
קרןלניהולהחברה
לאקדמאיםההשתלמות

והרוחהחברהבמדעי
מ"בע

8,ee'

~

e @ eבינייםחית'ד

~

e @ @ e2013בספטמבי30ם'ל

0***
(מבוקריםבלתי)

*0$כ
,

*
ט0



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםדוחות

2013בספטמבר30ליום

(מבוקריםנבלתי
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדות

כללי

,("החברה"להלן)מ"בעוצרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

עדהינוהאישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג
.2013/12/31ליום

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד
ראה.עצמאיםאושכיריםשהם,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםומיועדת2005-ה"תשס
."נוסףמידע"-10ביאור

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי.ן
או"יהבבנק"-להלן)מ"

לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק" תקנון
במהלך.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברה

הגופיםלכללהתפעולשירותימתןאתלהפסיקבכוונתוכייהבבנקהודיע,2013מאיחודש
שוקשירותילאומיחברתזהמיוםהחל.2014.1.1מיוםהחל,ידועלהמתופעליםהמוסדיים

.לחברהתפעולשירותיתיתןמ"בעההון

מגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
~

rr>wבעמוסדייםלגופיםשירותים
שירותיםקבלתלצורך,מ" .נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימים

הודיעהשלשמגןחברת,יהבבנקהודעתלאור
חברתידי-עללחברהאלהשירותיםיינתנו2014.1.1מיוםוהחל,שירותיהשלצפויההפסקהעל

.מ"בעמחשביםואמןמ"בעההוןשוקשירותילאומי

17ליוםועדהדוחבתקופתהקרןשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעערךניירותפסגות.ט

.2013באוקטובר
שלושםביןהכלליהמסלולשלהסחירותההשקעותתיקאתלפצלהחליטהחברהדירקטוריון

ידיעלהאמורותההשקעותמנוהלות13.10.18מיוםהחללפיכך.שוויםבחלקים,תיקיםמנהלי
השקעותתיקיניהולדשומיטבמ"בעהשקעותניהולאמגן.אי.בי.אי,מ"בעערךניירותפסגות

.מ"בע
כלליישוםופועלים,מכךהמשתמעכלעלהתיקיםאתמנהליםהאמוריםההשקעותבתי

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

,מעסיקיםפיגורילגבייתדיןעורך,משפטיתיועצת,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
ממונה,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקיtSOX-404ליישוםמלווה,פנימימבקר

.משכורותוחשבמחשוביועצת,מידעאבטחתומנהלמידעטכנולוגיות



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

2013בספטמבר30ליוםנכוןהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי900,5-בהתתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

פיעלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראות

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליך

.(.)החברהדירקטוריוןהינוהעלבקרתעלהמופקדהאורגן

תשעהשללתקופה("הכספייםהדוחות":להלן)והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותאישורהליך
:להלןכמפורטישיבותבשתיכרוךהיה,2013בספטמבר30ביוםשהסתיימהחודשים

לבחינתכוועדהגםהמשמשת,החברהשלהביקורתועדתשהינדהגילויועדתשלישיבה(1)
ונאותותשלמותלענייןומקיףעקרונידיוןומקיימתהבוחנת,בחברההכספייםהדוחות

.הכספייםבדוחותהגילוי
הגילויועדתבהמלצותלדיון,הכספייםהדוחותלהצגתהחברהדירקטוריוןשלישיבה(2)

.הכספייםהדוחותולאישור

,ההברהלהנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני
ובוועדת,המשפטיתוליועצתהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,הגילויועדתלחברי,הכספיםלמנהל
ועדת.הצורךבמידת,ל"הנהגורמיםשלובהערותהכספייםהדוחותבטיוטתדיוןמתקייםהגילוי
ואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים.2013בנובמבר11ביוםהתכנסההגילוי
:להתכנסותחוקימנייןמהווים

ר"יו,צ"דח-שהרבניעפרח"רו.1
דירקטורית-ויינטוטובהד"עו.2
דירקטור-שופםיחזקאלמר.3

עמדואשראחריםתפקידיםובעליהמבקריםהחשבוןרואי,בהברהמשרהנושאינכחו,כןכמו
חבריבפני.בישיבהשנדונולנושאיםביחסוהבהרהשאלהלכלבאשרהגילויועדתחברילרשות
בהתאם,יהבבנקידי-עלנערכהאשר,החברהשלהכספייםהדוחותשלטיוטההוצגההועדה

