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להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

.("החברה"

31ליוםעדהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן*
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008בדצמבר

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*
הדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

ושל1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקופהשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
o/5e.Zהכספים.מהעובד

.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת
.השקעותועדתלהוראותבכפוף

מסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה*
(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנתבמהלךשנפתחוהשקעה

ביוםבפעילותהחלח"אגמסלול.ח"שאלפי286,036,3עלעמדהמאוןליום
,אלפי433,29עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך,2009/2/23 nrrw

ליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך09/2/23ביוםבפעילותהחלמניותומסלול
.ח"שאלפי077,6עלעמדהמאזן

היסודמסמכי
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי
.ח"שאלפי349,072,3הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך

.389,38הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
הפעילותתחוםעלכללימידע
החברהבדוחות"הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחראה

.המנהלת
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2010דצמברבגיןהמדד)o/7e.Zשלבשיעורהמחיריםמדדעלה2010בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.2009דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

האינפלציהציפיות,הדירותבמהיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשלהגבוהות

הריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוףo/2eשללרמה2009בדצמבר%1
זמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריביתהשקלית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגידנמנע,ממושך

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
1שלבשיעור

~

:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,99.5

והמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
אתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעוןהגדלת

.המטבעותסלמולהשקלהתחזקות

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
בעיקרהיוהגירעוןלהקטנתשתרמוהגורמים.תוצר%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

.המקורימהתכנוןגבוהותשהיוממסיםההכנסות

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3-כ)דולרמיליארד7.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

55.1-ו(ג"מהתמ%9.3-כ)2009בשנתדולרמיליארד1.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ

.(ג"מהתמ%8.0-כ)2008בשנתדולרמיליארד



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

במדדינשינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפוקיטבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקריים
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המניותשוק

אם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
באופןכי .יותרמתון

המשיכווובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
שלבשיעורעלהונפטגןחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגןחיפושימניות

המתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
עלה .%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

תהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*
.אלהכלכלותשלההתעצמות

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות

השחר,הגילוןמדדי והמק
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"

במדדיםשינוי

הנבחריםבמדדיםהזינוייויררי,י,להלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-%71.0-%99.5דולר

%73.2-2נ.שו93יורו

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

%80.10%51.30בונד60-תל

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנתח"ש
מימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

אופציהכתבישלסופי .למניות

שמיליארד5.0)מרביתם.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
(ח" .דואליותחברותי"ע

השנהבסיכום.המיסיםבגבייתהעליהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
.(2009בשנתמיליארד30-כלעומת)נטוח"שמליארד5.9שלסךהאוצרהנפיק -

5-
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

2010 ,שקלמיליארד306-ב
.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת

,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

לעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
סוף היקף.2009שנת

.תקופהבאותה%3.10שלבשיעורעלההקרןנכסי

הקרן.%91.9שלבשיעורהייתההקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
במסלול%15.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגה

%01.2,הכללי אגבמסלול
.מניותבמסלול3011.11-וח"

שיעור.%79.0היה2010בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמי

חוזר)' באורראה,%27.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמל
.הכספייםבדוחותניהולדמי

המאזןתאריךלאחראירועים.4

תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,%32.5שלבשיעור100א" ירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%60.0שלבשיעור )לצרכן

הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלה(הידוע
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.50-בעלתהישראלוריביתבנק

ועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
,ההשקעות .התשואהעלולפיכך

במסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
,הכללי אגבמסלול%48.0

.המניותבמסלול-%32.1שלבשיעורשליליתותשואהח"

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהערןשלההשסעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
עלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

ההתפתחויותשלהערכהפי ובעולםבישראלהצפויותהכלכליות
נכסיההרכבאתשינתההקרן.השוניםהסיכוניםואת

המגבלותבמסגרתהיובפועלההשקעות.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאור
שנקבעו שלההשקעהבמדיניות

.הדירקטוריון

את(4)א-ו(2)אבסעיפיםההנהלהבסקירתלהלןראה
הקרןשלההשקעותשיעורי .השוניםבאפיקים

.החברהשלהאינטרנטבאתרראההקרןשלההשקעהמדיניותלגבינוסףמידע
מחהינםהשקליהאפיקושלהצמודהאפיקשלמים"המח

מעניקיםאשרבינונייםמים" מצדיחסיתגבוההשוטפתתשואההקרןלעמיתי
עולהריביתסביבתתואמיםאך,אחד

ההצדמןיחסיתגבוההאיכפלציהוסביבת
עני'

-6-
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(המשד)הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

-4מספרבביאורהכספייםבדוחותראההשוניםבאפיקיםההשקעותשלמ"מחלגבימידע

-9מספרובביאור"סחירותשאינןחובאיגרות"-5מספרבביאור,"סחירותחובאיגרות"
."והלוואותפיקדונות"

:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן

כללימסלול

מסך%3.1-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
שלהמכריערובו,בנוסף.המסלולנכסי

היאשלהןהנזילותשרמתמדינהח"באגרבותאחזקותוישנן,נזילהינוהמסלולנכסי
%1-כלפחותשלמזומןיתרתעלהקפדהקיימתכלליבאופן.מאדגבוהה

.המסלולמנכסי חובולאיגרותלמניותהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
.שקליות

שמיליון285-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתילאפיקהחשיפההגדלתבמסגרת
ח" שמיליון184-כשלבהיקףבארץמניותונמכרו

מדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.ח" בחומניות
ל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון113-כשלבהיקףל"

.ח"שמיליון134-כשלבהיקף

מחוהארכתלאפיקהחשיפההגדלתבמסגרת,השקליבאפיק
,שחריםנרכשו,האפיקמ" שמיליון198-כשלבהיקף,ארוך-בינוניבטווחברובם

בהיקףמים"ומקשחריםונמכרוח" שמיליון160-כשל
נרכשולאפיקהחשיפהוהגדלתהשבחהפעילותבמסגרת,בנוסף.ח" אג

שקליותקונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון175-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"
בהיקףגילוניםנרכשומשתנהבריביתהשקליבאפיק.ח"שמיליון12-כשלבהיקף

-כשל שמיליון12
.ח"שמיליון12-כשלבהיקףגילוניםונמכרוח"

שמיליון10-כשלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגנרכשוהצמודבאפיק
ח"אגונמכרוח" שמיליון29-כשלבהיקףצמודותממשלתיות

האפיקהשבחתבמסגרת,בנוסף.ח" אגנרכשוהצמודהקונצרני
ונמכרוח"שמיליון249-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח" אג

.ח"שמיליון232-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"
בחוקונצרניותח"אגנמכרוח"המטבאפיק

.nrrwמיליון8-כשלבהיקףל"
ח"אגמסלול

הנכסיםשהיקףמכיוון.המסלולנכסימסך%4-כעלעמדהשנהלסוףהמנומןיתרת
עויתרתנשמרת,רבותומשיכותהפקדותוישנן,יחסיתקטןהואבמסלול

יחסיתגבוההש" עויתרתשלהדירקטוריוןבמגבלתעמידהתוך)
.(%10שלמקסימליתש" באגמושקעיםהמסלולנכסי

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"
מניותמילול

הנכסיםשהיקףמכיוון.המסלולנכסימסך%35.10-כעלעמדהשנהלסוףהמזומןיתרת
עויתרתנשמרת,רבותומשיכותהפקדותוישנן,יחסיתקטןהואבמסלול

.יחסיתגבוההש"
בראשיתלמניות%75-כשלמחשיפהלמניותהחשיפהבהדרגההועלתההשנהבמהלך
.השנהבסוף%90-כשללחשיפההשנה
אג,קונצרניותח"באגהושקעוהנכסיםשאר

(מקיימיםכולל)קצרותשקליותממשלתיותח"
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

באלפי)הקורמתוקיצנהלוגמתזוביענה
-(ח"ע'

שיעור-2009שנת-2010שנת
השינוי שבאלפי)

(ח"שבאלפי)(ח" הפקדות
509,315707,310%55.1

%18.10(751,209)(094,231)משיכות

(%90.31)(508,85)(234,58)(*)מהקרןהעברות

699,13455,12%99.9(*)הקרןהעברותאל

סיכון,תשואהשללשילוב,אחרותלקרנותמהקרןבהעברותהירידהאתלייחסלניתן)
שהקרןיהול)ודמי .הקרןשלהשימורולפעולות,מציעה

במסלול%15.9היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
%01.2,הכללי אגבמסלול

,הכלליבמסלול%63.27שלתשואהלעומת,מניותבמסלול%30.11-וח" %
בשנתהקרןשצברההרווחים.אשתקדמניותבמסלול%69.53-וח"אגבמסלול09.2
מדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרותממניותבעיקרנבעו,2010
עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשונים

בשוקההתפתחויות" ."ההון
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

הןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
בשיעור במסלול%2.76של

במסלול%3.67שלובשיעורח"אגבמסלול%0.94שלבשיעור,הכללי
גם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)מניות
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאם

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל
,ההפקדותנתוני הקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרת
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות

בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)
לצרכי בנכסיםמנכסיה%7.90מחזיקההקרן.הנזילות

.מזומניםובשוויבמזומנים,סחירים
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ" בנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים
.הקרןעמיתישל

349,072,3-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4
606,784,2לעומתח"שאלפי

.%3.10שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי
מהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

ומהצבירהההשקעהבאפיקי יתים)יכ,הוכרירתטל,נכירהחיובית

-8-
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שוקסיכוניניהול
כללי

הטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכוי .בקרןההשקעההחלטות

כללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
בין,נועדואלו אתלהפחית,היתר

.השוקסיכוני
3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009.8.9ביום

סיכוניםובקרתניהולמערך" גמלקופותשלמנהלותבחברות
". מיסודהיאהחוזרמטרת
ובקרתניהוליחידתהקמתבאמצעות)מנהלתבחברהתשתית

לועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים
,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראילוועדת,ההשקעות

לחסכונותמהותיסיכוןכללגבי גמלקופתבכלהמנוהלים
המוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלתהחברהשבניהול

ראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(2)ןהעמיתיםחסכונותכנגד
שוקסיכונילזיהוי הגלומיםואשראי

,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסי
ולאחריהםלמ1יקבלמדידתם

בהםוליכוה" ,,,,,,,,,,,),,,,),י.,,,,
",,,,,),,,ז,,...,י.1

,,,;,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
יאי
,4

""יו','י'
ןק

י"
%

*%י,,,,ך,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,אושא,,."
,,, ,,4,

*
,,;,,,,,י,],

"
,,,,1,,,,ןלן,,,,!יל,1,,,,,,ל,(

'
,

"
',,,',ן;

,,,,,,1,,,,.,,,,ן,,),,,ל,1,,,,
א"" נכסיםהינםהחברהידעלהמנוהלתהקרןנכסיכלייכיניס.1

בינתית-פיננסיים לתנודותהנתניםפיננסיים
בשווקיםמשינוייםכתוצאהבשדים

הסיכוניםעלודוחלניהולתשתיתהקימההחברה.הפיננסיים
לזיהוייתוכנותוהטמעתסיכוניםמנהלמינויילרבות,הפיננסים

.סיכוניםניהול)
אחרשוטףמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןהשקעותועדת

)אלנתוניםבחשבוןומביאיםהשקעותסיכונילמדידתפרמטרים

.ההשקעותהרכבעלהחלטותקבלתבעת
-שהםלעמיתיםרקלהשתלמותגמלקופותמנהלתהחברהסיכונים.2

נמוכה
.הרוח)החברהבמדעיאקדמאיםשהינםשכיריםאייטרטגיים- החברהסיכונים.3

נמוכהקבלתלצורךשלםמגןחברתעם)יהבבנקעםהתקשרה
חשבונותאתלנהלהואיהבבנקתפקיד.עמיתיםתפעולשירותי-תפעוליים

,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתהקרן)החברהושרותתפעול
כללהוראותבכפוף)שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראותעמיתים

החברהועובדייהבבנקמחשביעםמקושריםהחברהמשרדי.דין
.בקופהעמיתיםשימור)עמיתיםתפעולבנושאימעורבים

תפקידםאשרעונדים)תפעולמערךמתנהלהחברהבמשרדיטיטנים.4
נמתה החברהאתלתפעלהוא-תפעוליים

,החברההוראות,החברהתקנוןלפי והוועדותהדירקטוריוןמנהלתחברה
.דיןכללהוראותובכפוףשלו

הכולליםיהבבנקידיעלהניתניםבשירותיםהחברהמסתייעתכן
דוחותבהכנתסיוע,גזברותל)ניה,החברהחשבונותניהול

תזרימיאחרמעקבמקיימתהחברה.אחרותפעולות)לרשויות

-
--- -בינוניתגמללקופותמנהלתחברהוכןממשלתיתחברההינההחברה-ציותסיכוני.5 רגולציה

גבותהאתהשארביןהכוללתרגולציהעתירתבסביבהפועלתלפיכך
פיועלשהותקנוהתקנות,הממשלתיותהחברותחוקהוראות

כן)כס,הממשלתיותהחברותרשותידיעל)רסמ)שפחוזרים)
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותלפיפועלתהחברה

במשרדההוןשוקאגףחוזרי,הכנסהמסתקנות,)תקנותי)
להסדרבהתאםאחרותהוראות)הוןהלבנתאיסור)צ,האוצר

הנראותאחרמעקבמקיימתהחברה.החברהעלהחלהתחיקתי
מבקר,הדירקטוריוןיטר,החברהל"מנכבאמצעותהרגולציה

.חיצונייםמומחיםבסיוע)המשפטיהיזעך,הציותקצין,הפנים
-9-
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שוקסיכוניניהולעלאחראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שוטתיכוניתיאור
בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןראה

.ההנהלהבסקירת" לאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרק

.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

מרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקי ,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור
בהשקעותסיכוניםניהול"פרק,להלןעודראה

.ההנהלהבסקירת"

עלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
אם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשירשבין(קיים
שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

".
הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הכספייםבדוחות14-ו8ביאורים,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

הכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה
.המבוקרים

בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול" 3.

