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בעוהרוחהחברהבמדעילאטדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ" 2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.כללי
,("החברה"להלן)מ" לאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

הקרן.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעי 7ביוםהוקמה
בדצמבר31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

הינההקרן.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן*
תשס(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופת

2005-ה" אקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת
.והרוחהחברהבמדעי

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

בהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהחברה.
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן*
בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ" אתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונות

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלשמגןחברתעםהתקשרההחברהי
(שלשאוגןלהלן)מ" משלימיםשירותיםקבלתלצורך

ולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותי שירותים
שלמגןממניות%20-במחזיקהבנק.נוספים

הםהמשלימיםהשירותים.ם" )מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקר
ביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון

.(נלוותופעולות,בבנקהמתקבלותמסלולים

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
להוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.
.מ"

יועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
לגבייתדיןעורך,משפטי

לשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורי
.סיכוניםומנהלנכסים

:הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר.
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

שאלפי091,2-בכהסתכמו2011שנתשלהראשוןברבעוןהחברההוצאות
מומנוההוצאות.ח" מהכנסותברובן

הכספייםבדוחותוהפסדרווחבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.הסקורים
.אפסהינוהרווחולפיכךבפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,nrrwמיליארד6.112שללסךהסתכמו2011/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%54.0שלגידול,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%11.6.

שמיליארד4.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
סך.האחרוניםחודשים12-בח" תקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות

.ח"שמיליארד4.9-בהסתכם



בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הערןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלתוףנטותנכייםהרכב.א

as/zolI31
מניותמטלקח"אגמסלולכללימסלול

הכלסי סה
,012.029,3259,33861,5132,068נטו,הנכסיםכ"

עיקרייםמרכיבים

%0710%20.10%69,1ן%59מיומניםושווימזומנים

%7189%91.89%65.89%71,89סחיריםערךניירות

%524--%57.4סחיריםשאינםערךניירות

%02,4-%074והלוואותפקדונות

%060%02.0%15.0%06.0נטו,הנכסיםיתר

2010/03/31

הכלסךמניותמסעתח"אגמסעתתעימסית
70נטו,הנכסיםכ"סה

~

860,2111,21894,3475,885,2

עיקרייםמרכיבים

%16.2%86.7%85.0%20.2מוומניםושווימוומנים

%9485%05.92%02.99%01.86סחיריםערךניירות

%286%226סחיריםשאינםערךניירות

%575%52.5והלוואותפקדונות

%050%09.0%13.0%05,0נטו,הנכסיםיתר

12/31/ס201

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול
נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

6.10%60.1ך%064%ן%56מזומניםושווימזומנים

4סחיריםערךניירות

~

58.88%49.95%94.88%64.88

4ן%9--%98,4סחיריםשאינםערךניירות

%34,4-%394והלוואותפקדונות

0%51.0_%490%45,0%30נטו,הנכסיםותר



בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדתחבהקשתוהעברותההפטדות,המשיכותפירוט.ב

הכלסךמנייתמסלולח"אגמסלולכללימסלול

671,73603239513,74הפקדות

(350.58)-(495)(855,57)משיכות

(825,15)(824)(438)(563,14)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-998,3344(342,4)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

338(241)668,3(089,3)נטוצבירהכ"סה

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

2010/3-1

הכליךמניותמעלולח"אגמילולכללימסלול

547,71401171119,72הפקדות

(026,56)(130)(993)(903,54)משיכות

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

-279,2736(015,3)אליהאו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

367,6618,1944929,8נטוצבירהכ"סה

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

נ-1?/?010

הכלסךמנייתמסלולח"אגמסלולכללימסלול

392,312263,2854509,315הפקדות

(094,231)(520)(061,4)(513,226)משיכות

(535,44)450(702)(283,44)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-954.11979,1(933.13)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

663,27454,9763,2880.39נטוצבירהכ"סה



בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"

הדירעטוריוודוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

ג-1,20/3
מניותמסמלח"אגמילולכללימישל

-%56.0%18.0-%07.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/3-1

מניותמסמלח"אגמילולכללימסמל

%41.3%25.0%19.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/12-1

מניותמילולח"אגמסלילכללימילול

%15.9%01.2%30.11מצטברתברוטונומינליתתשואה



בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
מ"

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי1

2011במרץ31ליוםהצמדהבסיילפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
בחוחוץהמחיריטלצרכןבלאהצמדה

כ"סהל" בללימסלול

383,43-651,4.034,48מזומניםושווימזומנים

436,460,1157,009,1-709,247302,717,2סחיריםערךניירות

239,7284.128049,3-572,138סחיריםשאינםערךניירות

427,123-.427,123.והלוואותפיקדונות

635.1-.943692השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

025,3)61361700.7751.14770נן512,1)01ההשקעותכלסך

%50%42%8%100המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלול

349,3--349,3מזומניםושווימזומנים

905.29--709,21196,8סחיריםערךניירות

58ההשקטתכלסך

"
254.33_.ב_=_,ב-.116.5נ25

%75%25%100המסטלמהשקעותבאחוזים

מסלילמניות

598-(50).648מזומניםושווימזומנים

549254,5.-705,4סחיריםערךניירות

5--5השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכליך
541857.5(נ50נ58בי מהשקעותבאחוזים

%91%9%100המסלול

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראה(י)
חוץלמטבעהצמדהלגבי"



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעווההוןשוקיקירת

מאשרו

הצמיחה.הכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בנקשלהמשולבהמדד.הייצואבנתוניושיפורהמקומייםבביקושיםהגידולבהמשךמתבטאת
ומרץפברואר,ינוארבחודשים%5.0-ו%5.0,%6.0שלבשיעוריםעלההמשקלמצבישראל

.בהתאמה
.%7.0-בהראשוןברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
העלייהרקעעל,%5.2שללרמהo/2eשלמרמה,במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,בפועלהאינפלציהבקצב

החובואגרותהמניותשוק

תמדד:%3.3עדשלבשיעוריםבארץהמניותמדדיירדוהראשוןברבעון
ומדד%4.0-בירד25א" בארההעיקרייםהמדדים.%34.1-בירד100א"ת

זובתקופה.%1-ל%5.0ביןעלוואירופהב" ונחלש%91.1שלבשיעורהדולרמולהשקלהתחזק
אגרותשוק.%46.4שלבשיעורהאירומול

אגמדד:הואאףשליליותתשואותהציגהממשלתיותהחוב
-בירדממשלתיותמדדצמודותח" האגמדדי.%32.1

ברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח" :האחרונים
.%05.1שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%52.0שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.אפריקהובצפוןהתיכוןבמורחהפוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית*
.האינפלציהבקצבעלייה*
.הריביתהעלאתבקצבעלייה*

וי"להלן
הנבחריםבמדדיםהגינוייירי,

11/3-110/3-1י
2010

%%%

70.086.0-66.2לצרכןהמחיריםמדד

32.1-73.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

89.130.503.13מדדצמודקונצרניח"אג

00.1-78.103.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD64.474.255.9

2540.0-34.784.15תנאמדד



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןהקרופעילות

כללימסלול

.ולמניות(צמודותולאצמודות)קונצרניותחובלאיגרותהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך

שמיליון1.36-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשויופעילותבמסגרת
ח"אגונמכרוח" שמיליון1.12-כשלבהיקףצמודותקונצרניות

בהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשו,בנוסף.ח" שמיליון7.69-כשל
.ח"

שלבהיקףקצרמ"במחצמודממשלתיח"אגשלמכירהי"עמ"מסהארכתבוצעההצמודבאפיק שמיליון5.60-כ
.ח"שמיליון3.60-כשלבהיקףארוךמ"במחצמודממשלתיח"אגשלורכישהח"

שמיליון51-כשלבהיקףשחרמסוגח"אגנמכרוהשקליבאפיק
.ח"

ונמכרו,מיליון35-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשוהמנייתיבאפיק
ל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.ח"שמיליון8.27-כשלבהיקףבארץמניות שמיליון7.48-כשלבהיקף