.הממשלתיותהחברותרשותלדרישותובהתאמהההוןשוקאגףידי-עלשהוגדרהלמתכונת

הועדהבהמלצותהדירקטוריוןדן,2013בנובמבר25ביוםשהתקיימההדירקטוריוןבישיבת
,זובישיבה.הכספיבדיווחהמהותיותהסוגיותהוצגווכןהכספייםהדוחותעיקריונסקרו

.הכספייםהדוחותאתאישרהחברהדירקטוריון

.בחברהכדירקטורלכחןלזראוריח"רוד"עוהחל2013.1.28ביום,ע
-עלכדירקטורמונהוחנא,ח"רובמשרדמגחלכשותףעוסק)עסקיםבמנהלשניתוארבעל)הינלזראזריח")רד"עו
.בחכרהמניותכבעלתישראלמדינתידי

.בחברהחיצוניתכדירקטוריתלכהןייסברג)לינה'גבהחלה1.1"2013ביום
היא),ייעוץחברתל"כמנכופנסיוניפיננסיאקטואריבייעוץועוסקתבכלכלהשניאר)תבעלתהינהייסברג)לינה'גב

.בחברהמניותכבעלתבמחגירהאקדמאיםהסתדרות-הכלליתההסתדרותנדי-עלכדירקטוריתמונתה

שהוצגמהמידעשינויללא)נותר2013.9.30ליוםנכוןהביקורתעדת)חברי)הדירקטוריוןחברייתרשלפרטיהם
.2012.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוח
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,ווהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעי

מבוא

החברהבמדעילאקדמאיסההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
בספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,(ייהחברהיי:להלן)מ"בעוהרוח
שהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותוזאת,הכוללהרווחעלהתמציתייםוהדוחות2013
.תאריךבאותו

אלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
להביעהיאאחריותנו."בינייםnlelpn<כספיידיווח,3448,1בינלאומיחשבינאותלתקןבהתאם
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנה

סקירההיקף

כספימידעשלכסקירהבישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריטאנליטייםסקירחנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
חוותמחוויםאסאין,לכךבהתאס.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוחמשמעותייסחענייניסלכל
.ביקורתשלדעת

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,"בינייסלתקופתכספיודיווח34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

ביטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדלהנחיותבהתאס,ההוןplwעלהממונהלהוראותבהתאם
.הממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםוחיסכון

פיעלבדוחותהנכללהמידעבדברהכספייםלדוחות8מספרלביאורלבכםתשומתאתלהפנותהרינו
,רץ.הממשלתיותהחברותרשותדרישת
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

~

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףות
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.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

ייל עלךהןלין
,//

ן////

אןרגףץוריל;,י"יו,קנעגזברגמודימאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאעדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהשחות

:כימצהירה,כהןלילד,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהשלישילרבעון(ההברה-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

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"נויו
///י/

'/)
ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהשלישילרבעון(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,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

----/

כספיםמנהל,אבודדהקדודח"רותאריך



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשלוגילויימיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרמהתאם
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בעוהרוה

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונתליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(נב
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדותהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרתהמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(י
,

זן/ון
ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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ע"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

החברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.(ייהדוחיי:להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון(החברהיי":להלן)מ"בעוהרוח

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ע
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
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מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/9/30(")12/9/3012/12/31

(מבזקר,(מבוקרולאמבוקרןולאביאור

נכסים

255160153נטו,קבוערכוש

310533067חובהויתרותחייבים

980738039,1מזומניםושווימזומנים

-- סך
340,1228,1259,1הנכסיםכל

====-

ב1ע

.-מניותהון

התחייבויות

4796374נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5261,1165,1185,1זכותויתרותוכאים

---
340,1228,1259,1וההתחייבחותההוןכלמן

--===

.א.2ביאורראה,מחדשסיוג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלק4ה11יםהמצורפיםהבאורים

,
יי14"יינני הדירקטוריוןר"יו

ן
כספיםמנהלמנכלל



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדר11חדוחותתמעיט

(חדשיטסקליסבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחידשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשמסתיימישנסתיימויתיימו)ששנסתיימו
ביוםבייםביוםביוםביום

12/09/3012/12/31(.)12/09/3013/9/30(-)13/9/30ביאור

מטקסי)מנוקרןלא)מבוקהלא)(ממקרנלא(מבוקרלא)

