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קרנלניהולהחברה

~

מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםוהשתלמות

בינייםכספייםדוחותךתמצית
2012במרץ31

ענייניםתוכן

עמוד

12-2הדירקטוריוןדוח

13החשבוןרואהשלסקירהדוח

18-14הצהרות

19הכספיהמצבעלדוחותתמצית

20הכוללהרווחעלדוחות

23-21בינייםהככפייםלדוחותבאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
הקרן.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
2008בדצמבר31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמה
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ה

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ו
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ן

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ח
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ט
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

ופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.י
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.יא

עורך,משפטייועץ,(2012ינוארעד)השקעותיועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יב
חברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורילגבייתדין

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוך

קיבלהטרםל"המנכ.בחברהכדירקטורגםהמכהנת,החברהל"מנכשלשכרהאושרטרם.יג
.לכךהפרשהנרשמהולא,ל"כמנכשכראוכדירקטורגמול

:2012במרץ31ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יד

חשבונות,מספה'.עמיתים'סוג ,,,,

-

,,,,.":ל,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;.,,,

==Ti הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול
336,37552163051,38שכירים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי926,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

6.112לעומת,ח"שמיליארד6.116שללסךהסתכמו2012/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%55.3שלגידול,2011/3/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%17.0-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד8.15-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד9.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
12/3/31(.)

הבלמןמניותמסלילח"אגמסלולכללימסלע

499,924,2409,79947,5855,009,3נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%93.3%34.4%59.4%94.3מזומניםושווימזומנים

%26.88%72.94%25.94%45.88סחיריםערךניירות

%88.3--%00.4סחיריםשאינםערךניירות

%09.3--%18.3והלוואותפקדונות

%63.0%94.0%16.1%64.0נטו,הנכסיםיתר

בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י

11/3/31

הניסךמניותמסיגיח"אגמסיייכליימסיגי סה

012,029,3259,33861,5132,068,3נטו,הנכסיםכ"

עיקרייםמרכיבים
%59.1%07.10%20.10%69.1מזומניםושווימזומנים

1.89%91.89%65.89%71.89ל71סחיריםערךניירות

%52.4--%57.4סחיריםשאינםערךניירות

%02.4--%07.4והלוואותפקדונות

%06.0%02.0%15.0%06.0נטו,הנכסיםיתר

3112/ח

סוהנלמסלילמניותח"מסלולאגמשתיכללי
449.861,2369,72355,5173,939,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%22.5%68.7%24.11%29.5מזומניםושווימזומנים

%59.86%26.92%50.88%74.86סחיריםערךניירות

%03.4--%13.4סחיריםשאינםערךניירות

%38.3--1.3י48והלוואותפקדונות

%58.0%06.0%26.0%56.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפסדות,המשיכותפירוט.ב

12-1ע

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

623,73496,1304423,75הפקדות

(949,61)(33)(912,2)(004.59)משיכות

(584,26)4899(731,26)(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(ו840.737(803.7)(אליוואובקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

(110,13)472,6333(915,19)נטוצבירהכ"סה

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

11/3-1

הכלסךמניותמסלילח"אגמסלולכללימסליל

671,73603239513.74הפקדות

(350,58)-(495)(855,57)משיכות

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

-998.3344(342.4)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

338(241)668,3(089,3)נטוצבירהכ"סה

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

11/12-1

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלע

644,317474,3128,1246,322הפקדות

(694,243)(33)(461,6)(200,237)משיכות

(000,78)(ן,300)(529)(76,דןן)אליהחואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-401.45365(766.45)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

885,41160552(493,41)נטוצבירהכ"סה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/3-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימילול

%97.2%82.0%87.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/3-1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימילול

-%56.0%18.0-%07.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מניותמסלולח"אגמילולכללימסלול

-%66.2%29.15-%14.4מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012במרץ31ליוטהצמדהבסיסלפיהורןהשועות

נכסיטלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(.)חוץלצרכןהמחיריטהצמדהבלא

כללימסלול

736.114-277-013,115מזומניםושווימזומנים

185,335,1497,861-317,384999,580,2סחיריםערךניירות

605,7125.107192,2-922,116סחיריםשאינםערךניירות

006,93--006,93-והלוואותפיקדונות

368.18--304,13064.5השקעותבגיןלקבלסכומים

8בבב2צו462dJU32ו2lafieez2*20ב,בב8שקעותההכלסד

%51%36%13%100המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלול
443,3---443,3מזומניםושווימזומנים