מיליון6.14-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח" ש
.ח"

ח"אגמסלול

במחצמודותולאצמודותממשלתיותחובבאיגרותהושקעוהמסלולנכסיהרבעוןבמהלך
,קצרמ" .מ"מקלרבות

מנייתימסלול

בעוהיתההנכסיםיתרת.%90-כהיתהלמניותהחשיפההרבעוןבמהלך
.ש"



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

כללימסלול

2011/3/312010/12/31עתידיותעסקאות
438,2221,1נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

עסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
(443,68)(259,67)ח"מטשקלעתידיות

בטחונות
598,1400,3עסקאותבשלבטוחותשווי

2011/3/31ליוםנגזריםשליתרותאיןמניותובמסלולח"אגבמסלול

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2011/3/312010/3/312010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

845,1438,2980,1.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

**נ
(

החלטותקבלתתהליניבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעה

,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית

תיכוניםובקרתניהולפעיו
שוקסיכוניבניהולעוסקהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

.ואשראי
שוקסיכוניתיאור
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

דרכי .הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשיר

.לפדיוןוטווחהשקעהלאפיקמכסימלייםחשיפהשיעוריקובעתהקרןשלההשקעותועדת
בסיסעלההשקעותפיזורעלוכןההשקעותשלסיכוןמדדיעלרבעוןמידימדווחהסיכוניםמנהל

.בודדולווהלמנפיקוחשיפהההצמדהמאזן,ענפי,גאוגרפי
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לאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

""סיטג"9""מגיע בישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.
השוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריון

באפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופה
במטהעתידייםהחוזיםועל,סחירהלא

דיווחמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח" ההשקעההחלטותביצועעל
עלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הקודמתבישיבה

פי שלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרן

אםהמתריעהוממוחשבתשוטפתבקרהמתקיימת,ההשקעהמכלליחריגותלמניעת.
חריגהישנה הקרןשל

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכללי

פניםמבקרעלמידע
המבקר,החברהשלהפניםכמבקרמשמשדורבןיואבח"רו.1

בעלחשבוןרואההינוהפנימי .פניםבביקורתניסיון
.שעות550,1-במסתכם2011לשנתהפניםלמבקרשהוקצוהביקורתשעותהיקף.2

נדרשתכאשר או,נוספתביקורתעבודת
אתהקרןמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורת

.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקף
,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3

,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי שלהעבודהותוכנית
הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר

,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית
בוחןוממצאיה העמקתאתהדירקטוריון

.הפניםמבקרפעילותוהרחבת

ובקרותהערכת

~

הגילוילגביהלים
המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת

אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכה,(" הבקרותשלהאפקטיביות
הנהלת,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים

והנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהתיקההחברה
הינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי ,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבים

בדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

מתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוי .הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
כלאירעלא2011במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינוי דיווחעלהמוסדי
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספי

כספידיווחיל'המוסדיהגוףול"הפנימיתהבקרה



'ת,ש,עמז-בן,רשף,רהב9שץ

יי(4,ש
.
44:,1ק"יןו1'

2011במאי30,אביב-תל

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהוללחברההמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוח

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
עלהדוחתמציתואת2011במרך31ליוםהתמציתיהמאיןאתהכולל,("החברה":להלן,מ"בעוהרוח

.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםשלושתשללתקופהוההוצאותההכנסות
בהתאםזובינייםלתקופתכספימיזעשלולהצגהלעריכהאחראיםההברהשלוההנהלההדירקטוריון

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בונייםלתקופותכספידיווח"34מספרבינלאומיחשבונאותלתקן
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

עקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בגבראלחשבוןרואילשכתשל1עקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספומידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןסאהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייסהכמפייסמנייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייס
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנןמאפשרתאינהושיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבחתאס.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבבלתשומתבאלא,סקירתנועלכהתכעס
,ערוךאינול" עלחממונהלהוראותבהתאם,34מספרבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

רשותלהנחיותובהתאםוחיסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוק
.הממשלתיותהחברות

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

//ן

(.וי

,בדר
_ע,/

י'עעי1שות-בו.רשף,רהב

חשברואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
90-971ע9ש

!

