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מ"בעוהרוחהחברהבפרעילאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחסדה
2011ביוני30ליוםהדירעטוריוןדוח

כללי
קרןלניהולהתברה*

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמות

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.בנאמנות("הקרן"להלן)

ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
ליוםעד.1968

ידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן08.12.31
.החברה

שלהיחידהפעילותה*
.הקרןניהולהינההחברה

ביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.
.וחסכון

כהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרןי
"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוק תשס

ומיועדת2005-ה"
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתים

הינוגמלקופתאישורתוקף*
.2011/12/31ליוםעד

הכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.
בהתאםמידענכלל

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מנייתומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.

עםהתקשרההחברה*
קבלתלצורך("יהבבנק"-ולהלןמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

הואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהל

והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
ובכפוףשלו

.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.

ולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
.נוספיםשירותים

כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.
ופועלת,מכךהמשתמע

שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
להוראותבכפוף,הקרן

.השקעותועדת

נמצאיםהקרןנכסי*
.מ"בעסהרפועליםבהברתבמשמרת

נעורתהחברה*
דיןעורך,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועצים

לגביית

מלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורי
לשערוךחברה,אינטרנטספקי,404%50ליישום

.סיכוניםומנהלנכסים

חשבונותעלמידע*
:2011ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתים

,,,,,,,,,,,ויקהו

,,,,

כללימסלול

872,37שכירים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011ביוני30ליונוהדירקטוריוןדוח

המימוןומעורותהמנהלתהחקרהפעולותתוצאות

ההוצאות.השנהמתחילתח"שאלפי978,3-בכהסתכמוהחברההוצאות
מהכנסותברובןמומנו

בדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעל

נוצרולאולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.בחברהרווחים

שמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרן

.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הישראליבמשקההשתלמותערנותענףסקירת

2011ליוםההשתלמותקרנותנכסי
0.112לעומת,ח"שמיליארד5.111שללסךהסתכמו6/30/

.%45.0שלקיטון,2010/12/31גיוסח"שמיליארד

12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
הינההאחרוניםחודשים

%60.6.

בח"שמיליארד7.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
סך.האחרוניםחודשים12-

מיליארד6.9-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות
.ח"ש



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקימאיםההשתלמותקרןלביהולהחברה

הדירסטוריוודוח

(חדשיםשקליםלאלפי

ן,גי"שלם"',/עיכספייםנינינימ

"מעלסומנטוהנכסיםהרכב.א
ש%3/1ח2הדיווחת

סדהבלמסלימניותח"מסלחאגמסלינליי

101,954,2636,39נטו,הנכסיםכ"סה
472,5209,999.2

עיברייםמרכיבים
%151%73.9מזומניםושווימזומנים

%00.10%63.1

89%25.90%82.89.י91;ניירותערךסחירים
%91.89

-%494סחיריםשאינסערדניירות

-%893והלוואותפקדונות

0%02.0'%20נטו,הנכסיםיתר
%18.0%20.0

0%2/06/%

,הבמןמניותמסיתח"שמסיימיימסיה
2354,35584.3567.830,2.ן629.79נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכינים

.%492%09.6%29מזומניםושווימזומנים
9%54.2

%8985%88.93סחיריםערךניירות
%86.87%99.85

-6ל10;סחיריםשאינםערדניירות

-%485והלוואותפקדונות

%040%03.0נטו,הנכסיםיתר
%85.2%05.0

2010/12/31

סנהבלמללולמניותח"מיליאגמילחמתי

86נטו,הנכסיםכ"סה

~

4796.071,3.ררי036,3433,29

עיקרייםמרכיבים
WII11ןןרומוובז

)

D )JDItt"'%5.1%06.4%60.1ין.ןייך

%5888%49.95סחיריםערדניירות
%94.88%65.88

%984סחיריםשאינםערךניירות

4יל39והלזואזתפקדונות

%049%נטו,הנכסיםיתר



הדירקטוריוןדוח

(הדשיםשקליםשפי)

הדתםבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

~
20/6-1

ג,וון/ויפ

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליו1אובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפק
-

ות

משיכות
(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליונאובקרךאחרממסלולומווכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות
(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

289,151285,1524

(678,122)(071,1)(158)

(337,35)(508)(886)

(%3.10)122.10272

48ק)828,9(120,17)

===-==-

-010~6-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלע

970,147933363

(894,115)(360,1)(520)

(184,15)(7)338

(05

~

16)08716818

(13)653,15999

=====-==-==

הכלסדמגיותמסלולח"אגמסלולכללימסלע

098,153

(907,123)

(731,36)

(540,7)

=-

הכלסד

266,149

(1777741)

(853.14)

639,16

=-

2010/12-

הללסדמניותמסלולח"אגמסלילכללימיללל

263י392,3122

(513,226)(41061)

(283,44)(702)

(933,13)

~

1191

663,2791454

=========

50913י8545

(520)(094,123)

450(535,44)

79(1-

763,2880,39



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמכםקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הדווחבתקופתהערןתשואות.ג

ן-2011/6

כללימילי
מניותמסללח"אגמסלל

%26.1-%01.2מצטברתברוטונומינליתתשואה
%45.6-

2010/6-1

ממותמסלחח"אגמסלולכללימסלל

%24.1%05.1%מצטברתברוטונומינליתתשואה
46.5-

ג-2ג/2010

מגיאמסללח"אגמסלחגללימסלח

%15.9%01.2%מצטברתברוטונומינליתתשואה
30.11



מ"בעוהדוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותטרולביהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

נכתיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(.)חודלצרכןהמחיריטהצמדהבלא

כללימטלול

064,43-566,1מזומניםושווימזומנים
-630,44

050,381,1134,999-783סחיריםערךניירות
,275654967,2

-906,6151,125669סחיריםשאינםערךניירות
726,132

--940,114-והלוואותפיקדונות
940,114

898933.4השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית
_-831,5

231ןL8dUdl158,4%0שקעותההכלסך
~

aaa2ha4aps

%48%42%1%9המסלולמהשקעותבאחוזים
%100

ח"אגמסלול
---857,3מזומניםושווימזומנים

857
'

3

ערניירות

-

35'771--539,27232.8סחירים

.ננ=232ש6פ312ההשקעותכלסך
_-tas3

%79%21המסלולמהשקעותבאחוזים
00ג%

-544-3מזומניםושווימזומנים
547

666--249,4סחיריםערךניירות
915,4

-5השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית
5--__ב_

1231ההשקעותכליך
056Qgב=ננ=_

%88%12המסלולמהשקעותבאחוזים
%100

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראה1



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011ביוני30הדירקטוריונליוםדוח

2011שנתשלהשניברבעוןהקוןשוקסעירת

מריי
נמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים

בקצבאךהכלכליתההתרחבות

,ישראלבנקידיעלהמתפרסם,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשוןברבעוןמאשריותרמתון

לעומתהשניברבעוןירדשלוהממוצעהשינויקצבאךלעלותהמשיך
הצמיחה.הראשוןהרבעון

בחודש-באבטלההצמצוםובהמשךבשכרמתונהבעליהגסמתבטאת
ירדהאבטלההיקףאפריל

.מלאהכתעסוקההנחשבתלרמהקרוב,%8.5-ל
שלעלייהלעומת%46.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

.2010השניברבעון%53.1
בתחילת%5.2שלמרמה-במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

%25.3שללרמההרבעון

ומחיריהאינפלציהציפיות,האינפלציהבקצבהעלייהרקעעל-בסופו
.הדיור

החובואגרותהמלותשוק

ירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
מדד.%10-%7שלבשיעורים2011שנתשלהשניברבעון

השיגוהממשלתיותהחובאגרות,ואתלעומת.%8.7-בירד100א"תומדד%36.7-בירד25א"ת

האגרותומדד%69.1-בעלהממשלתימדדצמודמדד:חיוביותתשואות
השקליותהממשלתיות

תלמדד-מעורבתמגמההציגובונדהתלמדדי.%41.1-בעלה
ולעומתו%49.0-בעלה20בונד

.%34.0-ב40בונדתלמדדירד
שללירידה%5.4שלעליהביןנעוואירופהב"בארההעיקרייסהמדדים

התחזקזובתקופה.%3

.%1.0שלבשיעורהאירוומול%89.1שלבשיעורהדולרמולהשקל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייסהגורמים

במזרחהגיאופוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית
.אפריקהובצפוןהתיכון

.באירופההמדינותשלהחובותמשברבעקבותהוודאותבאיעלייה
.האינפלציהבקצבעלייה
.הריביתהעלאתבקצבעלייה

11/6-111/6-42010

%%%

17.246.1(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד
66.2

--
35.069.1מדדצמודממשלתיח"אג

03.8

-09.179.0מדדצמודקונצרניח"אג
03.13

--

40.041.1צמודלאממשלתיח"אג
03.5

--

MSCI WORLD99.3
36.0-55.9

--
-2573.7-36.7א"תמדד

84.15

---



מ"בעוהרוחההברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקיןלנימיוהחברה
2011ביוני30ליוםהדיריטוויוןדוח

יוקרכנגדציבוריתמחאהבישראלהחלה,הרבעוןתוםלאחר
נראהבאירופההמשבר,המחייה

,הורדב"ארהשלהחובודרוגגברוב"בארהמתמשךממיתוןהחששות,בעברשהוערךממחחמור
המניותבשוקיחדותלירידותהובילואלוכל.בהיסטוריהלראשונה

.הקיץחודשיבמהלך

החברהעלהאמורשלההשלכותמלואאתלהעריךניתןטרם
.ההשתלמותקרןועלהמנהלת

הקרןפעילות
2011שנתשלהשניברבעי

כללימטלול

לאתעוקרקונצרנוותחובלאיגרותהחשיפההוגרלההרבעוןבמהלך
.ל"בחורלמניוה(צמודות

-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשווופעילותבמסגרת
ח"אגונמכרוח"שמיליון8.71

נרכשו,בנוסף.ח"שמיליון2.10-כשלבהיקףשקליותקונצרניות
למדדצמודותקינצרניותח"אג

~

צמודותקרנצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון9.78-כשלהיקף
מיליון5.65-כשלבהיקףלמדד

.ח"ש

3.63-כשלבהיקףTIP>pWממשלתיותח"אגנמכרוהשקליבאפיק
.ח"שמיליון

שלבהיקףבארץמניותונמכרוח"שמיליון1.33-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיק

מניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.וז"שמיליון2ן.4-כ
מיליון9.46-כשלבהיקףל"בחו

-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלמלתעודותונמכרוח"ש
.ח"שמיליון13