218,75--487,36731,38סחיריםערךניירות

726---726השקעותבגיןלקבלסכומים

52,22ב_.ענ__.ענ_בב,2ב416562השקעותהכלסך

%51%49%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותממלול

271-2-273מזומניםושווימזומנים

494,1605,5--111,4סחיריםערךניירות

2---2השקעותבגיןלקבלסכומים

ב2%Ld188_.1_.84,4בההשקעותכלסך

%75%25%100המסלולמהשקלתבאחוזים

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
שלהשנייההמחציתבמהלךהסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית

חטיבתשלהצמיחהתחזית.הייבואבנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
מארסבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר

מתוןבקצבאך,במשקהפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אחוז2.0-בעלה
פעםהרבעוןבמשךירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמחציתשנרשםלזהיחסית
.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה-אחת

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגהחובאגרותשוקגס
-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה

.%87.1-בעלה40בונדתלומדד%99.1

העיקרייםהמדדים.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
,%18עדשלבשיעוריםעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה

.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

ןוהצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*

ןהמרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות*

ןבאירופההפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה*

;באירופהפוליטייםשינויים*

.בעולםמדינותבמספרריביתהורדת*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

%%%

38.070.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד

23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"ג

-90.389.177.1מדדצמודקונצרניח"ג

61.000.1-23.5צמודותלאח"ג

MSCI WORLI39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18א"תדד



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול
חשבוןעלבעיקר,ל"בחולמניותהחשיפההגדלתתוךלמניותהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך
.בארץמניות

מיליון8.105-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשווופעילותבמסגרת
,בנוסף.ח"שמיליון1.85-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"ש

עלסלתעודותונמכרוח"שמיליון3.37-כשלבהיקףבארץמניותנרכשושוטפתפעילותבמסגרת
.ח"שמיליון30-כשלבהיקףל"בחומניותמדדי

מיליון1.39-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרת
.ח"שמיליון1.48-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגונמכרוח"ש

ונמכרוח"שמיליון8.5-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשוהשקליהקונצרניבאפיק
.ח"שמיליון5.29-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אג

בינוני-קצרמ"במחצמודותממשלתיותח"אגנמכרוהצמודהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת
(ארוך-בינונימ"במחברובן)צמודותממשלתיותח"אגונרכשוח"שמיליון4.46-כשלבהיקף

.ח"שמיליון7.77-כשלבהיקף

מ"במחברובן)שקליותממשלתיותח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת
.ח"שמיליון4.47-כשלבהיקף(ארוך-בינוני
.ח"שמיליון2.17-כשלבהיקףל"בחוקונצרניותח"אגנרכשו,בנוסף

ח"אגמסלול

מ"במחצמודותולאצמודותממשלתיותחובבאיגרותהושקעוהמסלולנכסיהרבעוןבמהלך
.מ"מקלרבות,קצר

מניותמסלול

הכספיםיתרת.%80-כשללרמה%90-כשלמרמההופחתהלמניותהחשיפההרבעוןבמהלך
.מזומניםובשוויובמזומניםמ"במקמושקעת



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי
(*)(הכלליבמסלול)הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליוםליום
2012/3/312011/12/31

עתידיותעסקאות

685,193נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

(239,73)(796,71)ח"מטשקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה

בטחונות

120,2200,5עסקאותבשלבטוחותשווי

.2011/12/31-ו2012/3/31בימיםיגוריםשליתרותאיןמניותובמסלולאגיחבמסלול(מ

שסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/3/312011/3/312011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

937,1845,1419,2.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

נילי
החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

.בקרןההשקעה
,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

.השוקסיכוניאתלהפחית

סיכוניםובקרתניהולמעיל
.ואשראישוקסיכוניבניהולעוסקהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

שוקסיכוניתיאור
דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגסאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

.הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
.לפדיוןוטווחהשקעהאפיקלכלמכסימלייםחשיפהשיעוריקובעתהקרןשלההשקעותולרוו
בסיסעלההשקעותפיזורעלוכןההשקעותשלסיכוןמדדיעלרבעוןמידימדווחהסיכוניםמנהל

.בודדולווהלמנפיקוחשיפהההצמדהמאזן,ענפי,גיאוגרפי
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

