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 !כימצחיר Iשנבדורםאני,

ביוםשהשת"םלרבעון,ייהקרן")(להלןלמשפטניםהשתלמותקרןשלהרגעוניהדוחאתשקרתי . 1

31.3.20 I1 ייהדוח").(להלן,

Z . שלמצגבוחשרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחדייעתי,עלבהתבשש

יהיולא Iמצגיםאותםנכללובהןהנשיכות,לאורבושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה

בדוח.המגושהלתקופחבהתייחסמטעים

באופןמשקפיםכדוחהבלולאחרכספיומדיעהרבעונייםהגספייסהדוהותידיעתי,עלבהבתשש . 3

אתוגןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצגאתהמהותיות,הבחינותמגלנאות,

גדוח.המכוסותולתקופותלמוזעיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינויים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוחצחרהחירים l:המהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

,וכן-קרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים

כאלה,ונהל,סכקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואואכלח,ונהליםכקרותקכענו )א(

בחכרהאחריםדייעללדייעתנומואכלקרן,המתייחשמחותישמידעלחבסיחהמיוזעים

 iהדוחשלההכנהתקופתבמחלךבפרסהמנהלת

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחגואוכשפי,דיווחעלפנימיתכקרהקבענו I(ב

שחדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגכיביסחוןשלשנירחמדיהלשסקהמיועדת

 iההוןשוקעלהממונהולהוראותמקובליםחשנוN;נותלכלליבהאתםערוכיםחכספיים

משקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגכיוהנהליםהבקרותשלהאפקסיביותאתהינרכנו )ג(

בחתבששבדוחהמכוסההתקופהלתום Iהגילוילגבי Oוהנהליהבקרותשלהאפקסיביותלגבי

וכן- Iהערכתנועל

I (זהברבעוןשאירעכשפידיווחעלהמנהלתהחברהשלחפגימיתכבקרחשינויכלבדוחגילינוד

החברהשלהפנימיתחבקרהעלמהותי,אבופןלהשפיעשצפוישביראומהותי,אבופןשהשיפע

.וכן-לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלת
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 Iלקרןהנוגעכשסידיווחעל

I (הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייסכלאתא

לרשום,המנהלתחחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםשביראשרכשפי,דיווחעלהפנימית

וכן- Iלקרןהגובעכשפימידעעלולדווחלשבםלעכד,

I (אחריםעודביםמעורניםאוהחנהלהמעורבתבחמהותית,שאינחוביןמחותיתביןתרמית,כלב
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 1כיחיר i:מ jסוויר'ראובואבי,

גיום I:Iשהסת"לרגעון,ייהקרן")נלהלולמשפסניםהשתלמותקרושלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1

ייהדרח").(להלו' 31.3.2011

שלמ~גבוחסרולאו:נהותיתעובדהשלנבוןלאמצגבלכוללאינבוחדוחדייעתי,עלגהתכסס . 2

יהיולאמצגים,אותםבכללוכהוחנסיכותלאורכר,שנבללרשחמצגיםכדיהנחרץמהרתיתעובדח

רכוח.חמכוסהלתקופהבהתייחטמסעים

אכופןמשקפיםבדוחחכלולאחרכספיומידע I:Iהרבעוכייהכספייםהדוחותדייעתי,עלבהתבטס . 3

אתוןבהקרןשלהפעילותאות I:;תוואתהכטפיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלאנות,

בדוח.המכוסותולתקופותלמודעיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזנויותהשינויים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרחהירים J:המהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

,וכו"קרןשלכטפידיווחעלהפניסיתולבקרההגילוילגביובהלים
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 ;הדוחשלחחבנהתקופתבמחלןבפרסהסנהלת

כספי,דיווחעלפנימיתבקרחקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתכקרחקבענו )כ(
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וכן" Iהערכתנועל

זהכרבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלחפנימיתבבקרהשיבויכלבדוח,יליבו )ד(

החברחשלחפנימיתהבקרחעלמהותי,אכופןלחשפיעשצפויטביראומחותי,באופןשחשפיע

וכן" ./י,"'חבונעכספידיווחעלהמנהלת

לדירקסוריוןחמבק,רהחשבוןלרואהבילינוזוחצהרהחמצהיריםחמנהלתבחברחואחריםאכי . 5

הפנימיתחבקרחלגביביותרחדעכניתהערכתנועלבחתבסטחדירקטורי,ן,שלחביקורתולוועדת

לקרן:חנוגעכספידיווחעל

הבקרהשלבהפעלתחאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםחליקוייםכלאתנא)

לרשום,חמנהלתחחברחשלביבולתהלגגועשצפוייםסביראשר ,יפס<;;דיווחעלחפנימית

וכן· Iלקרןהנוגעכספימדיעעלולדווחלסכםלערכ,

עובדיםמערדביםאוהחנהלחמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתביןתרסית,גלנכ)

כספידיורחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקדילהסשישאחרים

לקרו.הנוגע
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ככנקמזומנים

מועדקצריפקדונות
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יהלוואיתפיקדינית

בכנקיספיקדונות

במשכנתאותמכוטחותחלוואות

לקבלושכומיםדיבידנדריבית.

ההשקעןתכלסד
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הנכשיםלכשד
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למשפטניסהשתלמותקרי

יבנייסוהוצאותה:כנסותדוחות
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סחיריסשאינסערימנייררת

קונצרניותחובאגרות

אחריםעןרמניירות

והלוואותמפיקדרנרת

בבנקיספיקדונות

במשכנאתותמכוטחותחלוואות
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האצורת
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28 27 2qc2 
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התקופהלתחילתהעמיתיסזכויות

הפרשות

מעכידהפרשות-שכיריס

עוכדהפרשות-שכיריס

אחרותהפרשות

למסלוליסהעכרות

ההפרשותכלסד

תשלומים

שכיריסלעמיתים

ממסלוליסהעכרות

התשלומיםכלסד

זכויותהעכות

הקופהחשבונותאלזכויותהכערת

הקופהמחשבונותזכויותהעכרת

נטוזכיוות,הבערת

נסיציברה

נסו(הפסדים)הכנסות
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לכל' 1-אברר

למשפט~'םהשתלמרתקרן
בינייםהכשפייסכדרחרתאבררים

גערגושלפ'הiגמקובל'iגחשבואנותכלי'אותiגלפ'מצומצמתבמתכונתנערכואלוב'ג"iגדוחות . 1
 . 2010דבצמבר 31י'וiגהקרושיהמבוקר'iגהדוחות

הד'ווחתקג'הוראותאתהמח'לחוזרוחסגווב'טוחההוו,שוקעיהממוגהפרסם 7/5/07ב'ום . 2
הב'גלאומ"םהכספ'הI'דוחתקג'י"שום . 1/1/06מ'וiגהחלמוסד"iג,בגופ'םהב'גיאומ"iגהכספ'

הקרו.שלהכספ"םהדוחותעימהות'תהשםעהא'ו

י'ועורב'הסהקרועמ'ת'המשפטג'ם.וא'גוד'שראלדמ'נתב'וק'בוצ'הסגiגבעקבותהוקמההקרו . 3
תפעול.'ומנהיגספ'כנאמולקרומשמשבע"מהפועל'םבגקהצ'בור.'בשרות
שלאורגג'זצ'ה")-הר"(מחדשהארגווהי'ר 1.1.1סב'וiגהושלםגמלקופותחוקלהוראותבהאתם
החברהאתוגםהקופהאתגם'חד'והמג'יהתאג'ד'תקוםההקרוה"תהההל'רלהשימתעדהקרו.

המנהלת.
המנהלתהחברהב'וור'שומ'תמשפט'תחשבואג'ת,הפדרהגעשתהמחדשהארגווהל'רבמסגרת
החברהבנוסף,הקופה.עמ'ת'לטובתבנאמנותהמנהלתהחברהשiגעלגרשמוהקופהוגגס'יקופה

הרהטרם(החברההתאג'ד'תהקופהשיההתח"בו'ותגלאתעצמהעיי'טולהתח"בההמגהית
גיפ'מבע'דעובד'חס'לס'וםהתח"בו'ותלמעטשל'ש"םודדצ'םהקופהעמ'ת'גים'אורגנ'זצ'ה)

החברה.עודב'

יחברההמאת'םלתקנווהחברהתקגווותוקוהגמליקוםתחדשתקנוונעררמחדש,הארגוובמסגרת
החברות.רשם 'ד'עיאושרהמנהיתהחברהותקגווהאוצרמשדר 'ד'עיאושרוהתקנונ'םהמגהלת.
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