:FM4442888-972י:TEL69719

'

TEL-AVU

I

ISFbhEL.!81געע[8אש8אשRAULI2י



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותהרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
הדוחותנכונות .2005-התשסייו(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,(דירקטוריוןר"יובהעדר).ותרעע,לו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספי ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותי עללידיעתנומובא,לחברההמתייחס

שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידי
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

7// לעילבאמוראין
מאחריואומאחריותילגרועכדי

"
.דיןכלפיעל,אחרעאדם

דירקטורתאריך
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לאקדמאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

ל"מנכהצהרת (
שניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

הדוחותנכונותלהבטחת .2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ל"מנכבנבצרות,ץ('ק((,אני

לניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
ההשתלמותקרן לאקדמאים

2011שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

כולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצג ולאמהותית

הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסר
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.נ
הכלולאחרכספי מכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרותשל

או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוי
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו

מהותי שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס .הדוחות

החשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקר בהתבסס,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועל

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתה פנימיתבקרה

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעל
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

שמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
עובדיםאומנהליםבה אחרים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

!על,אחראדםפלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
דיןכלווי

גקע.דירקט-תאריך



הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוםייוסליום
נ2/3ג/3/5110/3/3110/ג1באס

,מכיא,
קרי

ןמנוקי,מנוקרןיא,

נכסייך

שוטפיםנכסים

736512609בבנקיםמזומנים

50-821הביטוחתביעתבגיןפשרההסדר-שוניםתייביס

3709382ההשתלמותקרן-חייבים

494365מראשהוצאות

044,1937897שוטפיטנכסיםכ"סה

211223220נטו,קבוערכוש

ב-----ב
1ה6012ה11.][1הנכסיםכלסך

התחטבה
ע""
שוטפותהתחייבהות

157940ח203חשרותיםלמתץD)W<הוצאות

134--3קרןההשתלמות-זכאים

49-35ולהבראהלחופשההפרשה

ח[5709הו52ג1שוטמותביעת"התחהגלסך
---.-----

333מעבידעובדיחסיסחםבגיןבחות"התח

----ב---
112,1ן,255,1160ההתחייבויותכלמן

הע

1251והוןהתחייבויותסך
'/11]11121

//
ן,.הכספיים4הדוחות/נפיובלתיחלקמהוויםהמצירפיסהבאורים

,,..י
י4

מבנבצרותולדירקטוריוןר"יובהיעדר
,"כ"



בעוהרוחהחברהבמרעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשעליםבאלפי)

הכנטוה

ההשתלמותמקרןניהולדמי
פשרהמהטכסהכנסות

מזומניםושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

(יהבבנק)תפעולשירותי

(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

השקעותתיקניהולדמי
השקעותייעוץ

חשבונותביקורת
משפטייעוץ

אחרותמשפטיותהוצאות
מקצועיםשרותים
פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי

מחשובשירותי
אגרות
משרדאחזקת

ושיווקפרסום

לעמיתיםדיוור

פחתהוצאות

אחרותהוצאות

ההוצאותכלסך

לתקופהרווח

ןחככווס1ח.נ,ההוןשוקאגףמטעבניק1רת,בניתשלוליבכולל(")

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימושנעתיימושנסתיימו

ביוםכיוסביס

11,03/3110/03/3110/12/31באור

Skמבוקרמבוקרלאמביקר

7,אך4088,2348,20

--575,1

3.6

091,2348,2659,8

5

21550[804

4365302

769923515,3

6ך-5ד

2704936[5,1

3926143

7599276

]11רגב%

-7998

263(*)44325

896330ד

85103374

2.2

(13)68

90106363

3831

41106242

9634

10247

[09,2348,2659,8

ן;----------

הכדופייומהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבחריט



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום
גללי-1באור

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.1
,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי קרןבניהולעוסקת

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמות
.בנאמנות("הקרן" במסגרתהוקמההקרן

08.12.31ליוםעד.1968ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמי
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.

אקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
.והרוחהחברהבמדעי

.ממשלתיתחברההינההחברה.

.11/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.
.מניותומסלולח"

החשבונאיתהמדיניותעיוררי-2נאור

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.1
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
,34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותIFRSבינלאומייםדיווחלתקני

כספידיווח" .האוצרשבאגףוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות לאהכספייםבדוחות
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלל

.ממשי בעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחות

נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010
דעתושיקולבאומדניםשימוש.2

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

הכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
.משמעותיתוודאותבאי ,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול

גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת

.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
קבוערכוש.3

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

-17



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

ביךההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
שנגבו,הניהולדמי הוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

.החברה
הקרן,מהקרךלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
לשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

פיעלהמירבי .דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
החברותלגבי הסקטורשלהינההממשלתיות

בנוסףהינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטי
ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
הרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיך

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
"(" IFRS שלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר

בהתאםוכן,החברה להנחיות
להלן)וחיסכוןביטח,ההוןשוקעלהממונה

.("הממונה"

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

אלהבדוחותנכללו,2005-ו" יושלהצהרות14-13בעמודים
.החברהל"ומנכהדירקטוריוןר"

הקרןעלנוסףמידע-7באור

כחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
בלתי

-18-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

תלויותהתחייבויות-8באור

("העובדיםחברת"להלן)מ"בעי"באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת

392סךעללתשלוםתביעהלחברההומצאה09.8.17ביום
שימושבגיןשכירותדמי-ח"שאלפי בביתהנמצאיםבמשרדיםהקרןשל

תקופהעבורהחדשההכלליתההסתדרותשלהפועלהועד
ביןהסכםשללקיומוטוענתהעובדיםחברת.הסכםהפרתבגיןופיצוי2003בנובמבר15שעד

.שכירותדמיתשלוםעלהצדדים
ההסתדרותלביןבינהשההסכםהיתרביןוטוענתהעובדיםחברתטענותאתמכחישההחברה
.כספיתתמורהללאהיהבמשרדיםשהשימושהיההעובדיםוחברת
התביעהלסילוקהחברהשהגישהבקשהוכן,צלחלאהצדדיםשניביןשהתקייםגישורהליך

על .נדחתההסף
.התביעהסיכוייאתזהבשלבלהעריךקשה
.לשלםהוצאותסעיףבמסגרתהכספייםבדוחותהפרשהנכללהזותביעהבגין

נוסףמידע-9ביאור

יונבחרהדוחותאישורעםבבדבד.2011בינוארכהונתואתסייםהדירקטוריוןר"יו
ר" מנכונבחרה,קניגסברגמודימר,לדירקטוריון

.כהןלילך'גב,לחברהל"

-19-



השתלמותקרן

'במדעלאקדמאים
והרוחהחברה

בינייםכספייםדוחות
2011במרץ31לסם



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011במרץ31ליום

הענייניםתוכו

2חשבוןרואהשלסקירה

4-3הצהרות

8-5מאונים

12-9והוצאותהכנסותדוהות

16-13העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17הכספייםלדוחותביאורים



~

aagת,ש,בטעמי,רשף,רהב'
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41.::י,ה
2011במאי30,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מבוא

:קהלןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

והוצאותהכנסותעלתדוחתמציתואת2011במרך31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן" .תאריךבאותושחסתיימחחודשיםשלושהשללתקופה

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
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בהתבססזובינייםלתקופותכספימידעbyמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי
.סקירתנועל

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1שקירחלתקןבהתאםסקירתנואתערכם
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרחחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
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שניוודעביטחוןלתשיגלנומאפשרתאינחושיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבההרגםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחמת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנותנורםדברליבטלתשומתבאלא,סקירתהעלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמועדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאס
.הממשלתיותתחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

_4ביב1,114.ין
-'ושוהבןן4מ1,ישף,רהב

חש15ןרואי

6492090-03.פקס3פ-6442888.טל69719אביב-תל12וולנברנראולרחי
0%34492-872(%4"42888"34-972:TEL88719ISMEL

