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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה 2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א לאקדמאיםהשתלמותקרןבניחולעוסקת
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעי

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן.ב

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ג

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ד

.2013/12/31ליוםעדהינוהאישורתוקף.ה

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ו
.והרוחהחברהכמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתתברההיאהחברה.ז
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראות

מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ת
,

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי.ט
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק" תקנון

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברה

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.י
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

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

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.יב

פיגורילגבייתדיןעורך,משפטיתיועצת,וביניחם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יג
,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקיtSOX-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקים
.משכורותוחשבמחשוביועצת,מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיותממונה

חברה-מחרשללניהולההקרןלהעברתעקרונותהחברהדירקטוריוןאישר2012.7.9ביום.יד
.החברהשלהכלליתהאסיפהאישורנתקבלטרם.מ"בעגמלקופותלניהול



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

:2013במרץ31ליוםנכוןהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמשפר
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי839,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליך

.(להחברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

שלושהשללתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך כרוךהיה,2013במרץ31ביוםשהסתיימהחודשים
:להלןכמפורטישיבותבשתי

הדוחותלבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
.הכספייםהדוחותולאישור

,החברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
ובוועדת,המשפטיתוליועצתהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,הגילויועדתלחברי,הכספיםלמנהל
ועדת.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספייםהדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילוי
מהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2013במאי13ביוםהתכנסההגילוי
:להתכנסותחוקימניין

ר"יו,צ"דח-שהרבניעפרח"רו.1
דירקטורית-פינסוטובהד"עו.2
דירקטור-שופטיחזקאלמר.3

עמדואשראחריםתפקידיםובעליהמבקריםהחשבוןרואי,בחברהמשרהנושאינכהו,כןכמו
חבריבפני.בישיבהשנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשות
,הכספייםלדוחותהנלוויםנוספיםונתוניםהחברהשלהכספייםהדוחותשלטיוטההוצגההועדה
ובהתאמהההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונתבהתאם,יהבבנקידי-עלנערכואשר

.הממשלתיותהחברותרשותלדרישות

ונסקרוהועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2013במאי27ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת

דירקטוריון,וובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקרי
.הכספייםהדוחותאתאישרהחברה

.נחברהכדירקטורלבהןלזראזריח"חד"עהחל2013.1.28כיוס,ל
pp,עסקיםבמנהלשניתוארבעל)חיולזראוריח"רוד"עו

'
yעלכדירקטורמוגהוחנא,רקחבמשרדמנחלכשותף-

.בחברהמניותכבעלתישראלמדינתויי

שהוצגמהמידעשירויללאנותרו2013.3.31ליוםנכוןהביקורתעדת)חברי)הדירקטוריוןחברייתרשלפרטיהם
.2012.12.31לידסחחברחשלן)רי)חדירקטבדות
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת הגוף
והנהליםהבקרותשלתאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלחמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
2013במרץ31ליוםבינייםהכספיהמגבעלהדוחתמציתאתהכולל,('החברהי":להלן)מ"בעוהרוח

.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםשלושתשללתקופהוזאת,הכוללהרווחעלהתמציתייםוהדוחות
אלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להביעהשאחריותם."בינייםלתקופותכספיודיווח34148בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

סקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
>nlelpnלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

ומיישום,וחחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינתולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאעאין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,"בינייםלתקופתכספידיווח"34148בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןplwאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאס,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאס
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותשתתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אדניחרכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יןן~,,-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכומתלהבטחתשניתהוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולוהתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריסבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותית.שאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

13
ן),

~י ל"מנכ,כהןלילךתאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכוצתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם)
.(2005-יו,התשס,הדירקטוריםודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-לתלןיחדשניהם)

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

.בדוחותהמכוסהלתקופה

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

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

31'
-שמי-ון4עך_ןןז

כספיםמנהל,אבודההםדודח"רותאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"גילויים)דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
.וחסכוחביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

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

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ש
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלתאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכו,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ל
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

לתארי
ל"מנכ,כהןלילך
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מ"בעוהרוחהתברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדותאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":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
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוט!)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישריס,אעעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

----/

)/(נ
,

ל

~
כספיםמנהל,אבודרהםדודח"רותאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/3/31(.)12/3/3112/22/31

