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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםדוחות

2012בספטמבר30ליום

(מבוקריםבלתי)

הענייניםתוכן

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

17-13הצהרות

18הכספיהמצבעלדוחותתמצית

19הכוללהרווחעלדוחותתמצית

22-20בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

.ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
הקרן.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמה

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ה

בהתאםגסמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ו
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ז

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ח
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ט
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.י
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.יא

עורך,משפטייועץ,(2012ינוארעד)השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה.יב
חברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורילגבייתדין

.מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיותממונה,סיכוניםמנהל,נכסיםלשערוך

קיבלהטרםל"המנכ.בחברהכדירקטורגםהמכהנת,החברהל"מנכשלשכרהאושרטרם.יג
.לכךהפרשהנרשמהאך,ל"כמנכשכראוכדירקטורגמול

החברה-מחרעםפעולהשיתוףלקייםהחברההחלה2012לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך.יד
קצין,מזכיר,כספיםמנהלשלפעילויותלגבי,("מחרחברת"להלן)מ"בעגמלקופותלניהול
תאריךלאחר,2012נובמברחודשבמהלך.ועודשיווק,חירוםלשעתהיערכות,תפעול,ציות

.בגינוהתמורהואתהפעולהשיתוףאתהמסדירהסכםנחתם,המאזן

טרם.מחרחברתשללניהולההקרןהעברתשלמהלךהחברהדירקטוריוןאישר2012.7.9ביום.טו
.להסדרהחברהשלהכלליתהאסיפהאישורנתקבל



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

:2012בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.טז

,
'יסוגםמיתים'

מספר[')ןן[קין",''
,,,,,ייי'חשבונות,

"אן1
ן!יו1',,'יקן'

הכלסדמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול
621,36699178498,37שכירים

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי492,5-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

2.108לעומת,ח"שמיליארד1.120שללסךהסתכמו2012/9/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%00.11שלגידול-2011/9/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%59.8.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד3.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד6.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקשתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
12/9/30(*)

הבלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול
226,966,2007,104217,7450,077,3נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%27.2%32.4%39,6%35,2מזומניםושווימזומנים

%23.91%25.95%39.93%37.91סחיריםערךניירות

%44.3--%57.3סחיריםשאינםערךניירות

%71.2--%81,2והלוואותפקדונות

%12.0%43.0%22.0%13.0נטו,הנכסיםיתר

בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(.1

(*)9/30/ננ
הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכלעימסלול

624,824,2488,58112,5224,888,2נטו,כהנכסים"סה

עיקרייםמרכיבים
%53.2%67.8%86.9%67.2מזומניםושווימזומנים

%95.88%26.91%73.89%99.88סחיריםערךניירות

%38.4--%48.4סחיריםשאינםערךניירות

%76.3--%84.3והלוואותפקדונות

%20.0%07.0%41.0%20.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםעשה)הקרןכסי)שיערוך(.1

11/12/31(.)
הנלסךמגיותמסלילח"אגמסלולכללימסלול

449.861.2369.72355,5173,939,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%22.5%68.7%24.11%29.5מזומניםושווימזומנים

86.ל1.88:74ל861.26.9250.ל59:סחיריםערךניירות

%03.4--1.4ל13סחיריםשאינםערךניירות

%38.3--%48.3והלוואותפקדונות

%58.0%06.0%26.0%56.0נטו,הנכסיםיתר

<ePהקרןנכסישיערק(.) nwYJבחודש29-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חושיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפיריט.ב

הפקדות

משיכות
(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

(אליהןאו;אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו;בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

383,236252,5026,1

(985,190)(598,7)(142)

(784,80)(925,1)64

(322.33,850,32472

420,1ן%,9ר5(708,68)

12/9-1

הכלסך

661,242

(725,198)

(645,82)

(709,38)

======

11/9-1

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

252,238231,2834317,241

(886,180)(139,4)(198)(223,185)

(870,54)(683)(854)(407,56)

(203.13)940.30263-

(133)349,2845(707י28)

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

11/12-1

ח"אגמסלולכללימסלול

644,317474,3

(200,237)(461,6)

(171,76)(529)

(766.45)401.45

(493,41)885,41

===========

הכלסךמניותמסלול

128,1246,322

(33)(694,243)

(300,1)(000,78)

365-

160552



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/9-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

%32.6%69.3%53.7מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/9-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסטל

-%04.2%54.17-%85.5מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מניותמילולח"אגמסלולכללימסלול