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה
המנוקריםהכספייםבדוחות8-4

-10-
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(המשד)סיכוניםעלנוסףמידע

אחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
.השנתילדוח

ההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
במדדישינוי:כולל בתקופההשוק

עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה
ההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל),סחירהלאבאפיקההשקעות

מקבלת החלטותביןהשוואה
מדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעה

הנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומה
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגית

מחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
ישנהאםהמתריע הקרןשלחריגה

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכללי

סיכוניםניהולמדד.7
ומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

מרץמחודשהחל,חודשמדי מדדאת,2009
Risk - HS-STDעHistorical Simulation based Value(עלבסיכוןערך

היסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
המחשבת תיקשלהסיכוןאת

לאירועיםנחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעות
.בעברבשוקשהתרחשו

מחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
ביחס הקרןלרבות,קרןלכל

.זהדוחנשואשהיא

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

לתוםהעריכוהחברהשלל"והמנכהדירקטוריוןר"יובשיתוף,החברההנהלת זהבדוחהמכוסההתקופה
לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאת

שלהגילוי יו,זוהערכהבסיסעל.החברה
לתוםכיהסיקוהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר" הבקרותזותקופה

,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד

בהתאםהשנתי שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
ובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

.אלובהוראותשנקבע
אירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שינויכל שלהפנימיתבבקרה
באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברה

סביראו,מהותי באופןלהשפיעשצפוי
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

-11



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשגגההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםנאלפי1

1

~

מדצמברנ3ליוםמאזנים.(4

20102009200820072006
נכסים

השקעות

:מזומנים1ש11ימזומנים

132,7223,3526,9565,1בבנקיםמיומנים
133.2 פיקדונות

0784290מועדקצרי

"37911.425

"1143

"96.182

-
437.52750,144101,185ן210,49113,4

:סחיריםערךניירות

759.51ממשלתיותחובאיגרות

"511,59
"002,771624,765715,059

2"127.934046,7404,0,537605.514591,4קונצרניותחובאיגרות מניות
138.937921.77609339676אחריםערךוניירות

~

742

"93,675

-
024,723.2478,376,2179,704,1905,022,2244,020,

:סחיריםשאינםערךניירות

000,143404,183475,208977,294קונצרניותחובאיגרות
267,ן00 ניירות

אחריםערד

1

~
OS1

"2,8744,11449.23565,23

-
1"0,151685,191219,220426,318572.290

:1הל11אותפיקדתות

269,1336בבנקיםפיקדונות

9%1705,224169,255,%רר5,168"
161ויל65109לאחריםהלוואות

382
334,133695,168984.9

"166

",224551,255 ----------------
--------------------------------------------

159,15183,6659,3558השקעותלקבלבגיןסכומים
545

י0יךכלההשקעות
",071,3154,784,2

"47,170,2505,711,2013,752,!
-----------------------------------------

541452253272חובההתרותחייביםט
266

349,072,3606,784,2731,170,2הנכסיםכלסך
777,711,2279,752,3

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

-

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
796,071,3437,783,2435.169,274זכויותהעמיתים

",707,2

"14,750,2 זכאים
553169.1297,1903,3131,2וכותויתרות

349,072,3606,784,2731,170,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
777,711,2279,752,2 ---------------------

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
20102009(1)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

%230%12.0בבנקיםמזומנים
%7.91 פיקדונות

71%136%7.0ר%מועדקצרי

%60.1%48.1%1.8

-----------------
:סחיריםערךניירות

%74.27%86.30ממשלתיותחובאיגרות
(%1.10) קונצרניותחובאיגרות

26%4.14.יל%40.3058
%50.30%90.27אחריםערךוניירותמניות

%3.9
%64.88%34.85%9.3

:סחיריםשאינםערךניירות

%654%59.6קונצרניותחובאיגרות
(%4.29) אחריםערךניירות

%260%30.0(%3.13)

%91.4%89.6(%7.28)

------------------
%344%05.6בבנקיםפיקדונות

(%3.28)
--------------- סכומים

השקעותבגיןלקבל

0%7.122.יל022.ל49"

9854.99ההשקעותכלסך
9851.99

--------------
%020%02.0חובהויתרותחייבים

-

הנכייסכלסך

"005.1000094.100

===========

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
%9899%96.99העמיתיםזכויות

%0.0 זכותויתרותוכאים
%020%04.0(%0.50)

וההתחייבויותהעמיתיטזכויותכלסך

100.ל00"

100.ל00"

לעומת0נ20בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשיווישיעור(1)
האפיקאחוז

.2009בדצמברנ3ביוםהקרןמנכסי



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

מסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן
הקרןנכסי

:השניםבסופי

ושווימזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפיקדונות

השקעהאפיק

-14-



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

349,072,3-ב2010שנתבסוףהסתכםהקרןמאזן
ח"שאלפי606,784,2לעומתח"שאלפי %שלעליה,2009שנתבסוף

מהרווחיותבעיקרנבעהשנההקרןשלבמאזנההגידול.3.10
.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקי

במקביל.2009-ו2008בשניםהעולמימהמשבריציאהשלכשנההתאפיינה2010שנת
החליטה,חיובייםכלכלייםמאקרןנתוניםלפרסוםובמקבילבעולםהכלכלותלהתאוששות

במסלולהמנייתילאפיקהחשיפההגדלתעלההשקעותועדת
נוסףאפיק,כןכמו.הכללי כלכלית-מאקרומסביבהשנהנה

גדל2010שנתבמהלך.הקונצרניח"האגאפיקהינוחיובית
האגבשוקהשקליותהקונצרניותהחובאיגרותשלחלקן

בהתאם.הכלליהקונצרניח" במסלולזהרכיבהגדילההקרןגםזולמגמה
ההולכיםהאינפלציהפעריניצולתוךהכללי .בשוקוגדלים

הזדמנויותניצולתוךקיימיםנכסיםשלהשבחהבתיקבוצעה,במקביל
.בשוק

באגורקאךלהחזיקההשקעותועדתהחליטהח"אגבמסלול
עלשמירהתוךמדינהח" למנועמנתעלוזאתקצרמ"מח

.מהעמיתיםהוןהפסדי

באפיקהדרגתיתהגדלהעלההשקעותועדתהחליטהמניותבמסלול
מחשיפה-המנייתי %-כשללחשיפההשנהבתחילת%75-כשל

.בסופה90

לתוםהנכסיםכלמסך%4.1-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
.הקודמתהשנהבסוףלשיעורםדומה,2010שנת

,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
ואשר נחשבשלהןהמנפיקסיכון

,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוך
.%1.10-בהקודמתהשנהלעומתירד,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות

%9.30לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%7.27-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%5.10היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה

ערךוניירותמניותלמעטאךח" בסוףהנכסיםמתיק%0.27-בהסתכמה,(אחרים
.השנה

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
משוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

התלוי,הוגןשווילפי הקרןאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
ב2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקים

.הקרןנכסימסך%0.9-

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%5.30היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנתבתום%9.27-ו2010
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
.(ל"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח" בסוףבאפיקההשקעההיקף

.(אשתקד%1.9-כ)הקרןנכסימסךoQ/o.7היההשנה
-15-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההוהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשניתיימהלשנה

20102009200820072006

(יהפסדיםהכנסות

075,33(950)740מזומניםושוויממזומנים

"4.3213,4
-------------------------------------

:יחיריסערךמניירות

230,40634,46164,84903,64ממשלתיותחובאיגרות
147,50

,528(239,60)012,84006,158קונצרניותחובאיגרות
21651.5

39911052אחריםערךוניירותמניות

~

325(745.384)403,13572882

641,234492,530(820,360)834,221526,138

---.---------------------------------- ערךמניירות
:סחיריםשאינם

67(354,3)985,12945,43קונצרניותחובאיגרות

","1161,14
,350(691,4)(929.2)403.1אחריםערךניירות

3(991.4)
388,14016,41(045,8)217,22170.9

------------------------------------------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

,276בבנקיםפיקדונות

"610.25216,14262,19418,13
(105)207433לאחריםהלוואות

8
296,"684,25249,14157,19426,13

-----------------------------------------
3נטו,אחרות(הוצאות)הכבותות

"176458(71)630

620,266(083,351)148,258418,596(ההפידיס)סךכלההכגסות
965,165

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

ניהולדמי

"077006,8938,6797,6300,7

659,1483,1097.1814499ערךניירותעמלות
069-.קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

,1

"32,3
93230מיסיםהוצאות

"746260739
669,9319,10781,8940,8866,11ההוצאותכלסד

680(864,359)479,248099,586נטולשנתהדוח(הפידים)הכנסות
,257099,154 =======

=;==;-=;
-;



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

תביעהשיעורידוח.12[1

בכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןתית)השסה)ההכשיעיראתהמפרטתטבלהלהלן
אפיק

שנתיתהלנסה(י)ממוצעתשנתיתיתרה
הכגסהשיעורי 20102009201020092010

2009 שבאלפי)
(אחוויס)(ח"שבאלפי)(ח"

)1054.1(950)474,67109,78740מזומניםושווימזומנים

(1.ל22" --..---..---
------..---...---------- סחיריםערךניירות

:
1.4י163,806055,834230,40634,4699ממשלתיותחובאיגרות

5.ל59" 664,896894,685קונצרניותחובאיגרות
012,84006,58(

9.ל37"

23.ל04" 823863540)80אחריםערךוניירותמניות
399!110852.325%40.131.25.60

507,526,2812,60

~

2641.234492,530

97451.25.ל29" --...--...-
--..--...---...-..---..-- שאינםערךניירות

:סחירים
440,196985,12945,43ן271,16קונצרניותתובאיגרות

8.י05"
22.ל37" 77,83[705.7אחריטערךת)ייר)

(44)(.*)[929,2)ו.4"
11ג976,68

~

1.19י899.יל205388,1441101651

-..----..--...---.------------------
:והלוואותפיקדונות

00בבנקיםפיקדונות

",50[603,183276,8610,25

~
A9O5%95.13 15ן,2לאחריםהלגואות

64.ול2435.ל2074:39
882,150718,183296,8684,25%50.5%98.13

-...----.---...--....--..--..--..---
-618455נטו,אחריםנכסים

-...---..--...--..---------.-.......
83176-(י**)אחרותהכנסות

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

457,914,205

~

8ג4י528,2148,258596

85951.23.ל86"

במספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(י)
,באפיקהפעילותחודשי ,עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(**)

הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה והיתרה
.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזנית

חובותגבייתעלפעוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(ייי)
.מעסיקים

ההננסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.2009בשנתמאשרקטןבשיעוראך,2010במהלךעלוהסחיריםהערךניירותשערי

לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכטיסשלההכנסהשיעורי
,במהחובאגרותברוק

~
חברתויערוך'פיל),ק

,
מ"בנריפיתוגרי~



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהיקירת

הקרוהוצאותניתוח.(3)ב

ניהולדמי

המנהלתלחברהניהולדמי
(1)ניחולדמיכ"סה

],289(יי')ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

0ך3(')חיצוניניהולעמלות

659,1עמלותכ"ויה

932מיסיםהוצאות

6522ההוצאותכליך

078,7ב)קשוריםלצדדיםהתגעותהוצאות

תשיגושיעור2009פ2009201
שנתיבסיסעלהנכסיםמןבאחוזים(~אלפי

דין,.1

006.8%24.0%32.0(%00.25)

006,8%24.0

~

)0.ל32

(25.ל00"

165,1%07.0%08.0(%50.12)

7[3O . OIYO O . OIQ/Q%00.0

483,1

8300351.0.

