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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
הקרן.("הקרן"להלן)והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמה
.ההשתלמותקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן*

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן*

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

שתפקידו,מ"בעערךניירותפסגותהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום*
ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהל

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

.פניםומבקרמשפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה*

בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברה8
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות



מ"בעוהרוחהחברהבסיעילאקדמאיםההשתלמותקרןלביהולהחברה

2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2010במרץ31ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

2010/03/31הדיווחהליפתיסוףשיהנכייסהרכב.א

סךמגיותמסלעח"אגמסלול?בללמסלי
הבל

470,860,2111,21894,3475,885,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%16,2%86.7%85.0%20.2מזומניםושווימזומנים

92%02.99%01,86.יי%94.8505סחיריםערךניירות

2251.6--%28.6סחיריםשאינםערךניירות

%52.5--5754.5והלוואותפקדונות

%05.0%09.0%13.0%05.0נטו,הנכסיםיתר

%1/31א20-

הכלסדמסלולמביווצח"ג"%מסלמאידילי

9794,2437,783,2ן,178,761,2465נטו,כהנכסים"סה

עיקרייםמרכיבים
4651.1%87.3%01,3%48.1מזומניםושווימיומנימ

3054.85%06.96%55,89%38.85סחיריםערךניירות

6.נל89--%94.6סחיריםשאינםערךניירות

%06.6--%11.6והלוואותפקדונות

1951.0%07,00/440.7%19,0נטו,הנכסיםיתר



""YSוהרוחהחברהבסיעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
היירעסוריוןדוח
2010במרץ31ליום

(הדשיםשקליםלקלפי

-0-1ממ3

הכלידפניותמסלולח"אגמסלולכללימסלע

547,71401171119,72הפקדות

(026,56)(י13(993)(54'903)משיכות

(164,7)167(69)(262,7)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

ב279.2736(3.ו015(אליוראובקרראחרממסלולנטוזכויותהעברת
__

367,6618,1944929,8נטוצבירהכ"סה

"ש0
12-1

"אגמסלי(י)כלליפסלי
הכלסו(יי.)פנייתהסלולז"חני

038,309381,1288707,310הפקדות

(209'751)-(951)(208'800)משיכות

(053,73)96261(410,73)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-314.20,718.18%5.1)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

514,6244,19145,2903,27נטוצבירהכ"סה

,09/1,23-מ-מניותמסלול(י**)



מ"בעוהרוחהחברהבסיעילאעימאיםההשתלמותקרןלזיהםהחברה

הדירקטוריוןדוח
2010במרץ31ליום

"תשע.ג
הדווחבתקופתהערן

2010/3-1

מניותמסיעח"אגמייקבללימילת

%41.3%25.0%19.4מצטברתנומינליתברוטותשואה

"
20/3-1

(...,משותמסלי(..אטחןמסלע(.,כייימסלע

%53.8%82.0%14.7מצטברתברוטוטמינליתתשואה

נ-218/12

מסלע(..,ח"אומילק(.1כשימסלע

~

mt)u,.")

9.2%69.53ל%63.27%מצטברתנומינליתברוטותשואה

.ן,1;(ו-מ-כייימסיוי(ל
_09/2/23-מ-ח"אגמסלול(ריי

.09/2/23-מ-מניותמסלול(חייי



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

התבססותהמשךעלוהצביעו,חיובייםלהיותכלכלייםהמאקרוהנתוניםהמשיכוהראשוןברבעון
.הכלכליתהצמיחה
עודפתתשואההציגבישראלהמניותשוק.המניותבשוקיהמחיריםעלייתנמשכההראשוןברבעון

עדכוניגביעלנישאכשהואלעלותהמשיךהמניותשוק.בעולםהמרכזייםהמניותשוקיפניעל
.חיובייםכלכלייםואינדיקאטוריםהצמיחהתחזיות

מאקרן

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הייצורמדד:וביניהם,השוניםהפעילותבמדדימתבטאתבישראלההתאוששות.הכלכלית
המשולבהמדד.החברותוסקריהצרכניםאמוןמדדי,ושירותיםבמסחרהפדיוןמדד,התעשייתי

במהלךהריאליתבפעילותהתרחבותעלהואאףהצביעהמשקמצבלבחינתישראלבנקשל
ומרץפברואר,ינוארלחודשים%6.0-ו%3.0,%3.0שלבשיעוריםעולהכשהוא,הרבעון

