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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

שלי

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

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

עדהינוהאישורתוקף.וחסנוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג
."נוסףמידע"-10ביאורראה.2013/12/31ליום

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי.ז

לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"
במהלך.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון
הגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכייהבבנקהודיע,2013מאיחודש

מתפעלעםלהתקשרותפועלתהחברה.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדיים

.חלופי

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםorr>wמגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
הודיעהשלשמגןחברת,יהבבנקהודעתלאור.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

.2014.1.1מיוםהחלשירותיהשלצפויההפסקתעל

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

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

פיגורילגבייתדיןעורך,משפטיתיועצת,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%80-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקים
.משכורותוחשבמחשוביועצת,מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיותממונה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

2013ביוני30ליוםנכוןהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

078,36694222994,36שכירים
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשאלתותקרןלניהולהחברה
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי908,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמיובע)החברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהסרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליך

.(.)החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

שישהשללתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך
:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה,2013ביוני30ביוםשהסתיימהחודשים

הדוחותלבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
.הכספייםהדוחותולאישור

,ההברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
ובוועדת,המשפטיתוליועצתהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,הגילויועדתלחברי,הכספיםלמנהל
ועדת.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספייםהדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילוי
מהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2013ביולי29ביוםהתכנסההגילוי
:להתכנסותהוקימניין

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

עמדואשראחריםתפקידיםובעליהמבקריםהחשבוןרואי,בחברהמשרהנושאינכחו,כןכמו
הבריבפני.בישיבהשנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשות
בהתאם,יהבבנקידי-עלנערכהאשר,החברהשלהכספייםהדוחותשלטיוטההוצגההועדה

.הממשלתיותהחברותרשותלדרישותובהתאמהההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונת

הועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2013באוגוסט28ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת
,זובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקריונסקרו

,הכספייסהדוהותאתאישרהחברהדירקטוריון

לזראוריח"רוד"עוהחל2013.1.18ביום,ע
לנהי

.בחברהכדירקטור
עסקיםבמשלשניתוארבעל)הינלזראזריח"חד"ע

~
pPllוילכדירקטורשנהוחנא,רקחבמשרדמנהלכשותף-

.בתגרהמנייתכבעלתישראלמדיגתידי

שהוצגמהמידעשינויללא)נותר30.(2013ס))לן)ב)הביקורתעדת)הברי)הדירקטוריוןחברייתרשלפרטיהם
.2012.12.31ס))להתברהשלן)רי)חדירקטבדוח



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"לחלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף

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

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
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לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
2013ביוני30ליוםבינייםהכספיהמצבעלתדוחתמציתאתהכולל,("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

באותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותונאת,הכוללהרווחעלהתמציתייםוהדוחות
.תאריך

אלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספיודיווח34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםת)לתקופכספימידעעלמסקנה

סקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשלנסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
)ntDlpnלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחששןרואהידיעלהנערכתביניים

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקוגליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשוקוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות8מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת
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לאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
מ"בעוהרוההתברהבמדעי

דירקטוריוןר"יוהצהרת
והמצגים)שננקטהפעולותבדברוסף)nyOהממשלתיותהחברותלתקרתושתתאם

הדוחותנכופתלתבטהתשניתנו התשם,(הדירקטוריוןודוחתכספיים
"(-2005).

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

שלהדירקטוריוןדוהואתהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
ההשתלמותקרןלניהולההברה לאקדמאים

2013שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)בעייםוהרוההתברהבמדעי (
.תדוחוו0-להלןיחדשניהם

ולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוהותאתשבחנתי בהםהסרולאמהותית

הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
לתקופהבהתייחסמטעיטיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

.בדוחוונהמכוסה

ולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידעהכמפייסהדוחות,הדוחותאתשבהנתי הדירקטוריוןבדוח

המצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפים
ואתהכספי .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברתשלהפעולותתוצאות

,כווהצהרההמצהיריםכחברהאתריםלצד,אני.4
בהברהולחתקיימותסלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרותשל

או,כאלהונהליםלקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוי גרמנו
להבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקבישנס

מהותישמידע לידיעתנומובא,להברההמתייחס
שלההכנהתקופתבמתלךבפרט,בחברהאחריםידיעל

.הדוחות

גילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואהריסאני.5
ההברהשלהמבקרההשבוןלרואה ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה

בקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(,0
שלבהפעלתהאו דיווחעלפנימיתבקרה

ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספי ,לרשום
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד

שמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ע
עובדיםאומנהליםבה אחרים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי
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_לניהולהתברה

~

1Wמ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמות
ל"מנכהצהרת

שננקטוהפשלותבדברמסףשוההממשלתיותהחברותלתקנותעהתאס
הדוחותנכונותלהבטחנושניתנווחמצגים התשספו,הדירקטוריוחודותהכספיים

-2005).
כיירה)מוירכרוןלילךני"1

הדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
ההשתלמותקרןלניהולאתגרתשל לאקדמאים

2013שנתשלהשנילרבעון(החברה-ולהלןמ"בעוהרוחההברהבמדעי (
ו.(הדוהות-להלןיהדשניהם

ולאחרלידיעתיבתתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוהותאתשבהנתי ולאמהותית

הנהולמהותיתעובדהשלמצגבהטהער
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי מטעיםיהיולא,מבגיסאותםגיתנושבתן

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחס
ולאתרלידיעתיבהתאם.3

תכלולאחרכספיומידעהכשפייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתי הדירקטוריוןבדוה
המצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפים

ואתהכספי .בדותוונהמוצגיםולתקופותלימיםהחברתשלהפעולותתוצאות

,כזוהצהרההמצהיריםבהברהאהריסלצדאנק.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית בקרותשל

בקרותקבענולכךבהתאס.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהלים
או,כאלהונהלים שלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו

שמידעלהבטיחהמיועדיט,כאלהונתליםבקרות
מהותי במהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,להברההמתייחס

שלכהכנהתקופת .הדוהות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרוןהמצהיריםבחברהואחריםאני.5 ולדירקטוריון
-ביותרהעדכניתתערכתנועלבהתבסס,שלה

והחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיות פנימיתבקרה

עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעל
החברהיכולת מידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

.כספי כל(:נ)
בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמית

עובדיםאומנהלים אהריס
.ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמשתיתפקידבעלי

לגרוענדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי

-8-



לאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
מ"בעוהרוחההברהבמדעי

כיפיםמנהלהצהרת
שניתשוהמצגיםשננקטוחפעושתבדברנוסף,ודווהממשלתיותהחברותלתקוותשהתאם

חדוהותנכונותלהבטחת .(2005-התשספו,הדירקטורעחמוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרתסדודח"רו,אני

חכסהדוחותאתבחנתי.1

~
ההשתלמותקרןלניהולההברהשלהדירקטוריוןדוהואתיס

בעותרוחהחברהבמדעילאקדמאים
2013שנתשלהשנילרבעון(ההברה-ולהלןמ" .(הדוחות-להלןיהדשניהם)

ולנחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הדוחות,הדוחותאתשבחנתי ולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמשכולליםאינס

הנהולמוזותיתעובדהשלמצגבהםחסר
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,מיתנושהמצגיםכדי

.בדוהותהמכוסהלתקופה

שאינצ.לידיעתיבהתאס.3

הדוחות,ות!הדוואתשבהנתיולסהר,ונלוותשכרענייניכוללת'
,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון!בדווהכלולאחרכספיומידעהכספיים

הבחינותמכל המצבאתהמהותיות
המוצגיםולתקופותלימיםתחברתשלהפעולותתוצאותואתהכספי .בדוחות

,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולחתקיימותסלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרוונשל

או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאס.בדוחותהנדרשגילוי גרמנו
שמידעלהבטיחהמיועדיה,כאלהונהליםבקרויושלפיקוחנותחתלקביעתם

מהותי שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס .הדוחות

לרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקרההשבון ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתוזערכתנועלבהתבסס,שלה

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתה עלפנימיתבקרה

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווח
לע,לרשום

.כספימיזעולדווחלסכם,ד"
,מהותיקשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עובדיםאומנהליטבהשמעורבים אחרים
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמטתיתפקידבעלי

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי

-
-
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מ"בעוהרוחהחברהבמדאילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהתברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל,תישיימיסחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"!7-9-010מוסדייםתפיםלחוזרשהתאם
.וחסכםביטוח,השן

:כימצהירת,כהןלילך,אני

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
החברהבמדעי בעוהרות

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("והחברה:להלן)מ"
מצגגוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתי%בהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובתןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנתוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמכעיסיהיולא

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי הבחינותמכל,נאותבאופן

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

"
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונתליםבקרותקבענו(

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים
;

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ע
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות18עח)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

והנהליםהבקרותשלתאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופחלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכו;הערכתנועלבחתבססבדוחחמכוסה

דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגיליט(יר
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלתשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלההברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי :כספידיווחעלהמימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה הבקרה

ההברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימית
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב
דיווחעלהחברחשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

1,1,,ו
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מ"בעוהרוחהחגרהבמדעילאסדמאיסההשתלמותקרולניהולהחגרה
כשפיםמנהלהצהרת

7-9-2010מוסדייםגתיםלחוזרשהתאם
שוקאגףשלוגישייסייסחות,תצתרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" .וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרווםדודח"רו,אני

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולההברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
החברהבמדעי בשוהרוח

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":ולהלןמ"

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרשייניכוללתשאינה,ידעתיעלבהתבסס.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

לאור,בושנכללושהמצגיםכדי .בדוההמכוסהלתקופהכהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאוונטנכללובהןהנסיבות

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילויקבי
בקרותשלפיקוחנותחתלקגיעתסגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהלים המיועדים,כאלה
ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלחבטיח ,הדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאהריס

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיוותעלפנימיתבקרהקבענו(נב

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות51ם(8)בינלאומייםדיוותלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוישבי מסקנותינו

התקופהלתום,וזגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווח%ההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותי של
-וכן.כספידיווחעלהחברה

ההשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריסאני.5
לדירקטוריון,המבקר הביקורתולוועדת

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,ההברהשלהדירקטוריוןשל
לגבי :כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתתאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימיזעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

ההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:1)
מעורביםאו אחריםעובדים

דיוותעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקודלהםשיש
.כספי

על,אחראדםכלמאחריוונאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

--/
([11
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לאקדמאיםההשתלמותערולניהולתחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

הכספיהמצבעלדוהותתמצית

(הדשיפשקליםבאלפי)

ליוםלעםליוט
ג2012/12/3ט%3/2ג(ל3/6/30ג

(מבוקר)(מבוקרלא,מבוקאשן)ביאור

נכסים

270נטו,קגוערכוש
170153 חייבים

3164372חובםויתרות
67 מזוממם

676833039,1מזומניםושווי

110,1הנכסיפכלסך
59גג375,1

ם=:י==הש==נש=יננב

%

מניותהון

חתחייבויות

4101נטו,לשבדיםהטבותבשלהתחיובועת
8574 ויתרותזכאים

5009,1290,1זכות
185,1

וההתחייבאחצהחעכלען
110,1375,1l9as
קעע

ר,מחדשסווג(4)
,.א.2ביאירח"

*יל,נ



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה

והפטררווחדוחותתמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גיוסביוםגיוסביוםגיוס

6/302012/12/31/!2(-)12/6/3013/6/30(.)13/6/30ביאור

(מבוקר)מבוקרןא%מבוקףלא),מנוקרללאמבוקהלא)

320,1825,6ב,900,3241,3066נטו,ההשתלמותמקרןניחולמדמיהכנסות

693416מימוןהכנסות

62309-309478אחרותהכנסות

908,3559,3069,2633,1319,7ההכנסותכלסו

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

193,7ן,7908,3559,3069,2633וכלליותהנהלההוצאות

3069,2633,1319,7;908,3559ההוצאותכלסך

----לתקופה(הפסד)רווה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ה

.הכמפייטמהדוחותפרד)בלתיחלקמהפיטהמצורפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.1
ורק,בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

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

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםלעמיתיםומיועדת

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.!

גמלקופתאישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.
."נוסףמידע"-10ביאורראה.2013/12/31ליוםעדחינו

פועליםבקרן..
.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולי

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותERSבינלאומייםדיווחלתקני
שבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות
.האוצר

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

להברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

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

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/6/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייסבדוחות12/6/30ליוםהתשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

נטו,קבוערכוש.ג

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים
%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

-15-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
ג2/6/302012/12/3ג(ל13/6/30

(מביקר)מבוקהלא)(מבוקריאחובההתרותחייבים-3ביאור

(**)12717448מראשהוצאות

('*)375619קשוריםצדדים

-142-אחריםחייבים

16437267חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(מ
.מחדשסווג(..)

