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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2013לשנתההנהלהסקירת

הקרןשלכללייםמאפיינים.1

ידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן*
להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

.("החברה"

."התאגידפעילות"-1בפרקהחברהבדוחראההחברהעלנוסףמידע*

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיהמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן*

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*

.עצמאיםאושכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

ושל1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלתההפקדותסכומי* .המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי*
.השתלמותאותסכוןלמטרותלקרןמופרשים

:השינוייםתמציתלהלן.המדווחתהתקופהבמהלךשונוהחברהשלהיסודמסמכי*

החברהשלההתאגדותבתקנותתיקוניםהכלליתהאסיפהאישרה2013בינואר.1
אגףידי-עלאושרוטרםהתיקונים.משרהנושאישיפויבענייןסעיףהוספתזהובכלל
.ההוןשוק

.עצמאיבמעמדעמיתיםקליטתהמאפשרבאופןהקרןתקנוןתוקן2013.7.10ביום.2
שיאפשרבאופן,הקרןבתקנוןתיקוןהכנסתהדירקטוריוןאישר2013.5.27ביוס.3

התנגדותולאור.והרוחהחברהבמקצועותאקדמאיםשלוילדיםזוגבנירגנותצירוף
טרם,ענפיותבקופותמשפחהקרוביצירוףלאפשרההוןשוקאגףשלהעקרונית

.לאוצרבנושאבקשההוגשה

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללהברהניתנותפעולשירותי*
ואתוחקרןהחברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13.12.31ליוםעד("הבנק"

שלווהוועדותהדירקטוריון,התברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
לתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוף
,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדות
אתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםההל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני
.מ"בעההוןשוקשירותילאומימחברתהתפעולשירותימכלול
.2013לשנתודיווחיםלדוחותהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיסם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיס

אתמקבלתהחברה2014.1.1מיוםהחל.13.12.31ביוםהסתיימהההתקשרות
.מ"בעמחשביםאמןומחברתמ"בעההוןשוקשירותילאומימחברתהללוהשירותים
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקרןשלכללייםמאפיינים.1

17ליוםעד,הקרןשלההשקעותתיקאתלבדהניהלהמ"בעערךניירותפסגות*
.2013באוקטובר
ביןהכלליהמסלולשלהסחירותההשקעותתיקאתלפצלהחליטהחברהדירקטוריון

ההשקעותמנוהלות13.10.18מיוםהחללפיכך.שוויםבחלקים,תיקיםמנהלישלושה
ומיטבמ"בעהשקעותניהולאמגן.אי.בי.אי,מ"בעערךניירותפסגותידיעלהאמורות

שנישלההשקעותתיקיאתלבדהלנהלממשיכהפסגות.מ"בעהשקעותתיקיניהולדש
.האחריםהמסלולים

כלליישוםופועלים,מכךהמשתמעכלעלהתיקיםאתמנהליםהאמוריםההשקעותבתי
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםחקרןנכסי*

התאגידעסקיעלבדוחראהנוסףלמידע.השקעהמסלולישלושהמנוהליםבקרן* -6בפרק

.החברהשלהכספייםבדוחות"הכנסותופילוחשירותים,מוצרים"

.החברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקרןלניהולבנוגעמידע*

הקרןעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחי.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
%50.89,הכלליהמסלולנכסימכלל%08.79הוא2013בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות

.מניותמסלולנכסימכלל%30.69-ו,ח"אגמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכמפסאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותו

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

שנים3.2,הכלליבמסלולשנים8.1הוא2013בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מניותבמסלולשנים4.2-ו,ח"אגבמסלול

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדי

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

589,35(512,3)496,37605,1שכירים
ביתרהחשבונותמתוכם

ללאח"ש500עדשל
675(835)414,196האחרונהבשנהתנועה
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ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימילול

המטלולשלההשקעהמדיניות

שלדעתהשיקולפי-ועלהדירקטוריוןמדיניותפי-עלהעמיתיםכספימושקעיםבמסלול
.התחיקתיההסדרפי-על,ל"ובחובארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדת

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

220,986,2לעומתח"שאלפי899,144,3-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
מהרווחיותנבעהמסלולבנכסיהגידול.%31.5שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםה"סאלפי

.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעתבאפיקי

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%03.5-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%03.1-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%76.389שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%91.56-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%49.61-כשיעורםהיהשבה,הקודמתחשנהתוםלעומת(%45.7)שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%26.4-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%65.5-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%62.24)שלבשיעור
שאינןחדשותהשקעותביצועואיסחירהלאבאפיקמפדיונותנובעתהירידה.הנכסים
.סחירות

שלבשיעורירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%68.17-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%26.19-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%20.8)

