
ZTOZ 4
~

rh

c

(ט ג

(ט
וי

1 )
* ך1ז

י"
1

4) סז (ס אחגטא4

~
ult 4

~

LLuau



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםמשתלמותקרן

2012שנתידוח

הענייניםתוכן

עמודים

14-2 ההנהלהסקירת

15 המבקרהחשבוןרואהדוח

20-16 הצהרות

22-21 הפנימיתהבקרהעלוההנהלההדירקטוריוןדוח

:כספייםדוחות

27-24 מאזנים

28 והוצאותהכנסותדוחות

35-2 העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

48-36 הכספייםלדוחותביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

הקרןשלכללייםמאפיינים.1

ידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)והרוההחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן* החברה
להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהול

.("החברה"

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1968ביוני7ביוםהוקמההקרן*

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

ושל1451-ח"אגמסלולשל,288הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1452-מניותמסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוהבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי* התנאים
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי*

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנחלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרהההברה*
.נוספיםושירותיםהתפעולבתחוםמשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות*
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי*

התאגידעסקיעלבדוחראהנוסףלמידע.השקעהמסלולישלושהמנוהליםבקרן*
.החברהשלהכספייםבדוהות"הכנסותופילוחשירותים,מוצרים"-6בפרק

.החברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקרןלניהולבנוגעמידע*



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

הקרןעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומיס)שהבשילוהחסכונותשיעור
%35.90,הכלליהמסלולנכסימכלל%89.77הוא2012בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות
.מניותמסלולנכסימכלל%90.69-ו,ח"אגמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגס,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

שניס1.2,הכלליבמסלולשנים8.1הוא2012בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
הדרושהממוצעהומןאתמבטאיםאלונתונים.מניותבמסלולשניס6.2-ו,ח"אגבמסלול

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדי

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
חשנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

496,37(481,2)157,38820,1שכירים

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

414,1(248)544,1118האחרונהבשנהתנועה

ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

לתקנוךבהתאםהמסלולשלהשקעהמדיניות

נכסבכלההשקעותוועדתדעתושיקולהדירקטוריוןמדיניותפיעלמושקעיםהכספים
.התחיקתיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,להשקעההמותר

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

934,862,2לעומתח"שאלפי220,986,2-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%31.4שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"שאלפי

.העמיתיםשלנטושליליתצבירהובקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות
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השתלמותקרן

~

והרוחהחברהבמדעיאקדמאיט
2012לשנתההנהלהסקירת

(המשן)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%03.1-כשהוא,המזומניםושוויהמוומניםשיעור
כלמסך%22.5-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%31.80)שלבשיעור
.הנכסים

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%49.61-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%54.58-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%05.5שלבשיעור
.הנכסים
ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%65.5-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%35.7-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%16.23)שלבשיעור
האחזקהסךאתמקטיניםאשרסחירותהלאבהשקעותמפדיונותנובעתהירידה,הנכסים
.הקרןמנכסי
%47.6שלבשיעורעלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%26.19-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיסכלמסך%09.18-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%50.12-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%18.10-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%86.22שלבשיעור
להקטנתבמקבילל"בחוהנסחרותסלבתעודותההשקעהמהגדלתנובעתהעלייה.הנכסים
.בישראלהנסחריםבאפיקיםההשקעה
הייחוסמדדילתשואתהשרותשואתהשוואת

שיעורשיעור
שיעורתשואתהאפיק
תשואהמדדמנכיי

משוקללתהייחוסייחוסמדדהקרןהשקעהאפיק
%70-100א"ת

(%08,30Countries11מניות

~

MSCI-%30%08.9(3)%73.2

%80-שנים5-2שקליממשלתי
%20%49.6-שנים5-2צמודממשלתי%70.29ממשלתיח"אג

~

)%93.1

%80-60בונדתל
%05.3(5)%20%28.8-שקליבונדתל%80.36(1)קונצרניח"אג

,הוןקרנות,ן"נדלקרנות)אחר
קרנות,סיכוןהוןקרנות

~~
8994.7%02.0המסלולתשואת%20.0,

(גידורקרנות

%61.2%08.0מ"מקמדד%22.3(2)מ"פק,י"פר,ש"עו

0095.100%81.7כ"סה

%89.7המסלולתשואת

(%08.0)(שדפתתשואה)הפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקחיות(1)
.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(2)
.11MSCI-%44.13גCountriesמדדתשואת.100-2114.7א"תמדדתשואת(3)
.%71.4-שנים5-2צמודממשלתימדדתשואת.%93.6-שנים5-2שקליממשלתימדדתשואת(4)
.%37.7-שקליבונדתלמדדתשואת.%51.8-60בונדתלמדדתשואת(5)
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותתרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ח"אגמטלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי369,72לעומתח"שאלפי033,103-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%37.42שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"ש