0%00.0.ל03"

laus

5ח.%00ו0%32.0_006.8%24

2010

שאלפי

ך,078

078,7

שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדותשנתבגיןההוצאה(י)

.י200בדצמבר31-בהאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללההוצאהאחוזשלהשינוישיעור('י)

שבעדן(מוחלטיםבערכים)והמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(י.')

:המהותייםהשינוישיעוריגיתות

המבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמיבבאורראה,הקרןביהולהוצאותעלנוסףמידע(1)

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלובדוח
.המבוקריםהכספייםבדוחות'ענייףבעלי"13בבאורפירוטראה(21



והרוחהחורהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוהות.(1)ג

20102009200820072006

4,707ך437,783,2435,169,28השגהשלבמואר1לשטהעמיתיהזכאות
27,626ך2148,750,2,

" ------------------------------------------------------------------------- :שותהפר

185,237260,233136,234מעבידהפרשות-שכירים
044,251868,271 עובדהפרשות-

781324447.77257.78046
~85528.92

509,315707,310393,312ההפרשותכלסי
090,336396,364 --

-----------------------------------------------------------------------
:לעמיתיםתשלומיט

)(ך6751,38(751.209)(094231)שכיריםעמיתים
565.272)(318.262) כלסך

,565)(675,387)(751,209)(094231)התשלומים
272)(2621318)

--------------------------------------------------------------------------
:זכויותהעברת

699,13455,12681,14הקרןאלוכויותהעברת
6748,11,ן17

190)(1179741(50885)582341ןהעברתזכויותמהקרן
,144.י4ס13705 נטוזכויותהעברתסך

(535,44)(053,73)(293,103)(479,363)(756,132)

(5,178ך5)880,39903,27נטוצבירה
(954,299)(678,30)

--------------------------------------------------------------------------
864,359)479,248099,586נטו(הפאפיט)הכקותת

)680,257099,154

796,071,3437,783,2435,169השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
,2874,707,2148,750,2 =

-===-==-=-=-==-===
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2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג
.שניםלפי

בן
1ן

----י
----

-

-נו-
------------------200-

--,-----------------
300-

400-
הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת

-20-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

(%90.31)-

%99.9

מצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינוילשיעורהסבר(')
ותוצאותהקרןשלהכספי .פעילותה

להלן,הגבלהבלאלמשוךוכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

הכלליהמסלולנכסימכלל%2.76הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (
אגמסלולנכסימכלל%0.94,(%4.74-09/12/31

מכלל%3.67-ו(%9.89-09/12/31)ח" .(%2.61-09/12/31)מניותמסלולנכסי

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןנכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

במסלולשנים9.1הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
הכללי במסלולשנים3.2,(שנים09/12/31-0.2)

במסלולשנים2.2-ו(שנים09/12/31-6.1)ח"אג
הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים09/12/31-1.2)מניות

שכלכדי בסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתים
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנה

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
גם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

זובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחס
כספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרן

השקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרן
שקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלק

ובאפיקים(טווחקצרי הניתניםסחירים
למימוי

~
הנזילותלצרכיכהתאם

-21-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010לשנתהעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

זכאותסך מספר
העמיתים (2)חשבונות14)בערוותק

השנהלסור(4)משיכות(3)הפערותלהשתלמותיציאה

תשלומיםעמיתיםמספר
lO(כולל)שניםעד3

~ lsO--90418374,2216,7

"1 שנים3מעל
900,29.-790238954.286580,8842

8פנ321--81ש40כ"סה
071%;2896גייג

המוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתים1בנוגעהיתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(11
(מביני גםכוללהחשבונותמספר(21

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונות

.הקרןאלוכויותהעברתכולל(31

.מהקרןוכויותהעברתכולל(41



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

2010בשנתהעמיתיםחשבונותלמספרשינוי.(גו(גג2

העמיתייסוג
שכירים

הכלסך

ביתרהחששנותמתוכם
וללאח"ש500עדשל

האחרונהבשנהתנועה

החשבונותתיפר
10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפןג2009/12/3

389,38(691.1)158922.1ג38

Jtaaשש
~נ"

aa

1יי4,י16487ש

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהכומינליתהתשואה
_ניהולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשכתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

שנה
2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

כללימסלול

תקופה
2010-2007

2010-2001

כללימלול

%15.9

7ב.%63

(%42.13)

%09.10

%30.6

%31.12

%37.9

%60.14

%92.0

%47.6

ממוצעתתששה
%35.7

%88.7

(*למניותמסלול("לח"אגמסלול

%01.2%30,11

1.53י69ב_יי09

תקןסטיית
%57.14

%3710

ברוטונומ1גל1תשנתיתתששה

/zi-מהחל(.ו z/ zooP.



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדוח.ד

המסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן
:שניםלפי,הכללי

שנה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

ההשקעותניתוחדות.ה

וביןהקרןשלההשקטתתיקתשואתביןלהשוואהבלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.(1)ה
סמןתיקשלתשואה

הנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק
,הקרןשל

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

מחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרןמנכסיהאפיקאחוז.א
בממוצע

.חודשבסופי,הקרןנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואית.ב

.מ"המקמדדלפי,מזומניםושווימיומנים

בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי,סחיריםנכסים
ל" הוא

COUNTRJES111!MSCI.

אגמדדלפי:(והלוואותפקדונות,ח"1אגסחיריםלאנכסים
.סחירקונצרניח"

האפיקאחושלכמכפלהככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג
.השוקבתשואתהקרןמנכסי

שלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים
:שיעוריםשני

.הקרןשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקרןידיעלב19עלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקרןשל
".

גוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוורפיעל
לפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדי ההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל,מראש

החברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

0נ20לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

המשט)השסעותניתוחדוח.(3).ה
כללימסלול

משועלתשואתהאפיטאתז
הבתיקהשועהערןמנכסיהשעעהאפיו

0.יל2%91.104ל26,מזמיניםושיימזקנים

ממשלתיח"אג
.%97.10%45קבועהבריביתמדדצמודח"אג

5%60.0
%73.15%23.6%98.0(שחר)קבועהבריביתצמודלאאגייח

1%00.0.יל018.ל14:(גילון)משתנהצמודבריביתלאח"אג

%22.0%91.1%00.0מועדקצרמלווה

1.ל27,58ל06.ממשלתיח"אגכ"יה

------------.-...---
יחירקונצרניח"אג

%77.23%80.10%57.2מדדצמודח"אג

5%33.0.ל1,66.6:03צמודלאח"אג

0%02.0.ל68:ל"חוח"אג

/:1144.31סחירקונצרגיח"אגכ"סה
"92.2 ---------------------

אחריםערךוניירותמניות

%36.21%93.14%19.3בארץאחריםערךוניירותמניות

%11.7%96.5%42.0ל"בחואחריםערךוניירובימניות

3.ל61;28.ל47:אחריםערךוניירותמניאכ"סה

-------------....---..
והלוואותפקדונית

0_1,10%57ה%24.58מדדצמודותוהלוואותפקדונות

0.ל5:57.ל24:והלוואותפקדתותכ"סה

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

סחירלאקונצרניח"אג

%58.5%80.10%60.0מדדצמודח"אג

%00.0-%02.0%86.0ח"מטצמודח"אג

0.ל5:60.ל60:סחירלאקונצרניח"אגכ"יה

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

אחריטנכסים

%27.0%03.0השקעהקרנות

02.0.:-%01.0החלפהועסקאותעתידייםחו1יס

0.ל05;2651.0אחריםנכסיםכ"יה

___נ-:ננ-
- 1.100ל00כ"סה

9.י37:

9ל15,גרוטונומינלית,בפועלהמישלתששת

הפרש



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

ח"אגמילול

משוקתשואתהאפיקאחוז השקעהאפיק

הסמוהשוקהקרןמנכסי

%107מזומניםושוהמזומנים
%91

-------------.---.
ממשלתיח"אג

%16.23%45.5קבועהבריביתמדדצמודח"אג
%26.1

%71.12%23.6(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג
ל.%79

%0357%91.1מועדקצרמלווה
%09.1 סה

92ל90,ממשלתיח"אגכ"

------------.--.-- סה
1.3ל1.10028ל00כ"

,ברוטונומינלית,בפועלהמילולתשואת
2ל01 הפרש



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותר1?
2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםגאלפי)

(המשן)השועותניתוחדוח.(נ3.ה

מניותמטלול

תשואה
משוקללתתשואת?האפיאחת אפיקהשקעה

O/A9Oמזומניםושוהמזרים
6

---------------------
ממשלתיח"אג

%020קבועהבריביתמדדצמודח"אג
O /

A5O

5%00.0
.%000(שחר)קבועהבריביתצמודלאאגייח

6%00.0.ל23 מלווה
%665מועדקצר

,ממשלתיח"אגכ"סה
ל68

---------------------- אג
סחירקוצרניח"

%72מדדצמודח"אג

י .סחירקתצרניח"אגכ"סה
8ל72

-------------.--..-.-.
אחריםערךתיירותמניות

%0159בארץאחריםערךוניירותמניות
%93.14%81.8 מניות

%1020%96ל"בחואחריםערךוניירות
.5%20.1 יה

79ל11,אחריםערךתיירותמניסכ"

בנתב-;

-

-
- כ"יה

גרוטונומינלית,בפועלהמילולתשואת
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2010לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניטניהול.ו

.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםמילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

-ו,ח"אגמסלולנכסימכלל%0.94,הכלליהמסלולנכסימכלל%2.76שלבשיעורהינן
.המאזןליוםמניותמסלולנכסימכלל%3.67

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות
גדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%7.90שלבהיקף
.מהצפוי
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
סבורההחברה.מניותבמסלול48.1-וח"אגבמסלול06.1,הכלליבמסלול19.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

כללימילולנזילות
10/12/3109/12/3108/12/31(ומשניט

באלפי)ובאלפיובאלפי

נזיליםכסים;
6סחירים'

~

0,752,2735,401,2232,759,1

עדשלמ"הח

~
436,47788,39482,30גה

075,230311,312977,367שנהמעלמ"ח"

749,6344,7744,11חרים"

286.036.3178.761,2435.169,2הכליד

ח"אגמסלולנזילות
10/12/3109/12/31(ובשנים

(ח"שבאלפי)(ח"שובאלפי
נזיליםנכסים

302,29452,19וסחירים

13113אחרים

433,29465,19הכלסך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםמשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

10/12/3109/12/31(בשנים)

(ח"שבאלפי)(ח"שובאלפי

065,6587,2וסחיריםנזיליםנכסים

12207אחרים

077,6-4794-

האחריםובמסלולים,שנים25.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
כללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים0-

.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבול
אפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב
.שנים

הקרןההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקרן-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקרן,כןכמו

.האשראי
סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחווריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

החוזרים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
י"עאומץערךניירותפסגותשלהאשראימערך.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני
.הנדרשותבהתאמותהקרן

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקרן
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

%04.151%02.0

%00.0-5ן.%72

%00.0-%00.0

%[7.301

ao

02_0
-------------.-------

%01.7-%00.0

%05.2-%00.0

%00.0-%00.0

%04.0-%00.0

%10.9-%00.0

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

%86.391%02.0

26%93.0

113%04.4

--

139%97.4
--------.-----

-%00.0

-%00.0

-%00.0

:%00.0

%00.0

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

%437צב
.גבוהבדורונןמדורגיםהיוהניירותהרכישהבעת(*)
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2010לשנתההנהלהיקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניטניהול.1

