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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.היחידעיסוקהוזה
עלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008בדצמבר31ליוםעד.1968
.החברהידי

:הינםהמנהלתהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלממשלת

י1001הסתדרות,הכלליתההסתדרות
במאחרהאקדמאים

ZOO/Qעמוסלביא

%20אליהועמרםבן

loמשהסוקולובר
~

o

%20יעקבפולק

%20צביפיכמן

%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראוהמניותמהון%25המדינהמתויקהבהןהחברותוכלישראלמדינת-
%25(כאלהשקיימותככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון
.ומעלה%25שלבשיעורידהעלהמוחקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-

המשקיעיםמקבוצתכחלק,אליוהקשוריםוהגופים,השקעותשרותיהנותןהתיקיםמנהל
.(הכנסהמסלתקנות41בתקנהכמוגדר)

.החברהידיעלהמנוהלת,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה עלדוח
2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

והרוחהחגרהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרי

האחזקותמבנהירשים

החדשההכלליתההסתדרות )מדי

(ר"במחהאקימאיםדיהי)תישראי

-במדעילאקדמאיםהסתכמותקרןלניהולחברה
מ"בעוהדוחההברה

1--_1

(ח"שובאלפיהפעילותתחומילגביכספימידע
201020092008כספית11:

659,8006,8938,6-(1)והכנסותיההחברהמצאות

)

-

349,072,3606,784,2731,170,2(ן)ברוטו,הקרןנכסי

,575)880,39903,27נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפקדותזך
(78י (3)(שלילית)יובית,

(%42.13)%15.9%63.27כללימסלול-ברוטונומינליתשואה)

-%01.2%09.2(4)ח"אגמסלול-ברוטונומינליתושואה

-%30.11%69.53(4)מניותמסלול-ברוטונומינליתנשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

שירותים,תפעולשירותי,ונלוותשכרבתשלומימעליהבעיקרנובעבהוצאותהגידול(1)
מהסדרהכנסותידיעלמההוצאותחלקמומנו2010בשנת.פניםוביקורתמקצועיים

.(המבוקריםהכספייםבדוחות5ביאורראה)הביטוחתביעתבגיןפשרה
נובע2010בשנתהגידול.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(2)

הקרןמרווחי ומהצבירהמהשקעותיה
.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית

,מהקרןבהעברותמירידהבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2010שנתביןהשינוי(3)
.במשיכותבעליהבחלקהשקוזזה

2009,2,32-כלפוגולהחלוהמסלולים(4)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה 2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלזוח

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

במשרדההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן15בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)האוצר

התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
,(1975)ה" .פיועלשניתנוולהוראות

דומיםגופיםביןתחרות,ל"ובחובארץההוןשוקימצב:שונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשק

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

פנייוניתומילקהפנייוניייעוץ
בייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקתיקוןמקדםההוןשוקעלהממונה
רישוילמתןלמפקחסמכויותמתןשעניינו,2005-ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוני

השוניםהגורמיםביןמידעלהעביריהיוהעיקרייםשתפקידיה,פנסיוניתלמסלקה
הסוכנים,הפנסיונייםהיועצים,המוסדייםהגופיםוהובכלל)הפנסיוניהחיסכוןבתחום

בועדתנדונההחוקהצעת.הפנסיוניהחיסכוןכספיוסליקת(והמעסיקיםהפנסיוניים
.הכנסתשלוהבריאותהרווחה,העבודה

הממונהפרסםכךלצורך.פנסיוניתמסלקההקמתההוןשוקעלהממונהמקדםבמקביל
לחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותמסמך2010יוניבחודש
שלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראותמפורטתבו,מ"בעארוךלטווח

.המסלקה

אחרמיזע

.לעיל2-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגרריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
אתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

הקרןנכסי.הדירקטוריוןולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף,אותםומשקיעההעמיתיםכספי
מחזירההקרן.חשבונוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמיתכל.מסלוליםבשלושהמנוהלים
העמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקרןמעבירהאו)כספואתלעמית
.הדיןלהוראותובכפוף

%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתההפרשותשיעורי
.חיסכוןאוהשתלמותלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקרןותשואתההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הפיננסייםהסיכוניםניהולואיכותהניהולדמיגובה,ללקוחאיכותישירותמתן
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(גהמשךהפעילותתחוםעלכללימידע.5

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

היקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהליםנכסים
ניהוללהעברתהמפקחאישורקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהיציאהחסמי
הפסקת,פיצול,למיזוגהמפקחאישורוקבלתאחרותמנהלותחברותלניהולהגמלקופות
.מנהלתחברהשלמרצוןפירוקאוניהול

ניהולדמי

.בפועלההוצאותסכוםפיעלניהולדמימעמיתיהגובההחברה
גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

' באורראה,%27.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוזר)
שלהכספייםבדוחותניהולדמי .הקרן

.לשנה%0.2הואניהולדמישלהמכסימליהשיעור,הקרןתקנוןפיעל
שאלפי078,7שלבסךהם2010בשנתניהולדמיבגיןמהקרןהחברההכנסות

,כןכמו.ח" .(5בביאורכמפורט)פשרהמהסדרהכנסותהיולחברה
הוצאותלכיסוימיועדותההכנסות

.השונותהניהול

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות10-ו9מספרבביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה

ההשתלמותקרנותלענףהשוואה

סוףלעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה10.לו3שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנת

הקרן.%91.9שלבשיעורהייתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%01.2,הכלליבמסלול%15.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגה

.מניותבמסלול11.לי30-וח"אגבמסלול
שיעור.%79.0היה2010בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור

חוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמי
.הקרןשלהכספייםבדוחותניהולדמיבאורראה,%27.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמל

ההשקעותתיקמבנה

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

מביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאתבחשבון

להשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות
במסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת.אפיקבכל

השוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
.המשתנים



בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ" עלדוח

2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

(המשו)הפעילותתחוםעלכללימידע.5

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
להוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

ומשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

שנפתחוהשקעהמסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
:המסלוליםעלפרטיםלהלן.2009שנתבמהלך

מדיניותפיעלמושקעיםהכספים
286036,3982,6וועדתדעתושיקולהדירקטוריוןכללימסלול

'להשקעההמותרנכסבכלההשקעות
התחיקתיההסדרפיעל

מ"מקלרבותמדינהח"באגהשקעות
מהיקף%50לפחותשלבשיעור
בכפוף.במניותהשקעהאין.הנכסים

433,2984המותרנכסבכלהשקעה,לכךח"אגמ17לול
התחיקתיההסדרפיעללהשקעה

ושיקולהדירקטוריוןמדיניותפיעל
ההשקעותוועדתדעת

במסלולמההשקעות%50לפחות
השקעה,לכךבכפוף.במניותיהיו

077,612עלפיקעה:להמיתרבכלנכסמניותמסלול

וועדתדעתושיקולהדירקטוריון
ההשקעות

הקרןעמיתי.7

והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםעמיתיםהינםהקרןעמיתי
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והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרהקרןעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים

.עמיתיםבשימורהעוסקפנסיונימשווקלחברה

תחרות.9

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקופהמקופה

אואחרותלקופותמהקופהכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
.ההפוךבכיוון

אנושיהון.10

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
החברהר"יו.שכרמקבלואינו,האקדמאיםהסתדרותר"יוידיעלמונההחברהל"מנכ

.האוצרשרבאישורהחברהדירקטוריוןידיעלמתמנה
ומשווקתפעולעובדותשלוש,שיווקומנהלציותקציןבתפקידעובד:הינםהחברהעובדי
.המבוקריםהכספייםבדוחות15ביאורראה.פנסיוני

שירותיםונותנישפקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

.תפעולשירותילחברהמעניק("הבנק"או"יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
הדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק

חשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדות
למשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתים
שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלהעברות,עמיתים
.אחרים
מגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל
-במחזיקהבנק.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(שלם

המתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.ס"שלמגןממניות%20
ופעולות,בבנקהמתקבלותמסלוליםביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתים

שבצעועובדיםהםת"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(נלוות
נהליאתמאמצתהיאכיהודיעהת"שלומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאת

ההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודה
.עימה
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

,מזרחיבנק,לאומיבנק,סהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן
~מ"בעערךניירותופסגותש"ד-לידר,בטוחהפיננסיםכלל,אי.בי.אי

דיןעורך,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
חברה,אינטרנטספקי,%30-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורילגביית
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוך



בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ" עלדוח

2010בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

(המשך)שירותיםונותניספקים.11

:השנהבמהלךהקרןשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

(חהתעריףהעמלהזוג

%05.0-%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןנמלה

%015.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןמלה)
%01.0-%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןמלה)

2ע.5(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןמלה)

" בחומניותשלומכירהקניהבגיןמלה)
(**)ל"

%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןמלה)

ששולמו,ביותרוהנמוךביותרהגבוההתעריףאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(.)
.השנהבמשך

.ורסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה('.)

.משמרתדמימשלמתלאהקרן

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוזיםפקדונות

בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל" תשואההשגתהיאהקרןמדיניות
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימלית

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
עלהוחרגהכווחשיפה.עתידייםבחוזיםופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן.דין

ידי .האמורמהכללהדיןהוראות

מיסוי.14
.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת. עדסופיותשומותלחברה.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.

2009המסנת.'יוכולל
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החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-ה"ההשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
2005.

.1964-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונההוראות*

.פיועלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק*
מהותייםהסכמיט.16

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17

הכספייםבדוחות,"הביטוחתביעת"-18בביאור,2003משנתהביטוחתביעתעלמידעראה .הקרןשל

19בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולועלמשפטיותתביעותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18
.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

לקרןשהצטרף,(והרוחהחברהבמדעיאקדמאים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן
.שכרהסכמיבמסגרת

מיכוןבגורמידיון.19

.התחרותעלבפרקלעילראה
(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו

,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולםבארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות
אשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם
תשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרןידיעלמוחזקותשלהןחובאגרות
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרן

ובסקירתשוקסיכוניניהולבפרק,הדירקטוריוןבדוחלהלןראההסיכוניםלגביהרחבה
.בהשקעותסיכוניםניהול-'ופרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלה
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידית
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

.היחידעיסוקהוגה,(להלןכמפורט)
פעלההקרן2008.12.31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

.כתאגיד

.1968ביוני7ביוםהוקמההקרן*

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*
נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה8

.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראותבהתאםמידע

ושל1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי*
העמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי
,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*

בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת
.השקעותועדתלהוראות

שנפתחוהשקעהמסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה* במהלך
עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנת

זכויות)נטונכסיווסך,2009/2/23ביוםבפעילותהחלח"אגמסלול.ח"שאלפי286,036,3
ביוםבפעילותהחלמניותמסלול,ח"שאלפי433,29עלעמדהמאזןליום(עמיתים

.ח"שאלפי077,6עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך09/2/23

-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלםמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל* מגן
הבנק.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(שלם

בהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.שלשמגןממניות%20-במחזיק
,בבנקהמתקבלותמסלוליםביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתיםהמתקבלות

הםס"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(נלוותופעולות
היאכיהודיעהם"שלומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדים
לשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצת
.עימהההתקשרותנשוא

המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

היסודתימכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןשלהיסודמסמכי
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הקרושלנכייסוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי349,072,3הואהמאזןלתאריךהקרןמאזןסך
.389,38הואהמאוןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
".

החברהשלהכספיהמצב

שאלפי112,1-בכהסתכם2010בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
.ח" 659,8-בכהסתכמוהחברההוצאות

דמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי
והפסדרווחבדוחראהההוצאותפירוט.הפשרהמהסכםומההכנסותמהקרןניהול

.המבוקריםהכספייםבדוחות
.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מיומניםתוריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן

-11-
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פ1פ1לשנתהדירעטוריוןדוח

הבליליותההתפתחויות
במשי

היופהשלההשיעוטמדיניותעלוהשפעתן

פישריותהתפתחויות.1

לצרבןהמחיריםמדד

בגיןהמדדלעומת2010דצמברבגיןהמדד)o/7e.zשלבשיעורהמחיריםמדדעלה2010בשנת
המחיריםיציבותיעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.2009דצמבר

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשל

השקליתהריבית

הגבוהותהאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
בדצמבר%1שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשל

השקליתהריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוףo/2eשללרמה2009
נמנע,ממושךזמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריבית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגיד

חוץמתבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנה
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

הגדלתוהמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
השקלהתחזקותאתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעון

.המטבעותסלמול

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
בעיקרהיוהגירעוןלהקטנתשתרמוהגורמים.תוצר%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

.המקורימהתכנוןגבוהותשהיוממסיםההכנסות

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3-כ)דולרמיליארד7.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד55.1-ו(ג"מהתמ%9.3-כ)2009בשנתדולרמיליארד1.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%8.0-כ)2008בשנתדולר
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התפתחויות.2

~

WSp1ההוו

במדדיםשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקריים

--%20
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.בשווקיםשוקבשווי
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המניותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשינו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*
ההתעצמותתהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*

.אלהכלכלותשל

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-%71.0-%99.5דולר

%73.2-%93.12יורו

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

601בונד-תל

~

80.10%51.30

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנתח"ש
.למניותאופציהכתבישלסופימימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

י"ע(ח"שמיליארד5.0)מרביתם.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
.דואליותחברות
השנהבסיכום.המיסיםבגבייתהעליהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
.(2009בשנתמיליארד30-כלעומת)נטוח"שמליארד5.9שלסךהאוצרהנפיק
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3

2010בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

סוףלעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%3.10שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנת

הקרן.%91.9שלבשיעורהייתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%01.2,הכלליבמסלול%15.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגה

.מניותבמילול%30.11-ו,ח"אגבמסלול

דמישיעור.%79.0היה2010בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהול

.הכספייםבדוחותניהולדמיבאורראה,%27.0הוא2010בשנת(4-2-2009

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%60.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע)
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

,הכלליבמסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
.המניותבמסלול-3241.1שלבשיעורשליליתותשואהח"אגבמסלול%48.0

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

לאורנכסיההרכבאתשינתההקרן.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויות
במדיניותשנקבעוהמגבלותבמסגרתהיובפועלההשקעות.כאמורההוןבשווקיהשינויים
.הדירקטוריוןשלההשקעה

באפיקיםהקרןשלההשקעותשיעוריאת(4)א-ו(2)אבסעיפיםההנהלהבסקירתלהלןראה
.השונים
.החברהשלהאינטרנטבאתרראההקרןשלההשקעהמדיניותלגבינוסףמידע
מעניקיםאשרבינונייםמיס"מחהינםהשקליהאפיקושלהצמודהאפיקשלמים"המח

עולהריביתסביבתתואמיםאך,אחדמצדיחסיתגבוההשוטפתתשואההקרןלעמיתי
.השניהצדמןיחסיתגבוההאינפלציהוסביבת

-15-
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(המשו)הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

-4מספרבביאורהכספייםבדוחותראההשוניםבאפיקיםההשקעותשלמ"מחלגבימידע

-9מספרובביאור"סחירותשאינןחובאיגרות"-5מספרבביאור,"סחירותחובאיגרות"

."והלוואותפיקדונות"
:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן

כללימסלול

נכסישלהמכריערובו,בנוסף.המסלולנכסימסך%3.1-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
.מאדגבוהההיאשלהןהנזילותשרמתמדינהח"באגרבותאחזקותוישנן,נזילהינוהמסלול
.המסלולמנכסי%1-כלפחותשלמזומןיתרתעלהקפדהקיימתכלליבאופן
.שקליותחובולאיגרותלמניותהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
ח"שמיליון285-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתילאפיקהחשיפההגדלתבמסגרת
מדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.ח"שמיליון184-כשלבהיקףבארץמניותונמכרו
בהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון113-כשלבהיקףל"בחומניות שמיליון134-כשל

.ח"
,שחריםנרכשו,האפיקמ"מחוהארכתלאפיקהחשיפההגדלתבמסגרת,השקליבאפיק
בהיקףמים"ומקשחריםונמכרוח"שמיליון198-כשלבהיקף,ארוך-בינוניבטווחברובם

ח"אגנרכשולאפיקהחשיפהוהגדלתהשבחהפעילותבמסגרת,בנוסף.ח"שמיליון160-כשל
שלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון175-כשלבהיקףשקליותקונצרניות

שמיליון12-כשלבהיקףגילוניםנרכשומשתנהבריביתהשקליבאפיק,ח"שמיליון12-כ
ח" hמיליון12-כשלבהיקףגילוניםונמכרו

"W. אגנרכשוהצמודבאפיק
ח"אגונמכרוח"שמיליון10-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"

הקונצרניהאפיקהשבחתבמסגרת,בנוסף.ח"שמיליון29-כשלבהיקףצמודותממשלתיות
ח"אגונמכרוח"שמיליון249-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשוהצמוד שמיליון232-כשלבהיקףצמודותקונצרניות

.ח" המטבאפיק
.ח"שמיליון8-כשלבהיקףל"בחוקונצרניותח"אגנמכרוח"

ח"אגמסלול

במסלולהנכסיםשהיקףמכיוון.המסלולנכסימסךgQ/o-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
תוך)יחסיתגבוההש"עויתרתנשמרת,רבותומשיכותהפקדותוישנן,יחסיתקטןהוא עויתרתשלהדירקטוריוןבמגבלתעמידה

.(%10שלמקסימליתש"
.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי

מניותמסלול

הנכסיםשהיקףמכיוון.המסלולנכסימסך%35.10-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
.יחסיתגבוההש"עויתרתנשמרת,רבותומשיכותהפקדותוישנן,יחסיתקטןהואבמסלול

השנהבראשיתלמניות%75-כשלמחשיפהלמניותהחשיפהבהדרגההועלתההשנהבמהלך
.השנהבסוף%90-כשללחשיפה

(מקיימיםכולל)קצרותשקליותממשלתיותח"אג,קונצרניותח"באגהושקעוהנכסיםשאר

.ובמזומן

-16-
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

2010שנת
-

השינוישיעור2009שנת
(ח"שובאלפי(ח"שבאלפי)

1.לן509,315707,31055פקדות:

%18.10(751,209)(094,231)אשיכות

(%90.31)(508,85)(234,58)(.)מהקרןעברות:

699,13455,12%99.9הקרןאלעברות:

שהקרןיחול)ודמיסיכון,תשואהשללשילוב,אחרותלקרנותמהקרןבהעברותהירידהאתלייחסניתן(ר
.הקרןשלהשימורולפעולות,מציעה

%01.2,הכלליבמסלול%15.9היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

%09.2,הכלליבמסלול%63.27שלתשואהלעומת,מניותבמסלול%30.11-וח"אגבמסלול

נבעו,2010בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותבמסלול%69.53-וח"אגבמסלול
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקר
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

שלבשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאוןליוםהעמיתיםיתרות.3
,מניותבמסלול%3.67שלובשיעורח"אגבמסלול%0.94שלבשיעור,הכלליבמסלול%2.76

אינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)
ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכולים

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות
שלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרן

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןוובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
פיקדונות)שוטפותמילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות
הקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%7.90מחזיקה
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבמילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

606,784,2לעומתח"שאלפי349,072,3-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4

.%3.10שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי
מהצבירהוגםההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
"החברהפעילות
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שוקשיכוניניהול

כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

השאע,),השעץ'בע

וודלי*
ה4עי,ייילון

,,ליונל,,,,,),,ל,יע%4ע,4צ"
.),'.,,,ויתורי

שוכי בינתיתפיננסייםנכסיםהינםהחברהידעלהמנוהלתהקרןנכסיכלתיכונים
בשווקיםמשינוייםכתוצאהבשווקיםלתנודותהנתוניםפינניייט

הסיכוניםעלודוחלניהולתשתיתהקימההחברה.הפיננסיים
לזיהויתוכנותוהטמעתסיכוניםמנהלמינוילרבות,הפיננסים

.סיכוניםוניהול
שוטףמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןהשקעותועדת
בחשבוןומביאיםהשקעותסיכונילמדידתפרמטריםאחר

.ההשקעותהרכבעלהחלטותקבלתבעתאלונתונים- לעמיתיםרקלהשתלמותגמלקופותמנהלתהחברהשיכתים
נמוכהשהם

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהינםשכיריםאייטרטגיים- החברהתיכונים
נמוכהלצורךשלםמגןחברתועםיהבבנקעםהתקשרה

אתלנהלהואיהבבנקתפקיד.עמיתיםתפעולשירותיקבלת-תפעוליים
תקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותושרותתפעיל

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהעמיתים
יהבבנקמחשביעםמקושריםהחברהמשרדי.דיןכללהוראות
ושימורעמיתיםתפעולבנושאימעורביםהחברהועובדי

.בקופהעמיתים- שיכתים
נמוכהתפקידםאשרועובדיםתפעולמערךמתנהלהחברהבמשרדי

,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהחברהאתלתפעלהוא-תפעוליים
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריוןמנהלתחברה

יהבבנקידיעלהניתניםבשירותיםהחברהמסתייעתכן
דוחותבהכנתסיוע,גזברות,החברהחשבונותניהולהכוללים
תזרימיאחרמעקבמקיימתהחברה.אחרותופעולותלרשויות

.המאושרבתקציבועמידההמזומן-
-ביגוניתגמללקופותמנהלתחברהוכןממשלתיתחברההינההחברה-ציותסיכוני

גבוההאתהשארביןהכוללתרגולציהעתירתבסביבהפועלתלפיכךרגולציה
פיועלשהותקנוהתקנות,הממשלתיותהחברותחוקהוראות
כןכמו,הממשלתיותהחברותרשותידיעלשפורסמווחוזרים
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותלפיפועלתהחברה

במשרדההוןשוקאגףחוזרי,הכנסהמסתקנות,ותקנותיו
להסדרבהתאםאחרותוהוראותהוןהלבנתאיסורצו,האוצר

אחרמעקבמקיימתהחברה.החברהעלהחלהתחיקתי
ר"יו,החברהל"מנכבאמצעותהרגולציההוראות

המשפטיהיועץ,הציותקצין,הפניםמבקר,הדירקטוריון
.חיצונייםמומחיםובסיוע

-18-
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שוקסיכוניניהולעלאחראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
אופן"פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדת

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשירשבין
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאורראה

בנגזריםפוזיציות
.הקרןשלהכספייםבדוחות15-ו8ביאוריםראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
הקרןשל
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(המשך)סיכוניםעלנוסףמידע

8-4בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעראה.3

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות

שלבדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעראה.4
.הקרן

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

השוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)סחירהלאבאפיקההשקעות
התרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותבין

שלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואת
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרן

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

סיכוניםניהולמדד.7
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS-STD1נHistorical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
שהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוק

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקרןלרבות,קרן

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכול"המנכבשיתוף,החברההנהלת
ר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות
הגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהחברהל"ומנכהדירקטוריון

שהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשל
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשת
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

-20-
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דירקטוריםגמול

ש920שלתעריףפיעלשולם2010בשנתהדירקטוריםשכר
'ושהדירקטוריוןשללישיבהח" יושכר.ועדותיו

שילישיבהח"ש170,1שלתעריףלפישולם2010בשנתהדירקטוריוןר"
.(המאזןלתאריךונכוניםמ"מעכולליםהסכומים)ועדותיוושלהדירקטוריון

שאלפי302-ב2010בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר
.ח"

שברתנאי

289מריוסקירמאייר
שיווק

תחוםאחראית
142אופנתיפרח

עמיתים

140-פנסיונימשווקאברהםאלקיים

-
112לקוחותשרותחיהשניצר

-86-לקוחותשרותאורלירוזן

ואינם,2010דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלתאתמשקפיםלעילהסכומים
.מעבידעובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכוללים

המבקרהחשבוןרואה

'ושותעמיבן,רשף,רהב-משרד

אביבתלהחיילרמת,12וולנברגראול-מען

רהבמנחם-האחראיהשותףשם

-26-
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החברהניהולאופן
ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20109שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
חוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.נוספותוועדותביקורתועדת,השקעות
כועדתהביקורתועדתמכהנת,הגילוילגביונהליםבקרותיישוםעםבקשרהממונה

הגילוי במערךשעלובליקוייםלדוןהאחראיתהחברהשל
גילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרה

.הכספייםבדוחות
שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי

גםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוןבישיבות.פעילותןעללדירקטוריון
תפקידיםבעלי .בחברהאחרים

ועדת.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
המינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלי מדיניותאתמתווהההשקעות
שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעות

כלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאי גםלעיתיםמתקבלותההשקעות

.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטות
.נכסיההשקעותלצורךשנבחרהתיקיםבמנהלנעזרתהחברה

פעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
ועדתבדיוני לקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטות קשר
לביצועבנוגעהןהתיקיםמנהלאתוהנחההתיקיםמנהלועםהקרןהנהלתעםמתמיד

בכפוףנעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאות
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניות

חלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרהתיקיםמנהל
כדיההשקעותועדתמחברי להחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנם

.להשקעותבנוגעשוטפות
בעערךניירותפסגותידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום

תיקאתלנהלשתפקידהמ" כלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות
עלהחלותהדיןהוראות ההשקעותניהול

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשל
,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתיישםהתיקיםמנהל

והשקיע עלספציפייםערךבניירות
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסוד

.האמורות

עלהמנוהלותהקופותכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
פיעלמתבצעהתיקיםמנהלידי .ההשקעותביתנהלי

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

ובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי,דיןכללהוראות ,הקרןתקנון

המנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
החברהשלהכללי אתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

הבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונות
לביצוע,עמיתיםלהעברת,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

תשלומים לספקים
חריט)(וליריים"ידדיס(ולירותים."לנורנני
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orrtמגןחברתעםהמנהלתהחברההתקשרה,2010מאוקטוברהחל

~
wלגופיםשירותים

משלימיםשירותיםקבלתלצורך(ם"שלמגן--להלן)מ"בעמוסדיים
התפעוללשירותי %20-במחניקהבנק.יהבמבנקהמתקבלים

הםהמשלימיםהשירותים.ם"שלמגןממניות
ביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקר

עלספטמברעדניתנווהם,(נלוותופעולות,בבנקהמתקבלותמסלולים
רוב,ככלל.הבנקידי אתשבצעועובדיםהםarr>wמגןעובדי

ומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותן
לשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהסז"של

.עימהההתקשרותנשוא

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקמנהלנציגי
ועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף
כינוסמאןשבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריוןשלאוההשקעות
ההוןשוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטותיישוםעלדיווחכולל,הקודמתהישיבה
.בפרטהקרןשלההשקעותתיקמצבועלבכלל

הפניםמבקר

מבקרשלעבודתותוכניתאתמאשרותוהדירקטוריוןהביקורתועדת.פניםמבקרישלחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורתועדת.הפנים

:הפנימיהמבקרעלפרטים

.דורבןיואב:שם
.2008מרץ:כהונהתחילתתאריך
:ם-ביהעבריתהאוניברסיטה-השכלה

.(1984)במימוןהתמחות,(בהצטיינות)עסקיםבמנהלשניתואר
.(1982)וסוציולוגיהבכלכלהראשוןתואר
:מקצועירשיון

.(1987)חשבוןרואה
.(1987)מסיועץ
זירשותמטעם(מותלה)השקעותיועץרשיון

.(2008)ע" ניסיון
:אחרונותשניםבחמשרלבנטי

.ח"רובמשרדמנהלשותף
וקרנותגמלבקופת,ופרטיותממשלתיות,ציבוריות:חברותבמספרפנימיכמבקרמשמש

.השתלמות
.ציבוריותעמותותבשתיהביקורתועדתר"יו

היקף.במשרדוהמועסקיםומבקריםדורבןיואבח"רוידי-עלמבוצעתהפנימיתהביקורת המבקרעבודת
שעות550,1-כהיההדוחבתקופתהפנימיתהביקורתעובדיוצוותהפנימי

.שנתיות
לחוק(א)49לסעיףבהתאם,הפנימיהמבקרשלוסמכויותיותפקידיואתקבעהדירקטוריון

.1975-ה"התשלהממשלתיותהחברות
,הדוחבשנתכללה,בחברההפנימיתהביקורתשל,שנתיתוהרבהשנתיתהביקורתתוכנית

ועדתהחלטותביצועשלשוטפתבדיקה:הבאיםהביקורתנושאיאת,היתרבין
ההשקעות והיועץ

החלטותביצועאחרמעקבההשקעותןמנהלבידיהשקעותבנושאהכלכלי
הוצאותביקורת;הקרןשלביקורתועדתהחלטותביצועעלמעקבןהקרןשלהדירקטוריון

פניםביקורתנהליביצועבדיקתןשוניםבנושאיםהחברה
החברותרשותי"עשנדרשוכפי דירקטוריםגמולדוחןהממשלתיות

ןהתחשבנותכולל,משפטייועץעםהתקשרותביקורתן
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

,ממשיכיםעמיתיםשליתרותשערוךןהתחשבנותכולל,מבקרח"רועםהתקשרותביקורת
הקרןתשואותחישוביכולל,משיכהבעתומסיתרותחישוב

פורשיםלעמיתיםתשלומיםי פטירתכגוןחריגיםבמקריםיורשיהםאו/ולעמיתיםתשלוםןחיסכוןשנותששלאחר
מעקבבדיקתןהרגולציהבהוראותלעמידההקרןהערכותבנושאמעקבןהעמית

תיקוןאחרי וביקורת,הקרןהנהלתלדיווחבהתאםליקויים
.השוניםוהרגולציההתפעולנושאיביתר

הדירקטוריוןידי-עלעליהשהוטלונוספותביקורתבמטלותהדוחבשנתעסקהאףהביקורת .הביקורתוועדת

התקניםהינם,הביקורתאתהפנימיהמבקרעורךפיהם-עלהמקובליםהמקצועייםהתקנים
.הממשלתיותהחברותרשותוהוראותבישראלהפנימייםהמבקריםלשכתידי-עלשאומצו

המבקרשלהעבודהותכניתהפעילותורציפותאופי,היקף,הדירקטוריוןלדעת
הינם,הפנימי אתלהגשיםבהםוישהענייןבנסיבותסבירים

.בקרןהפנימיתהביקורתמטרות
התשנ,הפנימיתהביקורתלחוק9בסעיףכאמור,חופשיתגישהניתנההפנימילמבקר

-ב" ,הקרןשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישהזהובכלל,1992
לנתוניםלרבות .כספיים

דיוןוהתקיים2010בשנתפעמים10התכנסההביקורתועדת
.הפנימיהמבקרבממצאי המלצותנדונו,הדירקטוריוןבישיבות

.לדירקטוריוןשהוגשו,הביקורתועדת

הביקורתמערךאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפי-על,החברהנדרשה,2008משנתהחל
בכל,סיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידי-עלשלההפנימית

,הקרןפעילותתחומי ,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס
עבודהבנהליהפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת

.ועודכתובים
רבעבודהתוכניתהכינההחברה,2008בשנתסיכוניםסקרביצע,החברהשלהפניםמבקר
להסדרתונערכת,הביקורתשעותהרחבתהכוללת,שנתית

.כתוביםעבודהנהלי
שירותיםונותניספקים

-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."שירותיםונותניספקים"

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהנכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
דעתחוותלחברהלהעניקהואההשקעותמנהלתפקידההשקעותמנהלעםהחברההתקשרה

,משתתפתהקרןבהןח"אגומחיקימניותבעלישלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבי
מיועדותההשקעותמנהלשלהדעתחוות.כחיפויפיעלאסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע
.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמור

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
במסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

ועדתדיוני אתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעת

נשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיון

שבהןבאסיפותמשתתףהוא.הצבעהוכותלחברהישאספותבאילובוחןההשקעותמנהל
כאשראובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעת

.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאות
-29-
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

2010לשנתהדירקטוריוןדוח

באסיפותהחברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת .בהןהצבעתהואופןהכלליות

אסיפות110-ב2010שנתבמהלךהשתתפההחברה
106-וב,הכלליבמסלולההשקעותלגבי אסיפות

.המנייתיהמסלולשלהשקעותלגבי
מתוךהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

המניותסך .ידהעלהמוחזק,המונפק

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

ארגונימבנה

:מנהיהשקעותן
[%ל נון,קשויני,פסגות

[_

הדיוקטורי11ר"יו

ח"רוןייעדכיכליו

,[ועדתהשקעות
ךשי11קיעדתןועדתביק1יתויעדתדה ןןהשתלמויותןהנהלהןן [___

__][_
'ץ

__]

ל"מנכו

ןיתימיהישי11ק'וצ'קצןןמזיייית
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

משפטייםהליכים
-18בביאור2003משנתהביטוחתביעתעלמידעראה

התחייבויותועל,"הביטוחתביעת" המשפטיוהטיפולתלויות
תלויותהתחייבויות"-20בביאור,מעסיקיםבפיגורי והתקשרויות

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדות

מיסוי
-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

."מיסוי"
החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים

-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."עסקיתואסטרטגיהיעדים"

מוסדיתהערכהדוחטיוטת

בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהוללחברה
("החברה":להלן)מ" הערכהדוחטיוטת10.12.6ביוםהוגשה,הקרןאתהמנהלת
.("ההערכהטיוטת")מוסדית ויועציםהחברההנהלתבסיוע,ההערכהטיוטתאתוניתחקראהחברהדירקטוריון

,מומחים ההוןשוקלאגףהגישהוהחברה
.לטיוטהמפורטתתגובהבאוצר
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שלהמגיותלבעליהמבקרהחשבוורואהדוח
מ"צעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןלגיהתהחברה

החברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהמאזניםאתביקתו
לשניםוההפסדהרווחדוחואת2009-ו2010בדצמבר31לימים(ייהחברהיי,להלן,מ"בעוהרוח

שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו
,ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברה

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך,חשבון
הצגההכמפייסבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
ובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעה

האומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחות
ההצגהאותות)הערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותיים

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחות

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהניילהכספייםהדוחות,לדעתנו

תאריךבאותושנסתיימהלשנהפעולותיהתוצאותואת2010בדצמבר31ליוםהחברהשלהכסכי
אגףידיעלשנקבעוכפיהגילוילדרישותובהתאם)IFRSIבינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאס

plwהנוסףהמידעלגביהממשלתיותהחברותרשותידיועלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון
.הכשפייסבדוחותהנדרש

דרישתלפיהמידעבדבר12לביאורלבכםלתשומתלהפנותהרינו,דעתנוחוותאתלסייגמבלי
.הממשלתיותהחברותרשות

רכיבישלביקורת"בדברבישראלהחשבוןרואילשכתשל104ביקורתלתקןבהתאם,גםביקרנו
ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמסוימיםרכיבים,"כספידיווחעלפנימיתבקרה

~alשלנווהדוח,2010בדצמבר31 a22שלקיומםעלמסוייגתבלתידעתחוותכלל2011במרץ
.אפקטיביבאופןרכיביםאותם

רה
~

בכ

,(..44,רבצ*
י 'ושותלמיבן,רשף,רהב

חשבוןרואי

2011במרס29,אביבתל
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לאעומאיסההשתלמותאיולניהולהחביה
והיזחהחביהבמדעי

מ"צע
ייריטוייתי"עתציית

הכעולותבדברנוסףריחהממילחיותהחבחתלתקוותמהתאם
שגיתנווהמצגיםשננעמי .?007-התשסע,רקסוריוו,הדודוההנספייסהשיחוהנכווהלהבטחה

"(אנו
קע.,

"
יובהעדר),

דזרקטירוער"
,כימצהיר,

קרןלמהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכסמיםהדוחיהאתבחנהינ
החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחביהבמדעילאקדמאיםההשתלמות

לשנה"' יחדשגיהט)20!0

לחלי
-

הדוחותי
.