-%66.2%29.15-%14.4מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012בספטמבר30ליוםהצמזהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסילמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
'בחוחוץלצרכןהמחיריטהצמדהבלא

כללימסלול

-727,66-536מזומניםושווימזומנים

206,313,1047,894-867.498סחיריםערךניירות

-926.6291.98589סחיריםשאינםערךניירות

--369,83-והלוואותפיקדונות

--597,2865השקעותבגיןלקבלסכומים

LJSLהשקעותהכליך

~
ifi522.14926L

~

a442שנע
%47%36%17המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלול
---496,4מזומניםושווימזומנים

--152,45911,53סחיריםערךניירות

-39623השקעותבגיןלקבלסכומים

_.ב___.ב__2ב,5221(144ההשקעותכלסך
%48%52המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותמסלול

--461מזומניםושווימזומנים

479,2--261,4סחיריםערךניירות

---15השקעותבגיןלקבלסכומים

22_.ב___בע_4222ההשקעותכלסך

~

2
%66%34המסלולמהשקטתבאחוזים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

.לשנהo/3e-כשלבקצבנמשכהבישראלהצמיחהכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתונינוספתהרעהנרשמההרבעוןבמהלך

בגירעוןהעלייהעםלהתמודדכדי.מהתוצרo/4e-ל%5.3ביןלהיותצפוי2012לשנתהממשלתי
.וישיריםעקיפיםמיסיםהעלאתעלהממשלההחליטה
.%25.2שללרמה%5.2שלמרמהברבעוןירדהישראלבנקריבית
.הרחוקובמזרחב"בארה,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם
עודכנוהעולמיתהצמיחהבנושאהבינלאומיתהמטבעוקרןהעולמיהבנקשלהמאקרותחזיות

.מטהכלפי
המרכזיהבנק:מרחיבותתכניותהציגוהעולםרחביבכלוממשלותמרכזייםבנקים,בנוסף

הציגהאמריקאיהמרכזיהבנק,בקשייםהמצויותמדינותשלח"אגלרכישתתכניתהציגהאירופי
המרכזייםהבנקיםוגס,הדיורבשוקלתמוךמנתעלמשכנתאותמגוביערךניירותרכישתתכנית

.מרחיבותתכניותהציגוויפןסיןשל

החובואגרותהמניותשווקי

א"תמדד.%5.12ובין%7.8שביןבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.הקודםברבעוןהחדההירידהאתתיקןובכך,%1.17שלבשיעורעלהבנקים
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
תלמדד:עלובונדהתלמדדי.%25.1-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%34.3-בעלה
.%25.5-בעלה40בונדתלומדד%1.4-בעלה20בונד

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%15עדשלבשיעוריםעלובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%6-כשלבשיעוריםעלוב"בארה
המניותבשווקיבעליהשתמךהעיקריהגורס.%6.6שלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםמדד
שאכןציפיות.והממשלותהמרכזייםהבנקיםשלאגרסיביתלהתערבותהמשקיעיםציפיותהיה

.התממשו

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%gol%

~
12.214,117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד

00.634.334.4מדדצמודממשלתיח"וג

-22.505.477.1מדדצמודקונצרניח"ג?

20.425.123.5צמודלאממשלתיח"ג?

MSCI WORLD52.1172.662.7-

rrnדד,

"2555.944.1216.18-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

.בארץמניותחשבוןעלל"בחולמניותהחשיפההגדלתתוךלמניותהחשיפהגדלההרבעוןבמהלך
4.60-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניות(נטו)נרכשוזופעילותבמסגרת

.ח"שמיליון0.59-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"שמיליון
ח"שמיליון5.72-כשלבהיקףקונצרניותח"אגנמכרו-החשיפההוקטנההקונצרניבאפיק
.ח"שמיליון7.13-כשלבהיקףקונצרניותח"אגונרכשו

מיליון7.150-כשלבהיקףממשלתיותח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת
.ח"שמיליון5.84-כשלבהיקףממשלתיותח"אגונמכרושייח

ח"שמיליון0.66-כשלבהיקףממשלתיותח"אגנקנוהשקליהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת
.ח"שמיליון8.45-כשלבהיקףשקליותממשלתיותח"אגונמכרו

