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מ"בעוהרוחהחצרהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה ל

'

בינייםכשפייםדוחותתמצית
ן)2011בספטמבר30

ענייניטתולן -...

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

14-3הצהרות

15הכספיהמצבעלדוחותתמצית

16הכוללהרווחעלדוחות

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחביה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה*

,("החברה"להלן)מ"בע
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
08.12.31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן*
)

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף*

,לחברהחדשל"ומנכ,קניגסברגמודימר,לדירקטוריוןחדשר"יומונו2011.5.30בתאריך.
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלאושרל"והמנכהדירקטוריוןר"יומינוי.כהןלילך'גב

.2011.8.23ביוםהאוצרבמשרד

בהתאםגסמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מליותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםת"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.
.נתפיסשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.
להוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.

לגבייתדיןעורך,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברהי
לשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורי
.סיכוניםומנהלנכסים

:2011,בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.

עםסוג

-

י',ן,חשבונותמספרתיש
,הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

684,37389137210,38שכירים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיטההשתלמותקרןלניהולהחברה -
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתיצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי598,5-בכהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשידורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכד,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד2.108שללסךהסתכמו2011/09/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%39.3שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.2-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד9.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד1.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכתפייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
(.)1,09/30נ20

סדהילמסללמניותח"מסללאגמסלעבללי
624,824,2488,58112,5224,888,2נטו,כהנכסים"סה

עיקרייםמרכיבים
%67.8%86.9%67.2.%53.2'מזומניםושווימזומנים

%95.88%26.91%73.89%99.88סחיריםערךניירות

%38.4.-%48.4סחיריםשאינסערךניירות

%76.3--%84.3והלוואותפקדונות

%20.0%07.0%41.0%20.0טו),הנכסיםיתר

בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י)

2010/9

~

30
הכעסךמניותמסעםח"אגמרעועכלעימסלול

,הנכסיםכ"סה
~

Tu089,938,2035,34432,4556,976,2

עיקרייםמרכיבים

Dמזומניםושווימוומניס /

A5e

3%23.5%10.5%47.3

85%76.94%52.94%96.85.ל84:סחיריםערךניירות

%49.5.-5.ל56:סחיריםשאינםערךניירות

%88.4.-%95.4והלוואותפקדונות

%20.0%01.0%38.0%20.0נטו,הנכסיםיתר

2מו3,א20

סרהבימסייימ1יותח"מסליאגמסלוינללי
796,071,3(.%רך286,036,3433,29נטו,סהיכהנכסים

עיקרייםמרכיבים
1)%56.1%06.4%76.10%60מזומניםושווימזומנים

%58.88%49.95%94.88%65.88סחיריםערךניירות

%92.4.-%98.4סחיריםשאינםערךניירות

.%34..%39.4והלוואותפקדונות

-
%49.0%45.0%30.0%49.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלביהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2011/9-1

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

252,238231,2834317,241הפקדות

(223,185)(198)(139,4)(886,180)משיכות

(407,56)(854)(683)(870,54)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-940.30263(203,31)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(313)349,2845(707,28)נטוצבירהכ"סה

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

2010/9-1

הבלסךממותמסלולח'אלמסלולכללימסלול

422,233661,1602685,235הפקדות

(770,177)(520)(138,3)(112,174)משיכות

(964,25)י450(493)(921,25)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-205,16932(137.17)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

252,16235,14464,1951,31נטוצבירהכ"סה

בב=-==ב=

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

392,312263,2854509.315הפקדות

(094,231)(520)(061,4)(513,226)משיכות

(44,ן450535(702)(283,44)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-954,11979,1(933,13)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

663,27454,9763,2880,39נטוצבירהכ"סה

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



מ"בע

הזירקטוריוןזוח

(הדשיםשקליטאלפי)

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

ג-2011/9
מניותמסלולח"אגמסלולכללי"מש9

-%04.2%54.17-%85.5מצטברתברוטונומינליתתשואה

010

~

9-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

%95.5%40.1%03.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

-2010/12-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסמל

%15.9%01.2%30.11מצטברתברוטגנומינליתתשואה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה5"גחו(.)חודלצרכןהמחיריטהצמדהבלא

