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בינייםכספייםדוחותתמצית
2010ביוני30
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עמוד
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10חשבוןרואהשלסקירהדוח

13-11הצהרות

15מאונים

16והפסדרווחדוחות

20-17הכספייםלדוחותבאורים

.ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכמפייסלדוחות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאידמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
2010ביוני30ליוםהדייקטוריוודוח

כללי

להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת,("החברה"
.("הקרן" 7ביוםהוקמההקרן

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני
הקרןפיצול-אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברהעברה2009בינואר1ביום

.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידית

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" .והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםלשכיריםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.

לגבייתדיןעורך,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
.פניםומבקרסיכוניםמנהל,ש404%פרויקטליישוםמלווהיועץ,מעסיקיםפיגורי

בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברה.
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות



מ"בעוהרוחהחברהבמיעילאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(הדשיםשקליםואלפי

הקרןשלעיקרייםכספייםנתהים

30/%/0%2הדיווחתקופתלשיףנטוהנכסיםהרכב.א

ידהבלמסלולמייותח"מסלייאגמסימבולי
629,791,2354,35584,3567,830,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%49.2%09.6%29.9%54.2מזומניםושווימזומנים

%89.85%88.93%86.87%99.85סחיריםערךניירות

%01.6--%10.6סחיריםשאינםערךניירות

%41.5--%48.5והלוואותפקדונות

%04.0%03.0%85.2%05.0נטו,הנכסיםיתר

9%2,%/30

ידהבימסלוימניותח"מסיהאגמסיעכליי
2,י453,491.2640,17280,2373,51נטו,סהייכהנכסים

עיקרייםמרכיבים
%83.3%97.16%75.31%95.3מזומניםושווימזומנים

%48.80%02.83%20.68%49.80סחיריםערךניירות

%19.8--%26.8סחיריםשאינסערךניירות

%36.7--%42.7והלוואותפקדונות

0o.וי01נטו,הנכסיםיתר . olQ/o%05.0%01.0

2/צ20

~

31

סדהבליות,מייולמח"מסליאגמסלעבשי

178,761,2465,19794,2437,783,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%46.1%87.3%01.3%48.1מוומניםושווימזומנים

%30.85%06.96%55.89%38.85סחיריםערךניירות

%89.6--%94.6סחיריםשאינסערךניירות

%06.6--%11.6והלוואותפקדונות

%19.0%07.0%44.7%19.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(הישיםשקליםלאלפי

החוחשתקתהוהעברותההפקחת,המשימתפיחס.ב

הפקדות
משיכות

אליהחו"טאחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

אליהחלאואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת
אליץאו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

תהפקדו

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

אליהאו)בקרןאתרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

.09/1/1-מ-כללימסלול(*)

VDIח"אגמסלול(.י)

I

_09/2/32-מ-מניות<1(

מניותמסלילח"אגמיללכללימסלול

970,147933363

(893,115)(360.1)(520)

(185,15)(7)338

(905.16)087.16818

(13)653,15999

--==

ו-2109/6

2010/6-1

(*)כללימסלול

169,144

(805,109)

("821י) (203,19)

(660,29)

(**)ח"אגמסלע

554

(ח53

323

119.17

171460

(**)מנייתמסלול

49

32

084,2

165,2

הכלסד

266,149

(773,117)

(854,14)

639,16

הכלסד

772,144

(341,110)

(466,44)

(503,10)

הכלשי

707,310

(751,209)

(73,נ053

903,27

1009/12-1

(..1מניותמסלח(..1ח"אגמסליל(.1כללימסלול

038,309381,1288

(800,208)(951)-

(410,73)96261

(314.20)718,18596.1

514,6244,19145,2



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(הדשיםשקליםלאלפי

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

2010/6-1

מנייתמילולח"אגמסלולכללימילול

-%24.1%05.1%46.5מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/6"1

(**)מניותמסלול(**)ח"אגמסלול(*)כללימסלול

%59.16%69.1%41.26מצטברתברוטונומינלירנתשואה

1-א0מ12

(**)מניותמסלול(**)ח"אגמסלול(*)כללימסלול

%63.27%09.2%69.53מצטברתברוטונומינליתתשואה

.9/1/1ס-מ-כללימסלול(*)

.09/2/23-מ-מניותומסלולח,אגזמסלול(יי)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרוהשקעות

נפשיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמיה
כ"יהל"בחוחוץהמחיריטלצרכןבלאהצמדה

