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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכשפייטדוחותתמצית
2010בספטמבר30

ענייניםתוכן

עמוד

10-2התאגידענינימצבעלהדירקטוריוןדוח

11חשבוןרואהשלסקירהדוח

14-12הצהרות

15הכספיהמצבעלדוחותתמצית

16הכוללהרווחעלדוחות

20-17בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.
.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן
הקרןפיצול-אורגנזיציה-רהשלדרךעלמבנישינויהחברהעברה2009בינואר1ביום

.בנאמנותידהעלהמנוהלתהשתלמותולקרןמנהלתלחברההתאגידית

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן .והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםלשכיריםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרןי

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן*

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

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

לגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהמנהלתהחברההתקשרה,2010מאוקטוברהחלי
התפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך(ס"שלמגן-להלן)מ"בעמוסדיים

הםהמשלימיםהשירותים.ם"שלמגןממניות%20-במחזיקהבנק.יהבמבנקהמתקבלים
ביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקר

,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(נלוותופעולות,בבנקהמתקבלותמסלולים
ומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב
לשירותיםהרלבנטייםבנושאים,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"של

הגוףמולנבדקתהפנימיתהבקרהעלההתקשרותשלההשפעה.עימהההתקשרותנשוא
.המתפעל

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.
להוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי4

לגבייתדיןעורך,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברהי
.פניםומבקרסיכוניםמנהל,%4%50פרויקטליישוםמלווהיועץ,מעסיקיםפיגורי

בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברה.
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(הדשיםשקליםלאלפי

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

30/א/2"10הדיווחתורפתלאףנטושבסיםהרכב.א

הכלסךמניותמעלולח"אגמסלחכללימסלי סה

089,938,2035,34432,4556,976,2נטו,הנכסיםכ"

עיקרייםמרביבים
%45.3%23.5%10.5%47.3מוומניםושווימזומגימ

%84.85%76,945251.94%96.85סחיריםערךניירות

%49.5--%56,5מתיריםשאינםערךניירות

%88.4--9551,4והלוואותפקדונות

0%20.0_ול%20.0%01.038נטו,הנכסיםיתר

09פ
~

09/30

הכלסךמסלולמניותח"אגמילולמילולנללי

597,656.2310,18361,3268,678,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%68.2%51,13%46.14%77,2מזומניםושווימזומנים

86%51.85%72.82_%69,82%52סחיריםערךניירות

%70.7--%76.7סחיריםשאינםערךניירות

%76.6--%82.6והלוואותפקדונות

%03.0%05.0(%03.0)%05.0נטו,הנכסיםיתר

2009/12/31

הבלידמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

178,761,2465,19794,2437,783,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%46.1%87.3%01,3%48.1מזומניםושווימזומנים

%30.85%06.961,55,89%38.85סחיריםערךניירות

%89.6--%94.6סחיריםשאינםערךניירות

%06.6--%11.6והלוואותפקדונות

%19.0%07.0%44.7%19.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הדוחמתקשתוהעברותההפקדות,המשיכותפילוס.ב

ג-0/9ג20

הכלסומגיותמסלולח"אגמסלולכללימסלע

422,233661,1602685,235הפקדות

(770,177)(520)(138,3)(112,174)משיכות

(964,25)450(493)(921,25)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

205.16932(17.ו137(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

252,16235,14464,1951,31נטוצבירהכ"סה

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

2009,9-1

סדהכל(.י.)מסללמגיות('.)ח"מסלולאג(.)מסלולכללי

019,232989161169,233הפקדות

(409,164)-(750)(659,163)משיכות

(061,58)115218(394,58)אליהחואואחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-741.17597,2(20,ו338(אליוואובקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

095,18976,2699,10(372,10)נטוצבירהכ"סה

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

ג-2ג/2009

סדהכל(...)מילולמניות(..)ח"מסלילאג(י)מסלילכללי

038,309381,1288707,310הפקדות

(751,209)-(951)(800.208)משיכות

(053,73)96261(410,73)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכועתהעברת

-718.18596.1(20.ו314(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

514,6244,19145,2903,27נטוצבירהכ"סה

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

.1/1;09-מהחל-כללימסלי(.1
.נ01/2,2-מהחל-ממיתימסטלח"אגמסליל(.ל



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הדווחבתעופתהערותשואות.ג

2010/9-1

מגיותמסלילח"אגמסלולכללימסלול

%95,54051.1%03.4מצמברהברוטונומינליתהשואה

2009/9-1

(**)מניותמטלול(*י)אנייחמסלול(י)כללימפשל

%45.23%96.1%67.39מצטברתברוטונומינליתתשואה

2009/12-1

י)כללימסלי
(..)יות)ממסלול(י.)ח"אגמסלול(

%63.27%09.2%69.53מצטברתברוטונומינליתתשואה

.9/1/1פ-מהחל-כללימסלול(*)