לאמצגכולליםאעםהדוחות,הדוחותאתשבחגתיולאחרלידיעתיבהתאם2

כדהנתוךמהותיתעיבדהשלמצגבחסחסרולאטהוהוהעובדהשלנכוו
מטעיםיהיולא,מצגיטאותםניתנושבהוהנסיבותלאור,שניתנושהמצגים
.בדוחוההמכוסהלתקופהבהתייחס

כסחומירעהכספייטהדוחות,הדוחותאחשבחגתיולאחר.לידיעהבהתאם.)
,המהוהיוההבחיגותמכל,אות)באופןמשקפיםהדלקטדריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיהיטבזנהותוהשיגוייסהפשלותהוצאות,הכעלהמצבאת

.בדוחותחמוצגיסולתקועותלימים

לעביעתסאחראו,כווהצהרהחמצהעוסבחביהאהמםלצד,אני4
בחהאסבדיחותהנדרשמלוילצורדונהליםבקיותשלהתברהולהתקתמותס

בקרוחשלמקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהתהליםבקרותקבעטלכד
מובא,לחברההמתיחסמועתישמידעלהבסיההמיועדיט,כאלהמהליט

עתגי"לי
הדוחוהשלההבנההקופתבמהלןבפיט.בחברהאחמסדי,על

החשבוןלרואהגילינו,מזהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאס.5
שלהמבקי -ביותרהעדכניההעיכלנועלבהתבטקן,שיחולדירקטוריוןההברה

בהפעלתהאובקבישהההמהותיוהוהחולשוההמשמעותייםהליקוייטכלאת
יכולתעללרעהלתשפיע,סבירבאופדהעלויות,בסנידיווחעלשימיתבקרהשל

.כגופימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה
עוכדיטגוומנהלםבהשמעוכבים,מהותיתשאינהוביןמחותיהבין,הריציתכל

נושמעוהיהפקיןבעליאחיימ
החברהשלכעםיח!דיעלהפעמותבבקרי

דיוכליעל,אתךאדםכלמאחריותאומאחיויתילירועכדילעילבאמוראיו

/ע /,ך,ף,
4"גי%,יי/,, דירקטיךתאריך
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והרוחהחביהבמדעילאקדמאיםההשפלמאקיןלנלהולהחברה
מ"בע

ל"מנכהצחיה _~Dh:

n

שיתנווהמצויחשנוקטוהכשלוהבדברותף)שיחהממשלהעתהחברנהלתחנות
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לשבת("החכרה" .(הדוחוונ-לקלןוחדשניהם)טגטן

לאמצגכולתםאעםהדוחות,הדוחותאתשבחגתיולאחרלידיעתיבההאם.נ

כדיהנחוץמהוהיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלחוו
מטעיםיהיולא,מצגוסאורס3יתמשבהןהנעיבותלאוד,שמהםשהמצגים
.בחתותKY1_n1V?מלקופהבהתייחס

כססומידעהכספייםהטחות,הדוחותאתשבחמיולאחרלידיעתיכמהאס-3
,המהותוותהבהעותמכל,ה%(נבאופומשקפיםהדירקטיריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםטכויותוהשעוי1םהממלוההוצאוה,הכספיבמצבאת

.בדוהותה3עצג01ולתמוכותלימים

,כזוהצהרההמצהיריטבחברהאחרטלצד,אני4
לקמעתסאחראי ונהליםבקרוחשלכהברהולההקיימותס

בהתאם.מדוחותהמרשגילוילצרד קטענו-לכן
בקיותשלפיקוחםהחתלקביעתםגרכובואו,באלהונהליםבקרנה

מובא,לחברההמהתמסמהותישמודעלהבטיחהמיועדים,כאלהוגהליס
.הדוהותשלההכנהתקופתבמהלךרס'בכ,בחברהאשייםדי,עללידיעתנו

,כווהצהרההמצהיריםבחברהואהריסאם5
שלהמבקרהחשבוןלרואהמלעי -בוותרהנדמיתהערכהמעלבהתבסס,שלהולןורקטורעןהחברה

בהפעלתההובקמעתההמהותיותוהחולשותהמשמעיתעסהליקךוסכלאח
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.כופפימהנעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה
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הממשלתיותהחגרותלתקנות3לסעיףגהתאםהמבקרהחשבוןרואהדוח
,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנויסיםדוחות)

2007-ח"תתשי

במדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליום(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברה

Committee-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת of Sponsoring
(corחסן nimissiיor) rganizations Of Treadwal(5()-להלן!co(

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
החברותלתקנותבהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכת

התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיות
2007-ח" דיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבדוח

.המצורף,כספי

.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעתלחוותהיאאחריותנו

דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
שלסבירהמידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.כספי

.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומהבדברביטחון
לקיומההסיכוןהערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו

הבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרהתכנוןשלוהערכהבחינה,מהותיתחולשהשל
כנחוציםשחשבנואחריטנהליםביצועגםכללהביקורתנוהמוערלהסיכוןעלבהתבססהפנימית
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנומבוריסאנו,לנסיבותבהתאם

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמתוכנןתהליךהיאבחברהכספידיווחעלפנימיתבקרה
לגבי ,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחשלהמהימנות

ביקורתלתקניבהתאס תקניםלרבות,מקובלים
-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעו

הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףולהנחיות1973
לניהולמתייחסים(1):אשרוהנהליםהמדיניותאתכוללתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.

והוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירובפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומות
הכנתאתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)מרשותה
,(חשבוןרואהשלפעולתודרך,חשבוןרואיבתקנותשנקבעולתקניםבהתאסהכספייםהדוחות
החברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףולהנחיות1973-התשלג

הגורמיםלהרשאותבהתאםורקאךנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושתקבולים,הממשלתיות
שלבמועדגילויאומניעהלגביבטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ויהחברהשלהמוסמכים

להשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאהאושימוש,רכישה
.הכמפייסהדוחותעלמהותיבאופן
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.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

לסיכוןנתונהעתידיותתקופותלגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכתמסקנותהסקת,כןכמי שייתכן
שלהקיוםמידתכישייתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרותכי
.לרעהתשתנהונהליםמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההחברה,לדעתנו
31ליוםכספי שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010בדצמבר

עלשפורסמופנימיתבקרה
.cosoידי

ובהתאםבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשלחשבונאותלתקניבהתאם,גםביקרנו
להנחיות ולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

שלהמאזןאתהממשלתיותהחברותרשות 31ליוםהחברה
2010בדצמבר31ביוםשהסתיימהוהביאוריםוהפסדרווחדוחואת2010בדצמבר

.הסתייגותללאהינו2011במרס22מיוםלגביהםשלנווהדוח

"4יגיגךעגי חשבוןרואי

2011במרץ29,אביבתל
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והיותהתפיהגמדעיאעיעאים,לההשתלמאעין%לתההחברה
מ"בע

הצאהבדצווההגעלההדייקיוייתשלריח
תקגותלפיכשפידיתחעלהפגימיי עיפיםוהתותתמפשלהיאהתביית

הם3הבקרתאפקטיביותבדבי
מית,

דיווחעי ההשס(בשפי
07פ2.ח"

ההשתלמותקרולתחולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
החברה"-קהלןמ"בעיתרוחהחברהבמדללאקדמאים

לקביעתהאחראים,ן" .בחברהכסתדחותעלנאותהפממיתבקרהשלתמותהוהתק

בטחושלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידוווחעלכנימיהבקרה

בהתאם,חיצומותלמטרותהכסייסהדוחותזהכנתהכעפוהדוווחמהימנותלנכי
המגבלוהבשל.הממשלתיותחחבווהחישוהוראותמקובליםהשבוגאותלכללי

ביטחתלספקמיועדתאעהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת,שלההמובנות
תתגלהאותימכעהכסמיםבדוחותמוטעיתשהצגהמוחלט

דיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבמקחביצעווההגחלההדירקטוריון
חסכונהבקרהבמודלשיקבעוהקריסחוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותככוח

חדירוץ,ווהערכהעלבההבססקוסוימודל"
~

,למסקנההגיעוהחברהוהנחלתוחון
מוםשמסתתמתלתקופהההברהשלהכספיהדיווחעלבחברההפנימיתהבקרהכי

.אפקטיביתהיא2010.12.31

להשפיעהעשוייםאומהותובאופןשהשמעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
באופי .הכספיהדיווחעלהפממיתהבקרהעלמהותי

-

,דירקטוריוןר"יומהעדרדירקטור
י,

(מגכיילשעצרותדדקטוי
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והיותהתבדהבמדעילועדמאיפההשתלמרההרןלמהלהחברה
מ"בע

הקעתלפיכיפידעותעלהפממיההבקרתבדברוההגחלההדידקטיותשלדוח
דיחחעלהפממיתהבערהאפקטיביותבדברמספיםנרוחותהממשלתיותהחבתה

07-,ץ'וזהשסכספק
*2

ההשתלמותקרןלניהולהחבויהשלהדירקטוחווובאישורבפיקוח,ההנהלה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעןלאקדמאים

1להלי
לקריעתהאחראים,1"ההברה"-

_בהברהכספודיווחעלנאותהפנימיהבקרהשליהתקוימותה
בטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלכגימיקבקרה
בהמאס,חיצתעתלמטרותהכספייםהדוחותוהמתהכספיהדיוחמהימנותלגס
המגבלותבשל.הממשלתיוההחביותחוקוהוראוזמקובליםחשבונאותלכלל

בטחתלספקמוהמיתאינהכספודיווחעלפנימיהבקרהמערכת,שלההמהגות
_תתגלהאוהימנעהכספתםבדוהותמוטעיתשהצגהמוחלט

דיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדוקהביצעווההנהלהינו-רק17ו1:קד

המכונהבקרהבממילשיקבעוהקרוטריוניםעלבהתבסס,שלהיהאפקנויביותכספי
,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,ווהערכהעלכהתבסע."קוטומודל"
ביוםהמסתיימהלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעלבהברההפגומיההבקרהכי

.אפקטוביתהיאג12.3.?0ג0

בשופןשכשפיעוהאתרוגהבשנהשיעהטחלולא
באווןלהשפיעתעשוייםאומהותי מהותי

.הכספוהדוווחעלהפגומיתהבקרה:י'
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שהיןתהשהלטותקיןלווחתההגרה
מ"לעיהיוחהחביהשמדעייס"

הכישהמאולדוהות
שקליםבאלפי)

לסיס"
)

לטים)

שוטפיםננסים

בבכקנםמעמכיס

שוניםחייבים
ההשתלבגתתרן-חייבים

טרהוצאות
ש"

השיטפילוהנעשיםכללו

טיעפי9יאינטוכטס
ע'קםרכוש

הנכעיסכל9ד

והודהתחייוייות

שושפותחוטעייסויוה
שרותיםלמתוילשלםהוצבע

ההשילגוותקרו-וכהים

ולהבראהלהוממההפרשה

שיספותהונוהיבויזתהכלמך

תאבידערגדותעיסירסיגוןהתחייגוית

ההתחייבויותכלסך
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הו"

החביה
לניחני

בעהנריחהחברהבמדעילעקדמיהסההשתלמחתערו
מ"

הלשפיהמצבעלחחהי
(הדעיפשקליפילי=)

נכסים

ותשפיםנכשיס

בכנקיטמזומהט
שוגיםמהפיס
זנלמות(הך4קזז-חייבים

מראשצאותהו

הויהיפימשיםשהילין

עתטכיסשאינסנכסים

קבולנכוש

היפליטללסך

והווהעתיימיות

שחיפותהתחייבהוח
זרדתיטלנואילשלבהוצאית

יתלמרת'ההקרך-זכאיט
ולהבראהלחופשההפרשה
שוספותרהעחיילויוהבכלעד

נעבידעונדיחסיישיחםבמן?החחיילהח

ההתחיילהמץגלסך

פע

והוןהחיעיליאשד
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בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
מ"

והפסדר11חדוחות

(תרשיםשקליםבאלפי)

הכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי
פשרהמהסדרהכנסות

מוומניכושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

לדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

(יהבבנק)תפעולשירותי

(0"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

השקעותתיקניהולדמי
השקעותייעוץ

חשבונותביקורת

משפטיייעוץ
אחרותמשפטיותהוצאות

מקצועייםשירותים

פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי

מחשובשירותי
אגרות
משרדואחזקתדירהשכר

ושיווקפרסום

לעמיתיםדיוור

פחתהוצאות

אחרותהוצאות

הוצאותסך

כוללרווח

לשנהלשנה

שנסתיימהשנעתיימה

ביוםביום
10/12/3109/12/31באזר

(מבוער)(מבוקר)

9078,7006,8

5575,1

1-

659,8006,8

סו

804656

302322

515,3299,3

76

516,1773,1

43[56[

276201

111133

9885

32583

330233

374461

6248

29

811

363325

[316

242771

34

8ן1?

659,8006,8

בת

גנ

הבמהדוהותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



לאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת,("החברה"
ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"

זהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008בדצמבר31ליוםעד.1968
עלהקרןמנוהלת

.החברהידי
ומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

שכיריםלעמיתים אקדמאיםשהם
.והרוחהחברהבמדעי

ובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
:נוספיםהשקעהמסלולישני אגמסלול

.מניותומסלולח" החברה
.ממשלתיתחברההיא

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

ולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
-(גמלקופות תשכ

.1964-ד"
חשבונאותבתקןכמשמעותם-קשוריםצדדים.2

צדדיםבדבר,24IASבינלאומי .קשורים

המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3
.לסטטיסטיקה 4.

.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5

,ה"התשס-גמל 2006.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

הבשפייםהדוחותשלהדיווחבייש.א

ובהתאם,)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםנערכוהכספייםהדוחות
לכך ,העלותבסיסעלהדוחותנערכו

.נומינלייםובערכים
לכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחותכןכמו

החברותורשותההוןשוקאגףשלהגילוי .הממשלתיות
האחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקרןהמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים

בקרנות 2010דצמברבחודשההשתלמות
.2010בדצמבר30-בשהיה

בהוןהשינוייםעלודוחהמזומניםתזרימיעלדוח.ב
העצמי אינההחברה

הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלת
השינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה

עצמיבהון מידעמוסיפיםאינם
לדוחותצורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסי

.הכספיים
והוצאותבהכנסותההכרה.ג

זדמות"רות?והוויוהכנסות
ויכירהכסיסיל,



לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשד)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

ונכסיההקרןפעולות.ד
את,הקרןעמיתילטובתבנאמנותמנהלתהחברה

.ניהוללדמיבתמורה,הקרןנכסי הקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהלים

לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי
.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

השוואהמספרי.ה
מכיוון,והפסדרווחבדוח2008שנתשלהשוואהמספריהוצגולא

המבנישהשינוי הדוחותהיוגםאז,2009שנתבמהלךהתרחש
.הקייםבמבנההראשונים

שבוערכוש.1
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
כמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

להפחתת השימושתקופתבמשךהנכסים
.בהםהמשוערת

מעבידעובדיחסישיוםבגיןהתחייבות.ז
האחרוןשכרםבסיסעלמחושבותמעבידעובדיחסיסיוםבשלהחברההתחייבות

של בהתאםהמאוןליוםהעובדים
באמצעותבמלואןומכוסות,פיטוריןפיצויילחוק

פוליסותבגיןהביטוחלחברותשוטפיםתשלומים
יתרתידיעלוכן,מנהליםביטוחי סיוםבשלההתחייבות

.במאזןהמוצגותמעביד-עובדיחסי
להוצאותנזקפיםמעבידעובדיחסיסיוםבשלהחברהבהתחייבותהשינויים

בדוחשכר .התהוותםעםוההפסדהרווח

סיוםבשלהתחייבויותיהאתמודדתאינההחברה
הערכתפיעלמעביד-עובדיחסי .מהותיותהעדרבשל,אקטואר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ח
דורשתמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםכספייםדוחותהכנת

שימושמההנהלה והערכותבאומדנים
על,והתחייבויותנכסיםשלהמדווחיםהסכומיםעלהמשפיעים

בתקופתוהוצאותהכנסותסכומיעלוכןתלויותוהתחייבויותלנכסיםהמתייחםהגילוי
.אלהמאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.הדיווח

התקשרויות-3באור

ובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקרןלחברהמעניקיהבבנק
,דיןכללהוראות הוראות

.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

החברההוראותפי תשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכל
שללעובדים,שירותיםלנותני,לספקים

.אחריםשלישייםולצדדיםהחברה

שלשמגןחברתעםהמנהלתהחברההתקשרה,2010מאוקטוברהחל
לגופיםשירותים בעמוסדיים

התפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך(שלשצמגןלהלן)מ"
השירותים.שלשמגןממניות%20-במחזיקהבנק.יהבמבנקהמתקבלים

הםהמשלימים בהוראותטיפולבעיקר
ביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתיםהמתקבלות

עלספטמברעדניתנווהם,(נלוותופעולות,בבנקהמתקבלותמסלולים
.הבנקידי
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2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)התקשרויות-3באור

בבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל
ומגן,מערכתבאותה של

לשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהטן" נשוא
.עימהההתקשרות

בעערךניירותפסגות:ידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום
תיקאתלנהלשתפקידהמ" ליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעות

עלהחלותהדיןהוראותכל ההשקעותניהול
ו.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשל

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

ההשתלמותקרןזכאיט/חייבים-4באור

ביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
שנגבו,הניהולדמי .החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

במקרים.הקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
החברהבהם לספקיםלשלםצריכה

לחברהמעבירההקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעבר
מקדמה.מהעמיתיםשייגבוהעתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמה

,קיימתאם,כאמור הקרןשלביתרהכלולה
.החברהבספרי

הביטוחתביעתבגיןפשרההתדר-5באור

פשרההסכםהמחוייהמשפטבביתאושר10.7.30ביום
ביטוחחברתעםהקרןשלחלקי .הקרןתבעהאותםביטוחוסוכנויות

שוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהואהתביעהשלעניינה
שלחייםביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוהפרת

.הקרןעמיתי נקבעלעילהאמורבהסכם
חובםלסילוקח"שאלפי575,1שלכוללסךישלמוהנתבעיםכי

.בתביעה
שאלפי218,האמורהסכוםמתוך

והם,הדוחותתאריךלאחרמשולמיםלהיותעתידיםח" בסעיףמוצגים
הסכוםיתרת.החברהשלהכספיהמצבעלהדוחותבתמצית"שוניםחייבים" התקבלה

.המאזןתאריךעד

שלהכספיים18בדוחותבביאורראההביטוחתביעתעלנוסףמידע
.הקרן

קשוריםצדדים-6באור

וההסתדרותישראלמדינתידיעלמוחזקתהחברה.א
הסתדרות-החדשההכללית

עלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםבסיסעל.ר"במחהאקדמאים עםויתרותעסקאות
הוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות

.זהבביאור

הקרןיתרת2010בדצמבר31ליוםנכון.ב
.בזכותח"שאלפי134הינההחברהבספרי הכנסות

שאלפי078,7בסךהיומהקרןניהולמדמיהחברה
.ח"
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(המשד)קשוריםצדדים-6באור

:קשוריםצדדיםבגיןהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

ח"שאלפיח"שאלפי
302322דירקטוריםגמול

5648והשתלמויותעיוןימי

374461ביטוחפרמיות

:קשוריםצדדיםבגיןהחברהיתרותפירוטלהלן

בדצמבר31ליום

20102009

ח"שאלפיח"שלפי"
124לשלםדירקטוריםגמול

5240מראשביטוחפרמיות



מ"בעוהרוחהחברהבסיעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

2בו1נרכונן7כתוך

ציוד
מחשביםשיפוריםציודוריהוט
כ"יהותוכנותבמושכראלקטרונימשרדי

%15%33%15%10הפחתשיעור
%33

אלפי2010
אלפיאלפיאלפי

ח"שח"שח"שח"שאלפיח"ש יתרת
13321280עלותפתיחה

173
44016רכושחדשרכישת

2181
32144ת10/12/31-לעלותכ"סה

21254

000שנהלתחילתנצברפחת
00

7814לפחתהפרשה
534

10/12/3178145-פחתנצברל
34

-למופחתתנכסיםעלותכ"סה
10/12/315111

21ב16פנו

מניותהון8כיאור

בלא)2010בדצמבר31ליום(נומינלייםבערכים)החברהשלהמניותהוןהרכב
לעומתשינוי :(2009לדצמבר31

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמגיותבעל
בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

' %100לן100ישראלממשלת

לן100הסתדרות,הכלליתההסתדרות

ר"במחהאקדמאים
%20עמוסלביא

%20אליהועמרםבן

%20משהסוקולובר
%20יעקבפולק

%20צביפיכמן

%100

,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
-ה"התשס פטורהמנהלתלחברה,2005

מפעליתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיום
.האמורהההוראהבתנאיועומדת
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ניהולמדמיהכנסות-9באור

הקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
ענפיתגמלקופתהיא גובההחברהולפיכך

לשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרן
פיעלהמרבי .דיןכלהוראות

,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל
הוצאותפיעלניהולדמי בסיסעל,היינו.מצטברבסיסעלהחברה

טרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאות
.בפועלאותןשילמה

הוצאות-10באור

לרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
לצורךההוצאות הואעיסוקהשכלהחברההפעלת

.הקרןהפעלת

מיסוי-11באור

עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת
מגישההחברה.הכנסהמספקודתפי אתהמסיםלרשות

.הכספייםדוחותיה

ואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-12באור
ההוןשוק

החשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
החברותלגבי,הכללית שלהינההממשלתיות

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטור
שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

לחברותספציפייםנושאים כמפורטממשלתיות
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזרי

שהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
.זהלצורךידהעל

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

בהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקני

שלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעל,לתוקףונכנסופורסמואשר("111(5"
.הממונהלהנחיותבהתאםוכן,החברה

הפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שנתנווהמצגיםשננקטו הדוחותנכונותלהבטחת

התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים
אגףלחוזרובהתאם2006-ו" דיווחעלפנימיתבקרה"ההוןשוק

מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספי נכללו,(7-9-2010
ומנכדירקטורשלהצהרות32-35בעמודיםאלהבדוחות

.החברהל"
נוסףמידע-13באור

לאקדמאיםהשתלמותקרןבגיןנוסףמידע
שלהכספייםבדוחותראה,והרוחהחברהבמדעי לדוחותהמצורפים,הקרן

.מהםנפרדבלתיכחלקאלה
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לאעדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

תלויותהתחייבויות-14באור

באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת
1"העובדיםחברת"להלן)מ"בעי"

392סךעללתשלוםתביעהלחברההומצאה09.8.17ביום
בגיןשכירותדמי-ח"שאלפי בביתהנמצאיםבמשרדיםהקרןשלשימוש

החדשההכלליתההסתדרותשלהפועלהועד עבור
חברת.הסכםהפרתבגיןופיצוי2003בנובמבר15שעדתקופה

לקיומוטוענתהעובדים תשלוםעלהצדדיםביןהסכםשל
.שכירותדמי החברה

היתרביןוטוענתהעובדיםחברתטענותאתמכחישה
לביןבינהשההסכם היההעובדיםוחברתההסתדרות

.כספיתתמורהללאהיהבמשרדיםשהשימוש

~

וכן,צלחלאהצדדיםשניביןשהתקייםגישוריך
התביעהלסילוקהחברהשהגישהבקשה .נדחתההסףעל

.התביעהסיכוייאתזהבשלבלהעריךקשה
סעיףבמסגרתהכספייםבדוחותהפרשהנכללהזותביעהבגין

.לשלםהוצאות

המאזןתאריךלאחראירועים-15באור

טרם.2011בינוארכהונתואתסייםהדירקטוריוןר"יו
.חדשר"יוהתמנה
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השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהחברת

כספליםדוחות
2010לשנת



2010לשנתכספייםדוחות

הענייניםחונן

עמודים

2ןןהדירקטוריוןדוח

34-12ההנהלהסקירת

35המבקרהחשבוןרואהדוח

37-36הצהרות

83הפנימיתהבקרהעלהמבקרהחשבוןרואהדוח

39הפנימיתהבקרהעלוההנהלההדירקטוריוןדוח

:כספייםדוחות

4140מאזנים

43-42והוצאותהכנסותדוחות

45-44העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

77-46הכספייםלדוחותביאורים
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הקרןשלכללייםמאפיינים
להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ידיעלמנוהלת,("הקרן" לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

.("החברה"

31ליוםעדהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן*
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008בדצמבר

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

הדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

ושל1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמטלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקופהשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובדo/5e.Zולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

מסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה*
(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנתבמהלךשנפתחוהשקעה

אגמסלול.ח"שאלפי286,036,3עלעמדהמאזןליום
ביוםבפעילותהחלח" ליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך,2009/2/23

,ח"שאלפי433,29עלעמדהמאזן
ליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך09/2/23ביוםבפעילותהחלמניותומסלול
.ח"שאלפי077,6עלעמדהמאזן

היסודמשמכי
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןשלהיסודמסמכי

הקרושלנכסיםוהיקףחשבונותמתפרי
שאלפי349,072,3הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך

.ח" המנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
.389,38הואהמאזןבתאריךהקרןידיעל

הפעילותתחוםעלכללימידע
הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחראה

החברהבדוחות" .המנהלת
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2010בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.2009דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

האינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחואיםשלהגבוהות

הריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוף%2שללרמה2009בדצמבר%1
זמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריביתהשקלית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגידנמנע,ממושך

חוךמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

והמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעוןהגדלת

אתלרסןמנתעלח" .המטבעותסלמולהשקלהתחזקות

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
בעיקרהיוהגירעוןלהקטנתשתרמוהגורמים.תוצר%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

.המקורימהתכנוןגבוהותשהיוממסיםההכנסות

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3-כ)דולרמיליארד7.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מהתמ%9.3-כ)2009בשנתדולרמיליארד1.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
55.1-ו(ג" מהתמ%8.0-כ)2008בשנתדולרמיליארד

.(ג"
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
במדדים )2010בשנתעיקריים

:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי

%93.14

---

:

%5''נ-י%ן74נ:,,ן

1,.
-0ד%--

--%15-

(")

SM

CIW

ORLD

ן---א100"ת-י-
-מדדצמתח"אג

~
hr-ן-צמודלאח"אג

MSCIמדד(") WORLD,ומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
בשווקיםשוקבשווי
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגןחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*
תהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*

.אלהכלכלותשלההתעצמות

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

'הנכתריםבמדדיםהעינוישיעורילהלן

%84.15%86.74המעויףמדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-%71.0-%99.5דולר

%73.2-2ן.לי93יורו

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

60%80.10%51.30בונד-תל

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנתח"ש
אופציהכתבישלסופימימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

.למניות
שמיליארד5.0)מרביתם.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות

(ח" ע
.דואליותחברותי"

השנהבסיכום.המיסיםבגבייתהעליהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
.(2009בשנתמיליארד30-כלעומת)נטוח"שמליארד5.9שלסךהאוצרהנפיק
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ההשתלמותותרנותהגמלקופותענף.3
2010בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

סוףלעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%3.10שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנת

הקרן.%91.9שלבשיעורהייתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%01.2,הכלליבמסלול%15.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגה

1-וח"אגבמסלול

~

.מניותבמסלול30.11

שיעור.%79.0היה2010בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
חוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוורפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמי
.הכספייםבדוחותניהולדמיבאורראה,%27.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמל

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%60.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

,הכלליבמסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
.המניותבמסלול-%32.1שלבשיעורשליליתותשואהח"אגבמסלול%48.0

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

נכסיההרכבאתשינתההקרן.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויותהכלכליות
שנקבעוהמגבלותבמסגרתהיובפועלההשקעות.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאור

.הדירקטוריוןשלההשקעהבמדיניות

הקרןשלההשקעותשיעוריאת(4)א-ו(2)אבסעיפיםההנהלהבסקירתלהלןראה
.השוניםבאפיקים

.החברהשלהאינטרנטבאתרראההקרןשלההשקעהמדיניותלגבינוסףמידע
מעניקיםאשרבינונייםמים"מחהינםהשקליהאפיקושלהצמודהאפיקשלמים"המח

עולהריביתסביבתתואמיםאך,אחדמצדיחסיתגבוההשוטפתתשואההקרןלעמיתי
.השניהצדמןיחסיתגבוההאינפלציהוסביבת
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(המשך)הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

-4מספרבביאורהכספייםבדוחותראההשוניםבאפיקיםההשקעותשלמ"מחלגבימידע

-9מספרובביאור"סחירותשאינןחובאיגרות"-5מספרבביאור,"סחירותחובאיגרות"
."והלוואותפיקדונות"

:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן

כללימסלול

שלהמכריערובו,בנוסף.המסלולנכסימסך%3.1-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
היאשלהןהנזילותשרמתמדינהח"באגרבותאחזקותוישנן,נזילהינוהמסלולנכסי

.המסלולמנכסי%1-כלפחותשלמזומןיתרתעלהקפדהקיימתכלליבאופן.מאדגבוהה
.שקליותחובולאיגרותלמניותהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
ח"שמיליון285-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתילאפיקהחשיפההגדלתבמסגרת
מדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.ח"שמיליון184-כשלבהיקףבארץמניותונמכרו
ל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון113-כשלבהיקףל"בחומניות
.ח"שמיליון134-כשלבהיקף

,שחריםנרכשו,האפיקמ"מחוהארכתלאפיקהחשיפההגדלתבמסגרת,השקליבאפיק
בהיקףמים"ומקשחריםונמכרוח"שמיליון198-כשלבהיקף,ארוך-בינוניבטווחברובם

נרכשולאפיקהחשיפהוהגדלתהשבחהפעילותבמשגרת,בנוסף.ח"שמיליון160-כשל
שקליותקונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון175-כשלבהיקףשקליותקונצרגיותח"אג

-כשלבהיקףגילוניםנרכשומשתנהבריביתהשקליבאפיק.ח"שמיליון12-כשלבהיקף
.ח"שמיליון12-כשלבהיקףגילוניםונמכרוח"שמיליון12

ח"אגונמכרוח"שמיליון10-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנרכשוהצמודבאפיק
האפיקהשבחתבמסגרת,בנוסף.ח"שמיליון29-כשלבהיקףצמודותממשלתיות
ונמכרוח"שמיליון249-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשוהצמודהקונצרני

.ח"שמיליון232-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אג
.ח"שמיליון8-כשלבהיקףל"בחוקונצרניותח"אגנמכרוח"המטבאפיק

ח"אגמסלול

הנכסיםשהיקףמכיוון.המסלולנכסימסךo/4a-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
יחסיתגבוההש"עויתרתנשמרת,רבותומשיכותהפקדותוישנן,יחסיתקטןהואבמסלול

.(%10שלמקסימליתש"עויתרתשלהדירקטוריוןבמגבלתעמידהתוך)

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי

מניותמילול

הנכסיםשהיקףמכיוון.המסלולנכסימסך%35.10-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
.יחסיתגבוההש"עויתרתנשמרת,רבותומשיכותהפקדותוישנן,יחסיתקטןהואבמסלול

בראשיתלמניות%75-כשלמחשיפהלמניותהחשיפהבהדרגההועלתההשנהבמהלך
.השנהבסוף%90-כשללחשיפההשנה
(מים"מקכולל)קצרותשקליותממשלתיותח"אג,קונצרניותח"באגהושקעוהנכסיםשאר

.ובמזומן
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2009שנת-2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שתאלפי

509,315707,310%55.1פקדות)

%18.10(751,209)(094,231)ושיכות

(%90.31)(508,85)(234,58)(*)מהקרןנעברות

699,13455,12%99.9(*)הקרןאלועברות

שהקרןניהולודמיסיכון,תשואהשללשילוב,אחרותלקרנותמהקרןבהעברותהירידהאתלייחסיתן)(.)
.הקרןשלהשימורולפעולות,מציעה

%01.2,הכלליבמסלול%15.9היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
,הכלליבמסלול%63.27שלתשואהלעומת,מניותבמסלול%30.11-וח"אגבמסלול

בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותבמסלול%69.53-וח"אגבמסלול%09.2
מדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקרנבעו,2010
בשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשונים
."ההון
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאוןליוםהעמיתיםיתרות.3
במסלול%3.67שלובשיעורח"אגבמסלול%0.94שלבשיעור,הכלליבמסלול%2.76של

גם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)מניות
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאם

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל
שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהכויותוהעברתהמשיכות
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות

לצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%7.90מחזיקההקרן.הנזילות
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

606,784,2לעומתח"שאלפי349,072,3-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4

.%3.10שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי
ומהצבירהההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר
סיכוניםובקרתניהולמערך"3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009.8.9ביום

."גמלקופותשלמנהלותבחברות
ובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות)מנהלתבחברהתשתיתמיסודהיאהחוזרמטרת

לועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים
לחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראילוועדת,ההשקעות
המוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופתבכלהמנוהלים

שוקסיכונילזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(2)ןהעמיתיםחסכונותכנגד

,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלומיםואשראי
.בהםולשליטהאחריהםלמעקב,למדידתם

,(,;,,,,
"1,,,,,1'

,,,,],,,,,,.י,,
"

,,,,),,!,,,,(,,
'(1,

'
,,,,,,,,

'
יתן),

בינתיתפיננסייםנכסיםהינםהחברהידעלהמנוהלתהקרןנכסיכלשיכונים.1
בשווקיםמשינוייםכתוצאהבשוויםלתנודותהנתוניםפיננסיים

Dlll ~

o11n

הסיכוניםעלודוחלניהולתשתיתהקימההחברה_
לזיהוייתוכנותוהטמעתסיכוניםמנהלמינויילרבות,הפיננסים
.סיכוניםוניהול
אחרשוטףמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןהשקעותועדת

אלונתוניםבחשבוןומביאיםהשקעותסיכונילמדידתפרמטרים

.ההשקעותהרכבעלהחלטותקבלתבעת- שהםלעמיתיםרקלהשתלמותגמלקופותמנהלתהחברהתיכונים.2
נמוכה

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהינםשכיריםאיסטרטגיים- ועםיהבבנקעםהתקשרההחברהסיכונים.3
נמוכהקבלתלצורךשלםמגןחברת

חשבונותאתלנהלהואיהבבנקתפקיד.עמיתיםתפעולשירותי-תפעוליים
,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהושרותתפשל

כללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראותעמיתים
החברהועובדייהבבנקמחשביעםמקושריםהחברהמשרדי.דין

.בקופהעמיתיםושימורעמיתיםתפעולבנושאימעורבים

נמוכהתפקידםאשרועובדיםתפעולמערךמתנהלהחברהבמשרדיסיכונים4
,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהחברהאתלתפעלהוא-תפשלייס

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריוןמנהלתחברה
הכולליםיהבבנקידיעלהניתניםבשירותיםהחברהמסתייעתכן

דוחותבהכנתסיוע,גזברותניהול,החברהחשבונותניהול
תזרימיאחרמעקבמקיימתהחברה.אחרותופעולותלרשויות

.המאושרבתקציבועמידההמזומן- 5.
-ביגוניתגמללקופותמנהלתחברהוכןממשלתיתחברההינההחברה-ציותייווני

גבוההאתהשארביןהכוללתרגולציהעתירתבסביבהפועלתלפיכךרגולציה
פיועלשהותקנוהתקנות,הממשלתיותהחברותחוקהוראות
כןכמו,הממשלתיותהחברותרשותידיעלשפורסמווחוזרים
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותלפיפועלתהחברה

במשרדההוןשוקאגףחוורי,הכנסהמסתקנות,ותקנותיו
להסדרבהתאםאחרותוהוראותהוןהלבנתאיסורצו,האוצר

הוראותאחרמעקבמקיימתהחברה.החברהעלהחלהתחיקתי
מבקר,הדירקטוריוןר"יו,החברהל"מנכבאמצעותהרגולציה

.חיצונייםמומחיםובסיועהמשפטיהיועץ,הציותקצין,הפנים-
-9-
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שוקסיכוניניהולעלאחראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שועסיכוניתיאור
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

עלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקשיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
אם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשירשבין(קיים
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הכספייםבדוחות14-ו8ביאורים,להלןראה

סינוניםעלנוסףמידע
מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

הכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה
.המבוקרים

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3

.המבוקריםהכספייםבדוחות8-4

-10-
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(המשו)שיכוניםעלנוסףמידע

.השנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5

עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
מקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל),סחירהלאבאפיקההשקעות
מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומה

.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגית
ישנהאםהמהריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

סיכוניםניהולמדד.7
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS-STD1,Historical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסים
לאירועיםנחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוקשהתרחשו

ביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקרןלרבות,קרןלכל

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהחברהשלל"והמנכהדירקטוריוןר"יובשיתוף,החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופה
לתוםכיהסיקוהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברה
,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופה
בהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד

ובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראותשנקבע
שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
סביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

בדצמבר31ליוםמאזנים.(אע

20102009200820072006

נכסים

השקעות

:מזומניםושוףמזומנים

132,7223,3526,9565,1בבנקיםמזומניט

מועדקצריפיקדונות

"07,42890.37911,425

"1,143

-
210,49113,41437,52750.144

:מחיריםערךניירות

759,51ממשלתיותחובאיגרות

"511,859002.771624,765

127,934046,7404קונצרניותחובאיגרות

"
0,537605,514

138937921.776093.396676.742אחריםערךוניירותמניות

-
024,723,2478,376,2179,704,1905,022,2

:סחיריםשאינםערךניירות

000,143404,183475,208977,294קונצרניותחובאיגרות

sאחריםערךניירות .Osl281.8744.11449,23

-
081.1515

"6,191219,220426,318

:1הל11אותפיקדתות

269,1336בבנקיםפיקדונות

"5,168877,189705,224

61ןושן09ן65לאחריםהלוואות

334.133695,1684

"9,189866,224
------------------------..---.-..