890,5001,5990,1760,1825,6נטו,ההשתלמותמקרןניחולמדמיהכנסות

8132416מימוןהכנסות

62478-169478אחרותהכנסות

0092ג5ההמנטותכלסך

"
19ג337גי92ג51

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

933319%ן992ן5)7900,592וכללעתהנחלההוצאות

19גד33ג1ג9ג0054921ג5ההוצאותכלטך

----לתקופהרתח
=====,====================

.א.2ביאורראה,מחדשטות(ל

.הכטפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

,("החברה"להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.( לאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת
.בנאמנות("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעי

גמלקופתהינההקרן.1968/6/7ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
ומיועדת2005-תשסינהגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפית

."נוסףמידע"-10ביאורראה.והרוחהחברהבמדעילאקדמאים

.מוגבלבעירבוןממשלתיתהברההינההחברה.;

גמלקופתאישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.:
.2013/12/31ליוםעדהינו

פועליםבקרן..
.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולי

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותתקןלרבותERSבינלאומייםדיווחלתקני
שבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות
.האוצר

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/9/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/9/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאס
.2012ביולי30מיום""FRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
.אלומאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםהשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנהותלהניההחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנהותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו,קבוערכוש.ג

.שנצברפחתבניכויהעלותלפימוצגיםהקבועהרכושפריטי
החייםתקופתלאורךהישרהקושיטתבסיסעלשוויםשנתייםבשיעוריםמחושבהפחת

:כדלקמןבנכסהשימושיים

%10-במושכרשיפורים

%15-%33-היקפיוציודמחשבים

%15-וציודריהוט

-15-



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מביקר)(מבוקרלא)מביקרןולאחובהויתרותחייבים-3ביאור

(*ף8012448מראשהוצאות
(**))25379קשוריםצדדים
-169-אחריםחייבים

10533067חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

ליוםליוםליוט.מחדשסווג(..)

13/9/30(")12/9/3012/12/31

(מבוקר,מבוקהלא,(מבוקרולאנטו,לעובדיטהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

756362חופשהבגיןהתחייבות

4-12קצרלטווחהטבות

225121נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

30ועדהשנהמתחילתבתקופהח"שאלפי37לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012בשנתח"שאלפי51וסך,2013בספטמבר

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ה

ליוםליוטליום

13/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מבוקר)מבוקחיאמבוקהיאזכותויתרותזכאים-5ביאור

(")9363102ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים
(**)695459572לשלםהוצאות
234224226שירותיםונותניספקים

(4*)239419285קשוריםצדדים

בL2a165,11118זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מחדשסווג(**)

-16-



הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחמשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושניטייבו
ביוםביוםביוםגיוסגיוס

12/9(מ3013/9/30"/12(.)13/9/30

"3012/12/31

(מבוקר,(מביקרלא)מביקרילא)(מביקרלא)(מבוקרלא)אחרותהכנסות-6ביאור

----2פיגוריםמריביתהכנסות

478-169478-מיוחדותהכנסות

08ש1_ב_2428אחרותהכנסותכ"סה

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםתחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
12/09/3012/12/31(מ12/9/3013/9/30(.)13/9/30

(מבוקרלא)(קר)מבקיאיכלליותהנהלההוצאות-לביאור

~

(מבוקר)(מביקרלא)(מבוקרא

742696212241967ונלוותעבודהשכר

3321707453334לדירקטוריםתשלומים

482917940והפחתותפחת

1622194664291ביטוחים

3202879994386ותקשורתמשרדיםאחזקת

1941637951227ופרסוםשיווק

270,2179,2738670001,3מתפעליםלגורמיםתשלום

827788277262059,1השקעותתיקניהולדמי

מושירותיםיילווישפמי
~

ורר712821323406צוליימ

29314012753242אחרות

%1222וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

~

11112ב1122112

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)



מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-8ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינסהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףידוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-התשסעו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

~-7-9מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" (ZOLOנכללו
.הכספיםומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחות

הביטוחתביעת-9ביאור

הדיןפסקאתלבטלבבקשההעליוןהמשפטלביתערעורהגיש,בחברהלשעברודירקטורל"מנכ
31ליוםהחברהשלהשנתייםהכספייםלדוחות"הביטוחתביעת"-17בביאורכאמור,נגדושניתן