(מבוקר,מבוקקולאמבוקהלא)ביאור

נכסים

252180153נטו,קבוערכוש

3414567חובהויתרותחייבים

918058,1039,1מזומניםושווימזומנים

--
211,183הנכסיםכלסך

~

1259,1

=======

12מ

.-מניותהון

התחייבויות

4898874נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5122,1195,1185,1זכותויתרותזכאים

---
211,1283,1259,1וההתחייבויותההוןכלסך

=======

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

המצורפיהבאורים

*
.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמחסם

כספיםמנהלל"מנכ/הדירקער"יו



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוט

12/12/31ג12/3/3(*)13/3/31ביאור (קר)מב)(קר)מבלא)(מבוקרלא,

834,1921,1825,6נטו,השתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

3516מימוןהכנסות

62-478אחרותהכנסות

839,1926,1319,7ההכנסותכלסן

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

7839,1926,1319,7וכלליותהנהלההוצאות

839,1926,1319,7ההוצאותכלסן

--לתקופה(הפסד)רווח

.א.2ביאורראה,מחדשעוג(*)

.הכשפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

-13-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

כללי-1ביאור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולההברה.א לאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
ורק,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעי

קופתהינההקרן.1968/6/7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמהחקרן.בכך
2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמל אקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת

.והרוחההברהבמדעי

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

אישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותERSבינלאומייםדיווחלתקני
שבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות
.האוצר

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעתממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.להוקבהתאם
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/3/31ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושימולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותיכת-בש

נכסיםשלהסכומיםועלתמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

נטו,קבוערכוש.ג

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפתת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים
%15-%33-היקפיוציודמחשבים
%15-וציודריהוט



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליטבאלפי)

ליוטליוםליום
2/31נ/11111112%(.)3/3/31ג

(מבוקר)(מביקרלא)(מבוקרלא,חובהחתרותחייביט-3ביאור

41432מראשהוצאות

265-קשוריםצדדים

414567חובהויתרותחייבים-כ"סה
--

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ר

ליוטליוםליום

13/3/31(.)12/3/%312/12/31

(מבוקר,(מביקרלא)מבוקאולאנטו,לעובדיטהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

696562חופשהבגיןהתחייבות

-11-פיטוריןבגיןהתחייבויות

201212קצרלטווחהטבות

828824נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

ח"שאלפי51יסך,התקופהבמהלךח"שאלפי13לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012בשנת

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

ליוטליוםליום

13/3/31(*)12/3/3112/2%/%3

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)זכותחתרותזכאים-5ביאור

427889404לשלטהוצאות

23545226שירותיםונותניספקים

460261555קשוריםצדדים

14185ג,11122115זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשס11ג(מ

-16-



הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
כיוסביוםביום

12/3/3112/12/31(*נ13/3/31

(מבוקרולא(מבוקרנלאאחרותהפניות-6ביאור

"
(בבוקר

--2פיגוריםמריביתהכנסות

478--הביטוחמתביעתהכנסות

428-%אחרותהכנסותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/12/31ג12/3/3(*)13/3/31

(מבוקרולאוכלליותהנהלההוצאות-7ביאור

~

ומבוקרן(מבוקרא

244249967ונלוותעבודהשכר

9562334לדירקטוריםתשלומים

121040והפחתותפחת

6679291ביטוחים

100101386ותקשורהמשרדיםאחזקת

4259227ופרסוםשיווק

778760001,3מתפעליםלגורמיםתשלום

275262059,1השקשתתיקניהולדמי

140239772מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

87105242אחרות

---
וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

~

La226(1ש

.א.2ביאורראה,מחדשסוט(י)
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013במרץ31ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-8ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוור2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנחלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו .הכסמום

הביטוחתביעת"9ביאור

הדיןפסקאתלבטלבבקשההעליוןהמשפטלביתערעורהגישבעברהחברהל"ומנכדירקטור
31ליוםהחברהשלתשנתייםהכספייםלדוחות"הביטוחתביעת"-17בביאורכאמור,נגדושניתן