ליוםליוםליום
2/12/31ג12/6/3020(.)3/6/30ג

(למבוקר(קר)מבלא)(מבוקרלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבהות-4ביאור

768562חופשהבגיןהתחייבות

25-12קצרלטווחהטבות

101%21נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בשנתח"שאלפי51סך),התקופהבמהלךח"שאלפי24לסךהסתכמומומררתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
ליוםליוםליוט

ג2/6/302012/12/3ג(.)13/6/30

(קר)מב)(קר)מביא(קר)מבשאזכותהתרותזכאים-5ביאור

("*)12263102ומשכורותשכרבשלאחרות1ת)ב1)1התחיעובדים

(*ל421423572לשלםהוצאות

228219226שירותיםונותניספקים

(*ל238585285קשוריםצדדים

11102122111181זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')

מחדשסווג(י*)



(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוטביוםביום

2/31ג0מ12/6/3012(י)12/6/3013/6/30(.)13/6/30

(ומבוקר(מביקרלא,(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקר1לאאחרותהכנסות-6ביאור

----2.פיגוריםמריביתהכנסות

309-309478-הביטוחמתביעתהכנסות

12428ב_.ב_.22ב2אחרותהכנסותכ"סה

לשלששתלששת

לשלושתשש"
לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםפיוטביום

2/6/302012/12/31ג(.)12/6/3013/6/30(.)13/6/30

(למבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקרולאוכלליותהנהלההוצאות-לביאור

530455286206967ונלוותעבודהשכר

25811716355334לדירקטוריםתשלומים

3120191040פחתוהפחתות

1161555076291ביטוחים

22119312192386אשקתמשרדיםותקשורת

1151127353227שעוקופרסום

532,1509,1754749001,3מתפעליםלגורמיםתשלום

(,550526275264059השקעותתיקניהולדמי

389360249121772מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

166112797242אחרות

וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

~

!11נבב112211211נ2נ

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהבשפייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-8ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוהותנכונותלהבטחת

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

.הכספים

הביטוחתביעת-9ביאור

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

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

נושףמידע-10ביאור

,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.א
.מהםנפרדבלתיכחלק

זהובכללהחברהשלההתאגדותבתקנותתיקוניםהכלליתהאסיפהאישרה2013בינואר.ב
.ההוןשוקאגףידי-עלאושרוטרםהתיקונים.משרהנושאישיפויבענייןסעיףהוספת

עבודתותקופתבגיןהוצאותוהחזרשכרלקבלהקודםהחברהל"מנכשלדרישהקיימת.ג
בדוחותכךלשםהפרשהונרשמה,נסיעההוצאותהחזראישרההחברה.החברהל"כמנכ

.הכספיים

עמית"הגדרתוהוספההקרןבתקנון(ההגדרותסעיף)1סעיףתוקן2013.7.11ביום.ד
גמלקופותאישורהקרןקיבלה2013.7.17ביום.התיקוןאתאישרההוןשוקאגף."עצמאי
.עצמאיבמעמדגםעמיתיםצירוףלההמאפשר,מעודכן

מנהלימספרביןהשקעותתיקאתלפצלעקרוניתהחלטהקיבלהחברהדירקטוריון.ה
.תיקים

-18-



השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהחברה

בינייםכספייםדוחות
3201ביוני30ליום

(מבוקריםבלתי)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםנבלתי

2013ביוני30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאזנים

15-12והוצאותהכנסותדוחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



'ושותעמי-בן,רשף,שרהב
חשבוןי"יי

.004AMI-85א.RAHAV, RESHEF
FUBLIC ACCOUNTANTS

(

SR. l05"וז,ס5ו
רהבמנחם,רשףאריאל.,עם-בןחנן

2013באוגוסט8%,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מבוא

:להלן,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלודוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2013ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן" .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותעמיתיםבזכויותהשינויים

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת

עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייסלתקופותכספי
.סקירתנו

הסקירההיקף

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

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאסהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

גש.:.:'
י
י .4יג,,

,
/חשבוןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
8492090-3-972

!

:FAX6442888-3-972

~

:TEL19,59ISRAEL

I

ע
5.81ז[-4."