%68.22

%06.2

%74.24

%13.17

%94.0

%00.0

%29.0

%36.18

%10,43

.בלבדממשלתייטהםח"אגמסלולידיעלהמוחזקיםהחובנכסי

לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהקרןדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

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

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
וחבריםההשקעותיועץ,התיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדת

.לפיהםפועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללקרן
מקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשלבמקרה
שלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטה

.ההשקעותמנהליוהמלצות
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

יכולתובגללהגבוההנזילותםבגלל,עתידיותובעסקאותנגזריםבמכשיריםפעלההקרן
.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותםהמהירההתגובה

בהןהשקיעהשהקרןלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שנים86.0,(קודמתשנהבסוףשנים0.4)הכלליבמסלולשנים7.3על10/12/31ליוםעומד

שנהבסוףשנים9.4)מניותבמסלולשנים8.4-ו(קודמתשנהבסוףשנים1.1)ח"אגבמסלול
בסוף%8.2)הכלליבמסלול%0.2היא,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתוהתשואה,(קודמת

מניותבמסלול%6.2-ו(קודמתשנהבסוף%0.0)ח"אגבמסלול-%52.0,(קודמתשנה
השינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנהבסוף%9.3)

,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות,ח"האגמחיריעלהריביתבשיעור
הריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתוןקיטון
.התיקערךעללרעהלהשפיעעלולה

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים8.2)הכלליבמסלולשנים7.2עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%9.2)הכלליבמסלול%2.2היא2010בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

-ו,ח"אגמסלולמנכסי%5.27,הכלליהמסלולמנכסי%9.41,2010בדצמבר31ליוםנכון
לצרכןהמחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,מניותמסלולמנכסי%1.0

.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיותאתחושפת

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
חוזיםכולללא)קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%1.9לעומתהנכסיםמסך%1.7

מכלל%3.2-להשקולבהיקףעתידייםבחוזיםהקרןהתקשרהכךעלנוסף.(עתידיים
.2010שנתבסוףנכסיה

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימים,מניותבמסלול
.קודמתשנהבסוף%0.0לעומתהנכסיםמסך%6.4

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליייכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקרן

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
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העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.חייםבביטוחעמיתיהאתמבטחתואינהלעמיתיהמלווהאינההקרן

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%32.5שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%60.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער'.%86.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

,הכלליבמסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
.המניותבמסלול-%32.1שלבשיעורשליליתותשואהח"אגבמסלול%48.0

ההוןשוקאגףמהוראותחריגות.ט

מנתעלהמניותלבעליפנתההחברה.חיצונייםדירקטוריםמונוטרם,הדוחעריכתלמועד
.חיצונייםדירקטוריםשימנו
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'ושותעמי-בן,רשף,רהב1,

iהיי (U

~

J1l: IUNTAS4ש[~י

ע-בו1)חו
"
רחבהחס.רשףאדלל,י

שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

,להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםים)המאזאתביקרנו
עלהדוחותואתוההוצאותההכנסותעלהדוחותאת,20101-2009בדצמבר31לימים("הקרן"

הינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםהעמיתיםבזכויותהשינויים
אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתנועלבהתבסס

רואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל,1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבון
הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן
ובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעה

האומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכספייםשבדוחות
בדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותיים

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותםהכספיים

לגבימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייסהדוחות,לדעתנו
הבחינותמכלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראותובהתאםגמלקופות

פעולותיהתוצאותאת,2009-ו2010בדצמבר31לימיסהקרןשלהכספימצבהאת,המהותיות
.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםשלההעמיתיםבזכויותהשינוייםואת

רכיבישלביקורת"בדברבישראלהחשבוןרואילשכתשל04נביקורתלתקןבהתאם,גסביקרנו
ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמסוימיםרכיבים,"כספידיווחעלפנימיתבקרה

שלקיומםעלמסוייגתבלתידעתחוותכללZellבמרץ22מיוםשלנווהדוח,2010בדצמבר31
.אפקטיביבאופןרכיביםאותם

,רבבכקוד
ועהה)

"
/הע.4ע,ן

י,רעד,רהב
"

'עמיעשות-
חשבץרואי

2011במרס29,אביבתל
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והדוחהחגוהצמועילאקדפאיסהשתלמאלדוד
דירקסורייי"עהצהיב'

שניהםס'והמנגשננקטוהפעולותבדבר.נועןיההממסלתתיהחברלתקנותס"ביה
.1-2007"ההשסההרקטוחויווחחהכממיטהדוחותנכונותלהבטחת

:כימצהירים,-ושיש/כ'),אנו

לאקדמאיםהשתלמותסרןשיהדידקטוייוןודוחהכספייםהדוהותאתבחנו.6

לחלןיחדש3יחט)2010לשנת(,'ההשהלמותקרו"-להלן,הרוח)החכרהבמדעי
,מרוחות

3כעלאמצגכולאםאעםהדוחית,הדוחותאתשבחנוולאחרלידיעתנובההאס7
שהמצגיםכדיהנחוץמהדהיהעובדהשלמטבהםחטךולאמהימיתעובדהשל

התריחס.במטעיםיהיולא,מצחםאוהטגיתםשבהןחגסיבותלאור,שגיתה
.בדוחותהמכוסהלתקפה

כסחומידעהכספתםהדוחות,הדוהותאתשבחגוולאחיליוצעתנובהמאס8
,המחיתיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןביותהכלולאחר
החביהשלהעמיתיםבזמיותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכססהמצבאת

.בחתותהמוצגיםולתקופוהלימים

לקבועתםאחראים,כזוהצהרההמצהידיסבחברהאחריטלצד,אט.9
בההאט.בדוחותהנדרשגייוילצורדשהליסבקרותשלכחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתתחסמחותישמידעלהבטיחהמוועדוס,כאלהתהליס

.הדוחותשלההכנהתקופתבמחלדבפרט,בחברהאחריטידיעלליהעתנו

שלהמבקרהחשבנולרואהגילנו,כזוהצהוההמצהיריםבחכרהואחריםאנו.10
-ביותרהעדכמתתערכהגועלבהתבסס,שלהושירקסורעןהחברה

בהפעלתהאובקביעתההמהוהיותוהחולשותהמשמשהייםהליקוציטכלאח
יכולתעללרעהלהשביע,סבירבאופןהעלולים.כפפיונוחעלפנימיהבקרהשל

כספימידעולדווחלסנום,לעבד,לרשוםהחביה
עובדיםאומנהמטבהשמשרביט,מהותיהשאינהומןמהותיהבע.תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלההימיתוכבקרהמשמעוהיתפקידבעליאחריט

דיןכלפיעל,אחראדםכלמאהודותאומאחריותנולגרועכדןלעילבאמוראין

41_תאריך
דירקטור'דירקטור/ל"

(ל"מנכנצרוה)ב)(דירהטוהודר"יובהתלך)
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והיזחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמופויו
?יידושוייר"11הצהרת

)עתקבהתחם

"
שגיתיוהמצגיםשמהנוהפעולהבדבייוסףדוח)הממשלתייםההבזלת

הדוח)הלסליםהדוחנהטפת)להאלהה
~

.200,-ההשמיע(ן)ינקיגה

ו,-ו,אנו
"

,,(
:חיהיריסכי

לאקדמאיםהשהלמותקרןשלהון)הדירקטודוחהכספיוםהדוחותאתבחנו.6

להלןיחד)מימחנ:eloלשנה("ההשהלמותקרו"-ןהיווהרוחהחברהבמדעי
.(הדוחות-

גבתלאמצגכוללוםאעםהדוחות,הדוחוהאחשבחנוולאחרלידיערננובהתאם.7
שכמצגיםכדיהנחוץמהותיתשבדהשלמשבהםחסר1(71מחותותעוברהשל

בההייחסמנשיםיהיולא,מצגיםאותםניהגושבהוהנסיבותלאיר,שניחנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספןמידע)הכספייםהיוהות,הדוחוהאתשבחנוולאחילידיעתנובההאס.8

,המהוהותהבהיניתמכל,אות)באוץמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכאותוהשעוהסהמעלותתוצאות,הכספיועשב)הר

.בןוחותהמוצמסולהדופותלימים

לקמעה0אחראים,סוהצהרההמצהיריםבהברהאחריםלצד,אגו.9
(תאנ,בר.בדוחותהנדרשמלוילצורךונעליסבקרותשלבחברהמותס)קן))ולה

בקרותשלחט)פיקתחתלקבועתםגרמתאו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מנבא,לחברההמתייחסמהוותשמידעלהבטיחהמיועהס,כאלהמלם).

אחידיעללידיעתנו
"

.הגנוחותשלההכנההקופתבמהלךבפרט.בחברהם

שלהמבנורהחשבוןלרואהגילנו,כווהצהרההמצהיהסבחברהואחריםאנו.10
-ביזהרהעדכגיההערכתנועלבהתבסס,שלתרוון)רקט)ולדהחברה

בהפעלתהוובקביעהההמהותיותותחולשותהמשמעותיוסהליקויםכלאי הרוח'עמפממיונבקרהשל
יכולתעללרעהלהשפיעסבייבאופןהעלולים,כסמי

.כספומידעולדווחלסכום,לעבד;לרשוכהחברה
עובתםאורהליכ:מבהשמערמם,מהותיתשאינהומןמהוהיתבין,תאמיהכל

.החברהשלכספןדיווחעלהמומיתבבקרהמשמעותןתפקידבעליאחריט

/י .דין3לפי%ת(י(אדםכלמאחריותאומאחךוהמלגרועכדלללבאמוראין

ה/ן[-
לן(ץ,

יי __דירקטור,__הפריד
ולרקטור"



וימשחהחביהכמיעילאקדמאוסתשתלמאקוו

מבסולהצהרה

שניהרהמעגיט,שננקטוהכשלותברכךוסף)ליחהטמשלתיוההחגרותלתקנעובהתאם
עק2-."הו14ס(וריע)הדייקוחחהכימשהווחדומ,נכילהבטחה

:מצהדמ,),:,ן,ן-ן/"ק,(,אני

לאקדמאיםהשתלמותקרושלהדירקטוהוןודוחס"הכסכיהדוחותאתבחותן.6

להלןיחדשניהם,2010לשנתק,ההשתלמוהיקוו'-לאלו;והרוחהחברהבמדעי
.(הדוחות-

לאמצגכולליםאינסדוחוה(ו,הדוחיהאתשבחנתיולמחרלידיעהןבהמאס.7

כדיהנחוץמהוהיהעובדהשלמצגבהםתערולאמהותיתעובדהשלנכוו
מטעיםו.יהלא,מצגיםאומסגיטנושבהןהנתינותלאור,ן13!י)ששהמצגים
.בדוחוההמכוסהלהקוטהבהתייחע

כספיומידעהכסמיםהדוחות,הדוחוהאתשמעגתיולאחרלידיעתיבהתאס.8
,המהוהיותהבקינותמכל,אות)באופןמשקפיםההדקסוריוןבדוחהכלולאוד
ההנדהשלהלמירוסבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות.הכספיתכמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופוהלמיס

לקבהגתסאקראי,כווהצהרהחמצהיריסבחברהאחריטלצדאנק_1
בהמאס.בדוהותהנדףשגיליילשרךונהליםבקרותשלמקברהמותס".יקהתה

בהרותשלפיקוחםתחתלקביעתכןגרמנואו,כאלהינהיוםבקריהקבעםלכד
ו,כאלהונהלים

-
מובא.להברההמתייחסוזהותישמידעלהבטיחמיועדים

.הדוחותשלההכנההקופתבמהלךבפרט,בחברהאחותםידיעלליריעתנו

לרואהגילית,כזוהצהרההמצהיףםבחברהואחריםאני.10
ההשבוי

שלהמבקר
-בעופרהעדכגותהערכתנועלבההבסס,שלהילהדקטוריוןה-מ(הו
בהפעלונהאובקביעתההמהותיוהוהחולשותהמשמשתייםהליקוייםכלאת
וכולונעלללעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולום,כססטווחעלמימיתבקרהשל

.כספימידעולדווחלסכוט,לעבד,לרשיםההברה
עובדיםאומנהליםבהשמשרבים,מהרוהשאעהוביןמהוהיתבין,מיה-,הכל

,רבבקרה.משמעוהתפקידבעליאוגרים
~

.החברהשעכסבידוווחעלומית

כמאחרותאומאהריוהרלרועכחלשלכאמורין"

~

.דיןכלפיעל,אחרמ

/.4י/
ין,יןע-----

--ע,/-,--



'ושותעמי-בן,רשף,יהבן
חשבוןראי,ן

*
I1AHAVא(0. , RESHF_

~
. BF_ N- AM ן

)asRC51ERfFrED

I

PUBUC ACCOaTfAN

רהבמנחם,רשףאריאל,עמי-בןחנן

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח
כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחייטןביטוחההוןשוקעלהממזנהלהוראותבהתאם

והרותהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהכנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליום(הקרן-להלן!מ"בע
Committee-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשל of

:

Sponsoring Organizations Of Treadway

Cornrnission!להלן-coso(.

מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
ולהערכתכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהol)p(אחראים("המנהלתהחברה":להלן!

הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביות
שלבדוח2007-ח"התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיסדוחית)

.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהקרןשלהפנימיתהבקרהעלדעתלחוותהיאאחריותנו

דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

שלסבירהמידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.כספי
.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומהבדברביטחון

שללקיומההסיכוןהערכת,בקרןכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו
הבקרהשלהתכעולואפקטיביותהפנימיתהבקרהתכנוןשלוהערכהבחינה,מהותיתחולשה

חשבנוםאשראחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבססהפנימית
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאם.לנסיבותבהתאסלדרושים

לנביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאבקרןכספידיווחעלפנימיתבקרה
ביקורתלתקניבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחשלהמהימנות
-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,מקובלים

.הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףולהנחיות1973
לניהולמתייחסים(11:אשרוהנהליםהמדיניותאתכוללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

והוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירובפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומות
הכנתאתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)מרשותה
,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעולתקניםבהתאםהכמפייסהדוחות
החברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףולהנחיות1973-ג"התשל

הגורמיםלהרשאותבהתאסורקאךנעשים,הקרןשלכספיםוהוצאתושתקבוליםהממשלתיות
,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביבטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהקרןשלהמוסמכים

באופןלהשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהקרןמרשותהוצאהאושימוש
,הכספייסהדוחותעלמהותי
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הצגהלגלותלאאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
נתונהעתידיותתקופותלגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכתמסקנותהסקת,כןכמו_מוטעית
שלהקיוםמידתכישייתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון
.לרעהתשתנהונהליםמדיניות

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010בדצמבר31ליום

.cosoידיעלשפורסמו

31לימיםהקרןשלהכשפייסהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

שלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותההכנסותדוחותאת,2009-ו2010בדצמבר
בלתידעתחוותכלל2011במרס22מיוםשלנווהדוח,תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםהקרן

.כספייםדוחותאותםעלמסוייגת

,תבבכבוד

"י
למ

~

/ה,י'%/ק/
14ת4עמיבן(רשף,רהב

חשבערואי

2011במרץZP,אביבתל
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והיותהסביהשתהלילאקדמאיםאמות,מאקיו

נשביח"דיעלהפחמיתהבקרהבדברוההנהלההדירעטוריישלדוח

החברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרושלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
פיימותבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,ההשתלמותךקרן"ההלןוהחח
כספידיווחעלנאותה
שלסבירהמודהלספקכדותוכננהההשתלמותקרושלהפגימיתהבקרהמערכת
דיחותשלגאותהוהצגההמהלגביהחברהשלולהנהלהלחרקטוריוובטחון
חממויהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמחרימיםכספיים

ישהפנימיההבקרהמערכוהלבל,שלהןההמוןרמתבסיבתלוהללא.ההיושוקעל
וכולוההדאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאסגםלפיכך.מובנוהמגבלות
כספידוחשלולהצגהלעריכהבהו177חסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספק

כילהבעיתהמידעדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטורותבפיקוחההיחלה
והרישומים,מוגמסהנכסוס,ההנהלהלהרשאוהבהתאםמבוצעווועסקאות

כדיצערםמקטתחדורקטוייוובפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימניםהחשבונאיים
לרבות,ביצוע(סאת0ת1!1ומנסריםאפקטיבייםוהתקשרתהמידעשערוצילהבסיה

פנימיהבקרהנהייביצוגי
.

שלחפוימיההבקרהאפקטיביותאתהעיירהחדירקסירייןבמקוחהתברההנהלה
קריסריוניסעלבהתבסס,2010בדצמבך31ליוםכספידיווחעלההשתלמותקרן

Consinirteeע-השלהפנימיההבקיהבמודלשנקבעו of s
~
ollsoritg Organizations

Coxlxxnis
~
iut,ןשט"

מאמייהההגחלהזוהערכהעלבהתבסס.(lhe(()5():)טוז
ibelieve~ lדיויהעלההשתלמיתקרןשלחפגימיתהבקרח,2010בזצמבר31ליוםכי

.אפקטימההינהמ"כ

..,.,

610/ו.=4 דירקטריוהר"יוובהעדרדירקגתר,,---_

מננקדובנבצרותדירקטיר,_
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והרוההחביהבמדעילאקומאיטהשתלכתנתיו

גלפידיעתעלהפמליתהגערהנרבדוההגחלהריע)חדידעששלחח

החברהבמיעןלאקדמאיםהשתלמותן-קושלהדךרקטוריוובפוקוס,ה.ווהניה
פליימותבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("ההשהלמוהקרו":לרקן)והרוה

.כעפידיווחעלאותה)
שלנובורהמידהלספקכדיחוככהההשתלמותקרןשלוכפנימית,הבקדדכדג-רעו
דוחוהשלאותה)והצגההכנהלגבןהחברהשליהולמהללדירקטוריוןוהון,בך

המימונהוהוראותבישיאלמקוביםחשבונאותלכלליבהחמסהמפורסמיםכספתם
הוהפנימיההבקרהמשיכותלכל,שלהןההכנוןרמתבטיבתלותללא_ייהוושוקעל

יכולותהויביות"אפקיהיעאלוכות-משכינקבעאםגםלפיכך.מובנוהמגבשת
,כספידוחשלולהצגהלעריכהבההיוחסבלבדגעהוושלסביהה-מקלספק

כןלהבטיחהמיועדתכיקעהבקרותמידרכתמקתמתהדירקטוריוןבמקנהההנהלם

יהרושומומ,מתמסהנכסוס,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
כדיצעדיםנוקטתי1ךייקטהררוןבפיקוחההפולה,בנוסף.מהימסםהחשנונאתם

מחוהומבסריםס)אפקסימוהמקשירההמידעשערוצןלהבטח
לרבוה,ביצוע(מ"

.מימיתבקרה,נהלביצוע

שבהפגימותהבקיהאפקטיביותאתהעריכההדייקטיהוןבפיקוחהחברההנהלת
מט)הריטמעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםבססדיווחעלהשתלמוה).קקרן

שמ(ן[241,1וב[רה0ס,-השלהפנימיההבסרהבמודלשנקבעו
0eoxnmittee[מו0ק5""

"11תוה,011,1
מאמינהההנהלהיןהערכהעלבהתבסס.lfosoy,שןיד""עיט"י(:

דיווחעלההשהלמות17רןשלית,הבניכהבקרה,!010בדצמבר31ללטכיאל(1יעי)
.כקטימת,%הינהכסס
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והיוחההבהץבמדעיייאקימאיחשהלמהצשץ
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כדצקבדצנליוס
148ג?61תביאהר

נפעוים

והשקעית

:להומגיסהצוויםטיימני
1.3ן2ך.132כבגקיסמווטניס

"מזעדקגרייית-פיעו
07_42"37189
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מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותמילולח"אגמסלולכללימסלול
בדצמב31ליוםבדצמבר31ליוםבדצמבר31ליום

)2010200920102009201009נכסים

השקעות

:מזומניםושיוימזומנים

070,7132,331593132בבנקיםמזומנים

291.40144.37164.169462352מועדקצריפיקדונות

361,47276,40195,175365484

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

:סחיריםערךניירות

652,823475,840107,28699,18-337ממשלתיותחובאיגרות

1139--126,934907,739קונצרניותחובאיגרות

404.5026.2--734.931895.774אחריםערךוניירותמניות

512,689,2277,355,2107,28699,18405,5502,2

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

:סחיריםשאינםערךניירות

---000,143404,183קונצרניותחובאיגרות

---081.8281.8אחריםערךניירות

081,151685,191----

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

:ד111111ווו3-~וונוורג'דז;נפייי

----168)269,13386בבנקיםפיקדונות

----65109לאחריםהלהאות

334;13395(168---

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

ן6--6)153,1582לקבלביויחיקעותסכומים

כלההיך
~

762,202)441.036,315זעות,

~

2952(9[065,6587,2

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

392261371813208]חובהויתרותחייבים

832,036,341הנבטיםכלסך

~

762,2439,29478,19078,6795,2

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

286,036,3178,761,2433,29465,19077,6794,2העמיתיםזכויות

546163.16511זכותויתרותזכאים

832,036,3341,762,2439,29470,19078.6795,2יההתחייבייותהעמיתיםזכויותכלך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20102009ביאור
(הפסדים)השיות

(950)740מזומניםושוויממזומנים

------------------------
:סחיריםערךמניירות

230,40634,46ממשלתיותחובאיגרות

012,84006,158קונצרניותחובאיגרות

399.110852.325אחריםערךוניירותמניות

641,234492,530

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

985,12945,43קונצרניותחובאיגרות

(929.2)403.1אחריםערךניירות

388,14016,41

------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

276,8610,25בבנקיםפיקדונות

2074לאחריםהלוואות

296,8684,25

------------------------
83176אחרותהכנסות

148,258418,596ההעניותכלסך

הוצאות

16078.7006,8ניהולדמי
17659,1483,1ערךניירותעמלות

19932830מיסיםהוצאות

669,9319,10ההוצאותכליך

479,248099,586הדוחלשנתנטוהכנסות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

תילוליםלפיוהוצאותהכניוחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותמסלולח"אגמטלולכללימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהגיוסשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31

(*)20102009(י)02009ב2010200920

(הפסדים)הכנסות

261053(963)709מזומניםהגתימרומנים

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

:סחיריםערךמניירות

643,39374,4658325842ממשלוניותחובאיגרות

-979,83004,158-233קונצרניותחובאיגרות

496654--903.109198.325אחריםערךוניירותמניות

525,233576,529583260533656

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

:סחיריםשאינםערךמניירות

----985,12945,43קונצרניותחובאיגרות

----(929.2)403.1אחריםערךניירות

388,14016,41---

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

:ומהלוואותמפיקדונות

----276,8610,25בבנקיםפיקדונות

2074לאחריםהלוואות

296,8684,25----

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

----83176-אחרותהכנסות

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

001,257489,595609270538659ההכנסותבלסך

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

הוצאות

982,6957,78443126ניהולדמי

643ערךעמלךתמירות

"
73,111654

-1--931830(הוצאותמיסק

556,9260,195491810ההוצאותכלסך

-:-------.--.----------
-229,585514221520649ך445,24הדוחלשנתנטיהכנסות

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

.09/12/13-09/2/23לתקופה-מניותומסלולח"אגמסלול(*)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

437,783,2435,169,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכאות

:הפרשות

185,237260,233מעבידהפרשות-שכירים

324,78447.77עובדהפרשות-

509,315707,310ההפרשותכליד

:לעמיתיםתשלומים

(751,209)(094.231)שכיריםעמיתים

(751,209)(094,231)התשלומיםכלסד

:זכויותהעברת

699,13455,12הקרןאלזכויותהעברת

(508.85)(234.58)מהקרןזכויותהעברת

(053,73)(535,44)נטוזכויותהעברתסך

880,39903,27נטוצבירה

479,248099,586הדוחלשנתנטוהכנסות

3437,783,2,ן796,07השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מסלוליםלפיהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדח

(חדשיטשקליטבאלפי)

מניותמסלחח"אגמסלחכללימטלול

ביוםשנסתיימהלשנהבירטשנסתיימהישנהביוםשנסתיימהלשנה
בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31

(.,02009נ20(י,2010200920102009
-178,761,2435%16,2465,19-794,2השגהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

