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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלכללייםמאפיינים

ידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן*
להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

.("החברה"
31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן*

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008בדצמבר

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

הדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

לקרןהמשולמיםכספיםעלחלהאישור.לשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן*
לאישורכללים)הכנסהמסלתקנות19בתקנההקבועיםולתנאיםלשיעוריםבהתאם
שיבואו,האמורלחוק22סעיףמכחבתקנותאו1964-ד"התשכ(גמלקופותולניהול
.האמורותהתקנותבמקום

ושל1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמסלול

חדשל"ומנכ,קניגסברגמודימר,לדירקטוריוןחדשר"יומונו2011.5.30בתאריך*
,ההוןשוקאגףידיעלאושרל"והמנכהדירקטוריוןר"יומינוי.כהןלילך'גב,לחברה
.2011.8.23ביוםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ועדמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

ייחודייםהשקעהמסלולישניועוד,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה*
המאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.2009שנתבמהלךשנפתחו

המאזןליוםעמיתיסןזכויות)נטוח"אגמסלולנכסיסך,ח"שאלפי449,861,2עלעמד
עמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומניותמסלולנכסיוסךח"שאלפי369,72עלעמד
.ח"שאלפי355,5על

היסודמסמכי
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי
.ח"שאלפי658,940,2הואהמאזןלתאריךהקרןמאזןסך

.157,38הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרק,המנהלתהחברהבדוחתאגידעסקיעלבדוחראה
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הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011דצמברבגיןהמדד)%17.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמה%2שלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת
שביקשההחברתיתהמחאה,הדירותבמחיריעליההמשך,טוביםצמיחהנתוני.%25.3של

ותחזיות,ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,הדיורמחיריבתחוםפתרון
רקעעל,השנהשלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהותאינפלציה
,האינפלציהבתחזיותוירידההעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטוריםהתמתנות

.%75.2שללרמהישראלבנקריביתירדה

חוץמטבע

האירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
ישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות.%23.4שלבשיעור
תחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונהמהבעקבות
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראלהצמיחה

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד27-כשלבסך2011בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
.ג"מהתמ%1.3

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד7ושל(ג"מהתמ%9.2)2010בשנתדולרמיליארד3.6שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.2009בשנת(ג"מהתמ%6.3)דולר

בסעיףקיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהירידה
.הסחורות
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

המציגתרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

-%10

;י-,/.%23.5-1

:בעי"
בש

,
%10-

-%15-

%06.20---%20-

-%25-

MSCI(*)ן

WORLD

---א100"ת--י-

-צמודלאח"אג-ש4-מדדצמודח"אגן

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.

-4-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדזובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

השווקיםמדד.%6.7שלבשיעורירדהעולמיהמניותמדד.34.לי5שלחדבשיעור
.%4.20שלבשיעורירדהמתעוררים

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות8

.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*
.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*
.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*

החובאגרותשוק

ומדד,%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%95.2-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15-%16.18המעייףמדד

MSCI WORLD%62.7-%55.9

-%66.7%99.5רולר

-%23.4%93.12יורו

%34.4%03.8ממשלתימדדצמודיח'אג

%03.13-%77.1קונצרנימדדצמודח"אג

%23.5%03.5צמודותלאח"ג"

במשקהוןגיוס

ח"שמיליארד5.4-כשלסךחובואגרותמניותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2011בשנת
.2010בשנתח"שמיליארד43-ומיליארד5.8לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד6.40-ו
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד59.0-כ

.הקודמתהשנה,לעומת5.2פי,ח"שמיליארדr1r>5.1%גייסוהבורסאיותהחברות
מיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף

.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומתח"ש
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ההשתלמותקרנותענף.3

%45.0-5.112שלבשיעור2011בשנתעלהההשתלמותקרנותענףשלהנכסיםהיקף

היקף.2010בדצמבר31-בח"שמיליארד0.112לעומת2011בדצמבר31-בח"שמיליארד
.תקופהבאותה%3.4שלבשיעורירדהקרןנכסי

בשיעורהייתה2011בשנתבענףהקרנותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
:כדלקמןבשיעוריםברוטונומינליותתשואות2011בשנתהשיגההקרן.(%29.3)שלשלילי

שלחיוביבשיעורתשואהח"אגבמסלול,(%14.4)שלשליליבשיעורתשואההכלליבמסלול
.(%29.15)שלשליליבשיעורתשואהמניותובמסלול%66.2

עודראה.%80.0היה2011בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.המבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמיבביאור

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאתוןנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפני
ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

שינתההקרן,האמוררקעעל.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות
שנקבעוהמגבלותבמסגרתהיובפועלההשקעות.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאת

.הדירקטוריוןשלההשקעהבמדיניות

גבוההשוטפתתשואההקרןלעמיתימעניקאשר,בינונימ"מחהואהחובנכסישלמ"המח
.השניהצדמן,בריביתלעליהיחסיתנמוךוסיכון,אחדמצדיחסית

בביאורהקרןשלהכספייםבדוחותראההשוניםבאפיקיםההשקעותשלמ"מחלגבימידע
ובביאור"סחירותשאינןחובאיגרות"-5מספרבביאור,"סחירותחובאיגרות"-4מספר
."והלוואותפיקדונות"-9מספר
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(המשך)הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

:שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן

כללימסלול

עלסלתעודותנרכשו,ל"לחוהחשיפההגדלתולצורך,המנייתיבאפיקהפעילותבמסגרת
ל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח"שמיליון106-כשלבהיקףל"בחומניותמדדי

בארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותנרכשו,במקביל.ח"שמיליון41-כשלבהיקף
-כשלבהיקףבארץמניותמדדיעלסלותעודותמניותונמכרוח"שמיליון133-כשלבהיקף

.ח"שמיליון128
169-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגנרכשו,השקלילאפיקהחשיפההגדלתלצורך

נרכשובמקביל.ח"שמיליון21-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"אגונמכרוח"שמיליון
161-כשלבהיקףזהמסוגח"אגונמכרוח"שמיליון112-כשלבהיקףשחרמסוגח"אג

.מ"המחקיצורלצורךגם,ח"שמיליון
ח"אגנרכשו,מ"המחוהארכתלאפיקהחשיפהלצמצוםפעילותבמסגרת,הצמודבאפיק

ח"אגונמכרוח"שמיליון104-כשלבהיקףארוך-בינונימ"במחצמודותממשלתיות
במסגרת,בנוסף.ח"שמיליון191-כשלבהיקףבינוני-קצרמ"במחצמודותממשלתיות

מיליון157-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגנרכשו,הצמודהקונצרניהאפיקהשבחת
.ח"שמיליון142-כשלבהיקףצמודותקונצרניותח"אגונמכרוח"ש

ח"אגמסלול

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי

מניותמסלול

.%90-כהייתהלמניותהחשיפההשנהבמהלך
.במזומןהושקעוהנכסיםשאר

נוסףמידע

ההשקעותשיעוריאת(4)א-ו(2)אבסעיפיםהקרןשלבדוחותההנהלהבסקירתראה.1
.המאזניםניתוחואתהשוניםבאפיקיםהקרןשל

.החברהשלהאינטרנטבאתרראההקרןשלההשקעהמדיניותלגבינוסףמידע.2
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה

ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)
246,322509,315%14.2ופקדות

~
%45.5(094,231)(694,243)שיכות

%62.49(234,58)(128,87)מהקרןנעברות

תשואה-הכלליבמסלול:היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה
-מניותובמסלול%66.2בגובהחיוביתתשואה-ח"אגבמסלול(%14.4)בגובהשלילית
,הכלליבמסלול%15.9שלחיוביותתשואותלעומת,(%29.15)בגובהשליליתתשואה

חלקשצברוההפסדים.אשתקד,מניותבמסלול%30.11-וח"אגבמסלול%01.2

ראה.אחריםערךוניירותממניותבעיקרנבעו,2011בשנתבקרןההשקעהממסלולי
הדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתונים
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרק
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחלהלןראהנוסףמידע

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור
ח"אגבמסלול%3.88שלבשיעור,הכלליבמסלול%3.77שלבשיעורהואהנכסים
יכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן),מניותבמסלול%2.63שלובשיעור
הקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביר
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגת

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

מעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעות
עלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחר

ההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודדהיכולת
שקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת

הקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרי
סכומיםכולל)מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%6.92מחזיקה
.(השקעותבגיןלקבל

תוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

349,072,3לעומתח"שאלפי658,940,2-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן

o/3e,Aשלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.הקרןמהשקעותשנבעומההפסדיםנבע2011בשנתהמאזןבהיקףהקיטון

-8-
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר
סיכוןרקת'"''-שננקטווהפשלותהסיכוןגורמיהשפעת,הסיכון'מס

סידורי
.'.'.

בינתיתפיננסייםנכסיםהינםהחברהידעלהמנוהלתהקרןנכסיכלסיכוניט.!
.הפיננסייםבשווקיםמשינוייםכתוצאהבשווקיםלתנודותהנתוניםפיננסייט

לרבות,הפיננסיםהסיכוניםעלודוחלניהולתשתיתהקימההחברה
.סיכוניםוניהוללזיהויתוכנותוהטמעתסיכוניםמנהלמינוי
אחרשוטףמעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןהשקעותועדת

אלונתוניםבחשבוןומביאיםהשקעותסיכונילמדידתפרמטרים

.ההשקעותהרכבעלהחלטותקבלתבעת- נמוכהשכיריםשהםלעמיתיםרקלהשתלמותגמלקופותמנהלתהחברהתיכונים.2

.והרוחהחברהבמדעיאקדמאיםשהינםאסטרטגיים- שלמגןחברתועםיהבבנקעםהתקשרההחברהסיכונים.3
נמוכהקבלתלצורךם" תפעוליים

חשבונותאתלנהלהואיהבבנקתפקיד.עמיתיםתפעולשירותי-
הוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהושרותתפעול

משרדי.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברהעמיתים
מעורביםהחברהועובדייהבבנקמחשביעםמקושריםהחברה

.בקרןעמיתיםושימורעמיתיםתפעולבנושאי- סיכונים.4
נמוכההואתפקידםאשרועובדיםתפעולמערךמתנהלהחברהבמשרדי

,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהחברהאתלתפעל-תפעוליים
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריוןמנהלתחברה

הכולליםיהבבנקידיעלהניתניםבשירותיםהחברהמסתייעתכן
לרשויותדוחותבהכנתסיוע,גזברות,החברהחשבונותניהול