ח"אגמטלול

צמודותממשלתיותחובבאיגרותהושקעוהמסלולנכסיהרבעוןבמהלך
,קצרמ"במהצמודותולא

.מ"מקלרבות

מגיותמילול

מנכסי%90-כשלבשיעורלמניותחשיפהנשמרההרבעוןבמהלך
היתההנכסיםיתרת.המסלול

.ש"בעו



מ"בעוהרוחהחברתבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכלאלפי

הסרוידיעלהמוחזעיטנגזריםנכסים

ליוםליוםכללימסלול

2011/06/302020/12/31

2מ!ד!עתעסקאות
74נטו,(התחייבויות)סיס

221,1

(443,68)(073,66)ח"מטשקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה

."..--ן,בטחונות

-

891,3400,3קאות-

.2011/6/30ליסנגזריםשליתרותאיןמניותובמסמלח"אגבמסלול

1יןהתשלומיםהעברתברצףהפסקות ליוםליוסליום

2011/06/302010/06/302010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלתתובלסכוםהאומדן

222,2199,2980,1.לפירעון-בניכוי,התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםשנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

ננט
DIDn1>תהליכיבמסגרהלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוני

החלטותקבלת

.בקרןההשקעה
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

,היתרבין,נועדואלוכללים

.השוקסיכוניאתלהפחית

ובקרתניהםנעיץ

~

זיכונים
ואשראישוקסיכוניבניהולעוסקהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

.

שיקייכומתישר
לצורךגסאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפה

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסינוממהולקדימותשהפיסיה
מיורדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

שבין(קייםואםהקשרעלהמצביע

.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר
לכלמכסימלייםחשיפהשיעוריקובעתהקרןשלההשקעותועדת

.לפדיוןוטווחהשקעהאפיק

ההשקעותשלסיכוןמדדיעלרבעוןמידימדווחהסיכוניםמנהל
בסיסעלההשקעותפיזורעלוכך

וחשיפהההצמדהמאון,ענפי,גאוגרפי
.בודדולווהלמנפיק



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחסדה
2011ביוני30הדירקטוריונליוםדוח

ם"שירעג*עקנייע
וועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.1

השוקבמדדישינוי:כוללההשקעות

עםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופה
באפיקההשקעותעלדגש

תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועלסחירהלא
דיווחמקבלתההשקעותוועדת.(

מדווחתכןכמו.הקודמתבישיבהההשקעההחלטותביצועעל
פיעלהקרןלתשואתהתרומה

הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי
.בפועלחקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיה

שוטפתבקרהמתקיימת,ההשקעהמכלליחריגותלמניעת.2
חריגהישנהאםהמתריעהוממוחשבת

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשל

פניםמבקרעלמידע

הפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמשמשדורבןיואבח"רו.1
בעלחשבוןרואההינו

.פניםבביקורתניסיון
שעות800,1שלהיקףעלעומדתהחברהשלהביקורתעבודתתוכנית.2

שעות250,1,מתוכן.בשנה

הוקצונוספותשעות300-והחברהשלהפניםמבקרידיעלמבוצעות
עלשיוטלומטלותלביצוע

נותניבאמצעותמבוצעותהביקורתשעותיתר.השנהבמהלךהמבקר
.חיצונייםשירותים

שלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3
,המנהלתהחברהפעולות

כדיבהטויש,סביריםהינםהפנימיהמבקרשלהעבודהותוכנית
הביקורתמטרותאתלהגשים

המלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית
בוחןוממצאיה,הביקורת

.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

כספידיווחעלהפנימיתהבערהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
המוסדיהגוףשלל"והמנכ

הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
שלהגילוילגביוהנהלים

המוסדיהגוףל"ומנכהדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף
תקופהלתוםכיהסיקו

הינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוו
לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים

הרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווה
והוראותהדיןלהוראותבהתאם

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח
.אלובהוראות

כספידיזוחעלפנימיתבסרה

בבקרהשינויכלאירעלא2011ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
המוסדיהגוףשלהפנימית

להשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
הבקרהעל,מהותיבאופן

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

נלוויםדיוותיסעלפנימיתבקרה

"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוורבמסגרת
הבקרהעלההנהלהאחריות

"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,"כספידיווחעלהפנימית
הבקרהעלההנהלהאחריות

מנהלותחברות,("ההוזריס":להלן)"תיקון-כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשל

Walk(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסייס
:-,Through(הנגזריםכספייםדיווחיםשל

הרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשיםהכספייםמהדוחות
אתרבאמצעותולרבות

הרבעוניהכספיח"הדופרסוםמועדעד,("הנלוויםהדיווחים":להלן)(המוסדיהגוףשלהאינטרנט

ולשםהחוזריםדרישותליישוםפועלתהחברה.2011ביוני30ליום
נכון.חיצונייועץשכרהכך

אתסיימההחברה,2011ביוני30ליוםח"הדופרסוםלמועד
ביחסוהאימותהתיעודשלב

.החוזריםלדרישותבהתאם,הנלוויםלדיווחים



'ושותבדעתי,רשף,רהבש"שש

,111ש"יי411ש

2011באוגוסט19,אביב-תל

התברחבמדעילאקדמאיםההשתלמותסרולניהוללחברתהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוח

מתא

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
החברחבמדעי ילהלן)מ"בעוהרוח

עלהחחתמציתואת2011ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,1"החברה" שללתקופהוההוצאותההכנסות
.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםששת

בהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלשרכהאחראיםהחברתשלוההנהלההדירקטוריון
בינייםלתקופותכספידיווח"34מספרבינלאומיחשבונאותלתקן

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו." .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

סקירההיקף

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה" הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייסלתקופות

לתקופותכספימידעשלסקירה." חכספייסשענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייס
ומיישום,והחשבונאיים סקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנחלי

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינה הנערכת
שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאס

חוותמתוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

שהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,ערוךאינול"הנהכספי חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

על"תממולהוראותבהתאם,34מספרבינלאומי האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוק
רשותלהנחיותובהתאםוחיסכוןביטוחההוןשוקאגף- החברות

.הממשלתיות

עלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלככסתשומתאתלהפנותהרית
פי .הממשלתיותהחברותרשותדרישת

//ל

"'""74ש,שניג
:

6492090-03.פקס6442888-03.טל69729אביב-תל12וולנברגראול,רח
46442888-3-972TEL69719ISMELן%!3-972_8492090
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

דירעטוריוור"יוהצהרת

"
שניתנווהמצגיםשנוקטוהפעולותבדברנוסףשוחהממשלתיותהחברותלתקנותהתאם

הדוחותנכונותלהבטחת

.2005-ו"תתשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

החברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
ההשתלמותקרןלניהול

שלהשנילרבעון(החברה-ולהלןD1"yוהרוחההברהבמדעילאקדמאים
2011שנת

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

אינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנו

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידע

אתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
ואתהכספיהמצב

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

אחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהליםבקרות

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנהתקופת

.הדוחות

לרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלנם
עובדיםאומנהלים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

כלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דין

ן/,/

"
ג11/ן/

,
,קניגסברגמודיתאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

והמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותולהתאם
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנו

.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
ההשתלמותקרןלניהול

חשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים
2011שנתשל

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנו

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידע

אתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
ואתהכספיהמצב

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

אחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהלים

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנהתקופת

.הדוחות

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:נ)

עובדים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריט

פיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכל

11/%19-1

,/
-ע/ץ,-י,,/יש/

,כהךלילךתאריך



הכיפיהמצבעלשהותתמצית

(הדייםשקליםבאלפי)

ליוםלישליום

נ0/12/3נ06/300%20/06/30/ג1ס2באור
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479509בבנקיםמזומנים
609

--הביטוחתביעתבגיןפשרההסדר-שוניםחיובים
218

-316513ההשתלמותקרן-חייבים

ZQQשימראשהוצאות
%

907722שוטפיםסיס=כ"סה
892

[שאינםנכלים
~

וטפים

207232ינהרטש
220

Tvהנכסיםכלuaננצ
LLU

והוןהתחייבויות

יוטפות[התחייבויות
016,1920940שרותיםלנותניהוצאותלשלס

--3השתלמותקרן-וכאים
134

י683ולהבראהלחופשההפרשה
35

ןן24מוסדות

108.1951109,1סוהכלההחייבויותשיטמה
-....--.---

633מעבידעובדיחסיייזםבגיןהתחייבויות
2-----------

1,[[114,19542סיכלההתחייבויית

נ2=-פנן

222.2211והוןהתהויטיחצסד
Jdla

.הנספייםמהדוחותירדבלתיהלקמהוויםהמצירפיםהבאורים

ק'יית,



מ"בעוהרוחההברהבמדעילאקדמאיםההשהלמותערןלניטעההברה

הכוללההוותעלדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשיושתלשיושתלששתיששת
ישנההתישיםהחמשיםהתישיםהחישיפ
talltvlwשניתיטהשניתיימושנסעישושנסהייט

2ייב1עב1עב1עבצע
3112/א3"א/0נ%/%/גג%0640/30/06/ננגאול

WIDלאמגוערלאמבהקריא

i

מבוקרמבוערלא

הכנשות

4ההשתימותמקרןניהולדמי
07,7"261,2.,%רר965,3609,4

7-7הכיסותמהסכסכשרה
-575,1

-1שונותהכנסות

3'97"ההכנסותכלסד .........-........................................

5הוצאות

45802ונלוותשכרהוצאות

Dדמי )>IDA

i

י841444ועדותוחברילדירקטוריםהוצאיתוהחור
79302

1845,1761,ה53יהטובוןשיייתיתבלרל
922515,3

-150(כ"שיומגןמשלימיםתפעולשירותי

6ר-75

536ניהולתילהשןלותרמי
996266503516,1

78השקעותייעור
12613451ביקירהחשבונוה

35276

56ייעורמשפטי
562829111

66-אחרותמשפטיותהוצאוה

9644ין)9ה3שרותיפמקצועימ
52325

152מבירפנימי
1657469"33

22684]69ביטוחים
123374

1ייוהשתלמויותעיוןימי

דמחשובשירותי
(ל12אגרות

2"13"3משרדואחזקתדירהשכר
9397363

]2שיוון)ומ~פרנ

8513244לעמיתיםדיוור
26242

20הוצאותפחה
6111034ן

--1ל'ינאחרותהוצאית

1,%%ר9.4ט36.יי9סרכלההוצארת
261,2659," -----

--ניזללרתח

.והסכוןכוה'בהגוהשוקאגףמכוסביקורתבניןתשלומיםטלל(*)

הבזמהדוחהננמרדבלתיהלעמהיויםהמצורפיםבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליום

כללי-1באור

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
,("החברה"ולהלןמ"בעוהרוח

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.בנאמנות("הקרן"להלן)

ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
08.12.31ליוםעד.1968

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן

הפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ב
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעל

במדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
.והרוחהחברה

.מוגבלבעירבוןממשלתיתהברההינההחברה.ג

שוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותנקרןאושרההקרן.ד
.וחסכוןביטוח,ההון

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

ח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהשקעההמסלוליפועליםבקרן.ה
.מניותומסלול