640217נ,05,232699,1038כ846,234מעבידהפרשות-שכירים

546.77033,7756434321471עובדהפרשות-

392,312038,309263.2381,1854288ההפרשותכלסי

:לעמיתיםתשלומים

-(520)(951)(061,4)(800,208)(513,226)שכיריםעמיתים

-(520)(951)(861,4)(800,208)(513,226)התשלומיםכלצוך

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

:זכויותהעברת

602,12591,11420410677454המסלולאלאחרתמקרןזכויותהעברת

(193)(ך22)(314)(122,1)(001,85)(885,56)אחרתלקרןמהמסלולזכויותהעברת

355,9204,6520,21820,23093,3645,3בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(2,ו349(114.1)(102,5)(566.9)(518,26)(288.23)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

1814,18429,2857,1ן,252(724,93)(216,58)נטוזכויותהעברתסך

663,27514,6454,9244,19763,2145,2גטיצבירה

-------------------------------------------------------------..............---------------
445,247229,585514221520649נטו(הפסדים)הכנטות

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

86השנהשלבדצמבר31ללסהעמיתיםזכויות

~

33465,19077,6794,2ח036,3178,761,229

.09/12/31-09/2/23לתקופה-מנעתללאומסלולח"אגמסלול(.;



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקרן.א

הסכמיבמסגרתהוקמהוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרן.1
הקרן2008בדצמבר31ליוםעד.1968ביוני7ביוםהציבוריבסקטורשכר
קרןלניהולהחברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלה

,("המנהלתהחברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמות
(קופא)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(ו)86סעיףלהוראותבהתאם

.2005-ה"התשס
-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברההתפעולשרותי.2

ואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהבבנק"
הדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראותובכפוףווועדותיו

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.3
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4
.מניותומסלולח"אגמסלול,כללמסלול:השקעהמסלולישלושהמנהלתהקרן.5

.2009פברוארחודשבמהלךנפתחוהאחרוניםהמסלוליםשני
לחוקכפופההיאממשלתיתוכחברה,ממשלתיתחברההינההמנהלתהחברה.6

רשותחוזריולהוראותמכוחולתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברות
.החברות

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
בהתאםנקבעואשר,ודיווחחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

לתקנותבהתאם,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
מסתקנותלהלן)1964-ד"התשכ,(גמלקופותוניהוללאישורכללים)הכנסהמס

לעריכתלכלליםגמלקופותבחוזרשנקבעההדיווחלמתכונתובהתאם(הכנסה
.21-2-2005גמלקופתשלשנתייםדוחות

:הגדרות.2

:אלהכספייםבדוחות

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרן-הקרו

.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
כפיהמאוןלתאריךהידועלצרכןהמחיריםמדד-מדד

.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמת
החשבוןרואישללשכת29'מסדעתבגילוייהגדרתםקשוריםצדדים

.(ג"קופוניהוללאישורכללים)הכנסהמסובתקנות-

ג"קופוניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-תקנות
-46-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
הקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר30-בשהיה2010

,זאתעםיחד.2011לשנתהכספייםבדוחותייכללו10.12.31ביוםשבוצעו
.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31ביוםשנעשוהפקדות

וההתחייבויותהנכייסשלוהצגהמדידהכללי.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

קצרלזמןפיקדונותהכוללות,גבוההשנזילותםהשקעותנחשבותמזומניםכשווי-
עדושהתקופה,משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,בבנקיםשהופקדו
.ימיםחודשעלעלתהלאבהםההשקעהבעתמימושםלמועד

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-

אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאוןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-
.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע

לסעיףוההפסדהרווחלדוחנזקפומזומניםושווימזומניםשלבערכםשינויים-
.מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

הסגירהשערלפי,המאיןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
ראה)המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק
.(3-בסעיףלעיל

הכנסותלדוחבמלואםנזקפים)FUTURES(עתידייםחוזיםשלבערכםשינויים-
.אחריםערךוניירותממניותהכנסותלסעיףוהוצאות

.זכותויתרותזכאיםבסעיףנכללותעתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות-

-47-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשו)כללי-1ביאור

(המשו)וההתחייבויותהנכייסשלוהצגהמדידהכללי.ג

סחיריםשאינסערדניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערדניירות

המזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומיםמועדים)

פיעל,זאתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה
והציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודל

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברההמתקבלים,הפרטניים
העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוסחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-

סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאזןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונוקףמהחוזההנובעהפסדאורווח.החוזה
.הענייןלפי,במאזן"זכותויתרותזכאים"סעיףאו"אחריםערךניירות"סעיף

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
.השקעותועדתהחלטתפיעל-סחירותלאמניות-

והלוואותפיקדונות.4
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

שיעורלפיהמזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-פיקדונות-
כל.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאים

הריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאת
.ההוןשוקאגףידיעלכךלשנישנקבעהמחברהמתקבלים

תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-במשכנתאותמובטחותהלוואות-
למועדובהתאםההלוואהשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומנים

שוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוי
שוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההון
.למשכנתאותהבנקיםלטובתבמשכנתאמובטחותההלוואות.ההון

חודבמטבעעסקאות.5
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

.(3-בסעיףלעילראה)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםשלוהצגהמדידהכללי.ג

השקעותפגיולקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
.EX-היום

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.7

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנשות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקרןתשואות-2ביאור

,ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותגיבוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

(םיו1חאב)(.)תשוא1תהערו.א

כללימסלולח"אגמטלולמגיותמסלולכללימסלולח"אגמסלולמניוחמסלול

%09.10-2%15.9%69.53%09.2%63.27%42.13_%30.11%01ברוטוהנומינליתהתשואה

%99.10%73.1%86.8%33.53Q/Q81,1%20.27%65.13-%82.9נטוהנומינליתהתשואה

.המאוחרלפי-הסהתחילתאוהמסלולפעילותמתחילתמחושבנתהתשואות(1י

בדצמבר31ביוםשנסתיימתבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

2010200920082007

(םיזוחא:ב)

1.3י1.289י25לצרכןיפיהמדדהיוש?מדדהמחירינ

1.2ל79ל4311"

-0.לo%995_,71ב"ץלארה'שערההליפעשלהדולר

-1.ל14"

-ל897"

-5_97?02804014ן15"1_012ן"1לירהגץטרלינג

71.1?39,6-4?1%93.12-1%73.24אירו

בדצמבר31לעסעיקופםמטבעותשלחליפץושערילצרכןהמחיריםמדדג

2010200920082007
8.105ה4.11711435.11(בנקודות)הידועלצרכןהמחיריםמדד

549.3775.32ב"ארהשלדולר

"8.3846_3
493.5111.6548.5711.7שטרליגגלירה

738.4442.5297.5659.5אירו



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיםחודלמטבעלצרםהצמדהללא

849,43.512,3-361,47מזומניםושתימזומנים

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

:סחיריםערוניירות

4ממשלתיותחובאיגרות

"8,507

"76,315.-652,23

" 737,254954,666-435,12126,934קונצרניותחובאיגרות

24אחריםערךוניירותמניות

~

734--710.197734,931

,645,496,1722,982-145,210512,689סחיריםערךניירותכ"סה

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

:מחיריםשאינםערךניירות

473,142527-000,143.קונצרניותחובאיגרות

60אחריםערךניירות

",6-221,1.081,8

860,6473,142748,1-081,151יחיריםשאינםערךניירותב"יה

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

:והלוואותפיקחנות

269,133..269,133-בבנקיםפיקדונות

65--65.לאחריםהלוואות

334,133--334,133-והלוואותפיקדתותכ"סה

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

153,15--254,1899,13השקעותבגיןלקבלסכומים

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

391---391חובההתרותחייבים

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

999,548,1428,272,1260,5145,210832,036,1הנכסיםכלסך

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

(44)-(44)--(.)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

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

בסכלול(י)
זכותויתרותזכאיםייף'



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמילול
2010בדצמבר31ליוט

בהצמדה
למדד

המחיריםללא
ב"יהלצרכןהצמדה

195,1-195,1מזומניםושווימזומניט

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

:סחיריםערךניירות

021.20086.8107.28ממשלתיותחובאיגרות

021,20086,8107,28סחיריםערוניירותכ"סה

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

137-137חובהויתרותחייבים

353,21086,8439,29הנכסיםכלסך

-52-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשו)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותמסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
בהצמדהלמדד

נכסיםלמטבעהמחיריםללא
כ"סהל"בחוחודלצרכןהצמדה

653.1-654מזומניםושווימזומניט

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

:סחיריםערךניירות

1--1-קונצרניותחובאיגרות

281404.5--123.5אחריםערךוניירותמניות

123,51-281405,5סחיריםערוניירותכ"סה

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

6--24השקעותבגיןלקבלסכומים

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

13---13חובהויתרותחייבים

791,551281078,6הנכייסכלסך

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינציים-3ביאור

כללימסלול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למזר

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"יהל"בחוחודלמטבעלצרכוהצמדהללא

345,39.931.276,40מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

56ממשלתיותחובאיגרות

",507619,332-.475,40

" 38,847"קונצרניותחובאיגרות

"4,634.032.21907,739

5.-310.547אחריםערךוניירותמניות

"5.227895.774
554,139,1106,967-617,248277,355,2סחיריםערךניירותכ"יה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

900,182504-404,183-קונצרניותחובאיגרות

.272אחריםערךניירות
"-.91

"
2,8

272,8900,1825049685,191סחיריםשאינםערךמירותכ"יה

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

:והשואותפיקדונות

.586-פיקדונותבבנקים
"16--586,168

109..109-לאחריםהלוואות

695,168--695,168-והלוואותפיקדונותכ"סה

-----------.----...------------------
182,6--742,1440,4השקשתבגיןלקבלסכומים

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

226--.226חובהויתרותחייבים

139,189,1141,323,1435,1626,248341,762,2הנכסיםכלסך

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

-54-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבייםלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2009בדעמבר31ליום

למדדבהצמדה
המחירים

כ"סהלצרכןהצמדהללא

753-753מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

091.14608.4699.18ממשלתיותחובאיגרות

091,14608,4699,18סחיריםערךניירותכ"סה

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

18-18חובהויתרותחייבים

862,14608,4470,19הנכסיםכלסך

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבייםלפינכסים-3ביאור

מניותמסלול
2009בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
כ"סהלצרכןהמחיריםהצמדהללא

84.84מזומניםושווימזומנים

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

:מחיריםערךניירות

337-337ממשלתיותחובאיגרות

139139-קונצרניותחובאיגרות

.026.2-026אחריםערךוניירותמניות
ניירותכ"יה

ערי
,363,2139502סחירים

-----------------------.
1-1השקעותבגיןלקבלסכומים

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

208-208חובהויתרותחייבים

!,656,2139795הנכסיםכלסך

-56-



והרוחהחברהבמדעילאעזמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חושיםשיליטבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארדסחירותממשלתיותחובאיגרות

708,60(מקיים)מועדקצרמלווה

4רר.ריר652.823סחירותממשלתיותחובאיגרות
652.823475,840בארץסחירותממשלתיותוזובבוויירייצ"ביון

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:גארץסחירותיובצרניותחובאיגרות

691921875.718להמרהניתנותאינן

691,921875,718בארץסחירותעונצרניוונחיבאיגרותכ"סה

------------------
:ל"בחויחירותעונצרניותחובאיגרות

435.12032.21להמרהניתנותאינן

435,12032,21ל"בחוסחירותעוגצרניותחובאיגרותב"יה

בנ
126,934907,739סחירותקונצרגיותחובאיגרותכ"סה

-ן--=-=-- סה
71852יחירותחובאיגרותכ"

~

1EJSJS5

20102009/12/31בדצמבר31_

קונצרניותח"אג
הכלידהכלסךלהמרהלאממשלתיתח"אג

:(כשניס)מ"מח.ב

00.450.417.497.2צמודותבלתי

16.241.470.300.4למדדצמודות

613.649.5_13ח"למטצמודוונ

30.346.491.364.3ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

5%18.4%72.3~%703%18צמודותבלתי

%090%84.2%96.1%85.2למדדצמודות

95%92.4ך%795%ח"למטצמודות

2.יל32לפדיוןמשועללתמטוצעתתשואה

39451.232014.ל49"



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

אגיחמסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:יחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץיחירותממשלתיותחובאיגרות

817,15736,8(מ"מק)מועדקצרמלווה

290.12963,9סחירותממשלתיותחובאיגרות

24107בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"יה
18199

2010/12/312009/12

הניךממשלתיותח"אג
:(בשנים)מ"מח.ב

:יחירותחובאיגרות

כ.38.045צמודותבלתי
86.005.1למדדצמודות

52060.0ממוצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשאה.ג
:(באחוזים)

:יחירות%חאיגרות

%262%56.1צמודותבלתי

%520%01.0למדדצמודות

e/A6e1,185.1לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

(המשד)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מניותמסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:בארדסחירוהממשלתיותחובאיגרות

167(מ"מק)מועדקצרמלווה

170סחירותממשלתיותחובאיגרות

337-בארץמחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

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

:בארץסחירותקונצרניות%חאיגרות

1139להמרהניתנותאינן

1139בארץעתירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

------------------
1סחירותחובאיגרותכ"סה

421

20102009/2בדצמבר31

~ סונצרגיותח"אג

הוסךלהמרהלא
:(בשנים)מחץ.ב

:יחירותחובאיגרות

27.3צמודותבלתי

79.486.4למדדצמודות

79.461.1ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשועללתממוצעתתשואה.ג

:החירותחובאיגרות

-צמודותבלתי
%602למדדצמודות

1לפדיוןמשוקללהממשעתתשואה

~
60.2



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20102009:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארוזונצרניותחובאיגרות

000.143404,3להמרהניתנותבלתי

ל" יה
183,14328884%סחירותבלתיבארץקונערניותחובאיגרותכ"

2009/12/31נ2010/12/3

:(בשנים)מ"מח.ב

:יחירותשאינןחובאיגרות

88.797.2למדדצמודות

55.0ל.55ח"למטצמודות

87.291.2ממוצעמ"מח

:(באחחים)לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה.ג

;סחירותשאינןחובאיגרות

%957%97.3למדדצמודות

56.ע%0939%ח"למטצמודות

4.08.3לפדיוןמשוקללתממועעתתששה

4.ל11"



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחירותמניות-6ביאור

בדצמבר31

20102009
מסלולמניותמסלולכללימסלולמניותמסלול:ההרכב

כללי

706493,1329,541;720,3102בארץמניות

41445,13(1)ל'בתףמניות

721%143,79411491551774מניותהכלסך

מחיריםאחריםערךניירות*7ביאור

בדצמברי3

20102009

כללימסלולמניותמסלולכללימטלולמניותמסלול

:בארץסחיריםאחריטערדניידות

927.27533981.5ן.403סלתעודות

5,נ92253398י403,127בארץיחידיםאחריםערךניירותכ"סה

------------------------------------------------ סחיריםאחריםערךניירות
:ל"בחו

281669.197-140,214סלתעודות

281669,197.140,214ל"בחוסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

------------------------------------------------
14684591.225533221121מחיריהאחריםערךניירותכ"יה



סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20102009 ההרכב.א
:

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

860,6272,8השקעהקרנות

221,1(")עתידייםהוזים

,081,8272:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"יה
8

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

בחוסחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניות
:ל" מניות

בחוסחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"יה
9-:ל"

----------ב סה
181%8281סחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-
)ח"

.)(443,68)

400,3עסקאותבשלבטוחותשווי-

0ננ%הקרןנכסיכללמתוךיניתנו'הביניחונותנור'עי'-

."זכותויתרותזכאים"15ביאורראה(י;

-62-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
כללימסלול

:ההרכב.א

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות

והלוואותפיקדונותכ"יה

:(בשנים)מ"מח.ב

והלתאותפיקדונות

למדדצמודים

לפריוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

בדצמבר31
20102009

269,133586,168

65109

334.133615

~

16

2010בדצמבר31

הכליךהלוואותפיעדונות

58.285.058.274.2

:והלוואותפיקדונות

/%44.1%30.5aלמדדצמודים

A4o

1%79.1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השעעותבגיןלקבלסכומים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

374,5661,1לקבלEXריבית

550253לקבלדיבידנד

235.9231.4לקבלנגרןפדיון

51181.6ב15ההשקעותבגיןלקבלוטכומיסריביתסהייכ

חובהויתרותחייבים-11גיאור

בדצמבר31ליונו

20102009

150200למסלוליםהפקדותכגיןחייבים

250750משפטבביתפקדון

141(הכלליבמסלול)מנהלתחררה-חייבים

2אחרותחובהויתרותחייבים

541451חובהויתרותחייביםכ"סה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

מהותיותהשקערת-12ביאור

המסלולנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיתהשקעותפרוטלהלן

:כאלההיובהםבמסלולים,אחדבתאגידאואחדכמנפיק

שיותמילל

שיעודבדצמבר31ליזםשיעיימ"בעהפועליםבנע

הירכייםמיד1211,220102009[21נ
0!20,11/312009/2!,31

nובכתביבמניות ' SDIN%365326125%47.4

%57321717%161מיומניםובשוויבכיקךונות

19354543142כ"יה
10311

מ"בעלאימיבנק
שיעירבדצמגר3!ליוםששוי

הרכסיםמיד20102009הנכסיםמיד
SI/IZ/ZOIO2009/2!,31 במניות

%אופציהובכתבי

"25321135%3,.4
%1מיומניםובשוויבכיקךונות

"111011%139
71231431146כ"סה

%122

שיעירבדצמבר31ייזםשיערמ"בעלישראלכימיקלים

הנכסיםמסד20102009הנכסיםמין

2/31נ/22009ממ/2010
חיו%]%40537809אופציהובכתביבמניות

כ"סה

~
H1Qא2נ

שיעורבדצמבר31לירנזשיעורמ"בעפרמצבטיותמענדותטבע

התסיםמסך20102009הנכסיםמיד

2009/12/31ג2010/12/3

%]4]5357ן87,אופציהובכתביבמניות

04.5 סה
4כ"

~

527357141ifiih

שיעורבדצמגר31ליופךשיעורמ"בעלתקשורתהישראליתהחברהבזק

הנכסיםמטד20102009הנכסיטממן

2/31נ/2/312009י/2010 ובכתבוכמניות
-5347ן%7אךפציה

-347!4מנ7כ"יה



2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

ענייןבעלי-13ביאור

אהנהלהבמניתהחוקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת
.הכרעהובמנית' חלק

ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותי
אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות

.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק

ההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל
.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכללית

אחריםענייןבעליבגיןוהוצאותיההקרןהתחייבויותעלמידעלהלן
י

,במאזןיתרות.1
~20102009

134667מנהלתחברהחייבים

121112

.ריבותנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)

הוצאות.2

,078,7006המנהלתלחברהניהולדמי

" laa86נש



והרוחהחברהבמדעילאשדמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-14ביאר

בדצמבר31ליום
20102009יהעמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

07,3619,784,2],616(י)בחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(1.]82)]80לעמיתיםשיתווספוזכויות

0711216%781432%בדוחהעמיתיםזכויותכ"סה

בזכויותהשעניבעקבותהקרןלתשואתהתוספת

~
-01.0%06.0ל

לשינויפירוט

(290)30המאזןליום(ביתרחולקו)חולקושטרםרווחים

-המאזןתאריךלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
(494)]50החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

24-לחייביםהמסלוליםבגיןזוהושטרםהפקדות

(472)הכנסהלמטהחזרהשבת

(1.ב82ן182

הפקדותכולללא.(ה,שיאלמי415אשתקד)ח"שאלפי211בסךהמאוןליוםמעברבחשבוןהפקדותכילל(ר

:

lw

"
]wבסך10.12.31ביום

וכותויתרותזכאים-15ביאור

בדצמבר31ליום
20102009

-44פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

7667(מניותומסלולח"אגבמסלול)מנהלתחברה-זכאים

502502לשלםהכגסהמס

5535165זכותויתרותזכאיםכ"סה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2010לשגבהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

ניהולדמי-16ביאור

ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31
20102009

078.7006,8המנהלתלחברהניהולדמי

178.7004,8ניהולדמיכ"יה

.בפועלהשוגותהניהולהוצאותלפיניהולדמימהקרןגובההמנהלתהחברה
בשיעורניהולדמיתקנונהפיעלמעמיתיהלגבותרשאיתהקרן

.לשנה%0.2שלמירבי
הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד
חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח' .%27.0הוא(4

שלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריבתכללים'בחוזרשהוגדרכפיהקרןשלהניהולדמישלהשיעור
במהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב.%24.0הוא(20-2-2005גמלחוזר)'גמלקופות

השנה להוצאותבהפרשותומתחשב,
.הכספייםבדוחותשנרשמו

575,1בסךפשרהמהסכםבחברההכנסותבזכותהניהולדמיקטנוהדוחבשנתכילצייןיש
,ח"שאלפי .להלן18בביאורכמפורט

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

0ג20לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-17ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמגר31גיוס

20102009

ששולמוהעמלותסכומי
289,1166,1ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

370317(")היבוניניהולעמלות

651.1183עמלותכ"סה

~
1

.בהןהשקיעהשהקרן,ההשקעהבקרנותהנגביםהניהולדמיהןחיצוניניהולעמלות(')

(.)הקרוידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

.%045-%05.0%09.0-%08.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%03.0-%015.0%05.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%01.0%02.0-%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

2.י5.25](ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
**)(**)

%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודשןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.שוקעושהבאמצעותאואחרבורסהחברבאמצעות

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(.)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(..)

.ר)סוכןועמלת

-69-



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

הביטוחתביעת-18ביאור

המשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביוםי
-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזי ביטוחסוכנותסקוריטס,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותבייליאתגל

שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברהאריה,מ"בע
.אלפי575,2 nrrw התביעהשלעניינה

בנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהוא
בולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרןעמיתישלחייםביטוחלפוליסות

הקרןלעמיתי כיסויכלהיהלאעצמהולקרן
וכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץהחלבתקופה,ביטוחי נזקלהםנגרם

.התביעהסכוםבגובהכספי
נתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום*

וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימשמי-נוספים
ומיהחברהל" כיועץהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימש

.החברהשלהמשפטי
ושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביוםי

שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגדנתבעים
.ח"

.לסיכומיםנקבעוהתיק2010ביולי15ביוםהסתיימוההוכחותדיוני*
הנתבעיםששתעםהחברהשלחלקיפשרההסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.30ביום*

המקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתןהמקוריים
לקרן 575,1שלכוללסך

הסכםבגיןהחשבונאיהרישום.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי
אתהקטינומההסכםוההכנסות,החברהבספרינעשההפשרה

גבתהשהחברההניהולדמי 218שלסך,המאזןלתאריךנכון.מהקרן
המצויניםח"שאלפי575,1מתוךח"שאלפי הועברטרם,לעיל

לקבלכהכנסההמנהלתהחברהשלהכספייםבדוחותנכללוהוא,לחברה
.החובהויתרותהחייביםסעיפיבמסגרת

שלבקשתם.התביעהסכוםיתרתעלהאחריםהנתבעיםשנינגדנמשכתהתביעהי
הנתבעים עלהתביעהאתלמחוקהנותרים

.נדחתההסף

הכנסהעלמס-19ביאור

ובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן.א
קופותעלהפיקוח פועלתוהיא,גמל

.הכנסהמסלתקנותבכפוף
,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל.ב

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי הוראותליתרובכפוף
.הפקודה

בחוזריםערךבניירותמשקיעההקרן
כמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל" בחוכניירותונחריםלמתויקים

ל"
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והרוחהחברהבמדעילאידמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

הכנסהעלמס-19ביאור

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20102009

ח"שאלפיח"שאלפי מאגריביתבגין
התקופהבשלח" שהאגרות
אחרשלבבעלותוהיו

ס(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)
2

932828גריםערךבניירותמהשקעות

932830הכלסך

======

לחברה.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד
עדסופיותשומות המסשנתוכולל

2009.