159,15183,6659.3558השקעותבגיןלקבלסכומים

808.071,3154,784,2478,170.2505,711,2יךכלההשקשת

----------------------.---------

541452253272חובהחתרךחייבים

349,072,3606,784,2731,170,2777,711,2הנכסיםכלסך

==========================

וההתחייבויותהעמיתיםזכאות
3437,783,2435,169,2874,707,2,ן796,07העמיתיםזכויות

S53_169.1297.1903.3זכותויתרותוכאים

349,072,3606,784,2731,170,2777,711,2וההתחייבהותהעמיתיםזכויותכליד



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמברג3ליום
2010200911)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומניט

%23.0%12.0%7.91בבנקיסמזומניט

%37.1%36.1%7.0מועדקצריפיקדונות

%60.1%48.1%1.8
.--------------

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאיגרות
"

,74.27%86.30(%1.10)

%40.30%58.26%4.14קונצרניותחובאיגרות

%50.30אחריםערךוניירותמניות

27%3.9.ל90"

%64.88%34.85%9.3

------------------
:סחיריםשאינםערךניירות

(%4.29)%65.4%59.6קונצרניותחובאיגרות

(%3.13)%26.0%30.0אחריםערךניירות

%91.4%89.6(%7.28)

(%3.28)%34.4%05.6בבנקיםפיקדונות

----------------
%49.0%22.0%7.122השקעותבגיןלקבליכוייסס

------------------
9854.999851.99ההשקעותכליד

-----------------
-%02.0%02.0חובהויתרותחייבים

1.100ל0051.10000הנכסיםכלסך

===========

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%98.99%96.99%0.0העמיתיםזכויות

(%0.50)%02.0%04.0זכותויתרותזכאים

0051.1000051.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

האפיקאחוזלעומת0נ20בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(1)

.2009בדצמבר31ביוםהקרןמנכסי

-13-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

שןששרוע
ושווימזותניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפיקדונות
מזומניםסחירותסחיריםוהלוואות

השקעהאפיק



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

ח"שאלפי606,784,2לעומתח"שאלפי349,072,3-ב2010שנתבסוףהסתכםהקרןמאזן מהרווחיותבעיקרנבעהשנההקרןשלבמאזנההגידול.%3.10שלעליה,2009שנתבסוף

.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקי

במקביל.2009-ו2008בשניםהעולמימהמשבריציאהשלכשנההתאפיינה2010שנת
החליטה,חיובייםכלכלייםמאקרונתוניםלפרסוםובמקבילבעולםהכלכלותלהתאוששות

נוסףאפיק,כןכמו.הכלליבמסלולהמנייתילאפיקהחשיפההגדלתעלההשקעותועדת
גדל2010שנתבמהלך.הקונצרניח"האגאפיקהינוחיוביתכלכלית-מאקרומסביבהשנהנה
בהתאם.הכלליהקונצרניח"האגבשוקהשקליותהקונצרניותהחובאיגרותשלחלקן

ההולכיםהאינפלציהפעריניצולתוךהכלליבמסלולזהרכיבהגדילההקרןגםזולמגמה
הזדמנויותניצולתוךקיימיםנכסיםשלהשבחהבתיקבוצעה,במקביל.בשוקוגדלים
.בשוק

עלשמירהתוךמדינהח"באגורקאךלהחזיקההשקעותועדתהחליטהח"אגבמסלול
.מהעמיתיםהוןהפסדילמנועמנתעלוזאתקצרמ"מר

מחשיפה-המנייתיבאפיקהדרגתיתהגדלהעלההשקעותועדתהחליטהמניותבמסלול
.בסופה%90-כשללחשיפההשנהבתחילת%75-כשל

לתוםהנכסיםכלמסך%4.1-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
.הקודמתהשנהבסוףלשיעורםדומה,2010שנת

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%1.10-בהקודמתהשנהלעומתירד,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%9.30לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%7.27-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%5.10היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%0.27-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

ב2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקרןאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
.הקרןנכסימסך%0.9-

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%5.30היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנתבתום%9.27-ו2010
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

.(ל"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח"המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
.(אשתקד%1.9-כ)הקרןנכסימסך%0.7היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף

-15-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסעירת

(חושיםשקליםבאלפי1

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009200820072006

נהפידישהכנסות

075,3483,3213,4(950)740מזומניםושתיממזומנים

:סחיריטערךמניירות

0ן,230,40634,46164,84903,64147ממשלתיותחובאיגרות

012,4קונצרניותחובאיגרות

"006,158(239,60)

"52,21651,5
35728,12ן,403(745,384)399110852,325אחריםערךוניירותמניות

641,234492,530(20

",360)834,221526,18
-------------------------------------

:מחיריםשאינםערךמניירות

867,18161,14(354,3)985,12945,43קונצרניותחובאיגרות

(991,4)691.4,350.3)(929,2)403.1אחריםערךניירות

388.14016,41(045,8)217,22170.9

---------------------------------------------------------
:ומהלטאותמפיקדונות

,276בבנקיםפיקדונות

"610,25216,14262,19418,13

8(105)207433לאחריםהלוואות

296,84

"6,25249,14157,19426,13
----------------------------

-

3נטו,אחרות(הוצאות)הכחיותת

"176458(71)630

ההכנכלזך
~

_620,266965,65(083,351)148,258418,596(ההפידים)ץונ

הוצאות

78,7006,8938.6797,600ניהולדמי

~

7
659,1483,1097,114ערךניירותעמלות

"499
069,1328,3--קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

932830746260739מיסיםהוצאות

,669,9319,10781,8940,8866ההוצאותכלסך
11

680,257099,154(864,359)479,248099,586הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

===================
--=======



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםבאלפי)

הכנסהשיעורידוח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכוסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכגסהd_ממוצעתשנתיתיתרה
201020092010200920102009

באלפי)

:

nriw(ח"שובאלפי)(אחחיס)

)1054.1(950)474,67109,78740מזומניםושווימזומניט

(].ל22"
---------.----....-----......-----..

:סחיריםערךניירות

163,806055,834230,40634,46%99.4ממשלתיותחובאיגרות

5.ל59" 664,896קונצרניותחובאיגרות
894,685012,84006,158%37,9%04.23

680.823863.540399.11052אחריםערךוניירותמניות

~

325%40,13%25,60
507,526,2812,060,2641,234492,5302951.97451.25

:מחיריםשאינםערךניירות

271,161440,196985,12945,43קונצרגיותחובאיגרות

8%37.22.ל05" אחריםערךניירות
705.7771.8403.1(929.2)(**)(**)

976,168211,205388,14016,41

"/051.89954.19
---------..-----..---------..-----..

:והלוואותפיקדונות
83276,8610,25ן,800,150603בבנקיםפיקדונות

5%95.13.ל49" לאחריםהלוואות
8211520743974.243551.64

18,183296,8684,255051.59854.13ך882,150

-618455נטו,אחריםנכסים

83176--(***)אחוותהכנטות

457,914,22152813052581148418(596

8.ל86"

23.י59"

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמעולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(י)
,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה,עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(יי)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה
.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(יי")

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםתושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשיעיים
.2009בשנתמאשרקטןבשיעוראך,2010במהלךעלוהסחיריםהערךניירותשערי

לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי
,רמהחובאגרותבשוק

~
ח"בעריביתשעריחברתויערוך)פיעלק



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

לשההנהלהמקירת
2010ת"

הקרןהוצאותניתוח.(3)ב

השינושיעור2010200920102009
שותיבסיסעלהנכסיםמןבאחיזים(שאלפישאלפי

,'1(ל
ניהולדמי

(25~%00)8,7006.8%24.0%32.0ך0המנהלתלחברהניהולדמי

078,7096,8(1)גיהילדמיכ"סה

0.ל24"

(%00.25)0.ל32"

(%50.12)0%08.0~289,1166,1%07(.יי)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

370317%01.0O(')חיצוניניהולעמלות . OIQ/o%00.0

659,1483,1עמלותנ"סה

932830%03.0מיייפהוצאות

"
0.ל03

0.ל00"

--------------------------

212מננשנ2ההוצאותכלסן

(%00.25)006,81.24.0%32.0ך,078(2)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(י)

.2009בדצמבר31-בהאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללההוצאהאחוזשלהשינוישיעור(י')
העמלושולמושבעדן(מוחלטיםבערכים)והמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(היי

:המהותייםהשינוישיעיליגיתות

המבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמיבבאורראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע(ת

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווהעלובדוח

.המבוקריםהכספייםבדוחותענייריבעלי"13בבאורפירוטראה(21



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדתות.(1)ג

20102009200820072006

!,437,783,2435,169,2874,707,2148,750,2727,626השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות
-------------------------------------------------------------------------

:הפרשות

185,237260,233136,234044,251868,271מעבידהפרשות-שכירים
324,78447,77257.78046.85528.92עובדהפרשות-

509,315707,310393,312090,336396,364סךכלההפרשות

-------------------------------------------------------------------------
:לעמיתיםתשלומים

(318,262)(565,272)(675,387),751.209)1231094)עמיתיסשכירים

(318,262)(565,272)(675,387)(751,209)(094,231)סךכלהתשלומים

-------------------------------------------------------------
:זכויותהעברת

699,13455,12681,14711,6748,11הקרןאלוכויותהעברת

(504.144),190.370)(974.117),508.85)(234.58)העברתזכויותמהקרן

(756,132)(479,363)(293,103)(053,73)(535,44)נטוזכויותהעברתסך

(678,30)(954,299)(575,178)880,39903,27נטוצבירה

--------------------------------------------------------------------------
680,257099,154(864,359)479,248099,586נטו(הפסדים)הכנסות

796,071,3437,783,2435,169,2874,707,2148,750,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

====-==-=============



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג

1,ותו-------------.--.- .,
סט

מן2010שש

-------נץ51
~
ו

ן

-יו---------ן-----
------------

-
-------------------300-

-400

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת

-20-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשו)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

3101707%55.1
(751,209)%18.10

(508,85)(%90.31)

121455%99.9

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינוילשיעורהסבר(.)
.פעילותה

להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

הכלליהמסלולנכסימכלל%2.76הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (
1-ו(%9.89-09/12/31)ח"אגמסלולנכסימכלל94.לו0,(%4.74-09/12/31

~

מכלל3.67

.(%2.61-09/12/31)מניותמסלולנכסי

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

הכלליבמסלולשנים9.1הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(י)(2)ג
במסלולשנים2.2-ו(שנים09/12/31-6.1)ח"אגבמסלולשנים3.2,(שנים09/12/31-0.2)

שכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים09/12/31-1.2)מניות
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתים

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
גם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

זובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחס
כספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרן

השקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרן
ובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלק

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחירים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנהלסור(4)משיכות(3)הפקדותלהשתלמותיציאהGLחשבונות(1)בקרןותק

תשלומיםעמיתיםמתפר

--180,10כוללן)שנים3עד

"41,90374,2216,187

790.238954,6--900,29שנים3מעל

"20"5.884,2

8ננ080.40כ"יה

~

329428%3.28979671

*
3

מביניהםהמוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןאלזכויותהעברתכולל(3)

.מהקרןזכייותהעברתכולל(41



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

2010בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותמספר
10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2009/12/31העמיתיםמת

.]58שכירים
"3922,1([69,[)9

"3.38

382.38(158.38922.14211,1הכליד

ביתרהות).חשבמתנכם
ללא.ח"ש,00עדשל

].%1455נ7]378.164האחרונהבשנהתרעה

השמותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

(.)ת..מנמכלול(")ח"אגמבלולכללימכלולשנה

2010%15-9%01-2%30.11

2009%63.27%090.2%69_53

2008(%42.13)
2007%09.10
2006%30.6
2005

12.י31"
20043711.9

2003%60.14

2002%92.0

2001%47.6

כללימסליל

תקןסטייתממוצעתתשואהתקופה
2010-2007%35.7%57.14

2010.2001%88.7%37.10

.1נ,1,1"""-0י""(.1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)תשואותדוח.ד

:שניםלפי,הכלליהמסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

-%28

-%26

%24
-,,4)

-%20

-_Jgoi

-%16

- ק%14-
פ%12-
ק%10-

%81 -0

~

4ן6

%4%
נ-/0-

-O

~

o

-%4-
-%6-

%8-

%10-
-2ן%
%14-

אההאא

שנה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

ההשקטתניתוחחח.ה

ימןתיקשלתשואהוביןהקרןשלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעינישחחח.(1)ה

,הקרןשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרןמנכסיהאפיקאחז.א

.חודשבסופי,הקרןנכסי

.כדלהלןהםהשוקתשואות.ב
.מ"המקמדדלפי,מזומניםושווימזומנים

ל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפיןסחיריםנכסים

.COUNTRIES111MSCIהוא

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי:(והלוואותפקדונות,ח"אג)סחיריםלאנכסים

.השוקבתשואתהקרןמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלהככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקרןשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקרןידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתשר.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקרןשל

לפרסםהחברהעל,שלחהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
החברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל,מראש
.החוורהוראותאתמבצעת

-25-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

כללימילק

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הימןבתיקהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

0.ל2%91.1:04.ל26:מזמניםושתימזומנים

ממשלתיח"אג

%97.10%45.5%60.0קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%73.15%23,6%98.0(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%14.0%18.1%00.0(גילון)משתנהבריביתצמודלאח"אג

%22.0%91.1%00.0מועדקצרמלווה

1.ל1.27:58ל06ממשלתיח"אגכ"סה

----------------------

סחירקונצרניח"אג

2_%77.23%80.10%57'מדזצמודח"אג

%66.6So03_5%33.0צמודלאיח,אג

%68.0%02.0חויילאפח

1.2ל1.3192ל11סחירקוגצרניח"אגכ"סה

----------------------

אחריםערךוניירותמגיות

3_%36.21%93.14%19בארץאחריםערךוניירותמניות

%11.7%96.5%42.0ל"בחואחריםערךוניירותמניות

1.3ל4714.2861אחריםערךוניירותמניותכ"סה

----------------------

והלוואותפקדונות

1.0ל%24.5%80.1057מדדצמודותוהלוואותפקדונות

0.ל5:57.ל24:והליואותפקדונותכ"סה

סחירלאקונצרניח"אג

10%60.0_4.5%80ל58מדדצמודח"אג

%00.0-0%86.0_%02ח"מטצמודח"אג

1.56054.0ל60סחירלאקונצרניח"אגכ"יה

-נ-----------.......---

אחריםכיסיס

0%03.0.נל27השקעהקרנות

0.ל02:-%01.0החלפהועסקאותעתידייםחוזים

0.ול005.י26:אחריםנכסיםכ"סה

9.ל1.100:37ל00כ"סה

1.9ל5וברוטונומינלית,בפועלהמילולתשואת

1הפרש

~
22,0-

-26-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיטהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

ח"אגמסלול

תשואה
משוקללתבתיקתשואתהאפיקאחוז

השקעהאפיק
הסמןהשוקהקרןמנכסי

0.ל14;7%91.1ל10'מזומניםושוהמזומנים

----------------------

ממשלתיח"אג

4.23%45.5%26.1ל16קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%71.12%23.6%79.0(שחר)צמודבריביתקבועהחלא"אג

%03.57%91.1%09.1מועדקצרמלווה

3.ל14;9054.92ממשלתיח"אגכ"יה

.ל28;100ל00.כ"יה
3

2ל01,ברוטונומינלית,בפועלהמסלולתשואת

הפרש

-27



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

מניותמסלל

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז אפיק

הסמובתיקהשוקהקרןמנכייהשקעה

6%911%12.0ל49,מזומניםושווימזומנים

-----------....------.
ממשלתיח"אג

5%00.0.ול045,ול02קבועהבריביתמדדצמודח"אג

0%23.6%00.0_%00(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%665%91.1%11.0מועדקצרמלווה

0.ל68115,11ממשלתיח"אגכ"סה

סחירקונצרניח"אג

%728%80.10%94.0מזדצמודח"אג

4/720.89404.0סחירקונצרניח"אגכ"סה

אחריםערךוניירותמניות

4%81.8ן,%0159%93בארץאחריםערךוניירותמניות

%1070%96.5%20,1ל"בחואחריםערךוניירותמניות

1111.79אחריםערךוניירותמניותכ"יה

10.ל01"

4/000.1001874.11כ"סה
11ל30,ברוטונומינלית,בפועלהמסלולהשואת



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.ו

.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

עלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
ההתפתחויותשלהערכהפי הצפויותהכלכליות

:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראל

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותתיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

מכלל%0.94,הכלליהמסלולנכסימכלל%2.76שלבשיעורהינן
-ו,ח"אגמסלולנכסי מכלל%3.67

.המאזןליוםמניותמסלולנכסי
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
לצרכי להיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות

וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להם
גדולותמשיכותיהיואסזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%7.90שלבהיקף
.מהצפוי
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
אגבמסלול06.1,הכלליבמסלול19.1הואלמשוך

סבורההחברה.מניותבמסלול48.1-וח" שללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתים

כללימילול
10/12/3109/12/3108/12/31(משניט)

ובאלפיבאלפי)באלפי)

נזיליםנכסים
026,752,2735,401,2232,759,1וסחירים

עדשלמ"מח
436,47788,39482,30שנה

075,230311,312977,367שנהמעלמ"מח

749,644אחרים

~

נ7744,1

61.2ן.178__1286נננהכלסך

~

3?L__biih

ח"אגמסלולנזילות
10/12/3109/12/31(בשנים)

(ח"שובאלפי(ח"שבאלפי)_
נזיליםנכסים

302,29452,19וסחירים

13113אחרים

29143346519הכלסך
_
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(המשד)בהשקעותסיכוניםניהול.1

--נזילות-
משלוליניות

10/12/3109/12/31(בשנים)

(ח"שובאלפי(ח"שובאלצי
065,6587,2וסחיריםנזיליםכסים!

12207חריש"

077.6794.[
הכלזך

ובמסלולים,שנים25.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
האחרים משקףזהחישוב.שנים0-

כללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאת
נעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבורםתקבול

.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפי כוללאינוהחישוב
אפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים" .שנים

.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקרן-אשראיסיכון
הקרןההשקעהלפני ,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת

חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו
סכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

ההשקעה .תנאיהועל

עםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקרן,כןכמו
סיכון

.האשראי
עםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

סיכוניניהול
החוורים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי

ארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוני

עאומץערךניירותפסגותשלהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני
י" .הנדרשותבהתאמותהקרן

לויכויתיהלי(יוייזרכותנתו(להקרן

סו-
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%04.151O _ OZ

~

a

%72.15-%00.0

%00.0-%00.0

%76.301%02.0

-----------.------.--

%01.7-%00.0

%05.2-%00.0

%00.0-%00.0

%04.2%00.0

%10.9-%00.0

------------.--------

0.ל04[ע.%86

-~

iaaר_

י.נוי,=,
-

,
מניווןמסלולכללי

%74.1226%93.0

%69.13113%04.4

%36.0--

%79.26139%97.4

----------------------

%17.10-%00.0

%13.2-%00.0

--%00.0

%45.0:%00.0

%00.0-2י.%75

----------.----------

%97.4ע?%54.39
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

.בלבדממשלתייםהםח"אגמסלולידיעלהמוחזקיםהחובנכסי

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
מגבלותקובעהקרןדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

היקףלגבי עלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
בשווקיהצפויותההתפתחויותפי .ובעולםבישראלוההוןהכספים

עלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
בכלבפועלההשקעהשיעורי במידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורך

החלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפני מתקיימת,ההשקעות

וחבריםההשקעותיועץ,התיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדת

עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללקרן
.לפיהםפועלתוהיאהאוצרבחווריהנדרשפ" אגשלבמקרה

מקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח" בדברהחלטה
האגבעליבאסיפתהצבעתהאופן

שלההפעילותנוהלעלבהתבססח" ההמנהליוהמלצות
יקוגות"
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(יהמשךבהשקעותסיכוניםניהול.1

הגבוההנזילותםבגלל,עתידיותובעסקאותנגזריםבמכשיריםפעלההקרן
יכולתובגלל המהירההתגובה

.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותם

שהקרןלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
בהןהשקיעה 7.3על10/12/31ליוםעומד

שנים86.0,(קודמתשנהבסוףשנים0.4)הכלליבמסלולשניס
בסוףשנים9.4)מניותבמסלולשנים8.4-ו(קודמתשנהבסוףשנים1.1)ח"אגבמסלול

שנה הממוצעתוהתשואה,(קודמת
בסוף%8.2)הכלליבמסלול%0.2היא,תאריךלאותו,לפדיון

אגבמסלול-%52.0,(קודמתשנה
מניותבמסלול2.ל16.2-61ל-ו(קודמתשנהבסוף%0.0)ח" .(קודמתשנהבסוף%9.3)

השפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל
השינוי האגמחיריעלהריביתבשיעור

,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות,ח" גורםהריביתבשיעורנתוןקיטון
הריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייה

.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולה
למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
והתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים8.2)הכלליבמסלולשנים7.2עלעומדת

הממוצעת בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
.(קודמתשנהבסוף%9.2)הכלליבמסלול%2.2היא2010

