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 2022במרץ 31ליוםבינייםכספייםדוחות
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 ) certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סלעתמיר ,אני

.1 

.2 

.3 

.4 

 2022במרץ 31ביוםשהסתייםגלרבעון"הקרן") :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי
 ."הדוח") :(להלן

מהותיתעובדהשלמצגבוסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס

המכוסהלתקופהבהתייחסעים~מיהיולאמצגים,אותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .בדוח

מכל ,נאותבאופןמשקפיםוחבהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס

והתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני

וכן- ,קרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלההליםובקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטתהמנהבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,כספייווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםרוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינותוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתוםהגילוי,לגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתההחבשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

וכן-לקרן.

הביקורתולוועדתלדירקטוריון Iהמבקהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

 :לקרןהנוגעכספידיווחעהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,הדירקטוריוןשל

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלי 1בהפעלתאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכם,דל ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספי

וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםעובדיםמערביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

לקרן.הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 2022במאי 26
תאריך

3 



 ) certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סוויריראובן ,אני

.1 

.2 

 2022במרץ 31ביוםשהסתייםלרבעון"הקרן") :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי
 .)""הדוח :(להלן

מהותיתעובדהשלמצגבוסר Iולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס

המכוסהלתקופהבהתייחסעים Iמיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .בדוח

מכל ,נאותבאופןמשקפיםוחבהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותגוייםהשאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

 .בדוחהמכוסותולתקופותםילמועדבקרן

הגילוילגביונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ,קרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלההליםובקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

ההכנהתקופתבמהלךבפרטתהמנהבחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לקרןהמתייחסמהותישמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,כספייווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאותלכלליבהתאםרוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגבימסקנותינותוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )(ג

וכן- ;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוד)(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתההחבשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

וכן-לקרן.

הביקורתולוועדתלדירקטוריון 'המבקהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

 :לקרןהנוגעיכספדיווחעתיהפנימהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,הדירקטוריוןשל

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלהבהפעלאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכם .בד lל .לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר .כספי
-וכן ;לקרןגעוהנ

להםשישאחריםעובדיםורביםמאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )(ב

 .לקרןעהנוכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

 0'°/_ 2022במאי 26
סוויריראובןרו"חתאריך

יםכסמנהל
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למשפטניהשתלמותiור

בינייםכספייםדוחות

 2022במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא



למשפטניםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחות

 2022במרץ 31ליום

מבוקרים)(לא
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חשבוןרואיושות'ביטראןגורודנסקי,

 6 4 2 5 4 0 4ביבא-לת , 4קרומרמבוחר
205ד..ת :למכתביםןמע  612040ותל-אביב , 16

 03-6856685 :פקס 03-6852525טל:

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

4 Ma r morek St . , el-Avlv 6425404 
Ma i l i gח address : P.0 . B. 20 16, Tel -Av lv 6120401 

TE L: 972-3-6852525 FAX: 972-3-6856685 

gob i _cpa@ i nter . ne t .il E-MAIL : 

שללדירקטוריוןהמבקריםהחשבוןרואישלסקירהדוח

למשפטניםהשתלמותקרן

מבוא

אתהכוללהקון"), 11 :(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
ואתוהוצאות,כנסותעלהבינייםדוחותאת , ZOZ2במרץ 31ליוםהכספיהמצבעלהדוייחתמצית
באותושהסתיימוסןחודששלושהשללתקופותהעמיתיםבזכויותשינוייםעלהבינייםדוחות
זובינייםלתקופתכסץימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון .תאריך
לדרישותובהתאם 11בינייוםלתקופותכספידיווח IAS34 11בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
לתקופתכספימידעעמסקנהלהביעהיאאחריותנו .וחסכוןביטוח Iההוןשוקאגףשלהגילוי
 .סקירתנועלבהתבססזוביניים

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהלבישחשבוןרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלקירה .היישותיישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלעניינים Iהאחראייאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצוופצמתהינהסקירה .ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישוםהחשבונאיים

מאפשרתאינהלפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת
 .בביקורתמזוהיםותלהיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלכו

 .ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין ,לכךכהתאם

מסקנה

אינוהכ"להכספישהז,נידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
לדרישותוכהתאם I ,IS34בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהמהותיות,הבחינותמכלערוך