I

T1EL.61;RRUL-עהו4

I

,

WALLENBERG

2ד

וק-קן

"
ק-ג

"
חזז

"
ק

"
:0,:4ט0ש

"
הק,

~

rT

hhCq"
(,ק-



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

,אני

-

_
tI

ha1'(דירקטוריוןר"יובהיעדר)כימצהיר:

לאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
לרבעוןוהרוחהחברהבמדעי -להלן)2011שנתשלהראשון

.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגים

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותי עללידיעתנומובא,לחברההמתייחס

שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידי .הדוחות

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברה ,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
של פנימיתבקרה

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעל
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
עובדים אחרים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

7/
על,אחרדם/כעמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפי

//

'
,

י'
ל

-וין-- תאריך
דירקטור



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

(,אני

,
:כימצהיר,(ל"מנכבנבצרות),6.ג

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאות,הכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגים

בהברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כנוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותי עללידיעתנומובא,לחברההמתייחס

שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידי
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

אחאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיןכלפיעל

,/יירשך
4אשןדירקטור(ץם41תאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
31/נ10/1ג3/3110/3/3/ג1נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השעעות

:מזומניםושיהמזומנים

302,5887,1132,7בבנקמוומנימ

679,46716,61078,42בבנקיםמועדקצריפקדונות

119851603,63102,49
---.-...--.----------------------

:סחיריםערךניירות

805,769718.830759,851ממשלתיותחובאגרות

410,017,1374,797127,934קונצרניותחובאגרות

246,965620.853138.937אחריםערךניירות

461;752,2712,481,2024,723,2

--.....--------------------------
?סחיריםשאינםערךניירות

895,128853,171000,143קונצרניותחובאגרות

677.9692.7081,8(*)אחריםערךניירות

572,138545,179081.151

---------------------------------
:והלוואיתפקדונות

23127,159269,133ג,374בבנקיםפקדונות

539365הלוואות

427,123220,159334,133

------------..-..---..-----------
640,1002,2159,15השקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתת

081,068,3082,886,2808,071,3ההשקעותכלסך

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

260277541חובהויתרותחייבים

341,068,3359,886,2349,072,3הנכסיםכליך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

96,071,3ך132,068,3475,885,2העמיתיםזכויות

209884553וכותויתרותזכאים

7,068,3359,886,2349,072,3ן34והההחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

.העיתייםבדוחותמהמקובלבשוה,היתהאםהתחייבותבעו17י,סו)בסכומוהיצנוהבימיםלתקפותעתידייטהדיםין

ע.ג4בלתיחלקמהוויםהכיפייללבינייםלדוחותהמצורפיםהבאורים יעך((י,
דירקטוררקער,דהנסויייםהדוחותאישורתאריך

/ בהיעזר

"
מילילת,בנר)ב,,רי,ךקט,הזר.



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזלים
כללימסלע

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוםליוםליום
11,3,31נכייס

מ1,31"

31,וע1"
(מבוקר)מביקהלא)(מביקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

348,5884,1070,7בבנקמזומנים

686.42026,60291.40בבנקיםמועדקצריפקדונוונ

034,48910,61[36,47

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

81652,823],39006ך,900ממשלתיותחובאגרות

4,017,1971,796126,934]0קונצרניותחובאגרות

93],992.959446.850734אחריםערךניירות

302,717,2423,458,2512,689,2
..----....-----------------------

!סחיריםשאינםערךניירווו

895,128853,171000,143קונצרניותחובאגרות

677.9692.7081.8(י)אחריםערךניירות

572,138545,179081,51[

....-----..-...-----....------...
:והלוואותפקדתות

269,133]59,י374,12312בבנקיםפקדונות

,53935הלוואות
427,123220,159334,133

---.....-------------------------
1153,15,ן635,199השקעוונבגיןלקבלושבומיםריבית

---------------------------------
970.828,3095,861,2441,036,3ההשקעותכלסך

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

391נ25025חובהויתרותחייבים

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

220,029,3345,861,2832,036,3הנכעיסילסד

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

וההתחייבויותהעמיתיםכהות

012,029,3470,860,2286,036,3העמיתיםזכויות

208875546זכותויתרותוכאים

220,029,3345,861,2832,036,3והוזתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

-=-==-

.השנתססבדוחותמהמקובלבשונה,היתהאםהמחויבותבניכוי,נטובסכומןהוצעהבייייםלתקופותעתידייםטויסמעיתרות(.