כללימסלק

503,60-959,8-462,69מזומניםושווימזומנים

170,194,1757,978862815,223604,397סחיריםערךניירות

352,8141,1616761200,170סחיריםשאינסערךניירות

047,153--047,153-והלוואותפיקדונות

577.1--77500.1השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

22222112214222צ121122222%12122ההשקעותכלסך

00ג%45%46%1%8%המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"ממלולאג
154,2---154,2מזומניםושווימזומנים

192.33--797.25395.7סחיריםערךניירות

22242--.ן__2צ221.2222ההשקעותכלסו

%79%21%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מגיותממלול

295-38-333מזומניםושווימזומנים

713,2348-88149,3סחיריםערךניירות

1--1-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

aa22222822222ההשקעותכלסו

%86%10%1המסלולמהשקעותבאחוזים

~

p/p%100



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשניברבעוןההוןשויסקירת

כלשלהשיאנקודתסביבנסחריםבישראלהמוביליםהמניותכשמדדינפתחהשניהרבעון
.%13-%14-כשלבירידותהרבעוןאתמסיימיםכשהםלרדתהמדדיםהחלווומנקודה.הזמנים

גברוזהברבעון.%10מעלשלבשיעוריםהמניותמדדינפלובעולםהמרכזיותבבורסותגם
הגעתןבעקבותהעולמיתבצמיחהומהאטהאירופהממדינותבחלקחובותמשברימפניהחששות
.המשברבתקופתשיוסדוהמרחיבותמהתכניותחלקשללסיום

מאתרו

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בקצבההאטה.האחרוניםברבעוניםאותןשאפייןמהקצביותראיטיבקצבכיאםהכלכלית

ובתקבולי,המשולבהמדד,הפרטיתהצריכהנתוניכוללהשוניםבנתוניםניכרתההתאוששות
מעידיםוהתעשייההשירותיםבענפילייצואההמנותנתוניגם.המקומיהייצורעלברוטומ"המע
.ההתאוששותבקצבהתמתנותעל

.%53.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
המשךרקעעל,%5.1שללרמה%25.0-בבמשקהריביתאתישראלבנקהעלההרבעוןבתחילת

נמוכהברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמתיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעל

החובואגרותהמניותשוק

ירדוובאירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.כיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדיהשניברבעון
,המניותלמדדיבניגוד.דומיםבשיעוריםהמניותמדדיירדובישראלגם.%10-%14שלבשיעורים

40בונדתלומדד%23.3שלבשיעורעלה20בונדתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי
.%34.0שלבשיעורעלה

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהגורמים

בקצבהיחלשותעלשהצביעול"ובחובארץכלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר*
.ההתאוששות .בעולסהמרחיבותמהתכניותחלקמיצויבעקבותהוודאותאיברמתעליה.

.הגבוהיםהחובותבעקבותבאירופהבעיקרחובמשברישלמהתפתחותםחשש*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10-42009ע10-1ע

%%%

67.053.18.3לצרכןהמחיריםיד

14.633.433.10מדדצמודממשלתיח"ג;

06.767.121.40מדדצמודקונצרניח"ג;

59.1017.0-ח"מטצמודממשלתיח"ג;

99.318.251.2צמודלאח"ג;

~
21.7-55.1385.74-ף"המעומניותדד



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010ביוני30ליוםרקטוריון?הדדוח

2010שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

נפלי"מסל
קונצרניותח"אגנרכשוזופעילותבמסגרת.הקונצרנילאפיקהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך
-כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניותח"אגנרכשווכןח"שמיליון6.69-כשלבהיקףשקליות

.ח"שמיליון1.32-כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניותח"אגנמכרומנגד.ח"שמיליון4.46

ח"אגנרכשוזופעילותבמסגרת.מ"מחהארכתבוצעהשקליותממשלתיותח"אגבאפיק
ח"אגנמכרוומנגדח"שמיליון4.28-כשלבהיקףארוך-בינונימ"במחשקליותממשלתיות
שלבהיקףמים"מקנמכרוכן.ח"שמיליון4.34-כשלבהיקףקצרמ"במחשקליותממשלתיות

.ח"שמיליון5.12-כ

.ח"שמיליון8.28-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנמכרו,הצמודבאפיק

זופעילותבמסגרת.השבחהפעילותבוצעהוכןבארץלמניותהחשיפההוגדלההמניותבאפיק
45-כשלבהיקףבארץמניותנמכרוומנגדח"שמיליון5.60-כשלבהיקףבארץמניותנרכשו
ח"שמיליון6.13-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,כןכמו.ח"שמיליון
.ח"שמיליון2.22-כשלבהיקףל"בחוסלתעודותתמכרו
ח"אגמילול