העליוןהמשפטבית,2013.4.23ביום.בהגשתואיחורבשלנמחקהאמורהערעור.2012בדצמבר
פסקביטולעלולהורותהערעוראתלקבל,בעברהחברהל"ומנכדירקטור,התובעידי-עלהתבקש

.בערעורדיוןלקייםבמטרה,הדין

נושףמידע-10ביאור

,ידהעלהמנוהלתתקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.א
.מהםנפרדבלתיכחלק

חברה-מחרשללניהולההקרןלהעברתעקרונותהחברהדירקטוריוןאישר2012.7.9ביום.ב
.החברהשלהכלליתהאסיפהאישורנתקבלטרם.מ"בעגמלקופותלניהול

זהובכללהחברהשלההתאגדותבתקנותתיקוניםהכלליתהאסיפהאישרה2013בינואר.ג
.ההוןשוקאגףידי-עלאושרוטרםהתיקונים.משרהנושאישיפויבענייןסעיףהוספת

.החברהשלהסיכוניםכמנהלאבודרהסדודח"רושלמינויוהליךהושלם,הרבעוןבמהלך.ד

.בחברהכדירקטורלכהןלזראוריח"רוד"עוהחל2013.1.28ביום.ה

עבודתותקופתבגיןהוצאותוהחורשכרלקבלהקודםהחברהל"מנכשלדרישהקיימת.ו
בדוחותכךלשםהפרשהונרשמה,נסיעההוצאותהחזראישרההחברה.החברהל"כמנכ

.הכספיים



השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהחברה

*6$

**6* *88** בינייםכספייםדוחות**66
2013במרץ31ליום*6660

e @ @ e
(מבוקריםבלתי)**ס0

ם0



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםקלתי

2013במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירתדוח

7-3הצהרות

11-8מאזנים

15-12והוצאותהכנסותדוחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



2013במאי27,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

משא

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףחכספי.המידעאתסקרנו

יהקרוי'
עלודוחותוהוצאותהכנסותדוחותאת)2013במרץ31ליוםהתמציתיאתיהמאזןהכולל,(,

.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםשלושתשללתקופהעמיתיםבזכויותהשינויים
כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

ידיווח'בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת
עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי

.סקירתנו

הסקירההיקף

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

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאסהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל '

.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאס,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

/'ר

":44י'י1'
.

חשבךרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
%920%-3;97:FAX6442888-972ע

!

:TEL69719

(

TEL-AVIV

I

ISRAEL.81

:
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I
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכותתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףמוחהממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.(2005-התשסה,(תדירקטורי1ןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשלהראשון

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השיגוייסאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.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,נחר(אדככלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ר"יו,קנגגסברג,מודיתאריך

"
ירקטוריון



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)כממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם)
.(2005-התשסע,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשלהראשון

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחתמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ל)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יו,,,זן



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

השחותנכחתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברוסף)ידוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו,ח)הדירקטוריודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהסדודח"רו,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשלהראשון

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

.בדוחותהמכוסהלתקופה

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

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילסיועכדילעילבאמוראין

----/

כספיםמנהל,אב1דהקםדודח"רותאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםשחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)

.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

"
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרתקבענו(ננ
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

יהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוזק)
הפנימיתהבקרתעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקוצתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהתברחשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(נ
,

(
לן,

לילתאריך

~

מנכפל,כהן



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
כספיםמנהלהצהרת

תילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגיפיסלחוייבהתאם)
שוקאגףשל" .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"
שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2

לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

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

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריס

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענוס!)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכוןהערכתנועלבהתבססבדוההמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(י
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתתערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלתביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
התברהשלביכולתהלפגועשמפוייססביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעלאחרןאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהל,דויאבוירהםח"רותאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

מאזנים
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2/3/3112/12/31ג(.)ג3/3/3ג

(מבוקר)(מבוקרלא)(ממקרלא)

שוטףרכוש
000,76729,118177,33מזומניםושווימזומנים

97ן1123376.192חובהויתרותחייבים

123,85105,138474,35

--------------------------------
פיננסיותהשקעות

1,ך732,874,1404,787,1768,93סחיריםחובנכסי

274,158638,200673,168סחיריםשאינסחובנכסי
280,615154,575245,579מניות

575.403554.308323.377אחרותהשקעות

861,051,3750,871,2009,063,3הפיננסיותההשקעותכלסך
------------------------------------