:

RAUL

'
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערו

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנטשתלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתעחתאס
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוההכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
לרבעוןוהרוחתחברהבמדעי .הדוחוחס-להלן)2013שנתשלחשני

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהניעוץמתותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותית
.בדוהותהמכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

,נאותבאופןמשקפיםהכספייסהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל אתהמהותיותהבחינות

השינוייםאתוכןחקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצב
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמידכםבזכויות

,כווהצהרההמצהיריםבהברהאחריםלצד,אני.4
בהברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרותשל

או,כאלהונהליסבקרותקבענולכךבהוראם.בדוחותהנדרשגילוי גרמנו
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותוותלעביעתס

מהותי עללידיעתנומובא,לקרןהממייחס
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחריםידי .הדוהות

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברה ,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס

בקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת4ה)
שלבתפעלתהאו פנימיתבקרה

ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליטכספידיווחעל
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמשרביט,מהותיתשאעהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ע
דיווחעלהפנימיתבבקרהמששעווניתפקידבעליאהריס

.החברהשלכספי

על,אקראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי ,

ן ן,
נומן

"
1.',/

-,וי
קניגסברמודיתארין

"
היקטוריון
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והרוחהחברהבמעילאקדמאיםהשתלמותסרו

ל"מנכהצחרת
חדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפשלותבדברמסףנזיהמממשלתיותהחברותלתקניתשהתאם
.(2005-התשספו,(הדירקטוריוןודוחתכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

לאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבהנתי.ג
לרבעוןוהרוחתגברהבמדעי

.(הדוחות-בהלן2013שנתשלתשני

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהטהסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל המהותיותהבהירות

השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בהברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליסבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותי עללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס

שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריסידי .הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהוריםבהברהואחריםאני.5
החברהשל ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווהלעכס,.לשם,לרשום

מנהליםבתשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
עובדיםאו אהריס

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

4

-4-



והרוחהתברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בספיםמנהלתצהרת

הדוחותנכתותלהבטחתשניתםוהמצגיםשמקטוהפעולותבדברנוסףשוחהממשלתיותהחברותלתקרתעהתאס
.(2005-ו"התשס,(תדירקטוריוןוחחחכספיים

:כימצחיר,אבודרהםדודח"רו,אני

לרבעוןוהרוחתחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלתכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהשני

~

.(הדוחות-הלן

ולאהר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבתתאם.2
הדוחות,חדוחותאתשבחנתי נכוןלאמצגכולליםאינס

הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל
בהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי

.בדוחותהמכוסהלתקופה

ולאחר,ונלוותשכרענייניכולליושאינהלידיעתקבחתמם.3
הדוחות,הדוחותאוזשבחנתי באופןמשקפיםהכספיים

תוצאותואתהכספיתמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאות
המוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלחעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןחקרןשלהפעילות
.בדוחות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונחליםבקרותקבענולכךבחתאס.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלחונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מחותי שלההכנהתקופתבמתלךבפרט,בתברחאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןתמתייחס .חדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כוותצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלתולדירקטוריון

אובקביעתהמחותיות,ווהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה בקרה

החברתיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאום,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמשרבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:ט
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרתמשמשתיתפקידבעליאחרים

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי זן,,



והרוהההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
ל"מננהצהלה

7-9-2010מוסדייםעפיםלחוזרס"מהת
שוקאגףשלי'תילוייסדוחות,חצחרות-כספידיווחעלפנימיתעקרה' ביטוח,חשן

.(סכון"

:כימצהירת,כהןלילך,אני

לאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעותתדוחאתסקרתי.1
:להלן)והרוההחברהבמדעי

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשחסתייסלרבעון(הקרויי"
חסרולאמהותיתעובדתשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

מצגבו הנחוץמהותיתעובדהשל
,מצגיםאותםנכללובחןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדי .בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

ומידעחרבעונייסהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאתרכספי ,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאוש

הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת
המכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועהחעמיתיסבזכויותהשינוייםאתוכן

.בדוח
ולקיומםלקביעתםאחראיםזוחצחרחהמצהיריםבחברהואחריםאני.4

ונהליםבקרותשל
-וכן;חקרןשלכספידיווחעלחפנימותולבקרההגילוילגבי
ונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(ש

עללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידי ןהדוחשלחהכנחתקופתבמהלךבפרט,בחברחאחרים

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקתנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ננ
דיווח

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
1(8)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוחות

~
ולהוראות5 חתוןשוקעלהממונח

ן

והנהליםהבקרותשלתאפקטיביותאתחערכנו(ג)
אתוהצגנוהקרןשלהגילוישבי מסקנותינו

התקופחלתום,חגילוילגביוהנהליסהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן,הערכתהעלבהתבססבדוחחמכוסה

עלחחברהשלהפנימיתבנקרחשינויכלבדותגילינו(ד)
והברבעוןשאירעכספידיווח שהשפיע

באופןלחשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופן
הפנימיתחבקרהעל,מהותי דיווחעלהחברתשל

