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(certification) הרהצה

כי:מצהיר ,סלעתמיר ,אני

 2019במרץ 31ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן") :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

 .)"חו"הד(להלן:

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בדוח.

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחותידיעתי,עלבהתבסס . 3
והתנועההעמיתיםמכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראבי . 4

וכן-קרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )(א
ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(
חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותכךלוהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלרהיסב

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשליהגילולגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחנויליג )(ד

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןעילהשפשצפויריסבאו,יתומה

וכן-לקרן.

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5
 :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,ןורקטורייהדשל

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(
כספימידעעלודלווחלסכםלעב,דלרשום,המנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספ,י

וכן-לקרן;הנוגע

להםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(
 .לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2019יבמא 23
תאריך
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 ) certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סוויריראובן ,אני

 :(להלן 2019במרץ 31שהסתייםוןלרבע"הקרן") :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").

מהותיתעודבהשלמצגבוחסרלאותיתומהעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהבתסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

בדוח.

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםתיומכוהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,ותיהמהותהבחינות

 .בדוחסותוהמכולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםתובקרשלומםיולקלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-ןוכקרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחםיהמיועד ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנווא ,כאלהונהליםבקרותוקבענ )(א

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,ןלקרהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,יכספוחדיועלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהוקבענ )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךיהכספהדיווחתומהימנלגביביטחוןשלסבירה

 ;וןההשוקעלהממונהלהוראותומקובלים

האפקטיביותילגבמסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )(ג

וכן-הערכתנו;עלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,ויהגיללגבינהליםוההבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתב.בקרהשינויכלוחבדגילינו )(ד

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסבירוא ,מהותי

וכן-לקרן.

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

 :לקרןהנוגעכספידיווחעלתיהפנימהבקרהלבגיביותריתהעדכנוהערכתנעלבהבתסס ,וןריוהדירקטשל

חוודיעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתהיותותהמהוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )(א

כספימידעעלודלווחלסכם ,לבעד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםיםבדועמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרמית,כל )ב(

לקרן.הנוגעיכספדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותיעולגרכדילעילרובאמאין

 ~ 2019במאי 23
ריויסוראובןרו"חתאריך

כספיםמנהל
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למשפטניםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2019במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



למשפטניםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2019במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא

הענייניםתוכן

ןהחשבורואישלסקירהדוח

עמוד

7 

 8בינייםהכספיהמצבעלדוח

 9הוצאותוהכנסותעלבינייםדוח

 10העמיתיםבזכויותםוייניהשעלבינייםדוח

 11-12בינייםהכספייםלדוחותבאורים
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שללדירקטוריוןהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

למשפטניםהשתלמותקרן

מבוא

אתהכולל ,)"הקרן" :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
ואתהוצאותוהכנסותעלהבינייםדוחותאת , 2019במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלח 11והדתמצית
באותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופותהעמיתיםבזכויותשינוייםעלהבינייםדוחות
זובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהיכהרלעאחראיםוההנהלההדירקטוריוןתאריך.
ישותדרלובהתאםביניים"ותלתקופכספי"דיווח lAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
לתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו .וחסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףשלהגילוי
 .סקירתנועלתבססהבזוביניים

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל 1סקירהןלתקבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה .היישות"שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםותלתקופכספי

הכספייםלענייניםייםהאחראאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתהיכהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהןולפיכבישראלמקובליםקורתיבלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלכו

ביקורת.שלדעתחוותמחוויםאנואיןלכ,ןבהתאם

מסקנה

אינוהנ"להכספישהמידעלסבורלכוהגורםרדבליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
לדרישותובהתאם rAS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכלערוך

 .הממשלתיותהחברותותרשוהוראותוחסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףשלהגילוי

 2019 ,במאי 23

 ,רבבכבדו

ושרת'טדאן~ ..\וגדדו,ס r ~ l חשביי



למשפטניםהשתלמותקרן

בינייםהכספיהמצבעלדוח

וטףשרכוש

םימזומנויוושניםוממז

בהוחתוויתריםייבח

 31וםיל
בדצמבררבבמ 31ליום

2019 2018 2018 
מבוקרמבקורבלתי

ח"שאלפיח"שפיאלש"חאלפיאורבי

17,451 17,380 15,409 

3 693 2,501 613 

פיננסיותהשקעות

סחיריםחובנכסי

םיריסחםינשאחובנכסי

מניות

אחרותותהשקע

פיננסיותהשקעותכלסך

םיהנכסכלסך

זכותויתרותזכאים

םיהעמיתזכויות

העמ•תיםוזכויותההתח"בו•ותכלסך

ביניים.הכספייםתוחדומהנפרדבלתיקחלמהוויםהמצורפיםריםוהנא

233,705 244,127 245,785 

8,309 6,975 8,344 

82,191 70,097 83,796 

100,144 116,406 89,241 4 

424,349 437,605 427,166 

440,371 457,486 445,310 

1,219 40 91 5 

439,152 457,446 445,219 

440,371 457,486 445,310 

 2019יאבמ 23
ראישותאריך

הכספייםתחוהדו
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למשפטניםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