'"עי~י"שזג
ט"ט השוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.1

באפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופה
מקבלתההשקעותוועדת.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל,סחירהלא

לתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצועוביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואה
נכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרן
.בפועלהקרן

חריגהישנהאםהמתריעהוממוחשבתשוטפתבקרהמתקיימת,השקעהמכלליחריגותלמניעת.2
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשל

פניםמבקרעלמידע

בעלחשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמשמשדורבןיואבח"רו.1
.פניםבביקורתניסיון

,מתוכן.בשנהשעות800,1-מלמעלהשלהיקףעלעומדתהחברהשלהביקורתעבודתתוכנית.2
לביצועכרזרבההוקצונוספותשעות100-והחברהשלהפניםמבקרידיעלמבוצעותשעות900

המתקבליםשירותיםעלמבוצעותהביקורתשעותיתר.השנהבמהלךהמבקרעלשיוטלומטלות
.השירותיםנותנימטעםמבקריםובאמצעותחוץמגורמי

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

.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלבפועל

ומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
הינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקובפועלהכספים

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

לעמיתהדיווחעלפנימיתבקרה

הבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת
הבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוורובמסגרת,"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזרים":להלן)"תיקון-כספידיווחעלהפנימית
פרסוםמועדעד,לעמיתהדוחשל)Walk-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים
כךולשםהחווריםדרישותליישוםפועלתהחברה.2012במרץ31ליוםהרבעוניהכספיהדוח
התיעודשלבאתסיימההחברה,2012במרץ31ליוםהדוחפרסוםלמועדנכון.חיצונייועץשכרה

.החווריםלדרישותבהתאם,לעמיתלדוחביחסוהאימות
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליך

.החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

לתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהמנהלתהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך
:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה2012,במרץ31ביוםשנסתיימהחודשיםשלושהשל

הדוחותלבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
.ולאישורםהכספייםוהדוחות

,החברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
דיון,הצורךבמידתמתקייםהגילויובוועדת,המשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו

נכחואשרהדירקטורים.2012,במאי7ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערות
:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבת

ר"יו,צ"דח-נחמיאסאריהר"ד.1
דירקטורית-פינטוטובה'גב.2
דירקטור-שופםיחזקאלמר.3

הממשלתיותהחברותרשותנציג,המבקריםהחשבוןרואי,בחברהמשרהנושאינכחו,כןכמו
לנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשותעמדואחריםתפקידיםובעלי
נוספיםונתוניםהחברהשלהכספייסהדוחותשלטיוטההוצגוהועדהחבריבפני.בישיבהשנדונו
אגףידי-עלשהוגדרהלמתכונתבהתאם,יהבבנקידי-על,נערכואשרהכספייםלדוחותהנלווים

.הממשלתיותהחברותרשותלדרישותובהתאמהההוןשוק

ונסקרוהועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2012,במאי21ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת
המהותיותהערכות,הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקרי

הדוחותאתאישרהחברהדירקטוריון.הכספייםבדוחותיושמואשרהקריטייםוהאומדנים
.2012,במאי21ביום2012שנתשלהראשוןלרבעוןהכספיים

שהוצגומהנתוניםשינויללאנותרוהביקורתועדתוחבריהדירקטוריוןחברישלפרטיהם
.2011.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאות
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לאקדמאיםההשתלמותסרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
2012במרץ31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה":ולהלןמ"בעוהרוח

.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהוזאת,הכוללהרווחעלהתמציתייםוהדוחות
אלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספידיווח"34148בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

סקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייס
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריטאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

,"בינייסלתקופתכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאיתלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם

.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםחיסכון)

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנות)נ,הר
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

(יץ./,.-ל.

*
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

לי
הדירר"יו,קניגסברגמודיתאריך

ריון,
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם,

.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כחןלילך,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
שוקאגףשל" .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ין
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
בפועלכספיםמנהלהצהרת

הדוחותכונות)להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינם

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי
.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
הבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים
המוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיות

.בדוחות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ע---

,,1
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה בפועלכספיםמנהלהצהרת

שנקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחתרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההנן

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3
הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספי
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהחברהשלהפעולותתוצאותואת

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותהחולשות)המשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיאחרנעלאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

'ר-
12/

בפועלכספיםך5גהל,אבודרהסדודח"רותאריך
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בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום1צ9
12/3/3111/3/3111/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא)

נכריים

שוטפיםנכסים

736843ן,058בבנקיםמוומנים

-50-שוניםחייבים

3-209ההשתלמותקרן-חייבים

454958מראשהוצאות

103,1044,1901השוטפיםהנכסיםכלסך

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

שוטפיםבלתינכסים

190ון1802נטו,קבוערכוש

--------------.---
252,2LZaI2121הנגסיםכלסד

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

999203,1792שרותיםלנותנילשלםהוצאות

3196-230ההשתלמותקרן-זכאים

774959ולהבראהלחופשההפרשה

272,1252,1081,1השוטפותההתחייבויותכלסך
.-...................