.)D"ptלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי

מניותמסלול

בשיעורקונצרניותח"לאגחשיפהוכן,%75-כשלבשיעורלמניותחשיפהנשמרההרבעוןבמהלך
.זהבמסלול%10-כשל

.ובמרומןקצרמ"במחשקליותממשלתיותח"באגמושקעיםהנכסיםשאר

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליום
10/6/30

נללימסלול
(ח"שובאלפי

עתידיותעסקאות
(1)(נטו,התחייבויות)בספריםיתרה

עתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
(576,39)ח"מטשקל

)OPTIONS(אופציות
678נטו,נכסים-במאזןיתרה

(061,25)מטבעשאינןבישראלבאופציותחשיפה

בטחונות
938,4עסקאותבשלבטוחותשווי

.2010/6/30ליוםנגזריםשליתרותאיןמניותובמסלולאגנחבמסטל



2010ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכלאלפי
נוסףמידע

ליוםליוםליום
2010/6/302009/6/302009/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

199,2148,3639,2.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

שיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

**נ
(

החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעה

,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית

עעי
~

גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכוניםובקרתניהול
סיכוניםובקרתניהולמערך"3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009באוגוסט9ביום

."גמלקופותשלמנהלותבחברות
בחברותסיכוניםניהולבנושאחוזרהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11ביום

למסדממשלתיתחברהשלחובתהלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוורמטרת.ממשלתיות
נקבעהוובמסגרת.בקרהמנגנונייצירתתוך,חשופההיאלהםהסיכוניםלניהולמסודרתהליך
.ביצועהעלולפקחסיכוניםניהולמדיניותלהתוותהחברהלדירקטוריוןהחובה

בניהולעוסקשנבחרהמנהל.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

סיכוניםעםגםהחברהמתמודדתובעזרתו,ההוןשוקאגףדרישתפיעלואשראישוקסיכוני
.החברותרשותחוזרפיעלואחריםתפעוליים

סיכוניתיאור
שוי דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
שבין(קייםאסהקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר

סיכוניםעלנוסףמיזע

השוקבנרדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע
באפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופה

מקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוויםועל,סחירהלא
התרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
הקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואת
.בפועלהקרןנכסיוהרכב
שלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010ביוני30ליונוהדירקטוריוןדוח

פניםמבקרעלמידע
ניסיוןבעלחשבוןרואהוהינוהמנהלתהחברהשלהפניםכמבקרמכהןדורבןיואבח"רו.1

.פניםבביקורת
המתפעלהגוףמעביר,בנוסף.לשנהשעות550,1שלבהיקףהמנהלתבחברהמועסקהמבקר.2

.בשנהשעות250שלשנתיבהיקףביקורתדוחות
,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3

מטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיתהביקורתשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימיתהביקורת

.הפנימיתהביקורתפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009גמלחוזרבמסגרת

קביעתשלבאתלסייםנדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזר":להלן)"כספידיווחעל
ח"הדופרסוםמועדעדהכספייםלדוחותהנלוויםהדיווחיםשל)scoping-ה)הפרויקטתיחום
החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולחברה.2010ביוני30ליוםהרבעוניהכספי
שלבביצועלצורךחיצונייועץשכרהכךולשםהחוזרדרישותליישוםפועלתמ"בעוהרוח

הפרויקטתיחוםשלבאתסיימההחברה2010ביוני30ליוםח"הדופרסוםלמועד.התיחום
ל"הנלדיווחיםביחסמהותייםחשבונותזיהוילרבות,הכספייםלדוחותהנלוויםלדיווחיםביחס

.החוזרלדרישותובהתאם

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
שלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

ובנקל"המנכ,הדירקטוריוךר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
מנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקויהב

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

גילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספיבדוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח

.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית

-10-



'ושותעמי-בן,רשף,שרהב וו

"
תשנון.

.co8ו
"4-RAHAV, RESHEF, eEN

1"
13ן

(

CERTIFIED PUBLIC ACCOUVfANTS
רהבמנחם,רשףאריאל,.עם-בןחנן

2010באוגוסט23,אביב-תל

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותסרןלניהוללחברההמבקרהחשבתרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוח

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהמצורףהכיפיהמידעאתסקרנו
הדוחותואת2010ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהמלל,("החברה":להלן,מ"בעוהרוח

.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםששתשלוההפסדהחוחעלהתמציתיים
בהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספידיווח"34מספרבינלאומיחשבונאותלתקן
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

סקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחששןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייסהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאםאין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
עלהממונהלהוראותבהתאם,34מספרבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
רשותלהנחיותובהתאםוחיסכוןביטוחהחוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוק

.הממשלתיותהחברות

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות7מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

,רבבכברן

:גן

ל4"''יגל""גא"

חשבוןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תלנ1מלנברגראול'רח
3-972-ם649209
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותערולניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפשלותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,עדואןעדואן,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
יחדשניהם)2010שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

-להלן
הדוחותי

.