-וכן.לקרןהנוגעכספי

החשבוןלרואהגילינוזוהצחרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
לדירקטוריון,המבקר שלהביקורתולוועדונ

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריון
כבקרחלגבי :לקרןתנוגעכספידיווחעלהפנימית

תמחותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתח הבקרה

החברהשלביכולתהלפגועשנפוייססביראשר,כספידיווחעלהפנימית
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

בת,מהותיתשאינהוביןמחותיתבין,תרמיתכל(ב)
מעורביםאוהתנהלהמשרבת אחריםעובדים

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלתםשיש
.לקרןהנוגעכספי

,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל

1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
עפיםמנהלהצהרת

שוקאגףשלוגיטיי0יידחות,הצתתת-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרההתאם
.(וחסכוןביטח,ההון

:כימצהיר,אבודרהסדודח"רו,אני

לאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
:להלן)והרוההתברהבמדעי

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"
שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2

לאור,בושנכללושתמצגיסכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מבגיסאותםנכללובחןהנסיבות

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלכהתבסס.3

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיטבדוחהכופלאחרכספי
בקרןוהתנועהתעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעולותתוצאותואת

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
ונהלים

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוישבי
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהלים ,כאלה
עללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

ידי ;הדוחשלוזתכנהתקופתבמהלךבפרט,בחגרהאתריס

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבעע(יכ
ולכךהכספיהדיווחמהימנונילגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי בהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקני ,ההוןשוקעלהממונה
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגבי מסקנותינו
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליסהבקרותשלהאפקטיביותלגבי

-וכןןהערכתםעלבהתבססבדוחהמכוסה
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרתשינויכלבדוחגילינו(ד)

זהברבעוןשאירעכספי באוששהשפיע
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי של

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברה

החשבוןלרואהגילינוזוההתרההמצהיריםבחברהואחריסאני.5
לדירקטוריון,המבקר שלהביקורתולוועדת

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריון
הבקרהלגבי :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיךכלאק

ס.י
-7-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותטרו

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוטלווט
2/6/30ג(*)3/6/30ג
(מבוקריא(מסקוא%

שוסףרכוש
525,211מזומניםושווימזומנים

316,100177,33 ויתרותחייבים
222.2849.111חובה

**)297.2 747,213
165,112474,35

----------פיננסיותהשקעות
70,743,1038,809,1ךסחיריםחובנכסי

768,937,1 סחיריםשאינסחובנכסי
306,152479,184673,168 מניות
740,603977,534245,579

2צ2הפיננסיותכליד
3 נ
טע

,705הנעמיסכלסך
126,3106,942,2483,098,3

705.126.3העמיתיםזכויות
106!942%098483.3

,705העמיתיםוזכויותהתתחייבויותכלסך
126,3106,942,2483,98(3

ע4

,ב.2ביאורראה,מחדשסווג(מ
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרת(.י)

לדוחותהמצורפיםהבאוריט
כס)

"
.מהטנפרדבלתיחלקתהותם1נייטי4

~

ל

ג"
=

~

.-ןן.,
-8-



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/6/30(")12/6/302012/12/31

(מבקר)(קר)מבלא)(מבקרלא)

שוטףרכוש

240,201983,94693,30מזומניםושווימזומנים

108,2ויק142.2586.11חובהויתרותחייבים

382,203569,106801,32

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

פיננסיותהשקעות

983,653,1749,721,1261,836,1סחיריםחובנכסי

306,152479,184673,168סחיריםשאינםחובנכסי

488,599364,532066,575מניות

349.408306.299419,373אחרותהשקעות

126,814,2898,737,2419,953,2הפיננסיותההשקעותכלסך

508,017,3467,844,2220,986,2הנכסיםכלסך

-----

508,017,3467,844,2העמיתיםזכויות

508,017,3467,844,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

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

.ב_2ביאורראה,מחדשסווג(י)
.לטבלפדיוןגםכוללתהיתרה(..)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאיריס



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/6/302012/12/31(י)13/6/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

605,9977,4139,2מזומניםושווימזומנים

161(")53259חובהויתרותחייבים

658,9236,5300,2

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

פיננסיותהשקעות

787,89411,86621,100סחיריםחובנכסי

)ה
~

111111112קעותאחרות

898,89522,86733,100הפיננסיותההשרעותכלזך

556,99758,91033,103הנכסיםכלסך

=======-=--

556.9958העמיתיםזכויות

"
91033.103

556,99758,91033,103העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

--==-==

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(ל
.לקבלפדיוןגסכוללתהיתרה(.ל

