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 ) certification (הצהרה

כי:מצהירשגב,יורםאני,

 31.03.2012ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן")(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן:

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בדוח.

מכלנאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-קרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלקרן,המתייחסמהותישמידע

הדוח;של

מידהלספקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

ההון;שוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכ\-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

וכן-לקרן·

הביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהדירקטוריון,של

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכםלעבד,לרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,

וכן-לקרן;הנוגע

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

לקרן.הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

 f \דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

I 

) 

 2012במאי 31
שגביורםתאריך

מנכ"ל
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 ) certification (הצהרה

כי:מצהירסווירי,ראובןאני,

 31.03.2012ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן")(להלן:למשפטניםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
"הדוח").(להלן:

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בדוח.

מכלנאות,באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן-קרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובאלקרן,המתייחסמהותישמידע

הדוח;של

מידהלספקהמיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

ההון;שוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,

וכו-לקרן·

הביקורתולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,החשבוולרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפגימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהדירקטוריון,של

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,

וכן-לקרן;הנוגע

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביומהותיתביותרמית,כל )ב(

לקרו·הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין·כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו

 2012במאי 31
סוויריראובותאריך

כספיםמנהל
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למשפטניםהשתלמותקרו

בינייםכספייםדוחות

 2012במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



למשפטניםהשתלמותקרו

החשבוןרואהשלסקירהדוח

בינייםמאזנים

בינייםוהוצאותהכנסותדוחות

בינייםכספייםדוחות

 2012במרץ 31לוום

מבוקרים)(לא

בינייםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

עמוד

7 

8 
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שלדלירקטוריווהמבקריםהחשמןרואישלסקירהדוח

למשפטניםהשתלמותקרו

fJ בוא

המאזןאתהכןללייהקרן"),(להלןלמשפטניםהשתלמןתקרןשלהמצןרףהכספיהמידעאתסקרנן

השינוייםעלבינייםהדוחןאתןההןצאןתההכנסןתעלבינייםהדןחאת , 2012במרץ 31ליוםביניים

תאריך,באןתןשהסתיימהחודשיםשלןשהשללתקןפההעמיתיםבזכויות

לתקןבהתאםזובינייםלתקןפהכספימידעשלןלהצגהלעריכהאחראיםןההנהלההדירקטוריון

שןקאגףשלהגילןילדרישןתובהתאםביניים"לתקןפותכספי"דיןוח IAS 34בינלאןמיחשבןנאןת

 .ןחסכןןביטןח ,ההון

tוקטיזtוהיק?

כספימידעשלייסקירהבישראלחשבןורןאילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנןאתערכנן

בינייםלתקןפןתכספימידעשלסקירה . IIהיישןתשלהמבקרהחשבןןרןאהעיייהנערכתבינייםלתקןפןת

סקירהנהליןמיישןםןהחשבןנאיים,הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירןרים,מורכבת

בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירהואחרים.אנליטיים

הענייניםלכלשניוודעביטחןןלהשיגלנןמאפשרתאינהןלפיכךבישראלמקןבליםביקןרתלתקני

ביקןרת.שלדעתמחןויםאנואיןלכד,בהתאםבביקורת,מזןהיםלהיןתיכןליםשהיוהמשמעןתיים
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מכלערודאינול IIהנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

ביניים"לתקופןתכספייידיווח IAS 34בינלאומיחשבןנאןתלתקןבהתאםהמהןתיות,הבחינות

וחסכוו,ביטוחההון,שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם

ששתיא(-לשות',בוק,ייביו 2012במאי 31ירושלים,
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גכסימ

השקעות

מזומגימושווימזומגימ

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

סחירימעררגיירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

סחירימבלתיעררגיירות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

והלוואותפקדוגות

בבנקיםפקדונות

לאחריםהלוואות

לקבלאחרימוסכומימדיבידגדריבית,

ההשקעותכלסר

חובהויתרותחייבימ

הגכסימכלסר

והתחייבויותעמיתימזכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאים

והתחייבויותהעמיתימזכויותכלסר

מחדשמוין )*(

למשפטניםהשתלמותקרו
בינייםמאזנים

במרץ 31ליום
 31ליום

בדצמבר

2012 2011 
מבוקרבלתי

2011 
מבוקר

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

555 745 106 

15,193 11,990 14,963 

_______ !?l?~_~_ _______ !~l?}_~ _ _______ !?19§_~ _ 

129,987 127,163 135,405 

100,216 91,674 101,387 

108,024 125,466 114,552 

______ ~~~1~.?2_ ______ ~1~1~.9_~ _ _____ .?.~!l~~_'! _ 

18,107 20,761 18,141 

4,423 4,013 4,287 
_______ ~~l?}_~_ _______ ~~l?]_'! _ _______ ~~l~.?_~ _ 

17,194 22,528 14,735 

1,836 1,922 1,882 
_______ !~19}_~_ _______ ~~l~.?_~ _ _______ !~1~}.2 _ 

1,:163 154 1,:968 

_____ .?.~~l~J_~_ ______ '!Q~1~_1_~ _ ______ '!Q?l~.?_~ _ 

354 (*) 175 243 

397,052 406,591 407,669 

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

jG 

407,480 406,351 396,897 

189 240 )*( 155 

407,669 406,591 397,052 

\ 

~, 
1 ,----<:: .. 