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

מאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,אחראדםכלאריות

ה,//ןב.0ןיא
הדירקטוריוןישר,עדואןעדואןתאריך
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מ"בעוטיוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"משהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשמקטוהפעולותבדברמסףידוחהממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.2005-התשסייוהדירקטוריםודוחהכמפייסהדוחות

:כימצהיר,סובולעודד,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
יחדשניהם)2010שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלן

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראד9כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיך

%.0ן
ל"שכ,עודדיאק71תאריך

ל
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

נכומתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפשלותבדברנוסףשוחהממשלתיותהחברותלתקנותכהתאם)
.2005-התשספוהדירקטוריםודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחן.1

-להלןיחדשניהם)2010שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשנחןולאחרלידיעתובהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

זןוה
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעללוחוהתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

10/6/3009,6/3009/22/31באיר

(ומבוקרמבוקהיאמבוקהולא

ם,נכט

שוטפיםמסים

509-351בבנקיםמזומנים

413075,1667ההשתלמותקרן-חייבים

1012גי20מראשהוצאות

722385,1058,1יוטפיטנכסיטכ"יה
..---.......-.....---

232-173קבוערכוש
....-.-..----...----

%22%22tzalהנכסיםכלסך

מניות

ייטפות,התחייבייות
-119-בבנקיםחובהיתרות

920245,1228,1שרותיםלנותנילשלטהוצאות

--22לחופשההפרשה

951364.1228,1שוטפותהתחייבויותהכלסך

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

3213מעבידשבדיחלמישבגיןהתחייבויית
...-----------

954385,1231,1ההתחייבוייתכלסד

"מומני
-:-

התחייגסד

"
2821222ן%22"המני

הכמפייטמהדוחיתנפרדלתי,חלעעמוויסהמצורפיטהבאורים

ן.13,
,

יע2,ען4
ל"מקהדירקטוריוןר"יו



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניחאהחברה

והפילירויתדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלישתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
,שנסחיישנסתיימושנסתיימוושנסתיימושנסתיימו

ביוםכיוסגיוסביוםביום

10/06/3009/06/3010/06/3009/06/3009/12/1באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הננסות

5609,4794,3261,2937,1006,8ההשתלמותמקרןניהולדמי
--........--..................--........-.........

6הוצאות

402287252151656ונלוותשכרהוצאות

1442047985322ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי
845,1547,1922802299,3יהבבנקניהולעמלת

996832503432773,1השקעותתיקניהולדמי
65783939156השקעותייעוץ

134853567201חשבונותביקורת

218(*)56722929משפטייעוץ

--(13)-66אחרותמשפטיותהוצאות

9653521783מקצועיםשרותים

1651346947233פנימימבקר

226216123105461ביטוחים

-11-2והשתלמויותעיוןימי
48

9----מחשובשירותי

64-111אגרות

2031389777325משרדואחזקתדירהשכר

11627816(**)10פרסוסושיתק

132-26.177לעמיתיםדהור

--16-10הוצאותפחת

4718נבafi2אחרותהוצאוות

609,4794,3261,2937,1006,8הוצאתסך

.)
ל"

,
""ת"מ"

.תה",ויזת
.לעמקםדתורנתלל(**

הכספמהדחותנפרדומאיחלקמחתיםהמציפיםומארים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
גמהקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםלשכיריםומיועדת2005-תששה
.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

.ממשי
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
אםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2009בדצמבר
הכספייםהדוחותשלהעריכהמתכונת.2

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(וכן,החברהשלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעלונכנסופורסמואשר בהתאם
.הממונהלהנחיות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.3
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת

קבוערכוש.4
.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

ובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכללהוראות
עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפי
.אחריםשלישייםולצדדים

ההשתלמותקרןיתרת-4באור

דמיבניכוי,החברההוצאותבגובה,הקרןמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקרןיתרת
שנועדה,לחברהמהקרןכספיתהעברהובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאותלתשלום

.ניהולמדמיהכנסות-5באור

ענפיתגמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
הוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך

.דיןכל
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7באור

החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
בנוסףהינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות

ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

")"להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות IFRS
בהתאםוכן,החברהשלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעלונכנסופורסמואשר

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיות
-18-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
אלהבדוחותנכללו,2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
.מ"בעהמדינהלעובדייהבובנקהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-12בעמודים

נוסףמידע-8באור

כחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרדבלתי

ותקינהחקיקהתהליכי-9באור

שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופים

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראותמוסדייםגופיםחוורטיוטת*
.2010.4.14מיוםשניהטיוטה-ממשלתיות

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

.2010.4.14מיום2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

.2010.4.14מיוםגמלקופותביןכספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאהבהרותמסמך*

מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2010.4.27מיום2010-ע"התש,(אחתגמל

מנהלתחברהאותהידיעלבנאמנותהמנוהלתאחרתגמלקופתעםגמלקופתמיזוגנוהל*
.10.4.27מיום

הנחיה,המשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטברשות,המידעמאגרירשםהנחיית*
גישהמתןלצורךמידענושאשלזהותאימותלתהליכימינימוםדרישת2010-1מספר
.2010.5.20מיוםמידעבמאגרשעליולמידע

וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת* .2010.5.24מיום

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
מקרןחלקיתכספיםמשיכת)

.2010.6.1מיום2010-ע"התש,(השתלמות

הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהמוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2010.6.15מיוםראשונהטיוטה-

מיוםמ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראות*
2010.6.27.

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2010.6.30מיום2010-ע"התש,(2'מסתיקון)

'מסתיקון)(אישיבניהולגמלקופת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2010.6.30מיום2010-ע"התש,(2
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ביוני30ליום

הביטוחתביעת-10באור

גל-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביום*
,מ"בעביטוחסוכנותסקוריטס,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(19971ביטוחסוכנותבייליאת

שלעניינה.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברהאריה
ביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהואהתביעה
לאעצמהולקרןהקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרןעמיתישלחיים
.התביעהסכוםבגובהכספינזקלהםנגרםוכןמשנהלמעלהבמשך,ביטוחיכיסויכלהיה

-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום*
במשךששימשומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימשמי

.הקרןשלהמשפטיכיועץהרלוונטייםובמועדיםשנים

ושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביום*
.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגדנתבעים

.לסיכומיםנקבעוהתיק2010ביולי15ביוםהסתיימוההוכחותדיוני*
הנתבעיםששתעםהקרןשלחלקיפשרההסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.28ביום*

סךלקרןהמקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתןהמקוריים
.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי575,1שלכולל

.התביעהסכוםיתרתעלהאחריםהנתבעיםשנינגדנמשכתהתביעה*

תלויותהתחייבויות-11באור

:הקרןתגישהוגשותביעות

מ"בעי"באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת.1
שימושבגיןשכירותדמיח"שאלפי392ס"עלתשלוםתביעהלקרןהומצאה09.8.17ביום
ופיצוי2003בנובמבר15שעדתקופהעבורהפועלהועדבביתהנמצאיםבמשרדיםהקרןשל
דמיתשלוםעלהצדדיםביןהסכםשללקיומוטוענתהעובדיםחברת.הסכםהפרתבגין

.שכירות
לביןבינהשההסכםהיתרביןוטוענתהעובדיםחברתטענותאתמכחישההקרן

.כספיתתמורהללאהיהבמשרדיםשהשימושהיההעובדיםוחברתההסתדרות
.התביעהסיכוייאתזהבשלבלהעריךקשה
.הכספייםבדוחותהפרשהנכללהוותביעהבגין

-20-



לאקדמאיםהשתלמותקרן

והרוחהחברהבמדעי

ביניים03פייםדוחות
0201ביוני20ליום



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010ביוני30ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה
5-3הצהרות
9-6מאזנים

13-10והוצאותהכנסותדוחות
17-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

18הכספייםלדוחותביאורים
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבמרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מבוא

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2010ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן"
.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופההפנסיהבקרןוהתנועהוהוצאות

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת
בהתבססזובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי
.סקירתנועל

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתםאתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הטיותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותישליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,ערוךאינול" המוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

,בחשבונאותלתקינההישראלי בהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאס
ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיות

.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

,בכקגמרב

/קעי)4/עפיצ1--רשףך5ן,רהב

חשבוןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
דירסטוריוןר"יוהצהרת

:כימצהיר,עדואןעדואן,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהשני

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

קע

מאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיןכלפיעל,אחראדםכל

(1/לג.%.מן
הדירקטוריוןר"יו/עדואחעדואןתאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיתהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סובולעודד,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספתםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהשני

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאתריסלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברה
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
//

1,,-ע"לו-%.טי
~

-
ל"מנכ,בולתאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

השנילרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחן.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשל

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

-ח
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,ין(ס

~
1(/,;,~

%ג[,)ן
לעובדילהבבנקתאריך
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
31"10,3009,6,3009/2ששסיט

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקשת

:מזומניםושוהמזומנים

935,8391,2223,3בבנקמזומנים

014,63811,96890.37בבנקיםמועדקצריפקדונות
949,71202,99113,41

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

-

:סחיריםערךניירהוה

571,809702,882511,859ממשלתיותחובאגרות

458,885191,674046,740קונצרניותחובאגרות

9.738510.464921.776]6אחריםערדניירות
945,433,2403,021,2478,376.2

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

:סחיריםשאינםערדניירהוה
83ן,8,161758,197404]8קונצרניותחובאגרות

382.8976.7281,8(")אחריםערךניירות
200.170734,205685,191

-----------------------...--.-.--
"פקדונות

:לו1אות

965,152829,184586,168פקדונותבבנקים

121111הלואות
~

1
047,53[947,184695,168

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

578,1982183,6השקשתבגיןלקבלוסכומיםריבית
---------------------------------

719,830,2268,512,2154,784,2ההשקעהכליי

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

363260452חובהוירהחייבים
--.-........-.......--------

082,831,2528,512,2606,784,2הנכסיםכלסך

=====-===-

וההתחייבהוההעמיתיםשותת=

567,830,2373,511,2437.783,2העמיתיםזכויות

5155,1169.1]5,זכותויתרותזכאים

1העמיתיםוכהותכלסך

"
082,831,2528,512,2606,784,2יימיוה

-===-====

הו2010ביוני10ליוםעתידייםחויםסיןיתרות(י)

"
התחיבניכוי,נטו1מ1

"
,יתה

"
השנתייםבדיחותמהמקיבלשעה

/,.םפ,,צ.ך2יב::טן
//,

1ך/י'וןגץ-יוך// עגיעדיןהכספייםהדוחותאישורתאריך
יענביהבבנקןיעסיק

" ןלןל)מהדירקטוריתר"יו

/1



והרוחהחברהבסיעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיפמקליםבאלפי

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיכמועדקצריפקדונות

:מהיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאגרות

(י)אחריםערךניירות

:והלוואותפקדונות

בבנקיםפקדונות

הלוואות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותבלמן

חובהויתרותחייבים

הנכסיםבלסי

וההתחייבויותהעמיתיםוכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםלירם

31/ע1ן10/6/3009/6/3012

(מבוקר)מבוקףלא)(מבוקרלא)

890,8978,1132,3

577.60507.93144.37

462,69485,95276,40

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

099,776903,867475,840

110,885191,674907,739

395.736101.463895.774

397,20051204,2277,355,2,ג6

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

818,161758,197%4,183

382.87376281.8

00;170734,205685,191

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

965,521829;841586,681

82118109

047,153947,184695,168

.....--.---......................
577,1982182,6

21791189052;492,27621115,2

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

250250226

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

י140,792,2602,492,221341%2

=---=

78נר217911629453,491,221761

163.1ן.511149

140,792,2602,492,241;762,2

=---

1"
.השטחיםבדוחותמהמקובלבשתה,היתהאםהתחייבותבנכוי,נטובסכומןהוצגו2010ביני30ליוםעתידייםרוזיהבגיןיתרות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
ח"אגמילול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

ההשקעותכלין

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסי

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים
וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

ליוםליוטליום

10/6/3009/6/3009/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)

2759

152.2986.2694

154,2993,2753

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

192.33644.14699.18

192,33644,14699,18

351346171637452,19

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

12918

351358646,17470,19
;-==========

354,35640,17465,19

465

351358171646191470

===;ך=====



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסלול

(תישיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:מחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות
קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

חובהויתרוהחייבים

הנצייםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
וכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסו

ליוםליוםליום

10/6/3009/6/3009/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)

4340632

29031852

33372484

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

280155337

348-139

521.2400,1026.2

149,3555,1502,2

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

1-1

483,3279,2587,2

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

1011208

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

584,3280,2795,2

584,3280,2794,2

1נב
584,3280,2795,2



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

והוצאותהכנסותזוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום

נ0/6/3009/12/3ג10/6/3009/6/30

(מבוקר)(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקר1לא

(הפסדים)הכנסות

(950)303225220מזומניםושוהממזומנים
-מ---------------------ך.--

סחיריםערדמניירות
035,32988,37701,21634,46ממשלתיותחובמאגרות

327,52270,106248,19006,158קונצרניותחובמאגרות

852.325(882,107)046,167(978.61)אחריםערךמניירות
384,22304,311(933,66)492,530

-.----------------ץ----------
סחיריםשאינםערךמניירות
656,7982,30292,2945,43ממשלתיותלאחובמאגרות