ח"אגמסלול

.קונצרניותח"ובאגבינוני-קצרמ"במחממשלתיותחובבאיגרותהרבעוןבמהלךהשקיעההקרן
7.17-כשלבסךצמודותממשלתיותח"אג,ח"שמיליון1.4-בכקונצרניותח"אגרכשההקרן
ממשלתיותח"אגומכרה,ח"שמיליון5.5-כשלבסךשקליותממשלתיותח"ואגח"שמיליון
.ח"שמיליון4.15-כשלבסךצמודות

מניותמסלול

מניותונמכרוח"שאלפי179-כשלבסךבארץמניותנרכשוהרבעוןבמהלך

~

אלפי715-כסך
,אלפי275,1-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשוכןכמו.ח"ש nrrw

.ח"שאלפי250-כשלבהיקףמ"ומק



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי
(.)(הכלליובמסלולהקרוידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליוםליוםליום
2012/9/302011/9/302011/12/31

עתידיותעסקאות

(392,1)(893)-נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

(239,73)(488,71)-ח"מטשקלעתידיותעסקאותבאמצעותחשיפה

)OPTIONS(אופציות

-(287)-נטו,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה

-011,14-דלתאבמונחימטבעשאינןבישראלבאופציותחשיפה

בטחונות

017,6200,5-עסקאותבשלבטוחותשווי

.הדיווחבתקופותיגוריםשליתרותאיןמניותובמסלולח"אגבמסלול(י)

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/9/302011/9/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

811,1147,2419,2.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלבפועל

ומנהלהמנכייל,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
הינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקובפועלהכספים

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליד

.החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

לתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהמנהלתהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך
:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה2012,בספטמבר30ביוםשנסתיימהחודשיםתשעהשל

הדוחותלבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
.ולאישורםהכספייסוהדוחות

,החברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
הדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילויובוועדת,המשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו

,בנובמבר12ביוםהתכנסההגילויועדת.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספיים
:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2012

ר"יו,צ"דח-שהרבניעפרח"רו.1
דירקטורית-פינטוטובה'גב.2

ובעליהמבקריםהחשבוןרואי,היוצאהביקורתועדתר"יו,בחברהמשרהנושאינכחו,כןכמו
שנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשותעמדואחריםתפקידים
הנלוויםנוספיםונתוניםהחברהשלהכספייםהדוחותשלטיוטההוצגוהועדהחבריבפני.בישיבה
ההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונתבהתאם,יהבבנקידי-על,נערכואשרהכספייםלדוחות

.הממשלתיותהחברותרשותלדרישותובהתאמה

הועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2012,בנובמבר26ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת
,זובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקריונסקרו

.הכספייםהדוחותאתאישרהחברהדירקטוריון

.בחברהחיצוניכדירקטורלכהןשהרבניעפרח"רוהחל2012.8.13ביום
תעשיותבחברתכספיםל"כסמנכועוסקעסקיםבמנהלשניתוארבעלהינושהרבניעפרח"רו

כבעלתישראלמדינתידי-עלחיצוניכדירקטורמונהוהוא,2007משנתמ"בעאשקלוןפולימרים
.בחברהמניות
ועדתלחברשהרבנימראתלמנות,וחסכוןביטוח,ההוןשוקלאגףבקשההוגשה2012.7.18ביום

.2012.9.18ביוםלתוקףנכנסהמינוי.השקעות
ועדתר"ליושהרבנימראתלמנותוחסכוןביטוח,ההוןשוקלאגףבקשההוגשה2012.8.20ביוס

.2012.10.20ביוםלתוקףנכנסהמינוי.ביקורת

שינויללאנותרו2012.9.30ליוםנכוןהביקורתועדתוחבריהדירקטוריוןחברייתרשלפרטיהם
.2011.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחשהוצגמהמידע



'1ש1תעמי-גן,רשף,רהבשכששק
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2012בנובמבר26,אביב-תל

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירפדוח
מ"בעוהרוחהחברהבמדען

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
בספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,ן"החברה":להלן)מ"בעוהרוח

שהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופהונאת,הכוללהרווחעלהתמציתייםוהדוחות20!2
.תאריךבאותו

אלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספיידיווח,34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

סקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייסלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאעאין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,"בינייםלתקופתכספידיווח"3448,1בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

"7שיעצורי44

6492090-03.פקס6442888-05.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
6492090-3.972
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(1-2005"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ך
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,

,""עיי קמודיתאריך

"
הדירקטוריוןיופג,ג
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,,4

-14-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בפועלמספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותנהתאס)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינם
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי

.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות
.בדוחות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

--//
-/

אדודח"רותאריך

~
בפועלכספיםמנהל,ווכהם
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרמהתאם
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות(111(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-16-ויי4



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בפועלכספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרית-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםויפיסלחררבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון(החברהיי":להלן)מ"בעוהרוח

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספי
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהחברהשלהפעולותתוצאותואת

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשעליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/9/3011/9/3011/12/31באור

(ממבוקר(משקרלא)(מבוקרלא,

םנכסי

שוטפיםנכסים

738756843בבנקיםמזומנים

--8169שוניםחייבים

16115558מראשהוצאות

068,1911901השוטפיםהנכסיםכלסך
.....................