.צבירהמהעברות

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%08.2-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%68.7-כשיעורםהיהשבח,הקודמתהשנהתוםלעומת(%98.72)שלבשיעור
.הנכסים

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%66.97-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%25.92-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנחתוםלעומת%86.5שלבשיעור
.הנכסים

תוםלעומת,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%11.0-כהוא,האחרותההשקעותשיעור
.זהבאפיקיתרותהיולאשבה,הקודמתהשנה

שיעור
מדדתשואת

הייחוסייחוסמדדלתקנוןבהתאםהשקעהמדיניות

4,2-'
%71.4המסלולתשואת

(%76.0)(עודפתתשואה)הפרש

-5-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

מניותמסלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

ח"שאלפי355,5לעומתח"שאלפי230,9-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
מהעברותבעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%36.72שלעלייה,2011בדצמבר31ביום

.צבירה

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%74.3-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%24.11-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%75.66)שלבשיעור
.הנכסים

תוםלעומת,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%60.9-כהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
ההשקעהבמדיניותמשינוינובעתהעלייה.זהבאפיקיתרותהיולאשבה,הקודמתהשנה
.במניותלהשקעהבנוסףח"ואגמ"במקגםלהשקיעהוחלטלפיו,המסלולשל

שלבשיעורירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%28.45-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%51.56-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%88.19)

ההשקעהלהגדלתבמקבילבישראלהנסחרותבמניותההשקעהמהקטנתנובעתהירידה
.ל"בחוהנסחריםבאפיקים

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%08.41-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%99.31-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%43.28שלבשיעור
להקטנתבמקבילל"בחוהנסחרותסלבתעודותההשקעהמהגדלתנובעתהעלייה.הנכסים
.בישראלהנסחריםבאפיקיםההשקעה

שיעור
מדדתשואת

הייחוסייחוסמדדלתקנוןבהתאטהשקעהמדיניות

יהיובמסלולמההשקעות%50לפחות
%65-100א"תנכסבכלהשקעה,לכךבכפוף.במניות

MSCI-%25ע(Countries11פיעל,ל"ובחובארץ,להשקעההמותר
%10%31.8-מ"מדדמקמדעיותפיועלהתחיקתיההסדר

וועדתדעתושיקולהדירקטוריון
.ההשקעות

%65.6המסלולתשואת

%66.1הפרש
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותערן

2012לשנתההנהלהסקירת

הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתהחברה

הקרןנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

נזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

ההשתלמותבקרןשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
.מניותבמסלול43.1-ו,ח"אגבמסלול11.1,הכלליבמסלול21.1הואלמשוךרשאים
היתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה
.שצברו

2012/12/31נזילות
(ח"שובאלפינכתים(ובשנים

מניותמסלולח"אגמסלולכללימטלול
384,812,2882,102206,9וסחיריםנזיליםנכסים

--779,16שנהעדשלמ"מח

--894,151שנהמעלמ"מח

163,515124אחרים

220,986,2033,103230.9הכלסל

ובמסלוליםשנים16.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
ועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שניס0-האחרים
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועד

כבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכל
.שניםאפסשלמ"מח

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקרןעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
."הקרן

שוקסיכוני2.4

.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות
הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון

.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיטהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהיקירת

(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,לשבועייםאחתהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
וחבריםההשקעותיועץ,התיקמנהלנציגיביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדת

פועלתוהיאהאוצרבחווריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת
.התיקמנהלהמלצותועלשלההפעילותנוהל

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2012בדצמבר31ליום

אוחוץבמטבעלמדדבהצמדה
הכלסךאליובהצמדהלצרכוהמחיריםהצמדהללא

ת"שאלפי
כללימסלול

629,430,1357,056,1234,499220,986,2המסלולנכסיסך

ח"אגמסלול
269,49764,53-033,103המסלולנכסיסך

מניותמסלול

015,6-215,3230,9המסלולנכסיסך

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2012בדצמבר31ליום

-ל%+%1

אחוזים
:ההשקעותתיקתשואת

%49.2(%35.2)כללימסלול

%59.2(%48.2)ח"אגמסלול

%06.0(%06.0)מניותמסלול



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

החייםבמכשיריםהשקשתעטרמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2012בדצמברג3ליום