(929,2)872(393.3)284אחריםערךמניירות

940,7589,27164,3016,41

--------ץ-------ץ---------

והלטאותמפקדונות
595,5589,17945,3610,25מפקדונותבבנקים

11424מ2מהלוואות
605,5639,17949,3684,25

---------------------------ץ-

414715176נטו,אחרותהכנסות

==:--==-------------------
9418,596ט,585)273,36804,356(הפסדים)ההכנסותכליד

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

הוצאות

609,4794,3261,2ניהולדמי
006,8

764713471483,1סחיריםערךניירותעמלות

--17-קבוצתיחייםביטוח

122307301830אחרותמיסיםהוצאות

782,5831,4033,3319,10ההוצאותכלסו
22------------------------

099,586(618,62)491,30973,351הדוחלתרתנטו(הפסדים)הכנעתות

מהםנפרדבלתיחלקמהעםבינייםהכספייםלדוחותהמצירפיסהבאורים



והוצאותהכנסותדוחית
כללימסלול

(חישיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושניהיימו
ביוםביוםביוםביום

10/6/3009/6/3010/6/3009/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרהאמבוקהלא)

(הפסדים)הכנסות

(963)288221211מזומניםושוהממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
752,31795,37469,21374,46ממשלתיותחובמאגרות

308,52268,106240,19004,158קונצרניותחובמאגרות

198.325(930.1665111.107(61,ו754אחריםערךמניירות

306,22993,310(802,66)576,529

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

סחיריםשאינםערדמניירות
656,7982,30292,2945,43ממשלתיותלאחובמאגרות

(929.2)872(3.ו284393אחריםערךמניירות

940,7589,27164,3016,41

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

מקקדיני

-

יהלוואות
595,5589,17945,3610,25מפקדונותבבנקים

222421נמהלוואות
605,5639,17949,3684,25

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

414715176נטו,אחרותהכנסות

:---==:=:;=-:==::=:-:==::-.::==
489,595(463,59)180,36489,356(הפסדים)ההכנסותכלסו

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

השאות

554,4780,3232,2957,7ניהולדמי

753707465473,1סחיריםערךניירותעמלות

--17-קבוצתיחייטביטוח

409307301830אחרותמיסיםהוצאות

716,5811,4998,2269,10ההוצאותכלסד

229,585(461,62)464,30678,351הדוחלתקופתנטו(הפתיים)הכנשות

11



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנמותדוחות

ח"אגמסלול

(חזשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום
10/6/3009/6/3010/6/3009/12/31

(ממקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

134910מזומניםושוויממזומנים

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

סחיריםערןמניירות
281193231258ממשלתיותחובמאגרות

2-2-קונצרניותחובמאגרות

281195231260

294199240270ההכנסותכלסד

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

הוצאות

49142643ניהולדמי

9566סחיריםערךניירותעמלות

58193249ההוצאותכלין

236180208221הדוחלתקופתנטוהכנסות

=========-======ן===-=



והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מנעותמסלוק

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסעים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךמניירות

(הפיזים)ההכנסותכלסו

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות
ההוצאותכליך

הזוחלתקופתנטו(הפסדים)העניות

לשלושתלששתלששת

החודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

10/6/3009/6/3010/6/30

(קר)מבלא)(קר)מבלא)מבוקרןלא)

2--

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

2-1

19-8

(224)116(371)

(203)116(362)

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

(362)01116ק)

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

6-3

21-

לשנה

שנסתיימה
ביום

09/12/31

(קר)מב)

3

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

2

654

656

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

659

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

65649ק)09115ק)

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

13



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימישנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביום

10/6/3009/6/3010/6/3009/12/31

(מבוקרלא)

~

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרא

437,783,2435,169,2475,885,2435,169,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

069,112677,108930,57260,233מעבידהפרשות-שכירים

197,37095.36217.19447.77עובדהפרשות

266,149772,144147,77707,310ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(751.209)(747.61)(341,110)117ן.773)שכיריםלעמיתים

(751,209)(747,61)(341,110)(773,117)התשלומיםכליך

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

:נטוזכויותהעברת

050,8278,6387,3455,12הקרןאלזכויותהעברת

(508.85),077.11),744.50)(904.22)מהקרןזכויותהעברת

(053,73)(690,7)4א,466)(854,14)נטוזכויותהעברת

710,7903,27(035,10)639,16נטוצבירה

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

099,586(62,מ491,30973,35161הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

567,830,2373,511,2567,830,2437,783,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

בללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנה

שנסתיימה
ביום

09/12/31

(מבוקר)

החודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
10/6/3009/6/3010/6/30

לאמבוקה)(1לאממקרלאמבוקמ)

435,169,2

.-............-
178,761,2435,169,2470,860,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

096,111224,108386,57מעבידהפרשות-שכירים

03.19?874.36945.35עובדהפרשות

970,147169,144423ההפרשותכלסו
,76

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

:לעמיתיםתשלומים
(800.208)

08ק,800)

..--.--.