.09/2/23-מהחל-מניותומסלולח"אגמסלול(**)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלביהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2010בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץהמחיריטלצרכןבלאהצמדה

כללימסלול

414,101---414,101מזומניםושווימזומנים

528,332,1877,988-558,200963,521,2סחיריםערךניירות

025,8569,154829-423,163סחיריםשאינםערךניירות

374,145--374,145-והלוואותפיקדונות

083.5--880.3203.1השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

23.1529aftwש0ע847.445.12ההשקעותבלסך

a

2ב2ו22צנ2

%49%44%7%100המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלול
781,1---781,1מזומניםושווימזומנים

25.32?--223.24029.8סחיריםערךניירות

ההשקעותכלסו
~

ZGQQ2&_נב___=_ai
~
aa

%76%24%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותמילח

217-9-226מזוממםושותמזוממם

513,3408-268189,4סחיריםערךניירות

13--121השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

22268428.4פ4ב,212ההשקעותכלסך

%85%9%6%100המסלולמהשקעותבאחוזים

.חוץלמטבעהצמדהלגבי"נגזריםנכסים"בפרקעודראה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקיקירת

מרביתאתשאפיינוהירידותאתמתקניםכשהםלעלותהמניותמדדיחזרוהשלישיברבעון
אגרותשוק.%98.13-בעלה100א"תומדד%39.15-ב25א"תמדדעלהזהברבעון.השניהרבעון
-ל%5.2ביןעלובונדהתלמדדיכאשר,האחרוניםברבעוניםאותושאפיינובעליותהמשיךהחוב

%9.3.

מאקרן

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
לפעילותהמשולבהמדד:לדוגמא.האחרוניםברבעוניםמהקצביותראיטיבקצבכיאםהכלכלית
.מתוןבאופןאךלעלותהמשיך,ישראלבנקשמפרסם,המשק
.%23.1-בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
רקעעל,%75.1שללרמה%5.1שלמרמה,השלישיברבעוןבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייהוהמשךהאבטלהשיעורירידת,הכלכליתההתאוששותהמשך
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכהברמהעדייןהריבית

החובואגרותהמניותשוק

ב"בארההעיקרייםהמדדים.השלישיברבעוןכיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדי
ואירופה

מדדי.%14-%5.15שלבשיעוריםהעיקרייםהמניותמדדיעלובישראל.%15-לo/5eביןעלו
התלמדד:האחרוניםברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האג
.%95.3שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%49.2שלבשיעורעלה20בונד

:הםבשווקיםלעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.המפותחותבמדינותבעיקרמרכזייםבנקיםשלהמרחיבההמדיניותהמשך
.מהמדינותבחלקפיסקאליתתמיכה.המשך

.באירופההחובותמשברילגביהחששותהתמתנות

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/9-110/9-72009

%%%

90.123.182.3לצרכןהמחיריםמדד

20.894.133.10מדדצמודממשלתיח"אג

23.1190.322.40מדדצמודקונצרניח"אג

88.485.052.2צמודלאממשלתיח"אג

06.739.1586.74ף"המעומניותמדד



בעייתוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימילול

שקליותקונצרניותח"אגונרכשו,השקליהקונצרנילאפיקהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך
מיליון18-כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניותח"אגנרכשו,כןכמו.ח"שמיליון59-כשלבהיקף

.ח"שמיליון20-כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניותח"אגנמכרווכנגדם,ח"ש
נמכרוזופעילותבמסגרת.מ"המחוקוצרהחשיפההוקטנהשקליותממשלתיותח"אגבאפיק

ח"אגנרכשוומנגדארוך-בינונימ"במחח"שמיליון6.40-כשלבהיקףשקליותממשלתיותח"אג
.nrrwמיליון8.11-כשלבהיקףמשתנהבריביתשקליותממשלתיות

וופעילותבמסגרת.לארץל"מחומניותשלהסטהתוךהשבחהפעילותבוצעההמניותבאפיק
מניותנמכרוומנגדח"שמיליון4.70-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשו
שלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,כןכמו.ח"שמיליון5.45-כשלבהיקףבארץ

.ח"שמיליון8.60-כשלבהיקףל"בחוסלתעודותונמכרוח"שמיליון1.24-כ

מניותללאמסלול

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי

מנייתימסלול
בשיעורקונצרניותח"לאגחשיפהוכן,%80-כשלבשיעורלמניותחשיפהנשמרההרבעוןבמהלך

.%10-כשל
.ובמזומןקצרותשקליותממשלתיותח"באגמושקעיםהנכסיםשאר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