שוטפותבלתיהתחייבויות

11310מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

--------------.
283,1255,1091,1ההתחייבויותכלסך

---בצב

1242L1QSיהדיהתחייבויותסו LD

ןן

,י
פ),ביייחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

~

______ל.הכספייםמהדוחות
!

,,,/,1
נ1,

~
11,

~

4=
כספיםמנהלל"מנכ6"ץ-הדירקטוריוןר"יו

שיי)
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםגאלפין

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

1נ/1,11נ11,3,3111,3,31באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכגסת

4921,1088,2815,7ההשתלמותמסרוניהולדמי

7--פשרהמהסדרהכנסות

1--בהעברהאיחורבגיןמפיצויהכנסות

ו531שונותהכנסות
926.1091,2537,7ההכנסותכלסך

----------..-..--.--..........
5הוצאות

249215910ונלוותשכרהוצאות

6243215ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהתורגמוליםדמי

674769002,3(יהבובנקתפעולשירותי

8675299(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

(*)262270917השקעותתיקניהולדמי

1339156השקעותייעור

5775240חשבונותביקורת

4328121משפטיייעור
(**)498(**)70263מקצועיםשרותים

5678277פנימימבקר

7985338ביטוחים

9937והשתלמויותעיוןימי

2221מחשובשירותי

(5)(13)3אגרות

10190363משרדואחזקתדירהשכר

8329ושיווקפרסום

5141199לעמיתיםדיוור

10939פחתהוצאות

(***)(101)0ן10אחרותהוצאות

--8י,בהעברהאיחורבגיןפיצוי

926,1091,2537,7ויהרצאותכלסך

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

----נחיר11ח

.ם.שערציטוטן.בנק.בהמבנהלל~ה.נדמיוכצאותטורכולל(*)
.הסטן~ח~ס.ב.ההרןשוקאקומטעפביקורתן.ו]פ.מ~השלכולל(ז*)

פשרהדוסכפלאוררברבנהעזבוןכולל(**י
.עה.תנן"בק

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאוריט



בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

כללי-1באור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.ן
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
גמלקופתהינההקרן.1968/6/7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
ומיועדת2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפית

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתים

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.)

אישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.

חשבונאיתמדיניות-2באור

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.1

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותIFRSבינלאומייםדיווחלתקני
.האוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחווריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.2
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

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



בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

קבוערכוש.3

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורדהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות18-14בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.בפועלהכספים

נוסףמידע-7באור

,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.א
.מהםנפרדבלתיכחלק

לקבלתכפוףהמינוי.בפועלכספיםמנהלמינתההחברה2012מרץחודשבמהלך.ב
הרבעוןשלהכספייםבדוחותהמופיעיםלנתוניםבקרות.דיןפי-עלהנדרשיםהאישורים
.בפועלהכספיםמנהלידי-עלוהןחשבוןרואימשרדידי-עלהןבוצעו2012לשנתהראשון

החברה-מחרעםפעולהשיתוףלקייםהחברההחלה2012לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך.ג
.ושיווקתפעול,מזכיר,כספיםמנהלשלהתפקידיםלגבי,מ"בעגמלקופותלניהול



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

הביטוחתביעת-8ביאור

אתגל-נתבעיםשישהכנגדאביבבתלהמחוזיהמשפטבביתתביעההחברההגישה03.2.11ביום*
אריה,מ"בעביטוחסוכנותסקוריטס,בייליחיים,רונןגל,מ"בע(1997)ביטוחסוכנותביילי
התביעהשלעניינה.ח"שאלפי575,2שלכוללסךעל,אברהםורחמיםלביטוחישראליתחברה
עמיתישלחייםביטוחלפוליסותבנוגעחקוקהחובהוהפרתשוואמצגי,גזל,תרמיתבמעשיהוא
,ביטוחיכיסויכלהיהלאעצמהולקרןהקרןלעמיתיבולמצבהביאוהמדובריםהמעשים.הקרן