בתקציבעמידהאחרמעקבמקיימתהחברה.אחרותופעולות
.המאושר

-בינתיתהשתלמותקרןשלמנהלתחברהוכןממשלתיתחברההינההחברה-ציותסיכוני.5
גבוההאתהשארביןהכוללתרגולציהעתירתבסביבהפועלתהיאלפיכךרגולציה

פיועלשהותקנוהתקנות,הממשלתיותהחברותחוקהוראות
כןכמו,הממשלתיותהחברותרשותידיעלשפורסמווחוזרים
פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותלפיפועלתהחברה

,האוצרבמשרדההוןשוקאגףחוזרי,הכנסהמסתקנות,ותקנותיו
התחיקתילהסדרבהתאםאחרותוהוראותהוןהלבנתאיסורצו

הרגולציההוראותאחרמעקבמקיימתהחברה.החברהעלהחל
קצין,הפניםמבקר,הדירקטוריוןר"יו,החברהל"מנכבאמצעות

.חיצונייםמומחיםובסיועהמשפטיהיועץ,הציות-

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
,ההוןשוקאגףלדרישותבהתאם.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות
.סיכוניםמנהלהחברהמינתה

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםוניהולפרקראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי
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הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות
ועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברה

למדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעתההשקעות
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסיםהקצאת
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות

.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעל
ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעתבפועלההשקעותמדיניות

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוך
באפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.שונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

אופן"פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.הדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

עלנקבעהחשיפההיקף.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה

המגבלות.הדירקטוריוןשהגדירלמגבלותכפוף,החברהשלההשקעותוועדתידי
.השקעותועדתאוהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפותהיקףעלהכמותיות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הכספייםבדוחות15-ו8ביאורים,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
מעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

הכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה
.המבוקרים

.ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
הכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםלהלןראה.3

.המבוקרים
שינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4

ועלסחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,השוקבמדדי
כןכמו.הקודמתבישיבהההשקעהלהחלטותוהשוואה,ח"במטהעתידייםהחוזים
והשוואההקרןלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידע

.האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבפועלהקרןנכסיהרכבשל
אםהמתריעהוממוחשבתשוטפתבקרהמתקיימת,השקעהמכלליחריגותלמניעת.5

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגהישנה

-10-
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הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלל"והמנכהדירקטוריוןר"יובשיתוף,("סדי)המהגוף":להלן)החברההנהלת
שלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף

ר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
והנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהמוסדיהגוףל"ומנכהדירקטוריון

ולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעל

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

שינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
או,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
דיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביר
.כספי
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(חדשיםשקליםבאלפי1

בדצמבר31ליוםמאזנים.(ג)א

Zell2010200920082007

נכסים

השקעות

:מזומניםושחימזומנים

349,17132,7223.3526,9565.1בבנקיםמזומנים

257.138078.42890.37911,42185.143מועדקצריפיקדונות

-
606.155210.49113,41437,52750,144

:סחיריםערךניירות

924,744759,185511,859002,771624,765ממשלתיותחובאיגרות

698,997127,934046.740084,537605,514קונצרניותחובאיגרות

09.396676.742)6רר.וב651.806381.9379אחריםערךוניירותמניות

-
273,549,2024,723.2478,376.2179,704,1905,022,2

:סחיריםשאינםערךניירות

016,111000,143404,183475,208977,294קונצרניותחובאיגרות

289.7081.8281,8744.11449.23אחריםערךוניירותמניות

-
426י305081,151685,191219,220318י118

:והלוואותפיקדונות

410,99269,133586,168877,189705,224בבנקיםפיקדונות

2865109107161לאחריםהלוואות

438,99334,133695,168984,891866,224
--.......---..........--------------.----.--.....------.....

412.17159,15183,6659.3558השקעותבגיןלקבלסכומים

034,940,2808,071,3154,784,2478,170,2505.711,2ההשקעותכלסך

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

624541452253272חובהמתרותחייבים

658,940,2349,072,3606,784,2731,170,2777,711,2הנכסיםכלסד

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
173,939,2796.071,3437,783.2435,169,2874,707,2העמיתיםזכויות

485.15531169296.1903,3זכותויתרותזכאים

658,940,2349,072,3606,784,2731,170,2777,711,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
========================================
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באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמבר31ליום
2011201011)

נכסים
שקעותה

:מזומניםושווימזומנים
]%59.0%23.0%5.56בבנקיםמזומניט

1%1.243.וי%70.437מועדקצריפיקדונות

%29.5%60.[%6.230

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

:סחיריםערךניירות

(%7.8)%33.25%74.27ממשלתיותחובאיגרות

%93.33%40.30%6.11קונצרניותחובאיגרות

lO(%43.27%50.30אחריםערךוניירותמניות . IQK(

%69.86%64.88(%2.2)

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

:סחיריםשאינםערךניירות

(%7.18)%78.3%65.4קונצרניותחובאיגרות

(%8.3)%25.0%26.0אחריםערךוניירותמניות

%03.4%91.4(%9.17)

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

(%1.22)%38.3%34.4בבנקיםפיקדונות

------------------
%59.0%49.0%4.20השקעותבגיןלקבלזומיםים

------------------
9851.999851.99ההשקעותכלסך

-----------------
0251.00251.0%0.0חובהויתרותחייבים

------------------
0051.1000051.100הנכסיםכלסך

======;=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
(%0.0)%95.99%98.99העמיתיםזנויות

%05.0%02.0%0.150זכותויתרותזכאים

0051.1000051.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

---------

האפיקאחוזלעומת2011בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשיטישיעור(1)

2010בדצמבר31ביוםהקרןמנכסי



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניחים.(3)א

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

%60

%50

-%40

%30

%20

=--=
-

%10

-

%0"ן""

מזומניםאיגרותמניותניירותפיקדונות
ושוויחובע'ונחלאערךוהלוואות

מזומניםסחירותסחיריםסחירים

השקעהאפיק



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי349,072,3לעומתח"שאלפי658,940,2-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
נבעהשנההקרןשלבמאזנההקיטון.%3.4שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"ש

.השוניםההשקעהבאפיקימההפסדים

:השינוייםלהלן,מסלוליהכלעלהקרןנכסילכללבהתייחס

לתוםהנכסיםכלמסך%7.4-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
%4.1-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%1.243שלבשיעורעלה,2011שנת

.הנכסיםכלמסך

אשר),מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

שיעור.%7.8-בהקודמתהשנהלעומתירד,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
.(בראשיתה%7.27לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%3.25-כהיהאלוחובאיגרות
.הקרןמנכסי%7.8היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן

ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%3.34-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
למודלבהתאםמשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

בסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקרןאחזקת.וחסכוןביטוחההוןשוקאגףידיעלשאושר
.הקרןנכסימסך%1.7-ב2011שנת

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%4.27היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2010שנתבתום%5.30-)2011
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

בין,ל"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח"המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
בסוףבאפיקההשקעההיקף.ח"מטשעריעל("פורוורד")עתידייםחוזיםבאמצעותהשאר
.(עתידייםחוזיםכולללא)(אשתקד%0.7-כ)הקרןנכסימסך%6.9היההשנה

-15-



(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסות?דוהוו.(1)ב

בדצמבר31ביוטשנסתיימהלשנה

%2010%20200920082007

(הפסדים)הכנסות

075,3483,3(950)841,1740מזומנים1ש11יממזומניט

------------------------------------------------------------
:סחיריםערךמגיירות

675,29230,40634,46164,84903,64ממשלתיותחובאיגרות

528,21(239,60)630,6012,84006,158קונצרניותחובאיגרות

403,135(745.384)164399.110852.325ן,816)אחריםערךוניירותמניות

(511,128)641,234492,530(820,360)834,221
------------------------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

,867(354,3)2945,43י,985(105)קונצרניותחובאיגרות
18

350.3(691,4)(929,2)403.1(1.ו147אחריםערךוניירותמניות

(252,1)388,14016,41(045,8)217,22

------------------------------------------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

377,4276,8610,25216,14262,19בבנקיםפיקדונות

(105)1207433לאחריםהלוואות

378,4296,8684,25249,14157,19
------------------------------------------------------------

(71)21383176458נטו,אחרות(הוצאות)הכנסות

620,266(083,351)148,258418,596(331,123)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

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

518,7078,7006,8938,6797,6ניהולדמי

071,1659,1-483,1097,1814ערךניירותעמלות

069,1----קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

255.1932830746260מיסיםהוצאות

844,9669,9319,10781,8940,8ההוצאותכלסך

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

680,257(864,359)479,248099,586(175,133)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות
ביהגבבעבב-%==---

-16-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

הכנסהשיעורידיח.(2)ב

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(.1ממוצעתשנתיתיתרה
201120102011201020112010

(ואחוזים(שייחבאלפי,(ח"שבאלפי)

21051.1.שו601,72474,67841,174054מזומניםושווימזומנים

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

896,742163,806675,29230,40%99.3%99.4ממשלתיותחובאיגרות

113,042,1664,896630,6012,84%64.0%37.9קונצרניותחובאיגרות

%40.13(%42.18)399,110(164.ו635,894680.823816אחריםערךוניירותמניות

2951.9(4.4ל80)641,234(511,128)644,679,2507,526,2

-.-.-.--..--..--..----.-.-.
:סחיריםשאינםערךניירות

1)985,12(105)317,123271,161קונצרניותחובאיגרות
~

09.0)%05.8

('")(")403,1(1,ו331.7705,7147אחריםערךוניירותמניות

648,130976,168(252,1)388,14(9651.0)5151.8

---------...........---..----..-..-.
:והלוואיתפיקדונות

5.ל3:49.ול600,114800,150377.4276.882בבנקיםפיקדונות

43821201לאחריםהלוואות
~

33.2%39.24

1.5ל643,114882,150378,4296,88214.350
.-----.--..--...-.---.-.-.

--292618נטו,אחריםנכסים

---------..---..-........--.--..--.-
21383--(י..)אחרותהכנסות

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

%86.8(%11.4)148,258(331,123)457.2י828,997,2914

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(י)
,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה.עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף('.)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה
.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(.י.)

ההכנסהשיעיריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל-
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור-

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.2011במהלךירדוהסחירותהמניותשערי-
לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי-

מ"בעהוגןמרווחחברתמודלפיעל,במשקהחובאגרותבשוק



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

הקרןהוצאותניתוח((3)ב
Zell12121211121שישו

"שנאיש,
המןס'יי""ג("

נסתויס'גס,

~

filw11'1,,,השין")

4.)7'%י25.02451,0'%ו518,7078,7(1)ניהולדמי
..........---.........----

(%29.14)9289,1%06.0%07,0זן2)(י..)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

ם.00'154370%01.0%01,01חיצוניניהולעמלות

07,1659.1(עמלותכ"סה

------.......-------------
00354.0%33.33.י04"255,1932מיסיםהוצאות

2134ההוצאותכלסך

~

La

518,7078.7%25.02451.0%17.4(3)קשוריםלצדדיםהנוגעותוצאות,

.שלהלןההערותלמעט,(2)בבסעיףלעילכמוגדרהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(.)

.2010בדצמברג3-בהאתזזלעומת2011בדצמבר31ביוםהנכסיםמןההוצאה,אחושלהשינוישיעור(יי)
העםשולמו.שבעדן(מוקלטיםבערכים)והמכירההקניהעסקאיתשלשנתיסיכוםמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשישר(..י)

:המהותייםהשינוישיעוריניתוח

הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמיבבאורראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע(1)

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלובדוח

.אשתקדהשיעוריםלעומת2011בשנתנמוכיםערךניירותשלומכירהקניהעמלותשיעורימקצת(21

.המבוקריםהכספייםבדוחות"ענינןבעלי"13כבאורפירוטראה(31



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקלינו'באלפ)

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות.(1)ג
0200920082007נ20ננ20

796,071,3437,783,2435,169,2874,707,2148,750,2השנהשלכינוארנליוםהעמיתיםזכויות
..............-.-..............---.----......---..........--...............

:הפרשות

25[,234044,[237260,23336,ן2485[.823מעבידהפרשות-שכירים
423.80324.78447,77257,78046,85עובדהפרשות-

246,322509,315707,310393,312090,336ההפרשותכלסד .
-ת..............--.............-..............---------------.............-

:לעמיתיםתשיומים-.............םיחו

(565,272)(675.387)(175,209)(094.123)(694,243)שכיריםעמיתים

(565,272)(675,387)(751,209)(094,231)(694,243)התשלומיםכלסד
.-...........................-----------------.............----------------

:זכויותהעברת

71,6י[68,4[455,12[9699,3,[28תאלהקרן)זכויהעברת

(370.[90)(974.171)(508.85)(234,58)(128.87)מהקרןוכויותהעברת

(479,363)(293,103)(053,73)(535,44)(000,78)נטוזכויותהעברתסך

(954,299)(575,178)552880,39903,27נטוצבירה

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

680,257(864,359)479,248099,586(175,133)וטו(הפסדים)הכנסות

173,939,2796,071,3437,783,2435,169,2874,707,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
=======-==-=============



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג

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

ן,1,ן,,
ן,,ן,

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשו)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

2010שנת2011שנת.'
השינוישיעורי

.(ח"באלפיש)(באלפישייח),___בננ
246,322509,315%14.2'הפקדות

%45.5(094,231)(694,243)משיכות

%62.49(234,58)(128,87)מהקרןזכויותהעברת

(%37.33)128,9699,13הקרןאלזכויותהעברת

להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

הכלליהמסלולנכסימכלל%3.77הוא2011בדצמבר31ליוםנכון,("קנזילותיחס" (
מכלל%2.63-ו(%0.94-10/12/31)ח"אגמסלולנכסימכלל%3.88,(%2.76-10/12/31

.(%3.67-10/12/31)מניותמסלולנכסי

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביררשאיםוהעמיתיםהואיל
.מלאהלמעשההיאהעמיתיםשלהנזילות,כדיןאותם

שנים9.1הוא2011בדצמבר31ליום,להלןכמוסבר,בחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
-ו,(שנים10/12/31-3.2)ח"אגבמסלולשנים6.1,(שנים10/12/31-9.1)הכלליבמסלול

הממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים10/12/31-2.2)מניותבמסלולשנים5.2
.יבשילו-השנהבסוףהבשילושטרםהחסכונותשכלכדי,הדרוש

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואס,הקרןמהשקעות
גם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרמעקבמתבצע,הנזילותליחס
העברתעם,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך
עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספים
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפינ

2011לשנתהעמיתיםהתפלגות.(ה)(2)ג

זכויותסך

העמיתיםמספר
השנהלסוף(4)משיכות(3)הפקדותלהשתלמותיציאהGLחשבונות(1)בקרןותק

תשלומיםעמיתיםמטפי
232,81895,3660,144--963,8כוללן)שנים3עד

158,3113142.250924,326513.794.2שנים3מעל

1231,נ11212ש3ג111,4112331324כ"סה

מביניהםהמוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(21

.הקרןאלוכויותהעברתכולל31ן

.להשתלמותיציאהבניכוי,מהקרןוכויותהעברתכיללא)



והרוחהחברהבמזעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

2011בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותמספר
2011/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2/31ג/0ג20העמיתיםסוג

1,157,38.ו389.38732.1964שכירים

EQהכלסד ua aian2.U8252ב

בשנהתנועהושאח"ש500עדשלביתרהחשבונותמתונם
424.1124isdiהאחרונה au

השואותזוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.ניהולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי
.השנתיתהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה
.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

ברוטונומינליתשנתיתתששה

(.מסלולמניותן(.,ח"מסלולאגמסלולכללישנה
2011(%14.4)%66.2(%29.15)

0%15.9%01.2%30.11ג20

2009%63.27%09.2%69.53

2008(%42.13)

2007%09.10

2006%30.6

2005%31.12

2004%37.9

2003%60.14
2002%92.0

כללימסלול
שנתיתתשואה

תקןיטייחממשעתתקשה
2011-2008%70.3%43.15

2011-2002%75.6%35.10



2011לשנתההנהלהטקיות

(המשך)תשואאדוח.ד

:הכלליהמסלולשלבהוטוהשנתיתהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

ןע
ק

ח
ק
חצ

שששששששש%

שנה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2021לשנתההנהלהסקירת

ההשיעיתיתוח;דית.ה

וביןהקרושלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלייתתנועי,(3)הבסעיףלהלןהמוצג,השקעותניתיחדוח.(1)ה

,הקרישלההשקעותבתיקבפועלשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק.סמןתיקשלתשיאה

.השוקמדדיתשואותיפימחישבתיתשואתו

.מהדוחמונחיםעלהסבריכלהלן
בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרומנכסיהאפיקאחוו.א

.השנהבמהלךחודשכלבסוףהיתרותלפיחושביהממוצעים.הקרןנכסי

יכדלהלןהןהשיקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי,מיומניםושווימוומנים
MSCIהואל"בחואחריםערךוניירותמניותבאפיקהשוקמדז.יאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי,סחיריםכסים) World(ח"שחי)יבמי,

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי.(והלוואותפקדונות,ח"אגסחיריכלאכסים)

.השוקבתשואתהקרןמנכסיהאפיקאחוושלכמכפלהוככללnawin-הסמובתיקמשוקללתתשואה.ג

שנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,plunתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

'

o ) llY ) Wי

.הקרןשלהשנתייתההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

nההשקעותמדמיותשלכלליתאור.(2)ה
~

wllwתקרןידיעלבפיעל:

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדיחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקרןשל

ילצייןשלהההשקעהמדיניותאתמראשלפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשוהצהרה1כ13-9-20מוסדייםגופיםחוורפיעל
.לעיללאמורבכפוף,השיקתשיאתלמדידתזהבדוחWUW1אלוייחוסמדדי.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאת



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשן)השקעותניתוחדוח.(3).ה

כללימסלול

תששה
משוקללתתששתהאפיקאחת

הסמןבתיקהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

3051.2%95.20751.0מזומניםושויימזומנים

ממשלתיח"אג

13.0ל%97.9%10.31קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%83.13%59.51.77.0קבועהבריביתצמודלאח"אג

1.1ל8051.2308ממשלתיח"אגכ"סה

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

סחירקונצרניח"אג
-0.ל07:-1.22%30.0ל97מדדצמודח"אג

1%04.5%60.0י.%99צמודלאח"אג

1.0ל003.ל41:ל"חוח"אג

3754.355651.0סחירקונצרניח"אגכ"סה
-----------.---..-...-

אחריםערךוניירותמניות

-%38.4-%81.21%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-0.ל64:-7.ל%39.8:62ל"בחואחריםערךוניירותמניות

-02.5'ו2051.30אחריםערךוניירותמניותכ"סה
......................

והלוואותפקדונות

-%01.0-1.0ל%89.330מדדצמודותוהלוואותפקדונות

-51.0ו1.30ל89והלוואותפקדונותכ"סה
--...--..--.---.---...

סחירלאקינצרניח"אג

-%01.0-%17.4%30.0מדדצמודח"אג

%02.0%22.8%00.0ח"מטצמודח"אג

1951.4O.OIsסחירלאקונצרניח"אגכ"סה

fi

-

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

אחריםנכסיט

%25.0%07.0השקעהקרנות

-0%14.0.ל00:החלפהועסקאותעתידייםחווים

-1.00751.0ל25אחריםנכסיםכ"סה

.-....................
-%122124054.3כ"סה

:1451.4(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפיעלהמסלילתשמת

.%%12הפרש



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

ח"אגמסלול

אחוז
תשואההאפיק

בתיקמשוקללתתשואתמנכסי
הסמןהשוקהקרןהשקעהאפיק

9154.8%95.22651.0מזומניםושווימזומנים

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

ממשלתיח"אג

%31.29%10.3%91.0קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%64.15%59.5%87.0קבועהבריביתצמודלאח"אג

%35.1%01.2%03.0משתנהבריביתצמודלאח"אג

%79.44%95.2%32.1מועדקצרמלווה

0954.911351.3ממשלתיח"אגכ"סה

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

0051.1003951.3כ"סה

6651.2(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת

0ל73'הפרש



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)השקעותניתוחדוח.(3).ה

מניותמסלול

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

2251.11%95.23351.0מזומניםושווימזומנים

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

אחריםערךוניירותמניות

-%08.13-%19.65%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-ו.%80-%59.23%62.7ל"בחואחריםערךוניירותמניות
-7851.888851.14אחריםערךוניירותמניותכ"סה

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

-0051.1005551.14כ"סה

-2951.15(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת

ש%74הפרש

-28-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

בהשקעותסיכוניםניהול.1

.הדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקלעילראה

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםאפיקבכלההשקעהשלוהעיתויההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויות

מפעילותהצפויהתזריםפיעלהקרןשלהנכסיםנזילותאתמנהלתהחברה-נזילותסיכון
שזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.מההשקעותבמזומןהצפויותוההכנסותהעמיתים
מכלל%3.88,הכלליהמסלולנכסימכלל%3.77שלבשיעורהינן,כדיןכספיםלמשיכת

.המאזןליוםנכון,מניותמסלולנכסימכלל%2.63-ו,ח"אגמסלולנכסי
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות
כספיםיציאתתהיהאםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%6.92שלבהיקף
.מהצפויגדולה
רשאיםבקרןשהעמיתיםהכוללהסכוםלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםסכוםביןהיחס
החברה.מניותבמסלול58.1-וח"אגבמסלול13.1,הכלליבמסלול20.1הואכדיןלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורה

הנכסיםנזילותניתוח
(ח"שבאלפי)

כללימסלול
11/12/3110/12/3109/12/31נכסים

625,644,2026,752,2735,401,2סחיריםאוזיליס

~

135,35436,47788,39שנהעדשלמ"ח ח,
927,173075,230311,312שנהמעלמ"

~

762,7749,6344,7תרים

449,861,2286,036,3178.761.2הכלוך

-29-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו

(המשך)הנכסיםנזילותניתוח
(ח"שבאלפי)

ח"אגמסליל,ל
-

11/12/3110/12/3109/12/31נכסים

324,72302,29452,19סחיריםאונזילים

4513113אחרים

369.72433.29165הכלסך

~

1

מניותמסלול
11/12/3110/12/3109/12/31נכסים

342,5065,6587,2סחיריםאונזילים

1312207אחרים

355.5077.6794.2הכלסך

0-האחריםובמסלוליםשניס20.0הואהכלליבמסלולהנכסיםשלהממוצעהחייםמשך

תקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים
החישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרם
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינו

,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקרןהשקעותאתמחלקתהחברה-אשראיסיכון
הערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקתהחברה
סכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגתחברהבידי

.תנאיהועלההשקעה

עםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו
.האשראיסיכון

.אשראיממנהמקבליםלאהקרןעמיתי

-30-
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2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

:הדירוגפיעל,(י)קונצרנייסחובבנכסיההשקעותפילוחלהלן

11/12/31-'!ההשקעהסוג

מסךשיעורבאלפימסךשיעורבאלפיחובבנכסיהשקעות.
הנכסיםח"שהנכסיםח"ש

מניותמסלולכללימסלולסחיריםנכסים

%00.0-584,463%19.16ומעלהAA-בדירוג

AA'114,534%66.182%00.0מ1נמוךבדירוג ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,

- סה
698,997%85.34%00.0כ"

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

-סחיריםבלתינכסים

%00.0-513,163%71.5ומעלהAA-בדירוג

%00.0-44-905,45%60.1נ-מנמוךבדירוג

28%00.0%00.0מספקתבטוחהעםמדורגיםלא

%00.0-008,1%04.0'מספקת'בטוחהללאמדורגיםלא

454,210%35.7%00.0ן,כ"סה

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

152,208,1%20.421%00.0חובבנכסיהשקעהכלסי

,בלבדממשלתייםהםהאחרונותהשניםמשלושאחתכלבסוףח"אגבמסלולשהוחזקו,החובנכסי(.)
מניותבסעיףהכספייםבדוחותוהוצגו,בטבלאותנכללוח"אגמדדיעלהסלתעודות.הוצגולאולכן

.אחריםערךוניירות

-31-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

10/12/31:ההשקעהסוג

מסךשיעורבאלפימסךשיעורבאלפיחובבגססיהשקעות
הנכסיםח"שהנכסיםח"ש

מניותמסלולבללימילולסחיריםנכסים

645,456%04.151%02.0(כולל)לפחותAA-בדירוג

AA-481,477%72.15-%00.0,עדבדירוג

126,934%76.301%02.0

----------------------------כ"סה
סחיריםבלתינכסים -,,,,,,-,,,

-

%00.0-772,212%01.7(כולל)לפחות-/(14בדירוג

AA-170,62%05.2-%00.0עדבדירוג

'
.,.,,,,.,.,.,

%00.0-65%00.0בטוחותעםמדורגותלא

%00.0-327,1%04.0בטוחותללאמדורגותלא

%00.0-334,2761044.9כ"סה

-------------------------.-.-
460,210,1%86.391%02.0חפבנכסיהשקעהכלסך

09/12/31:ההשקעהסוג

מסךשיעירבאיפימסךשיעולבאלפיחובבנכסיהשקעות

מניותמסלולכללימסלול"'סחיריםנכסים

802,351%74.1226%93.0(כולל)לפחותAA-בדירוג

AA-240,378%69.13113%04.4עדבדירוג

:-865.9%36.0('ןמספקתבטוחהללאמדורגותלא

907,7397944.26139%97.4כ"סה

יחיריםבלתינכסים
%00.0-613,280%17.10(כולל)לפחותןנ4רבדירוג

%00.0-14-864,58%13.2/(עדבדירוג

%00.0--109בטוחות.עםמדורגותלא

%00.0ב0.לו513,1245(.)בטוחותללאמדורגותלא

%00.0-099,352%75.12"'כ"סה

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

006,092,1%54.39139%97.4חפבנכסיהשקעהכלסך

.גבוהבדירוגמדורגיםהיוהניירותהרכישהבעת(י)

-32-
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2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

אתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
וכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.הסיכונים

.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגםהוא

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
וחבריםההשקעותיועץ,התיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדת

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו

עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתהשקעותעדת)
.התיקמנהליוהמלצותשלההפעילותנוהל

יכולתובגללהגבוההנזילותםבגלל,עתידיותובעסקאותנגזריםבמכשיריםפעלההקרן
.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותםהמהירההתגובה

בהןהשקיעהשהקרןלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שניס7.0,(קודמתשנהבסוףשנים7.3)הכלליבמסלולשנים8.3על11/12/31ביוםעומד

-בכאמורח"אגהוחזקולאמניותבמסלול.(קודמתשנהבסוףשנים9.0)ח"אגבמסלול
,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתהתשואה.(קודמתשנהבסוףשנים8.4מ"מח)11/12/31
z(הכלליבמסלול%4.3היא . oQ/oשנהבסוף-%5.0)ח"אגבמסלול%0.1,(קודמתשנהבסוף

.(קודמתשנהבסוף%6.2)2011/12/31-בכאמורח"אגהוחזקולאמניותבמסלול.(קודמת
מחיריעלהריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל
בשיעורנתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל,היינוקבועבשיעורריביתהנושאות,ח"האג

עללרעהמשפיעההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייהגורםהריבית
.התיקערך

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
31ליוםנכוןלפדיוןהממוצעתוהתשואה,(כאשתקד)הכלליבמסלולשנים7.2עלעומדת

.(קודמתשנהבסוף%2.2)הכלליבמסלול%7.3היא2011בדצמבר
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

-וח"אגמסלולמנכסי%7.43,הכלליהמסלולמנכסי%0.37,2011בדצמבר31ליוםנכון
אתחושפתאינפלציה.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,מניותמסלולמנכסי%0.0

.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיות
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשילויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
חוזיםכולללא)קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%1.7לעומתהנכסיםמסך%8.9

נכסיםלמכירתהשקולבהיקףח"מטעלעתידייםבחוזיםהקרןהתקשרהמנגד.(עתידיים
.(קודמתשנהבסוף%3.2)2011שנתבסוףנכסיהמכלל%6.2שלבהיקף

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימים,מניותבמסלול
1

~

.קודמתשנהבסוף%6.4לעומתהנכסיםמסך1.18

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוספיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמתכדי,הנדרשמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיבייעוץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

אתמבטחתואינה,אחרתבדרךאוהקרןמאמצעיהקרןלעמיתימלווהאינההחברה
.חייםבביטוחהעמיתים

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוונקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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רהבמנחם.רשףאראל,עמי-בןחנן

שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאוניםאתביקרנו

עלהדוחותואתוההוצאותההכנסותעלהדוחותאת,2010-ו2011בדצמבר31לימים("הקרן"
הינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםהעמיתיםבזכויותהשינויים
אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתנועלבהתבסס

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי
הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית
המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנובכללותם

לגבימקובליםאות)חשבולכלליבהתאם,אות)באופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
הבחינותמכלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראותובהתאםגמלקופות

פעולותיהתוצאותאת,2010-ו2011בדצמבר31לימיםהקרןשלהכספימצבהאת,המהותיות
.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםשלההעמיתיםבזכויותהשינוייםואת

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת"בדברב"בארהק(408לתקניבהתאם,גםביקרנו
31ליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011,בדצמבר

אפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2012במרץ26מיוםשלנווהדוחcosoידיעל
.הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

//

"ילנע:,יע חשבירואי

2012במרץ26,אביבתל
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם
.1-2005'התשסי(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

במדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2011לשנת(ההשתלמותיייקרן-להלן)והרוחהחברה

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,מהותיות;והבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי
.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
יהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

%.1.ןן
קניגסקהדירקטוריוןמודיתאריך

-36-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנוהמצגים)שננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-)"התשם(הדירקטוריוןדוח)הכספייםהדוחות

:כימצהירה,כהןלילך,אני

במדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(ת)הדוח-להלןיחדשניהם)2011לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)והרוחהחברה

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(ו(יי.(ג
ל"מנכ,להןלילךתאריך
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

:כימצהירה,כהןלילד,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011לשנת("ההשתלמותקרן"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםההשתלמותבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,ההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,ההשתלמות

;הדוחשלההכנה

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

קרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוההשתלמות

-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום,הגילוילגבי
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

-וכן,ההשתלמות
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:ההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

-וכןןההשתלמות
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.ההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

לע
,/,,ן,,/ץ

ל"מנכ,כהןלילךתאריך
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והרוחהחברהבמבעילאקדמאיםהשתלמותקרן

החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהנדברוההנהלההדירקטוריוןשלזוח
(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיות

2007-ח"התשס

החברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("ההשתלמותקרן"-להלן)והרוח
.ההשתלמותבקרןכספידיווחעלנאותה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

עלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסומודל"
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספיהדיווחעלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרה

.אפקטיביתהיא2011.12.31ביוםהמסתיימת

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

י
ן,

קלע
קניגסברגךעעמודי

"
דירקטוריון

(//ק

ל"מנכ,כהןלילך

~

6וך.נן.
תאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףחוזרפיעל

להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("ההשתלמותקרן"-

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננהההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קרןשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעלההשתלמות

Committee(0ןTreadway-השלהפנימיתהבקרהבמודל of Sponsoring Organizations of

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(31ליוםכי
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרה,2011בדצמבר