.במניותההשקעהלהקטנתבמקבילסלבתעודותההשקעהמהגדלתנובעתהירידת

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%80.15-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%50.12-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוסלעומת%34.26שלבשיעור
.במניותההשקעהלהקטנתבמקבילסלבתעודותההשקעהמהגדלתנובעתהעלייה.הנכסים
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

-תשואתשיעור
תשואהמדדתאפיק

משוקללתהייחוסהקרןמנכסי
באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזיםהשקעהאפיק

%65-100א"ת

11MSCI-%35%92.16(3)%72.5ג%78.33Countriesמניות

%70-שנים5-2שקליממשלתי
%16.1נא%30%04.4-שנים5-2צמודממשלתי%78.28ממשלתיח"אג

%70-60בונדתל
%04.2(5)%30%22.6-שקליבונדתל%74.32(1)קונצרניח"אג

,ן"נדלקרנות)אחר
קרנות,סיכוןהוןקרנות

PE,100%12.15%02.0א"ת%11.0גידועןקרנות

%69.1%08.0מ"מקמדד%59.4(2)מ"פק,פרטי,ש"עו

%00.100%02.9נ"סה

%58.8המסלולתשואת

%440הפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(1)
.מ"פק,פרטי,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(2) תמדדתשואת(3)

11גCountriesמדדתשואת.%12.15-100א"

.

MSCI-%25.20.
.%87.2-שניס5-2צמודממשלתימדדתשואת.%54.4-שנים5-2שקליממשלתימדדתשואתמק

.%93.5-שקליבונדתלמדדתשואת.%35.6-60בונדתלמדדתשואת(5)

-5-
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ח"אגמסלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי033,103לעומתח"שאלפי879,94-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן ש
מהצבירהנבעהמסלולבנכסיהקיטון.(%91.7)שלירידה,2012בדצמבר31ביוםח" השלילית

.מההשקעותהרווחיותבקיזוזהעמיתיםזכויותשלנטו

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%40.3-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%08.2-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%58.63שלבשיעור
.הנכסים

מדדתשואתי

הייחוס
באחוזיםייחוסמדדלתקנוןבהתאםח"אגמסלולהשקעהמדיניות

היקף.מניותיכלוללאאשרהשקעהמסלול
קצרימלוותלרבותמדינהח"באגההשקעות

%50-שנים2-0מדדממשלתיהנכסיםמהיקף%50לפחותיהיהמועד

(*)%50%18.2-שניס2-0קבועממשלתיכספימושקעים,לאמורבכפוף.במסלול
פי-ועלהדירקטוריוןמדיניותפי-עלהעמיתים
נכסבכלההשקעותוועדתשלדעתהשיקול
ההסדרפי-על,ל"ובהובארץ,להשקעההמותר

.התחיקתי

%673המסלולתשואת

(%491)(עודפתתשואה)הפרש

%12.2*%50+%25.2*%50=%18.2(ה



2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

מניותמסלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

ח"שאלפי230,9לעומתח"שאלפי526,12-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן הגידול.%71.35שלעלייה,2012בדצמבר31ביום
החיוביתמהצבירהנבעהמסלולבנכסי

.השוניםההשקעהבאפיקיומהרווחיותהעמיתיםשלנטו

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%91.9-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%74.3-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%06.165שלבשיעור
.הנכסים

שלבשיעורירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%82.38-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%28.45-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%25.14)

.במניותההשקעהלהקטנתבמקבילסלבתעודותההשקעהמהגדלתנובעתהירידה

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%88.50-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%08.41-כשיעורםהיהשבח,הקודמתהשנהתוםלעומת%84.23שלבשיעור
.במניותההשקעהלהקטנתבמקבילסלבתעודותההשקעהמהגדלתנובעתהעלייה.הנכסים

--
מדדתשואת

הייחוס
באחוזיםייחוסמדדלתקנוןבהתאםמניותמסלולהשקעהמדיניות

.במניותיהיובמסלולמההשקעות%50לפחות
%60-100א"ת

(*)Countries11)/MSCI-%30%32.15שלדעתהשיקולפי-ועלהדירקטוריוןמדיניות
%10-מ"מקמדד,להשקעההמותרנכסבכל,ההשקעותוועדת

..

.התחיקתיההסדרפי-על,ל"ובהובארץ

o/A3e14המסלולתשואת

%890הפרש

%12.15*%60+%25.20*%30+%69.1.%10=%32.15(י)
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הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניחולמדיניותעלמידע .המנהלתהחברה

הקרןנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמוכותסגסנובעיםהנזילותצרכי
ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

נזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםיהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
.מניותבמסלול44.1-וח"אגבמסלול12.1,הכלליבמסלול21.1הואלמשוךרשאים למשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה

היתרותאת
.שצברו

2013/12/31'כזיקות
(),

(ח"שובאלפינכסים
כללי.עסלול

~

מניותמסלולח"סלולאג

639,996,2763,94492,12וסחיריםנזיליםנכסים

--573,2שנהעדשלמ"מח

--514,132שנהמעלמ"מח

173,1311634אחרים

899,144.3879.94526,12הכלסך

ובמסלוליםשנים12.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
ועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים0-האחרים
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועד

כבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכל
.שניםאפסשלמ"מח

-2בפרקלעילראההקרןעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
עמיתיזכויותניתוח" הקרן

".