מטןשיעורבמדדנסחרותבמדדנסחרות
הנכסיםהכלסךל"בחוהיתרמניות100א"ת

%ח"שאלפי

משקענף

sz0/sse%20--052,116בנקים

617,17-787,224404%4"ביט

225,2-420,5645,7%1ביוסד

273,66423,1337,21033%8%16טכנולוגיה

317,35742466,28525.6%11ושירותיםמסחר

056,40027,3-083,43%7ובינוין"נדל

205,1371199,16405,3$1%27תעשיה

196,32-719,6915,38%7ואחזקותהשקעה

606,31-398,10004,42%7וגזנפטחיפושי

93,5326,91066,57510251ג547,478הכלסד

מניותמסטל

2012בדצמבר31ליום

מסושיעורבמדדנסחרותבמדדניחרות
הנכסיםהכלסךל"בחוהיתרמניח100א"ת

%ח"שאלפי

משקענף

944%23--944בנקים

132%3--132חטבי

40%1--40ד"בי

59656-652%16טכנולוגיה

1a/oג3056-3ושירותיםמסחר

' 30451-355St/eובינהו"נדל

%30נ,257--257,1העשיה

242%6--242ואחזקותהשקעה

246o/6e--246מזנפטחיפושי

3-179%גג066,4הכליך

~

QQ1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אשראיסיכוני3.4

אתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקרןהשקעותאתמחלקתהחברה
או(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחות
סכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימיבדירוג

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו.תנאיהועלההשקעה
להתמודדשנועדומגבלותהקובעות,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל
.האשראיסיכוןעם

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2012בדצמבר31ליום

כ"יהסחיריםשאינםסחירים
ח"שאלפי

כללימסלול

452,805,1673,168125,974,1בארץ

809,30-809,30ל"בחו

261,836,1673,168934,004,2חובנכסיהכלסך

ח"אגמסלול
621,100-621,100בארץ

104621-621,100חובנכסיהכלסך

מניותמסלול

886-886בארץ

886-886חובנכסיהכלסך

-10-



והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)מקומידירוג,2012בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

מניותמסלולח"אגמסלולכללימסלול

בארץסחיריםחובנכסי
634,025,1007,85886ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

-789,431354,11ומעלהAAבדירוג

-040,343260,4עדםBBBבדירוג

---888-מנמוך

--989,4מדורגלא

452,805,1621,100886בארץסחיריפחובנכסיהכלסו

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

בארץסחיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

--012,125ומעלהAAבדירוג

--171,42עדםBBBבדירוג

--888490,1-מנמוך

--673,168בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

125,974,1621,100886בארץחובנכסיהכלסך

.+Aועד-ע(כולל14דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(')

-11-



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליטבאלפי)

(המשד)לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)בינלאומידירוג,2012בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

כללימטלול

ל"בחוסחיריםחובנכסי
:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

783,3ומעלהע(ע(בדירוג

002,14עדםBBBבדירוג

888024,13-מנמוך

809,30ל"בחוחובנכשיהכלסך

.+Aועד-ע(כוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(י)

-12-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפינ

:סחיריםושאינםסחיריםחובבנכסיהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.3.4

2012בדצמבר31ליום

מניותמסלולח"אגמישלכללימילח

%כוטס%םמס%כוםס

כ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפי

משקענף

%0-373,431%22863,5%6בנקים

%0-833,64%3208,1%1מטוח

%0-988%0-015יוסדב

%0-581,27%1668%1שכנוהגיה

%0-127,149%8902,2%3ושירותיםמסחר

468,161So/o875,3%4-%0ובינהן"נדל

%0-139,21%1836%1תעשיה

%0-051,109%5261%0ואחזקותהשקעה

%0-%0-262,2%0עזנפטחיפושי

%0-%0-478,11%1אחר

00נ634,025,1%51008,85%84886%ממשלתי

934,004,2%100621,100%100886%100הכלסד



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינסחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

(י)באחוזים,2012בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור

~~

85.0ומעלה

1409.3

88802.38

19.57מדורגולאBBB-מנמוך

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליייכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאס,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיתביועצתנעזרתהחברה

פיגוריםחובותבגביתלטיפולנוסףמשפטי-יועףבשירותיוכןשלההדירקטוריון
.ממעסיקים

-14-
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שללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרו

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

עלהדוחותואתוההוצאותההכנסותעלהדוחותאת,2011-ו2012בדצמבר31לימים('הקרןי" השינויים
הינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםהעמיתיםבזכויות

אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהשאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריות
.ביקורתנועלבהתבסס

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

"חשבוןרואי
מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתוררך

הצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההבישרתאתלתכנן
שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית
המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים
הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנובכללותה

לגבימקלליםחשבונאותלכלליבהתאם,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
הבחינותמכלהאוצרבמשרדחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראותובהתאםגמלקופות

פעולותיהתוצאותאת,2011-ו2012בדצמבר31לימיסהקרןשלהכספימצבהאת,המהותיות
.תאריכיםבאותםשהסתיימולשניםשלההעמיתיםבזכויותהשינוייםואת

כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת"בדברב"בארהPCAOBלתקניבהתאס,גסביקרנו
", דיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי

הקרןשלכספי שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012,בדצמבר31ליום
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013במרץ21מיוםשלנווהדוחcosoידיעלשפורסמה
.הקרןשלכספידייוחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

//

ע~

.ג.:ע
2013במרץ21,אביבתל

6492090-03.פקס6442888-03.טל69719אביב-תל12וולנברגראול'רח
2ח-נ-92090א

'

:FM%,697ן,59ז[442-972נ]
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןיוררהצהרת

כהות)להבטחתשניתנווהמצגים)שננקטהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,קניגסברגמודי,אני

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכמפייסהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012לשנת("הקרן"-להלן)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבנכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
*

.דיןכלפיעל,אחרדם
,ןן

ר"יו,קניגסברגמודיתאריך

-

להעייייו
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-ו"התשסהדירקטוריותודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,כהןלילך,אני

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012לשנת("הקרן"-להלן)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

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

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/..-ם--זך

ל"מנכ,כהןלילךתאריך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

בפועלכספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012לשנת("הקרן"-להלן)

,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.2
עובדהשלמצגבחםחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות
לא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

,הדוחותאתשבחנתיולאחר,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,לידיעתיבהתאם.3
תוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולות

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברה

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן)
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהירה,כהןלילך,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012לשנת("ההשתלמותקרן"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםההשתלמותבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןיההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,ההשתלמותלקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאפריסידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
,ההוןשוקעלהממונהולהוראות

קרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוההשתלמות

-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום,הגילוילגבי
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:ההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

-וכן;ההשתלמות
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.ההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~יוי,--2(4
-
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
בפועלכספיםמנהלהצהרת

שלוגילוייםיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתכבקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוייכהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,אבודרהםדודח"רו,אני

:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012לשנת("ההשתלמותקרן"
נכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.2

שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשל
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בו

.בדוח
כספיומידעהכספייםהדוחות,ונלוותשכרענייניכוללתשאינה,ידיעתיעלבהתבסס.3

,הכספיהמצבאת,ממהותיותהבחינותמכל,נאותבאושמשקפיםבדוחהכלולאחר
למועדיםההשתלמותבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות

.בדוחהמכוסיםולתקופות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,ההשתלמותלקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי
,ההוןשוקעלהממונהולהוראות

קרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוההשתלמות

-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום,הגילוילגבי
שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד

,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:ההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

-וכןןההשתלמות
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.ההשתלמותלקרןהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדיוקסוריוןשליום
(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיות

2007-ח"התשס

לאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
בקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעי
.ההשתלמותבקרןכספידיווחעלנאותהפנימית
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

עלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למיקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קומומודל"
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספיהדיווחעלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרה

.אפקטיביתהיא2012.12.31ביוםהמסתיימת

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל ן,

קניגסבמודי

הדירקטוריוןר""

,4-ק

כלכייל,כהןלילך

בפועלכספיםעהל,אבודרחםדודח"רו

19/ילג

תאריך
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיטהשתלמותקרן

כטפידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריתשלדוח

וגילוייםשחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
של" .(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

במדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,('ייהחברהי:להלן)מ"בעוהרוחהחברה
.כספידיווחעלנאותה
:להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת

שלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננה(ההשתלמותיקרן"
חשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברה

לכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובלים
הינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכות

שלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביות
.כספידוח

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קרןשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעלההשתלמות

Committee-השלהפנימיתהבקרהבמוקע of Sponsoring Organizations of the Treadway

)Commission (gqho.31ליוםכי(50!05י10)מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרה,2012צמלר,ב

רקטוריון/הלקניגסברץמודי

/

,/,/'ע4-
,כהןלילך

~
ע'ל"נכ

--/

-/ 1-_נ=יע

נ,אבודרהדודח"רו
~

בפועלכספיםףמנעל

5//4~2
תאריך
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ושותיעמי-בן,רשף,רהב

,ש

,פ%"41"
והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלהמניותלפעליהמבקרהחשבוןלואה"ד

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברחיסכתביטחההוושוקעלהממתהלהוראותבהתאט

והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
המשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליום("יהקרן'להלן)מ"בע
0Sponsoring,-הידיעלשפורסמופנימיתבקרהשל Organizations,0Commi

~

ee
קרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.)coso-להלן)Treadwayחסו58ווחחוס0

לקיוםאחראים("המנהלתהחברה":להלן)מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיסההשתלמות
פנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםהקרןשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקרןשלכספידיווחעל
עלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורף
.ביקורתנו