שוטפיםבלתינכסים

160197190נטו,קבוערכוש

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

2ua2221*221הנכסיםכלסו

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

955709792שרותיםלנותנילשלםהוצאות

3210347230ההשתלמותקרן-וכאים

634659ולהבראהלחופשההפרשה

081י228,1102,11השוטפותהתתחייבויותכלסך

.....................
שוטפותבלתיהתחייבויות
610-נטו,מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

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

228,1108,1091,1ההתחייבויותכלסך
.....................

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

22Laaעוהיןהתחייגייותסו ua

ון

המצורפיםהבאורים

~

tpD1)tבינייתהכספייםהדוחיתמתמציתנפרדביתי4לק.,_
,,ו

יי
4וו,

בפועלכספיםמנהלל"שסמנכהזירקטוער"יו



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הפטלהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31באור

מבוקה1לא(מבוקרנלא(מבוקרלא)(מבוקרולא

"
(מבוקר

הכנסות

4001,5582,5760,1617,1518,7ההשתלמותמקרןניהולדמי

ר-169ך8478הביטוחמתביעתהכנסות
1-11-בהעברהאיחורבגיןמפיצויהכנסות

1384211שונותהכנסות

492,5598,5933,1620,1537,7ההכנסותכלסך

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

5הוצאות

696684241226910ונלוותשכרהוצאות

1701605376215ועדותותברילדירקטוריםהוצאותוהחזרדירקטוריםגמול

938,1267,2594737002,3נטו,(יהבבנק)תפעולשירותי

2412247674299(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

88668262132917ךז.)השקעותתיקניהולדמי
13117-39156השקעותייעוץ

1271719645240חשבונותביקורת

114833627112משפטיייעוץ

(**)19895498(*')292404מקצועייםשרותים

2202217669277פנימימבקר

2192536484338ביטוחים

291110-37והשתלמויותעיוןימי

241015321מחשובשירותי
(5)391(11)44אגרות

2872789495363משרדואחזקתדירהשכר

21217929ושיחקפרסונז

1421324447199לעמיתיםדהור

29299939הוצאותפחת

('**)(110)(148)19(***)(124)43אחרותהוצאתי
---55בהעברהאיחורבנעפיצוי

כיכלההוצ
~

492,5598,5933,1620,1537,7עוו

-.------------------------
....ויוח1עלל

.שעתםציטיטנצעהתיקממנהלמהולדמיהעמתהחורמלל(ל
ך

"
)תשלומיםטלל

"
בשוח,חחעשוקזעףמטעםמקורתץ

.סכע" .ל
.י"ע~עץפשרהוהצםלאיהישהעכסכעל"

בעייםם"הכסםהדוחותמתמציתופרדבלתיחלקמחחיםהמצירפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.!
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
גמלקופתהינההקרן.1968/6/7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפית

"
ומיועדת2005-ה"תשס

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתים

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.:

אישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.)
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

פועליםבקרן..
.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולי

חשבונאיתמדיניות-2באור

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותIFRSבינלאומייםדיווחלתקני
.האוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

נטו,קבוערכוש.ג
.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

ההשתלמותקרןזכאים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינסהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות17-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.בפועלהכספים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום
נוסףמידע-7באור

,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.א
.מהםנפרדבלתיכחלק

לקבלתכפוףהמינוי.בפועלכספיםמנהלמינתההחברה2012מרץחודשבמהלך.ב
-עלבוצעואלוכספייםבדוחותהמופיעיםלנתוניםבקרות.דיןפי-עלהנדרשיםהאישורים

.בפועלהכספיםמנהלידי
החברה-מחרעםפעולהשיתוףלקייםהחברההחלה2012לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך.ג