ות.הממשלתהחברותרשותוהוראותוחסכוןביטוח ,ההוןשוקאגףשלגילויה

רב,בכבדו

קיגוודונ

רו

Z6 במאיzz I סz 



למשפטניםהשתלמותקרן

בינייםהכספיהמצבעלדוח

 31ליום
בדצמברבמר 31ליום

zoz ZOZl ZOZl 
מבוקרמבוקרבלתיו

ש"חאלפי"חשאלפיש"חאל~יביאור

 29,892 11,344מזומניםושווימזומנים :ן:---שוטףרכוש
 Cl44 318 291,1 3חובהויתרותחייבים

פיננסיותהשקעות

172 135 , 22סחיריםחובנכסי ,746 144,385 

 8,752 7,444 8,2 11סחיריםשאינםחובנכסי

101 110 ~ 92מניות ,239 104,676 

115 5 4אחרותהשקעות ,254 121,423 

פיננסיותהשקעותכלסך

 "'ן·'
396,683 379,236 

 409,419 4081345 8הנכסיםכלסך

 103 466 4 5זכותויתרותזכאים

398 ,6l  409,316 407,879העמיתיםזכויות 4

 409,419 4081345העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך ~

ביניים.הכספייםוף'#מהנפרדבלתיחלקםימהווהמצורפיםהבאורים
 ~ ~ 2022במאי 26

---l'---י,,./1---'----

ראישותאריך

דירקטורהכספייםהדוחות

8 

---../? 
סוויריראובןרו"ח

כספיםמנהל



למשפטניםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותעלבינייםדוח

לשנה
שהסתיימהשהסתיימו,דושים-3ל

ביוםביום

בדצמבר 31במרץ 31

22 2C 2021 2021 
מבוקרמבוסרבלתיו

ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

(הפסדים)הכנסות

 ) 253 ( 155 ) 88 (מזומניםושוויממזומנים

 :מהשקעות

 t( 1,402 5,981י, 320 (סחיריםחובמנכסי

 427 36 ) 10 (סחיריםשאינםחובמנכסי

 33,477 11,805,ז 085ממניות

 8,525 719 ) , 191 (אחרותמהשקעות

 48,410 13,962 564מהשקעותההכנסותכלסך

 ) 24 (אחרותהכנסות
ו

o 48,133 14,117 476(הפסדים)ההכנסותכלך 

הוצאות

 1,797 444 440ניהולדמי

 767 183 165ישירותהוצאות

 235 45 53מסים

 2 799 672 658ההוצאותכלסך

 451334 131445 ) 182 (לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

ו

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהנאורים
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למשפטניםהשתלמותקרן

מיתיםהבזכויותהשינוייםלבינייםדוח

שהסתיימודושים-13ל
ביום

במרץ 31

2022 2021 

מבוקרבלתי 1

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

2021 

מבוקר

ח"שאלפי

 408,365תקופהלתחילתעמיתיםזכויות

 8,148גמוליםמדמיתקבולים

ח"שאלפיש"ח \אלפי
ו

4019,316 

348 ,~' 

408,365 

32 ,875 

tכלעמיתיםתשלומים , 431) (4 ,200) (19,904) 

לקופהצבירההעברות

השתלמותמקרנותהעברות

מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

גמללקופותהעברות

מסלוליםביןהעברות

153 233 

521 

נטוצבירה,העברות

והוצאותהכנסותמדוחמועברלתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

תקופהלסוףהעמיתיםזכויות

(5 7, 587) (18 ,032) (1 i,437) 

(521) 

(57, 354) (17 ,879) (1 ,437) 

45,334 13,445 (182) 

: 

נן 39 407,879 409,316 , 614 

 .בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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למשפטניםהשתלמותקרן

במר 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

כללי 1-באור

הקרן .המשפטניםואיגודישראלמדיגביןקיבוציהסכםבעקבות 1971אוקטוברבחודשממשלתיתכחברההוקמההקרן

מכוחו.שניתנוולהוראותהממשלתיותהחברותלחוקכפופה

 .הקרןבתקנוןלאמורבכפוף ,שכיריםדיןלעורכימיועדתהקרן

חשבונאיתמדיניות- 2באור

שלהמבוקריםהדוחותנערכוהםשלפמקובליםחשבונאותכלליאותםלפימצומצמתבמתכונתנערכואלובינייםדוחות .א

