IAS 34ל-בהתאםנערכההבינייםהכספייםהדוחותתמצית
 .מלאיםשנתייםכספייםבדוחותהנדרשהמידעכלאתכוללת

 .הרגולציהלקודקס 5שערשל 4לחלק 1לפרקבהתאםערוכיםהדוחות

 . 2022 ,במאי 26ביוםהחברהדירקטוריוןידיעללפרסוםאושרההבינייםהכספייםהדוחותתמצית

דעתושיקולבאומדניםשימוש

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת , IFRSל-בהתאםהכספייםהדוחותתמציתבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות

 .אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר .והוצאותהכנסות ,והתחייבויות
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייכספהותחדולםירובא

הבחותרותויםיבחיי- 3ורבא

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 37 25 18מראשהוצאות

 70 88 34קשורצדלמשפטנים-השתלמותקרן

 9אחרים

 116 113 52חובהויתרותחייביםכ"סה

תוכזתרותויםיכאז- 4באור

 31ליום
בדצמברמרץב 31ליום

2022 2021 2021 

מבוקרקרומבבלתי

ש"חאלפי

 38 27 19מראשהכנסות

 288 348 329לשלםהוצאות

 3 3 2ממשלתיותורשויותמוסדות

 2 2םיאחר

 331 378 352זכותויתרותזכאיםהכלסך
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

תיוכללוהנהלההוצאות- sבאור

כבההרא.

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

ש"חיפאל

 168 42 42עמיתיםבפניותטיפול

 133 27 29דירקטוריםגמול

 1והפחתותפחת

 63 15 17דירקטוריםביטוחפרמיית

 20 4 2ותקשורתמשרדיםאחזקת

 14 5 3ואינטרנטמחשבאחזקת

 256 63 63המתפעללגוףתפעולהוצאות

 149 36 41השקעותניהולדמי

 922 235 231ב) 5באור(ראהמקצועיות

 33 8 5דוחותמשלוח

 11והשתלמויותכנסים,עיוןימי

 27 9 7פנסיוניתמסלקההוצאות

440 444 1,797 

מיכוןבגיןהוצאותכוללותוכלליותהנהלההוצאות
 30 12 5בסך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייניבםייכספהותחדולםיראוב

ך)מש(התיוללכוהלהנהתוצאהו- sבאור

מקצועיותהוצאותטפירוב.

לשנה
שהסתיימה

ביוםביוםשהסתיימוחודשים-3ל

בדצמבר 31במרץ 31

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפי

 216 54 54ל 11מנכ

 176 44 44כספיםמנהל

 112 28 28משפטייעוץ

 125 31 30פניםמבקר

 91 23 23חשבוןרואה

 51 13 13סיכוניםניהול

 29 12 5מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 46 12 12אכיפהממונה

 68 17 17מזכירותשירותי

 8 1 5אחרמקצועיייעוץ

231 235 922 

םקשוריצדדים- 6באור

 :לחברהקשורצדהמהוויםהגופיםפירוטלהלן

 .ישראלומדינתההסתדרות)(להלןהמשפטניםאיגודהחדשה-העובדיםהסתדרותא.

מנוהלותהשקעותיהןאשרגמלוקופותהחברהשלההשקעותמנהל-פסגות) 3.10.21(עדאינפיניטי .ב

 .א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטעל-ידו

א) 5ביאורראההתשלומים(לפירוטבחברההמכהניםהדירקטורים .ג

 .והפסד)רווחבינייםדוחותבתמציתהכנסותוכן 3בביאוריתרות(ראהלמשפטניםהשתלמותקרן .ד
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מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיינביםייכספהחותודלםוריאב

תלויותהתחייבויות- 7באור

בנסיבותהחברהעלהתחייבותמטילים ,פיועלשהותקנוותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתחוק .א

כספיםהעברתידיעלםבמועדסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגיןבחוקשפורטו

 .המשפטיםיועציהבאמצעותהשארביןבפיגורחובותגביתלעניופועלתהחברה .לקופה

 .תלויותתביעותאיןהמנהלתהחברהכנגדהדוחותאישורלמועד .ב

תקשרויותוהםיסכמה- 8באור

 :שירותיםנותניעםמהותייםהסכמיםלחברה

וניהולתפעולשירותילקבלתמ 11בעופנסיהגמלמלסעםהסכם 11/0712019ביוםחתמההחברה .א

 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-(משפטניםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

 .מ 11בעהפועליםבנקבאמצעותנוהלההקרן ) 2019ביולי 18 (למלםההעברהמועדעד

 .הקרןנכסישלהשקעותניהולשירותילקבלתאינפיניטיההשקעותמנהלעםהתקשרההחברה .ב

שירותיםקיבלההחברה ) 2021באוקטובר 3 (לאינפיניטיההשקעותתיקניהולהתעברתמועדעד

באוקטובר 3(עדמ 11מע 0.035%+תינוהניהולדמישלהגביהאחוז .מ 11בעערךניירותמפסגותאלו

2021 0.035% (. 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםאירעוים- 9באור

מטעםבעברמונהאשרבחברה,החיצוניהדירקטורשלכהונתוהסתיימה 2022במרץ 7ביום
 .השקעותועדתוכחברביקורתועדתרייכיושימשואשר ,המדינה

נובמברבחודשעודהסתיימה ,המדינהמטעםדירקטורשהיה ,נוסףביקורתועדתחברשלכהונתו
בוועדתנותר ,חות 11הדואישורשבמועדכ,ן .במקומואחרדירקטורמינתהטרםינהדוהמ 2021

 .אחדחברהביקורת

בבקשההמדינהלגורמיפניותבמספרהחברהפנתההחיצוניהדירקטורשלכהונתוסיוםטרםעוד
 .אחרכשירחיצונידירקטורלמנותו/אוכהונתואתלהאריך

כ,ך .אחרמוכהטרםהדוייחותאישורלמועדונכון 'הוארכהלאהחיצוניהדירקטורכהונת 'ברם
הנדרש.הקוורוםעלעונהואינו ,חסרוהדירקטוריוןהביקורתועדתשלשהרכבם

הניתןככללקייםמנתועל 'הקרןשלהמשפטיהיועץעםובהתייעצותיותרטובהאפשרותבאיו
ועדתהחליטו ,ואישורם 2021לשנתהכספייםחות 11בדודיוןלענייוהמתחייביםההליכיםאת

התקיימוזהובאופן 'הנדרשהקוורוםעלעונהשאינוחסרבהרכבלהתכנסוהדירקטוריוןביקורת
 .הכספייםחותייהדועםבקשרובדירקטוריוןהביקורתבוועדתההחלטותוהתקבלוהדיונים

עםלתוקףיכנסשמינויונוסף,ביקורתועדתחברהדירקטוריוןמינה 2022במרץ 24ביוםבישיבה
 .הנדרשהאישורקבלת

 .בדוחותדיוןלקייםהוועדהתוכלמלאבהרכבהביקורתוועדתאיושלאחר
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