חשבונאיתמדיניות-2באור

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.1
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-ולהלןהתמציתייםהכספייםהדוחות

לרבותIFRSבינלאומייםדיווחלתקני
כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקן

ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות
.האוצרשבאגףוחסכון

החשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
החברותלגבי,הכללית

לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
בנוסףהינה,הממשלתיות

נושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
לחברותספציפיים

לחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
בהתאםתתבצעהממשלתיות

ידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוק
.זהלצירך

.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

ואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפים

.בדוחותהכלולהמידעעל
יושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכת

בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוהותבעריכתיושמואשרלאלה
נאמראםאלא,2010

הכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
בדצמבר31ליוסהשנתיים

.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.2
החברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

דעתבשיקוללהשתמש

ועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנהותאומדנים,בהערכות
נכסיםשלהסכומים

להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהננסות,והתחייבויות
מאומדניםשונות

.אלו
הדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניסשלגיבושםבעת

נדרשה,החברהשלהכספיים

באיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאות

עלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
גורמים,שונותעובדות

לכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנהותועלחיצוניים
.אומדן

האומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
עתידיתתקופהובכל

.מזשפשנ
בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי



מ"בעוצווחהחברהבמדעילאסדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהנגיפייםליוחותבאוריך
2011ביוני30ליום

מדיג-2באור

-

(להמשךחשבונאיתות

קבוערכוש.3
בניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי

.שנצברפחת
הישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

החייםתקופתלאורך

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

אתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
שנגבו,הניהולדמיביןההפרש

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותתירןניהולדמי-4באור

מעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
גמלקופתהיאהקרן.הקרן

,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית
פיעלהמרבילשיעורובכפוף

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

לרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורךההוצאות

.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

תממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורהההברה

כלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
,החברהעלהחליםהריווח

.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שננקטוהפעולותבדברנוסףנדוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שנתנווהמצגים

2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
ההוןשוקאגףלחוזר)

עלפנימיתבקרה"
7מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווח

-9-2010),

ושלהדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו
.החברהל"מנכ

נוסףמידע-7באור

שלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוהות.1
,ידהעלהמנוהלתהקרן

.מהםנפרדבלתיכחלק
,קניגסברגמודימר,לדירקטוריוןחדשר"יומונה2011.5.30בתאריך.2

לית"מנכונבחרה
הועברל"המנכשלהמינוילאישורבקשה.כהןלילך'גב,לחברהחדשה

שוקעללממונה

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,זהון,
-18-



יי"לנימילהחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמות

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליוט

תלויותהתחייבויות-%באור

מ"בעי"באהרלליתהשיתופיתהעובדיםחברת
~

("העובדיםחברת"להלן

אלפי392סךעללתשלוםתביעהלחברההומצאה09.8.17ביום
שימושבגיןשכירותזמי-ח"ש

ההסתדרותשלהפועלהועדבביתהנמצאיםבמשרדיםהקרןשל
תקופהעבורהחדשההכללית

העובדיםחברת.הסכםהפרתבגיןופיצוי2003בנובמבר15שעד
ביןהסכםשללקיומוטוענת

.שכירותדמיתשלוםעלהצדדים
שההסכםהיתרביןוטוענתהעובדיםחברתטענותאתמכחישההחברה

ההסתדרותלביןבינה

.כספיתתמורהללאהיהבמשרדיםשהשימושהיההעובדיסוחברת
שהגישהבקשהוכן,צלחלאהצדדיםשניביןשהתקייםגישורהליך

עלהתביעהלסילוקהחברה

.נדחתההסף
.התביעהסיכוייאתזהבשלבלהעריךקשה
הוצאותסעיףבמסגרתהכמפייסבדוחותהפרשהנכללהזותביעהבגין

.לשלם

-19-



השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהחברה

בינייםכספייםדוחות
1201בייני30ליום



בינייםנתפייסדוחותתמצית
2011ביוני30ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה

4-3הצהרות

8-5מאונים

12-9והוצאותהכנשותדוחות

16-13העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17הכספייםלדוחותביאורים
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2011באוגוסט29,אביב-תל

לאקדמאיםההשתלמותקרןשלשמיתיסהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
והרוחהחברהבמדעי

מבוא

לאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרם
:מזלן)והדוחהחברהבמדעי 30לוםהמאוניםאתהכולל,('הקרך"

השינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחותאת,2011ביוני ששהשללתקופהעמיתיםבזכויות
.תאריךבאותושהסתיימהחודשים הדירקטוריון

מידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרךשלהמגחלתהחברהשלוההנהלה
כספי בחשבתאותלתקונההישראליהמוסדשל14חשמנאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת

דיווח" בהתבססזובינייסלתקורותכספימידעעלמסקנהלהביעחיאאחריותנו."בינייסלתקופותכספי
.סקירתנועל

הסקירההיקף

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה" תישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

לתקופותכספימידעשלסקירה." לענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוועסמורכבתבינייס
ומיישום,והחשבונאייסהכספיים .ואתריסאנליטייםסקירהנהלי

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה הנערכת
ביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

שניוודע מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורת .ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

שהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתםעלבהתבסס
,ערוךאינול"הנהכספי המוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

,בחשבונאותלתקינההישראלי משרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאס
ביטההוןplWאגף-האוצר

" .הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

.ץ,ן

1ffl,שי

וןחרואי

6492090-03.פקס6441888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
34492090-972

!
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והכוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
דיריפוריוור"יוהצהרה

.כוצוי)כ,ג,גסב,כזנ,כמו,,24נ

במדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
לרבעוןוהרוחהחברה

הדוחות-להלן)2011שנתשלהשני
).

אינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותית
הנסיבותלאור,

בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.

הכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאופןמשקפים

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
ולתקופותלימים

.בדוחותהמוצגים

לקביעתםאחראי,כזזהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותם

בקרותקבענולכךבהתאם.נדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהלים

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחםתחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנה

.הדוחות

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלם)

עובדים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

כלפיעל,אחראדםכלמאחריותאזמאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דין

ת

וזו'קנימודיתאריך
ע,

"



והרוחהחביהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

כימצהירה,כהןלילך,אני

במדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
לרבעוןוהרוחהחברה

הדוחות-להלן)2011שנתשלהשני
,.

אינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכוללים

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
הנסיבותלאור,שניתנו

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן
.בדוחות

הדוחות,הדוחיתאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספיים

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
ולתקופותלימים

.בדוחותהמוצגים

אחראית,כזוהצהרההמצהיריםבתגרהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתם

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
או,כאלהונהליםבקרות

להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותישמידע

במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
שלההכנהתקופת

.הדוחות

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלזום
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמיתסרו

זבימ%מ

(שיש.ימ.י1מיי

ליוםלשוסליום

א/ט1מ112טמ6א34הסים
31/ג%10/1/

Y

~

hW

h1(מבוקהולאמבוקהלא
(ומבזקר

:מזומגימושייוומגיי%
389,2935,8132מזומניסבבנק

,7

645,46014.63בבנקיםמועדקצריפקדונות
078.42

034,49949,71210,49

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

:סחיריםערדציירית
691,715571,809759,851אגרותחיבממשלתיוה

1458,885,נ775,06קתצרניותחובאגרות
127,934

.188,919916אחריםערךוניירותמניות
738138.937

653,696,2945,433,2024,723,2
.....................------------

:שאיריסשאינםערךעיירותת
0,143ה746,125818.1610אגרותחובקונצרניות

%.0%9.62%3(ףאחריםערךניירוה
081.8

726,132200,170081,151

------------------------....---.-
:1הל11אותפקדונות

,897,114965תבבנקים)נ)פקד
152269,133

11ה)א))הל
11נן

940,11047,153334,133

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

,ך836.5%5השקטתבגיןלקבלוסכומיםריבית
159,15ן

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

189,999,2719,830,2ההשקטתכלסך
808,071,3

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

265363חויהלחהחיעיס
541

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

454,4999הנכסיםכלסד
082,831,2349,072,3

וההתחייבויותהעמיהיטזכויוה

209,999,2567.830,2העמיתיםזכויות
796,071,3

21נ1נ2411זכותויתרותזכאים
454999וההתחיימיותהעמיתיםזטיותכלסד

,2082,831,249

~

072,3

בחיכיtlurבסכומן)הבצגהבחייםלתקיפותעתידייםחפיםבניויתרבת(.1
.השבטייםבדוחהבל)מהמקבשרנה,הילהא0התחייבנה,

9מעננפרדגלתיהלק(מץקבינייםהכיפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
_7//

ו
ברהכספייםהדירנתאישיראריךך

נהולילו/)



"י"ימי4
שי

יייי"מסע

הדשיםשקליטהלל)
)

----------

41פהרם
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1

83,--577,1153
,1

ייסי
----ההשקשת

414ן
"

"וההתחהעמיתיםיווה
בייחז

791,2286,036.3

"ייי.בהנ::
'"י44

"
.--

-,-.--.י..י-..,.
.-.,,..י-,......י

*יאי
4ייאי4



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאונים

ח"אגמסלול

(אדשיאשיליםבאלפין

ליוםליוםליום

/2011/06/302010ננסים
06/3010/12/31

'מבוקהיאהשקעות
(מבוקר)(מבוקרלא

:מזומניםושווימאמנים

52בבנקמזומנים
31

852.3154.2164,1בבנקיםמועדקצריפקדונות

857,3154,2195,1

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

:סחיריםערןניירות

,771,35192ממשלתיותחובאגרות
07,28ן33

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

628,39346ההשקעותכלסך
,35302,29

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

1012חובהויתרותחייבים
137

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

638,39358הנכסיםכלסן
,35439%2

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

זכויות
העמיתתי

רההתחייבויות

636,39354,35העמיתיםזכויות
433,29

211זכותויתרותזכאים

638%3358,35וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלין
439%2

===========ה=



והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערו
מאזנים

מניות%מסל

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליוט

2011/06/302010/06/3010ננסים
נ12/3/

מביקרולאביקה""ימשקעית
(ומביקי(

:מזומניםושוהמזומנים

44331בבנקמזומנים

(מ111221בבנקיםמועדקצריפקדונוה
5473334%

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

-

נייחהה
ערי

:סחירים

-280-ממשלתיותחובאגרות

348-קונצרניותחובאגרות
1

915.4521.2אחריםערךוניירותמניות
404.5

915,4149,3405,5

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

516השקעותבגיןלקבלושמומיםריבית

"467ההשקעותכלעד
483,3065,6

-י--------.--------

510113חוגהההרותחייביט

472,5הנכסיםכליל
584,34078

======-=י

וההתחייבויותהעמיתיםזגתות

472,5584,3077העמיתיםזכויות
,6

1--ן-_ב-זכותויתרותזכאים

472,5וההתחייבהותהעמיתיםזרוייהנליל
584,3078'6

-============י



החברהבמדעילאיימאיםהשהלמותערו
והרוח

והמאותהננסאדוחות

(תישיםשקלים'באלפ)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיסההודשיפהחודשיםהחודשים
שגסהייששניהייששניתיימושניתיימו