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנצייםכליך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

ליוםליוםליום

1

~

3/3110/3/3110/12/1,
(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

3131

346.3659.1164.1

349,3660,1195,1

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

905,29433,19107,28

254,33093,21302,29

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

626137

260,33119,21439,29

===================,

259,33111,21433,29

259,33111,21433,29

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
11,3/3110,3,3110,12,1נכסים

מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

231(49)בבנקמזומנים

64731623בבנקיםמועדקצריפקדונות

59833654

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

:סחיריםערךניירות

-279-ממשלתיותחובאגרות

4031-קונצרניותחובאגרות

254.5174,3404.5אחריםערךניירות

254,5856,3405,5

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

556השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

857,5894,3065,6ההשקעותכלסך

4113חובהויתרותחייבים

861,5895,3078,6הנכייסכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

861,5894,3077,6העמיתיםזכויות

11.זכותויתרותזכאים

861,5895,3078,6וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

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



והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיטהחודשיט
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

פיוטביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפידים)הכניוח

83740(158)מזומניםושוויממזומנים

-----------------------------------
סחיריםערומניירות
334,10230,40(127,9)ממשלתיותחובמאגרות

188,10079,33012,84קונצרניותחובמאגרות

904.45399.110(463.7)אחריםערךמניירות

(402,6)317,89641,234

סחיריםשאינםערךמניירות
709,2364,5985,12ממשלתיותלאחובמאגרות

403.1(588)597.1אחריםערךמניירות

306,4776,4388,14

-----------------------------------
והלוואותמפקדונות
777650,1276,8בבנקיםמפקדונות

620ןמהלוואות

778656,1296,8

--------------------------------
102683נטו,אחרותהכנסות

858,95148,258(466,1)(הפסדיט)ההכנסותכלסך

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

088,2348,2078,7ניהולדמי
315293659,1סחיריםערךניירותעמלות

133108932אחרותמיסיםהוצאות

536,2749,2669,9ההוצאותכלסך

109,93479,248א,002)הזוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהזהםבינייםהכספייםלדוחותהמהגרפיטהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתייםשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31 (מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

77709(176)מזומניםושייממזומנים

-----------------------------------
סחיריםערןמניירות
283,10643,39(285,9)ממשלתיותחובמאגרות

188.10קונצרניותחובמאגרות

"06,33979,83
757,45903.109(488.7)אחריםערךמניירות

(585,6)

"10,89525,233

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

סחיריםשאינםערךמניירות
709,2364,5985,12ממשלתיותלאחובמאגרות

403,1(588)597.1אחריםערךמניירות

306,4776,4388,14

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

מפקדונות

והלתאות

777650,1276,8בבנקיםמפקדונות

1620מהלוואות

778656.1296,8

------------.-.----....-------------
10263נטו,אחרותהכנסות

"
643,95001,257(667,1)(הפידים)ההכנסותכלסך

------------------------------------
צאותות

074,2322,2982,6ניהולדמי

3118סחיריםערךניירותעמלות

"2643,1

133108931אחרותמיסיםהוצאות

518,2718,2556,9ההשאותכלסך

925,92445,247(185,4)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

-10



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותערן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתייםשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

15426מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערגמניירות
15850583ממשלתיותחובמאגרות