,מזכיר,כספיםמנהלשלפעילויותלגבי,("מחרחברת"להלן)מ"בעגמלקופותלניהול
לאחר,2012נובמברחודשבמהלך.ועודשיווק,הירוםלשעתהיערכות,תפעול,ציותקצין

.בגינוהתמורהואתהפעולהשיתוףאתהמסדירהסכםנחתם,המאזןמארזך
.מחרחברתשללניהולההקרןהעברתשלמהלךהחברהדירקטוריוןאישר2012.7.9ביום.ד

.להסדרהחברהשלהכלליתהאסיפהאישורנתקבלטרם
הצפויהההשקעותבמדיניותשינוייםמספרעלהחברהדירקטוריוןהחליט12.7.24ביום.ה

ממשלתיח"אגבאפיקהצפויהחשיפהשיעורהועלהבמסגרתם,הכלליבמסלול2012לשנת
.קונצרניח"אגבאפיקהצפויהחשיפהשיעורוהוקטןח"מטובאפיק

.ח"האגמסלולשל2012לשנתהייחוסבמדדשינויעלהחברהדירקטוריוןהחליט,כן-כמו
הביטוחתביעת-8ביאור

אתגל-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביום*
אריה,מ"בעביטוחסוכנותסקוריטס,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותביילי
התביעהשלעניינה.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברה
עמיתישלחייסביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהוא
,ביטוחיכיסויכלהיהלאעצמהולקרןחקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרן

.התביעהסכוםבגובהכספינזקלחברהנגרםולכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץהחלבתקופה
מי-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום*

במועדיםששימשומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימש
.החברהשלהמשפטיכיועץלתביעההרלוונטיים

ושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדידי-עלהוגשה05.10.2ביום*
.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגדנתבעים

המקורייםהנתבעיםששתעםהחברהשלחלקיפשרההסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.30ביום*
575,1שלכוללסךלקרןהמקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתן

,החברהבספרינעשההפשרההסכםבגיןהחשבונאיהרישום.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי
.מהקרןגבתהשהחברההניהולדמיאתהקטינומההסכםוההכנסות

בהתאם.הנוספיםהנתבעיםכנגדהחברהשהגישהבתביעההסופיהדיןפסקניתן12.5.23ביום*
:הבאיםמהגורמיםכספיםלקבלתהחברהזכאית,הדיןלפסק

ט"שכהוצאותבגיןח"ש000,25+ח"ש045,142שלסך-לשעברהחברהל"ומנכמדירקטור.1
.ד"עו

ט"שכהוצאותבגיןח"ש000,25+ח"ש045,142שלסך-לשעברהחברהשלהמשפטימהיועץ.2
.ד"עו

.ח"ש045,142שלסך-האוצרממשרד.3
.לשעברהחברהשלהמשפטימהיועץח"ש045,167שלסךנתקבל12.6.13ביום*
.האוצרממשרדח"ש045,142שלסךנתקבל12.8.6ביום*
החברהל"ומנכמדירקטורח"ש917,168שלסךנתקבל,המאזןתאריךלאחר,12.10.15ביוםי

המשפטלביתערעורלשעברהחברהל"ומנכהדירקטורהגיש2012ספטמברבחודש.לשעבר
.נגדושניתןהדיןפסקאתלבטלבבקשההעליון
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםנגיפייםדוחותתמצית

(מבוקריםזבלתי

2012בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאזנים

15-12והוצאותהכנסותדוחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



'ושותעמי-בן,רשף,רהב
חשבוןרואי
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רהבמוחם,רשףאריאל,'בהעמחק

2012בנובמבר26,אביב-תל

והרוחהחברהבמרעולאסדמאיםבההשתלמות,קרשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מבוא

:כלהלןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרני

ודוחותוהוצאותהכנסותדוחיתואת2012בספטמבר30ליוםהתמציתיהמאוןאתהכולל,("הקרן" .תאריךבאותושהסתיימהחודשיםושלושהתשעהשללתקופהעמיתיםבזכויותהשינוייםעל

כספימידעשלולהצגהשריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזזבינייםלתקופת

עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי
.סקירתנו

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמווהיסלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאס,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

/ץ-ר

%י"
.יע'"ש'

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אדקקוחרכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,עשיה
1(ןן,/ין
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילד,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בפועלכספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשלישי

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינס
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי

.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
תוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהכספיים
המוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילות
.בדוחות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין ין,,



והרוחהחברהבמיעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)

.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלמבירחמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בפועלכספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3
הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספי
בקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואת

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותaFIIS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרד

מאזנים

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לייטליוםליום
1/9/3011/12/31נ12/9/30נז"נכס

(מבוקר)(מבוקר1לא(מבוקיולאהשקעות

:מזומניםושווימזומנים

979521,3349,17בבנקיםמזומנים

257.138נ655,7ן241.7מועדקצריפקדונות

55ן."4ןרך.ירי220,72
.........................-.-----.