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

התשיהשכרהגנתחוק.א
שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח" בגין,בחוק

במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובות
היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות

החברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
אינה חוקבגיןהתחייבותצופה

.זה

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

,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל" ביןהכוללים
ואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתר

העובדשלחלקםסכומי על,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעביד
שינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעביד

לקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלק
.אחרת

כלאתלקרןמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
המידע ,לכךבנוסף.מהםהנדרש

בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר
התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לקבועלעובדמאפשר,2005-ה" יועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
לעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיו

ואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה
בידי במועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה

,המעבידיםידיעל אומדןאלא
.בלבד

בגיןהמאוןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
ברצףהפסקות )התשלומיםהעברת

980,1-כהוא(ח"שכאלףבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי
-כשלסךכוללהאמורהאומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי639,2-כ)ח"שאלפי

084,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי791
.(2009שנתבסוףח"שאלפי



והרוחהחברהבמדעילאידמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(המשד)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

למיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
החברהידיעת 31ליוםנכון

:(ח"שבאלפי)2010בדצמבר

ינכלשנצברהריביתהערכתהחובקרןהערכתהמעבידשם
החוב

64157221ראמה

11268180טייבהעירית

5649105(י)אלקטרוכימיות

רכז:
751691ין,ליהדותצ

541266הרטמןשלוםמכון

.בפירוק(י)

בהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק
התשלומים שלתקופהבמשךלקרן

לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושה
.הפיגורבדבר
,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ

צריךואם תביעותמגיש
.לעבודההדיןלבתי

שצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן
'בבסעיף

בונקטהשהחברההטיפולהמעבידשם
,קודמותלתקופותבנוגעתביעההוגשה2008במהלך

במקביל.הדיןלפסקוממתיניםדיוניםנוהלוראמהמקומיתמועצה
הקרן,

.נמרציםגבייהבהליכינוקטת
.הליכיםלהקפאתצוהמשפטביתהוציא2007במהלך

החובבתביעתהנאמןהכרעתנתקבלה10.12.29ביוםטייבהעירית
שאלפי66שלסךאושרפיהעל

שוקלתהקרן.בלבדח" החלטהעלערעורלהגיש
.זו

.חובתביעתהוגשהפירוקבהליכיהנמצאתהחברהנגד

מדועהבהרותלקבלתלאומילביטוחפניותמספרבוצעואלקטרוכימיותתעשיות
הנהפניות.התביעהבגיןכספיםהועברוטרם

טרםל" .נענו
הפשרהבהסכםעמדלאהמעסיק.פשרההסכםנעתםאתיופיהליהדותמרכז
כנגדלפועלהוצאהתיקפתיחתהליכיהחלוולפיכךין'בהלצ

.המעסיק
כתבהוגשטרם.המעסיקנגדמשפטיתתביעהנשלחההרטמןשלוםמכון



לאטדמאיםהשתלמותקרן
והרוחהחברהבמדעי

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

שאלפי82-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ה
.השקעהבקרנותח"

בתאריךפקעוטרםשמקצתם,עתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ו
נוסףמידע.המאון בביאורראה

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות"8מספרבביאורמספר
" זכותויתרותזכאים"15מספרובביאור

".

ותטינהחקיקהתהליכי-21ביאור

,תקנות,חוקיםפורסמו2010שנתבמהלך
וכן,שוניטפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי טיוטות,חוזריםטיוטות

:שבהטהעיקרייםלהלן-חוקוהצעותתקנות

וחוזריםתשות,חוטים

שלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
(ערוניירות מסתיקון)

.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2'
)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת

(גמלקופות ניירותשלומכירהרכישה)
משקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט"תשס,(ערך

מוסדי ובמקומה,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש
למשקיעהמתירההוראהבאה

לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה

)2012-ו2011לשניטהכלכליתהמדיניותחוק
-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני .2011.1.6ביוםפורסם

טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת
לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק' עיקולצושעניינה,(גבייה)המסים

מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידי רשאית
עלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיע

בקופותהנמצאיםסרבניםנכסי .המתפעללגוףשבניהולההגמל

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיטחוזר ממשלתיות
.2010.7.14מיום," החוזר
קבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובע

ןההנפקהבטרםההנפקהמסמכי שלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת
אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאים;חובאיגרת

הרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות
התנאיםן איגרתלרכושניתןבהתקיימם

ןמדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחוב
.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
מיום,"מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול" 2010.8.22.

תחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוזרמטרת
.המידעטכנולוגיות הוראותקובעהחוזר

ניהולציותןהבטחת;מידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאים
ןשינוייםניהולןופרויקטיםרכשןנתוניםוניהולמידעבקרותןהמידעטכנולוגיותסיכוני

)Outsourcing(י(חומיקור
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והרוחהחברהבמזעילאטדמאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשד)ותקינהחליטהתהליכי-21ביאור

,"עדכון-ללקוחושיירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםשוכניםחוזר .2010.8.22מיום

שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון
הנמקהמסמךלענייןהוראות" ללקוחומסירתו

באופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על." ממוחשב
.2011.1.1מיוםהחליחולו

בשוקונתוניטמידעלהעברתאחידמבנה"5-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
החיסכון

.2010.10.19מיום,"הפנסיוני
שוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

בתחום החיסכון
.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוני

בנספחטיוטת(2010.10.19-ב)פורסמההחוזרלפרסוםבמקביל
-ייעוץטרוםממשק-' אתהמפרטממשקשהינו

במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטי
,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג

אופנסיוניייעוץמתןלפני שיווק
.פנסיוני

עלתפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיטחוזר
-כיפידיווח תיקון

.2010.11.25מיום,"
שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

אחריות" כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
".

דיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
דוחות,הצהרות-כספי וגילויים

.2010.11.25מיום,"
ומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוור

אתלקבועוכן,הכספייםבדוחותהגילוי החשבוןרואהדעתחוותנוסח
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקר

.כספידיווח

.2010.12.29מיום,"גמלקופותקידוד"9-9-2010מוסדייםגופיםחוזר הטמעתהינההחוזרשלמטרתו
לכלערכי-חד-חדזיהויהמאפשרתאחידהקידודשיטת

.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,הגמלקופותזהובכללהפנסיוניהחיסכוןמוצרי

חוזריםוטיוטותתטנותטיוטות,חוקתזכירי,חוטהצעות

כשפיטהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותבין התש,(תיקון)(גמל

מיום,"גמלקופותביןכספיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע" 2010.4.14.

הפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת
שירותיםעל קופות)פיננסיים

תשס,גמלקופותביןכספיםהעברת)גמל
ביטול:וביניהם,2008-ח" לתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי
שנים5בחלוףאלאייעשהלא ממועד

הוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברה
ן קביעה

ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכי
ופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינויןהמנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים

.חשבונות להכניסמבקשתהחוזרטיוטת
9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוזרבנוסחשינויים

:וביניהם,(11
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והרוחהחברהבמדעילאידמאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

של.ז.תצילוםהעברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת
הנוגעותהוראותהוספתןעמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקוניםןהעוברהעמית
עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליך

גוףחיובןמנהלגוףאותוי" ,באיחורכספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהל
המקבלתהקופהשלהמנהללגוףלהעביר

הוספתןהאיחורבתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתונים
הוראה שלמנהלגוףהמחייבת

מרכיבהכוללשכיר-עמיתמחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופה
.הכספיםהעברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצויים

מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"התש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

-ט" קופת:הבאיםמהסוגיםאחתגמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
לאגמל ,לקצבהמשלמת

,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת
כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות

.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים
קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם

,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי וכו

2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםזוהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('
הכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010-ו2009לשנים 2011.7.1.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
תקנותוטיוטת2010-ע"היש,(השתלמות

קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמי המש,(תיקון)(גמל
.2010.5.31מיום,2010-ע" מוצע

שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנסהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטל
סדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק

שלהמשיכה סכומים
סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפי

יהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
למשוךלבקשרשאי .מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

.2010.8.4מיום,זוגבניביןפנסיוניחיסכוןחלוקתחוקתזכיר
,מנהלתחברה)משלםגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

מעבידאומבטח ,תקציביתבפנסיה
,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי

.החוקבתזכירכהגדרתו
)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת

,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני .2010.10.18מיום
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(יהמשךותעינהחקיקהתהליכי-21ביאור

להסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
אתבחקיקה לקבוע,הממונהסמכויות

סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראות
סליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית

.פנסיונית
חוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק

,העבודהבועדתנפרדת והבריאותהרווחה
הוראותמימוההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסת המסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

מפורטותבו,מ"בעארוךלטווחלחיסכון
לצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראות

ניהולההבטחת .התקין

)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
מיום,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני 2010.10.18.

ההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על
היתרביןלוויוענקו בירורסמכויות

.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהלי

-הפנייהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת תיקון
.2010.1.14מיום,"
גופיםחוורשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוזרטיוטת

,15-9-2008מוסדיים שכותרתו
."הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"

גוףהתקשרות"ויועציםיומניםחוזרטיוטת
מיוםשנייהטיוטה,"רישיוןבעלעםמוסדי 2010.1.14.

14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההמטרה
עםמבטחהתקשרות" סוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוחסוכן

הסכםלכל,ביטוח וגוףרישיוןבעלביןהתקשרות
.מוסדי

בשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהטיוטת
שלבהעברהאיחור ביןאוגמלקופותביןכיפים

.2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמילולי בטיוטת
במקרהלשלםמנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעה

של לקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאו

ליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספים
עמיתיםבקשותלגבי משיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספים בין
הציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלולים

שוקשבאגף .באיחורובוצעו,(ההון

מיום,"הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיתור"ויועציםהובניםחוזרטיוטת 2010.8.15.

גוףעלהחליםהאיסוריםמהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוורבטיוטת
בקשרמוסדי יועץועל,הטבהלמתן

.הטבהלקבלתבקשרפנסיוני
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(המשד)ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםיומניםחוזרטיוטת
.2010.8.15מיום," ליוםעד)בינייםתקופתנקבעהלחוזרהעדכוןבטיוטת

חברהתורשהבמהלכה(2011.12.31
גם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים)מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת

באמצעות תאגיד
.המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלקפנסיונייועץשהואבנקאי

מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.11.2מיום," שמספק,השירותרמתאתשיבטיחונהליםלקבועהינההמטרה

הן,ללקוחותיומוסדיגוף במהלך
,השארבין,נקבעהחוזרטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקים

עלכי אתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדיגוףהנהלת
.שירותבקבלתהלקוחותזכויות

:שוניםפרסומים

שוקלבחינתמשרדית-תביןהוועדהח"דו
.2010.8.2מיום,בישראלהקסטודי אתבחנההוועדה

מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותי
המלצותנותנתשהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה

לגבי .הנדרשתההסדרהעקרונות

.2010.11.30מיום,הפנסיוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
הסדרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההוןשוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם

בנושאים אחידמודלהחלת:הבאים
אפשרותמתהןפנסיוניחיסכוןבמוצריניהולדמיתקרתשל

לחיסכוןנלוויםביטוחמוצרילשווקמנהלתלחברה
שינויבעתהשקיפותהגברת;פנסיוני העלאתאיסורןניהולדמי

זכותמתןןלפחותשנתייםלמשךלקוחעםשסוכמוניהולדמי
המחשה,הנמקהשלמשולבמסמךיצירתןללקוחסוכןבחירת

מיכוןןללקוחנאותוגילוי טפסיםשלוהאחדה
לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלוםןפנסיוניושיווקייעוץבתהליכי בין

היקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיצים
אחידההפצהעמלתןביטוחלסוכני ליועץ

הסדרהטיוטות,לתוכניתבהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצריכללעבורפנסיוני
.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשוניםבנושאים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
.הבנקיםעלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך

מוצגתבמסמך תבחיניםרשימת
שליטהאמצעימחזיקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסת

ונושאי המפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
סיבהמהווהברשימה פגיעהשלקיומהלבחון

.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאם)במהימנות

המאזןתאריךלאחראירועים-22ביאור

תמדדירד2011/03/17ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,%32.5שלבשיעור100א" ירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%60.0שלבשיעור )לצרכן

הדולרשערמול%37.0שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%86.0-בעלההידוש
.%50.2-לוהגיעההאחוונקודות50.0-בעלתהישראלוריביתבנק

ועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
,ההשקעות .התשואהעלולפיכך

במסלול%02.0היתה2011פברואר-ינוארבחודשיםברוטוהנומינליתהתשואה
,הכללי אגבמסלול%48.0

.המניותבמסלול-%32.1שלבשיעורשליליתותשואהח"
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