17354609ההכנסותכליך

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

132384ניהולדמי

2311סחיריםערךניירותעמלות

152695ההוצאותכלסך

15828514הדוחלתקופתנטוהפניות

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



לאקדמאיםהשתלמותקרן
והרוחהחברהבמדעי

והוצאותהבנסותדוחות
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

32מזומניםושוויממזומנים
5

------------------------------------
סחיריםערךמניירות
1-ממשלתיותחובמאגרות

4
11-קונצרניותחובמאגרות

33
25147אחריםערךמניירות

496
25159533

-----------------------------------
28161ההכנסותכלידך

538
------------------------------------

הוצאות

1312ניהולדמי

22סחיריםערךניירותעמלות
5

-אחרותמיסיםהוצאות
1 3518ההוצאותכליד

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

25156הדוחלתקופתנטוהכנסות
520

.--=============-כ-==



העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(קר)מב)מבנקרןלא)(קר)מבלא)

796,071,3437,783,2437,783,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

930,55139,54185,237מעבידהפרשות-שכירים

583.18980.17324.78עובדהפרשות

513,74119,72509,315ההפרשותכליך

:לעמיתיםתשלומים

(094.231)(026.56)58ן.350)שכיריםלעמיתים

(094,231)(026,56)(350,58)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

473,2663,4699,13הקרןאלזכויותהעברת

(234.58)(827.11)(298,18)מהקרןוכויותהעברת

4א,535)(164,7)(825,15)נטוזכויותהעברת

338929,8880,39נטוצבירה

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

109,93479,248א,002)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

132,068,3475,885,2796,071,3התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכתפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



לאקדמאיםהשתלמותקרן
והרוחהחברהבמדעי

העמיתיטבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שנסתיים

ביום

10/12/31

(מבוקר)

החודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימו

ביוםביום
11/3/3110/3/31

(מבוקרלא)(קר)מבלא)

178,761,2

846,234

46נ77

392,312

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

298,55מעבידהפרשות-שכירים
710,53

17ן373.1883עובדהפרשות

671,73547,71ההפרשותכליד

-----------------------
.ליגמיתיםיולומים.ת

(13

~

226)

(513,226)

)(85557)שכיריםלעמיתים
03

~

54)
855)התשלומיםכלסך

57)(903,54)



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מבוקר)(קר)לאמב)(לאמבוקר)

433,29465,19התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות
465,19

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

:הפרשות

453301מעבידהפרשות-שכירים
699,1

150100564עובדהפרשות

603401263,2ההפרשותכליד

-----------------------------------
:לעמיתיםתשלומים

)(993)(495)שכיריםלעמיתים
061.4)

(061,4)(993)(495)התשלומיםכליד

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

:נטוזכויותהעברת

1533420הקרןאלוכויותהעברת

(102)(453)מהקרןזכויותהעברת
(122,1)

529,4240,3בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת
520,21

)(961)(531)בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת
566.9)

560,3210,2נטוזכויותהעברת
252,11

668,3618,1נטועבירה
454,9

15828הדוחלתקופתנטוהכנסות
514

259,33111,21התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
433,29

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



_

~

1Wוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמות
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

11/3/3110/3/3110/12/31

(מתקר)(מתקרלא)(קר)מבלא)

077,6התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות
794,2794,2

-----------------------------------
:הפרשות

179מעבידהפרשות-שכירים
128640

6043עובדהפרשות
214 239171ההפרשותכליד
854

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

;לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים
(ן130

(130)התשלומיםכליד

-..--.-.--.------------------------
:נטוזכויותהעברת

115הקרןאלזכויותהעברת
167677

(939)מהקרןוכויותהעברת
(227)

021,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת
458,1093,3

)(677)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
722)(114.1)

(480)נטוזכויותהעברת
903429,2

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

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

(241)נטוצבירה
944763,2

--------------------------------
25הדוחלתקופתנטוהבנסות

156520

----------------------------------------
861,5התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

894,3077,6

=======================
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והרוחהחברהבמדעילאטדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011במרץ31ליום

כללי-1באור

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי השתלמותקרןאתמנהלת

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאים
.("הקרן" הפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעל
אקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.והרוחהחברהבמדעי

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ד
.מניותומסלולח"

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

לאלהעקבייםהינם,ביניים.הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
אםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר

יש.אחרתנאמר אלהדוחותבתמציתלעיין
ולביאורים2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשר

.אליהםשנלוו
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