.(בהתאמה
שלהראשוןברבעון%1.0שלירידהלעומת,%9.0-בהראשוןברבעוןירדלצרכןהמחיריםמדד
.2009שנת
המשךרקעעל,הרבעוןבמהלך%25.1שללשיעור,%25.0-בבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

ברמהעדייןהריבית,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייההמשךרקעועל,הכלכליתההתאוששות
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכה

החובואגרותהמניותשוק

שלבשיעוריםעלוואירופהב"בארההמדדים.בעולםהמניותמדדילעלותהמשיכוהראשוןברבעון
.%7-%8-כשלבשיעוריםהמניותמדדיעלוובישראל,%4-%6
תלומדד%89.3שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:לעלותהמשיכוהקונצרניח"האגמדדיגם

אתלדחוףהמשיכו,החובבאפיקילפדיוןהנמוכותהתשואות.%62.5שלבשיעורעלה40בונד
תשואהאחרבחפשםסיכוןלהגדילממשיכיםכשמשקיעים,מעלהכלפיהמניותבשוקהמחירים
.ההשקעותלתיקי

:הםהמניותבשוקישעריםלעליותשהביאוהנוספיםהגורמים

הצמיחההתבססותהמשךעלשהצביעו,ל"ובחובארץ,כלכלייםאינדיקאטוריםשלצבר*
הצמיחהתחזיותהעלאת

החברותשלהתחזיותושיפורהחברותשלטוביםדוחות*
ואטרקטיביותסיכוןחסרותהשקעהאלטרנטיבותהיעדר*

:הכלכליתהצמיחההמשךעללהעיבממשיכיםשלהלןהעניינים,ואתעם

המפותחבעולםבעיקר,העולםמדינותשלבחובותעליה*
יווןשלהחובמשברי
שלהםהמרחיבהמהמדיניותהמדינותשלנסיגה*

-6-



הח4במדעילאקדמאיםההשתלמותערולניהולהחברה
2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(להנגשך2010שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקשקירת

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

09-12009ע10/3-1
%%%

86.0-14.08.3-לצרכךהמחיריםמדד

73.148.533.10מדדצמודממשלתיח"אג
29.582.1421.40מדדצמודקונצרניח"אג
77.171.251.2צמודלאממשלתיח"אג

59.101.1017.0-ח"מטצמודממשלתיח"אג
33.722.1185.74ף"המעומניותמדד

2010שנתשלהראשוןברבעוןהכלליבמסלולהפעילות

.ולמניות(צמודותולאצמודות)קונצרניותחובלאיגרותהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך
ח"אגונמכרונחמיליון9.75-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשווופעילותבמסגרת

שלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשו,בנוסף.שומיליון2.73-כשלבהיקףצמודותעונצרניות
.ושמיליון9.36-כ

שחריםונמכרוגשמיליון8.78-כשלבהיקףארוך-בינונימ"במחשחריםנרכשוהשקליבאפיק
.ח"שמיליון3.48-כשלבהיקףמיס"ומקגשמיליון3.12-כשלבהיקףבינונימ"במח

ונמכרומיליון2.64-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשוהמנייתיבאפיק
בהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.וממיליון9.44-כשלבהיקףבארץמניות
."עמיליון3.2-כשלבהיקףל"בחומניוחמדדיעלסלתעודותונמכרועהמיליון17-כשל

2010שנתשלהראשוןברבעוןח"אגבמילולהפעילות

מ"במחצמודותולאצמודותממשלתיותחובבאיגרותהושקעוהמסלולנכסיהרבעוןבמהלך
.מ"מקלרבות,קצר

2010שגתשלהראשוןברבעוןהמנייתיבמסלולהפיילות

ח"באג%10-כשלאחזקההיתהבנוסף.יו75סביבהיתהלמניותהחשיפההרבעוךבמהלך
.ונזילותמ"במקוהשארצמודקונצרני

נוסףמידע
ליוםליוטליום

2010/3/312009/3/312009/12/31

כולל)לקרךהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

2'438.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
412,3639,2



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמיהבסיסלפיהקרןהשקעות

"למסבבהצמיהלמיזבהצמיח חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלק-2010במרץ31ליום

108,61-802-910,61מזומניםושווימזומנים

675,219,1198,987-550,251423,458,2סחיריםערךניירות

684,7108,1717458545,179סחיריםשאינםערךניירות

159420--220,159-הלוואות)פיקדונות

997.1--589.1408השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסו

~

fldiL2Z2124צ

~

12242222212aaeiai
%45%46%9%100המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלח-2010במרו11ליוד
660,1---660,1מזומניםושווימזומנים

433.19--361.14072.5סחיריםערךניירות

21922_.ב___=__22מ212212ההשקעותכלסך

%76%24%100המסטלמהשקעותבאחוזים

בקיוימסלול-2010במרץ31ליום
WID

IIDItD111

lt11D1
~

33---33

404,3403-49856,3סחיריםערךניירות

5---5השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

824נ42_.ב__iaa422ההשקעותכליו
00נ%88%10%1%1%המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהר

החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול**ננ
.בקרןההשקעה

,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית

~
f'

pגמלקופותשלמנהלותבחברותסיטניםובקרתניהל
בחברותסיכוניםניהולבנושאחוורהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11ביום

למסדממשלתיתחברהשלחובתהלהסדרתעקרונותלקבועהינההחוורמטרת.ממשלתיות
נקבעהזובמסגרת.בקרהמנגנונייצירתתוך,חשופההיאלהםהסיכוניםלניהולמסודרתהליך
.ביצועהעלולפקחסיכוניםניהולמדיניותלהתוותהחברהלדירקטוריוןהחובה
בניהולעוסקשניבחרהמנהל.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

.ואחריםתפעולייםסיכוניםעםגםהחברהתתמודדובעזרתו,ואשראישוקסיכוני

שוקסיכוניתיאור
דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

.הטילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר

סיכוניםעלמזענויף)

בתקופההשוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1
,סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה

ביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל
פיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטות
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי

שלחריגהישנהאםהמחריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.2
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שואלפי

פניםמבקרעלמידע
חשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,המנהלתהחברהשלהפניםכמבקרמכהןדורבןיואבח"רו.1

.פניםבביקורתניסיוןבעל
ביקורתעבודתנדרשתכאשר.לשנהשעות300,1שלבהיקףהמנהלתבחברהמועסקהמבקר.2

שעות250שלרזרבההקצתההקרן,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורתאו,נוספת
.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקףאתהקרןמגדילהמהם,נוספותביקורת

,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3
הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיתהביקורתשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית

.הפנימיתהביקורתפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
שלהיעילותאתזחבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

ובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
מנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהב

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווח
.כספידיווחעלהחברהשל

עוסקהחוזר.sox404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום
החשבוןרואהשלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחות
עלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיףמכח.הנושאלגביהמבקר
עלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימיתהבקרה
.2009לשנתהשנתיבדוחיושםהחוזר.כספידיווח
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החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהוללחברההמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוח

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
הדוחותואת2010במרץ31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםשלושתשלוההפסדהרווחעלהתמציתיים
בהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

."בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקן
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותה

סקירההיקף

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

שניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל

.ביקורתשלדעת.

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות7מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

,רבבכברן

11ט'ר914משש;רהב
חשבוןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
6492090-3-972:FAX6442888-3-972:TEL69719ISRAEL
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיתההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירטטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפשלותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתשהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,עדואןעדואן,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שניהם)2010שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחד

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשקיתפקידבעלי

.דיוכלפיעל,אחראדםכלאקריות)!אומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

הדירקטוריוןר"יו,עדואןעדואןתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.2005-המשסייגהדירקטוריםודוחהכספיים

:כימצהיר,סובולעודד,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שניהם)2010שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחד

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

אכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיוכלפיעל,אחר

4
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

הדוחותנמנותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףווחהממשלתיותהחברותלתקרתוהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחן.1

שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
-להלןיחדשניהם)2010

.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

,י,
יןמ ןןע

)וג.5-'0ן

'י"
,

ומל )תאריך

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ואדמיניסטרטיבייםפיננסייםשירותיםנותן
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

והפידר11חדוחות
נומינלייםסכומים

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשליטתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתייטשנסתיימו

ביוםביוםכיוס

ss/os/so09/03,3109/12/31באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הטיות

5348,2857,1006,8ההשתלמותמקרןניהולדמי
.........-....................

6הוצאות

150136656ונלוותשכרהוצאות

65119322ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

923745299,3יהבבנקניהולעמלת

493400773.1השקעותתיקניהולדמי

2639156השקעותייעור

9918201חשבונותביקורת

--79אחרותמשפטיותהוצאות

2743218יעורמשפטי

443683מקצועיםשרותים

9687233פנימימבקר

103111461ביטוחים

9-48והשתלמויותעיוןימי

9--מחשובשירותי

6311אגרות

10661325משרדואחזקתדירהשכר

83816ושיווקפרסום

106-177דיוורלעמיתים

--6פחתהוצאות

22111אחרותהוצאות

348.2857,1006,8הוצאותסך

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

נ_=_._=__נקירווח

.הכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמשרפיםהבאוריפ



החבובמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010במרץ31ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:פועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
,אליהםשנלוו

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

לנהלשתפקידומ"בעערךניירותפסגותהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום
הרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאת

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל

.המקצועיים
בכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגע
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החברובמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010במרד31ליום

ההשתלמותקרןחייבים-4באור

דמיבניכוי,החברההוצאותבגובה,הקרןמןלקבלמהכנסותנובעתהחברהבמאזןהקרךיתרת
לתשלוםשנועדה,לחברהמהקרןכספיתהעברהובקיזוז,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהול

.עצמהמשלמקורותאיןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאות

ניהולמדמיהכנסות-5באור

ענפיתגמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
כלהוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך

.דין
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7באור

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

ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

פיעלשנערכוכדוחותייחשבושהדוחותמנתעל,לבצעושיש,הכספייםבדוחותמהותיתיקוןאין
.בינלאומייםכספידיווחתקני

עוסקהחוור.sox4404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום
החשבוןרואהשלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחות
עלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהבריתבארצותפורסמו404סעיףמכח.הנושאלגביהמבקר
עלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקרהחשבוןרואהשלדעתווחוות,הפחמיתהבקרה
.2009לשנתהשנתיבדוחיושםהחוזר.כספידיווח

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףשוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
אלהבדוחותנכללו,2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
.מ"בעהמדינהלעובדייהבובנקהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-12בעמודים
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהבעייםלדוחותבאורים

2010במרץ31ליום

נוסףמידע-8באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-9באור

שמיועדיםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלוחוזריםטיוטות,הוראותלהלן
:האחרוןהרבעוןבמהלךושהתפרסמוהמוסדייםלגופיט

מיוםהבהרה-בוכדירקטורמוסדיגוףעובדכהונת:1-9-2010מוסדייםגופיםחוור*
2010.1.25.

-המוסדייםבגופיםמשרהנושאישלתגמולמדיניות:2-9-2010מוסדייםגופיםחוזר*
.2010.3.24מיוםהבהרה

בשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה:מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
מיוםשנייהטיוטה-השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחור

2010.2.16.

.2010.1.25מיום'שנייהטיוטה-מידעטכנולוגיותניהול'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת* -הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוחמוסדייםגופיסחוורטיוטת.
.2010.1.14מיוםתיקון

אשראיהמעמידיםמוסדייסגופיםלהתייחסותפרמטריםלקביעתהועדהשלסופידוח*
חוורוטיוטת(חודקועדת)2010.2.24מיוםממשלתיותלאחובאגרותרכישתבאמצעות

.הוועדההמלצותליישום2010.4.14מיום

מיוםשנייהטיוטה-רשיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרותויועציםסוכניםחוזרטיוטת*
2010.1.14.

מ"בעארוךלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותטיוטת*
.2010.3.24מיוםהמסלקההתאגדותומסמכי

אבטחתתקנותבנושאעמדהניירפרסמההמשפטיםבמשרדומידעטכנולוגיה,למשפטהרשות
.2010.1.10מיוםמידעבמאגריפרטיותלהגנתמידע
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010במרץ31ליום

הביטוחתביעת-10באור

גל-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביום8
,מ"בעביטוחסוכנותסקוריטס,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותבייליאת

שלעניינה.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברהאריה
חייםביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהואהתביעה

כלהיהלאעצמהולקרןהקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרןעמיתישל

.התביעהסכוםבגובהכספינזקלהםנגרםוכןמשנהלמעלהבמשך,ביטוחיכיסוי
-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום*

במשךששימשומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימשמי
.הקרןשלהמשפטיכיועץהרלוונטייםובמועדיםשנים

נתבעיםושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביום8
.nrrwאלפי500סךעל,נוספיםשכנגד

הוכחותדיוניויתקיימו,2010ובאפרילבפברואר,2009בדצמברהוכחותדיוניהתקיימו*
.2010יוניחודשבסוףנוספים

.התביעהתוצאותאתלהעריךזהבשלבניתןלאהקרןשלהמשפטיהיועץלדעת*
העמיתיםכללאתוחייבהביטוחלתגמוליזכאיםשהיוהעמיתיםתביעותאתשילמההקרןי

.התשלוםבסכומי

תלויותהתחייבויות-11באור

:הקרןכנגזשהוגשותביעות

מ"בעי"באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת.1
שלשימושבגיןשכירותדמיח"שאלפי392ס"עלתשלוםתביעהלקרןהומצאה09.8.17ביום
בגיןופיצוי2003בנובמבר15שעדתקופהעבורהפועלהועדבביתהנמצאיםבמשרדיםהקרן
.שכירותדמיתשלוםעלהצדדיםביןהסכםשללקיומוטוענתהעובדיםחברת.הסכםהפרת
ההסתדרותלביןבינהשההסכםהיתרביןוטוענתהעובדיםחברתטענותאתמכחישההקרן

.כספיתתמורהללאהיהבמשרדיםשהשימושהיההעובדיםוחברת
.התביעהסיכוייאתזהבשלבלהעריךקשה
.הכספייםבדוחותהפרשהנכללהזותביעהבגין

אלפי51סךעלחייםביטוחתגמולילקבלתהשלוםמשפטלביתתביעההוגשה09.12.31ביום.2
"מ"בעלביטוחחברההפניקס"במבוטחתשהייתה,הקרןשלעמיתהשלפטירתהעקבח"ש

.2003בשנתהקרןעמיתילכללהפניקסשערכהקולקטיביחייםביטוחמכח
.ח"שאלפי40הינועמיתפטירתשלבמקרההביטוחסכום,התקופהבאותההפוליסהפיעל

לתובעתשלםהקרןלפיה,הקרןלאישורהממתינה,פשרהטיוטתהושגה2010אפרילבחודש
.במלואההתביעהלסילוקשואלפי30לתובעתשלםהפניקסוחברת"צאלפי13
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השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהתברה

ליוםבינייםכספייםדוחות

2010במרץ31



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010במרץ31ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה

5-3הצהרות
7-6מאזנים

9-8והוצאותהכנסותדוחות
11-10העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

12הכספייםלדוחותביאורים



'ושות'עמ-בן,רשף,רהבששושה

2010במאי31,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח.

מבוא

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2010במרץ31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן"
.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופההפנסיהבקרןוהתנועהוהוצאות

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת
בהתבססזובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי
.סקירתנועל

הסקירההיקף

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

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי.
שניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

,רבבכבוד
,רג3גהק

11'"י44
ה)

חשבוןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
TEL69719ISRAEL:46442888-3-972ק%.6492090-3-972
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
דירקטוריוןר"יוהצהרת

:כימצהיר,עדואןעדואן,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

מאחריאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,אחרדם

/וי/3

הדירקטוריוןר"יו,עדואןעדואןתאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סובולעודד,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיש,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

//

-4-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחן.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,הבנק.4
גרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילה,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.5
-ביותרהעדכניתהערכתועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.1
,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכם

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

,ו
יי.(ט

ין. יהבבנקתאריך
מ"בעהמדינהלעוקדי

ואדמיניסטרטיבייםפיננסייםשירותיםנותן



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים
נומינלייםסכומים

(הדשיםשקליםגאלפי)

ליוםליוםליום
12,31;09מ09,31מ10/31נכסים

(מבוקר)מבוקחלא)מבוקהנלאהשקעות

:מזומניםושווימזומנים

887,1431,5223,3בבנקומניםמז

716.61904.94890.37בבנקיםמועדקצריפקדונות

603,63335,100113,41

---------------.......-----------
:סחיריםערךניירות

718,830290,798511,859ממשלתירתחובאגרות

374,797121,602046,740אחרותחובאגרות

620.853435.428921.776אחריםערךניירות

712,81

~

2846,828,1478,376,2

----------------------...........
:סחיריםשאינםערךניירות

853,171302,196404,183קונצרניותחובאגרות
692.7615.8281,8(*)אחריםערךיירות)

545,1792041917685,191

---------------------------------
:והלוואותפקדונות

127,159121,189586,168בבנקיםפקדונות

93113109הלוואות

220,159234,189695,168

-----------.---..--...--......---
27002671183,6השקעותלובלבגיןוסכומיםריבית

082,886,2003,324,2154,784,2ההשקעותכלסך

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

252452ן27חובהויתרותחייבים

----------------------...........
59הנכסיםכלסך

~

886,2255,324,2606,784,2

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

475,885,2629,323,2437,783,2העמיתיםזכויות

884626169.1זכותויתרותזכאים

59ווזהוצחייבהותהעכויוציכזזכוירוצכלחיך

~

886,255

~

324,2606,784,2

0במרך31ליוםעתידייםחוזיםבגיןיתרות(ל

"
.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,היתהאסהתחיבותבניכוי,נטובסכומןצגו

ה

-

חג%בינייםגיפייםהמשרפיםשים
,.0.מהםנפרד'*

,ט
"

י,,
//

//

9",//ע"=(
יטל1,ישע; עדתןעישןהכספייםהדוחותאישורתאריך

*ה4)ע/
מ"מעהסידה,לעובדיהבביקק,ב)

ר,זירקטרי11,הדירקטר',י1

"
(צ,יסטרטיב)אדמי,ם,,ס)),פתים)וןיןשייע'



מסלחיםלפימאזנים
נומינלייםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2010במרץ31ליום

מניותמסלולח"אגמסלם)כללמסלול
(מבוקרלא)(מבוקרנלאמבוקהנלא

נכסים
השקעות

:מתמניםושוהמזומנים
884,112בבנקמזומניט

026.60659.131בבנקיםמועדקצריפקדונות

910,61660,133

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

:סחיריםערוניירות
006,811433,19279ממשלתיותחובאגרות

971,796-403אחרותחובאגרות

446.850-174.3אחריםערךניירות

423,458,2433,19856,3
--ץ--------------ך

:סחיריםשאינםערךניירות

--853,171ממשלתיותלאחובאגרות

--692.7אחריםערךניירות

545,179--

-------------.----
:והלוואותפקדונות

--127,159פקדונותבבנקים

--93הלוואות

220,159--

------------------
997,1-5השקעותבגיןלקבלוישומיםריבית

095,861,2093,21894,3ההשקעותכלסך

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

250261חובהויתרותחייבים

345,861,2119,21895,3הנצייםכלסך

=--=====

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

470,860,2111,21894,3העמיתיםזכויות

87511זכותויתרותזכאים

%2895,3,345,861,2119וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

והוצאותהכנסותדוחות

נומינלייםסכומים
(חזשיםשקליםבאלפי)

לשלושהלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

10/3/3109/3/3109/12/31

(מבוקר)(קר)מבלא)(מבוקריא

(הפתיים)האסא

(950)83406מזומניםושחיממימנים

--------------------------
סחיריםערומניירות
334,10668,33634,46ממשלתיותחובמאגרות

079,33981,59006,158אחרותחובמאגרות

904.45347.63852.325אחריםערךמניירות

317,89996,156492,530

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

סחיריםשאינםערךמניירות
364,5190,18945,43ממשלתיותלאחובמאגרות

(929.2)(677.2)(ו588אחריםערךמניירות

776,4513,15016,41
---------------------------

והלוואותמפקדונות
650,1890,10610,25מפקדונותבבנקים

62474מהלוואות

656,1914,10684,25

-ה----------------------------

2637176נטו,אחרותשיותות

858,95866,183418,596ההכנסותכלסך

-------------------------
הוצאות

348,2857,1006,8ניהולדמי
293465483,1סחיריםערךניירותעמלות

-17-קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

108116830אחרותמיסיםהוצאות

749,2455,2319,10ההוצאותכליך

109,93411,181099,586הזוחלתקופתנטוהכנסות
====--==

מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחיההמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתגמותקרן

מסלוליםלפיוהוצאותהכנסותדוחות
נומינלייםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

2020במרץ31ביוםשהסתיימוהחודשיםלשלושת

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול
(מבוקרלא)(מבוקרולאמבוקקלא)

(הפסדים)הכעש

7742מזומניםושוויממזומנים

------------.-.-.........-..........
סחיריםערדמניירות
283,10501ממשלתיותחובמאגרות

068,33-11אחרותחובמאגרות

757.45-147אחריםערךמניירות

108,8950159
............-...........------------

סחיריםשאינםערךמניירות
--364,5ממשלתיותלאחובמאגרות

__נ-(588)אחריםערדמניירות
776,4--

-.......-----.-.........-...........
והלוואיתמפקדונות
--650,1בבנקיםמפקדונות
--6מהלוואות

656,1--
.-.-.....................-.........-

--26נטו,אחרותהכנידר

643,9554161ההכנסותכלמן

...........-.-.........-............
הוצאות

322,2233ניהולדמי
28832סחיריםערךניירותעמלות

--108אחרותמיסיםהוצאות

TV265נ,718ההוצאותכל

925,9228156הדוחלתקופתנטוהבניות

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

.בהטנפרדבלתיחלקמהוויםבינייטהכמפייסליוחותהמצופפיםהבאורים



העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
נומינלייםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתייםשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

10/3/3109/3/3109/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(קר)מבלא)

437,783,2435,169,2435,169,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

139,54476,53260,233מעבידהפרשות-שכירים

980.17776.17447.77עובדהפרשות

119,72252,71707,310ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(751.209)(856.57)(026.56)שכיריםלעמיתים

(751,209)(856,57)(026,56)התשלומיםכלסו

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

:נטוזכויותהעברת

663,4980,2455,12הקרןאלזכויותהעברת

(508.85)(474.32)(827.11)מהקרןוכויותהעברת

(053,73)9ק,494)ק,164)נטוזכויותהעברת

903,27(217,27)929,8נטוצבירה

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

109,93411,181099,586הדוחלתקופתנטושניותות

475,885,2629,323,2437,783,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=---===-=

.מהםנפרזבלתיחלקמהותבינייםהשפייטלדוחותהמצורפיםהבאורית
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והרוההחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מסלחיםלפיהעמיתיםבשהותהשינוייםעלדוחות

נומינלייםפטמים
(הדשיםשקליםבאלפי)

2010במרץ31ביוםשנסתיימוהחודשיםלשלושת

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול
מבוקסלא)מבוקהלא)מבוקרןיא

794ג761465,19ג,178התשפהלתחילתהעמיתיםיכויות

-.-----.-------------- :הפרשא

710,53301128מעבידהפרשות-שכירים

837.1710043עובדהפרשות
547,71401171?ההפרשהכליך

:לעמיתיםתשלימים

(130)(99))4ט.903)שכיריםלעמיתים

(130)(993)(903,54)התשלומיםכליד
---------------------

:נטו?זכויההעברת

463,433167המסלולאלאהדתמקרןוכויותהעברת

(102)(725,11)אחרתלקרןמהמסלולזכויותהעברת

671,1240,3458,1בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(722)(961)(686.4)בקרןאתרלמסלולמהמסלולןכויותהעברת

210,2903(277,10)נטווכויותהעברת

ךנ

367,6618,1944נטוצבירה

----------------------- הדוחלתקופתנטוהבנטות
92528156ג9

470,860,2111,21894,3התקופהלסוףהעמיתיםוכויות

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2010במרץ31ליום

כללי-1באור

בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
("החברה"להלן)מ" לאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת

.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעי
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" .והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר
ולביאורים2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעיין
.אליהםשנלוו

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

בעערךניירותפסגותהתיקיםמנהלידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתחום
לנהלשתפקידומ" ליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאת

הרגולטוריותההוראותכל
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,החברהשלההשקעותניהולעלהחלות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
להוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקמ"בעהמדינהלעובדייהבבנק הדירקטוריון,החברההוראות,דיןכל

ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדות
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים

ולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישיים

ההכנסהעלמס-3באור

500-כבסךערךניירותבמכירתבמקורשנוכהמס,בטעות,לקרןהמסיסרשותהשיבה,אשתקד

.ח"שאלפי
הנהמסהחזראתתשיבהקרןכיהוסכםהמסיםרשותדרישתבעקבות

.ל"