סוויריראובןשגביורם

כספיםמנהלמנכ"ל

 2012במאי 31
אישורתאריך

הכספייםהדוחות

מצא-רוםאסתי

דירקטוריוןיו"ר
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(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

סחיריםערךמניירותסה"כ

סחיריםבלתיערךמניירות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

סחיריםבלתיערךמניירותסה"כ

והלוואותמפקדונות

בבנקיםפקדונות

לאחריםהלוואות

והלוואותמפקדונותסה"כ

אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי

עמלות

חייםביטוחפרמיית

מיסים

ההוצאותכלסך

לתקופהנטו(הפסדים)הכנסות

למשפטניםהשתלמותקרו
ביניימוהוצאותהכנסותדוחות

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

ביוםשהסתיימוחודשים-3ל

במרץ 31

לשנה

שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2011 2012 2011 
מבוקרמבוקרבלתי

ח IIשאלפיח IIשאלפיח IIשאלפי

103 98 467 ------------------------------------------------

1,042 ) 1,193 ( 5,632 

2,825 1,056 1,669 

5,599 ) 1,286 ( ) 20,990 ( 

_ §§ L1 ~ __________ נ?~~ t!t. _________ נ~~~ t. ~ 1_ _( ________ 

1,022 425 ) 116 ( 

) 41 ( 371 1,044 

981 796 928 ------------------------------------------------

249 266 815 

102 15 ) 26 ( 

351 281 789 ------------------------------------------------

12 ------------------------------------------------

_). Q ~ 1_Q!. _________ נ§~~ t ___________ ?1 ~ 2נ_!t. _( ________ 

478 466 1,741 

59 28 217 

59 58 235 

23 14 146 

619 566 ?J.. ~ L ~ __________ 
--------------------------------

10/282 ) 814 ( ) 13/832 ( 
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למשפטניםהשתלמותקרו
בינייםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

2012 2011 

מבןקרבלתי

לשנה

שהסתיימה

ביןם

בדצמבר 31

2011 

ביןםשהסתיימןחןדשים-3ל

במרץ 31

מבןקר

ח IIשאלפיח IIשאלפיח IIשאלפי

-~~~~~~-~--------~~~~~~-~--------??~~~~~-------התקופהלתחילתהעמיתימזכויות

הפרשות:

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות-שכירים

35,519 8,170 8,703 

11,824 2,723 2,901 

142 68 194 

---------~~~~~~- _________ 1_~~~~!_ ---------~~~~?~-

אחרותהפרשות

ההפרשותכלסך

תשלומימ:

 7,183-?~~~~----------שכיריםלעמיתים
-------------------------~~~~?~-

זכויותהעברת

הקופהחשבונותאלזכויותהעברת

הקופהמחשבונותזכויותהעברת

אחריםממסלוליםהעברות

אחריםלמסלוליםהעברות

נטו(הפסדימ)הכנסות

176 112 43 

(14,807) (3,050) (3,833) 

1,613 150 

(1,613) (150) 

_______ }!_~~~~!J (2,938) _________ ~~~~?PJ ----------------

----------~~~~~- 840 301 
---------------- ----------------

_______ }!_~~~~3J (814) _________ 1_~~~~!_ ----------------

396,897 406,351 407,480 

נטוזכויות,העברת

נטוצבירה

התקופהלסוףהעמיתימזכויות

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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כלל·- 1באור

למשפטניםהשתלמותקרו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

נערכושלפיהםמקובליםחשבונאותכלליאותםלפימצומצמתבמתכונתנערכואלובינייםדוחות . 1
 . 2011בדצמבר 31ליוםהקרןשלהמבוקריםהדוחות

הדיווחתקניהוראותאתהמחילחוזרוחסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהפרסם 7/5/07ביום . 2
הבינלאומייםהכספיהדיווחתקניליישום . 111/08מיוםהחלמוסדיים,בגופיםהבינלאומייםהכספי

הקרן.שלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהאין

דיןעורכיהםהקרןעמיתיהמשפטנים.ואיגודישראלמדינתביןקיבוציהסכםבעקבותהוקמההקרן . 3

תפעולי.ומנהלכספיכנאמןלקרןמשמשבע"מהפועליםבנקהציבורי.בשרות
שלאורגניזציה")-הר"(מחדשהארגוןהליך 1.1.10ביוםהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהתאם
החברהאתוגםהקופהאתגםיחדיוהמכילהת Iתאגידקופההקרןהייתהההליךלהשלמתעדהקרן.

המנהלת.
המנהלתהחברהביןורישומיתמשפטיתחשבונאית,הפרדהנעשתהמחדשהארגוןהליךבמסגרת

החברהבנוסף,הקופה.עמיתילטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשםעלנרשמוהקופהונכסילקופה
הרהטרם(החברההתאגידיתהקופהשלההתחייבויותכלאתעצמהעלליטולהתחייבההמנהלת

כלפימעבידעובדיחסילסיוםהתחייבויותלמעטשלישייםוצדדיםהקופהעמיתיכלפיאורגניזציה)

 .חברההעובדי
לחברההמתאיםלתקנוןהחברהתקנוןותוקןהגמללקופתחדשתקנוןנערךמחדש,הארגוןבמסגרת

החברות.רשםידיעלאושרהמנהלתהחברהותקנוןהאוצרמשרדידיעלאושרוהתקנוניםהמנהלת.
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