שוקייווני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלהתשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
והבריםהמתאם,התיקיםמנהלינציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדת

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעהההברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת

עלבהתבססח" המלצותועלהנוהל
.התיקיםמנהלי

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2013בדצמבר31ליום

חוץבמטבעלמדדבהצמדה
בהצמדהאוהמחיריםללא

הכלסדאליולצרכןהצמדה

ח"שאלפי
כללימסלול

340,705,1227,979332,460899,144,3המסלולנכסיסך

באמצעותבסיסלנכסיחשיפה
(411,83)(411,83)--דלתאבמונחינגזריםמכשירים

ח"אגמסלול
905,64974,29-879,94המסלולנכסיסך

מניותמסלול
480,8-046,4526,12המסלולנכסיסך

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2013בדצמבר31ליום
-

-ו%+%1
אחוזים

:ההשקעותתיקתשואת

%97.1(%86.1)כללימסלול

%63.2(%50.2)ח"אגמסלול

-מניותמסלול



והרוחהחברהבמדעילאסדמאיטהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

הונייםבמכשיריםהשקעותעבורמשקלענפיתחשיפהפירוט3.2.4

בללימסטל

2013בדצמגר31ליום

מסךשיעורבמדדבחרותבמדדנסתרות
הנכסיםהכלסדל"בחיחיתלמניית100א"ת

%ח"שאלפי
משקענף

בנקים

ביטוח

ביוסד

הטכנולוגי

ושירותיםמסחי נדל
ובינוין"

תעשיה

ואחזקותתשקעה

וגזנפטחיפושי
אחר

04055%18ג00-357,5נ,698

25%5,גא503,16-338,9

7,25%5א376,5-331,20

387,35335,2820,30542,68%12

040,34128543,31711,65%12

313,43579,42557
*441%9

121%22,נ245,89267,2439,3095

735,25-999,14734,40%7

076,30-753,22829,5%10

--418418%0

9255,166935,555,ש373,380הכלפך

~

Qh

מניותמסלל

2013בדצמבו31עיים

נסחרות

מסדשיעורמניותנמדדבמדדנסחרות
הנכסיםהכלסדהיתר100א"ת

%ת"שאלפי
משקענף

גנקים

ביטוח
ביומך

טכנולוגיה

ושירותיםמסחר

גביניין"נדל
תעשיה

ואחזקותהשקעה

וגזגפםחיפושי

בש

973-973%20

%7ע331-3

12%2נ-112

48056536%11

4156421%9

64630676%14

082,120102,1%23

316-316o/6e

396-396o/8e

2-861.4%100ג751,4



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אשראיסיכוני3.4

אתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
(ישאס)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחות

עלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימיבדרוגאו
.תנאיהועלההשקעהסכום
השקעהכללי)גמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחלים

.האשראי

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2013בדצמבר31ליום

כ"התסחיריםשאינםסחירים
ח"שאלפי

כללימילול
447,732,1898,133345,866,1בארץ

261,57-261,57ל"בחו

708,789,1898,133606%92,1חובנכסיהכלסך

ח"אגמסלול
532,91-532,91בארץ

532,91-532,91חובנכסיהכלסך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפינ

לדירוגיםבחלומהנכסיםפיאט2.3.4

:(י)מקומידירוג,2013בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

ח"אגמטלולכללימסלול

בארץסחיריםחובנכסי
889,920630,74ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

823,436927,8ומעלה/[בדירוגכן

ATYבדירוג BBB175,372975,7

-560,2מדורגלא

447,732,1532,91בארץסחיריםחובנכסיהכלסך
.-..............-...............

בארץסחיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

-381,95ומעלה/[/(בדירוג

-533,37/[עדBBBבדירוג

-984מדורגולאBBB-מנמוך

-898,133בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך
--------------------------------

345,866,1532,91באדץחובנכסיפנלסך

+/[ועד-ע[כולל!1דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפינ

(המשך)לדירוגיםבחלומהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)בינלאומידירוג,2013בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

כללימסלול

ל"בחוסחיריםחובנכסי
:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

557,6ומעלהAA:בדירוג

342,37/[עדBBBבדירוג

3נ,BBB362-נמוךמ

7ש,261ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

.+/[ועד-11כולל14דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2013לשנתההנהלהסקירת

(הדשיטשקליטבאלפי1

2013בדצמבר31ליום

ח"אגמסלקכללימסלול
%סטם%סכום

כ"מסהשלחאללי1!!מסהח"שאלפי

משקענף

162,342%18777,5%6בנקים

747,83%4876%1ביטוח

%0-805%0ביוסד

845,25%1594%1טכנולוגיה

566,145%8694,2%3ושירותיםמסחר

802,4%5!068,208%1ובינהן"נדל

983,32ZQ/O509,1%2תעשיה

142,109%6650%1ואחזקותהשקעה

%0-410,1%0מזנפטחיפושי

%0-988,52%3אחר

890,920%47630,74%81ממשלתי

323%100532,91%100נ,416הכלסד

-14



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגייסהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון

.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים.2013בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור

~
52.0ומעלה1

110.2

40.77מדורגלא

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיתביועצתנעזרתהחברה

פיגוריםחובותבגביתלטיפולנוסףמשפטי-יועףבשירותיוכןשלההדירקטוריון
.ממעסיקים

-15-
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שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאוניםאתביקרנו

עלהדוחותואתוההוצאותההכנסותעלהדוחותאת,2012-ו2013בדצמבר31לימים("הקרן" לשניםהעמיתיםבזכויותהשינויים
הינםאלהכספייםשחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו

אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתנועלבהתבסס

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואת)ערכנ

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי
הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית
המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים
הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנובכללותה

לגבימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,)לדעתנ
הבחינותמכלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראותובהתאםגמלקופות

פעולותיהתוצאותאת,2012-ו2013בדצמבר31לימיםהקרןשלהכספימצבהאת,המהותיות
.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםשלההעמיתיםבזכויותהשינוייםואת

,"כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת"בדברב"בארהPCAOBלתקניבהתאם,גםביקרנו
הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרחאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013,בדצמבר31ליום

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014במרץ24מיוםשלנווהדוחcosoידיעלשפורסמה
.הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהכקרהאפקטיביות

עי4
חשבונךרואי

2014במרץ24,אביבתל

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
FAX6442888-3-972:.TEL69719:מ6492090-972

(

~
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהשחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

והרוהנלהלןהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013לשנת("הקרן"-

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נ4-
~
,"",ע



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,כהןלילך,אני

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013לשנת("הקרן"-

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחסחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווהלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אתראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יו,ו,,י
ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-התשספוהדירקטוריוחודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013לשנת(הקרויי"-

,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
עובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות
לא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
תוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםחקרןשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולות

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יי,י,,י

"



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013לשנת("הגמלקופת"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכמפייסהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסחהתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן,הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.בגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מנכייל,כהןלילךתאריך
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת
שלוגיליייסיידיחית,הצהלית-כספידיווחעלפנימיתובקיה7-9-2010מוסדייםגיפיםלחוייכהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013לשנת("הגמלקופת"
נכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2

שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשל
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בו

.בדוח
כספיומידעהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3

,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחר
למועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות

.בדוחהמכוסיםולתקופות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלהתכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסחהתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרחשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלאונ2אמועתמאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

החברותתקנותלפיכיפידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
(כספידיחחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלדוחותהממשלתיות

2007-התששייח

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
בקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
.ההשתלמותבקרןכספידיווחעלנאותהפנימית
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרחמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

עלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסומודל"
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספיהדיווחעלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרה

.אפקטיביתהיא2013.12.31ביוםהמסתיימת

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

""נ קניגסברגןמודי
'11

לירקטוריון;הו"

כהולילך

~

מנכייל

כספיםאבודרמש54נהלדודח"רו

ר1לז/רי
תאריך
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"
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותרן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

במדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה":להלן)מ"בעוהרוחהחברה
.כספידיווחעלנאותה
קרן":להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת

החברהשלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננה("ההשתלמות

חשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגבי
לכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובלים
הינןאלומערכותכינקבעאסגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכות

שלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביות
.כספידוח

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייסוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קרןשלהפנימיתחבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעלההשתלמות

Committee-השלהפנימיתהבקרהבמודל of Sponsoring Organizations of the Treadway

~ (COSO) Commissionמאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס
~

elievesl31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרה,2013בדצמבר

,ז
הדירקטוריוןר"יו,קניגסברגמודי

ל"מלכ,כהןלילך

אבודדודח"רו

"
כספיםנהל

ריךתא
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמניות?לבעלהמבקרהחשבוןשאהדיח
כיפיייווחעלפנימיתבקרהבדברייסמןביטוחההוושוקעלהממתהלהוראותבהתאם

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליום("הקרן"להלן)מ"בע
חו00(166וח80,0חסק8(טחו01Organizations-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשל

קרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.)coso-להלן)Treadway(חסן88ווחחוסכ
לקיוםאחראים("המנהלתהחברה":להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמות

פנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםהקרןשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה
כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקרןשלכספידיווחעל

עלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורף
.ביקורתנו

Public-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Company Accounting Oversight Board
רואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה(04ק(8כ)

מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבון
כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימתאסביטחוןשלמבירח

שקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.חקרןשל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשה
.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכון

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
לכלליבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגבי

וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםגמלקופותלגבימקובליםחשבונאות
קרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרד

בפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאהכוללתהשתלמות
הוצאתםלרבות)הקרןנכסישלוחהעבחתהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סביר

דוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותה
שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםגמלקופותלגבימקובליםחשבונאותלכלליבהתאםכספיים
והוצאתכספיםושקבלתהממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

ובכפוףהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.להרשאותבהתאםרקנעשיםהקרןשלכספים
גילויאומניעהלגביבטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-1;דיןפי-עלהחליםולהוראותלכללים
שיכולה,הקרןנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועד
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיות

.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבולותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
.לרעהתשתנההנהלים

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
בקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםהקרןשל

:cosoידיעלשפורסמהפנימית
נ3לימיםהקרן4להכשפייסהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

והדוח2013בדלקבר31ביוץשהסתיימהבתקופההשגיסמשלושאחתולכל,2012-ו2013בדצמבר
כסדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2014במרץ24מיום,שלנו

"
1__"ילט

,
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי
(תישיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש
774,162177,33מוומניםושווימזומנים

3387.10297.2חובהויתרותחייבים

161,173474,35

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

פיננסיותהשקעות

4240,881,1768,937,1סחיריםחובנכסי

5898,133673,168סחיריסשאינםחובנכסי
6798,560245,579מניות

7207.503323.377אחרותהשקעות

143,079,3009,063,3הפיננסיותההשקעותכלסו
------------------------

304,252,3483,098,3הנכסיםכלסך

-8529,1זכותויתרותזכאים

775.250.3483.098.3העמיתיםזכויות

העמיתיוזכויותההתחייבויותכלסך
*304,252,3483,098,3

==========

מהדוחותנפרדבלתיחלקגויםהמצורעיךהביאורים

/כספימנהלל"ומנכדירקטורהדירקטוייוןר"יוהכספייםהדוחות
-25-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20132012ביאור

שוטףרכוש
311,158693,30מןומניםושווימזומנים
3213.10108,2חובהויתרותחייבים

524,168801,32

---------------------
פיננסיותהשקעות

4708,789,1261,836,1סחיריםחובנכסי

5898,133673,168סחיריםשאינםחובנכסי
6935,555066,575מניות

7834.496419.373אחרותהשקעות

375,976,2419,953,2הפיננסיותההשקעותכלסו

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

899,144,3220,986,2הנכסיםכלסך

===========

-8529,1זכותויתרותזכאים

370.143.3220.986.2העמיתיםזכויות

899,144,3220,986,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש

222,3139,2מזומניםושווימוומני0

3125161חובהויתרותחייבים

347,3300,2

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

פיננסיותהשקעות

4532,91621,100סחיריםחובנכסי

7-112אחרותהשקעות

532,91733,100הפיננסיותההשקעותכלסך

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

879,94033,103הנכסיםכלסו

=-=======

879,94033.103העמיתיםזכויות

879,94033,103העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליך

;===
-

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהתיםתמצורפיםהביאורים



והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש

מזומניםושווימזומנים

חובהויתרותחייבים

פיננסיותהשקעות

סחיריםחובנכסי
מניות

אחרותהשקעות

הפיננסיותההשקעותכלסך

הנכסיםכלסן

241,1345

34928

11290373

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

4-886

6863,4179,4

7373.5792.3

236,1181857

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

526,1291230

;=======;

526.12230,9העמיתיםזכויות

526,12230,9העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

===========

.הכתפייםמהדוחותנפרזבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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והרותהתברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכעות

106,1336,2841,1מזומניםושוויממזומנים

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

623,89609,139305,36סחיריםחובמנכסי

121,12320,20273,4סחיריםשאינסחובמנכסי
(579,151)245,91171,32ממניות

(384,14)490,69201,36אחרותמהשקעות

479,262301,228(385,125)

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

7268213אחרותהכנסות

(331,123)657,263705,230(הפידים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9029,8825,6518,7ניהולדמי
10583,3250,2071,1ההשקעותניהולעמלות

13209,2975.1255.1מסיס

821,13050,11844,9ההוצאותכלסך

(175,133)836,249655,219לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

.הכספייםמהדוחותנפרזבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ותוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