לשעברל"המנכהגיש2013.4.23ביום.בהגשתואיחורבשלנמחקהאמורהערעור.2012בדצמבר
.למחיקתוההחלטהאתולבטלבערעורלדוןבקשההעליוןהמשפטלבית

נוסףמידע-10ביאור

כחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייסהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות.א

.מהםנפרדבלתי

זהובכללהחברהשלההתאגדותבתקנותתיקוניםהכלליתהאסיפהאישרה2013בינואר.ב
.ההוןשוקאגףידי-עלאושרוסרסהתיקונים.משרהנושאישיפויבענייןסעיףהוספת

עבודתותקופתבגיןהוצאותוהחזרשכרלקבלהקודםהחברהל"מנכשלדרישהקיימת.ג
בדוחותכךלשםהפרשהונרשמה,נסיעההוצאותהחזראישרההחברה.החברהל"כמנכ

.הכספיים

עמית"הגדרתוהוספההקרןבתקנון(ההגדרותוסעיף1סעיףתוקן2013.7.10ביום.ד
גמלקופותאישורהקרןקיבלה2013.7.17ביוס.התיקוןאתאישרההוןשוקאגף."עצמאי
.עצמאיבמעמדגסעמיתיםצירוףלההמאפשר,מעודכן
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השתלמותקרן
במדעילאקדמאים
והרוחהחברה

בינייםנספייםדוחות
3201בספטמבר30ליום

(מבוקריםבלתי)



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםקלתי

2013בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאונים

15-12והוצאותהכנסותדוחות

19-16העמיתיםבכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



'ושותעמי-בן,רשף,רהב181148ף

,RAHAV.ש

RESHEF

,
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N

-

A~I&

OC

2013בנובמבר25,אביב-תל

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

"שללעמיתיםהמבמרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותרן

מבוא

:להלן,והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

וטחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2013בספטמבר30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("הקרן" .תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותעמיתיםבזכויותהשינוייםעל

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהקרןשלהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריין
דיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת
עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו."בינייםלתקופותכספי

.סקירתנו

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירת"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
מיישום),והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

מסקנה

,ערוךאינול,הניהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשמנאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

~

l11Wwpנכונותלהבטחתשניתנווהמצגים
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2013שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.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

אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
אחי

.דיןכלפיעל,
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-התשספו,הדירקטוריםודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,כהןלילך,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

כונות)להבטחתשניתנווהמצגיםשמקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

לרבעוןוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2013שנתשלהשלישי

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

.בדוהותהמכוסהלתקופה

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

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםTS<,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(14)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"20!7-9-0מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)

שוקאגףשל" .וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
וכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבנכויותהשינוייםאת

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכטפידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאסערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסח

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרחעל,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
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("הקרן"

שלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2
לאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדה

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבות

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןיהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,,,4



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

551,145220,72177,33
024.1128.4297.2

575,146761352474,35

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

778,806,1090,884,1768,937,1

913,148249,182673,168

630,662683,541245,579

472.435080.393323.377

793,053,3098,001,3009,063,3
------------------------------------

368,200,3450,310770981483,3
=;===;=-

368.200,3450.077,3483,098.3העמיתיםזכויות

368,200,3450,077,3483,098,3העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

ין
.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכיבייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

11
לן,וון,

"לע4"
(קנמודיהכספייםהדוחותאישורתאריך

~

וגודרהם(דו4ח"רוכהןלילךעברג
כספיםמנהלל"מנכהדירקטאר"יו



והרוההחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוטליוםליום

2/31ב/12/9/3012(.)13/9/30

(מבוקר)מבוקסלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

198,137263,67693,30מזומניםושווימזומנים

002.1668.3108.2חובהויתרותחייבים

200,138931,70801,32

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

פיננסיותהשקעות

398,717,1253,784,1261,836,1סחיריםחובנכסי

913,148249,182673,168סחיריםשאינםחובנכסי

806,658891,538066,575מניות

949.429902.389419.373אחרותהשקעות

066,955,2295,895,2419,953,2הפיננסיותההשקעותכלסך

266,093,3226,966,2220,986,2הנכסיםכלסך
;===

-
;==;=

266,093,3226.966.2220,986,2העמיתיםזכויות

266,093,3226,966,2220,986,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

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

.ב.2ביאורראה,מחדשס11ג(י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/9/3012/12/31(ל13/9/30

(ומבוקרמבוקרןלא)מבוקהלא)

שוטףרכוש

639,6496,4139,2מןומניםושווימןומניס

19444161חובהויתרותחייבים

658,6944,4300,2

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

פיננסיותהשקעות

380,89954,98621,100סחיריםחובנכסי

113112-אחרותהשקעות

380,89063,99733,100הפיננסיותההשקעותכלמן

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

038,96007,104033,103הנכסיםכלסך

=---

,038,96007העמיתיםזכויות

038,96007,104033,103העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

,=========-ן=

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מניותמסליל

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)

שוטףרכוש

714,1461345מזומניםושווימזומנים

31628חובהויתרותחייבים

717,1477373
--------------------------------

פיננסיותהשקעות

883886-סחיריםחובנכסי

824,3792,2179,4מניות

523.5065.3792.3אחרותהשקעות

347,9740,6857,8הפיננסיותההשקעותכלסך
------------------------------------

064,11217,7230,9הנכסיםכלמןן

=;==;-=======

064.11217.7230,9העמיתיםזכויות

,064,11217,7230העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסו
==-=========;

.ב.2ביאורראה,מחדשס11ג(י)

מהםנפרדבלתיחלקמהמיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביץביוםביום

13/9/30(*)12/9/3013/9/30(*)12/9/3012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(ממקרלא)

הטיות

193,1126,2523505336,2מזומניםושוויממזומנים

:מהשקעות

083,71211,91108,28920,50609,139סחיריםחובמנכסי

373,10327,15022,4696,7320,20סחיריםשאינםחובמנכסי
317,55368,27369,32202,55171,32ממניות

928,36572.48518.25263,33201.36אחרותמהשקעות

701,173478,182017,90081,147301,228

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

56675768אחרותהכנסות

950,174671,184545,90593,147705,230ההכנסותכלסך

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

הוצאות

890,5001,5990,1760,1825,6ניהולדמי
438,2503,1829580250,2השקשתניהולעמלות

728.1181.1012,1189975.1מסים

056,10685,7831,3529,2050,11ההמאותכלסך

894,164986,176714,86064,145655,219לתקופההוצאותעלהכציותשדף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנפותדוחות

כללימסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלשתלתשעהלתשעת

לשנהתחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושתסתיימו

ביוםביוםסיוטביוטביום

13/9/30(*)12/9/3013/9/30(*)12/9/3012/2

~

31

(מבוקר,(לאמבוקר,(לאמבוקר,(לאמבוקר)(לאמבוקר)

הכנסות

139,1019,2511470205,2מזומניםושוויממזומנים

.--------------ץ----...-------------

:מהשקעות

485,68037,88082,27246,49434,135סחיריםחובמנכסי

373,10327,15022,4696,7320,20סחיריםשאינסחובמנכסי

937,54206,27139,32929,54996,31ממניות

491.36281.48215,25058,33011.36אחרותמהשקעות

286,170851,178458,88929,144761,223

---------.-.-----..----ץ----.--.----

56675768אחרותהכנסות

481,171937,180974,88406,145034,226ההכנסותכלסך

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

היצאתות

685,5846,4921,1700,1608,6ניהולדמי

402,2431,1809563171,2השקעותניהולעמלות

75.1003.1188964.1ן715.1מסים

802,9452,7733,3451,2743,10ההפאותכליד

679,161485,173241,85955,142291,215לתקופההפאותעלהכנסותעודף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(*

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-13-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחידשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימישהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביוט
2/9/3012/12/31ג(ל3/9/30ג12/9/30(י)13/9/30

(מבוקר,(מבוקרלא)(מבוקרלא)(לאמבוקר)(מבוקריא

הכנסות

52105935122מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

596,2160,3026,1670,1154,4סחיריםחובמנכסי
34141אחרותמהשקעות

599,2164,3027,1674,1157,4

279,4נ,651,2269,3036,1709ההכנסותכליך

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

הוצאות

1861456257202ניהולדמי

366ןןן565ןהשקעותניהולעמלות

2012107370268ההוצאותכלסך

450,2059,3963639,1011,4לתקופההיצאותעלהכנסותעודף

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

.ב,2ביאורראה,מחדשסווג(*נ

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםסיוםביוםביוםביום
ויויו12/9/30(*)13/9/30