.התביעהסכוםבגובהכספינזקלהםנגרסוכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץהחלבתקופה

מי-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום*
שניםבמשךששימשומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטייםובמועדיםשניסבמשךששימש

.החברהשלהמשפטיכיועץהרלוונטייםובמועדים

נתבעיםושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביוס*
.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגד

.לסיכומיםנקבעוהתיק2010ביולי15ביוסהסתיימוההוכחותדיוני*
המקורייםהנתבעיםששתעםהחברהשלחלקיפשרההסכםהמחוייש"ביהמאישר10.7.30ביום*

575,1שלכוללסךלקרןהמקורייםהנתבעיםששתישלמולפיו,חלקידיןפסקשלתוקףלוונתן

,החברהבספרינעשההפשרההסכםבגיןהחשבונאיהרישום.בתביעהחלקםלסילוקח"שאלפי
.מהקרןגבתהשהחברההניהולדמיאתהקטינומההסכםוההכנסות

הנתבעיםשלבקשתם.התביעהסכוםיתרתעלהאחריםהנתבעיםשנינגדנמשכתהתביעה*
ממתיןוהתיקהצדדיםכלמטעםסיכומיםהוגשו.נדחתההסףעלהתביעהאתלמחוקהנותרים

.דיןלפסק
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בינייםכספייםדוחותתמצית
2012במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

חשבוןרואהשלסקירה

7הצהרות
-

3

מאונים

15-2והוצאותווהכנסותדוחות

העמיתיםבזכויותיםהשינויעלדוחות

הכספייםלדוחותביאורים



~

'ושותעמי-בן,רשף,רהבמק=ך

.ממנהרש
2012במאי21,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותסרושללקמיתיםהמבקרהחשביךרואהשלסטירהדוח

מבוא

:להלן,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלודוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2012במרץ31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן" .תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופהעמיתיםבזכויותהשינויים

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת

עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי
.סקירתנו

הסקירההיקף

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

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאס.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבירלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

(

*
,

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראולרחי
8492090-3-972:FM6442885-3-97269719למז
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהראשון

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ע
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,-ארואדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
מסףדיח)הממשלתייתהחבריתלתקניתבהתאם)

הדיחותזכינותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעוליתבדבי .(2005-התשספו,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהראשון

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלחונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מנקצץ-ץ-קצך

יקו



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלתימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונחליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיות,והחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בפועלכספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהראשון

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאס.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינם

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי
.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
תוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהכספיים
המוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילות
.בדוחות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ז111
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בפועלכספיםמנהל,אבידרהםדודח"רו



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
בפועלכספיםמנהלהצהרת

שנקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחטרבהתאם)
.(חסכון)ביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.ד

.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.ה
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.1
הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספי
בקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואת

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.ז

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקהותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכו.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.ח
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

*
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותורן

מאזנים
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לירםליוםליום
12/3/3111/3/3111/12/31נכסים

ל)השקעות

(מביקר)(מבוקרלא)(מבוקר"

:מזומנים1ש11ימזומנים

805302,5349,17בבנקיםמזומנים

924.117679,46257.381מועדקצריפקדונות

729,118981,51606,155

-..........-----------.-.........
:סחיריםערדניירות

456,798805,769924,744ממשלתיותחובאגרות

948,988410,017,1698,997קונצרניותחובאגרות

418,874246.965651.806אחריםערךוניירותמניות

822,661,2461,752,2273,549,2
--...............................

:סחיריםשאינםערךניירות
632,107895,128016,111קונצרניותחובאגרות

290.9677,9289,7(')אחריםערךוניירותמניות

922,116572,138305,118
..-..--.--.......................

:1הל11אותפקדונות
986,92374,123410,99בבנקיםפקדונות
205328לאחריםהלוואות

006,93427,123438,99
...........----------------------

096,19640,1412,17השקעותבגיןלקבלשכימיםם

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

575,009,3081,068,3034,940,2ההשקעותכלסד
...........-..--..-..-...........