22011ב201320ביאור

(הפסדים)הכנסות

040,1205,2721,1מוומניסושוויממזומנים

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

:מהשקעות

095,86434,135236,35סחיריםחובמנכסי

121,12320,20273,4סחיריםשאינםחובמנכסי
(800,150)617,90996,31ממניות

(285,14)644,68011,36אחרותמהשקעות

477,257761,223(576,125)

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

7268213אחרותהכנסות

(642,123)589,258034,226(הפידים)ההכשותכלסך

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

הוצאות

9754,7608,6407,7ניהולדמי
10527,3171,2043,1ההשקעותניהולעמלות

13191,2964,1252,1מסים

472,13743,10702,9ההוצאותכלסך

(344,133)117,245291,215לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויטהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

הכנסות

63122105מוומניסושוויממזומנים

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

526,3154,4069,1סחיריםחובמנכסי
-33אחרותמהשקעות

529,3157,4069,1

------------------------------------
592,3279,4174,1ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9249202100ניהולדמי
10286623ההשקעותניהולעמלות

277268123ההוצאותכלסך

------------------------------------
315,3011,4051,1לתקופההוצאותעלהכנטותעודף

.הכספייםמהיוחותנפרזבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוההחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

3915מזומניםושוויממזומנים

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

-221סחיריםחובמנכסי
(779)628175ממניות

(99)843187אחרותמהשקעות

473,1383(878)

(863)476,1392(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9261511דמיניהול

1028135ההשקעותניהולעמלות

1318113מסים

723919ההוצאותכלסד

(882)404,1353לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהסיםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי

(חרשיםשקליםבאלפי)

השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

גמוליםמזמיתקבולים

לעמיתיםתשלומים

לערןצבירההעברות
השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירההעברות

השתלמותלקרנותהעברות

נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

והוצאותהכנסותמדוחמועבר

השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

483,098,3173,939,2796,071,3

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

551,323476,326246,322

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

(694,243)62ק,215)(352,238)

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

346,11752,11128,9

(089,194)(358,136)(128,87)

(743,182)(1241606)(000,78)

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

836,249655,219(175,133)

2501775,3483,310989391173,2

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

.הכשפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

201320122011

220,986,2449,861,2286,036,3השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

--------------------.-.....
540,314648,317644,317גמוליםמדמיתקבולים

............--------............
(200,237)53ק,242)(874,229)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

872,8659,9593,8השתלמותמקרנותהעברות

484,7256,6950,4מסלוליםביןהעברות

מתקרןצבירההעברות

(764,84)(504,130)(857,183)השתלמותלקרנותהעברות

(716.50)(337.40)(132.5)מסלוליםביןהעברות

(937,121)(926,154)(633,172)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(344,133)117,245291,215והוצאותהכנסותמדוחמועבר

370,143,3220,986,2449,861,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאוריט



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

033,103369,72433,29השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיטזכויות

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

386,7468,7474,3גמוליטמדמיתקבוליט

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

(461,6)(832,8)(063,8)לעמיתיםהשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

564,1765,1378השתלמותמקרנותהעברות

659,5743,39474,50מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(907)(667,5)(475,9)השתלמותלקרנותהעברות

(073.5)(824.7)(540.8)מסלוליםביןהעברות

017,28872,44(792,10)נטו,צבירההעברות

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

315,3011,4051,1והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

879,94033,103369,72השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

=;===;;;

הכספייםמהדוחותנפרזבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

230,9355,5077,6השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיטזכויות

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

625,1360,1128,1גמוליםמדמיתקבולים

-.....----.-........----....--
3ק)(141)(415)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

910328157השתלמותמקרנותהעברות

341,2343,3134,2מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(457,1)(187)(757)השתלמותלקרנותהעברות

(769,1)(181.1)(812.1)מסלוליםהעברותבין

(935)682303,2נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(882)404,1353והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

526,12230,9355,5השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיטזכויות

=;;==ג;

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויטהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כלליץ1ביאור

ידי-עלבנאמנותמנוהלת("הקרן"לחלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
.("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

.1968ביוני7ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
,2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות

גם

"
,(נכסיםשוויחישוב)

ביטוחההוןשוקאגףולהוראותשוויךתישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
ידיעלהנדרשותובתוספות("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון .הממשלתיותהחברותרשות

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדותותהכספיהדיווח.2

וההתחייבויותהנכסיטהצגת.ב

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מוומניסושווימזומנים.1

יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאוןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

-37-



"
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשד)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות.2

שערלפי,המאוןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-
בשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

.המאוןליוםהיציגיםחהליפיןשעריולפי,בונסחרותשההשקעותמוסדראחר

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאילפיננסיותהשקעות

במכרזהזוכההחברהידיעלשנקבעלשערוךבהתאם-סחיריםשאינםחובנכסי-
.זהלנכסשערוךשניתןככל,מחיריםלציטוט

העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוסהאפיעל-)FORWARD(עתידייםחווים-
סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאזןליוםותמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח.החוזה
,הכספיהמצבעלבדוח"וכותויתרותוכאים"סעיףאו"אחרותהשקעות"סעיף .הענייןלפי

שוויעלחקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
.השקעותועדתהחלטתפיעל-סחירותלאמניות-
בהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסהרהופסקשבהם,חובאגרות-

אושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכות,בגינןלתשלומים
.החברהשלההשקעותועדתידיעל

חוץבמטבעעסקאות.4

בהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער

.המאזןליוסהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

-38-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשו)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשד)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

לקבלודיבידנדריבית.5

לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדתהפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-
.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן

-היוםאתעבראשרדיבודנד-לקבלדיבידנד-
~
EXלתאריךעדהתקבלוטרם

.המאזן

העמיתיכןזכויות.6

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינם

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201320122011

(באחוזים)

91.144.155.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

66.7(30.2)(02.7)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

3%20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

חובההתרותחייבים-3ביאור

בדצמברנ3ליוםמצרפי
20132%20

778,1969,1לקבלודיבידנדריבית

14159המנהלתהחברה

148169הפקדותבגיןחייבים

-447,8ח"מטמכירתבגיןחייבים

292871222תובההתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

3%202012

754,1955,1לקבלודיבידנדריבית

12153המנהלתהחברה

-447,8ח"מטמכירתבגיןחייבים

213הורהויתרותחייביםהכלסך

~

2128,2

בדצמבר31ליוםח"אגמסלול

3%202012

910לקבלריבית

15המנהלתהחברה

115146הפקדותבגיןחייבים

122262חוגההתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותמסלול

20132012

154לקבלדיבידנד

1ןהמנהלתהחברה

3323הפקדותבגיןחייבים

4228חובהויתרותחייביםהכלסך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי1

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר%3ליוםמצרפי
3%202012

519,995527,111,1ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

721,885241,826להמרהניתנותשאינן

מחיריםחובנכשיהכלסך

~
taaLa242221268

בדצמבר%3ליוםכללימסלול

3%202%20

889,920634,025,1ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

819,868627,810להמרהניתנותשאינן

--
24282228ftwaaaסחיריםחענכסיהכלסך

l

בדצמבר%3ליוםח"אגמסלול

3%202%20

630,74007,85ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

902,16614,15לחמרהניתנותשאינן

--
adטחיריםחובנכשיהכלסך

~
l aa

בדצמבר31ליוםמניותמסלול

3%202%20

886-ממשלתיותחובאגרות

886-סחיריםחובנכסיהכלסך

-!4-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

:קונצרניותחובאגרות

041,78638,94להמרהניתנותשאינן

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

848,55024,74בבנקיםפיקדונות

911לאחריםהלוואות

857,55035,74

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

נUiass16812סחיריםשאינםחובנכסיהכלסך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוהותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בזצמבר31ליוםמצרפי
20132012

027,560416,578סחירותמניות

771829סחירותלאמניות

160221122245מניותהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימילול

20132012

164,555237,574סחירותמניות

771829סחירותלאמניות

wafieיגף975מניותהכלסך

בזצמבר31ליוםמניותמסלול

20132012

863.4179,4סחירותמניות

taa171.4מניותהכלסך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשבתהכשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

אחרותהשקעות-7ביאור

מצרפי

בדצמבר31ליום:הרכב.א
20132012

סחירותאחרותהשקעות

516,497466,372סלתעודות

559676מובניםמוצרים

075,498142,373

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

שחירותשאינןאחרותהשקעות

423,2181,4סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

-709,2נגזריםמכשירים

132,5181,4

207,503323,377אחרותהשקעותהכלסך

:נגזריםמכשירים.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליום
20132012

-(411,83)זרמטבע

-44-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיםשקליפבאלפי)

(המשן)אחרותהשקעות-7ביאר

כללימסלח

בדצמבר31ליום:הרכב.א
20132012

סחירותאחרותהשקעות

143,491674,368סלתהודות

559564מיבניםמוצרים

49117023691238

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

סחירותשאינןאחרותהשקעות

423,2181,4סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

-709,2נגזריםמכשירים

132,5181,4

---------------------- הכעמן
834,496419,373אחרותהשקעות

:נגזריםמכשירים.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפהסכוםלהלן

בדצמבר31ליום
20132012

-(411,83)זרמטבע

ח"אגמסלול

בדצמבר31ל11ט:הרכב

20132012

סחירותאחרותהשקעות

112-מובניםמוצרים

%11.אחרותהשקעותהכלסך

מכיורומסלול

בדצמבר31ליוםיהרכב
20132012

סחירותאחרותהשקעות

373,6792,3סלתעודות

373,6792,3אחרותהשקעתיהכלסד



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםבאלפי)