Acc-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
~

unting Oversight Board0יח8קוחסPllblic
)PCAOB(רואילשכתודיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

מידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתתנדרשאלהתקניםפי-על.בישראלחשבון
כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימהאםביטחוןשלסבירה

שקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.הקרןשל
עלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשה
.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכון

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

ביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
לכלליבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותשבי

וחיסכוןביטוחההוןשוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםגמלקופותשבימקובליםחשבונאות
קרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.הממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרד

בפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתהשתלמות
הוצאתםלרבות)הקרןנכסישלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סביר

דוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותה
שוקאגףשלהגילוילדרישותובהתאםגמלקופותלעימקובליםחשבונאותלכלליבהתאםכספיים
והוצאתכספיםושקבלתהממשלתיותהחברותרשותולהנחיותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

ובכפוףהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטורווןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקרןשלכספים
גילויאומניעהלגביבטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו,דיןפי-עלהחליםולהוראותלכללים
שיכולה,הקרןנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועד
.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיות

.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובעתמגבולותיהבשל
לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו

.אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותllSWD11בגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרות
.לרעהתשתנההנהלים

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
~בדצמבר31ליוםהקרןשל zelzבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס

.cosoידיעלשפורסמהפנימית

"שלהכסלעיםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרני
31לימיםרן

והדוחבדצמבמ2012אביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלושאחתולכל,2011-ו2012בדצמבר
ril)wכספידוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2013במרץ21מיום,

"
._-)

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

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
177,33606,155מזומניםושווימזומנים

3297.2036.18חובהויתרותחייבים

474,35642,173

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

פיננסיותהשקעות
4768,937,1622,742,1סחיריםחובנכסי

5673,168454,210סחיריםשאינםחובנכסי
6245,579837,520מניות

7323,377103.293אחרותהשקעות

009,063,3016,767,2הפיננסיותההשקעותכלסך
------------------------

483,098,3658,940,2הנכסיםכלסך

-=ה==

8-485,1זכותויתרותזכאים

483.098.3173.939,2העמיתיםזכויות

483,098,3658,940,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

=;========

.מחדשסווג(.)

~"המצורעהביאורים
.הכספייםמהיוחותנפרדבלתיחלקהועט

דח"רוכהןלילך/קניגסברגמודיאישורתאריך

~

דרהם
בפועלכספיםמנהלל"ומנכדירקטור/הדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(.)2012ביאור

שוטףרכוש
693,30443,149מזומניםושווימזומנים
108977.17ן3חובהויתרותחייבים

801,32420,167

-----------------------
פיננסיותהשקעות

4261,836,1859,675,1סחיריםחובנכסי

5673,168454,210סחיריםשאינסחובנכסי
6066,575811,517מניות

7419.373390.291אחרותהשקעות
419,953,2514,695,2הפיננסיותההשקעותכלסך

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

220,986,2934,862,2הנכסיםכלסך

=-====;

8-485,1זכותויתרותזכאים

220.986.2449.861.2העמיתיםזכויות

220,986,2934,862,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.מחדשסווג(.)

.הכשפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-25-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש

139,2561,5מזומניםושווימזומנים

316145חובהויתרותחייבים

300,2606,5

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

פיננסיותהשקעות

4621,100763,66סחיריםחובנכסי

-7112אחרותהשקעות

733,100763,66הפיננסיותההשקעותכלסך

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

033,103369,72הנכסיםכלסו
;

-

033,103369,72העמיתיםזכויות

033,103369,72העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.מחדשסווג(-)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-26-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מניותמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

ביצמבר31ליום
2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש

מוומניסושווימזומנים
חובהויתרותחייבים

פיננסיותהשקעות

סחיריםחובנכסי
מניות

אחרותהשקעות

הפיננסיותההשוגעותכלסך

הנכסיםכלסו

345602

373616

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

4886-

6179,4026,3

7792,3713.1

857,8739,4

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

91230355,5

===-;-

230,9355,5העמיתיםזכויות

230,9355,5העמיתיםוזכויותהתתחייבויותכלסך

;=;.
.מחדשסווג(.)

,הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2011(*)2012ביאור
(הפסדים)הכנסות

336,2841,1מזומניםושוויממזומנים

---------------------
:מהשקעות

609,139305,36סחיריםחובמנכסי

320,20273,4סחיריםשאינםחובמנכסי
(579,151)171,32ממניות

(384,14)201,36אחרותמהשקעות

--
301,228(385,125)

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

68213אחרותהכנסות

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

(331,123)705,230(הפסדים)ההכנסותכלסו

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

הוצאות

9825,6518,7ניהולדמי
10250,2071,1ההשקעותניהולעמלות

13975,1255,1מסים

050,11844,9ההוצאותכלסך

------------------------
(175,133)655,219לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

=-=-

.מחדשמוג(.)