14=-ייניינ

עלי
),

הדירקטויעןר"יו,קניגסברגמודי

כהלילך

"
ל

(41כ.י1,ון

תאריך
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'ושותעמי-בן,רשף,רהב
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CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

(

lSRi
רהבמנחם,רשףאריאל.'בהעמחנן

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותסרןשלהמניותלבעליהמבקרהחשבטרואהדוח
ביטההוושוקעלהממונהלהוראותבהתאם

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדביוחיסכון"

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,1נ20בדצמבר31ליום('הקרןי"להלן)מ"בע

Sponsoring-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשל Organizations of,0Commiftee
קרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.)coso-להלן,Treadwayח15510חווחסם

לקיוםאחראים("המנהלתהחברה":להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמות
דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה
כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקרןשלכספי

עלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורף
.ביקורתנו

Public-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Company Accounting Oversight Board
רואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה(0408ק)

מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבון
כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימהאםביטחוןשלסבירה

שקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.הקרןשל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשה
אנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכון
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
כספידיווחלתקנירהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות
האוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם)IFRS(בינלאומיים
אתכוללתהחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.הממשלתיותהחברותרשותולהנחיות
במדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרוהנהליםהמדיניות
מספקים(2)(מרשותההוצאתםלרבות)החברהנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופן
בהתאםהכספייםהדוחותהכנתאתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידה

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחתקני
הקרןשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלתהממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרד
מידהמספקים(3)-וןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשים
(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביבטחוןשלסבירה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי

.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבולותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
.לרעהתשתנההנהלים

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
בקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2011בדצמבר31ליוםהקרןשל

.cosoידיעלשפורסמהפנימית

31לימיםהקופהשלהכעפגג9הדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

והדוח2011קדצמבר'11ם,בשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל,2010-ו2011בדצמבר
דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2012במרץ26מיום,שלנו

-

יי

" /"י4רעעי
,.ין

'חשבוןרואי2012במרץ26,אביב-תל

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20112010ביאור

וכסים

3השקעות

:מזומניםושעימזומנים

32,7ן349,17בבנקיםמזומנים

257,138078.42מועדקצריפיקדונות

-
606,155210,49

:סחיריםערךניירות

4924,744759,185ממשלתיותחובאיגרות

4698,997127,934קונצרניותחובאיגרות

7,6651.806138,937אחריםערךוניירותמניות

-
273,549,2024,723,2

:סחיריםשאינםערךנייחת

5016,111000,143קונצרניותחובאיגרות

8289.7081,8אחריםערךוניירותמניות

305,118081,151
------------------------

9:והלוואותפיקדונות

410,99269,133בבנקיםפיקדונות

2865לאחריםהלוואות

-
438,99334,133

10412,17159,15השקעותבגיןלקבלסכומיט
------------------------

034,940,2808,071,3ההשקעותכלסך
------------------------

11624541חובהויתרותחייבים

658,940,2349,072,3הנכסיםכלסך

--

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

14173,939,2796,071,3העמיתיםזכויות

15485.1553זכותויתרותזכאים

658,940,2349,072,3וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך
=========-=

1
.הכספייםמהדוחותנפרדשותןחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

"
ג(,י3
כהןלילך/קניגסץמודיאישורתאריך
ל"ומנכדירקטור/,,/הדירקטוריוףיגיירהכספייםהדוחות



מתלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניותמסלילח"אגמילולכללימסלול
בדצמבר31ליוםבדצמבר31ליוםבדצמבר31ליום

201120102011201020112010נכווינו

השקעות

:מזומניםושוףמזומנים

342,17070,7131631בבנקיםמזומנים

101.132291.40560.5164.1596623מועדקצריפיקדונות

443,49!361,47561,5195.1602654

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

:סחיריםערדניירות

--161,678652,823763.66107,28ממשלתיותחובאיגרות

1---698.997126,934קונצרניותחובאיגרות

739,4404,5--912.801734.931אחריםערךוניירותמניות

771,477,2512,689,2763,66107,28739.4405,5

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

:סחיריםשאינםערךניירות

----016,111000,143קונצרניותחובאיגרות

----289,7081,8אחריםערךוניירותמניות

305,118081,151----

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

:והלוואותפיקדונות

----410,99269,133בבנקיםפיקדונות

----2865הלוואותלאחרים

438,99334,133----

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

16--411,17153,15השקעותבגיןלקבלסכומים

368,862,2441,036,3324,72302,29342.5065,6ההשקעותכלסד

--.......................----.......-.................................--
566391451371313חובהויתרותחייבים

934,862,2832,036,3369,72439,29355,5078,6הנכסיםכלסד

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

449.861,2286.036,3369,72433,29355,5זכויותהעמיתים
(.ררי 485.1546-6-1זכותויתרותזכאים

934,862,2832,036,3369,72439,29355,5078,6וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד

===========ס================================



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20112010ביאור

(הפסדים)הכנסות

841,1740מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

675,29230,40ממשלתיותחובאיגרות

630,6012,84קונצרניותחובאיגרות

399.110(816,164)אתריסערךוניירותמניות

(511,128)641,234

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

985,12(105)קונצרניותחובאיגרות

403.1(147.1)אחריםערךוניירותמניות

(252,1)388,14

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

:ומהלוואותמפיקדונות
377,4276,8בבנקיםפיקדונות

120לאחריםהלוואות

378,4296,8

------------------------
21383הכנסותאחרות

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

148,258(331,123)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

16518,7078,7ניהולדמי
17071,1659,1ערךניירותעמלות

19255,1932מיסיםהוצאות

844,9669,9ההוצאותכלסך

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

479,248(175,133)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות
;========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

תילוליםלפיוהוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

מנייתמסלולח"אגמסלולכללימסלול
גיוםשנסתיימהלשנהבייםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31

201120102011201020112010

(הפסדים)הכנסות

26155]72,170905]מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

583-4],606,28643,39069ממשלתיותחובאיגרות

33---630,6979,83קונצרניותחובאיגרות

496(ו878--903.109(9381,163אחריםערךוניירותמניות

(702,128)525,233069,1583(878)533
............................................................------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

----985,12(]05)קונצרניותחובאיגרות

----403.1(1,]47)אחריםערךוניירותמניות

(252,1)388,14----
........................................................................

:ומהלוואותמפיקדונות

----377,4276,8בבנקיםפיקדונות

----120לאחריםהלוואות

378,4296,8----

--...................................-...---..--........................
----21383הכנסותאחרות

538(863)001,257174,1609(642,123)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

--------.----------------
הוצאות

407,7982,6100841112דמימהול

043643ןערךניירותעמלות

"
231155

31--52931ג1מיסיםהוצאונ

702,9556,9123951918ההוצאותכלסך

------------------------------------------.
520(882)445,247051,1514(344,133)הדוחלשנתנטו(1הפסדיטהכנסות

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010

796,071,3437,783,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

823,241185,237מעבידהפרשות-שכירים

423,80324.78עובדהפרשות-

246,322509,315ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומיםס

(094,231)(694.243)שכיריםעמיתים

(094,231)(694,243)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

128,9699,13הקרןאלזכויותהעברת

(234.58)(128.87)מהקרןוכויותהעברת

(535,44)(000,78)נטוזכויותהעברתסך

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

552880,39נטוצבירה

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

479,248(175,133)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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

173,939,2796,071,3השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

;=====;

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מסלוליטלפיהעמיתיםגזכויותהשינוייםעידוח

(חדשיםשקליטבאלפי)

מוותממלויח"אגמסלולנילימסלול

ביוםשנסתיימהלשנהנינםשנסתיימהישנהבייםשניתיימהישנה
בדצמברג3בדצמבר31בדצמבר31

11"2201011"2201020112010

286,036,3178,761,2433,29465,19077,6794,2השנהשלביגוארנליוטהעמיתיםזכויות

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

370.238846,234608,2699.1845640מעבידהפרשות-שכירים

214נ274,79211,2286656428עובדהפרשות-

644,317392,312474,3263,2128,1854ההפרשותכלסד
..................................---..---.--.............................---------------

:לעמיתיםתשלומים

(520)(בננ(061.4)(461.6)226ן.513)(200,237)שכיריםעמיתים

(520)(33)(061,4)(461,6)(513,226)(200,237)התשלומיםכלסך

---------------------------------------.......---------........................
:זכויותהעברת

593,8602.12378420157677המסלולאלאחרתמקרןזכויותהעברת

(227)(457,1)(122,1)(907)(885,56)(764,84)אתרתלקרןמהמסלולזכויותהעברת

950.4355,9474,50520,21134.2093,3בקרןאתרממסלוללמסלולזכויותהעברת

.716)בקרןאחרלמסלילמהמסלולות,זכיהעברת
,114.1)1ן.769)(66.9נ)נן."73)(211.23)(נ"

429,2(935)872,44252,11(216,58)(937,121)נטוזכייותהעברתסך

63,2ך663,27885,41454,9160(493,41)נסוצבירה

520(882)445,247051,1514(344,133)גטו(הפסדים)הכנסות

449,861,2286,036,3369,72433,29355,5077,6השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםוכויות

=-==-?==-====-=-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקרן.א

להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.1

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת,("שחברה' (
.בנאמנות("הקרן"להלן
ליוםעד.1968ביוני7ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

ידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008בדצמבר31
.החברה

שירותינותן("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.2
חשבונותואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.לחברהתפעול

שלווהוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוף

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.3
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלתמכך
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרן

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4
החברותלחוקכפופההחברהממשלתיתכחברה.ממשלתיתחברההינההחברה.5

רשותחוזריולהוראותפיועלשהותקנולתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיות
.הממשלתיותהחברות

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

1964-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם
במשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראות,("הכנסהמסתקנות"-להלן)

החברותרשותידיעלהנדרשותובתוספות("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצר
.הממשלתיות

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחרשנוספו
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועדלאחרהסכומים

.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
2003.
.1968-ח"ההשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים

-47-
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2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
שבוצעוהקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2011בדצמבר29שהיה2011
שנעשוהפקדות,זאתעםיחד.2012לשנתהכספייםבדוחותייכללו11.12.30ביום
.2011לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו11.12.30ביום

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

לאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודשיותרארוכההייתה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחיריםערךניירות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיסל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

מוצגותאופציותמכתיבתהנובעותזכותיתרות.שוקשווילפימוצגותאופציות-
."זכותויתרותזכאים"בסעיףההתחייבויותבמסגרת
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(המשך)כללי-1ביאור