כללימסלול

312,68-292,3-604,71מזומניםושווימזומנים

665,310,1334,950-265,251264,512,2,סחיריםערךניירות

588,126-(264)384,8468,118סחיריםשאינםערךניירות

465,108--465,108-והלוואותפיקדונות

106,5--987.3119,1השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

Laההשקשתכלסך

~

aa221281,2

~

Sfl%212227

~

24שג
%49%42%9%100המסלולמהשקשתבאחוזים

ח"אגמסלול
068,5---068,5מזומניםושווימזומנים

381.53_ב-382.37999.15סחיריםערךניירות

ההשקעותכלסך

~

dS222,449.58_=___=_.מ

%100,%73%27המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותמסלול

503-1-504מזומניםושווימזומנים'

651587,4--936,3סחיריםערךניירות

21--.2,השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

42ההשקעותכלסך

~

1E12Lב14__:_4
%87%13%100המסללמהשקשתבאחוזים

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראה(י)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

בקצבאך,נמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקמפרסםאותו,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשונהבמחציתמאשריותרמתון

היקף,באבטלההצמצוםבהמשךגםמתבטאתהצמיחה.יחסיתמתוןבקצבאךלעלותהמשיך
.בשכרמתונהובעליה,ההשתתפותשיעורשליציבותתוך%5.5-לירדהאבטלה
והשפעותבעולםההאטהבשלזהברבעוןירדו,ההוןמשוקנגזרותשהןכפי,האינפלציהציפיות
.החברתיתהמחאה

ובמיוחדהאינפלציהבקצבהעלייהרקעעל,%25.3שלברמההריביתאתהותירישראלבנק

החובותמשברהחרפת,הרבעוןבמהלךהצמיחהבתחזיותההרעהלאור,מכןלאחר.הדיורבמחירי
-באוקטוברלחודשהריביתאתהנגידהוריד,האינפלציהבציפיותוהירידה,באירופההריבוניים

.%3שלשנתילשיעור%25.0

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%11-%15שלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%89.12-בירד100א"תומדד%94.11-בירד

הממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק,זאתלעומת
התלמדדי.%11.3-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%83.2-בעלהלמדדהצמודות

.%57.1-בירד40בונדתלומדד%83.0-בירד20בונדתלמדד:ירדובונד

העיקרייםהמדדים.%26עדשלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%24עדשלבשיעוריםירדובאירופההמניותמדדי.o/3e-%11שלבשיעוריםירדוב"בארה

,o/Z6eעדשלבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים .יווןשלפירעוןמחדלותוהחששבאירופההחובותמשברהחרפת. .יותרגדולותלמדינותהמשברמהתפשטותהחשש. .גדוליםלבנקיםדירוגיםלהורדתבנוסףבעולםהצמיחהתחזיותהורדת. .החובותבמשברלטיפולבאירופהואפקטיביותמשותפותפעולותהיעדר.

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/9-111/9-72010

%%%

17.200.066.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

19.383.203.8מדדצמודממשלתיח"אג

85.1-90.2-03.13מדדצמודקונצרניח"אג

52.311.303.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD93.10-35.14-55.9

2575.18-94.11-84.15א"תמדד

-8-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

שלמכירהחשבוןעל(צמודותלאבעיקר)קונצרניותחובלאיגרותהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך
.ממשלתיח"אג

ח"אגונמכרוח"שמיליון2.21-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשוזופעילותבמסגרת
שלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשו,בנוסף.nrrwמיליון07.0שלבהיקףשקליותקונצרניות

.ח"שמיליון5.25-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון33-כ

נמכרו)ח"שמיליון3.27-כשלבהיקףשקליותממשלתיותח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק
ח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק.ח"שמיליון6.46-כשלבהיקףשקליותממשלתיותח"אג

-כשלבהיקף.צמודותממשלתיותח"אגונמכרוח"שמיליון10-כשלבהיקףלמודותממשלתיות
.ח"שמיליון6.38

שלבהיקףבארץמניותונמכרוח"שמיליון7.30-כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמנייתיבאפיק
ח"שמיליון3.7-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנרכשו,במקביל.ח"שמיליון19-כ
.ח"שמיליון8-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותנמכרו)

ח"אגמסלול
,קצרמ"במחצמודותולאצמודותממשלתיותחובבאיגרותהושקעוהמסלולנכסיהרבעוןבמהלך
.מ"מקלרבות

מניותמסלול

היתההנכסיםיתרת.המסלולמנכסי%90-כשלבשיעורלמניותחשיפהנשמרההרבעוןבמהלך

.ש"בעו

-9-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

כללימסלול
2ינ9ליום

2011/09/302010/12/31

עתידיותעסקאות

221,1(893)נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה
(443,68)(488,71)ח"מטשקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה

)OPTIONS(אופציות

-(287)נטו,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה

-011,14דלתאבמונחימטבעשאינןבישראלבאופציותחשיפה

בטחונות

017,6400,3עסקאותבשלבטוחותשווי

.2011/09/30ליזםנגזריםשליתרותאיןמניותובמסלולח"אגבמסלול

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2011/09/302010/09/302010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

147,2096,2980,1.הנגענשנעוןעךו:,ננ"נ:הגגנ

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

נלי
החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

.בקרןההשקעה
,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

.השוקסיכוניאתלהפחית

סיכוניםובקרתניהולמעיל
.ואשראישוקסיכוניבניהולעוסקהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

-10-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניתיאור
דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר

.לפדיוןוטווחהשקעהאפיקלכלמכסימלייםחשיפהשיעוריקובעתהקרןשלההשקעותועדת
בסיסעלההשקעותפיזורעלוכןההשקעותשלסיכוןמדדיעלרבעוןמידימדווחהסיכוניםמנהל

.בודדולווהלקנפיקוחשיפהההצמדהמאזן,ענפי,גאוגרפי

סיכוניםעלנוסףמידע

השוקיבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.
באפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופה

דיווחמקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועלסחירהלא
פיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הקודמתבישיבהההשקעההחלטותביצועעל

.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקי
חריגהישנהאםהמתריעהוממוחשבתשוטפתבקרהמתקיימת,ההשקעהמכלליחריגותלמניעת.

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרושל

פניםמבקרעלמידע
בעלחשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמשמשדורבןיואבח"רו.1

.פניםבביקורתניסיון
שעות250,1,מתוכן.בשנהשעות800,1שלהיקףעלעומדתהחברהשלהביקורתעבודתתוכנית.2

עלשיוטלומטלותלביצועהוקצונוספותשעות300-והחברהשלהפניםמבקרידיעלמבוצעות
.חיצונייםשירותיםנותניבאמצעותמבוצעותהביקורתשעותיתר.השנהבמהלךהמבקר

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

.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלל"והמנכהדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
תקופהלתוםכיהסיקוהמוסדיהגוףל"ומנכהדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזו
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהלדירסטוריווהמבקרהחשבוןרואהשלסמירהדוח
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
תמציתואת2011בספטמבר30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה":להלן)מ"בעוהרוח
.תאריךבאותושהסתיימוהחודשיםששתשללתקופהוההוצאותההכנסיתעלהדוח

בהתאםוובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלחהדירקטוריון
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספידייוח"34מספרבינלאומיחשבונאותלתקן''

.סקירתנועלבהתבססזובינייסלתקופותכספימידע

סקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןריאהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייס
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
עלהממונהלהוראותבהתאם,34מספרבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותעתהבחינותמכל
רשותלהנחיותובהתאםוחיסכוןביטיחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוק

.הממשלתיותהחברות

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת
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מ"בע'והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה

דירקטוריוןכ"יוהצהרת

DTIדוח,הממשלתיותת)החנרלתקרתבהתאם)

-

הדוחותנכונותלהבטחת))שניתהמצגים))שננקטהפעילותבדבר
.(2005-התשרו(הדירקטוריוךודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

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

.(חות)הד-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהכזהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהנהלים)בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנוינובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

הוגברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכנית)הערכתנעלבהתבסס,שלהלדירקטוריון)

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

כדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרוי



מ"והרוחובעתחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותת,להבטושיתניוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברניסףרוח)הממשלתיותהחברותלתקנותהתאם:)

.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןדוח,הכמכייס

:כימצהירה,כהןלילך,אני

ההשתלניותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחגתי.!
2011שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

עובדהשלנכוןלאכיצגכולליכן(אינכהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיכהתאם.2
הנסיבותלאור,שנידננושהנוצגיםכדיהנחוץמהותיתעיבדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולר"אכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלה,ונהליסבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךנפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנוננובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאיי.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א,

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרפייתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלית)הפניכבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

".-י-.--קד
ל"מנכ,כהןלילדתאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלגיהילהחברה

הכטפיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

0,09/3010/12/31נ11/09/30באור

ןמבוקר,_(נוכוקרלא)מביקרןיא

גבסים

שיטפיםננסים

טט6(.י75624בבנקיםמזומנים

45218?.הביטוחתביעתבגיןפשרההסדר-.שוניםחייבים

(5י21_י115טראשהוצאות

82,1892[911ס?שוטפנכסיםשהא

..........--......-.
197227220תביערכוש

------.ן
1112.1ננ%ע%11הנכסיםכיסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
08.12.31ליוםעד.1968ביוני7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ב
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-תשסייה

בעירממשלתיתחברההינההחברה.ג

~

.מוגבליו

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעל.לשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ד
.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ה

חשבונאיתמדיניות-2באור

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.1
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותIFRSבינלאומייםדיווחלתקני
שבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות
.האוצר

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2010בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.2
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קבוערכוש.3

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

י%15-וציודריהוט

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהואהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-התשפעו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדיםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
.החברהל"ומנכהדירקטוריוןר"יושלהצהרות14-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

נוסףמידע-7באור

,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.1
.מהםנפרדבלתיכחלק

,לחברהחדשל"ומנכ,קניגסברגמודימר,לדירקטוריוןחדשר"יומונו2011.5.30בתאריך.2
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלאושרל"והמנכהדירקטוריוןר"יומינוי.כהןלילך'גב

.2011.8.23ביוםהאוצרבמשרד

המאזןתאריךלאחראירועים-8באור

("העובדיםחברת"להלן)מ"בעי"באהכלליתהשיתופיתהעובדיםחברת

שימושבגיןשכירותדמי-ח"שאלפי392סךעללתשלוםתביעהלחברההומצאה09.8.17ביום
תקופהעבורהחדשההכלליתההסתדרותשלהפועלהועדבביתהנמצאיםבמשרדיםהקרןשל
.הסכםהפרתבגיןופיצוי2003בנובמבר15שעד
סךהעובדיםלחברתתשלםהקרןלפיההנדוןבתיקפשרההסכםעלהצדדיםחתמו11.10.2ביום

.והתביעותהטענותכללסילוקמ"ולעכוללח"שאלפי81
.הפשרההסכםבגיןההתחייבותיתרתעלעודכנההכספייםבדוחותבעברשנכללההפרשה
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והרוחהחצרהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקורה

4-3הצהרות

8-5לאזנים

12-9והוצאותהכנסותדוחות

16-13.העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17הכספייםלדוחותביאורים
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2011בנובמבר17,אביב-תל

הרוח.החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבתההחשבוןרואהשעסקירהדוח

מבוא

:להלן,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלודוחותוהוצאותהכנסותדוחותאת,2011בספטמבר30ליוםהמאוניםאתהכולל,("הקרן" .תאריךבאותושהסתיימהחודשיםששהשללתקופהעמיתיםבזכויותהשינויים

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת

בהתבסס11בינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכסכי
.סקירתנועל

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאססקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייסהכמפייסלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהע1ייניסלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאס,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

/ן

לבי-כלבוי

.4גותי-4ייבן(4"
חשלכןרואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
5492090-3-972,4,42668%-4"9
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והרוחהחברהבמדעי'לאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרךשלהכספייםהדוחותאתבחנתי
ן.(הדוחות-להלן)1%20שנתשלהשלישי
נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם

~

עובדהל
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
ן.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם
ולתקופוונלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבארגרזמהותיותהבחיכות
1.בדוחותהמוצגים

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני
או,ונהליסיכאלהבקריתקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמירעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבצוהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
ן.הדוחות

החברהשךהמבקרהחשבוךלרואהגילינו,כווהצהרהצהירים)הכבחבויהואחריםאני
1--ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוך

שלבהפעלתהאיבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א) דיווחעלפנינויתבקרה
החמרהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספי

ן.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(כ)

ן.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-4י,לב

~

.,
הדירקטוריוןר"יו,מודיןוניירגתאריך



צ
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

:כימצהירה,כהןלילד,אני

החברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהשלישילרבעוןוהרוח

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמתגיסכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

בשפןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
שלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברה

לקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהנהלים)

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברה

או'בקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
,.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע

אומנהליםבהרביס)שמע,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
.החברה

.לחברהכספיםמנהללמינוילפעולבכוונתי.לחברהכספיםמנהלמונהטרם.6

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

4ר
p,-f



מאזנים

מצרפי
חדשיטשקליםבאלפי

ליוםליוםליום

09,3010,12,31/נ10,09,30201!1נכייס

(מטמר)מטמרןלא)(מבוקרלא)נרקעותה

:נוזומניטושווימזומנים

97132,7י521.3בבנקמזומנים

42(635.73824,102-178בבנקיםמועדקצריפקדונות

7421,103.270,49ד,]6ד
.;;.,..;,:.......................