984,136,3855,009,3483,098,3הנכסיםכליד
ן===י==;

984,136,3855.009.3483,098.3העמיתיםזכויות

984,136,3855,009,3483,098,3העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלעד
;

-===-======

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

מהםנפרדבלתיחלקמתוויםנקייםהכספיחךלדוחותהמצורפיםהבאורים

1,,
7

י.ףןנ7ין:ץןףנןןזן'יו,
-לן-

רוכהןלילך/ברגהכספייםהדוחותאישורתאריך
ובודרהם(דודח" יו

כספיםמנהלל"מנכהדירקקר"



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(ממקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
622,72013,115693,30מזומניםושווימזומנים

021.9559.18108.2חובהויתרותחייבים

643,81572,133801,32

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

פיננסיותהשקעות

874,775,1314,711,1261,836,1סחיריםחובנכסי

274,158638,200673,168סחיריםשאינםחובנכסי

358,610436,572066,575מניות

115.399539.306419.373אחרותהשקעות

621,943,2927,790,2419,953,2הפיננסיותההשקעותכלסו

264,025,3499,924,2220,986,2הנכסיםכלסי
==;=============

025264.3499.924.2220.986.2העמיתיםזכויות

264,025,3499,924,2220,986,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסו
=;-=;======

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(')

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכשפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(")12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרולא

שוטףרכוש

846,2443,3139,2מזומניםושווימזומנים

88748161חובהויתרותחייבים

934,2191,4300,2
------------------------------

פיננסיותהשקעות

858,98218,75621,100סחיריםחובנכסי

112-112אחרותהשקעות

970,98218,75733,100הפיננסיותההשקעותכלסך

904,101409,79033,103השסיטכלסך

904.101409.79033.103העמיתיםזכויות

904,101409,79033,103העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליך

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרזבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסלול

(חזשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(")12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

532273345מזומניםושווימזומנים

146928חונהויתרותחייבים

546342373
-----------------------------

פיננסיותהשקעות

872886-פתיריםחובנכסי

922,4718,2179,4מניות

348.4015.2792.3אחרותהשקעות

270,9605,5857,8הפיננסיותההשקעותכלסך

816,9947,5230,9הנכסיםכלסד

-=-======

816.9947.591230העמיתיםזכויות

816,9947,5230,9העפיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך _
_=_======ו

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהנגיפייםלדוחותתמצורפיםהבאורים



והוצאותתכניותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנהתחדישיםתחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוטביוםביום

2/31ג/12/3/3112(*)13/3/31

(מבוקר;מבוקקולא(מבוקרלא)

הכנסות

699744336,2מזומניםושוויממזומנים

----------------------------------
:מהשקעות

563,16242,32609,139סחיריםחובמנכסי

744,3789,7320,20סחיריםשאינםחובמנכסי
927,27991,18171,32ממניות

914.15609.26201.36אחרותמהשקעות

148,64631,85301,228

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

364868אחרותהכנסות

883,64423,86705,230ההכנסותכלסד

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

הוצאות

834,1921,1825,6ניהולדמי
828500250,2השקעותניהולעמלות

544210975.1מסים

206,3631,2050,11תהוצאותכלסד

677,61792,83655,219לתקופההוצאותעלהכנשותעודף

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

מהםנפרדבלתיחלקמהוויטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והשאותהככסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שהסתיימה
ביום

12/12/31

(מבוקר)

החודשיטהחודשים
שהסתיימושהסתיימו

ביוםביץ

13/3/31(*)12/3/31

(מבוקרא%(מהקרא%

הכנסות

693709מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

434,135

320,20

996,31

101.36

761,223

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

945,15615,31סחיריםחובמנכסי

744,3789,7סחיריםשאינסחובמנכסי

732,27889,18ממניות

743.15447.26אחרותמהשקעות

164,63740,84

68

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

034,226

3648אחרותהכנסות

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

893,63497,85ההכנסותכלסד

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

הוצאות

608,6

171,2

964.1

743,10

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

291,215

4==

772,1868,1ניהולדמי

821456השקשתניהולעמלות

540208מסים

133,3532,2ההוצאותכלסד

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

760,60965,82לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

-==-==

מהםנפרדבלתיחלקמהסיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמטלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוטביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרולא(מבוקרלא)