280260624חובהויתרותחייבים

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

855,009,3341,068,3658,940,2הנכייסכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

855,009,3132,068,3173,939,2העמיתיםזכויות

485.1שנזכותויתרותוכאים

855,009,3341,068,3658,940,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
===;==========-.==

ת
.השנתייםכדיחיתמהמקיבלבשונה,היתהאםהתחייבותיכיי)י4,טו)בסיומןהוצתהבינייםלתקיפותעתידייםחיזיםביןזית

נפרדבלתיחלקמהווים=הכסשויןז1בס4לדוחותהמצורפיםהבאורים "יגן11ד1ן:
קניגסמיזיהכספייםהדיחותאישורתאריך

"
)אבודרהדודח"רוכהןלילך/ יו

מנהלנספיםל"מנכ(.הדירקטיריי4ר"

%ק4



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו
מאזנים

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאגרות

(*)אחריםערךוניירותמניות

:והלוואותפקדונות

בבנקיםפקדונות

לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחבבויותהעמיתיקזכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותוכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותבלסד

ליוםליוםליום

111/3/3111/12/31נ/12/3

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

743348,5342,17

270.114686.42101.132

013,115034,48443,149

.................................

366,722900,739611,678

948,988410,017,1698.997

69992.959912.801מ.685

999,2302,717,2771,477,2יט58
.................................

ו0161י895,1281ך632,10
290.9677.9289,7

[[8,י305[8נ,572[[922,6

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

9ין,י41)9374,1233:!86וג
עתע

006,93427,123438,99

.................................
368,18635,1411,17

---------------------------------
308,924,2970,028,3368,862,2

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

191250566

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

499,219243102912208621934,2
==וו==

499,924,2012,02,3449,861,2

-208485.]

499,924,2220,029,3934,862,2

<nlDlpnעתידייםרוויםטיןיתרות(י)

I

מהמקולשויה,היתהאםהתחייבותבניכוי,סו)בסממןהוצגוהבעיים
תיים)צ,ה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםלייטליום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)

5931

384,3346.3560,5

443,3349,3561,5

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

218,75905,29763,66

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

726--

387,79254,33324,72

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

22645

409,79260,33369,72

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

409,79259,33369,72

-ן-

409,79260,33369,72

==---

-10



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמשלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

12/3/3111/3/31נכסים

ומבוקרןלא)מבוקרןלא)השקעות

:מזומניםושתימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

270647596

273598602

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

872--

733.4254.5739,4

605,5254,5739,4

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

251

880,5857,5342,5

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

67413

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

947,5861,5355,5

=-===;===-

947,5861.5355.5

947,5861,5355,5
;==-==;====



והוצאותהכנטותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(ומבוקר(קר)מבולא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

841,1(158)744מזומנים1ש11יממזומנים

------------------------------------
סחיריםערךמניירות
675,29(127,9)467,5ממשלתיותחובמאגרות

775,26188,10630,6קונצרניותחובמאגרות

(816.164)(7.ו059,43463אחריםערךוניירותממניות

301,75(402,6)(511,128)

------------------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
(105)080,6709,2ממשלתיותלאחובמאגרות

(147,1)541,2597.1אחריםערךוניירותממניות

621,8306,4(252,1)

------------------------------------
1הל11אותמפקדונות
710,1777377,4בבנקיםמפקדונות

11[נולאחריםמהלוואות
709,1778378,4

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

4810213נטו,הכנסותאחרות

-ס-----------------------------------

(331,123)(466,1)423,86(הפידים)ההכנסותכלךך

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

הוצאות

921.1088,2518,7ניהולדמי
500315071,1סחיריםערךניירותעמלות

1121255.1[סאחרותמיסיםהוצאות

631,2536,2844,9ההוצאותכלסך
------------------------------------

(175,133)(002,4)792,83הדוחלתקופתנטו(הפידים)הכנטות

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכתפייםלדוחותהמצירפיםהבאורים

-12-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושתיממזומנים

סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובמאגרות

קונצרניותחובמאגרות

אחריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות

ממשלתיותלאחובמאגרות

אחריםערךוניירותממניות

1הל11אותמפקדונות

בבנקיםמפקדונות

לאחריםמהלוואות

נטו,אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכליך

השאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות

אחרותמיסיםהוצאות

ההשאותילסד

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנטות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
12/3/3111/3/3111/12/31 (מבוקר)(מבוקרולא(מבוקרלא,

709(176)721,1

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

840,4(285,9)606,28

775,26188,10630,6

(163.ו938(488.7)795.42

410,74(585,6)(702,128)