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייטהכספייםלדוחותהמצורפיטהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/6/302012/12/31(ל13/6/30

(מבוקר)(קר)מבלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

680356345מזומניםושווימזומנים

27428חובהויתרותחייבים

707360373
------------------------------

פיננסיותהשקעות

878886-סחיריםחובנכסי

252,4613,2179,4מניות

682.4030,2792,3אחרותהשקעות

934,8521,5857,8הפיננסיותההשקעותכלסך

641,9881,5230,9הנכסיםכלסך

641.9881.5230.9העמיתיםזכויות

641,9881,5230,9העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

--=-=======

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושהלשלושתלששתלששת
החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביום

13/6/30(*)12/6/3013/6/30(")12/6/30

(הפסדים)הכנעות

מיומניםושוויממזומנים

.מהשקעות

סחיריםחובמנכסי
סחיריםשאינםחובמנכסי
ממניות

אחרותמהשקעות

אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
השקעותניהולעמלות
מסים

ההוצאותכלסך

ועל(הפסדיט)הכוסותשדף

900,3

609.1

[

225,6

180,78לתקיפההשאות

-==

(מבוקרלא,(מבוקרולא(מבוקרולא

]62,1(29)877

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

291,40412,26049,8

631,7607,2(158)

(834,27)(979,4)(825,46)

309.15(504.4)(300,1])

397,35536,19(234,50)

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

605]2]

(345,49)9נ,078,37522

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

241,3066,2320,1
923]78423

שש221
156,5019,3525,2

--........................--.--..--.
922,31503,16(870,51)

-=-=-

(מבוקרלא)

670
...........-

421975

135,6

948,22

411י01

684,83

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

15

------------
841405

,ב,2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

הדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
12/6/302012/12/31(י)12/6/3013/6/30(ל13/6/30

(ומבוקר(לאמבוקר,(לאמבוקר,(לאמבוקר)(1לאמבוקר

(הפסדים)הכנסות

840205,2(65)628549,1מזומניםושוויממזומנים

---..-----...-..----..---............--
:מהשקעות

403,41791,38458,25176,7434.135סחיריםחובמנכסי

320,20(158)351,6631,7607,2סחיריםשאינםחובמנכסי

612,6)(934,4)(723,27)798,22ממניות

"
996,31

011.36(224,11)467,14)276.11223.15אחרותמהשקעות

828,81922,33664,18(818,50)761,223

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

5160151268הכנסותאחרות

034,226(966,49)507,82531,35614,18(הפסדיט)ההכנסותכלסן

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

המאות

764,3146,3992,1278.1608,6ניהולדמי

593,1868772412171,2השקעותניהולעמלות

712987172779964.1מסים

069,6001,5936,2469,2ההוצאותגלסך

(435,52)438,76530,30678,15למשפההשאותעל(הפסדים)הכנסותעידף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

מהםכפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלל

חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתnww<לששת

לשנההחודשיםהחודשיםההודשיסהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום,ביוםביום
12/6/302012/12/31(.)12/6/3013/6/30(.)6ש13/3

(תבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכגסות

43703635122מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

86154,4"570,1490,1954סחיריםחובמנכסי

2-1-3אחרותמהשקעות

572,1490,1955866157,4

615,1560,19919014479ההכנסותכלסך

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

המאות

124886739ניהולדמי

452210השקעותניהולעמלות

1281406949תהוצאווכלסך

487,1420,1922852למשפההטאחועלהכנסויגשדף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')

.מהטנפרדבלתיחלקמהומםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאווים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותמסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםההגדשיםהחמשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוטסיוטפיוטביוםביום

13/6/30(.)12/6/3013/6/30(.)12/6/302012/12/31

(מבוקר,(יאמבוקר,(מבוקרולא(1לאמבוקר(האמבוקר

(הפסדים)הגנן

2-29(1)מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

210-721מנכסיחובסחירים

(75(213)(45)(111)150ממניות

111נ6ם[נ1328638אחרותמהשקעות

284(15)(83)(282)383

392(280)(83)(13)283(הפסדים)ההכמותכלסך

.......------.----..--------...ץ----

המאות

1277315ניהולדמי

1237113השקעותניהולעמלות

42-311מסים

514739נ28סךכלההוצאות

3מ(287)(97)(28)255לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדגלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחירשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםגיוסביוםגיוסביום
13/6/301.)11/6/304,6/30(.)12/

"302012/12/31

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקר1לא(מבוקרנלא

483,098,3173,939,2984,136,3855,099,3173,939,2התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

990,153354,154864,79931,78476,326גמוליםמדמיתקבולים

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

(215,262)(914,66)(579,71)(863,128)(235,130)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

222,6935,6904,2745,3752,11השתלמותמקרנותהעברות

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

ממוקדןצבירההעברות

(,358.36)(641,31)(971,37)(6,,415)(935,79)השתלמותלקרמתהעברות

(606,724)(896,27)(067,35)(480,54)(713,73)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

655,219(870,51)16!8922,31503ך,180והוצאותהכנסותמדוחמועבר

705,126,3106,942,2705,126,3106,942,2483,998,3התקופהלתוףהעמיתיטזכהא

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

.ב,2ביאורראה,מהדשסווג(י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםגינייסהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוטביוםביום
ג2/3ג,2/6/302012ג(.)3/6/30ג2/6/30ג(.)3/6/30ג

,ומבוקר(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרולא(מבוקרולא
220,986,2449,861,2264,025,3499,924,2449,861,2התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

974,149564,150961,77941,76648,173גמוליםמדמיתקבולים

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

(242,253)(851,64)(68,י21(855,123)(854,124)לעמיתיםמשממיטט

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

לקרןצבירההעברות

057,5369,5055,2300,3659,9השתלמותמקרנותהעברות

366,4488,3054,2568,1256,6מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(504,130)(813,30)(135,36)(613,59)(099,77)השתלמותלקרנותהעברות

0ש.337)(742.13)(152.1)(465,23)(594.2)מסלוליםביןהעברות

(926,154)(687,39)(33,מ17(221,74)(270,10)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

291,215(435,52)438,76530,30678,15והוצאותהכנסותמדוחמועבר

508,017,3467,844,2508,017,3467,844,2220,986,2התקומהלסוףהעמיתיםזכאות

--=-==-==-==
.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.1

.מהטנפרדבלתיחלקמהואטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזגויותהשינוייטעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשששתלששתלששת

לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוטביוםביוםביום
ג2/12/3נ2/6/3020ג(ל2/6/3013/6/30ג(ל3/6/30נ

(מבוקר,(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרולא(מסקריא

033,103369,72904,101409,79369,72התקשהלתחילתתעמיתיטזכויות

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

~
Qt>tlp371,3168,3612,1672,1468,7גמוליםמדמי

............--.........................................................
(832,8)(891,1)(233,3)(803,4)(226,5)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

021,1358,1720383765,1השתלמותמקרנותהעברות

805,2421,23372,1712,13743,39מסלוליטביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(667,5)(827)(551,1)(754,1)(422,2)השתלמותלקרנותהעברות

(824.7)(552,1)(190,2)(421.3)א.513)מסקליםביןהעברות

716,11017,28(649,1)604,19(109,3)נסו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

922852011,4נ,487,1420והוצאותהכנסותמדוחמועבר

556,99758,91033,103נ556,99758,9התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלשחותהמשרפיםהבאורים

-18-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיטהחודשיטהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםגיאגיאביוםביום
2/6/302012/12/31נ(.)2/6/3013/6/30ג(.)3/6/30נ

(1מבוקר(מבוקריא(מבוקרלא,(מבוקרהאממקחהא

230,9355,5816,9947,5355,5התקתהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

645622291318360.1גמוליםמדמיתקניטט

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

תשלומיטלעמיתים

"
(141)(172)(129)05ק)(15

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

לקרןצבירההעברות

14420812962328השתלמותמקרנותהעברות

990516473268343,3מסלוליםביןהעברות

מהקרןצגירההעגרוה

14)השתלמותלקרנותהעברות

"
(8

"
(285)(1)(187)

(1.ן81)(254)(557)(539)(054.1)מסלוליםביןהעברות

75303,2(240)137(334)נטו,צבירההעברות

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

לתקפההוצאותעל(הפסדיט)הכגסותעודף

353(287)(ה9(28)255והוצאותהכנסותמדוחמועבר

641,9881,5641,9881,5230,9התקופהלסוףהעמיהיםזכאות

-.==-==========--===

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(וי

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

ידי-עלבנאמנותמנוהלת("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן.א
.מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברם
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" .והרוחההברהבמדעיאקדמאיםשהםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.השתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
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