הכנטות

735122מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

616624154,4סחיריםחובמנכסי

1-3אחרותמהשקעות

617624157,4

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

624659279,4ההכנסותכלסךך

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

הוצאות

5749202ניהולדמי

24266השקעותניהולעמלות

5991268ההוצאותכלסך

565568011,4לתקופההוצאותעלהכנטותעודף

=-==ק=====

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(')

מחטנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהננסותדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

2/12/31ג12/3/31,*)13/3/31

(ומבוקר(מבוקריאממקהולא

הכנסות

9-(1)מוומנישושוויממזומנים

:מהשקעות

2321סחיריםחובמנכסי

195102175ממניות

170162187אחרותמהשקעות

367267383

366267392ההכנסותכלסו

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

הוצאות

5415ניהולדמי

5213השקעותניהולעמלות

4211מסיס ---

14839ההוצאותכלסך

352259353לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכתפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

ג2/12/3ג12/3/31(*)ג13/3/3

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

483,098,3173,939,2173,939,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכהות

-.ץ..----.......-.-.-.............

126,74423,75476,326גמוליםמדמיתקבהיט

-..-..--..--.-.-..-.---.-..-ך.--.-
(215,262)(949,61)(656,58)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות
318,3190,3752,11השתלמותמקרנותהעברות

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

מהקרןצבירההעברות

(358,136)(774,29)(964,41)השתלמותלקרנותהעברות

(606,124)(584,26)(646,38)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

677,61792,83655,219והוצאותהכנסותמדוחמועבר

984,136,3855,009,3483,098,3התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=4==========ה===

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםנינייטהכספייםלדוחותהמצירפיםהבאורים
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוטביוט

2/3/3112/12/31ג(*)13/3/31

(מבוקר)(מבוקריא(מבוקרלא)

220,986,2449,861,2449,861,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

013,72623,73648,317גמוליםמדמיתקבוליםס

-----------------------.....
(242,253)(004,59)(637,56לעמיתיםתשלומים

-.--ך....------------------
לקרןצבירההעברות

002,3069,2659,9השתלמותמקרנותהעברות

312,2920,1256,6מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות
(504,130)(800,28)(964,40)השתלכותלקרנותהעברות

(337.40)(723.9)(442.1)מסלוליםביןהעברות

(926,154)(534,34)(092,37)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

760,60965,82291,215והוצאותהכנסותמזוחמועבר

264,025,3499,924,2220,986,2שהקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהסיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבזקר)(קר)מבלא)מבוקסלא)

033,103369,72369,72התקופהלתחילתהעמיתיםזכאות

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

759,1496,1468,7גמייםמדמיתקבולים

----....-.-----.......--ץ--.

(832,8)(912,2)(993,1)לעמיתיםתשלומים

---------..----...----------
לקרןצבירההעברות

301975765,1השתלמותמקרנותהעברות

433,1709,9743,39מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(667,5)(927)(871)השתלמותלקרנותהעברות

(824.7)(869.1)(323.2)מסלוליםביןהעברות

888,7017,28(460,1)נטו,צבירהתעברות

-----ך-----------------

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

565568011,4והוצאותהכנסותמדוחמועבר

904,101409,79033,103התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31 (מבוקר)מבוקהיא(מבוקרלא,

230,9355,5355,5התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

354304360,1גמוליםמדמיתקבולים

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

(141)3ק)(26)לעמיתיםתשלומיט

..---.-------------ץץ-
לקרןצבירתהעברות
15146328השתלמותמקרנותהעברות

517248343,3מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות
(187)(47)(129)השתלמותלקרנותהעברות

(181.1)(285)(497)מסלוליםביןהעברות

62303,2(94)נטו,צבירהתעברות

----------...........---.---....-
לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

352259353והוצאותהכנסותמדוחמועבר

816,9947,5230,9התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

==;====-=;===

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

.מהםנפרזבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013במרץ31ליום

בללי-1ביאור

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

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-תשסייה

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוהותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראסאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2012

.בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי.ג
בדיווחיםהנדרשהגילוימכנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייטהכספיים
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