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

080,6709,2(105)

(1.ך14)541.2597,1

621.8306,4(252,1)

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

710,1777377,4

ןןש

778378,4ן,709

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

4810213

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

497,85(667,1)(642,123)

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

868,1074,2407,7

456311043,1

252,1ש21

532,2518,2702,9

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

965,82(185,4)(344,133)

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



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםגיוסביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר,(קר)מבלא,(ממקרלא)

הכנסות

3515105מזומניםושוויממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
624158069,1ממשלתיותחובמאגרות

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

659173174,1ההכנסותכלסך

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

-------

הוצאות

4913100ניהולדמי

42223סחיריםערךניירותעמלות

9115123ההוצאותכלסך

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

1,ע56815805היוחלתקופתנטוהכנסות

-=-=ן===========



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערגמניירות
ממשלתיותחובמאגרות
אחריםערךוניירותממניות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות
אחרותמיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

-315

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

3--

26425(878)

26725(878)

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

26728(863)

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

4111

225

2-3

8319

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

25925(882)

==4=======4===-==

-5ן



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיתהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(קר)מב,(מבנקרלא)(קר)מבולא

173,939,2796,071,3796,071,3התקופהלתחילתהעמיתיטזכויות

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

:הפרשות

560,56930,55823,241מעבידהפרשות-שכירים

583.18423.80(863,8עובדהפרשות

423,75135,74246,322ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(694,243)(350.58)(949.61)שכיריםלעמיתים

(694,243)(350,58)(949,61)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

190,3473,2128,9הקרןאלזכויותהעברת

(128,87)(,298,8)(774.29)מהקרןזכויותהעברת

(000,78)(825,15)(584,26)נטוזכויותהעברת

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

338552(110,13)נטוצבירה

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

(175,133)(002,4)792,83הדוחלתקופתנטו(הפסדיט)הכנסות
................-..----......................

855,009,3132,068,3173,939,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
=========ב==ן==ן-.-_

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייטהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-16-



"
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(ומבוקר(מבוקר1לא(מבוקרלא)

449,861,2286,036,3286,036,3התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

210,55298,55370,238מעבידהפרשות-שכירים

413.18373,18274.79עובדהפרשות

623,73671,73644,317ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(200.237)(855.57)59ן,004)שכיריםלעמיתים

(200,237)(855,57)(004,59)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

069,2343,2593,8הקרןאלזכויותהעברת

(764,84)(906,16)(800,28)מהקרןזכויותהעברת

920,1131,1950,4בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(716.50)(5.ן47)(723,9)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(937,121)(905,18)(534,34)נטוזכויותהעברת

2------------------------------

(493,41)(089,3)(915,19)נטוצבירה
..----..----.......--..........

(344,133)(185,4)965,82הדוחלתקופתנטו(המסדים)הכנסות

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

499,924,2012,029,3449,861,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

======נ===ן===2ם====



לאהשתלמותקרן

והרוחהחברהבמדעידמאים"
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(ומביקר(קר)מבלא)(מבוקרלא)

369,72433,29433,29התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

------------.........-..........
:הפרשות

122,1453608,2מעבידהפרשות-שכירים

374150866עובדהפרשות

496,1603474,3ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(461.6)495ן)(912.2)שכיריםלעמיתים

(461,6)(495)(912,2)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

97515378הקרןאלזכויותהעברת

(907)(453)(927)מהקרןוכויותהעברת

709,9529,4474,50בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(073.5)(153),869.1)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

888,7560,3872,44נטוזכויותהעברת

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

472,6668,3885,41נטוצבירה

-------------........-..--..--
568158051,1הדוחלתקופתנטוהכנסות

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

409,79259,33369,72התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשעליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביופביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(קר)1לאמב(קר)1לאמב

55התרופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

5077,6077,6

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

:הפרשות

228179845מעבידהפרשות-שכירים

7660283עובדהפרשות

304239128,1ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(33)-733)שכיריםלעמיתים

(33)-(33)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

146115157הקרןאלזכויותהעברת

(457,1)(939)(47)מהקרןזכויותהעברת

248021,1134,2בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(769,1)(677)(285)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(935)(480)62נטוזכויותהעברת

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

160(241)333נטוצבירה
............................-..........

(882)25925הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

947,5861,5355,5התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=========ה=========
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

כללי-1באור

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

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
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