שתסתיימוחודשים-3ל

ביום

במרץ 31

Z018 Z019 

לשנה
שהסתיימת

ביום

בדצמבר 31

Z018 
מבוקרמבוקרבלתי

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפיביאור

(הפסדים)הכנסות

 206 38 ) 1,037 (מניםומזשוויומניםוממז

ת:ומהשקע

 1,661 ) 343 ( 5,057ריםיסחבוחמנכסי

 ) 1,337 ( 40 261סחיריםשאינםובחמנכסי

 ) 2,641 ( ) 2,318 ( 6,693ממניות

 ) 4,660 ( ) 1,534 ( 8,145תואחרתומהשקע

 ) 6,977 ( ) 41155 ( 201156מהשקעותההכנסותכלסך

 ) 6,771 ( ) 4,117 ( 19,119(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

 1,755 433 454לוניהידמ

 578 138 162תוהשקעלוניהעמלות

 197 41 39 6מסים

 21530 612 655ההוצאותכלסך

 ) 9,301 ( ) 4,729 ( 18,464לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

ביניים.הכספייםוחותמהדנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

9 



למשפטניםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלנייםיבדוח

תקופהלתחילתתיםיעמזכויות

גמוליםימדמםיתקבול

לעמיתיםתשלומים

לשנה
יימהתשהסשהסתיימוחדושים-3ל

יוםבםובי

בדצמבר 31רץבמ 31

2019 2018 2018 

בוקרממבוקרבלתי

ש"חאלפיש"חאלפיש"חלפיא

439,152 466,335 466,335 

10,025 10,600 43,022 

) 6,771 ( ) 7,081 ( ) 27,568 ( 

לקופהצבירההעברות

השתלמותמקרנותהעברות

מסלוליםןביתוהעבר

65 

216 

515 

520 

מהקופהצבירההעברות

גמללקופותהעברות

וליםמסלןביתוהבער

גטוצבירה,הבערות

והוצאותהכנסותוחמדעברומפהולתקהוצאותעלם)י(הפסדהכנסותדףוע

תקופהלסוףהעמיתיםזכויות

(33,851) (7,679) (15,716) 

(520) (216) 

(33,336) (7,679) (15,651) 

(9,301) (4,729) 18,464 

439,152 457,446 445,219 

ניים.יבהכספייםתומהדוחנפרדיבלתחלקםיוומהרפיםוהמצםיהנאור
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למשפטניםהשתלמותקרן

 2019במרץ 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי- 1אורב

הקרןהמשפטנים.גודיאושראלינתימדןביציוביקהסכםבעקבות 1971קטוברואבחודשממשלתיתכחברההוקמההקרן

 .ומכוחושניתנולהוראותהממשלתיותתוהחברלחוקכפופה

פעל.תמכבנקרןלקמשמש"מעבםיעלוהפבנק .ןהקרנוןקתברולאמףובכפ ,יםרישכדיןיכרלעודתעיומןהקר

חשבונאיתמדיניות- 2באור

שליםרקוהמבהדוחותרכונעםהפישלםילקובמתואנשבוחיכללתםאוילפמצמתצוממתכונתבוכערנאלוםייבינתדוחוא.

 . 2018בדצמבר 31םוליהקרן

החשבונאותלליכלבהתאםוצרוהאדשבמשרןוכוחיסביטוחוןההקושעלנהוהממהנחיותלפיםיכוערהכספייםתוחוהדב.

 .לגמתופולקבישראלםיבלוהמק

שמוויאשר ,לאלהעקבייםנם•ה ,בינייםהכספייםחותוהדבעריכתושמויאשר ,החישובתוושיטהחשבונאיתהמדיניותעיקריג.

השנתייםהכספייםתוחולדבהקשראלהתוחדובתמציתןלעיייש . 2018צמברדב 31םיולהשנתייםספייםכהתוחוהדבעריכת

 .אליהםוושנליםראויולב 2018רבדצמב 31ליום

דשים.וחשלושהעלעולהנהישאתימקורפהולתקלפקדונותחסיםיימתאלהמזומנים-ויוש .ד

 .זןאמהםיולאלרשיבנקדייעלוסמשפוריציגיםןפיילחישעריפלותמוצגולותדוהצמואוץחבמטבעותתרי

חובהויתרותחייבים- 3באור

לקבלדנדיודיבביתיר

בלקלריםאחםימוסכ

המנהלתהחברה

מראשתוהוצא

םיאחר

חובהותרויתחייביםהכלסך

 31וםיל
רבמצדבץבמר 31םולי

2019 2018 2018 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שילפאח"שיאלפח"שיאלפ

261 1,179 346 

185 1,141 

171 111 256 

72 42 7 

4 28 4 

693 2,501 613 

אחרותהשקעות- 4באור

במטבעורדגיועסקאותהשקעהקרנות ,םיבנומםימוצר ,נאמנותקרנות ,סלתודובתעהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף
 .ץוח
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למשפטניםהשתלמותקרן

 2019במרץ 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

זכותויתרותזכאים- 5באור

נהלתמההחברה

ידייםעתיםזוחיןבגותויהתחייב

סדותומ

זכותרותויתזכאיםהכלסך

 31ליום
בדצמברבמרץ 31םיול

2019 2018 2018 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפי

3 

67 32 1,214 

24 8 2 

91 40 1,219 

מסים- 6באור

 .ותקודממשניםםיהפרשיזוזקכוללותאשתקדהדוחתופלתקמסצאותוה
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