(המשו)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

סחיריםשאינםערדניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאם.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

.Bid-Askלתנאיבהתאםהמסחרבזירת
הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאס.ג

בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס
התזריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית

מעקוםנגזרתהריבית.הקרןאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

1BLACK)סחירותבלתיאופציותלהערכתמודלפיעל-אופציותכתבי-

SCHOLES(.
העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוסחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחווים-

סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאזןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח.החוזה
.הענייןלפי,במאזן"זכותויתרותזכאים"סעיףאו"אחריםערךניירות"סעיף

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
.השקעותועדתהחלטתפיעל-סחירותלאמניות-

והלוואותפיקדונות.4
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.ימיםמחודשארוכה

ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות
.לעיל.ג.3.ג.1בביאורכמפורט

חוץבמטבעעסקאות.5
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-
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(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
.EX-היום

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרודיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.7

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות
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ח"ממטבמדדהשינויהקרטשיעורתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםהתשואהשיעורי

ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהבאחוזיםהקרןתשושות.א

201120102009(.)2008

ברוטוהנומינליתהתשואה

,%15.9%63.27%42.3-%14.4מססלכללי
-%66.2%01.2%09.2ח"אגמסטל

-%30.11%69.53-5ן.%29מסלולמניות

נטוהנומינליתהתשואה

%86.8%20.27%65.13-%38.4מסלולכללי

-%40.2%73.1%81.1ח"מסלולאג

-%99.10%33.53-15.ן%5מסלולמניות

.המאוחרלפי-השנהמתהילתאוהמסלולכעילותמתחילתמחושבותהתשיא1ת,.1

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

201020092008ג201

(םיו1חאבן

%17.2%66.2%91.3%80.3(המדדבגיןולפילצרכןהמחיריםמדד

-%14.1-%71.0-%66.7%99.5ב"ארהשלהדולרשלהחליפיןשער

-%73.2%39.6-%23.4%93.12האירושלהחליפיןשער

שנהלסוףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

ן0ן.3.1100.1082.1052(בגיןהמדדלפי)בנקודות,לצרכןהמחיריםמדד

82.355.378.380.3ב"ארהשלדולר

94.474.444.530.5אירו

15-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול

2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהבחשלנכסיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

149)338,135-105,14-43מזומנים1ש11ימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

161,678--288,453873,224ממשלתיותחובאיגרות

885,376229,608-584,12698,997קונצרניותחובאיגרות

756,254912.801--156.547אחריםערךוניירותמניות

329,77סחיריםערךניירותכ"סה

~

1102,833-340,267771,477,2

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

:סחיריםשאינםערךניירות

605,110411-016,111-קונצרניותחובאיגרות

196.7-93-289,7אחריםערךוניירותמניות

196,7605,110504-305,118סחיריםשאינסערדניירותכ"סה

--.-.--------.--י-----------
:1הל11אותפיקדונות

410.99--410,99-בבנקיםפיקדונות

28--28-לאחריםהלוואות

438,99--1-438,99הל11אותפיקדונותכ"סה

-.---.-ץ--------.------------

411,17--340,1071,16השקעותבגיןלקבלשכוייס

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

566---566חשהויתרותחייבים

-ל-.-.--------------------------.--

769,521,1216,059,1609,14340,267934,862,2הנכסיםכלסך

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

(485,1)-(485,1)--(.)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

--==-==;-=-;;=---ב

.זכותויתרותוכאיםבסעיףכלול(')

-52-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדואותביאוריה

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחיייםללא
כ"סהלצרכןהצמדה

561,5-561,5מזומניםושווימזומנים
_________4_=_

"
_______.י_

:סחיריםערךניירות

119.35644.31763.66ממשלתיותחובאיגרות

119,35644,31763,66סחיריםערךניירותכ"סה

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

45-45חובהויתרותחייבים

725,40644,31369,72הנכדיםכליך

-53-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מניותמסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
נכסיםלמטבעללא

כ"סהל"בחוחוץהצמדה

5984-602מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערוניירות

776.3-963739.4אחריםערךוניירותמניות

776,3.963739,4סחיריםערךניירותכ"סה

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

1-.1השקעותבגיןלקבלסכומים

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

13--13חובהויחרותחייביט

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

388,44963355,5הנכסיםכלסך

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה

למדד
נכסיםבהצמדההמחירים

כ"יהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

849,43-512,3-471361מזומניםושווימזומכיס

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

:סחיריםערךניירות

652,823--884,507768,153ממשלתיותחובאיגרות

737,254954,666-435.12126,934קונצרניותחובאיגרות

710.197734.193--024.734אחריםערךוניירותמניות

645,496,1722,982-145,210512,689,2סחיריםערךניירותכ"יה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

473.142527-000,143-קונצרניותחובאיגרות

860,6-221,1-081.8אחריםערךוניירותמניות

860,6473,142748,1-081,151סחיריםשאינםערךניירותכ"יה

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

:והלוואותפיקדונות

269,331--269,133-בבנקיםפיקדונות

65--65-לאחריםהלוואות

334,133--334,133-והלוואותפיקדונותכ"סה

------------------.........-.-......-........
153,15--254,1899,13השקעותבגיןלקבלסכומים

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

391---391חפהויתרותחייבים

------------------------------------:=::=:ך.------------

999,548,1428,272,1260,5145,210832,036,3הנכסיםכלסד

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

(44)-(44)--(")עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויא

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

זכותויתרותוכאיםבסעיףכלול(.1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2010בדעמבר31ליום

למדדבהצמדה
המחירים

כ"יהלצרכןהצמדהללא

195,1.195,1מזומניםושווימזומנים

---------------------------
:סחיריםערךניירות

02.20086,8]ממשלתיותחובאיגרות
07[,28

021,20086,8יחיריטערךניירותכ"סה
107,28

--------------------------
-137חובהויתרותחייבים

137

------------------------------------
353,21086,8הנכסיםכלסך

439,29
--=====--====--ה==-=

-56-



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשד)הצמדהבסיסלפינכסים-3בישו

מניותמסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכהיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

654;653-1מזמניםושווימזומנים

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

1--1-קונצרניותחובאיגרות

281404.5--123,5אחריםערךוניירותמניות

123,51-281405,5סחיריםערךניירותכ"סה

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

6--24השקעותבגיןלקבלסכומים

...........;:.:_...ב..;נ:...................
13---13חובהויתרותחייבים

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

791,551281078,6הנכסיםכלסך

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



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרנ

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחעאיגרות-4ביאור

כללימסלול
בדצמבר31ליום

20112020

:ההרכב.א

:סחירותממשלתייתחובאיגרית

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

678652,823.:6:סחירותממשלתיותחובאיגרות

161,678652,823בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

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

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

92:,114.985691להמרהניתנותאינו

114,985691,921בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות

:584,12435.2להמרהניתנותאינו
584,12435,12ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

698,997126,934סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

211221222ב244222סחירותחובאיגרותכ"סה

12010/12/31נ20בדצמבר31

הכלסךהכלסךקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג

להמרהלא
:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

63.374.368.317.4צמודותבלתי

3.ל78.222.483.37למדדצמודות

6.:47.547.53-ח"צמודותלמט

35.36ממוצעמ"מח

".477.391.3

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

4.:445.4%8(5.ל83(3.3:ל:בלתיצמודות

ן.3%96.ל41(%24.4:.ל14(למדדצמודות
%70.6%70.6%79.5-ח"למטצמודות

2.ל945.3:94(86.4./21.ל59(לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

4ביאור
-

(המשך)סחירותחובאיגרות

ח"אגמסלול
בדצמבר31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

561,25817,15(מ"מק)מועדקצרמלווה

202.41290.12סחירותממשלתיותחובאיגרות

8נ.aafii107בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

2011/12/312010/12/31

:(בשנים)מ"מט.ב

:סחירותחובאיגרות

65.038.0צמודותבלתי

67.086.0למדדצמודות

66.052.0ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%532%26.2צמודותבלתי

%990%52.0למדדצמודות
-

80511לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה
4651.1

עםננננ:



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מניותמסלול

בדצמבר

2010

31ליום

2011

:ההרכב.א

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

-להמרהניתנותאינן

_,בבארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

2010/12/31 2011/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

79.4 ממוצעכ"מח

(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%60.2 לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

-60-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20112010:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

016.111000.143להמרהניתנותבלתי

נמיג1נ6סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה
~

14109

2011/12/312010/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

03.388.2למדדצמודות

56.155.0ח"למטצמודות

02.387.2ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינןחובאיגרות

%29.5%95.2למדדצמודות

%86.51%09.39ח"למטצמודות

4751.50851.3לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

לשנת1ג20הכספייםלדוחוהביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6ביאור
בדצמבר31

20112010

מניותמסלולכללימסלולמניוחשסלולכללימסלול:ההרכב

960,516026,3102,706720,3בארץמניות

-41--(1)ל"בתומניות

uftwמניותהכלסו

Q

222נננננ286נ*826

.ל"בחווהןבארץהןהסחירותמניותכולל(1)

סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור

בדצמברג3

20112010

מניותמסלולכללימסלולמניותמסלולכללימסלול

:בארץסחיריםאחריםערךניירות

196.30750922.27403,1סלתעודות

196,30750922,27403,1בארץסחיריסאחריםערךניירותכ"סה

-........--...----..-.....---------- בחוסחיריםאחריםערךניירות
:ל" סלתעודות

ו,756.254963669.97
"2 סה

756,254963669,197281ל"בחוסחיריםאחריטערוניירותכ"

...==--ב--........-.----....-.-
22Lן,21ב2,284LIUב2סחיריםאחריםערךניירותכ"סה

~

s



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקלעםבאלפי1

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
כללימסלול

1
:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריכןערךוניירותמניות

-851מניות

345,6860,6השקעהקרנות

93221,1(')עתידייםחוזים

%22111:בארץסחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"סה

~

8

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

(443,68)(239,73),(')ח"מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-

200,5400,3עסקאותבשלבטוחותשווי-

%18.0%11.0הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

.וכותיויתרותוכאים"15ביאורראה('1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20112010