שניתיימה

ביוםביוםביוםס"בי
ביש

06,302010/06/301%20/06/302010/06/30/נ201
2010/12/31

(מבוקר;(מבוקרלא;(מבוקרולאמבזקהולאמבוקהלא,

סדיםן:1111ן,,

344מזומניםושחיממזומנים
303502220740

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

פ4ם45פי ------------............-.........
..............------------

:ענמייתמי
~

11:1:
...........-----------------------------....--.....----

....-

595,5898945,3276,8והלוואותמ11222ה

ש1מהלוואות
ע4

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

41]9נטו,הכניותאחרות
91583

(711%5)(ףפסדים)ההכנסותשנעל
34273(245,58)(585,59)148,258

"הוצא

(047,65)הדוחלתקופתנטו(הפסדיס)הננסות
34491(045,61)(618,62)479,248

.מהםופרדבלתיחיקמהוויםבונייסהנספייםלדוחותהמטרפיםהבאורים



והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

הדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלששהלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסהיימ1שנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום
2011/06/302010/06/302011/06/302010/06/3010/12/31

(מבוקר)(מבוקרולא(מבוקרולאמבוקסולא,מבוקרולא

(הפידים)השיות

296288472מזלגיםושתיממזומנים
211709

-------------י---------..--..-

----ך

סחיריםערקמניירית
,177,1752,31462ממשלתיותחובמאגרות

10469,21643,39

845)343,7308,52קונצרניותחובמאגרות
,2)240,19979,83

538)(61.ב754[74ו026אחריםערלמניירות
ו11(6,

~

107]903,109

(506,65)306,22(921,58)(802,66)525,233

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

סחיריםשאינםערדמניירות
798,1)911656,7ממשלתעתלאחובמאגרות

)292,2985,12

822,2284225אחריםערךמניירות
,18721403

733,3940,7(573)164,3388,14

----------------------------------------
-מ

והלתאותפקדונות

675,1595,5898בבנקיםמפקדונות
945,3276,8

1-פנ1מהלוואות

__421

676,105

~

5898949,3296,8

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

19419נטו,אחרותהכנסות
1583

115)934180ט,782)(הפסדים)ההכנסותכלסך
001,257(463,59)8ט,

-----------------------.-----ץ-..--

הפאות

,923ניהולדמי
3554,4849,1232,2982,6

642753331סחיריםערךניירותעמלות
465643,1

נענ111412111אחרותמיסיםהוצאות
ננט

283ההוצאותכלסך
,4716765,2998,2556,9

ןןןןן

(880,60)464,30(065,65)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות
(461,62)445,247

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

-10-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותירו
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמשלח

(חדשיטשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיטהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםפיוס
ביוטכיוםקיוי 2011/6

~

0/12/31נ302010/06/302011/06/302010/06/30

)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרולא
(מבוקר המניות

4013מזומניםושוויממוומגיט
25926

יחיריםערדמניירות
378281ממשלתיותחובמאגרות

31583ן220

418ההכנסותכלסן
294245240609

------------------------------------------
----------------- הוצאות

3749ניהולדמי

69סחיריםערךניירותעמלות
4611 כליך

4358ההוצאות
283295

375236הדוחלתקופתנטוהכניוח
217208514

==v=;-ג=-==--=-=-
===-ע=-=--=ג==



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערו
והוצאותהכנסותדוחות

מביותמשלח

(הדשיםשוליםבאלפי)

לששתלששת

החודשיםהחודשיט

שנסתייפושנסתייפו
היוםביום

0/06/30ג1/06/3020ג20

מבוקהנלאמבוקרןנלא

לשלושת

החודשים

שניתיימו
שיום
06/30/גג20

מבוקהא%

לשלושת

לשנההחודשים

שנסתיימהשניתיימו
ביוםביום

0/06/3010/12/31ג20

(מבזקר)מבוקהלא)

19-קונצרניותחובמאגרות

)(0552241)אחריםערךמניירות
380)(371)

(355)(203)(380)(362)

-===-==-=-=בב--=-=--:--ב:-= ההכנסותכלטך
ה6ק75ק)(201)י4ק1הפסדיש

-----------------
הוצאות

564ניהולדמי
3 ערךניירותעמלות

321סחירים

.7אחרותמיסיםהוצאות
2 כלסך

1087ההוצאות
3

_--=-בב==:-ב==-
(%35הדוחלתקופתנטו(הפסדיט)הכנסות

65520ק)82ק)(%20



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותסרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוהות

(תישיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושניתיימושניהיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום
2011/06/302010/06/302011/06/302010/06/3010/12/31

מביקריא(מבוקךולא(מבוקרלא)מבוקהולא
(מבוקר,,

796,071,3437,783,2132,068,3התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות
475,885,2437,783,2

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

:הפרשות

917,114069,112987,58מעבידהפרשות-שכירים
930,57185,237

181.38197.37598.19217,19הפרשותעובד
324,78

098,153266ההפרשותכלסד
,149585.78147,77509,315

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

:לעמיהיםהשלומים

65ן.557)774.7117)9071,1123שכיריםלעמיתים
(748.61)[094231)

(774,117)(907,123)ההשלומיםכלסו
(557,65)(748,61)(094,231)