(991.60)(805.109)(115;8941שכיריםלעמיתים

(991,60)(805,109)(894,115)התשלומיםכליי

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

:נטוזכויותהעברת
591,11

(001,85)

6,ע2

(518.6

" (724,3

" ---------------
61514

...............

229,585

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

7611178,2

437,7923,5974,2הקרןאלזכויותהעברת

(897,10)(744,50)(622,22)מהקרןזכויותהעברת

979,2169,1308,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(197.15)(372.20)(883.19)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(812,21)(024,64)2ק,089)נטוזכויותהעברת

(380,6)(660,29)(13)נטוצבירה
--------------------------

(461,62)464,30678,351הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

629,791,2453,491,2629,791,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבובויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנה

שנסתיימה

ביום
09/12/31

(מבוקר)

החודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתייפו

ביוםביוםביום
10/6/3009/6/3010/6/30

(קר)מבלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

465,19-111,21התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

701416400מעבידהפרשות-שכירים

232138132עובדהפרשות

933554532ההפרשותכלסו
-------------------------

:לעמיתיםתשלומים
(951)

(951)

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

536)(360,1)שכיריםלעמיתים
,(367)

(367)(536)(360,1)התשלומיםכלסד
-------------------------

:נטוזכויותהעברת
410

~

31)

820,23

(102.5)

814,18

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

191244

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

221

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

191465

275323242הקרןאלזכויותהעברת

(180)-(282)מהקרןוכויותהעברת

195,18283,18955,14בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(147.1)(164.1)(108.2)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

080,16442,17870,13נטוזכויותהעברת

653,15460,17035,14נטוצבירה
--------...-----..--------

236180208הדוחלתקופתנטוהכנסות

354,35640,17354,35התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
4=====-===============



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמילול

(חדשיםשהליסבאלפי)

לשלושתלששתלששת

לשנההחוישיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביום

10/6/3009/6/3010/6/3009/12/31

(מבוקר)מברקחלא)(ממקרלא)(מבוקרלא)

-794,2-894,3התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

27237144217מעבידהפרשות-שכירים

91124871עובדהפרשות

36349192288ההפרשותכליך

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

:לעמיתיםתשלומים

-(390)-(520)שכיריםלעמיתים

-(390)-(520)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

33832171454הקרןאלזכויותהעברת

(193)---מהקרןזכויותהעברת

825,1091,2367645,3בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(049.2)(285)(7)(007.1)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

156,1116,2253857,1נטוזכויותהעברת

999165,255145,2נטוצבירה
.....------------------------.......--

649(365)009115)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

584,3280,2584,3794,2התקופהלתוףהעמיתיםזכויות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010ביוני30ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן .והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים
ההשוואהמספריהוצגולאהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלובדוחותוהוצאותהכנסותבדוחות.ב

.תאריךלאותובדוחותהוצגולאאלוומספריםהיות2009/6/30ביוםשהסתייםהרבעוןשל

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

ובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכללהוראות
עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפי
.אחריםשלישייםולצדדים

ההכנסהעלמס-4באור

307-כבסךערךניירותבמכירתבמקורשנוכהמס,בטעות,לקרןהמסיםרשותהשיבה,אשתקד

.(והצמדהריביתלפני)ח"שאלפי
.העודףהמסהחזראתתשיבהקרןכיהוסכםהמסיםרשותדרישתבעקבות
-כשלסךהמסיסלרשותלהשיבהקרןחויבה,המסיםרשותהוציאהאשרהסכםפיעלבשומה

בבקשההמסיסלרשותהקרןפנתהיוליחודשבמהלך.והצמדהריביתלפניח"שאלפי519
ח"שאלפי307יהיההמסיםלרשותלהשיבעליהשיהיההמסהחזרשסךכך,השומהלתיקון

.(2009מנובמבר%4שנתיתריביתונושאיםלצרכןהמחיריםלמדדצמודיםכשהם)
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