באופןמשתקף,שחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון
שוטף ,הקרןשלברווחיותה

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

המסלולמנכסי%9.41,2010בדצמבר31ליוםנכון
-ו,ח"אגמסלולמנכסי%5.27,הכללי %1.0

לצרכןהמחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,מניותמסלולמנכסי
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפת

מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
שלבשיעורח" לא)קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%1.9לעומתהנכסיםמסך%1.7

חוזיםכולל כךעלנוסף.(עתידיים
מכלל%3.2-להשקולבהיקףעתידייםבחוזיםהקרןהתקשרה

.2010שנתבסוףנכסיה

לשינויהחשופיםנכסיםקיימים,מניותבמסלול
שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערי .קודמתשנהבסוף%0.0לעומתהנכסיםמסך%6.4

משינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.(יהיואם)החליפיןבשערי לעלייתיגרוםפיחות

.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווי

ליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליייכון
,במערכת ,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות
,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן

נוהליולשמירת .נאותיםעבודה

באופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפסיסיכון
שלקיומומשפטי ולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחר
על,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות

.העמיתיםידי ביועץנעזרתהקרן
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטי

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
33-
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העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקרן

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,5.לו32שלבשיעור100א" בשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

המחיריםומדד%60.0של )לצרכן
הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע

.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית
ועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים

,ההשקעות .התשואהעלולפיכך

במסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
,הכללי אגבמסלול%48.0

.המניותבמסלול-%32.1שלבשיעורשליליתותשואהח"

ההוןשוקאגףמהוראותחריגות.ט

פנתההחברה.חיצונייםדירקטוריםמונוטרם,הדוחעריכתלמועד
מנתעלהמניותלבעלי .חיצונייםדירקטוריםשימנו
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שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

,להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאוניםאתביקרנו
עלהדוחותואתוההוצאותההכנסותעלהדוחותאת,2009-ו2010בדצמבר31לימים("הקרן"

הינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםהעמיתיםבזכויותהשינויים
אלהכספייסדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתנועלבהתבסס

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
רואי התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבון

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג" להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידה

ובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעה
האומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכספייםשבדוחות

בדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותיים
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותםהכמפייס

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייסהדוחות,לדעתנו
לגבי במשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראותובהתאםגמלקופות

הבחינותמכלהאוצר מצבהאת,המהותיות
פעולותיהתוצאותאת,2009-ו2010בדצמבר31לימיםהקרןשלהכספי השינוייםואת

.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםשלההעמיתיםבזכויות

בדברבישראלהחשבוןרואילשכתשל104ביקורתלתקןבהתאם,ס)ביקרנו
רכיבישלביקורת" כספידיווחעלפנימיתבקרה

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמסוימיםרכיבים," 22מיוםשלנווהדוח,2010בדצמבר31
שלקיומםעלמסוייגתבלתידעתחוותכלל2011במרץ

.אפקטיביבאופןרכיביםאותם

,רבבכבוד

תרהב

,
'עמיישות-לן,רשף
חשבוןרואי

201!במרס29,אביבתל

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
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והרוחהחברתגמדעייאקימאיםהשתלמותקרן
7%ירקטוריר'יףהצהרת

שנקנווהמרמסשננקטוהפעולותבדבריוסדדיה,הממוגלתיותהחבטהלתקנותבהתאט
עזולהבטחת

-ו"תתשי(הדירקטוריתודוחהכספתםהדוחית"
~

zeo.

מצהירים,-ומ,י,נ'אנוק
,כי

לאקדמאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספתםהדוהותאתבחנו.6

לחלןיחדישמהםסוט2לשנת("ההישתלמותיקרן'-להלן)והררתהחברהבמדעי

(וחות-הי

וכעלאמצגכולעיטאינסהדוחות,הטחותאתשבחנוולאהבלידיעהנובחתאט.7
ולאמהותיתעובדהשל

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיהעובדהשלמצגבהםתעי ,שניהגו
בחהחחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושכהיהנסיבותלאוי המכוסהוותם

.בדוחות

כספיומידעהכספתםהדוחות,הדוחותאתשבחנוולאחרמדיעת3ובההאס8
,המהותיותבח31ות,המכל.נאותבאופןמשקפיםהחרקסוריוןבדגתהבלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשיעייםהפעולותתוצאות,הכססהמצבאת

כדוהוההמוצגיםולתקופותלימים

לקביעהסאחראים,כנוהצהרהחמצהידיסבחברהאחדוסYS<,אכו9
בהונאס.בדוחותהנדרשגיטילצורדשהליסבקרותשלכהברהולהתקיימותם

בקרואשלמקוחנותחתלקביעתםגרבינואו,כאלהההליםבקרותקבענולכד
מרבא,לחברההמתתחסמהותישמידעלהבטיחהמוועדם,באלהמהליס

הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחביטידיעלליודעתנו

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,סוהצהרההמצהיריםבחברהואתריסאנו.10
-ביותרהעדככיתהערכתנועלבההבסע,שלהולדורקכווריוןהחברה

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהלוקךיסכלאת
יכויתעללרעהלהשמעסבירבאופןהעלולים,כנדיידיווחעלפנימיתבקרהשל

.כספימידעולדווח(לכוכונ,לעבד,לרשוםהחברה
עדבדיםאומנהרסבהשמשרבים.מהותיתשאינהוביןמהוהיהבין,הרמיהכב

.החברהשלכשפידעזחעלהפממיתבבקרהמשכעורןתפקידבעףאחרים

דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחדיוהאימאהרעהנולגרועכדילעילבאמודאין

7,

דירקטור,ולדירקטור_,]4_תאריך יובהעקר,
(דירקטוריוןר"

מנכבנבצרות,
(ל"
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והיזחהחביהבמדעילאעדמאיסהלותלשפקין
דייקשוי91י"יוהצהרת

שניהלההמצגיםששקטוהפשקת.בדשנוסףדוח)הממשלתיותהחברותתקני)בהינאם
.?כלן)--ההשסף(הדייקשךירןודוחהכסלייסהדוהותבכינותלהכסחה

-ו--,1)14

"
:כיצהיייני:כ

לאקדמאהשהלמותקרןשלהדירקטוריוןידוחהכספייםהדוחותאחבהנו.6
ס" להלןזחךמאיהמ?010לשנה(,ההשתלמותייקרן'-והלןוהרוחהחברהבמדד

.(הדוהות-

בהתאם.7
נמולאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאחשבחנוולאחדלידיעהי שבדהשלמצגבהםחסרולרמהותרשברהשל

שהמצאםכדיהנחוץמהותית
2.ל61מטעיםיהיולא,מצרםאותםניהםשבהןהנסיבותלאור,שניתנו

.במחותהמכוסתלתקופה

כספןומידעהכספחםהייהותהיוחווראתשבחנוולאחריבקעו-להבהתאם.5

,המהופעתהבחיגותמכל,נאותבאופןמשקפוטון"הדירקסוךבדוחהכלולאחר את
~

nn

בזכאותוהשונוייםהפעולותתופתית,הכסה?__
החברהשלהעמיתים לימים

.בדוחותהמוצגיםויההופות

הצהרההמצהיריםבהברהאחמםלצד.אגו,9
לקמעהטאחראים,כוי .לונעליסבקוותשלתברה,בולהתקו1מותס

בהתאם.בדוחותהנדחסרלוירך~
בקרותשלפיקוחנותחשלקבועתםגרמנואו,כאלהתחליטבקרותקבענולכד

מובא,לחכרההמתייחסהי)מהשמידעלהבטיחהמיועדיםכאלהינהלים
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרנו,בחברתאחריםןידעל1!לידיעת

המבקרהחשבוןלרואתגיל31ו,כווהצהבההמצהיהסבהברהואהריםאנו.ט1
של בהתבסס,שלהרקכוריין,ולדהחברה

ביותרהעדכניתהערכתנועל
בהפעלההצ,בקביעתההמהותיוונותחומיותים)המשמשתהליקוייםכלאת
באופןהעלוליםכספיהחחעלשממיתבקרהשל

יכולתיללרעהלהשפיע,סביי .כספיע-מקולחוחולבוס,לעבד,לרשוםהחברה
עובדיםאומנהליםבהשמערמם,מזנותיתשאינהוביןמהותיתמד,מרמיהכל

.החברהשלכספןרווחעלהמומותבבקרהמשמעותותפקודבעליאחרים

על,44ןאדםכלמאתרעתאומאחרעתמטמעכדילללבאמוראע
.דיןכלפי

ן-

ןיזלן,---------"~
ןירקטירדירקטורששריד



והרוחהחביהבמדעילאקדמאיםהטתלפותירו

ל"מנכהצהוב

שרהטווזמצייסשננקטוהפעולת3דפרנוסףרוחהטמשלהיותהחברותלתקנתיבהמאס
3007-."ההבס(ע'הדרק17ךודוחהכשלעסהדיחותכצוה,להבטחת

))י._,11,,;,(אנק

,מצהירם,.נ'

לאקדביאיסהשתלמותקרןשלהדירקטוהווודוחהכסמוםהדוויהאתבחמו.6
להלןיחד1שניהם?010לשנתו'ההשהלמוהקרן"-להלן,והרוחהחמיהבמדעי

.(האחות-

,ימצגכולליםאינסהדוהוה,הרוחוהאתשבחנתיולאחר,לדיעתבהתאם.ז כדיהגהוץכוהותיהעיבדהשלמצגבהםחסרולאמהותורעובדהשלנכוו
מטעיםיהיולא,מצמאאותםגיתיושבהוהנסיבותיאור,שניהגושהמצוים
.בדוחותהמכוסהלמקופהבההויחס

ומידעהכסמיםהחחות,הדוחוה714שמדהיולאחרלידיעתיבהתאס.8
כספי

~
,המהיתיותהבהונותמכל,נאותבאושמשקפיםהדיר7זכווריוןכדוחוזכלולר(ע
ההברהשלהעמיתוסבחווותוהשינותםהפשלוההוצאות.הכספיהמצבאת

.בדוחותוצגיס)ה3ולתקופותלימים

המצחיבחברהאחריטלצדאנק.9

-

לקבועתסאי-ארע,כווהצהרהס בהתאס_בדוחוההזףשגילוילשרדונהליםבקרותשלבחברהימיונס)נהתק.
בקרוהשלריקוחנותויתלקביעהנזגרמנואוכאלהינרדלינןבקרואקמשולכך

מובא,להברההמתייחסמהותישמידעלהבסוחהמיעדים,כאלהתהלים
.הדוחוהשלההכההקופתבמהלךבפרט,בחברהים-ארוידיעללידיעתנו

המצהיבהברהואחריםאנו.10

-

שלוזמבקרהתשבץלרואהמליע,כיןהצהרהם
עלבהתבסע,שלהולדירקטוריוןהחברה

-בעתרהעדלניתהערכהני אוכקבקהההמהותיותוהחולשותהמשמשתתסהליקוויםכלאת
בהפעלתה כספקטווחעלתימיתבקרהשל

כולה)עללרעהלהשמע,סבירבאוץהעלולום
.כטפימידעולדווחלסכום,לעובד,לרשוםהוזכרה

עובדיםאומנהליםבהשמעורביםמהוהיםשאעהובוןמהותיהבון,מית-)הכל
.החכרהשלכסניהווחעלהפנימיתבבקרה.משמעוהתפקידבעליהס'חו

.דיוכלפיעל,אתךגדם%כמאחריתאומאחריוהןלגרועבדילללכאמוראע

גע
131ע(----

ל,,תאמד
14יי
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'ושותעמי-בן,רשף,שרהב
ןובשחרואי .0)

RAHAV,8[א-,וא" , RESHY. f

ל-גיהזן
רהבמזוהבו,רשי

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהמשתלמותקרןשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח
כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחיסכוןביטוחתהוןשוקעלהממתהלהוראותגהתאס

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליום(הקרן-להלן,מ"בע
Treadway01Committee-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשל of Sponsoring Organizations

ComnTission(להלן-coso(.

בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותו0לניהולהחברהשלההנהלה)הדירקטוריון
מ" דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים("המנהלתהחברה":להלן,

ולהערכתכספי דיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביות
הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאםהנכללת,כספי אפקטיביותבדברוספים)דוחות,

שלבדוח2007-ח"התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהקרןשלהפנימיתהבקרהעלדעתלחוותהיאאחריותנו

דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

שלסבירהמידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל,כספי
_המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומהבדברביטחון

שללקיומההסיכוןהערכת,בקרןכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו
הבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרהתכנוןשלוהערכהבחינה,מהותיתחולשה

חשבנוםאשראחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבססהפנימית
.דעתנולחוותאות)בסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםלדרושים

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאבקרןכספידיווחעלפנימיתבקרה
לגבי ,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחשלהמהימנות

ביקורתלתקניבהתאם שנקבעותקניםלרבות,מקובלים.
-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנות 1973

.הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףולהנחיות
לניהולמתייחסים(1),אשרוהנהליםהמדיניותאתכוללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

העסקאותאת,סבירובפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפיתרשומות
והוצאתםהחברהבנכסי נרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)מרשותה

הכנתאתלאפשרכדיכנדרש בהתאםהכמפייסהדוחות
,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעולתקנים

החברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףולהנחיות1973-התשלג
הגורמיםלהרשאותבהתאםורקאךנעשים,הקרןשלכספיםוהוצאתושתקבוליםהממשלתיות
,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביבטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ויהקרןשלהמוסמכים

באופןלהשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהקרןמרשותהוצאהאושימוש
.הכספייםהדוחותעלמהותי
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הצגהלגלותלאאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
נתונהעתידיותתקוכותלגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכתמסקנותה17קת,כןכמו.מוטעית
שלהקיוםמידתכישייתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון
_לרעהתשתנהונהליםמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
כספי המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010בדצמבר1נליום

פנימיתבקרהשל עלשפורסמו
.cosoידי

31לימיםהקרןשלהכמפייסהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורת'lpfi<בהתאם,גםביקרנו

שלהעמיתיםבזכויותהשיגוייסעל2.ל61והוצאותההכנסותדוחותאת,2009-ו2010בדצמבר
דעתחוותכלל2011במרס22מיוםשלנווהדוח,תאריכיםOPINJשהסתיימולשניםהקרן

בלתי .כספייםדוחותאותםעלמסוייגת

בכבוד
~
,ב

bhlי(,%קי,
ויזתעמי1בן,רשף,רהב

חשבוןרואי

2011במרץ29,אביבל:
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לאהשהשלותקין

~

והיוההחביהבמדעייפאי9

ד
דיעלהפגימיתהבקרהתדבווההנהלההדירקיוריאשל"

ציפיח"

התבההבמדעילאקדמאיםהשהלמותקרושלהוירקטריוןבפיקוח,ההנהלה
פרמיתבקרחשלוקיומהלקביעתהאחראית,ן"ההשהלמותקרו":להלן)והרוח
.כרידייוחעלגאותה

שלסבירהמידהלספקכדיתוכננהההשתלמותקרןשלחפגימיתהבימהכה-מל
סחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהתברהשלולהנהלהלחרקטודיוובטחת
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספיים

הממונחוהויאותבישראי
ישהפנימיתהבקרהמעיכותלבל,שלחןתתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוושוקעל

.וובנותהואפקטיביותהיעאלומערכותמנקבעאסגסלפיכך.מובנותמגבלות
כספידוחשלולהצגהלעריכתבהתיחסבלבדבטחוךשלסבירהמידהלספק

כילהבטיחהמוועדתמקיפהבקרותמעיכתמקדמתהדירקסוחוןבפיקוחההנחלה
והרישומים,מוגמטהנכסים,ההנהיהלהרשאותבהתאםמבוצעיתעסקאות

כדיצעהסנוקטתהדורקסודיוובפיקוחההנהלה.כנוסף.מהימניטההשבתאיים
הכאפדתומנטריםאפקטיבייםוהתקשורההמידעשערוצילהבטיח

להבות,ביצוע"
פנימיתלבקרהנהליביצוע

הפנימיתהבקרהאפקטיביותאחהעייכהחחרקגיריוובמקוחהחנרחהנהלה
שי קריטריומסעלבהתבסס,2020בדצמבך%3ליוםכספודיווחעלההשתלמותקרן

,-השלהפנימיההבקיהבמודלשנקבעו
"eomnli

~
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~
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~

ons
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~

eliesreslדיווחעלההשתלמותקרושלחפממיתהבקרה,0%20בדצמבר31ליוסמ
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והיוההחביהבמדעילאקדמאיטהשתלמותעין

עלההממיתהבערהגדבד,וההגההחדירקטוריי1שלחח
כשפיייווני

בםלאקדמאיםהשתלמותקרןשלהדךרקטוריווכפיתוח,ההנהלה
-

החברהעך
ת)כני13בקרהשלוקיומהלקמעתהאחראית,("ההשתלמוהקרן":ולהלןוהחח

.כספירווחעלאוהה)
שלרה)-סבמידהלספקכדיתוכעהההשתלמותקרןשלהפחמיתהבקרהמערכת
דוחוהשלאוהה)והצגההכנהלגביהחברהשלולרעילהלדירקסורווןבטחון
הימונההוידוע,במוראלמקובהסחשבונאותלכלליבחמאסהמפורסמוסכספתם

ומית)הפהבקרהונערכותלכל.שלהךהתשנץרמתבט31תלותללא.ההוןשוקעל
הי יביות(אפיגרועאלומערכוהכיוקבעאם03לפיכך.מובעותמיבלית

2.ל61הו בההיחסבלבדבירחוןשלסבירהמידהלספק
.כסידוחשלולהגהלעריכה
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מסלוליםלפימאונים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מגיותמסלולח"אגמסלולכללימילול

,גדצמב31לירםבדצמבר31ליוםבדצמבר31ליום
)2010200920102009201009נכריס

:מזומניםושווימיומנים

070,7132,331593132בבנקיםמיומנים

29140144,37164.169462352מועדקצריפיקדונות

276,40195,175365484ך361,4

-----------------------------------------------------------------------

:ונחיריםערךניירות

-652,823475,840107,28699,18ממשלתיותחובאיגרות
337 חובאיגרות

1139--126,934907,739קונצרניות

404.5-.734,931895.774אחריםערךוניירותמניות
026.2

512,689,2277,355,2107,28699,18405,5502,2

------------------------------------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךניירות

---000,143404,183קונצרניותחובאיגרות

.081.8281.8אחריםערךניירות

1

"0,151685,191--

------------------------------------------------------------------------

:והלוואותפיקדונות

---269,133586,168בבנקיםפיקדונות

-65109לאחריםהלוואות

334,133695,

"
16--

------------------------------------------------------------------------

61--153,15182,6השקעותגגיןלקבלסכומיה

441,036,3115,762,2302,29452,19065,6ההשקעותכלסך
587,2

------------------------------------------------------------------------

3912261371813208חרבהונרוויוחייבים

36332הנכותניבלסי

~

341

~

762,239

~

29470,19078,695

~

2
================================

-

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

3178,761,2433,29465,19077,6;286,036העמיוניסגנויות
794,2 ויתרותזכאים

546163.16511זכות

832,036,341וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

~

762,2439,29470,19078,6795,2

==============================



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009ביאור
(הפסדים)הכנסות

(950)740מזומניםושוויממזומנים

:סחיריםערךמניירות

230.40634,46ממשלתיותחובאיגרות

012,84006,158קונצרניותחובאיגרות

399.110852.325אחריםערךוניירותמניות

641,234492,530

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

985,12945,43קונצרניותחובאיגרות

(929.2)403.1אחריםערךניירות

388,14016,41

------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

276,8610,25בבנקיםפיקדונות

2074לאחריםהלוואות

296.8684,25

83176אחרותהכנסות

148,258418,596ההכנסותכליך

הוצאות

16078,7006,8ניהולדמי
17659,1483,1ערךניירותעמלות

19932830מיסיםהוצאות

669,9319,10ההוצאותכליך

479,248099,586הדוחלשנתנטוהכנסות

===-========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

מסלוליםלפיוהשאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותמסלולח"אגמסלולכללימילול

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנהביוםשניתיימהלשנה

בדצמגר31בדצמברג3בדצמבר31

(י)02009ג20,.)2010200920102009
(הפסדים)הכנסות

26105(963)709מזומניםושתיממזומנים
3

------------------------------------------------------------------------

:סחיריםערךמניירות

643,39374,465832584ממשלתיורנחובאיגרות
2 979קונצרניותחובאיגרות

,83004,158-233

03אחריםערךוניירותמניות

~

109198;325.-496654

525,233576,529583260533656

-----------------------------------------------------------------------
- :סחיריםשאינםערךמניירות

-985,12945,43קונצרניותחובאיגרות

,929.2)403,1אחריםערךניירות
388,14016,41--

------------------------------------------------------------------------

:ומהלוואותמפיקדונות

-276,8610,25בבנקיםפיקדונות

2074לאחריםהלוואות

------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

489,595609270ך001,25הבנסיתכלסך
538659 -

-----------------------------------------------------------------------

י982,65ניהולדמי
~

6ון78443
731165י643,1מירותערךעמלות

4 הוצאותמיעים
931830.-1

556,9260,109549ההוצאותכלסך
1810

-ה--------------------------------------------

445,247229,585514221הדוחלשנתנטוכנסות
520649 =======

==============================

.09,12,31-09,2,23לתקיפה-מנינתמפלנל,ה"עמכלכל(,)



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

437,783,2435,169,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

-------------------------

:הפרשות

185,237260,233מעבידהפרשות-שכירים

324.78447.77עובדהפרשות-

509,315707,310ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

94)שכיריםעמיתים

~

(2317511,209ן
(751,209)(094231)התשלומיםכלסך

:זכויותהעברת

699,13455,12הקרןאלוכויותהעברת

(508.85)(2341,58מהקרןוכויותהעברת

(053,73)(53544)נטוזכויותהעברתיך

880,39903,27נטוצבירה

479,248099,586הדוחלשנתנטוהכנשות

796,071,3437,783,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

-=============

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

עלבןח

~

otlt) twnהבזכרות

~
פע'2פפ!פ!פ

ני~
פ'

חדשיםשקליםבאלפי)

מניותמסלחח"אגמסלול-כילימסלח

בייםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשוהסיוטשנסתיימהלשנה
בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31

(.1?009ע12)OLO:9%2שא
76.2435,169,2465,19-794,2,,178השנהשלבינוארגליוםהעמיתיםזכויות

------------------------------------------------------------------------------------------

:הפרשות

846,234005,232699,1038,1640217מעבידהפרשות-שכירים

ך(74546033,77564343214ךעובדהפרשות-

92ההפרשותכלסך

~

311038,309263,2[38,1854288

------------------------------------------------------------------------------------------

:לעמיתיםתשלומים

13)שכיריםעמיתים

~

226)8001208)([06,4)(951)(520)

(י52(951)(061,4)(800,208)26ק513)התשלימיסכלסד

------------------------------------------------------------------------------------------

:זכויותהעברת

4677]4200ן602,12591,1המסלולאלאחרתמקרוזכויותהעברת
454 885,56)אחרתלקרןמהמסלולזכויותהעברת

(193)(227)(314)(22,1ן)(001,85)(

355,9204,6520,21820,23093,3בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת
645,3 ו88בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

~

(049.2)(1.1]4)(5,]02)(5461,9(518.26)23ן

252,11814,18429,2(724,93)(21658)נטוזכויותהעברתדיך
857,1

663,274נטיצבירה

~

5,6454,9244,19763,2145,2

------------------------------------------------------------------------------------------
29514221520ק445,247585נטו(הפסדים)הכנסות

649

286,036,3178,761,2433,29465,19077השנהשלבדצמברג3ליוםהעמיתיםזכויות
,6794,2

====-=======

-=====-==-=

?51-09/2,3/ן?/09לתקופה-מניות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקרן.א

במסגרתהוקמהוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרן.1
הסכמי בסקטורשכר

הקרן2008בדצמבר31ליוםעד.1968ביוני7ביוםהציבורי
קרןלניהולהחברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלה

בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמות
,("המנהלתהחברה"להלן)מ" לחוק(ו)86סעיףלהוראותבהתאם
(ג"קופ)פיננסיםשירותיםעלהפיקוח

.2005-ה"התשס
יהבבנקידיעלניתניםלחברההתפעולשרותי.2

-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
ואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהבבנק"

הדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוףווועדותיו

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.3 ליישוםופועלת,מכך
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכל

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן
בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4

.מ" שלושהמנהלתהקרן.5
.מניותומסלולח"אגמסלול,כללמסלול:השקעהמסלולי

.2009פברוארחודשבמהלךנפתחוהאחרוניםהמסלוליםשני
לחוקכפופההיאממשלתיתוכחברה,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה.6

ולהוראותמכוחולתקנות,(1975)התשלשהממשלתיותהחברות
רשותחוזרי .החברות

החשבונאיתהמדיניותעיירי.ב
בהתאםנקבעואשר,ודיווחחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

לתקנותבהתאם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
התשכ,גמלקופותוניהוללאישורכלליס)הכנסהמס

מסתקנותלהלן)1964-ד" קופותבחוזרשנקבעההדיווחלמתכונתובהתאם(הכנסה
לעריכתלכלליםגמל

.21-2-2005גמלקופתשלשנתייםדוחות

:הגדרות.2

:אלהכספייםבדוחות

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןהקרן

.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייובעלי
המאזןלתאריךהידועלצרכןהמחיריםמדד-מדד

כפי שמפרסמת
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

מסדעתבגילוירהגדרתםקשוריםצדדים
החשבוןרואישללשכת29' מסובתקנות-

.(ג"קופוניהוללאישורכללים)הכנסה
קופוניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-תקנות

ג"
-46-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
העמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר30-בשהיה2010

הקרןובנכסי בדוחותייכללו10.12.31ביוםשבוצעו
,ואתעםיחד.2011לשנתהכספיים

.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31ביוםשנעשוהפקדות

וההתחייבויותהנכסיםשלוהצגהמדידהכללי.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

קצרלזמןפיקדונותהכוללות,גבוההשנזילותםהשקעותנחשבותמזומניםכשווי-
עדושהתקופה,משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,בבנקיםשהופקדו
.ימיםחודשעלעלתהלאבהםההשקעהבעתמימושםלמועד

שנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפי

אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-
.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע

וההפסדהרווחלדוחנזקפומזומניםושווימזומניםשלבערכםשינויים-
לסעיף מזומנים

.מזומניםושווי

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות-
הסגירהשערלפי המסחרביוםהערךלניירשנקבע

.אביב-בתלבבורסההאחרון
,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-

שערלפי ביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחר

ראה)המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק
.(3-בסעיףלעיל

FUT(עתידייםחוזיםשלבערכםשינויים-

~
IRES(הכנסותלדוחבמלואםנזקפים

.אחריםערךוניירותממניותהכנסותלסעיףוהוצאות
.זכותויתרותזכאיםבסעיףנכללותעתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות-
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והרוחהחברהבמדעילאידמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשד)ושהתחייבויותהנכסיםשלוהצגהמדידהכללי.ג

סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

המזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומיםמועדים)

על,ואתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה
פי ,ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודל

והציטוטיםהריביתשיעוריולפי ,הפרטניים
.ההוןשוקאגףידיעלכךלטסשנקבעהמחברההמתקבלים

המחיראתבחשבוןהמביאהנוסחאפיעל-)FORWABD(עתידייםחוזים-
העתידי ,הבסיסנכסשלהמאזןליוםוהמחיר

סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי רווח.החוזה
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאו

סעיףאו"אחריםערךניירות"סעיף
.הענייןלפי,במאזן"זכותויתרותזכאים" -השקעהקרנות-

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחוקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
.השקעותועדתהחלטתפיעל-סחירותלאמניות-

והלוואותפיקדונות.4
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

המזומניםתזריםהיווןעלהמבוסםהוגןשווילפי-פיקדונות-
שיעורלפי הפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאים

כל.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאם
.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאת

הריביתשיעורי עלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבלים
.ההוןשוקאגףידי

לפי-במשכנתאותמובטחותהלוואות-
תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווי המזומנים

למועדובהתאםההלוואהשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפי
שוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,ואתכל.תקבולכלשלהצפוי
עלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההון

שוקאגףידי במשכנתאמובטחותההלוואות.ההון
.למשכנתאותהבנקיםלטובת

חוהבמטבעעסקאות.5
ההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

בשקליםהראשוני החוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.העסקהבמועד

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-
.(3-בסעיףלעילראה)
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והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשד)וההתחייבויותהנכייסשלוהצגהמדידהכללי.ג

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

לרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוךריבית-
(עליהםהצמדההפרשי לתאריךעדהתקבלושטרם

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן
.EX-היום

שהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפני לתאריך

.המאזן

העמיתיםזכויות.7

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהשיות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

המדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדבר על,והתחייבויותנכסים

להםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתונים
בדוחותגילוי עלוכןהכספיים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוני שונות
.אלומאומדנים
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

0נ20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעור)הערתשואות-2ביאור

)ולפני,מסיםוהוצאותערדניירותעמלותיכוי)לאחרמחושבותברוטוהתשואות

.יחול)דמייכוי
.יהול)ודמימסיםהיצאות,ערדיירות)עמלותניכוילאחרמחושבותטו)התשואות

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי
.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתויםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמברי3ביוםשנסתיימהבשנה
___201020092008

2007

תעיאותהערו1."

""L
~

_t_LJ__hG

ייטלטלייילייוה
לקיקשלמיית,,ייילג"

ייילגל"ל"ל*
,

%התשואההממעליתברוטו

]ן1%4ר1]1לי09ב;1,5319י5ן9,ו%10נ11"

ולרמסי-י %16י3נ1,י9י10,התשואההממעליתנטו

%912-5י3ו%ען%5333%111%2"

.המאוחרלפג-השנהתחילתאיהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות(ל

נבחריםמדדיםשלהשעוישיעי.ב
בדצמבר31בשםשנסתתמהבשנה

2010200920082007

(םיו1חאב1
4.2ן25לפיהמזדהידיען,לצרכןהמחיריםמדד

%9,.3%1,,4%79.2 החליפיןשער
%995%ב"ארהשלהדולרשל

ג)שטרלילירה

אירו

לצרגןהמחיריםמדד.,
בדצמבר31למסעיקרייטמטבעותשלחליפץושערי

2010200920082007 (נקידות],מדדהמחיריםלצרכןהידוע

4.117

".1145.

"11

"
_105 ב,ארהישלסולר

,שטרלינלירה
אירו



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהליפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםגאלפינ

הצמדהבייתלפינכסים"3ביאור

כללימסלול

2010בדצמבר31ליוכו

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
סהל"בחונכסיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

כ"

849,43-512,3.361,47מזומניםושווימזומנים

----------...----.--..---..------------------

652,823-.884,507768,315ממשלתיותחובאיגרות

,737,254954,666-435,12126קונצרניותחובאיגרות
934 מניות

734.931ך710,19--024.734אחריםערךוניירות

,645,496,1722,982-145,210512,689סחיריםערךניירותכ"סה

---------------------------..---..-----------

-י473,14252-קונצרניותחובאיגרות
000,143 ערךניירות

860,6-221.1-081.8אחרים

,860,6473,142748,1-081סחיריםשאיבםערןניירותכ"סה
151

---...--.------------------------------------

269,133--269,133-בבנקיםפיקדונות

65-.65לאחריםהלוואות

.-334,133-והלוואותפיקדונותכ"סה
334,133

---------------------------------------------

--254,1899,13השקעותבגיןלקבלסכומים
153,15

-------------------.---...-------------------

--391חובהוטצרווצסיביםם
391

272260,5145,210ז999,548,1428,1הנכסיםכליך
832,036,4

================================

(44)(44)--(*)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

=============================

.כות,ויתרותוכאיםבסעיףכלול(')



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמילול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחיריםללא
כ"יהלצרכןהצמדה

.195,1מזומניםושווימזומניט
195,1

--------------------------
:סחיריםערךניירות

21ממשלתיותחובאיגרות

~

20086,8107.28
021,20086,8סחיריםערךניירותכ"סה

107,28

--------------------------
137-137חובהויתרותחייבים

-----------------------------
353,21086,8תכייםכלסך

439,29
=================



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותמטלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
בהצמדהלמדד

נכסיםלמטבעהמחיריםללא
יהל"בחוחודלצרכןהצמדה

כ"

653-1-654מזומניםושווימזומנים

---------------------------------------------

:סחיריםערךניירות

1--1-קונצרניותחובאיגרות

281404.5--123,5אחריםערךוניירותמניות 123,51-281405,5מחיריםערךניירותכ"יה

---------------------------------------------

-24השקעותבגיןלקבליצובים
-6

---------------------------------------------

--13חובהויתרותחייבים
-13

791,551281הנכסיםכלסך
078,6

===============================



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשו)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

כללימסלול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
סהל"בחוחוגלמטבעלצרכןהצמדהללא

כ"

345,39-931-276,40מזומניםושווימזומנים

-------------------..----..------------------

475,840--856,5073321619ממשלתיותחובאיגרות

634-032,21907,739,י388,8448קונצרניותחובאיגרות

5--310,547אחריםערךוניירותמניות

"5,22795

"
,774

,554,139,1106,967-617,248277,355סחיריםערךניירותכ"יה

----------------------.--------..-
:סחיריםשאינםערךניירות

900,182504.404,183-קונצרניותחובאיגרות

.ורןאחריםערךניירות
~

--11

"2,8
272,8900,1825049685,191סחיריםשאינסערךניירותכ"סה

---------------------------------.--..--

:והשואותפיקדונות

,586.בבנקיםפיקדונות

"16--6

"5,168
109-.109.לאחריםהלוואות

695,168-.695,168-והשואותפיקדונותכ"סה

-----------.------.-------------------

182,6--742,1440,4השקעותבגיןלקבלזומיםם

-----.-.-----------------------------
226--.226חובההתרותחייבים

,139,189,1141,323,1435,1626,248341,762הנכסיםכלסך
============================
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והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)הצמדהבסיסלפינכסיט-3ביאור

ח"אגמסלול
2009בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
המחירים

סהלצרכןהצמדהללא
כ"

753מזומניםושווימשמנים

------------------

:סחיריםערךניירות

091.14608.4ממשלתיותחובאיגרות

091,14608,4יחיריםערךניירותכ"יה

-----------------

-18חובהויתרותחייבים

862,14608,4הנכסיםכליד
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והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותמסלול
2009בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
סהלערכוהמחיריםהצמדהללא

כ"

84.84מזומניםושווימזומנים

---------------------------

:סחיריםערךניירות

337-337ממשלתיותחובאיגרות

139139-קונצרניותחובאיגרות

026.2-026.2אחריםערךוניירותמניות
363,2139502,2סחיריםערוניירותכ"סה

---------------------------

1-1השקעותבגיןלקבלמומיםם

---------------------------
208-208חובהויתרותחייבים

656,2139הנכסיםכלין
795,2

===================
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימטלול

בדצמבר3!
20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץיחירותממשלתיותחוגאיגרות

708,60(מ"ומקמועדקצרמלווה

.ריר652.823סחירותממשלתיותחובאיגרות
~

רר סה
652,823475,840בארץסחירותממשלתיותחיבאיגרותכ"

:שחירותקונצרניותחובאיגרות

;בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

7[69.921875.8[להמרהניתנותאינן

691,921875,718בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

------------------
:ל"בחוסחירותזונצרניותחובאיגרות

2[.032[נ.435להמרהניתנותאינו

435,12032,21ל"בחוסחירותקינצרניותחובאיגרותכ"סה

==== סה
126,934907,739סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"

ךך

LEEI5d5811821סחירותחובאיגרותכ"סה

20102009/12/31בדצמבר31

זונצרניותח"אג
הכליךהכלסךלהמרהלאממשלתיותח"אג

:(כבשניםמ"מס.ב

:סחירותחובאיגרות

40045017.497.2בלתיצמודות

4.470.300.4[2,[6למדדצמודות

649.5.[13.63ח"למטצמודות

30.346.491.364ממוצעמ"מ
.3

לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה.ג
:(באחחים)

:סחירותחובאיגרות

4%72,3.[%70.3%18.5%8צמודותבלתי

%85.2[.%009%84.2%96למדדצמודות

%795%79,5%92,4ח"למטצמודות

24.20.3.ול1.394ל249.ל32:לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)סחירותחובאיגרות-4ביאור

ח"אגמסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

817,15736,8(מ"מק)מועדקצרמלווה

90סחירותממשלתיותחובאיגרות

~

12963,9
JBJfl[בארץסחירותממשלתיותחעאיגרותכ"יה

11411

2010/12/312009/12

הנסךממשלתיותח"אג
:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

38.045.0צמודותבלתי

86.005.1למדדצמודות

52060.0ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחעאיגרות

%262%56.1צמודותבלתי

%520%01.0למדדצמודות

4.1%18.1י46לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיטהשתלמותקרו

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מניותמסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרוה

167-(מ"מק)מועדקצרמלווה

170-סחירותממשלתיותחובאיגרות

337-בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"יה

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

1139להמרהניתנותאינן

1139בארץשחירותקונצרניותחובאיגרותכ"יה

------------------

121%סחירותחובאיגרותכ"יה

20102009/12בדצמבר31

קינצרניותח"אג

הכיךלהמרהלא
:(בשנים)כ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

27.0צמודותבלתי

79.486.4למדדצמודות

79.461.1ממסעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

ן%14צמודותבלתי

%60.2%86.3למדדצמודות

1לפדיוןמשוקללתממוצעתתששה

~

60.21"13.2



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחירותשאינןחעאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20102009:ההרכב.א

;יחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

1"000.43:404.3להמרהניתנותבלתי

099.143494.183סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

2009/12/31נ2010/12/3

:(בשנים)י"מח.ב

:יחירותשאינןחובאיגרות

8למדדצמודות

".292.2

55.055.0ח"למטצמודות

87.291.2ממוצעמ"מח

:(באחחים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינוחובאיגרות

ן.לרף(%95.2למדדצמודות

ח"לנזמצנוררוון
"
,

%63יו.י9י
_56

4.ל1.3:11ל08לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6ביאור

בדצמבר31

20102009

כללימסלולמניותמסלולכללימסלולמניותמסלול:ההרכב

720,3102,706493,1329,541בארץמניות

41-445.13-(11ל"בחומניות

720.3143,706laמנינתהכלסך

~
a774.554

.ל"בחווהןבארץהןהסחירותמביותכולל(1)

סחיריםאחריםערדניירות-7ביאור
בדצמבר31

20102009

כללימסלולמניותמסלולכללימסלולמניותמסלול

:בארץסחיריםאחריםערךניירות
403.1922.27533981,5סלתעודות

403,1922,27533981,5בארץסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

:ל"בחוסחיריםאחריםערךניירות

281669.197-140.214סלתעודות

281669,197-140,214ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

70ג,זו684,1591.2255331יחיריסאחריםערדניירותכ"יה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20102009
;ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינסאתריסערךניירות

860,6272,8השקעהקרנות

221.1(")עתידייםחוזים

081,8272,8:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

--------------------

:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניות
9מניות

9-:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"סה

LflSl281.8סחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-
-(443,68)(י)ח"

-400,3עסקאותבשלבטוחותשווי-

-%11.0הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

'זכותויתרותזכאים"15ביאורראה(י)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
כללימסלול

:ההרכב.א

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות

והלתאותפיקדונותכ"סה

:(בשנים)מחץ.ב

והלוואותפיקדונות

למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

בדצמבר31
20102009

269,133586,168

65109

133334615%16

2010בדצמבר31

הכלסךהלוואותפיקדונות

58.285.058.274.2

:והלוואותפיקדונות

למדדצמודים
~

A4a1%30.5%44.1%79.1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השועותבגיןלקבלסכומים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

661ו374,51לקבלEXריבית

550283לקבלדיבידנד

235.9239,4לקבלקרןפדיון

152.15183.6ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתב"דה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

150200למסלוליםהפקדותבניןחייבים

250750משפטבביתפקדון

-141(הכלליבמסלול)מנהלתחברה-חייבים

2-אחרותחובהויתרותחייבים

41451נחובהויתרותחייביםכ"סה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מהותיותהשקעות-12ביאיל

המסלולנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיותהשקעותפרוטלהלן

:כאלההיובהםבמסלולים,אהדבתאגידאואחדבמנפיק

מניותמסלול

שיעייבדצמבר31ליוםעור.שמ"בעהפועליםבנק
חנכסיטמסד20102009הנגסיםמעך

נ2010/12/312009/12/3

%36,5326125%47,4אופציהובכתביבמניות

0~%61דו%57.3217מזומניםובשוויבפיקדונות

saasi541142כ"סה

~

iflas

שיעורבדצמבר31ליוםשיעורמ"בעלאומיבנק

הנכליםמסו20102009הנכייסמ9ך

2010/12/312009/12/31

%28.5321135%83.4אופציהובכתביבמניות

111011%39.0.ן%8מזומניםובשוויבפיקדונות

4311462151,5שרעפןכ"סה

שיעייבדצמבר31לייטעור.שמ"בעלישראלנימיקייס
הנכסיםמסך20102009הנכסיתמסך

3!/2ג/2009י3/!2010,2

%90.3ולס5328~%40אופציהובכתביבמניות

1,3ל4131,532810191כ"מה

שיעורבדצמבר31ליוםשיעורמ"בעפרמצבטיותמעבדותטבע
הנכעיסמעך20102009הנכסיםמטך

2/312009/12/31ג/2010

5357141%04.5_4ו87אופציהובכתביבמניות

1410451.5יS25hB35ג"עה

שיעירבדצמבר31לירטשיעיימ"בעלתקשורתהישראליתהחברהבזק

הנכסיםמסד20102009הנגסיםמיד
2/31ג/2010/12/312009

--%71.5347אופציהובכתביבמניות

_547151341כ"סה
=,ב==נ~



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

.הכרעהובמנית'אהנהלהבמניתהחזקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת

ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק

אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות

.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק

ההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6,4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל
.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכללית

יאחריםענייןבעליבגיןוהוצאותיההקרןהתחייבויותעלמידעלהלן

D_במאזןיתרות.1
20102009

134667מנהלתחברהחייבים

134667

_ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)

הוצאות.2

078,7006.8המנהלתלחברהניהולדמי

078.7006.8

-66-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםליוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-14ביאור

בדצמבר31ליים

20102009:העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

616,071,3619,784,2(י)בחשבונותיהםשרשושכפיהעמיתיםזכויות

(ן.182)180לעמיתיםשיתווספוזכויות
56,4781437ב071בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

o%בזכויותהשימיבעקביתהקרןלתשואתהתוספת , ol

c

-1.0י06

לשיחיבירוט

(290)30המאזןליום(ביתהחולקו)חולקושטרםרווחים

--המאזןתאריךלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
(494)150ההברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

24-לחייביםהמסלוליםבגיןזוהושטרםהפקדית

(422)-הכנסהלמסהחזרהשבת

188(182.11

~

ח"שאלפי558,1בסך12.31_10ביוםשנעשוהפקדותכולללא.(ה"עאלפי415אשתקד)שסראלפי211בסךהמאזןליוכמעברברשבוןהפקדותכוללין

זכיתויתרותזנאים-15ביאור
בדצמבר31ליום

20102009

-44פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

7667(מנידתומסלולח"אגבתמלול)מנהלתחברה-זכאים

502502לשלםהכנסהמס

553161.1זכותויתרותזכאיםכ"סה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמברנ3

20102009

078,7006.8המנהלתלחברהניהולדמי

078.7006.8ניהולדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמימהקרןגובההמנהלתהחברה
.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיתקנונהפיעלמעמיתיהלגבותרשאיתהקרן
הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד
-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.%27.0הוא(4

שלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים'בחוזרשהוגדרכפיהקרןשלהניהולדמישלהשיעור
השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב.%24.0הוא(20-2-2005גמלחוזר)'גמלקופות

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,

,ח"שאלפי575,1בסךפשרהמהסכםבחברההכנסותבזכותהניהולדמיקטנוהדוחבשנתכילצייןיש
.להלן18בביאורכמפורט

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-17ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009

289,1166,1ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

370317(ףחיצוניניהולעמלות

עמלותכ"יה

~
65.1483.1

.בהןהשקיעהשהקרן,ההשקעהבקרנותהנגביםהניהולדמיהןחיצוניניהולעמלות(*;

(*)הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%045.0-%05.0%09.0-%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%03.0-%015.0%05.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%01.0%02.0-%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

51.2(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה
~

5.2

(**)("")ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.שוקעושהבאמצעותאואחרבורסהחברבאמצעות

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחוס,עמלהשלתחוםשנרשםיירות)בסוגי(.)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(")

.ורסוכןועמלת



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

הביטוחתביעת-18ביאור

-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביוםט
ביטוחסוכנותסקוריטס,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותבייליאתגל
.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברהאריה,מ"בע

בנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהואהתביעהשלעניינה
הקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרןעמיתישלחייםביטוחלפוליסות

וכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץהחלבתקופה,ביטוחיכיסויכלהיהלאעצמהולקרן
.התביעהסכוםבגובהכספינזקלהםנגרם

נתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביוםש
ומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימשמי-נוספים
.החברהשלהמשפטיכיועץהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימש

ושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביוםי
.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגדנתבעים .לסיכומיםנקבעוהתיק2010ביולי15ביוםהסתיימוההוכחותדיוני.

הנתבעיםששתעםהחברהשלחלקיפשרההסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.30ביום9
לקרןהמקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתןהמקוריים

הסכםבגיןהחשבונאיהרישום.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי575,1שלכוללסך
גבתהשהחברההניהולדמיאתהקטינומההסכםוההכנסות,החברהבספרינעשההפשרה
המצויניםח"שאלפי575,1מתוךח"שאלפי218שלסך,המאוןלתאריךנכון.מהקרן
לקבלכהכנסההמנהלתהחברהשלהכספייםבדוחותנכללוהוא,לחברההועברטרם,לעיל

.החובהויתרותהחייביםסעיפיבמסגרת
הנתבעיםשלבקשתם.התביעהסכוםיתרתעלהאחריםהנתבעיםשנינגדנמשכתהתביעהי

.נדחתההסףעלהתביעהאתלמחוקהנותרים

הכנסהעלמס-19ביאור

קופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא,גמל

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל.ב
.הפקודההוראותליתרובכפוף

כמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעההקרן
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקים
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הכנסהעלמש-19ביאור

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20102009

ח"שאלפיח"שאלפי
התקופהבשלח"מאגריביתבגין

אחרשלבבעלותוהיושהאגרות
02(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)

932828זריםערךבניירותמהשקעות

932830הכלסך

======

עדסופיותשומותלחברה.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד
.2009המסשנתוכולל

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

העובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים
שינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעביד

.אחרתלקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלק

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
980,1-כהוא(ח"שכאלףבסךעתידילפירעוןהמחאותובניכויהתשלומיםהעברת

-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי639,2-כ)ח"שאלפי
.(2009שנתבסוףח"שאלפי084,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי791
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(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:(ח"שבאלפי)2010בדצמבר31ליוםנכון

החובכלסךשנצברהריביתהערכתהחובקרןהערכתהמעבידשם

64157221מקומיתמועצה

ראמה

11268180טייבהעירית

5649105(י)אלקטרוכימיות

751691בהלצייןאתיופיה

541266הרטמןשלוםמכון

.בפירוקין)

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק
לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרן
.הפיגורבדבר
צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן
:שלעיל

בונקטהשהחברההטיפולהמעבידשם
,קודמותלתקופותבנוגעתביעההוגשה2008במהלך

הקרן,במקביל.הדיןלפסקוממתיניםדיוניםנוהלוראמהמקומיתמועצה
.נמרציםגבייהבהליכינוקטת
.הליכיםלהקפאתצוהמשפטביתהוציא2007במהלך

החובבתביעתהנאמןהכרעתנתקבלה10.12.29ביוםייבה,ניירית' -
שוקלתהקרן.בלבדח"שאלפי66שלסךאושרפיהעל"---''

.ווהחלטהעלערעורלהגיש
.חובתביעתהוגשהפירוקבהליכיהנמצאתהחברהנגד

מדועהבהרעלקבלתלאומיפניותילביטוחמספרבוצעואלקטרוכימיותתעשיות

.נענו

::אתיופיהליהדותמרכן
~

בהונפשיהעמילאהמעסיק:נהענ

.המעסיק

כתבהוגשטרם.המעסיקנגדמשפטיתתביעהנשלחההרטמןשלוםמכון
.יעי,י
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(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

.השקעהבקרנותח"שאלפי82-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ה

נוסףמידע.המאזןבתאריךפקעוטרםשמקצתם,עתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ו
"סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות"8מספרבביאורמספרבביאורראה

."זכותויתרותוכאים"15מספךובביאור

ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

וכן,שוניםפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2010שנתבמהלך
;שבהםהעיקרייםלהלן-חוקוהצעותתקנותטיוטות,חוזריםטיוטות

וחוזריםתקנות,חוקים

(ערוניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2'מסתיקון)

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת
מוסדימשקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט"תשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)

למשקיעהמתירההוראהבאהובמקומה,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש

לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה

-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק

.2011.1.6ביוםפורסם
לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק'טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת
מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידיעיקולצושעניינה,(גבייה)המסים
בקופותהנמצאיםסרבניםנכסיעלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיערשאית
.המתפעללגוףשבניהולההגמל

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.7.14מיום,"ממשלתיות

ןההנפקהבטרםההנפקהמסמכיקבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר

אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאים;חובאיגרתשלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת
התנאיםןהרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות

;מדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחובאיגרתלרכושניתןבהתקיימם

.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

מיום,"מוסרייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול"4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
2010.8.22.
.המידעטכנולוגיותתחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוזרמטרת
ניהול;ציותהבטחת;מידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר
ןשינוייםניהולןופרויקטיםרכשןנתוניםוניהולמידעבקרותןהמידעטכנולוגיותסיכוני

חוץמיקור

~

Outsourcin(.
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(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

,"עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמןלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםתוכניםחוזר
.2010.8.22מיום

הנמקהמסמךלענייןהוראות"שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון
באופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על."ללקוחומסירתו
.2011.1.1מיוםהחליחולוממוחשב

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"5-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.10.19מיום,"הפנסיוני
בתחוםשוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
-ייעוץטרוםממשק-'בניפחטיוטה(2010.10.19-ב)פורסמההחוזרלפרסוםבמקביל
במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטיאתהמפרטממשקשהינו
אופנסיוניייעוץמתןלפני,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג
.פנסיונישיווק

-בספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"תיקון
אחריות"שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה

דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"וגילויים
אתלקבועוכן,הכספייםבדוחותהגילויומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוזר
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקרהחשבוןרואהדעתחוותנוסח
.כספידיווח

.2010.12.29מיום,"גמלקופותקידוד"9-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
לכלערכי-חד-חדזיהויהמאפשרתאחידהקידודשיטתהטמעתהינההחוזרשלמטרתו

.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,<umקופותזהובכללהפנסיוניהחיסכוןמוצרי
חוזריםוטיוטותתקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
מיום,"גמלקופותביןכספיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע"ההש,(תיקון)(גמל

2010.4.14.
שירותיםעלהפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת

ביטול:וביניהם,2008-ח"תשס,גמלקופותביןכספיםהעברת)גמלקופות)פיננסיים
שנים5בחלוףאלאייעשהלאלתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי
ןהוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברהממועד

ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכיקביעה
.חשבונותופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינוי;המנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים
9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוורבנוסחשינוייםלהכניסמבקשתהחוזרטיוטת

:ועיניהם,(11

-74-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

של.ז.תצילוםהעברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת
הנוגעותהוראותהוספתןעמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקוניםיהעוברהעמית
גוףחיובמנהלןגוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליך
המקבלתהקופהשלהמנהללגוףלהעביר,באיחורכספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהל
הוראההוספתןהאיחורבתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתונים

מרכיבהכוללשכיר-עמיתמחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףהמחייבת
.הכספיםהעברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצויים

מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותים'עלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"התש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
-ט"התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

לאגמלקופת:הבאיםמהסוגיםאחתגמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמת

כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות
.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים

קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם
בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםזוהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('וכו

הכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010-ו2009לשנים

2011.7.1.

מקרןחלקיתכיפיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתהותוטיוטת2010-ע"ההש,(השתלמות

.2010.5.31מיום,2010-ע"התש,תיקוח)(גמל
שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנסהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטלמוצע
שלהמשיכהסדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק

סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפיסכומים
למשוךלבקשרשאייהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
.מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

.2010.8.4מיום,זוגבניביןפנסיוניחיסכוןחלוקתחוקתזכיר
מעבידאומבטח,מנהלתחברה)משלםגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי,תקציביתבפנסיה
.החוקבתזכירכהגדרתו

,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת
.2010.10.18מיום

-75-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

אתבחקיקהלהסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראותלקבוע,הממונהסמכויות
.פנסיוניתסליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית

,העבודהבועדתנפרדתחוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק
הוראותמסמךההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסתוהבריאותהרווחה
מפורטותבו,מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמילקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

ניהולההבטחתלצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראות
.התקין

מיום,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
2010.10.18.
היתרביןלוויוענקוההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על

.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהליבירורסמכויות

-הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.1.14מיום,"תיקון
,15-9-2008מוסדייםגופיםחוורשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוזרטיוטת

."הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"שכותרתו
מיוםשנייהטיוטה,"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת

2010.1.14.
עםמבטחהתקשרות"14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההמטרה
הסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוחסוכן

.מוסדיוגוףרישיוןבעלביןהתקשרות

שלבהעברהאיחורבשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהטיוטת
.2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספים
שלבמקרהלשלםמנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעהבטיוטת
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאולקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
עמיתיםבקשותלגביליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספים

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספיםמשיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו
שוקשבאגףהציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלוליםבין

.באיחורובוצעו,(ההון

הבהרה-מנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
מיום," 2010.8.15.

בקשרמוסדיגוףעלהחליםהאיסוריםמהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוזרבטיוטת
.הטבהלקבלתבקשרפנסיונייועץועל,הטבהלמתן
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.2010.8.15מיום,"עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
חברהתורשהבמהלכה(2011.12.31ליוםעד)בינייםתקופתנקבעהלחוזרהעדכוןבטיוטת
באמצעותגם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים)מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת
.המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלקפנסיונייועץשהואבנקאיתאגיד

.2010.11.2מיום,"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת שמספק,השירותרמתאתשיבטיחונהליםלקבועהינההמטרה
הן,ללקוחותיומוסדיגוף

עלכי,השארבין,נקבעהחוזרטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקיםבמהלך
.שירותבקבלתהלקוחותזכויותאתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדיגוףהנהלת

:שוניםפרסומים

.2010.8.2מיום,בישראלהקסטודישוקלבחינתמשרדית-הביןהוועדהח"דו
מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותיאתבחנההוועדה
לגביהמלצותנותנתשהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה
.הנדרשתההסדרהעקרונות

.2010.11.30מיום,הפנייוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
בנושאיםהסדרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההוןשוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם
אפשרותמתגןפנסיוניחיסכוןבמוצריניהולדמיתקרתשלאחידמודלהחלת:הבאים
שינויבעתהשקיפותהגברת;פנסיונילחיסכוןנלוויםביטוחמוצרילשווקמנהלתלחברה
זכותמתןןלפחותשנתייםלמשךלקוחעםשסוכמוניהולדמיהעלאתאיסורןניהולדמי

מיכון;ללקוחנאותוגילויהמחשה,הנמקהשלמשולבמסמךיצירת;ללקוחסוכןבחירת
לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלוםןפנסיוניושיווקייעוץבתהליכיטפסיםשלוהאחדה

אחידההפצהעמלת;ביטוחלסוכניהיקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיציםבין
הסדרהטיוטות,לתוכניתבהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצריכללעבורפנסיוניליועץ

.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשוניםבנושאים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
מוצגתבמסמך.הבנקיםעלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך
ונושאישליטהאמצעימחזיקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסתתבחיניםרשימת
סיבהמהווהברשימההמפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאם)במהימנותפגיעהשלקיומהלבחון

המאזןתאריךלאחראירועים-22ביאור

,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%60.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאתון0נקודות.50-בעלתהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

,הכלליבמסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
.המניותבמסלול-%32.1שלבשיעורשליליתותשואהח"אגבמסלול%48.0