:סחיריםערךניירות

971,048,1607,697924,744ממשלתיותחובאגרות

115,835365,069,1698.997אגרותחובקונצרניות

837,927260,803651,806אחריםערךוניירותמניות

923,811,2232.570.2273,549.2
......................-----....-.

:סחיריםשאינםערדניירות

880,98097.119016.111קונצרניותחובאגרות

926,6491,7289,7אחריםערךוניירותמניות
806,105588,126305,118

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

:והלויאותפקדונות

358,83431.108410,99בבנקיםפקדונות

113428לאחריםהלוואות
369,83465,108438,99

..-...----.......................
896,3127,5412,17השקעותבגיןלקבלסכומים

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

214,077,3588,887,2034,940,2ההשקעותכלסד
.................................

236636624חובהויתרותחייבים

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

450,077,3224,888,2658,940,2הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

450.077,3224.888,2173.939,2העמיתיםוכויות

485,1_-וכותויתרותוכאים

450,077,3224,888,2658,940,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד _-=-

ץ,---מהקרנפרדחלהי12הוהס(qslב.קם~הכספלדוחותולמצורפיםהבקורים //,(1,//"ין11ן1,

1
4ים(/ע//'

קנמודיהכסכייםהדוחותאישורז

"דודרקחכהןלזד/"
ם

גועלכלפיטמנהלל"מנכ("הדירקטוריוךקר'יף



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

כללימששל

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום

12/31/ג1

(מבוקר)

ליוםליום

9/30/ג2/9/301ג-נכסים

(מבוקרלא)מבוקרןהאהשקעות

:מזומניםושווימזומנים

342,17

01],132

443,149

969518,3בבנקיםמזומנים

294.66086,68מועדקצריפקדונות

263,67604,17

......................
:סחיריםערךניירות

161,678

698,997

912.801

177,477,2

803,964226,644ממשלתיותחובאגרות

450,819365,069,1קונצרניותחובאגרות

867.192673,798אחריםערךוניירותמניות

120,706,2264,512,2
......................

:סחיריםשאינםערךניירות

016,111

289,7

305,811

880,98097,119קונצרניותחובאגרות

49,7[926.6אחריםערךוניירותמניות

806,105588,126

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

:והלוואותפקדונות

410,99

ע
438,99

...........
1]4.17

-----------

368,862,2

43,108[358,83בבנקיםות)פקד1

34ןולאחריםהלוואות

369,83465,108

......................
לקבלסכומים

בגי
462,3106,5השקעות

-----------ב

020,96.2027,824,2ההשקעותכלסד

566

...........

934,862.2

206597חבהויתמתחייבים

.....................
226,966,2624.824,2רכסיםכלסך

--

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

449,861.2

485.1

934,862,2

226,966,2624,824,2העמיתיםוכויות

--וכותויתרותוכאים
226,966,2624,824,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותבלסך

--

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/9/3011/9/3011/12/31נכסים

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכליד

חוכאויתרותחייבים

תכייםכלסך

וההתחייבחותהעמיתיםזכרות

העמיתיםזכויות

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

490.4068.5560.5

496,4068,5561,5

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

285,83381,53763.66

665,15--

113--

063,99381,53763,66

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

419--

978,103449,58324,72

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

293945

007,104488,5869

~

72

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

007.104488.58369.72

007,104488,58369,72

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכשפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים

-10-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

12/9/3011/9/3011/12/31

(שבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)

436

457501596

461504602

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

883--

857,5587.4739.4

740,6587,4739,4

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

15211

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

216,7112,5342,5

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

1-13

217,72%1,5355,5

========;========

217.7112.5355.5

217,7112,5355,5

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעהלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםסיוטביוםביוםביום

%3/3011/12"/9/30%%/302%/מ9/30%9/2%

(1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

126,2893505549841,1מזומניםושוויממזומנים
.-.-.-.-.-.-.-.-...-..........-...--..----............