2010/9/30

כללימסלול
)h"Wובאלפי

עתידיותעסקאות
98נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

1ק,443)ת"מששקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה

בטחונות

עסקאותבשלבטוחותשווי
974

.2010/9/30ליוםנגזריםשליתרותאיןמניותובמסלולח"אגבמסלול

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2010/9/302009/9/302009/12/31

(ח"שוכאלפי(כ"שובאלפי(ח"שמאלפי

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאוןבתאריך(וריביתקרןחוב

096,2289,3639,2.לפרעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

(((*

.בקרןההשקעה
,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

.השוקסיכוניאתלהפחית

ובקרתניהל)שעי
גמלקופותשלמנהלותבחברותסיכונים

סיכוניםובקרתניהולמערך"3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם2009באוגוסט9ביום
."גמלקופותשלמנהלותבחברות

בחברותסיכוניםניהולבנושאחוזרהממשלתיותהחברותרשותפרסמה2009ביוני11ביום
.ממשלתיות

בניהולעוסקשנבחרהמנהל.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

.האמוריםהחווריםדרישותפיעלאחריםתפעולייםוסיכוניםאשראי,שוקסיכוני



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

מששי"
ש1שובזם

" חשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
דרכילגיוון,לאפיקים

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמבינייתשהפיקוח
שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשיר

סיכוניםעז1"ע3,ז*1נ
בתקופההשוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.

,סחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה
ביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל

פיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטות
נכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי

.בפועלהקרן

שלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן

פניםמבקרעודעעג
ניסיוןבעלחשבוןרואהוהינוהמנהלתהחברהשלהפניםכמבקרמכהןדורבןיואבח"רו.1

.פניםבביקורת
המתפעלהגוףמעביר,בנוסף.לשנהשעות550,1שלבהיקףהמנהלתבחברהמועסקהמבקר.2

.בשנהשעות250שלשנתיבהיקףביקורתדוחות
,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3

הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיתהביקורתשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית

.הפנימיתהביקורתפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
שלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

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

להוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

בדוהגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית
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~

'ושותעמי-בן,רשף,רהבששא ,141שןו11ש

2010בנובמבר29,אביב-תל

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהוללחברההמבקרהחשבוןרואהשלסתירהדוח
מ"בעוהרוח

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
תמציתואת2010בספטמבר30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה":להלן)מ"בעוהרוח
.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםתשעתשללתקופהוההוצאותההכנסותעלהדוח

בהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
עלמסקנהלהביעחיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספידיווח"34מספרבינלאומיחשבונאותלתקן
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

סקירההיקף

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

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
עלהממונהלהוראותבהתאם,34מספרבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
רשותלהנחיותובהתאםוחיסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוק

.הממשלתיותהחברות

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

,רבבתהד

רגב

-

"יני"גג
ע

חשבוןתאי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח

~
649209-3-972(%4,6442888-3-972

!
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתםוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבטתלתקנותשהתאם
.1-2005"התשסהדירקטוריוחודוחהכשפייס

:כימצהיר,עדואןעדואן,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שניהם)2010שנתשלהשלישילרבעון(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

אתריסעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימית4בקרה_משמעותיתפקידבעלי

ק

מאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,אחראדםכלאחריות

~
ן/יננ..ן.ן

הדירקטוריון/"~יו,עדואןעדואןתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפשלותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-התשספוהדירקטוריוחודוחהכספיים

:כימצהיר,סוטולעודד,אני

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

.(הדוחות-להלןיחד

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

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

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.2
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיוכלפיעל,אד0ן4עזרכומאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יי,,ן

ק
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
מ"בעהמדינהלעובדייהבבניהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולההברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחן.1
2010שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

-להלןיחדשניהם)
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.2
שבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנו

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחןולאחרלידיעתובהתאם.3
ותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,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

.דיוכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותולגרועכדילעילבאמוראין

ע" י.ין.סו תאריך
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

תפעולשירותינותן
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחגרה

הכיפיהמצבעלוה"דהמציה

(הדשיםשקליםבאלפי)

ששש
09/11/31א10/9/3009/30באוה

(מבוקר)ממקהיאמבוקהולא

נכסים

שוטפיםנכסים

241,121351בבנקיםמזומנים

--9457שוניםחייבים

3-938667ההשתלמותקרן-חייבים

12316340מראשהוצאות

821,1122,1058,1שוטפיםנכסיםכ"סה

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

נ2271417עגוערכוש

2ן2

041הבכסימבלמן

Llh2221נ"

והונהתחייבויות

שוטפותהתחייבייות

922115,1228,1שרותיםלנותנילשלםהוצאות

--3080,1ההשתלמותקרן-זכאים

--נ4לחופשההפרשה
045,2115,1228,1-שוטפותהתחייבויותהבלסך

3213מעבידעובדיחסיייוטבגיןהתחייבויות

ב22

048,2136,1231,1ההתחייבויותכלסד

-נ-1

4נ11מש1/והוןהתחייבויותסך
~

LZ

1-41-
.
1.ן

הדירקטוריוןר"יו

"
תפעולשירותינותןןל"נכ

י



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הבוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהתולשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםניוט

09/09/3010/09/3009/09/3009/12/31ס09/3/סבבאור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הננסות

4060,5897,5451103,2ההשתלמותמקרןניהולדמי
006,8

--9575,1-575,1פשרהמהסדרהכנסות

--2_בב_2מזומניםושוויממזומניםהכנסות

637,6897,5028,2103,2006,8'ההכנסותכלסך

5פראות

615481213194656ונלוותשכרהוצאות

2242998095322ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

752,2403.2907856299,3יהבבנקניהולעמלת

249.1288,1253456773,1השקשתתיקניהולדמי

1041173939156השקעותייעוץ

1981096424201חשבוניתביקורת

218(")831072735משפטייעוץ

----66אחרותמשפטיותהוצאות

220801242783מקצועיםשרותים

2372037269233.פנימימבקר

30333877122461ביטוחים

37272627והשתלמוייתעיוןימי
48

943-11אגרות

2802227784325משרדואתזקתדירהשכר

7016(*)1867(*)17ושיווקפרסום

180-48-177לעמיתיםדיוור

--25-9פחתהוצאות

38332518אחרותהוצאות

37ההוצאותכלזך

~

,103006ג6897,5028,2
"ה

4--=--=--=--_=_.טלל

_

מיץ,דקןסי(ר (..)
AllnKתות"שיי

I

nl 'DnmD

I

.

הכספייםמהדוחותנפרדביתיחיקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכמפייתלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
תשסיגמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

-ה,
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםלשכיריםומיועדת2005

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיברי.1
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
.אליהםשנלווולביאורים2009

דעתושיקולבאומדניםשימוש.2
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

מבוערכוש.3

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

והועברומהעמיתיםשנגבוניהולמדמינובעתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
הניהולדמיחשבוןעלמקדמהבתוספת,החברהידיעלששולמוההוצאותבקיזוזלחברה

איןולחברההואיל,הקרןניהולבגיןהחברההוצאותלתשלוםשנועדה,לחברההקרןשהעבירה
.עצמהמשלמקורות
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2010ציווי30ליום

ניהולמדמיהכנסות-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

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

ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

")"להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות IFRS
להנחיותבהתאםוכן,החברהשלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעלונכנסופורסמואשר

.הממונה

עוסקהחוזר.sox4404הוראותיישוםבענייןהחברותרשותחוזרפורסם2008בינואר21ביום
החשבוןרואהשלדעתוחוות,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםבדוחות
.הנושאלגביהמבקר

בנקעלח"רושלדעתחוותלקבלצפויההחברה2010לשנת,404sox-ההוראותיישוםלצורך
מתופעלות,אותההמשרתותהעיקריותהמידעומערכותהואיל,70SAS11Typeהמכונה,יהב
המשמורתשירותיולספקפסגותההשקעותתיקלמנהלהחברהפנתה,כןכמו.הבנקידיעל

פעילותעל11Type70SASמסוגח"רושלדעתחוותלקבלבבקשהסהרפועלים(הקסטודיאן)
חוות.2010לשנתהחברהשלהכספיהדיווחעלמשפיעהאשרידםעלהמבוצעתהפנימיתהבקרה
פרסוםלקראתלהתקבלצפויה(הקסטודיאן)המשמורתשירותיומספקההשקעותממנהלהדעת
.2010.12.31ליוםהשנתיהדוח

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףשוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
אלהבדוחותנכללו,2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
.מ"בעהמדינהלעובדייהבובנקהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-12בעמודים
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:המוסדייםלגופיםושקשוריםהשלישיברבעון

מערכתוהפעלתפנסיונישיווק,פנסיוניייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר0
.2010-ע"התש,(סליקה

,מחדלברירתמסלוליהקמת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2010.7.6מיוםשנייהטיוטה-2010-ע"התש

.2010.8.22מיום'מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול'4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0
לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות'3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0

נציגותכהונת'עסקייםהגבליםרשותשלמשפטייועץומכתב2010.7.14מיום'ממשלתיות
.2010.7.12מיום'דחופה

'עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר0
.2010.8.22מיום

ידיעלסחירלאנכסשלשוויומחישובכתוצאהשייווצרהרווחפריסתלענייןהבהרה'0
.2010.8.15מיום'מומחה

.2010.8.15מיום'טיוטה-עדכון-שירותיםלמתוהסכם'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0
מיום'טיוטה-הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0

2010.8.15.
בחודשיםפנסיהלקרנותשהצטרפובעמיתיםלטיפולעקרונות'פנסיהקרנותחוזרטיוטת0

.2010.8.3מיום'טיוטה-תיקון-1995מארס-ינואר
-וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.8.18מיום'שניהטיוטה
תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.8.18מיום'טיוטה-
רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.8.15מיום'טיוטה-הבהרה-
טיוטה-העמיתלמאפייניהפנסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.7.6מיום'שנייה
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

שוניםחייבים-9באור

:(ח"שבאלפי)הרכב.א

.להלןמסעיףיאה440הביטוחתביעתבגיןלקבלהכנסות
ג?שוניםחייבים

457כ"סה

:הביטוחתביעת.ב

בביתתביעההחברההגישה03.2.11ביום*
גל-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפט

,מ"בעביטוחסוכנותסקוריכם,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותבייליאת
שלעניינה.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברהאריה

חייםביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהואהתביעה
כלהיהלאעצמהולקרןהקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרןעמיתישל

בגובהכספינזקלהםנגרםוכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץהחלבתקופה,ביטוחיכיסוי
.התביעהסכום

-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום8
ומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניםבמשךששימשמי

במשךששימש

.החברהשלהמשפטיכיועץהרלוונטייםובמועדיםשנים
נתבעיםושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביום8

.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגד
2010ביולי15ביוםהסתיימוההוכחותדיוני*

.לסיכומיםנקבעוהתיק

חלקיפשרההסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.30ביום*
הנתבעיםששתעםהקרןשל

סךלקרןהמקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתןהמקוריים
עתידיםצואלפי440,האמורהסכוםמתוך.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי575,1שלכולל
הדוחותבתמצית"שוניםחייבים"בסעיףמוצגיםוהם,הדוחותתאריךלאחרמשולמיםלהיות

.הכספיהמצבעל
.התביעהסכוםיתרתעלהאחריםהנתבעיםשנינגדנמשכתהתביעהי

תלויותהתחייבויות-10באור

:הקרןכנגדשהוגשותביעות

מ"בעי"באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת.1
שימושבגיןשכירותדמי-ח"שאלפי392ס"עלתשלוםתביעהלקרןהומצאה09.8.17ביום
פיצוי2003בנובמבר15שעדתקופהעבורהפועלהועדבביתהנמצאיםבמשרדיםהקרןשל
דמיתשלוםעלהצדדיםביןהסכםשללקיומוטוענתהעובדיםחברת.הסכםהפרתבגין

.שכירות
ההסתדרותלביןבינהשההסכםהיתרביןוטוענתהעובדיםחברתטענותאתמכחישההקרן

.כספיתתמורהללאהיהבמשרדיםשהשימושהיההעובדיםוחברת
התביעהלסילוקהקרןשהגישהבקשהוכן,צלחלאהצדדיםשניביןשהתקייםגישורהליך
.נדחתההסףעל

.התביעהסיכוייאתזהבשלבלהעריךקשה
.הכספייםבדוחותהפרשהנכללהזותביעהבגין

-20-



השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהחברה

בינייםכספייםדוחות

0201בספטמבר30ליום



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2010בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה
5-3הצהרות

8-6מאזנים
11-9והוצאותהכנסותדוחות
14-12העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

15הכספייםלדוחותביאורים



'ושותעמי-בן,רשף,רהב15ש15א ,ש1וששה1שש

2010בנובמבר29,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםתהשתלמותקרןשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מבוא

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

ואת2010בספטמבר30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,1"הקרן"
הכנסותעלהחחתמצית

.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםתשעהשללתקופהוהוצאות
כספימיזעשללהצגה)לעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםוובינייםלתקופת
זובינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקומתכספי

בהתבסס

.סקירתנועל

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכת
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
מאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

ביקורת
שניוודעביטחוןלהשיגלסמאפשרתאינהולפיכךבישראלמקשליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנותגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותמהתאםוחיסכון

י,רבבכבוד

11גימהש144
,

"1(

חשמןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
69719ISRAELשז[.48442888-3-972ק%!6492090-3-972

f

TEL.81~-עועיו

:
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
דירקטוריוןר"ייהצהרת

:כימצהיר,עדואןעדואן,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהשלישי

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,תרמיתבל.2
"הפנימיהבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.החברהשלכספידיווחעל /

/

//

.דיןכלפיעל,אחרםמאחריואומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ף//

ך,(ו.ין.0ן
הדירקטוריוןר"יו,עדואןעדואןתאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סובולעודד,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2010שנתשלהשלישי

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שבההנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיחנחוןמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.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

/ו
.דיןכלפיעיאחרןאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

לרר



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחן.1

:(הדוחות-להלן)2010שנתשלהשלישי

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

מ"המדינינללעובדייהבבנקתאריך
תפעולשרותינותן

-5-



"
והרוחהחברהוכמזעילאקדמאיםהשתלמותרן

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
3009,9/301219,31"/10נכסים

(מבוקר)(מבוקרנלא(מבוקינלאהשקשת

:מזומניםושווימזומנים

597074,10223,3בבנקמזומנים

824.102041.64890.37בבנקיםמועדקצריפקדונות
421,103115,74113,41

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

:סחיריםערךניירות

693,775437,864521,859ממשלתיותחובאגרות

082,964702,775046,740קונצרניותחובאגרות

629.818376.575921.776אחריםערךניירות
404,558,2515,215,2478,376,2

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

:סחיריםשאינםערדניירות

300,155201,198404,183קוגצרניותחובאגרות

123,8021,8281.8(')אחריםערךניירות
423,1632061222685,119

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

:והלוואותפקדונות

299,145964,180586,168בבנקיםפקדונות

1192!214הלוואות
1811078695,168ג%145

-----------.-.-..----.-----------
096,5101,2183,6השקשתכגיןלקבלוסכומיםריבית

718,2031,679,2154,784,2י975ההשקעיתכלסד
---------------------------------

344,1255452חובהויהרוסחייבים

--------------.-......-----------
784י062,977,2286,679,2606,2הנכסיםכלסך

--=-

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

556,976,2268,678,2437,783,2העמיתיםזכויות

506011.1161.1זכותויתרותזכאים

""העמיתיםזכויותכלסד
062,977,2286,679,2606,784,2ימיות

היצנןהבירייםבתקופותעתידייםחוויםבריןיתרות('1

-

.השנתייםבדוחותכלמקובלבשתה,היתהאסהתחייבותבניכוי,נטומן

"לדוחיתהמצורפיםהבאורים
בזןחשץמהותםבינייםקספיים

"
ה.מיקםנפרד

טיגב.,0
dlk

4,ייכ/1ןש--

תארידאישורהד
~

rם"חותהכס9 '

V

עתןיהמדעהם,קיהב)במלן,ו,שז

ן,ר,רההרקנ"ע
~

מתןשיותיחפשלןי"4



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

נמ31;09ש3009%3;9;10נסיים

(מבוקר)מבוקסלא)(מבוקרלא)השקעות

מאמגיטזושתימזומנים
582066,10132,3בבנקמזומנים

832.100090.61144.37בבנקיםמועדקצריפקדונות

414,101156,71276,40

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

:סחיריםערןניירות

184,743211,848475,840ממשלתיותחובאגרות

674,963702,775907,739קונצרניותחובאגרות

105.815887.572895.774אחריםערךניירות

963,521,2800,196,2277,355,2

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

:סחיריםשאינםערךניירות

300,155201,198404,183קונצרניותחובאגרות

123.8021.8281.8(*)אחריםערךניירות

423,163222,206685,191

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

:והלוואותפקדונות

299,145964,180586,168בבנקיםפקדונות

22111102הלוואות
374,145078,181695,168

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

083,5101,2182,6השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

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

257,937,2357,657,2115,762,2ההשקעותכלסך
.------....-----------.......----

334,1254226חובהויתרותחייבים

591,938,2611,657,2341,762,2הגפייםכלשן

-===-=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

089,938,2597,656,2178,761,2העמיתיםזכויות

1163.1_502014זכותויתרותזכאים

591,938,2611%65,2341,762,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

-====-

.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגוהביניםבתקומתעתידיםם'חוזבגיןיתרות(';



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיטהשתלמותקרן
מאזנים

אגנחמסלול

(חדשיםשקליםבאלפינ

נכייס
קעותשה

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים
בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

ההשקעותכלסך

חובהניתרותחייבים

הנכסיםבלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותוכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

10/9/3009/9/3009/12/31

(מבוקר)(מבוקרא%(מבוקרלא)

4559

777.1468.2694

781,1473,2753

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

252,32841,15699,18

נ5א033,34314,1819

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

6-18

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

341039314,18470,19

--=-

035,34310,18465,19

ב44
341039181314191470

-=-==-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
מניותמילח

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבליסבומיםריבית

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הננסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםוכויות

זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

10/9/3009/9/3009/12/31

(מבוקר)מבוקהלא)(מבוקרולא

11332

21548352

22648684

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

257385337

408-139

524.3489.2026.2

2,ש891,4874,25

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

13-1

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

428,4360,3587,2

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

41208

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

432,4361,321795

=-======

432,4361,3794,2

--

432,4361,3794,2

=---=



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהבנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

10/9/3009/9/3010/9/30?0/9/3009/12/31

(ומבוקרמבוקסלא)(מבוקרנלא(מבוקרא%(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

(950)(407,1)145(182,1)448מזומניםושוויממזומנים

-----..-....------------.........---------------.........---
סחיריםערךמניירות
106,36065,50071,4077,12634,46ממשלתיותחובמאגרות

957,7692קונצרניותחובמאגרות

~

149630,24222,43006,158

139.37174.248991117128.81852.325אחריםערךמניירות
202,150731,447818,127427,136492,530

-..........----.....-.-..............-...-.----.-.-........
סחיריםשאינםערךמניירות
830,10085,38174,3103,7945,43ממשלתיותלאחובמאגרות

,929.2)197(069.1)(196.3)(785)אחריםערךמניירות
045,10889,34105,2300,7016,41

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

"מפקחת
לתשת

010,7110,24415,1521,6610,25בבנקיםמפקדונות

114241121מהלוואות
026,7175,24421,1536,6251684

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

71683021176נטו,אחרותעניותות

792,167681,505519,131877,148418,596ההכנסותכלסך

------------....--..---.........-----------------.........
הוצאית

060,5897,5452103,2006,8ניהולדמי
072,1166,1308453483,1סחיריםערךניירותעמלות

49246783160830אחרותמיסיםהוצאות

624,6547,7843716,219ההוצאותכלסד
~

10

586)1611168134,498130476161,146899הדוחלתקופתנטוהכנסות
=======-===-================

בלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והשאותשניותדוחות

כללימסקל

(חדשיםטקליסבאלפי)

לשלישתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחוישיטהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום
10/9/30o/p/3e10,9,3009/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים,הכנסות

(963)136(189,1)424.מזומניםושוויממזומנים
..........--.-.-----....--.........-.-.----....

סחיריםערךמניירות
708,35826,49956,3374,46ממשלתיותחובמאגרות

925,76490,149617,24004,158קונצרניותחובמאגרות

992.36785.247746.98198.325אחריםערךמניירות
625,149101,447319,127576,529

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

סחיריםשאינםערךמניירות

830,10085,38174,3945,43ממשלתיותלאחובמאגרות

(929.2)(069.1)(196.3)(ך785אחריםערךמניירות

045,10889,34105,2016,41

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

והדואותמפקדונותת

010,7110,24415,1610,25בבנקיםמפקדונות

1665674מהלוואות

026,7175,24415,1684,25

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

716830176נטו,אחרותהכנסות

191,167044,505005,131489,595ההכנסותבלסד ...
----.....--........-..........--.....----...

הוצאות

982,4868,5428957,7ניהולדמי

059,1158,1306473,1סחיריםערךניירותעמלות

--17-קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

49146782830אחרותמיסיםהוצאות

532,6510,7816260,10ההוצאותכלסך

659,160534,497189,130229,585הדוחלתקופתנטוהבניות

-==--=-.



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
והשאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום

10/9/3009/"3010/9/3009/12/31

(מבוקר)מבוקהולא(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

207710מאמניםושתיממזומנים
.----..................-.........---.....----...

לנחיריםערומניירות
395237114258ממשלתיותחובמאגרות

2-2__ב_קונצרניותחובמאגרות

395239114260

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

"ההכןכלסד
415246121270

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

הוצאות

70262143ניהולדמי

10516סחיריםערךניירותעמלות

88262143ההוצאותכלסך

-

-

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

335220100227הדוחלתקופתנטוהכנטות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והתאיהכנסיתדוחות

מסלי
מניות

(חדשיםשקליםבאלפינ

לשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםפיוסביוםביום

31/ג0/9/3009,1נ10/9/5009/9/30

(מבוקר)(מבוקרנלא(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

4-23מזומניםושחיממזומנים
............---.......--...-----....-...........

סחיריםערךמניירתן

3212ממשלתיותחובמאגרות

-32-13קונצרניותחובמאגרות

147389371654אחריםערךמגיירות
182391385656

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

186391387659ההכנסותכלסד .............
-..-..----...................----.

הוצאות

8326ניהולדמי

3314סחיריםערךניירותעמלות

_-1-1אחרותמיסיםהוצאות

סי
116310כלההוצאות

175385384649הדוחלתקופתנטוהכנטות _-=========



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשמשתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

10/9/3009/9/3010/9/3009/9/3009/12/31

(מבוקר)(מבוקרא%(מבוקריא(מבוקיולאממקהא%

437,783,2435,169,2567,830,2373,511,2435,169,2התקתהלתחילתהעמיתיםזכרות

:הפרשות

941,176034,175872,64357,66260,233מעבידהפרשות-שכירים

5547.21040,22447.77".5135",744הפרשותעובד

685,235169,233419,86397,88707,310ההפרשותכלסי

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

:לעמיתיםתשלומים

(751.209)(068.54)(996.59)(%40.164(770.177)שכיריםלעמיתים

(751,209)(068,54)(996,59)(409,164)(770,177)התשלומיםכלסד
.....-----....--------------------....-

:נטוזכיותהעברת

705,10670,9655,2392,3455,12הקרןאלזכויותהעברת

"508.5)(987.16)(765.13)(731.67)(669.36)זכויותמהקרןהעברת
)

(053,73)(595,13)(110,11)(061,58)(964,25)נטוזיפיותהעברת

951,31699,10313,15734,20903,27נטוצבירה

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

168,161134,498676,130161,146099,586הדוחלתקופתנטוהכנסות

-ז-----------------------------------------------------------

הויות

556,976,2268,678,2556,976,2268,678,2437,783,2התקופהלסוףהעמיתים

מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימישנסתיימושנסתיימו
ביוםפיוסביוםכיוס

10/9/3009,9/3010/9/3009"
1/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

התקופהלתחילתהעמיתיםזנויות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים

התשלומיםכלסך

:נטוזרויותהעברת

הקרןאלזכויותהעברת

מהקרןזכויותהעברת

בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעבריו

נטוזנויותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטוהכנסות

התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

791435,21169ו178,761,2435,21169629,2

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

3,751168,174147,64005,232ע

179,58851.57305,21033.77

422,233019,232452,85038,309

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

(114.174)(659.163,(218.58)(800.208)

(121,174)(659,163)(218,58)(800,208)

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

753,9084,9316,2591,11

(674,35)(478.67)(052,13)(001,85)

269,5990,3290,2204,6

(518.26)(2.ג52)4ק.ו328(406.22)

(058,43)(732,78)(969,10)(31724"
161252(101372)265,1661514

--------.-----------------------
16016594971534195,130229,585

9381089,26561597,2089,938,27611178,2



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

בייםביוםביוםביום
10/9/3009/9/3010/9/3009/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקקלא)מבוקקלא)

התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשותכלסו

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים
התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעברת

הקרןאלזכויותהעברת

מהקרןזכויותהעברת

בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת
בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
נטוזרויותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטוהננסות

התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

19465-351354-

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

247,1744546038,1

414245182343

661,1989728381,1

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

(138.3)(750)(778.1)(951)

(951)(778,1)(י75(138,3)

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

275368-410

(768)(253)(86

"
(314)

654,20483,21459,2820,23

(9"."
(ג.102)(341.2)(3.ו742

712,15856,17(368)814,18

235,14095,18(418,1)244,19

--------------------...-.---------
21נ33521599

341035181310035,34
~

194



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקימאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזמיותהשינהיםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביק

31,ע/0/9/3009ג10/9/3009/9/30 (מבוקר)(לאמבוקר)(קר,לאמב,(לאמבוקר,

-794,2-584,3התקופהלתחילתהעמיתיםזנויות

:הפרשות

45122,179217מעבידהפרשות-שכירים

121321221עובדהפרשות

602161239288ההפרשותגלסך

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

:לעמיתיסתשלומיםס

---(520)שכיריםלעמיתים

---(520)התשלימיםכלסד

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

גטוזזכויותהעברת
677218339454הקרןאלזכויותהעברת

(193)(227)-(227)מהקרןזכויותהעברת

950,1984,2125645,3בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(049.2)(11)(387)(1.ן018בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

382,1815,2226857,1נטוזכויותהעברת

464,1976,2465145,2נטוצבירה

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

174385383649הדוחלתקופתנטוהכנסות

432,461התקופהלסוףהעמיתיםזנויות

~

3432,4794,2



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

-ה"תשס
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכמפייסהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים
ביוםשהסתייםהרבעוןשלההשוואהמספריהוצגולאמסלוליםפיעלהכספייםבדוחות.ב

.תאריךלאותובדוחותהוצגולאאלוומספריםהיות2009/9/30

ההכנסהעלמס-3באור

.ל"בחוערךניירותבמכירתבמקורשנוכהמס,בטעות,לקרןהמסיםרשותהשיבה,אשתקד
.העודףהמסהחזראתתשיבהקרןכיהוסכםהמסיםרשותדרישתבעקבות
519-כשלסךהמסיםלרשותלהשיבהקרןחויבה,המסיםרשותהוציאהאשרהסכםפיעלבשומה

.והצמדהריביתלפניח"שאלפי
תחילתמועדולתיקון,השומהלתיקוןבבקשההמסיםלרשותהקרןפנתהיוליחודשבמהלך
.והריביתההצמדהתקופת

,2009שנתובגיןלעילהאמורבגין,הכנסהלמסהצפויהתשלוםבגיןהכספייםבדוחותההפרשה
.nrrwאלפי422בסךהיא

-18-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

תקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
דיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלדוחותהממשלתיותהחברות

2007-ח"התשס,(כספי
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