 . 2021בדצמבר 31ליוםהקרן

החשבונאותלכלליובהתאםוצרהשבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונההנחיותלפיערוכיםהכספייםהדוחות .ב

 .גמללקופותבישראלהמקובלים

אשר ,לאלהעקבייםהינם ,ינייםףהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר ,החישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי .ג

לדוחותבהקשראלהדוחותית,בתמלעייןיש . 2021בדצמבר 31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמו

 .אליהםשנלווולביאורים 2021בדצמבר 31ליוםהשנתייםהכספיים

 .יםחודשלושהעלעולהשאינהמקוריתלתקופהלפקדונותמתייחסיםאלהמזומנים-שווי .ד

 .המאזןליוםראל .בנקיידיעלשפורסמויציגיםחליפיןשערילפימוצגותלוהצמודותאוחוץבמטבעיתרות

חובהויתרותחייבים- 3באור

 31ליום
כדצמברכמרץ 31ליום

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

 ח''שאלפיש"חאלפיש"חאל.פי
ו

 li 284 222לקבלודיבידנדריבית

 8 3לקבלאחריםסכומים

 38 27 19מראשהוצאות

 31 7אחרים

 291 318 1,0 ~ 4חובהויתרותחייביםהכלסך

אחרותהשקעות- 4באור

במטבעגידורועסקאות,שקעהקרנות ,מובניםמוצרים ,נאמנותקרנות ,סלבקרנותהשקעהכוללאחרותהשקעותסעיף

 .חוץ
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למשפטניםהשתלמותקרן

 2022במר 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

זכותויתרותזכאים- 5באור

 31ליום
בדצמברבמרץ 31ליום

2022 2021 2021 

מבוקרמבוקרבלתי

ח"שאלפיש"חאלפיש"חאזפי

 1 ~המנהלתהחברה
88 70 

 344עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

 33 34סמוסדות

 103 466 4זכותויתרותזכאיםהכלסך

12. 



למשפטניםהשתלמותקרן

במר 31ליוםבינייםהכספייםלדוחותבאורים

מהותייםאירעוים- 6באור

המדינה,מטעםבעברמונהאשבחברה,החיצוניהדירקטורשלכהונתוהסתיימה 2022במרץ 7ביום
השקעות.ועדתוכחברביקורתועדתכיו"רשימשואשר

 2021נובמברבחודשעודההסתייהמדינה,מטעםדירקטורשהיהנוסף,ביקורתועדתחברשלכהונתו
חברהביקורתבוועדתנותרהדו"חותאישורשבמועדכ,ךבמקומו.אחרדירקטורמינתהטרםוהמדינה

אחד.

בבקשההמדינהלגורמייותפבמספרהחברהפנתההחיצוניהדירקטורשלכהונתוסיוםטרםעוד
 .אחרכשירחיצונידירקטורלמנותוא/וכהונתואתלהאריך

שהרכבםכך,אחר.מונהרםהדו"חותאישורלמועדונכוןהוארכה,לאהחיצוניהדירקטורכהונתברם,

הנדרש.הקוורוםעלעונהואינוחסר,והדירקטוריוןהביקורתועדתשל

אתהניתןככללקייםמנתועהקרן,שלהמשפטיהיועץעםובהתייעצותיותרטובהאפשרותבאין
ביקורתועדתהחליטוואיץ-וורם, 2021לשנתהכספייםבדו"חותדיוןלענייןהמתחייביםההליכים

והתקבלוהדיוניםהתקיימוהובאופןהנדרש,הקוורוםעלעונהשאינוחסרבהרכבלהתכנסוהדירקטוריון

הכספיים.הדו"חותעםבקשרובדירקטוריוןהביקורתבוועדתההחלטות

עםלתוקףיכנסשמינויונוסף,ביקורתועדתחברהדירקטוריוןמינה 2022במרץ 24ביוםבישיבה
הנדרש.האישורקבלת

 .בדוחותדיוןלקייםהוועדהתוכלמלאבהרכבהביקורתוועדתאיושלאחר
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