סחיריםערךמניירות
523,40596,19116,18041,18675.29ממשלתיותחובמאגרות

630,6(141.9)804,32(798,1)688,50קונצרניותחובמאגרות

(816,164)(349.120)469,87(730,194)197.75אחריםערךוניירותממניות

408,166(932,176)389,138(449,111)(511,128)
........................-..........--.........--............

סחיריםשאינםערךמניירות
(105)(776,2)565,5(865,1)227,10קונצרניותחובמאגרות

(147.1)(589,3)996(767)743אחריםערךוניירותממניות

970,10(632,2)561,6(365,6)(252,1)

-...........-...........------------...........-............
והלוואותמפקדונות

100,5508,2130.2833377,4בבנקיםמפקדונות

11-1-לאחריםמהלוואות

100,5509,2131,2833

"37.4
.-..-.--.--..-.-........-..........-........................

6743724213נטו,אחרותהכנסות

(331,123)(408,116)593,147(119,176)671,184(הפסדים)ההכנסותכלסך

-.-..-..-.--.....................-.-.-.-.-...-..........
השאות

001,5582,5760,1617,1518,7ניהולדמי
503.1820580169071.1ערךניירותעמלות

181,173818918255,1הוצאותמיסיםאחרות

685,7140,7529,2804,1844,9ההוצאותכלסד

(175,133)(212,118)064,145(259,183)986,176הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

.מהםנפרדבלתיחלקמהורםבינייםהכמפייסלדוחותהמצורפיםהבאוריט



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
והוצאותהכנסותזוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31

(מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא,,מבנקרולא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

019,2811470515721,1מזומנים1ש11יממזומניט

-------..ץ-------.-------ץ-.------ץ

סחיריםערךמניירות
824,37876,18955,16699,17606,28ממשלתיותחובמאגרות

630,6(141,9)291,32(798,1)213,50קונצרניותחובמאגרות

(938,163)(698.119)724.093991,86)744,74אחריםערךוניירותממניות

781,162(646,176)237,136(140,111)(702,128)

----------------ץ-----------.------

סחיריםשאינםערךמניירות
(105)(776,2)565,5(865,1)227,10קונצרניותחובמאגרות

(147.1)(589.3)996(767)743אחריםערךוניירותממניות

970,10(632,2)561,6(365,6)(252,1)

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

1הל11אותמפקדתות

100,5508,2130,2833377,4בבנקיםמפקדונות

11-1-לאחריםמהלוואות

100,5509,2131,2833378.4

-------------------ץ------------.-

6743724213נטו,אחרותהכנסות

(642,123)(133,116)406,145(915,175)937.180(הפסדים)ההכנסותכלסך

-.--------------------ץ------------

המאות

846,4504,5700,1581.1407,7ניהולדמי

431,1800563158043,1ערךניירותעמלות

175,173618818252.1אחרותמיסיםהוצאות

452,7040,7451,2757,1702,9ההוצאותכלסך

(344,133)(890,117)955,142(955,182)485,173הדוחלתקומתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהסיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

1/9/3011/12/31ג2/9/30ג12/9/3011/9/30

(מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

105723532105מזומניםושוהממזומנים

ץ-ץ--------------------ץ---ץ------

סחיריםערךמניירות

),685,2720157,1342069ממשלתיותחובמאגרות

--475-513קונצרניותחובמאגרות

--4-4אחריםערךמניירות

164,3720674,(342069,1

269,3792709,1374174,1ההכנסותכלסך

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

הוצאות

145705733100ניהולדמי

023ן611613ערךניירותעמלות

210867043123ההוצאותכלסך

059,3706639,1331051,1הדוחלתקיפתנטוהכנסות

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

מהםנפרדבלתיחלקמהומםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיטהבאורים

-14-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיטהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

1/9/3012/9/3011/9/3011/12/31ג12/9/30 (מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

210-215מזומניםושוחממזומנים

-------------------.---------------
סחיריםערךמניירות
--14-4ממשלתיותחובמאגרות

(878)(651)474(006.1)449אחריםערךוניירותממניות

463(006,1)478(651)(878)

(863)(649)478(996)465(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

השאות

1083311דמיניהול

74415ערךניירותעמלות

621-3אחרותמיסיםהוצאות

23148419ההפאותכלסך

(882)(653)470(010,1)442הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2

~

3011/12/31"1מ9/3011/9/3012/9/30

(1מבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבנקרולא

173,939,2796,071,3106,942,2209,999,2796,071,3התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

925,181130,181176,66213,66823,241מעבידהפרשות-שכירים

736,60187.60131,22006,22423,80עובדהפרשות

661,242317,241307,88219,88246,322ההפרשותכלעד
........................................................................