:סחיריםערךניירות

607.697693,775759,851.ממשלתיותחובאגרות

127י65,1082.964934ג069קונצרניותחובאגרות

"(1).2(,0(-)אתריסערךוניירותמניות
א1",629

"
(1:7(9

23,2ך.404,558,2024ב.232,570

...........-.....................
:סחיריטשאיגתערךניירות

1(ו0,3מ097,119300.1550קונצרניותאובאגרות

491.7123,8s(*)אחריםעהךוניירותמניות .usl
588.26[423.63[081,151

.................................
:והלייאיתפקוונות

431,108299,145269,133בבנקיםפקדונות

342511הלוואות
ן5,4,108374.145334,33
......................-----------

,5,]לנ5096.5,ל2והשקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית
:ןב:ן:-.ב:בן----------ך:.::-בןןן

71,3ט,8(8ו975,2,ד(588,887,28ההשקעותכלעד
.................................

636344,1541חובהייתרותחייבים

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

72,3ח,62.2349ג224,888.2977חנכסיססדכל

=--=-=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

3,ן224.888,2556,976.2796,07העמיתיםזכויות

506553.זכותויתרותכאזנו'

49מ62.272קדך249ג2388וההתחייבויחוהעמיתיםזכאותכלסך

~

3

Dגגץיתרות(מ

~

lOשנהיברוחותמהמקובל;0יומ,היתהאסבית.התחיבניבה.סו)בסכימןהוצנוהבימיםלתקופתואוכפיותעתידיים

,מהםנפרדבלתיחלק(מהקי6בימיםהכספתםלדוחותהמצורפיםהבאורים

ן)(ין-
ההדנ(לה,

"
/(ל,/7

כרןללרעיוקלנסברנ,סהכספתםהדוחותאישורתאריך

מאל//ג"הרהוירקעד'



וארוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימעלול

(חדשיםשקליםבאלפי)'

נכסים
השקעית

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

(.1אחריםערךוניירותמניית

:מחיייםשאינםערךיירות)

קונצרניותחובאגרות

1.)אחריםערךוניירותמניות

:והלוואותפקדונות

בבנקיםפקדונות

הלוואות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיטזכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאים

יההתחייבייותהעמיתיםזכויותכלסד

ליוםליום
3010/12/31"1/09/302010/9נ20

(מביקר,(1לאמבוקר(1לאמב1קר

ן,
518,3582070,7

6

"
0.68832.100291.40

01361,47ן,71414;604

.....................1נ..-.---.
ן

226,644184,743652,823

365,069,1674,96326,.934

798105.815744.931.ני6

264,512,2963,521,2512,689,2

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

-

-------

097,191300,155000,43(

1.8נ491.7123.8 י5,
"

81,151ן163,י242ן

431,108299,145269,133

פעצ
33ן,%4,108374,145314

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

%1,5083,5153.15

---.................---
,

824257,937,2441,036,3ג,027

י......................

597334.1391

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

624,824,2591,938,2

~

81,036,3

624,824,2089,938,253

-502546

624,824,2591,,93,2872,036,3

יתרת(ל

!

yuסו)בסכומי1)ה1גם,,הבי1לתקומתואופציותעתידייםחינים
.השנתיים

המק



~

ri1_והרוחהחברהבמדעילאקימאיםהשתלמות
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצרילקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכתיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

2011/09/302010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

-431

068.5777.1164.1

068,5781,1195,1

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

381,53252,32107,28

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

449,58033,34302,29

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

396137

488,58341039439,29

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

488,58035,34433,29

-46

488,58039,34439,29



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2011/09/302010/09/3010/12/31נכריים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומנים1ש11ימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

;סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכליך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

והתתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםוכויות

וכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ששנבל
504226654

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

257-

ן408-

587.4524,3404,5

89,4405,5ן587,4

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

36ןי2

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

112,5428,4065,6

----------------------------)--

3ן4-

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

112,5432,4078,6
,=

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

12,5432,4077,6ן

--1

112,5432,4078,6
,=============

-=



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לתשעת
החודשים
שנסתיימו

ביום

2011/09/30

(מבוקר1לא

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות
ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות
אתריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות
ממשלתיותלאחובמאגרות
אחריםערךוניירותממניות