:ההרכב.א

410,99269,133בבנקיםפיקדונות

2865לאחריםהלוואות

31והלטאותפיקדונותכ"סה

~

3ננ~4בב2

20112010/12/31בדצמבר31

הכלסךהכלסךהלוואותפיקדונות

:(בשנים)מ"מח.ב

43.207.143.258.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

למדדצמודים
~

1.ן96

~

129751.1u/A4a1.ל06

-64

--
-



והדוחהחברהבמדעילאקימאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

השקעותבגיןלקבלסכומים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

865,7374,5לקבלEXריבית

94550לקבלדיבידנד

453.9235,9לקבלקרןפדיון

1152,15נ.נן4ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

50150למסלוליםהפקדותבגיןחייבים

344250משפטבביתפיקדון

239141מנהלתחברה-חייבים

114adlחובהויתרותחייביםכ"סה



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

מהותיותהשקעות-12ביאור

(המסלולנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיותהשקעותפרוטלהלן

:כאלההיובהםבמסלולים,אחדבתאגידאואחדבמנפיק

מניותמסלול

שיעורבדצמבר31ליונהשיעורמ"בעהפועליםבנק

הנכסיםמסך20112010הנכסיםמסד

2011/12,312010,11,11

%86.4260326%36.5אופציהובכתביבמניות

%01.4215217%57.3מזומניםובשוויבפיקדונות

hEJSEב142נ2ב1כ"סה sa

שיעודבדצמבר31ליוםשיעורמ"בעלאומיבנק

הנכסיםמסך20112010הנכסיםמסד

2011/12/312010/12/31

%37.4234321%28,5אופציהובכתביבמניות

%10.159110%81.1מזומניםובשוויבפיקדונות

211נ12ב42221נ142כ"סה

שיעורבדצמבר31לידנושיעורלישראלכימיקלים

הנכסיםמסך20112010הנכסיםמסך

2011/12/312010/12/31

1.5280328%40.5י23אופציהובכתביבמניות

נתענב28נ%2ננקבבכ"סה

שיעייבדצמבר31לי01שיעיימ"בעפרמצבטיותמעבדותטבע
הכסיםמסך20112010הנכסיםממז

sl / lz/zell2010/12/3נ

%16,6330357אופציהובכתביבמניות

~

5,ל87

בענב2בבaaQכמנבםכ"סה

שיעירבדצמבר31ליוםשיעורמ"בעלתקשורתהישראליתהחברהבזק

הנגסיםמסד20112010הנכסיםממן

2011/12/312010/12/31

1.5270347%71.5י04אופציהובכתביבמניות

21בSQih221212%כ"סה
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2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ענייןבעלי-13ביאור
.הכרעהובמנית'אהנהלהבמניתהחזקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת
ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק

אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות
.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק

(*)במאזןיתרות.1

בדצמבר31ליום

20112010

0134לבמנהלתחברהחייבים

239121

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)

הוצאות.2

שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום
20112010

518.7078.7המנהלתלחברהניהולדמי
518,721928

החדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל
.בקרןשלהםאחוקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופים
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(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-14ביאור
בדצמבר31ליום

20112010

07,3ו,793,938,2616(')בחשבונותיהםשרשומותכפיהעמיתיםוכויות

380180(י.)העמיתיםזכויותשינוי

3.נ173.939.2796.07הכספייםבדוחותהעמיתיםזכויותכ"סה

.%10.0בזכויותהשינץבעקבותהקרןבתשואתהתאורטיהשינוי
~
10.0ל

090,1בסך11.12.30ביוםשנעשוהפקדותכולללא,(ח"שאלפי211אשתקד)ח"שאלפי92בסךהמאזןליוםמעברבחשבוןהפקדותכולל(.)

.(ח"שאלפי558,1בסך2010.12.31ביוםשנעשוהפקדותכולללא)ח"שאלפי

העמיתיםבזכויותלשיוויפירוט('.1

3930המאזןליוםחולקושטרםרווחים

247150החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

ב18באב

זכותויתרותזכאים-15ביאור

בדצמבר31ליים

20112010

485,144פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

7-מנהלתתברה-זכאים

S?_לשלםהכנסהמס

בב2בננזףזכותויתרותזכאיםכ"סה
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2011לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-16ביאור
ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20112010

518.7078.7המנהלתלחברהניהולדמי

11025,2גנ2ניהולדמיכ"סה

בסיסעל,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה

.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאות

.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמימעמיתיהלגבותרשאיתהקרן,תקנונהפיעל

הניהולדמישיעור.חודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

הוא(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוורפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
.(%27.0אשתקד)%25.0

'גמלקופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים'בחוזרשהוגדרכפיהקרןשלהניהולדמישלהשיעור
,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב.(%24.0אשתקד)%25.0הוא(20-2-2005גמלחוזר)

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע

-69-
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(חדשיםשקליםבאלפי1

עמלות-17ביאור
לשנה

בדצמבר31ביום

20112010

917289,1ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

154370(.)חיצוניניהולעמלות

2122121122עמלותכ"סה

.בהןהשקיעהשהקרן,ההשקעהבקרנותהנגביםהניהולדמיהןחיצוניניהילעמלת(.1

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%05.0-%05.0%08.0-%075.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%015.0-%01.0%04.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%01.0-%02.0%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

ש5.215.2(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0-ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.אחרבורסהחברבאמצעות

.זרסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה
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הביטוחתביעת-18ביאור

בדוחות,"הביטוחתביעת"-14בביאור,2003משנתהביטוחתביעתעלמידעראה
.החברהשלהכספיים

הכנסהעלמס-19ביאור

קופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא,גמל

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל.ב
.הפקודההוראותליתרובכפוף

המסהוצאות.זריםערךבניירותהשקעהבגיןהןהקרןשלהמסיםהוצאות.ג
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורנוכוזריםערךבניירותמהשקעות

עדסופיותשומותלחברה.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד
.2009המסשנתוכולל

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
לגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיו
על,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעבידהעובד

לקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינוי
.אחרת

המידעכלאתלקרןמוסליםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוסהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
בלבדאומדןאלא
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2011לשנתהכספייטלדוחותביאורים

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
-כהוא(ח"שאלפי36-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

שלסךכוללהאמורהאומדן.(2010שנתבסוףח"שאלפי980,1-כ)ח"שאלפי419,2
.(2010שנתבסוףח"שאלפי084,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי032,1-כ

,החברההערכתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעסיקיםחמשתעלמידעלהלן
:(ח"שבאלפי)2011בדצמבר31ליוםנכון

אחוב6לשושנצביהריביתהערכתהחובירן'הערכתהמעביד,שם

379379-החקלאיתלקואופרציהפיקוחברית

11284196טייבהעיריית

5659115(.)אלקטרוכימיותתעשיות

3961100ראמהמקומיתמועצה
701686ין'בהלצאתיופיהליהדותמרכז

.בפירוק(*)

התראהמכתביהחברהשלהפיגוריםבנוהלוכנדרשלעתמעתמוציאיהבבנק.ג
.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךהתשלומיםבהעברתהמפגריםלמעסיקים

.הפיגורבדברלעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו
אזהרהמעסיקיםחובותבגבייתהמטפלהמשפטיהיועץבאמצעותשולחתהחברה

.לעבודההדיןלבתיתביעותמגישצריךואם,חייביםמעסיקיםכנגד

'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד
:שלעיל

בונקטהשההסרההטיפול,המעסיסיםשם
היועץידיועליהבבנקידיעללמעסיקהתראהמכתבינשלחוהחקלאיתלקואופרציהפיקוחברית

המעסיקטועןאלולפניותבתשובה.הגביהעלהממונההמשפטי
בימיםהחברהידיעלנבדקותהטענות.שגויבסכוםהמדוברכי
.אלו

תביעתהגישההחברה.הליכיםהקפאתצוהוצאהמעסיקכנגדטייבהעיריית
הנאמןהכרעתעלערערההחברה.בחלקהרקשהתקבלהחוב
ביןמגעיםומתנהליםאביב-בתלהמחוזיהמשפטלבית

.הצדדים
טרם.חובתביעתהגישההחברה.פירוקצוהוצאהמעסיקכנגדאלקטרוכימיותתעשיות

.בפירוקדיבידנדנתקבל
המעסיקחויבהחברהשהגישהמשפטייםהליכיםבמספרראמהמקומיתמועצה

לגבייתביצועבהליכינוקטתהחברה.לחברהחובואתלשלם
.החוב

להסדרדיןפסקשלתוקףניתןמשפטיהליךניהוללאחרין'בהלצאתיופיהליהדותמרכז
בהוראותעמדלאהמעסיק.המעסיקעםשנחתםתשלומים

לאחר.לפועלהוצאהתיקכנגדוונפתחהתשלומיםהסדר
חובוחשבוןעלתשלומיםלבצעהמעסיקביקשתיקפתיחת
יחודשובתשלומיםיעמודלאשהמעסיקככל.פ"ההוצלבתיק
.פ"ההוצלבתיקההליכיםכנגדו
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(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

.השקעהבקרנותח"שאלפי88-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ה
פקעוטרםשמקצתם,מניותמדדיעלובאופציותעתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ו

לאאחריםערךוניירותמניות"8מספרבביאורראהנוסףמידע.המאזןבתאריך
."זכותויתרותזכאים"15מספרובביאור"סחירים

ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור
טיוטות,חוזריםטיוטות,ההוןשוקאגףחוורי,תקנות,חוקיםפורסמו,2011שנתבמהלך
להלן-ההשתלמותוקרנותגמלקופותלענףהנוגעים,שוניםופרסומיםחוקהצעות,תקנות

:שבהםהעיקריים

:והבהרותנהלים,הנחיות,חוזרים,צווים,תקנות,חוקים

-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק-

.2011.1.6ביוםפורסם

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק-
.2011.1.26ביוםפורסם-2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"1-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-

.2011.8.18מיום-לחוורעדכוןמכתבו2011.2.28מיום-"הפנסיוני
'מסתיקון)(פנסיוניובשיווקכנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-

.2011.3.10ביוםפורסם-2011-א"התשע,(3

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסותקנות2011-א"התשע,(השתלמות

.2011.3.14ביוםפורסמו-2011-א"התשע,(תיקון)

מיום-"פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור"2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
2011.3.14.

;2011.3.14מיום-"עדכון-שירותיםלמתןהסכמים"3-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-

.2011.4.13מיום-"עדכון-שירותיםלמתןהסכמיםלחוזרהבהרות"
כספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה"1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר-

מיום-"השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשלאו
מיום,עמיתיםפיצויבנושאותשובותשאלותמסמךפורסםבמקביל)2011.3.15
;2011.8.30מיוםעדכון-ההכרעהיישוםלענייןהוראותניתנובהמשך;2011.3.16

.(2011.11.28מיוםמועדיםדחיית;2011.9.22מיום2'מסועדכוןהבהרות
-"סחירבלתיחובנכסשלהוגןשווילקביעתמודל"3-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-

.2011.3.16מיום
גוףשלסחיריםלאנכסיטשוויחישובבדברהוראות"2-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-

.2011.3.16מיום-"מוסדי
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לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"4-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.3.23מיום-"הבהרה-ממשלתיות

מיום-"ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור"5-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
2011.3.28.

טיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוף"6-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.3.28מיום-"כספיםוהעברתלמשיכהבבקשות

ביוםפורסם-2011-א"התשע,(לחוקהראשונההתוספתתיקון)ערךניירותצו-
2011.6.30.

,(קצרלטווחחובובמכשיריחוץבמטבעבנגזרותעסקותבענייןמידע)ישראלבנקצו-
.2011.4.14ביוםפורסם-2011-א"תשע

קצבהמרצףבחרטההטיפולאופן"בנושא,המסיםרשות-2011/3'מסהכנסהמסחוזר-
.2011.5.1מיום-"לפקודה(ז)(7א)9סעיףלפי

-"הכנסהמסלפקודת173תיקון"בנושא,המסיםרשות-2011/4'מסהכנסהמסחוזר-
.2011.5.8מיום

למעסיקממעסיקעובדיםהעברת"בנושא,המסיםרשות-2011/6'מסהכנסהמסחוזר-
.2011.5.15מיוס-"גמלקופתעלהבעלותהעברתאו/ו

מענקיאו/ומעבודההכנסות"בנושא,המסיםרשות-2011/10'מסהכנסהמסחוזר-
.2011.7.13מיום-"ימיםאריכותלאחרהמתקבלותמוות/פרישה

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק-
חקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק;2011-א"התשע,(7'מסתיקון)(2010

-2011-א"התשע,(8'מסתיקון)(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישום

.2011.7.20ביוםפורסמו

פורסמו-2011-א"התשע,(תיקון)(אחידבחוזההאותיותגודל)הצרכןהגנתתקנות-
.2011.8.4ביום

.2011.8.8מיום-"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"7-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-

.2011.8.10מיום-"ממוחשבתגרפיתחתימה"4-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-

.2011.8.10מיום-"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"1-2-2011גמלחוזר-

ביוםפורסם-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוק- 2011.8.17.

.2011.8.28מיום-"מוסדילגוףשםשינוינוהל"-

צדאצלעיקולהטלתבדברבמידעשימושאיסור"2011/1'מסמידעמאגרירשםהנחית-

.2011.9.20ביוםפורסמה-"שלישי
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-1957-ז"התשי,קיבוצייםהסכמיםחוקלפיחובהלפנסיה[משולבנוסח]הרחבהצו-

.2011.9.27ביוםפורסם

ברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת"8-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.11.13מיום-"הבודדהנכס

ממוצרכספואתלמשוךשמבקשללקוחמידעמתן"65-2011מוסדייםגופיםחוזר-
.2011.11.14מיום-"הבהרה-פנסיוני

)outsourcing(חוץמיקורבשירותישימוש"2011/2'מסמידעמאגרירססהנחית-

.2011.11.21ביוםפורסמה-"אישימידעלעיבוד

בכיריםמשרהנושאי,עניןבעלישלההצבעהאופןבדברגילוי"ערךניירותרשותהנחית-
.2011.11.30מיום-"באסיפותמוסדייםוגופים

.2011.12.6ביוםפורסם-2011-ב"התשע,(חקיקהתיקוני)המסנטללשינויחוק-

מיום-"מוסדייםבגופיםעמיתיםזכויותנתוניטיוב"10-9-2011מוסדייםגופיםחוור-
2011.12.21.

מיום-"והבהרותשינויים-הגמלקופותשלחודשידוח"2-2-2011גמלחוזר-
2011.12.21.

.2011.12.22מיום-"ארוךלטווחהחסכוןנכסיסך"11-9-2011מוסדייםגופיםחוזר-

מיום-"שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"5-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
2011.12.29.

מיום-'רשיוןיבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"6-10-2011ויועציםסוכניםחוזר-
2011.12.29.

:ודוחותחוזריםטיוטות,צוויםטיוטות,תקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

-2011-א"התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת- .2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה

מיום-"הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי"19-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-
2011.3.27.

(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר-

.2011.3.27מיום-2011-א"התשע,(_'מסתיקון)

,(_תיקון)(הפצהעמלות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-
.2011.3.27מיוס-2011-א"התשע

חברות,מבטחיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצוטיוטת-
מיום-2011-א"התשע(טרורומימוןהוןהלבנתלמניעת,ויועציםסוכנים,מנהלות

2011.7.3.
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גורמיםעםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"38-2011מוסדייםגופיםחוורטיוטת-
הנלוותוהתוכניותאיראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיותברשימותמוכרויס

.2011.7.7מיום-"לה

שלפעמית-חדמשיכהבגיןממספטור)הכנסהמספקודתלתיקון(פרטית)חוקהצעת
עלהונחה-2011-א"התשע,(לפחותשנים10שללתקופהשהופקדותגמוליםכספי
.2011.8.3ביוםהכנסתשולחן

מנהלותחברותעלהחליםהשקעהכללי"25-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2011.8.14מיוםשנייהטיוטה-"ומבטחים

רשימת)איראןעםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנותטיוטת
.2011.8.14מיום-2011-א"התשע,(היישוםוועדתעבודתוסדריתאגידים

ניהולמדמיהנחה-תיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת
.כהןאמנוןכ"חשלחוקהצעת-2010-א"התשע,(גילויוחובת

-2011-א"התשע,(...'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר

.2011.9.5מיום

קופתותקנוןביטוחתכניתהנהגתעלהודעהנוהל"55-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
-א"התשע,(...'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקותזכיר"גמל

.2011.9.6מיוםשניהם-2011

.2011.9.6מיום-רגולציהקודקסטיוטת

.2011.9.25ביוםפורסמה-החיתוםבתחוםחקיקהלתיקוניערךניירותרשותהצעת

-2011-ב"התשע,(עמילותדמי)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

.2011.10.25מיוםשנייהטיוטה

מיום-2011-ב"התשע,(_'מסתיקון)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקתזכיר
2011.10.26.

באיגרותמוסדייםגופיםהשקעותלענייןהוראות"64-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2011.11.15מיום-"תיקון-ממשלתיותלאחוב

(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

.2011.12.1מיום-2011-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידעאבטחת)

ברירתמסלוליהקמת)(גמלקופות(פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
מסלולהתאמת"68-2011מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2012-ב"התשע,(מחדל

.2011.12.1מיוםשתיהן-"העמיתלמאפייניההשקעה
ביוםפורסמה,2011-ב"התשע,שנפרדוזוגבניביןפנסיוניחיסכוןלחלוקתחוקהצעת
2011.12.5.

מיוםשנייהטיוטה-"רישיוןלבעלכוחייפוי"41-2011ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
2011.12.7.
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2011.12.7מיום-"ממוחשבתגרפיתחתימה"71-2011ויועציםסוכניםחוזרטיוטת-
.(בנושאהקייםלחוזרתיקוןבטיוטתמדובר)

.(2.7.13:הוראהמספר)"גמללקופתהפקדות"הכלליהחשבחוזר-

תקנותוטיוטת"גמלקופותביןכספיםהעברת"81-2010מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-
,(תיקון)גמלקופותביןכספיםהעברת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח
תיקוןבטיוטותמדובר)2011.12.28מיוםשתיהן,שניותטיוטות-2011-א"התשע
הבהרותמסמךשלשנייהטיוטהפורסמהבמקבילן(בנושאהקיימיםולתקנותלחוזר

."גמלקופותביןכספיםהעברתוחוזרתקנותבנושאסוגיות"
השתלמותבקרןשוניםחשבונותשבהםלתנאיםכללים)הכנסהמסתקנותטיוטת-

שניהם-בנושאהבהרהמכתבוטיוטת2011-א"התשע,(תיקון)(אחדלחשבוןייחשבו
.2011.12.28מיום

ההוןבשוקקסטודישירותיהסדרתלבחינתמשרדית-הביןהוועדההועדהדוח-
(2011.12.29מיוםסופידוח)הישראלי

טיוטותמספרוכןבענףחדשותרגולציההוראותמספרפורסמו2012שנתבתחילת
:ובכללם

ביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
.2012.1.1ביוםפורסם-2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

.2012.1.17מיום-"ענפיותגמלקופותבמכירתתמורה"הבהרה-

-ב"תשע,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
.2012.1.30ביוםפורסמו-2012

.2012.2.5מיום-"ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל"1-9-2012מוסדייםגופיםחוור-

לאישורהשקעהמסלוליולמיזוגגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"1-2-2012גמלחוזר-
.2012.2.5מיום-"הממונה

מחברההנדרשמזעריעצמיהון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
לאישורכללים)הכנסהמסותקנות2012-ב"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלת
במקביל.2012.2.29ביוםפורסמו-2012-ב"התשע,(2'מסתיקון)גמלקופותולניהול
מיום,"מנהלותמחברותהוןדרישות"2-9-2012מוסדייםגופיםחוורלתוקףנכנס
2012.2.16.

הכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"3-9-2012מוסדייםגופיסחוזר-
.2012.2.21מיום-"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיים

ביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות-
גופיםחוורפורסםבמקביל.2012.2.29ביוםפורסם-2012-ב"התשע,(ן)תיק)(עסקאות
.2012.2.28מיום-"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדיים

.2012.1.31מיום,"מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול"5-2012חוזרטיוטת-
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חוזרטיוטת;"ניודממשק-'גנספח"17-2011מוסדייםגופיםחוזרשלשנייהטיוטה-
;"אירועיםוממשקהצטרפותממשק-היונספח'דנספח"75-2011מוסדיוםגופים

מיום-"כספיםוקליטתגבייהממשק-'1נספח"76-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"1-9-2011מוסדייםגופיםלחוורבהמשך)2012.2.2
.("הפנסיוניהחיסכוןבשוק

-2012-ב"התשע,(ניהולדמי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-

.2012.2.7מיום

עלהחליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת-
.2012.2.14מיום-2012-ב"התשע,(ומבטחיםמנהלותחברות

"מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת"10-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת-
.2012.2.14מיום-

וטיוטת"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעותביטוחייסכיסוייםרכישת"חוזרטיוטת-
(גמלבקופותביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

.2012.2.20מיוםשתיהן,שניותטיוטות-2012-ב"התשע

המאזןתאריךלאחראירועים-22ביאור

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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