:לעמיתיםתשלומים

,694.243)(316.61),862.69)(223.185)(725.198)שכיריםלעמיתים
(694,243)(316,61)(862.69)(223,185)(725,198)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

778,9430,7843,2695,2128,9הקרןאלוכויותהעברת

(128.87),371.22)(008.31)(837,63)(423.92)מהקרןזכויותהעברת

(000,78)(676,19)(165,28)(407,56)(645,82)נטוזכויותהעברת

227,7552(720,9)(313)(709,38)נטוצבירה

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

(175,133)(212,118)064,145(259,183)986,176הדוחלתקרתנטו(הפסדים)הכנסות

450,077,3224,888,2450,077,3224,888,2173,939,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהנאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2/31ג/גג1/9/30ג2/9,30ג9/30/גג12/9/30 (1מבוקר(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

449,861,2286,036,3467,844,2101,954,2286,036,3התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

=......................................................................
:הפרשות

217,177830,178310,64271,65370,238מעבידהפרשות-שכירים

166.59422.59509,21692.21274.79עובדהפרשות

383,236252,238819,85963,86644,317ההפרשותכלסד
...........................................................................

:לעמיתיםתשלומים

(200,237)(208.58)(130,67)(886.180)(985.190)שכיריםלעמיתים

(200,237)(208,58)(130,67)(886,180)(985,190)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

910,7128,7541,2529,2593,8הקרןאלזכויותהעברת

(764,84)(062,22)(081,29)(998,61)(694,88)מהקרןזכויותהעברת

989,3344,4501672,1950,4בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(716,50),481.22)(846,13)(547.35)(311.37)בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

(937,121)(342,40)(885,39)(073,86)(106,114)נטוזכאותהעברת

(493,41)(587,11)(196,21)(707,28)(708,68)נטוצבירה
...........................................................................

(344,133)(890,117)955,142(955,182)485,173הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

226,966,2624,824,2226,966,2624,824,2449,861,2התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-רן-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיטשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחמשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

בייםביוםביוםביוםביום
ג2/3ג/גג9/30/גג2/9/30ג1/9/30ג2/9/30ג (ומבוקר(מבוקרולאמבוקהולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

69התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

72433,29758,91636,39433,29

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

:הפרשות

939,3675,1563,1710608,2מעבידהפרשות-שכירים

313.1556521236866הפרשותעובד

252,5231,2084,2946474,3ההפרשותכליד

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

:לעמיתיםתשלומים

(461.6)ק.068)(795.2)(139.4)(598.7)שכיריםלעמיתיס

(461,6)(068,3)(795,2)(139,4)(598,7)התשלומיםכלסד
...........................................................................

:נטוזכויותהעברת

617,1155259134378הקרןאלזכויותהעברת

(907)(309)(788,1)(838)(542,3)מהקרןוכויותהעברת

5331,13243,23474,50ל,ר9י752,36בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(073,5)(425.2)81א)(457.4)(902.3)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

925,30257,30321,11643,20872,44נטוזכויותהעברת

579,28349,28610,10521,18885,41נטוצבירה
...........................................................................

059,3706639,1331051,1הדוחלתקופתנטוהכשות

007,104488,58007,104488,5869התקופחלסוףהעמיתיםזכויות

~

72
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמילול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםגיוסביוםביום
12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/2

~

31

(מבוקר,(מבוקרלא,מבוקהלא,(מבוקריא(מבוקרולא

355,5077,6881,5472,5077,6התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

769625303232845מעבידהפרשות-שכירים

25720910178283הפרשותעובד

026,1834404310128,1סדכלההפרשות

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

:לעמיתיםתשלומיט

(33)(40)63(198)(142)שכיריםלעמיתים

(33)(40)63(198)(142)התשלומיםכלסד

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

:נטוזבחךהעברת

2511474332157הקרןאלזכויותהעברת

(457,1)-(139)(001,1)(187)וכויותמהקרןהעברת

524,1786,1008,1641134,2בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(769.1)(650)(513)(523.1)(052,1)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(935)39923(591)536נטוזכויותהעברת

420,145866293160נטוצבירה
...........................................................................

(882)(653)470(010,1)442הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

217,7112,5217,7112,5355,5התקופהלסוףהעמיתיםזכאות

;===
--=;=-
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

ידי-עלבנאמנותמנוהלת("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן.א
.מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב


