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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
הקרן.("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמה

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד
.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ה

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ו
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראות

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ז

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

שירותיסקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ט
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

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

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.יא

עורך,משפטייועץ,(2012.ינואועד)השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יב
-404ליישוםמלווה,פנימימבקר,מעסיקיםפיגורילגבייתדין

~
soxחברה,אינטרנטספקי

.מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיותממונה,סיכוניםמנהל,נכסיםלשערוך

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

:2012ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יד

חשבונותמספרעמיתיםסוג

הכלסךמניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

006,37618169793,37שכירים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיטההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי559,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגולהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

5.111לעומת,ח"שמיליארד5.115שללסךהסתכמו.2012/6/30ליוםההשתלמותקרנותננסי
...).%59שלגידול-2011/6/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.0.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד0,16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד3.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיטההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
12/6/30(.)

"מסיימניח"מסללאג'מסללילל
סדהכל

467,844,2758,91881,5106,942,2נטו,הנכסיםכ"סה

.עיקרייםמרכיבים

%34.3%42.5%05.6%41.3מזומניםושווימזומנים

%49.89%30.94%88.93%65.89סחיריםערךניירוונ

%58.3--%70.3סחיריםשאינםערךניירות

%96.2--%06.3והלוואותפקדונות

%41.0%28.0%07.0%40.0נטו,הנכסיםיתר

בחודש28-חשהואיוניבתודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(.)

11/6/30
הכלסךמגיותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

101,954,2636,39472,5209,999,2נטו,הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים
%51.1%73.9%00.10%63.1מזומניםושווימזומנים

%91.89%25.90%82.89%91.89סחיריםערךניירות

%43.4--%49.4סחיריםשאינםערךניירות

%83.3--%89.3והלוואותפקדונות

%20.0%02.0%18.0%20.0נטו,הנכסיםיתר

1
~

נ2/3נ

סדהכלמסלימניותח"לאג,מסלמסלילכללי
449,861,2369,72355,5173,939,2נטו,סהייכהנכסים

עיקרייםמרכיבים
%29.5ן%22.5%68.7%24.1מזומניםושווימזומנים

%59.86%26.92%50.88%74.86סחיריםערךניירות

%03.4--%13.4סחירזםשאינםערךניירות

%38.3--%48.3והלוואותפקדונות

%58.0%06.0%26.0%56.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחהתקעתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

ג-2גע

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטווכויותהעברת

אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

מגיותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

564,150168,3622

(855,123)(803,4)(205)

(244,54)(396)160

(977.19)000.20(23)

(512,47)969,17554

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

הכלסך

354,154

(863,128)

(480,54)

_.ב
(989,28)

====

1/6-1נ

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

289,151285,1524

(678,122)(071,1)(158)

(337,35)(508)(886)

(394.10)
22.10272י

(120,17)828,9(248)

הכלסך

098,153

(907,123)

(731,36)

(540,7)

======

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

ח"אגמסלולכללימסלול

644,317474,3

(200,237)(461,6)

(171,76)(529)

(766.45)401.45

(493,41)885,41

הכלסךמטיתמסלול

128,1246,322

(33)(694,243

(300,1)(000,78)

361_
160552



הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

,ז
12/6-1

מניטמסמלח"אגמסמלכללימסלול2

-%16.1%92.1%05.0מצטברתבהוטונומינליתתשואה

.11/6-1.

19ינ1!כל2מסלול
מניותמסמלם::2"

%26.1%45.6-%01.2מצטברתברוטונומינליתתשואה

12-1/ג1

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

-%66.2%29.15-%14.4מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלביהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(וגדשיםשקליםבאלפי)

2012ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(.)חודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

113,93-870,1-983,94מזומניםושווימזומנים

792,318,1068,839-553,387413,545,2סחיריםערךניירות

559-336,105'006,8771,96סחיריםשאינםערךניירות

149,87--149,87-והלוואותפיקדונות

049,11--.342707.10השקעותבגיןלקבלסכומים

snasaaההשקעותכלסך ': aaau222נiaana asaa
%50%36%14%100המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלול
977,4---977,4מזומניםושווימזומנים

522,86--296,39226,47סחיריםערךניירות

152--152-השקעותבגיןלקבלסכומים

621,21_.ב___ננ_28,42ב441222השקעותהכלסך

%48%52%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותמסלול

9-356--347מזומניםושווימזומנים

493,1521,5--028,4סחיריםערךניירות

2---2השקעותבגיןלקבלסכומים

214221822_.נ__4222ההשקעותכלסך

7511%25%100המסללמהשקעותבאחוזים

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראה(י)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו

בקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכי,עולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
במהלך.%3-כשלשנתיבשיעורהשניברבעוןעלההתמגג-קודמותלתקופותיחסיתמתון

הממשלתיהגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתוניהרעהנרשמההרבעון
2013לשנתהגירעוןיעדבהעלאתהממשלהדנה,בנוסף.2012בשנתמהתוצר%7.3-בכיסתכם
ירדהוהיא,%5.2שלשנתיבשיעורהייתההרבעוןבמשךישראלבנקריבית.o/3e-%5.2שללרמה
זהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם.%25.2שלשנתילשיעוריוליבחודש

2008מאןהראשונהבפעםהריביתאתהורידסיןשלהמרכזיהבגק.ובמזרחב"בארה,באירופה
.%25.3שלשנתילשיעור

החובואגרותהמניותשווקי

החובאגרותמדד-הרבעוןבמהלךחווביותתשואותהצוגהממשלתיותהחובאגרותשוק
-בעלההשקליותהממשלתיותהחובאגרותומדך%34.1,.בעלהלמדדהצמודותהממשלתיות

%28.2.
.שליליותתשואותהניבוהאפיקיםיתר,זאתלעומת
.בהתאמה%16.1-וב%86.0-בירדו40בונדוהתל20בונדהתלמדדי
בשיעורירדבנקיםא"תמדד.%6-כשלבשיעוריםברבעוןירדןבישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.לתחרותהסלולרשוקפתיחתבעקבות%39-כשלבשיעורירדתקשורתא"תמדד.%9.15של

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
עדשלבשיעוריםירדובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.o/5e-%5.2שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%8.8שלממוצעבשיעורירזוהמתעורריםבשווקיםהמדזיס.%11

.:.הסהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים
.והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחלשיםמאקרונתוני.א
.במזרחהצמיחהשלהיחלשות.ב
.וספרדאיטליהשלהחובאגרותשללפדיוןבתשואותעליה.ג
ההחלטותמקבלישלהחלטיותחוסר.ד

.
.האירופיהאיחודבעיותעםלהתמודדנבואסבאירופה

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/6;112/6-42011

%%%

96.057.017.2(בניוהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

58.234.134.4מדדצמודממשלתיח"אג

-13.1.67.2-77.1מדדצמודקונצרניח"אג

O " Ahq91.228.223.5צמודלאממשלתי

MSCI WORvn'47.'154.8-62.7-

2558.2-98.5-16.18א"תמדד

-8-
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאוודמאים'ההשתליהעקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

מניותחשבוןעלל"בחולמניותהחשיפההגדלתתוךלמניותהחשיפההוגדלההרבעוןבמהלך
.בארץ

ח"שמיליון9.32-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשווופעילותבמסגרת
במסגרת,בנוסף.ח"שמיליון0.36-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרו
מדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון8.43-כשלבהיקףבארץמניותנרכשושוטפתפעילות
.ח"שמיליון9.14-כשלבהיקףל"בחומניות

שלבהיקףקונצרניותח"אגנרכשו-לאפיקהחשיפההוקטנה.הקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרת
קעשכנואגיחונמכרוח"שמיליון5.15-כ

~

.ח"שמיליון5.104-כשל4וך2לת
בינוני-קצרבמחייםצמודותממשלתיותח"אגנוכטו'הצמידהממשלישבאפיקהפעילותבמסגרת
""4וגיו"יימכח"שמיליון9.80-כשלבהיקף

(ארוך-בינונימ"במחברובן)צמודותממוגלתיות

.ח"שמיליון1.51-כשלבהיקף
שלבהיקףבינוני-קצרמ"במחממשלתיותח"אגנקנוהשקליהממשלתיבאפיקפעילותבמסגרת

-כשלבהיקף(ארוך-בינונימ"במחברובן)שקליותממשלתיותח"אגונמכרוח"שמיליון0.105-כ
.ח"שמיליון0.20

אגמסלול

מ"במחצמודותולאצמודותממשלתיותחובבאיגרותהושקעוהמסלולכספיהרבעוןבמהלך
.מ"מקלרבות,קצר
ח"באגההשקעותמתיק%15-כשללאחזקהלהגיעהרבעוןבמהלךהחלטההתקבלהכןכמו

.הקונצרני

מניותמסלול

הכספיםיתרת.%80-כשללרמה%90-כ,שלמרמההופחתהלמניותהחשיפההרבעוןבמהלך
.ובנזילותמ"במקמושקעת



,י.י*,1

מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי

(*)(הכלליובמסלולהקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליוםליוםליום
2012/6/302011/6/302011/12/31

עתידיותעסקאות

(392,1)74-נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

(239,73)(073,66)-ח"מטשקלעתידיותעסקאותבאמצעותחשיפה

בטחונות

שווי
~

891,3200,5,-....עסקאותבגילשוחות

~

המאזנןלטםנתריסשליתרותאעממותובמסלולאסחבמסקלגם(

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/6/302011/6/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

000,2222,2419,2.שנעון:גיגמו:נ,בנ]נ:נגןגנ

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

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

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

.כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראוי.,מהותיבתופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסוויהגוףשלהפנימית



יי~ש,%י
מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםווצ;ההשתענקרןלניהולהחלוה

2012ביוני30ליוםוכדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליד

.החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

לתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהמנהלתהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך
:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה2012,ביוני30ביוםשנסתיימהחודשיםשישהשל

הדוחותלבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינההגילויועדת(1)
הגילויונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספיים
.הכספייםבדוחות

הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)
,.ולאישורםהכספייםוהדוהות

ות'הדוחקלטהמופצתהגילויוועדתכינונילכני
,החברהלהנהלת,הממשלתיותהחברות'לרשות.-

הדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילויובוועדת,המשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו
,באוגוסט13ביוםהתכנסההגילויועדת.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספיים

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2012

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

לרשותעמדואחריםתפקידיםובעליהמבקריםהחשבוןרואי,בחברהמשרהנושאינכחו,כןכמו
הועדהחבריבפני.בישיבהשנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברי
אשרהכספייםלדוחותהנלוויםנוספיםונתוניםהחברהשלהכספייםהדוחותשלטיוטההוצגו
לדרישותובהתאמהההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונתבהתאם,יהבבנקידי-על,נערכו
.הממשלתיותהחברותרשות

הועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2012,באוגוסט13ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת
,זובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקריונסקרו

.הכספייםהדוחותאתאישרהחברהדירקטוריון

שינויללאנותרו2012.6.30ליוםנכוןהביקורתועדתוחבריהדירקטוריוןחברישלפרטיהם
.2011.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחשהוצגמהמידע
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לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
2012ביוני30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה":ולהלןמ"בעוהרוח

.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהוזאת,הכוללהרווחעלהתמציתייםוהדוחות
אלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להביעהיאאחריותנו.'בינייסילתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשךונאותלתקןבהתאם-,
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

סקירההיקף-

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

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,"בינייסלתקופתכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות6מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפניתהרינו
.הממשלתיותהחברותרשותדרישת

--קיש

6497090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

דירקטוריוןר"יוהצהרת

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

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

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

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

הדירקטוריוןר"יו,קניגסברגמודיתאריך

-13-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח;הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

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

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםVS<,אני.4
או,כאלהונהליסבקרותקבענולכךבהתאם.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

,/ך_,,,-ג,
/

/ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בפועלכספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,אבודרהסדודח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכמפייסהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינם
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי

.בדוחותהמכוסהלתקופה

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
הבחינותמכלנאותיבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספיים
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

יי--י=לנויזנק,ס1(
בפועלכספיםמנהל,אבודרהםדודח"רותאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחתר3התאס)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בעוהרוח

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכפלייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריטאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופת,במהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

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
//,

//-1-,/

ל"מנכ,כהן,לילךתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בפועלכספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("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
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימית,בקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
יההוןשוקעלהממונה

.

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

----/

~'
(ל,ג,טו

בפועלכספיםאבודרהוזזמנהלדודח"רותאריך
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מ"בעוהרוחהחברהגמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכיפיהמצגעלאחאתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/6/3011/6/3011/12/31באור

(ומבוקר(מבוקרולאמבוקהולא

נכסים

שוטפיםנכסים

833479843בבנקיםמזומנים

--142שוניםחייבים

-3-165ההשתלמותקרר-חייבים

23026358מראשהוצאות

205,1907901ומשוטטיםהנכסיםגלסך

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

otoutwבלתיוכסים
170207190נטו,קבוערכוש

-------בב
14.1091.1נ375,1הנכסיםכלסידך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
740016,1792שרותיםלנותנילשלטהוצאות

3550-230ההשתלמותקרך-זכאים

856859ולהבראהלחופשההפרשה

-24-מוסדות

375,1108תשוטפותההתחייגויותכלסך
~

1081,1

שוטפותבלתיהתחייבויות

610-נטו,מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

-בב

375,1114,1091,1ההתחייבויותכליד

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

---ת
--------------ב

375,1114,1091.1והעהתחייבויותיד

ןן

.בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדשתי,%מדוושהמצורפיםהבאורים

ויהדן2ן

"
,

";,

~

ק4,
/,(

אבודתרתחכשלילקניגקמודיהכספייםהדוחותאישורתאריך

"
להק

'/בפיעלכספיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו
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מ"בעוהריחהחברהבמדעילאנעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשישתלשלושתלששתלששת
לשלההחדישיםישים,חחהחמשיםהחמשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימישנסתיימו

ביופביוםגיוסביוםב11ם

12/6,3011,6/3012/6/3011,6,3011/11,31באוד מבוקרן(מבוקריא(מבוקר1לאמבוקרןלא,(מבוקרלא,

הכנסות

4241,3965,3320,1877,1518,7ההשתלמותמקרןניהולדמי

1730977מ83הביטוחמתביעתהכנסות

ו-.--בהעברהאיחורבגיןמפיצויהכנסות
1[141ס,שונותהכנסות

559,3978,3633.1887,1537,7ההכנסותכלסך

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

455458206243910ינלוותשכרהוצאות

117845541215ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

344,1530.1670761002,3(יהבבנק)תפעולשירותי

75299?1651509(ם"שלומגןמשלימיםתפעולשירותי

(*)526536264266179השקעותתיקניהולדמי

1378.39156הרקעותעוץ" ף(26)31126השבוטתביקורת
***)31240.

78563528112עוןמשפטי" ןקצועיים,שרותיט
(*ף2446498(**)94309

1441528874277פעמימבקר

38נ1551697684ביטוהיס

י19111023ימיעעווהשתלמועת
977521שירותימחשוב

(5)21(12)5אגרות

1931839293363שכרדירהואחזקתמשרד

14126929ושיתקפרסום

98854744199לעמיתיםדיהר

1139סו2020פחת.הוצאוח

(**י)(110)24241414הוצאוותאחרות

--('*'*)(26)-55בהעברהאיחורבנעפיצוי

17)3978,33)59סדכלההוצאות

537ן(ג"

....חוחטש
.צץציסוטשערים:כוללהחורהוצאותדמימהולממנהלהתיקק,

"
ההעישוקאגףססעסמקורת1ןעתשלומיםכולל(.

,

mwa1חסכע.

"יי"ע(::::בן:::ן::ן::::ךנ:ךי
otllwsnבימיםהכסמקםהדוחותמחפציתנפרדבלתיתלעמהתישהמצורפים.



.'זיעיייי.4

מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

כללי-1באור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
גמלקופתהינההקרן.1968/6/7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
מיועדת)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפית

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהםשכיריםלעמיתים

.מוגבלכעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

אישורתוקף,.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכירזסהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
''.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

.

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן'.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

הכספייםהדוחותשלהדיווחבסיס.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספיידיווח',34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותIFRSבינלאומייםדיווחלתקני
.האוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

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

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוולאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
:אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשיגוייס
.מושפעת

.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
-
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהיוחוורלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

נטו,קבוערכוש.ג

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןגיהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

והתייחסות,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניות"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטת

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" 17-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות

.בפועלהכספים
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
,)בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

נוסףמידע-7באור

,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.א
.מהםנפרדבלתיכחלק

לקבלתכפוףהמינוי.בפועלכספיםמנהלמינתההחברה2012מרץחודשבמהלך.ב
-עליוצעואלוכספייםבדוחותהמופיעיםלנתוניםבקרות.דיןפי-עלהנדרשיםהאישורים

.בפועלהכספיםמנהלידי
החברה-מחרעםפעולהשיתוףלקייםהחברההחלה2012לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך.ג

,מזכיר,כספיםמנהלשלהתפקידיםלגבי,("מחרחברת"להלן)מ"בעגמלקופותלניהול
פעולהשיתוףהסדרלאשרהחלטההחברהדירקטוריוןקיבל2012.7.9ביום.ושיווקתפעול

שלהקרובההדירקטוריוןבישיבתנדוןלהיותצפויההסדר.12.7.1מיוםמחרחברתעם
.ו......'ל-י'.מחרחברת

.מחרחברתשללניהולההקרןהעברתשלמהעדהחבההדירקטוהיוןאישר2012.7.9ביום.ד
.להסדרהחברהשלהכלליתהאסיפהאישורנתקבלטרם

הביטוחתביעת-8ביאור

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

.התביעהסכוםבגובהכספינזקלחברהנגרםולכן,2002לאוגוסטועד2001ממרץהחלבתקופה

מי-נוספיםנתבעיםלצירוףבקשהאביבבתלהמחוויהמהפטלביתהחברההגישה04.9.23ביום*
במועדיםששימשומיהחברהל"וכמנככדירקטורהרלוונטיםובמועדיםשניםבמשךששימש

.החברה.שלהמשפטיכיועץלתביעההרלוונטיים
נתבעיםושלושההחברהכנגדהמשפטבביתשכנגדתביעהמהנתבעיםאחדהגיש05.10.2ביום*

.ח"שאלפי500סךעל,נוספיםשכנגד
המקורייםהנתגעיקששתעםהחברהשלחלקיפשרהפסכםהמחוזיש"ביהמאישר10.7.30ביום*

575,1שלכוללסךלקרןהמקורייםהנתבעיםששת.ישלמןלפיו,הלקידיןפסקשלתוקףלווגתן

,החברהבספרינעשההפשרההסכםבגיןחשבונאי;רהרישום.בתביעהop>nלסילוקח"שאלפי
.מהקרןגבתהשהחברההניהולדמיאתהקטינומההסכםוההכנסות

בהתאם.הנוספיםהנתבעיםכנגדהחברהשהגישהבתביעההסופיהדיןפסקניתן12.5.23ביום*
:הבאיםמהגורמיםכספיםלקבלתהחברהזכאית,הדיןלפסק

ט"שכהוצאותבגיןח"ש000,25+ח"ש045,142שלסך-לשעברהחברהל"ומנכמדירקטור,.1
.ד"עו

ט"שכהוצאותבגיןח"ש000,25+ח"ש045,142שלסך-לשעברהחברהשלהמשפטימהיועץ.2
.ד"עו

.ח"ש045,142שלסך-האוצרממשרד.3
.לשעברהחברהשלהמשפטימהיועץח"ש045,167שלסךנתקבל12.6.13ביום*
.האוצךממשרדח"ש045,142שלסךנתקבל12.8.6ביום*

המאזןתאריךלאחראירועים-9ביאור
לשנתהצפויהההשקעותבמדיניותשינוייםמספרעל.החכרה'דירקטוריוךהחליט12.7.24ביום
ובאפיקממשלתיח"אגבאפיקהצפוי'החשיפהשיעורהועלהבמסגרתם,הכלליבמסלול2012
.קונצרנית"אגבאפיקהצפויהחשיפהשיעורוהוקטןמטייח
.ח"האגמסלולשלוו20לשנתהייחוסבמדדשינויעלהחברהדירקטוריוןהחליט,כן-כמו
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בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםזבלתי

2012ביוני30ליום

בענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוה

7-3הצהרות

11-8'מאזניס

15-12הוצאות)הכנסותלוחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעללוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



בן,רשףרהבן,ףרג
_

'ושותעמי

2012באוגוסט13,אביב-תל

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהשלמקירחדוח

מבוא

:להלן)והרוחהחברהבמדעולאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלודוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2011ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן" עמיתיםבזכויותהשינויים
.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופה

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלחהדירקטוריון
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת

עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי
.סקירתנו

הסקירההיקף

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

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקטליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאם,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

מיבוורואי

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראולרחי
ooo4e2~ e-3-972:FAX6442888-3-972

'

:TEL69719]1345אTEL- ,-AVIVI.51
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם,

.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשני

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחות,הנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

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

ח

ש
" 1ן(8(ם2,ל

הדר"יו,קניגסברגמודיתאריך

"
טוריון



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתההמצגים))שננקטהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-)"התשש,(הדירקטוריוןדוח)הכספיים

:כימצהירה,כהןלילך,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשני

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.ן
.2ינ,ע,1

מנכיזל,כהןלילךתאריך

-4-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בפועלכספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח;הממשלתיותהחברותלתקנותנהתאס;
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשני

הדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינם
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי

.בדוחות.המכוסהלתקופה

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

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.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 _
lSI

Slli

)ll



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
שנקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםתפיטלחוזרבהתאם)

.(וחסכוןביטוח,ההנן

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,/,1--7ע
alP, ( Iola4/ע-
ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בפועלכספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה'י7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"
שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2

לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתקסם,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
12/6/3011/6/3011/12/31נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרולאהשקעות

:מזומניםושווימזומנים

649,2389,2349,17בבנקיםמזומנים

667.97645,46257,138מועדקצריפקדונות
1001316034,491551606

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

833,939690,715924,744ממשלתיותחובאגרות

205,869775,061,1698,997קונצרניותחובאגרות

418.828188.919651,806אחריםערךוניירותמניות

456,637,2653,696,2273,549,2
...........--.........-..........

:סחיריםשאינםערךניירות
330,97746,125016,111קונצרניותחובאגרות
006.8980.6289,7אחריםערךוניירותמניות

336,105726,132305,118
.......................-.-.-.....

:והלוואותפקדונות
897,114410,99ד134,8בבנקיםפקדונות
ש5432ןלאחריםהלוואות

149,871419401438,99
.................................

203,11836,5412,17השקעותבגיןלקבלסכומים

460,941,2189,999,2034,940,2ההשקעותכלסך
.................................

646265624חובהויתרותחייבים

106,942,2454,999,2658,940,2הנכסיםכלסך

=-==--=

2,ז106,942,2209,999,2173939העמיתיםזכויות
245485.1-זכותויתרותוכאים

106,21942454,999,2658,940,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

1ו1 ן,,

ןןן וו

קלילדוחותהמצורפיםהבאורים
~

_.מהםפרדחלןןבלתימה111םים'יין
]1701%1.11//,

"
2
/

1גן1"=2',//_נ,1

קנעקחמודיהכספרםהדוחותאישורתאריך

3רהם%הנ"דו5ח"רוכהןלילך////ע""

בפועלכספיםמנהיל"מנכ"הדירקטוריוןר"יו



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

כללימסלי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

31,ע/1ג12/6/3011/6/30נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מוומניםושווימזומנים

634,2380%342,17'בבנקיםמזומנים

349.92250.42101.132מועדקצריפקדונות

983,94630,44443,149

.................................
:סחיריםערךניירות

053,864919,679161,678.'ממשלתיותחובאגרות

696,857775,061,1698,997קונצרניותחובאגרות

664.823273.914912.801אחריםערךוניירותמניות

413,545,2967,655,2771,477,2
.................................

:סחיריםשאינסערךניירות

330,97746,125016,111קונצרניותחובאגרות

006.8980.6289.7אחריםערךוניירותמניות

336,105726,132305,118

.........-......................
:והלוואותפקדונות

134,87897,114410,99בבנקיםפקדונות

154328לאחריםהלוואות

149,87940,114438,99

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

049,11831,5411,17השקעותבגיןלקלסכומים

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

930,843,2094,954,2368,862,2ההשקעותבלסך

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

537250566חונהויתרותחייבים

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

467,844,2344,954,2934,862,2הנכסיםבלסך

--=-

וההתחייבויותתעמיתיםזכויות

467,844,2101,954,2449,861,2העמיתיםזכויות

243485,1-זכותויתרותזכאיק

467,844,244וההתחייבויותהעמיתיםיכויותנלסך

~

954,2934,862,2

נפרבלתיחלקמהיויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםוכויות

זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

12/31/ג12/6/3011/6/301 (מבוקר)(לאמב1קר,(לאמב1קר,

151

976.4852.3560.5

977,4857,3561,5

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

902,74771,35763,66

509,11--

-.11ן

522,86771,35763,66

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

152--

651,91628,39324,72

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

1071045

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

758,91638,39369,72

9369,72ל,758,91636

-2-

58?,91638,39369,72

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהמיטבינייםהכשפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

12/6/3011/6/3011/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

1446

342543596

356547602
____________ג__ג_ע_______________

878--

643.4915.4739,4

915739.4י521,54

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

251

879.5467,5342,5

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

2513

-----ג---------------------------

881.5472.5355.5
;========;==;

881.5472.5355.5

881.5472(5355.5

=====4=ו=======

.מהםנפרדבלתיחלקמהמיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפים'הבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

ג6,3011/12/3/ג2/6/301ג12/6/3011/6/30

(מבוקר,(1לאמבוקר(1לאמבוקר(לאמבוקר,(1לאמבוקר

(הפסדים)הכנסות

621,1344877502841,1מזומניםושוויממזומנים

------------------------------------------------
סחיריםערךמניירות
407,22555,1940,16682,10675,29ממשלתיותחובמאגרות

630,6(845,2)(891,8)884,17343,7קונצרניותחובמאגרות

(816.164)(918,66)(331,55)(381.74)(272.12)אחריםערךוניירותממניות

019,28(483,65)(282,47)(081,59)(511,128)

-------------..--.-..-.--.-.-.-.....------------............
סחיריםשאינםערךמניירות
(105)(798,1)(418,1)662,4911קונצרניותחובמאגרות

(147,1)225.1(794.2)822.2(253)אחריםערךוניירותממניות

409,4733,3(212,4)(573)(252,1)

-.-..-.--.-..-.........--------------...........--.-........
1הל11אותמפקדונות

970,2675,1260,1898377,4בבנקיםמפקדונות

1--1[בןלאחריםמהלוואות

969,2676,1260.1898378,4

--------------------------------------.-..-.--..............
6019129213נטו,אחרותהכנסות

(331,123)(245,58)(345,49)(711,59)078,37,ףפסדים)ההכנסותכלסך

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

241,3965,3320,1877,1518,7ניהולדמי
923651423336071,1עמלות

992720782587255,1אחרותמיסיםהוצאות

156,5336,5525,2800,2844,9ההוצאותכליך

(175,133)(045,61)(870,51)(047,65)922,31הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותרוחות

כללימילול'

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושהלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
1/6/3012/6/3011/6/3011/12/31ג12/6/30

1ומבוקר(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

549,1296840472721,1מזומנים1ש11יממזומנים

---------------------------ץ----------

סחיריםערךמניירות
869,20177,1029,16462,10606,28ממשלתיותחובמאגרות

630,6(845,2)(853,8)922,17343,7קונצרניותחובמאגרות

(938.163)(538.66)(042,55)(026.74)(247.12)אחריםערךוניירותממניות

544,26(506,65)(866,47)(921,58)(702,128)

------------------------------------------------.--..--.-.-.
סחיריםשאינסערדמניירות
(105)(798,1)(418,1)662,4911קונצרניותחובמאגרות

(147.1)225.1(794.2)822.2(253)אחריםערךוניירותממניות

409,4733,3(212,4)(573)(252,1)

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

והלוואותמפקדונות

970,2675,1260,1898377,4בבנקיםמפקדונות

LU1--1לאחריםמהלוואות

969,2676,1260,1898378,4

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

6019129213נטו,אחרותהכנסות

(123,נ64)(115,58)(966,49)(782,59)531,35(1הפסדיםההכנסותכלסך

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

המאות

146,3923,3278,1849,1407,7ניהולדמי

868642412331043,1עמלות

987718779585252.1אחרותמיסיםהוצאות

001,5283,5469,2765,2702,9ההוצאותכלסך

(344,133)(880,60)(435,52)(065,65)530,30הדוחלתקשרתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.בהטנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותיוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוש.ביוםביום
12/6/3011/"3012/"3011/6/3011/12/31

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

(הפסדים)הכנסות

70.403525105מזומנטשחעוהממזומנים

------------.----------------------------------------------
סחיריםערךמניירות
528,1378904220069,1ממשלתיותחובמאגרות

--(381_ב(ב11קונצרניותחובמאגרות

490,1378866220069(1

560,1418901245174,1ההכנסותכלסך

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

הוצאות

88373924100דמיניהול

0423ן526עמלות

140434928123ההשאותכלסך

420,1375852217051,1הדוחלתקופתנטוהכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותיוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

12/31/ג2/6/3011/6/301ג6/30/ג12/6/301

(ומבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

282515מזומנים1ש11יממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
--10-7ממשלתיותחובמאגרות

(878)(380)(289)(ו355(25)אחריםערךוניירותממניות

(15)(355)(282)(380)(878)

(863)(375)(280)(347)(13)(הפסדים)ההכנסותכלסו

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

הוצאות

753411להוגידמי

33115עמלות

52323אחרותמיסיםהוצאות

15107719ההוצאותכלסך

(882)(382)(287)(357)(28)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםכיוס

6/3011/12/31/ג2/6/301ג6/30/ג2/6/301ג

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

173,939,2796,071,3855,009,3132,068,3796,071,3התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

749,115917,114189,59987,58823,241מעבידהפרשות-שכירים

605.38181.38742.19598.19423.80עובדהפרשות

354,154098,153931,78585,78246,322ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(694,243)(557,65)(914,66)(907.123)(863.128)שכיריםלעמיתים

(694,243)(557,65)(914,66)(907,123)(863,128)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

935,6735,4745,3262,2128,9הקרןאלזכויותהעברת

(128.87),168.23)(641.31)(466,41)(415.61)מהקרןוכויותהעברת

(000,78)(906,20)(896,27)(731,36)(480,54)נטוזכויותהעברת

---------------------------1---

-

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

552(878,7)(879,15)(540,7)(989,28)נטוצגירה

........................................................................
(175.133)(045,61)(870,51)(047,65)922,31הדוחלתקפהנטו(הפסדים)הכנסות

106,942,2209,999,2106,942,2209,999,2173,939,2התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכפייסלדוחותהמצורפיםאורים

-16-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםגאלתי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

,שנסתייםשנסתיימישנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוטביום

ג6/3012/6/3011/6/3011/12/3/ג12/6/301

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקרולאמבוקהיא(מתקךיא

,449,861,2286,036,3499,924,2012,029,3286,036התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות
.............................................-...........................

:הפרשות

907,112559,113697,57261,58370,238מעבידהפרשות-שכירים

657,37730.37244,19357,19274,79עובדהפרשות

564,150289,151941,76618,77644,317סדכלההפרשות

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

:לעמיתיםתשלומיט

(200,237)(823,64)(851,64)(678.122),855,123)שכיריםלעמיתים

(200,237)(823,64)(851,64)(678,122)(855,123)התשלומיםכלסד
...........................................................................

:נטוזכויותהעברת

369,5599,4300,3256,2593,8הקרןאלזכויותהעברת

(764,84)(030,23)(813,30)(936,39)(613,59)מהקרןזכויותהעברת

488.3672,2בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

"56,1541,1950,4

(716,50)(593,7)(742.13)(066.13)(465,23)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(937,121)(826,26)(687,39)5א,731)(221,74)נטוזכויותהעברת

.......................-
(493,41)(031,14)(597,27)(120,17)(512,47)נטוצבירה

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

(344,133)(880,60)(435,52)(065,65)530,30הדוחלתקומתנטו(הפסדים)הכנסות

844,2101,954,2449,861,2;467,844,2101,954,2467התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=-=-=-=--

.מהםנפרדגלתיחלקמהוויםגינייםהכספייםלדוחותהמצורפיטהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעליוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2/31ג/2/6/3011/6/3011ג6/30/גג2/6/30ג (1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,

369,72433,29409,79259,33433,29התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

376,2965254,1512608,2מעבידהפרשות-שכירים

792320418170866עובדהפרשות

168,3285,1672,1682474,3ההפרשותכלסד

...........................................................................
:לעמיתיםתשלומים

(461,6)(576)(891,1)(071,1)א.803)שכיריםלעמיתים

(461,6)(576)(891,1)(1,ן07)א,803)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

358,1213836378הקרןאלזכויותהעברת

(907)(76)(827)(529)(754,1)מהקרןוכויותהעברת

421,23154,12712,13625,7474,50בקרןאחרממסקללמסלולזכויותהעברת

(073,5)(501,1)(552.1)(032.2)(421.3)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

604,19614,9716,11054,6872,44נטוזכויותהעברת

969,17828,9497,11160,6885,41נטוצבירה
...........................................................................

420,1375852217051,1הדחלתקוותנטוהכנסות

758,91636,39758,91636,39369,72התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאירים

-18-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייטעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

ג12/3/גג6/30/גג2/6/30ג1/6/30ג2/6/30ג

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרולא

355,5077,6947,5861,5077,6התקשהלהחילתהעמיתיםזכויות

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

466393238214845מעבידהפרשות-שכירים

1561318071283הפרשותעובד

622524318285128,1ההפרשותכלסד

...............ץ.............-.........-.-........--ץ-ץ-

.לעמיתיםתשלומים
(33)(158)(172)(158)(205)שכיריםלעמיתים

(33)(158)(172)(158)(205)ההשלומיםכלסד

---.-....---..-.-----.-..-.............
:נטוזכויותהעברה

20811562-157הקרןאלזכויותהעברת

(457,1)(62)(1)(001.1)(48)מהקרןוכויותהעברת

516145,1268124134,2בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(769,1)(196)(254)(873)(539)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(935)(134)75'(614)137נטוזכויותהעברת

160(7)221(248)554נטוצבירה
..........................................................-..........

(882)(382)(287)(357)(28)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

881,5472,5881,5472,5355,5התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

.מהםבפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012ביוני30ליום

כללי-1באור

("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

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

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב ..
..,,.."..

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאדםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייס.הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםגעשההקרןנכסישיערוך.ב
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