-ל......................-..----------------

:נטוזכויותהעברתת

735,4050,8262,2הקרןאלזכויותהעברת
387,3699.13

)9041122(46641)מהקרןזכויותהעברת
(234.58)(077.11)(6823ן

690)(906,20)(%85,14(34731)נטוזכוייההעברת
,7)(535,44)

(878,7)639,16(540,7)נטוצבירה
710880%3ן

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

(045,61)491,30(047,65הדוחלתקורתנטו(הפסדים)הכנסות
(618,62)479,248

209,999,2567,830,2209,999,2567התקופהלסוףהעמיתיםזבהות
,830,2796,071,3

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

.מהםנפרדבלתיחלקמחתיםביףיםהכסיםלדתותהמציפיםהבאיים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםגזכויותהשינוייםשדוחות

כללימסלח

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלוטהלשישתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גיוסביוםביוםביוםביום

נ0/06/3020/12/3נ06/3020/נ6/30201פ/06/302010/נ201
(ומבוקר;מבוקר1לא;מבוקר1לא;מבוקרולא;מבוקריא

034286,3178,761,2012,029,3התקתהלתחילתהעמיתיםזכויות
470,860,2178,761,2

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

:הפרשות

559.113096,111261,58מעבידהפרשות-שכירים
386,57846,234

73037874,36357.19037.19עתדהפרשות
546.77

,289,151970ההפלשותכלסו
147618,77423,76392,312

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

:לעמיתיםתשטמים

678122)שכיריםלעמיתים
,(894.115)(823164(991.60)(513226)

~
,894)(678,122)התשלומיםכל71

115)(823,64)(991,60)(513,226)

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

:גטוזכויותהעכרת

599,4437,7256.2הקרןאלזכויותהעברת
974.2602.12

(030,23)(621,22)(936,39)מהקרןוכויותהעברת
(897,10)(885,56)

672,2978,2541,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת
308,1355,9

7.ו593(883.19)(066,13)בקרןאחרלמסלולמהמסמלזמיוההעברה
)(197.15)(288.23)

)(826.26)(089,32)(731,45)נטוזיגיותהעברת
812,21)(216.58)

(14,נ03)(13)(17'120)נטוצבירה
(80

~

6)663,27

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

065)הדזחלתקנותנטו(הפסדים)הכנסות

~

6)464,30(880,60)(461,62)445,247

101,954%629,791,2101,954,2629התקופהליוןהעמיתיםזטיזת
,791,2286,036,3
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלריחות

ח"אגמביול

(הדשיםשקליםגאלפי

לששת
~

nwwלשלושתלשמשת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שניתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםגיוסביוםביוםביום
ג0/12/3ג2011/06/302010/06/302011/06/302010/06/30
(1מבוקר(מבוקרהא(מבוקרולא(מבוקרהא(מבוקר1לא

433,29465,19ההקצהלתחילההעמיתיםזכ1י1ת
59

~

33111,21465,19

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

:הפרשות

965701מעבידהפרשות-שכירים
512400699,1

202נעז2דהפרשות
~

2Q?1111111

285,1933ההפרשותכלסך
682532263,2

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

-

:לעמיתיםתשמיםם

ו576(360.1)(1'071)שכיריםלעמיתיט
)(367)(061,4)

)(360,1)(1'071)התשלומיםכיין
576)(367)(061,4)

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

:גטוזכויותהעברת

212756הקרןאלזכויותהעברת
242420

76)(282)(529)מהקרןוכויותהעברת
)(180)(122,1)

,154.12195,18625בקרןאחרממסלוללמסלולזטיזתהעברת
7955,14520,21

501)ת108)032ממ)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
(566.9)1470)1ן

614,9080,16נטוזכויותהעברת
054,6870,13252,11

---------------------------------------2----------

---

828,9653,154160נטוצבירה
035,14454,

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

"הכנס
3752367%2הטחיתקשתנטו

208514

636,3935354התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
636,3954

~

35433,29



"
והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותרן

העמיתיםגזכויותהשינוייםעלדוחות
מניותמסלע

חדשיםשקליםכאלפי)

לשלושתלשמשתלששתלששת
לשנההחודשיםההודשיםההודשיםהחודשים
שנסתיימהשניתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםנייחניעביום
ביום

2011/06/30"
/06/302021/06/302010/06/3012/12/א2

נ3

(שבוקר,שבמבזקילאמבוקח,(1לאמבוקר(לאמבוקר,

794ג077.6התקשהלתחילתהעמיתיםעויות

861,5894,3794,2

------..----........--
-----ץ...............

:הפרשות

393מעבידהפרשות-שכירים
214144640ורן

111עובדהפרשות
-1----1ן

ההפרשותכלסד
524363285192

854

:לעמיתיםתשלזמיס

(158)שכיריםלעמיתים
(520,(158)(390)(520)

התשלומיםכלסד
(158)(520)(158)(390)

(520)

:נטוזכויותהעגרת

115הקרןאלזטיזההעברה
338-171677

(1'001)מהקרןזכויותהעברת
()

145,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת
825,1124367093,3

873)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
)(007.1)(196)(285)

(114,1)

'(414)נטויזת,זכהעברת
(

"צליל
(248)נטו

999(7)55763,2

(357)החחלתקופתנטו(הפידים)התסוה
(209)(382)(065520

ןןן.ו
ian1D472,5584"לסוףהעמיתיםזכויות

472584,3077,6י3,



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהנגיפייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליום

בללי-1באור

מ"בעוהרוההחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
("החברה"להלן)

.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

גמלקופות)

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

הדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספיים

נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
יש.אחרת

2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
ולביאורים

.אליהםשנלוו
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