~
12/9/3012/12/31(*)ו

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

223-9

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

214-421

380162230273175

434287302201187

816463532478383

818465535478392

1910

217

ע
" 5323

765442510470353לתקופההוצאותעלהכנטותעודף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכרותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלמשעתלמשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימישהסתיימושהסתיימו
ביוםגיוסביוםביוםגיוס

13/9/30(*)12/9/3013/9/30(*)12/9/3012/12/31

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

483,098,3173,939,2705,126,3106,942,2173,939,2

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

6307,88476,326י1נ166,242661,24288

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

(934,184)(725,198)(541699)(691862)(215,262)

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

7521י778055,2843,21י812779

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

(518,125)(423,92)(583,48)(008,31)(358,136)

(241,120)(645,82)(528,6

"
(281165)(606,124)

714064,145655,219נ98686י894,164176

310981483י3450,077,3368,31200450,3107!2001368

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמיעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעהלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
גיוסביוטביוםביוםביום

13/9/30(.)12/9/3013/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מבוקר,(לאמבוקר)לאמבוקה)לאמבוקה)(שמטקה)

220,986,2449,861,2508,017,3467,844,2449,861,2התקשהלתחילתהעמילניםזכויות

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

363,235383,236389,85819,85648,317גמיליםמדמיתקבולים

-..............................................-.-------................
53ק,244(130,67)3ט,143)(190,ה98(177,י99לעמיתיםתשלומים

...............-.........................---........................
לקרןצבירההעברות
795,6910,7738,1541,2659,9השתלמותמקרנותהעברות

725,5989,3359,1501256.6מסלוליםהעברותבין

מהקרןצבירההעברות

(504,130)9ק,ן08)3א,717)(694,88)(816,120)השתלמותלקרנותהעברות

337.0)(846.13)(109,1)(311.37)[703.3)מסלוליםביןהעברות

" (926,154)(885,39)(729,41)(106,114)(999,111)נטו,צבירההעברות

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

לתקופתהוצאוהעלהכנסותעודף

679,161485,173241,85955,142291,215והוצאוההשיותמדוחמועבר

266,093,3226,966,2266,093,3226,966,2220,986,2התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.1

.מהםנפרדבלתיחלקמהזהםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיטבזכויותהשינוייטעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעם

לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

גיוסביוםביוםביוםביום

ג12/9/3012/12/3(-)12/9/3013/9/30(ל13/9/30

(מבוקר)(מבוקךולאמבוקהלא,(מבוקרולא(מבוקר1לא

033,103369,72556,99758,91369,72התקפהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

644,5252,5273,2084,2468,7גמוליםמדמיתקבולים

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

(832,8)ק,מ79(434,1)(598,7)(660,6)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

299,1617,1278259765,1השתלמותמקרנותהעברות

836,3752,36031,1331.13743,39מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

,650)(542,3)(072,7)השתלמותלקרנותהעברות

"
(788,1)(667,5)

,824.7)(481)(979.1)(902.3)(492.6)מסלוליםביןהעברות
20)925,30(429,8)נטו,צבירההעגרות

~

5)321,11017,28

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

450,2059,3963639,1011,4והמאותהכנסותמדוחמועבר

038,96007,104038,96007,104033,103התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

מחטנפרדבלתיחלקמהוויטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשישתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיטהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

גיוסביוםביוםפיוטביום
1911112/12/31מ1(*)12/9/3013/9/30(*)13/9/30

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

30התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

955

~

5641,9881,5355,5

...........................................................................
159,1026,1514404360.1גמוליםמדמיתקבולים

...........................................................................
(141)63(122)(142)(277)לעמיתיהתשטמיט

..............................-..........................................
לקרןצבירההעברות
1832513943328השתלמותמקרנותהעברות

739,1524,1749008,1343,3מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(871)(139)(216)(187)(630)השתלמותלקרנותהעברות

(181.1)(513)(51)(052.1)(105.1)מסלוליםהעברותבין

187536521399303,2נטו,צבירההעברות

..........................................................................
לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

765442510470353והעשתהכנסותמדוחמועבר

1217,7230,9נ,064,11217,7064התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')

מהםנפרדבלתיחלקמהוחטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

ידי-עלבנאמנותמנוחלת("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן.א
.מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
גמלקופות)פימסייסשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםומיועדת2005-ה"תשס

.השתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2012
מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.9.30ליוםההשוואהמספרי.ב

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים
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