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהתברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמברג3ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

(הפסדים)הכנסות

205,2721,1מזומניםושוויממזומנים

-----------------------
:מהשקעות

434,135236,35סחיריםחובמנכסי

320,20273,4סחיריםשאינםחובמנכסי
(800,150)996,31ממניות

(285,14)011,36אחרותמהשקעות

761,223(576,125)

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

68213אחרותהכנסות

------------------------
(642,123)034,226(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9608,6407,7ניהולדמי
10171,2043,1ההשקעותניהולעמלות
13964.1252.1מסיס

743,10702,9ההוצאותכלסך

------------------------
(344,133)291,215לתקופההוצאותעל(הפשיית)הכנסותעודף

=--=-==

.מחדשסוג(י)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות
ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

הכנסות

122105מזומניםושוויממןומנים

--------------------
:מהשקעות

154,4069,1סחיריםחובמנכסי
-3אחרותמהשקעות

157,4069,1

279,4174,1ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9202100ניהולדמי
106623ההשקעותניהולעמלות

268123ההוצאותכלסך

------------------------
011,4051,1לתקופההוצאותעלהכגסותעודף

=;=====

.מחדשסוג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהתברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוטשהסתיימהלשנה
1נ20(*)2012ביאור

(הפסדים)הננסות

915מזומניםושוויממוומניס

----------------------
:מהשקעות

21סחיריםחובמנכסי
(779)175ממניות

(99)187אחרותמהשקעות

383(878)

------------------------
(863)392(הפסדים)ההכנסותכלסך

----ץ-------

אתנ:ה41

91511!זעזיניוזוו

1135()וווניוזוולוזוזשזקוגווו!גמו'

13113מסים

------.-----י 3919ההוצאותכלסך

------------------------
(882)353לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

========-==
.מחדשלוג(.)

.הכספייםמתרוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאעדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצדפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(*)2011

173,939,2796,071,3השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

--------..---.-..
476,326246,322גמוליםמדמיתקבולים

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

(694,243)(215,262)לעמיתיםתשלומים

--------............
לקרןצבירההעברות

752,11128,9השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירתהעברות

(128,87)(358,136)השתלמותלקרנותהעברות

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

(000,78)(606,124)נטו,צבירההעברות

-----------.---...
לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(175,133)655,219והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

483,098,3173,939,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.מחדשסוג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

2012(*)2011

449,861,2286,036,3השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

648,317644,317גמוליםמדמיתקבולים

-------------..-...
(200,237)(242,253)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות
659,9593,8השתלמותמקרנותהעברות

256,6950,4מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(764,84)(504,130)השתלמותלקרנותהעברות

(716.50)(337.40)מסלוליםביןהעברות

(121,י93(926,154)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(344,133)291,215והוצאותהכנסותמדוחמועבר
------------------------------

220,986,2449,861,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.מחדשסווג(מ

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(*)2011

369,72433,29השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

468,7474,3גמוליםמדמיתרשים

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

(461,6)(832,8)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

765,1378השתלמותמקרנותהעברות

743,39474,50מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(907)(667,5)השתלמותלקרנותהעברות

(073.5)(824.7)מסלוליםביןהעברות

017,28872,44נטו,צבירההעברות

--.---..........--
לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

011,4051,1והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

ליוהעמיתיםזכויות
"

033,103369,72השנהשלבדצמגר31ט

-ח

.מחדשסווג(*)

.הכשפייטמהדוחותנפרזבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהגיאודים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מניותמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ב31ביוםשהסתיימהלשנה
2012(*)2011

5455077,6השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

360,1128,1גמוליםמדמיתקבולים

------------........
3ק)(141)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

328157השתלמותמקרנותהעברות

343,3134,2מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(457,1)(187)השתלמותלקרנותהעברות

(769.1)(181.1)מסלוליםהעברותבין

(935)303,2נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(882)353והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

230,95455השנהשלביצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

=;=;=4

.מחדשסרג(.)

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהביאורים



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכאפייםלדוחותביאורים

כלליץ1ביאור

ידי-עלבנאמנותמנוהלת("הקרן"להלן)והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן
.מ"בעוהרוחהחברהבמדעילאקדמאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
.1968ביוני7ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
,2005-ה"התשס,גמעוקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
,(נכסיםשוויחישוב)גמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
ידיעלהנדרשותובתוספות("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון
.הממשלתיותההברותרשות

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוהותההשוואהמספרי.3
הנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלהודרבהתאם
בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספייםבדיווחים

2012.