והלוואותמפקדונות
בבנקיםמפקדונות
מהלוואות

נטו,אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות
סחיריםלאערךניירותעמלות
אחרותמיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

(259,183)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום

2010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מבוקר1לא(מבוקרלא)(מבוקרולא

448549145740

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

106,36041,18071,4230,40

957,76(141,9)241630012,84

139~37(349.120)171.99399.101

202,150(449,111)818,127641,234
............--......................------------

174,3985,12(776י2)830,10

9)(3.ג589(785)

~

110)403~1

105,2388,14(365י6)045,10
................................................

71010833415,1276,8
61-620

026,7833421,196

~

8

.......................................-.-.--.--
71243083

2581[1348[519י(1614081)1671792

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

060,5617,1451078,7
11072165308659,1

-4--

4921883932

6162411804842669,9

681,161(1812121)1301677479,248

893

............
596,19

י(11798)
(730ז194)

(932,176)

(865,1)

(וך76

(632,2)

508,2

1
509,2

............
43

ן--
(119,176)

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

582,5

816

4

738

140,7

ב

מהםנפרדבלתיחלקמחוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעה

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

%%20/09/300%20/09,301%20/09/300%20/09/3010/12/31 ןמבוקר,(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

811424515136709מזומניםושוויממזומניט

..--.-.ץ-..-.-.-..----........-.-.-..-.:..--...........-
סחיריםערךמניירות
876,18708,35699,17956,3643,39ממשלתיותחובמאגרות

617,24979,83(141,9)925,76(798,1)קונצרניותחובמאגרות

[746,98903.09([69.19")992,36(724.193)אחריםערךוניירותממניות

(646.176)625,149(140,1]])319,127525,233

-----------.-..-.-.-------------...........--.-.-.-.
סחיריםשאינםערדמניירות
174,3985,12(776,2)830,10(1,"65)ממשלתיותלאחובמאגרות

403.1([,069)(589,3)(785)(767)אחריםערךוניירותממניות

(632,2)045,10(365,6)05],28"3,14

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

והלוואותמפקדונות

508,2010,7833415,1276,8בבנקיםמפקדונות

116-620מהלוואות

509,2026,7833421,1296,8

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

437124303גטו,אחרותהכנסות

"
011,131001,257(133,116)191,167(915,175)(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

השאות

5,1428982,6"9,41"504,52ניהולדמי

796059,1154306643,1סחיריםערךניירותעמלות

--4-4סחיריםלאערךניירותעמלות

49[736אחרותמיסיםהוצאות

"
]82]93

040,7532,6757,1816556,9ההשאותכלסך

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

195,130445,247(890,117)659,160(955,182)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

-10



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםגיוסביום

3010/12/31י/09/302010/09/302011/09/302010/09/נ201

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

722032726מזומניםושוויממזומנים

------------.--...--..--------------------------------------
סחיריםערךמניירות
720395342114583ממשלתיותחובמאגרות

792415374121609ההכנסותכלסך

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

הוצאות

7070332184ניהולדמי

ןן01ן0ן16סחיריםערךניירותעמלות

8680432295ההמאותכלסך

70633533199514הדוחלתקופתנטוהכנסות

11



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמרשעת

לשנההחודשיםהחודשיךהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/31/פו2011/09/302010/09/302011/09/302010/09/30 (1מבוקר(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרלא,

'(הפסדים)הכנסות

225'104מזומניםושוויממזומנים

-.-.........------------------------------------------------
סחיריםערדמניירות
3-14-ממשלתיותחובמאגרות

32-1333'-קונצרניותחובמאגרות

371496(1476511(006.1)אחריםערךוניירותממניות

(006,1)182(651)385533

387538(649)186(996)(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

883212ניהולדמי

43115סחיריםערךניירותעמלות

21-11אחרותמיסיםהוצאות

14124418געכלההמאות

383520(653)174(010,1)החחלתקרתנטו((הפידים)הכנסות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

2011/09/302010/09/302011/09/302010,09/302010/12/31 ןקר)מב,(קר)מבלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא,

796,071,3437,783,2209,999,2567,830,2437,783,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכרת

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

:הפרשות

130,181941,176213,66872,64185,237מעבידהפרשות-שכירים

187.60744.58006,22547,21324.78עובדהפרשות

317,241685,235219,88419,86509,315ההפרשותכלסך

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

םתשלומ

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

:לעמיתיםתשלומיס

(094.231)(996.59)(316,61)(770.177),223.185)שכיריםלעמיתים

(094,231)(996,59)(316,61)(770,177)(223,185)התשלומיםכליך

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

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

:נטוזכויותהעברת

430,7705,10695,2655,2699,13הקרןאלזכויותהעברת

(234.58)(765.13)(371.22)(669,36)(837.63)מהקרןוכויותהעברת

(535,44)(110,11)(676,19)(964,25)(407,56)נטוזכויותהעברת

951,31227,7312,15880,39(313)נטוצבירה

----.-.-.....................................---------------.-.............
677,130479,248(212,118)168,161(259,183)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכציית

224,888,2556,976,2224,888,2556,976,2796,071,3התקשהלסורהעמיתיםזכויות

=====-=---

מחסנפרדבלתיחלקמהיניםבינייםהכמפייסלדוחותהמצורפיםם



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםתחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוסביוםביוםביוםביום

2011/09/302010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מבוקרנלא(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

286,036,3178,761,2101,954,2629,791,2178,761,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

830,178243,175271,65147,64846,234מעבידהפרשות-שכירים

422,59179.58692.12305.12546.77עובדהפרשות

252,238422,233963,86452,85392,312ההפרשותכלסך

---------------.-.-..........................---------------...............
:לעמיתיםתשלומים

(513,226)(218.58)(208,58)(112.174)(886,180)לעמיתיסשכירים

(513,226)(218,58)(208,58)(112,174)(886,180)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

128.7753.9529,2316,2602,12הקרןאלזכויותהעברת

(885,56)(052.13)(062,22)(674,35)(998,61)מהקרןוכויותהעברת

344,4269,5672,1290.2355,9בקרןאחרממסלוללמסלולוכויזתהעברת

(288,23)(523,2)(481.22)(406,22)(547,35)בקרןאחרל)למסלמהמסלולזכויותהעברת

(216,58)(969,10)(342,40)(058,43)(073,86)נטוזכויותהעברת

265,16663,27(587,11)252,16(707,28)נטוצבירה

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

195,130445,247(890,117)659,160(955,182)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

624,824,2089,938,2624,824,2089,938,2286,036,3התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

-14



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלמשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2011,09,302010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

433,29465,19636,39354,35465,19התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

675,1247,1710546699,1מעבידהפרשות-שכירינו

414236182564'556עובדהפרקת

231,2661,1946728263,2ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(061,4)(778.1)(068,3),138,3)(139,4)לעמיתיסשכירים

(061,4)(778,1)(068,3)(138,3)(139,4)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

155275134-420הקרןאלוכויותהעברת

(122,1)(486)(309)(768)(838)מהקרןזכויותהעברת

397,35654,20243,23459,2520,21בקרןאחרממסלוללמסלוליות)זכהעברת

(566,9)(341,2)(425,2)(449,4)(457,4)בקרןאחרל)למסלמהמסלולזכויותהעברת

252,11(368)5643,20ן,257,30712נטוזכויותהעברת

454,9(418,1)349,28235,14521,18נטוצבירה
...........................................................................

70633533199514הדוחלתקופתנטוהכגסות

488,58035,34488,58035,34433,29התקופהלסורהעמיתיםזכויות

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



והרוחהחברהבמזעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםכאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביות

ג09/302010/09/3010/12/3/גג0/09/3020ג1/09/3020ג20

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מביקרלא)(מבוקרולא

794,2472,5584,3794,2,'077,6,.לתחילתהתקופהזכויותהעמיתים

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

:הפרשות

625451232179640מעבידהפרשות-שכירים

2091517860214עובדהפרשות

834602310239854ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(ן520-(40)(520)(198)שכיריםלעמיתים

(520)-(40)(520)(198)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

14767732339677הקרןאלזכויותהעברת

(227)(227)--(227)(001,1)מהקרןזכויותהעברת

786,1950,1641125093,3בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(114.1)(11)(650)(018.1)(523.1)בקרןאחרלמסלולמהמסלוליכויותהעברת

382,123226429,2(591)נטוזכויותהעברת

45464,1293465763,2נטוצבירה
............-..--.--.-...-...............---------------...............

383520(653)174(010,1)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

5432,4077,6,ג112,5432,412התקופהלסוףהעמיתיםזכויות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןאתמנהלת
גמלקופות),פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראסאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב
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