זכותויתרותזכאים-8ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

-529,1נגזריםבגיןהתחייבויות

22זכותויתרותזכאיםהכלסך

~
_.ב_.11

ניהולדמי-9ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדצמברג3

201320122011

עללגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2%2הדיןהוראותפי

%25.0%22.0%25.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתחגספייטלדוחותגיאורים

(הדשיםשקליםבאלפי1

השקעותניחולעמלות-0נגיאור

נדצמבר1נביוםשהסתיימהלשעה

201320122011201320122011

שעיח"בשא

מצרפי
625,1545,1917%068,0%063,005951.0(י)ערךמירותשלומכירהקניהעמלות

')ערךניירותשלשמירהדמיעמלות
"

95--00354.0--

:חיצוניניהולעמלות

73168154%002.0%006,0%005.0('י)השקעהבקרנותהשקעותבגין

790,1537%056,0%018,0(.י*)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

582,2ua2221עמלתוי"מח

גללימסלול

596,1471,188906954.0%065,0%061.0(גיערדגיורותשלומכירהקניהעמלות

--%003.0--88(*ףערךניירותשלשמירהדמיעמלות

:חיצוניניהולעמלות

73168154%002.0%006.0%005,0ליקהשקעהבקרנותהשקטתבגין

770,1532%058.0%1801.0(י"ל(")סלובתעודותלישראלמהלבנכסיםהשקעהבגין

221121LdQבנעמלנותנ"סה

h"מסלי " A

236623%103.0%035.002934.0(.)עדךניירותשלומכירהקניהעמלות

--1.0י005--5(יי)ערךניירותשלשמירהדמיעמלות

286622עמקתנ"סה

"מסל
מניות

685%069.008656.0%083.0(.)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

--%019.0--2יק)ניירותערךשלשמירהעמלותדמי
:חיצונייחול)עמלות

205%191.0%075,0(.מי(.י)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

ב2812עמלנותננ"סה

.העסקאותמתיורמתוךמחושבהשיעורנ4ן
.(חודשיםסופילפי)המסלול/הקרןשלממוצעתנכסיםיתרתסדמחודמחושבהשיעור(.י)
לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(..-)

.12.7.1כ2-מהחל

השקעהמסלוליתשואות-1נביאור

ברוטוומיכלית)שרתיתתשואה

לשניםברוטונומינלית

au2012Zell"101ZOOYשהוצאהמלאית

נאחוזיס

%58.8%89,7%14,4-1554.96356.27%36.9כללימסלול

%67.3%71.4%66.2%01,2%09.2%26.3(י)אטיחמסלול
%30,11%69.53%57.3-6%29,15.נל%43.1465(למניותמסלול

.הממוצעתהתשואהבחישובנכללהלא2009שנתולפיכךנ2009/2/2ביוםלפעולהחלוהמסלולים(ל



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

קשוריטוצדזיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

הקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות,ממשלתיותחברות,ישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליה

קשוריטוצדדיטענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

20132012

2ע14מנהלתחברה-חייבים

-096.8סלתעודות

השנהבמשךביותרהגבוההמוחלכןבערך)חיתרה

~

אלפי126עלעמדההמנהלתהחברהשלרבעוחסופיבסיסל
.ח"ש

קשוריטוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

>nswביוםשהסתיימה
בדצמבר31

201320122011

h2Q821.6518.7המנחלתלחברהניהולדמי
_.ב__112122(מהשקעותניהולעמלות

.2012מינוארהחללברוקרתשלומים(.)

מסים-13ביאור

הקרן.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-14ביאור

עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
לגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחתובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגסהיתרביןחכולליס,עובדיו
על,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעבידהעובד
לקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינוי
.אחרת

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמשקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקות

לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאוןבתאריךלקרןהמעסיקיסשלהחובלסכוםהאומדן
.(2012שנתבסוףח"שאלפי784,1-כ)ח"שאלפי544,2-כהואהתשלומיםהעברת
אלפי686-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי746-כשלסךכוללהאמורהאומדן

.(2012שנתבסוףח"ש

חודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרןהתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילחםנשלחים,ויותר
כנגדאזהרהמכתבימוציאמעסיקיםחובותבגבייתהמטפלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעותמגישצריךואם,חייביםמעסיקים

.השקעהבקרנותהקרןמכספיח"שאלפי43-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ב

נוסףמידע.המאזןבתאריךפקעוטרםשמקצתם,עתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ג
ויתרותזכאים"-8מספרובביאור"אחרותהשקעות"-7מספרבביאורראה
."זכות

המאזןתאריךלאחראירועים-15ביאור

.החברהשלהכספייםבדוחות,המאזןתאריךלאחראירועים-18בביאורראה

-49-