וההתחייבויותהשסיטהצגת.ב

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

הייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריופיקדונותמזומנים-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושהיותרארוכה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמיומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

-36-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב
המשי

)

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות.2

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-
בשוקאולישראלמהוךבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפי,בונסחרתשהיאמוסדראחר

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסתירותשאינןפיננסיותהשקעות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,הברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאס.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעתולאבמידה.ב

.םAsk-8לתנאיבהתאםהמסחרבזירת
הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאס.ג

בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס
התזריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית

מעקוםנגזרתהריבית.הקרןאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

משלושהארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,בבנקיםפיקדונות-
ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוהותכלוליםוהלוואות,חודשים
.לעיל.גקטןבסעיףכמפורט

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
.השקעותועדתהחלטתפיעל-סחירותלאמניות-

חוץבמטבעעסקאות.4

בהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער

.המאוןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-
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והרוחההברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

לקבלודיבידנדריבית.5

לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-
.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן

וטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזסחירהמניהעלדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריךעדהתקבל

העמיתיםזכויות.6

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינם

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניטשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201220112010

(ובאחוזים

%44.1%55.2%28.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

(%99.5)%66.7(%30.2)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער
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והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חויההתרותחייבים-3ביאור

גדצמבר31ליוםמצרפי
2012(*)2011

969,1412,17(..)לקבלודיבידנדריבית

159230המנהלתהחברה

344.מוסדות

16950הפקדותבגיןחייבים
--

6בנ222222חשהויתרותחייביםהכליך

בדצמבר31ליוםכללימילול

2012(.)2021

955,1141,17(י.)לקבלודיבידנדריבית

153222המנהלתהחברה

344.משפטבביתפיקדון
--

121,222222חצההתרותחייביםהכלסך

בדצמברג3ליוםח"אגמסלול

נ201(*)2012

-10לקבלריבית

57המנהלתהחברה

14638הפקדותבגיןחייבים
--

261%חפהויתרותחייביםהכלסך

בדצמברנ3ליוטמניותמסלול

גנ20(.)2012

41(..)לקבלודיבידנדריבית

11המנהלתהחברה

2312הפקדותבגיןחייבים

--
2821חמהמתרותחייגיםהכלסך

.מחדש"סו(.1
.לקבלפדיוןגםכולל,2011בשנת(.מ
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר%3ליוםמצרפי
2012(*)1%20

527,111,1924,744ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

241,826698,997להמרהניתנותשאינן

22,1נ2242ב268,12סחיריפחובנכסיהכלסי

בדצמבר31ליוטכללימסקל

2%20(*)2011

634,025,1161,678ממשלתיותחעאגפת

:קונצרניותחובאגרות

627,810698,997להמרהניתנותשאינן
--

Laסחיריםחובנכשיהכלסך

~
aaa2asa

בדצמבר%3ליוםח"אגמסלול

2012(*)2011

007,85763,66ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

-614,15להמרהניתנותשאינן

di%1262,66סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותמילול

2012(.)2011

-886ממשלתיותחובאגרות
--

_;1_.186סחיריםחענכסיהכלסך

.מחדשסווג(.)
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

:קונצרניותחובאגרות

638,94016,111להמרהניתנותשאינו

024,74410,99בבנקיםפיקדונות

1128לאחריםהלוואות --

035,74438,99

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

A6UES454סחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

~

מ2

.סחיריםלאחובבנכסיהשקעהאיןהמסלוליםביתר

.מחדשסווג(*1



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
2012(.)2011

416,578986,519סחירותמניות

829851סחירותלאמניות

32.520שע245.52מניותהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2011(ל2012

237,574960,516סחירותמניות

829851סחירותלאמניות

266,222Rמניותהכלסך

~
all

בדצמבר31ליוטמניותמסלול

2011(ל2012

179.4026.3סחירותמניות

1121025%מניותהכלסך

.מחדשסווג(.)

-42-



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אתרותהשקעות-7ביאור

מצופי

בזצמבי31סים,הרכב.א
2012(.)2011

סחירותאחרותהשקשת

!466,372665,86סלתעודות

-676מבניטמוצרים

142,373665,86!

סחירותשאינןאחרותהשקעות

181.4345,6סיכוןהוןוקרנותשהקעהקרנות

93-עזריםמכשירים

81

~

4438,6

;;

!323,377103,93אחרותהשקעותהכלסך

.מחדשסיוג1-)

:נגזריםמכשירים.ב

העסקאותשידלתאבמונחיהמוצג,הבסיסשכסטו),החשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדותלדנאריךשיעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליוט

20122011

(239,73)-זרמטבע

כללימסלול

גדצמבר31ליוםיהרכב.א
2011(י)2012

סחירותאחרותהשקעות

674,368952,284סלתעודות

-564מובניםמוצרים

238,36952

~

284

--

סחירותשאינןאחרותהשקעות
181.4345.6סיכוןהוןוקרנותהשקעתקרנות

93-עזריםמכשירים

8,6נ181.44
.---------

90ט419,373291אחרותהשקעותתכלסל

.מחדשסווג,ל

:נגזריםמכשירים.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמגר31ליום

20122011

(3ן,239)-זרמטבע



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוהותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

(המשך)אחרותהשקעות-7ביאור

אגנחמסלול

בדצמבר31ליום:הרכב

2012(.)2011

סחירותאחרותהשקעית
-112מובניםמוצרים

נמנןאחרותתשקעותהניסך

מניותמסלול

בדצמבר31לייט:הרכב
2012(.)2011

סחירותאחרותהשקעות

,,792,3713סלתעודות
2,נ2221ג%אחרותהשקעותהניסך



והרוחהחברהבמדעילאקדמאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

זכותויתרותזכאיט-8ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20122011

485,1-נגזריםבגיןהתחייבויות

זכותויתרותזכאיםהכלסך
.ב-

_
~

Ld

ניהולדמי-9ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדצמבר31

20122011

לגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
o/2e%2הדיןהוראותפיעל

%22.0%25.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור
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2ג20לשנתהכשפייםלדוחותגיאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותניהלקמלות-10ביאור

בדצמבר1נביוםשהסתיימהלשרה

2012201120122011

שישרח"שאלפי

מצרפי
545,1917%063.0%059.0(')ניירותערךשלומכירהקניהעמלת

:חיצוניניהולעמלות

168154%006,0%005,0(יי)השקעהבקרנותהשקשתבגין

-%018.0-537(יי)סלובתעודותלישראלמהוךבנכסיםהשקעהבגין

2021,פ25עמוניתכ"סה

מליח"מ
471,1889%065.0%061.0(*)ערדניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

168154%006,0%005.0(ריהשקעהכקרנותהשקשתבגין

-%018,0-532('י)סלובתולדותלישראלמחוץבנכסיסהשקעהבגין

ב24121114עשיותכ"סה

ח"אגמסלול

6623%035.0%029.0(לערךניירותשלומכירהקניהעמלות

ב512עמוניתכ"סה

מניווןמטלי

85%086.0%083,0(י)ערךניירותשלומבירחקניתעמלוני ניהולעמלות
:חיגוגי

-%075,0-5(*')סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

5ב1עמלותכ"מת

_העסקאותמחוורמתוךמחושבהשיעור(י)

.(חודשיםסופילפי)הקרחהמסלולשלממוצעתנכסיםיתרתמתוךמחושבהשיעור(*.)

השקעהמסלוליתשואות-1גביאור

ממוצעתתשואהברוטונומינליתשנתיתתשואה

לשניםברוטונומינלית

Zell2011101020012008המלאותשהוצ1ו

באחוזים

%52.4-%15.96351.27%42.13-%89.7%14.4כללימסלול

1.3י%71.4%66.2%01.20954.2-12(לח"אגמסלול

%18,0-%30,11%69,53-%65.6%29,15(')מניותמסלול

.הממצועתהתשואהבחישובנכללהלא2009שנתולפיכך2009/2/32ביוםלפעולחתלוהמסלולים(ל
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

קשוריםוצדדיםענייןרעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

והגופיםהחדשההכלליתההסתדרות,ממשלתיותחברות,ישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשורים

קשוריטוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

20122011

aaaב022מנהלתחברהחייבים

550עלעמדההמנהלתהחברהשלרבעוחסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטשערךהיתרה

.ח"שאלפי

קשוריםוצדדיםענייןגעליעםעסקאות.ב
ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר31

20122011

222,2ם*222המנהלתלחברהניהולדמי

_.2_127(*)השקעותניהולעמלות
.2012מינוארהחללברוקרתשלומים(.)

מסים-13ביאור

הקרן.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל
בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה

.ל"
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-14ביאור

עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובהוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקים
.זהתוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
-כהוא(ח"שאלפי61-כבסךעתידילפירעוןהמחאותובניכויהתשלומיםהעברת

סךכוללהאמורהאומדן.(2011שנתבסוףח"שאלפי419,2-כ)ח"שאלפי784,1
.(2011שנתבסוףח"שאלפי032,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי686-כשל

חודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרןהתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים,ויותר
צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

.השקעהבקרנותהקרןמכספיח"שאלפי47-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ב


