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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

הקרןשלכללייםמאפיינים.1

קרןלניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרן*
.("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות

."התאגידפעילות"-1בפרקהחברהבדוחראההחברהעלנוסףמידע*

החברה.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11ביוםהוקמהחברה* היא
.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברה

אוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדתענפיתהקרן*
לרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיהבתאגיד
בארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקבילבדירוגעובד

.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשרשהדירקטוריוןאחרים

הואמניותללאהמסלולושל382הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1404

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן*

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוהבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים
מעבידולביןהעמיתביןכמוסכםהםמהשכרההפקדותשיעורי,הקרןלתקנוןבהתאם
לפחותשלישחודשמדילקרןהואאףישלםשהעמיתובלבד,הדיןלהוראותובהתאם
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכמפיס.מעבידושמשלם,מהסכום

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי*
ליוםעדלקרןתפעולשירותיהעניק("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק* 2013.

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתניהליהבבנקזובמסגרת.12.31
.דיןכללהוראותובכפוףהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים

שלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו
,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתים
.אחריםשלישייםולצדדים

התפעולשירותיהפסקתבדברבכתבהודעהלחברהיהבבנקהעביר2013.06.10ביום
-אישלמהנימוק,2014.01.01מיוםהחלהבנקמןזהשירותהמקבלותהקופותלכלל

.אלהשירותיםמתןבגיןהבנקרווחיות
בנקעםוהתקשרהחדשמתפעללבחירתתחרותיהליךערכההחברה,האמורלאור
שירותילקבלתלאומימקבוצתמ"בעההוןשוקשירותילאומיועםמ"בעלישראללאומי
לחברהלתתממשיךיהבבנק.יהבבנקבמקום,2014בינואר1מיוםהחלתפעול

.2013לשנתהנלוויםודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותים

כלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותניהול-אסבןאי.בי.אי*
החלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםועבורההחברהבשםופועלת,מכךהמשתמע

השקעותועדתוהוראותהדירקטוריוןלמדיניותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעל
.זומדיניותבמסגרתהניתנותהחברהשל בעסהרפועליםבחברת(קסטודיאן)במשמרתמוחזקיםהקרןנכסי.

.מ"
.מניותללאומסלולכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה* .המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקרןלניהולבנוגעמידע.
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2013לשנתההנהלהסקירת

הקרןעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
%43.85-והכלליהמסלולנכסימכלל%43.61הוא2013בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות
.מניותללאמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגס,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותו

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

9.1-והכלליבמסלולשנים8.1הוא2013בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך

שכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מניותללאבמסלולשנים
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתים

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

905,59(259,5)936,61228,3שכירים
ביתרהחשבונותמתוכם

ללאח"ש500עדשל
982,2(812)554,3240האחרונהבשנהתנועה

ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

המסלולשלההשתעהמדיניות

שלדעתהשיקולפיועלהדירקטוריוןמדיניותפיעליהיוהמסלולבמסגרתההשקעות
.החוקיההסדרפיעל,ל"ובחובארץ,להשקעההמותרנכסבכלההשקעותוועדת

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

328,161,2לעומתח"שאלפי737,309,2-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%87.6שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"שאלפי

.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקינוןהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%83.4-כשהוא,סהיריסשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%51.6-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%86.25)שלבשיעור
חדשותהשקעותמבצעתולאוכמעטסחיריםבנכסיםבהשקעהמתמקדתהקרן.הנכסים
באופןקטןוחלקםלשיעוריןנפדיםהקיימיםסחיריםהלאהנכסים.סחיריםלאבנכסים

.הקרןנכסימסךהדרגתי

שלבשיעורעלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%43.12-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיסכלמסך%14.11-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%57.11

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%70.20-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%60.18-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%30.11שלבשיעור
הריביתרקעעלהמניותבאפיקהקרןאחזקתשיעורעלה2013שנתבמהלך.הנכסיס
וגםבמניותישירותגםבוצעהההשקעה.זהבאפיקעודפתלתשואהוההערכההנמוכה

,בארץההשקעהחשבוןעלל"בחובאפיקההשקעההוגדלה,כןכמו.סלתעודותבאמצעות
.המקומיהשוקעלרגולטוריםאיומיםובגללכלכליתכדאיותמשיקולי

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

שיעור
תשואהמדדתשואתהאפיק
משוקללתהייחוסהקרןמנכיי

באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזיםתשקעהאפינן
,סלתעודות)מניות

%50-100א"תקרנות,אופציות

%54.29MSCIA(נאמנות

ll

Countries-%50%69.17%23.5(**ל

%50שנים5-2שקליממשלתי

%27.1(**..)%50%71.3שניס5-2צמודממשלתי1341.34ממשלתיח"ג"

קרנות)קונצרניח"ג"
60%35.6%04.2בונדתל%08.32(*)סלתעודות,אמנות:

,ן"נדלקרנות)חר"
קרנות,סיכוןהוןקרנות
%50.8%06.0המסלולתשואת%68.0תיקי,גידורקרנות,ות

מזומנים,שכנתאות"
(ח"מט:
%50.8%30.0המסלולתשואת%57.3(".)מ"פק,י"פר,ש"גו

%00.100%90.8כ"יה

%50.8המסלולושואת

%40.0תפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(.)
עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(..)

.מ"פק,פרסי,ש" תמדדתשואת('.')
.Countries111MSCI-%25.20מדדתשואת.2.15נ%-100א"

%87.2-שנים5-2צמודממשלתימדדתשואת.%54.4-שניס5-2שקליממשלתימדדתשואת(.י*"
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מניותללאמסלול

אלפי519,49לעומתח"שאלפי596,49-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאין
קוווההשוניםההשקעהבאפיקיהרווחיות.%16.0שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםשלנטוהשליליתהצבירהידיעלברובה

לתקנוןבהתאםהשקעהמדיניות
ללזיהיוהמסלולבמסגרתהשקעות[

ו"באגההשקעותהיקף.ניות"
מתיקן%50לפחותיהיהכמשלתי
לאמווובכפוף,במסלולהנכסים .
מדיניורפיעלהחוסכיםכספיושקעו

)שדעתהשיקולפיועלדירקטוריון[
המותונכסבכלההשקעותועדת.

ההסדופיעל,ל"ובחובארץ,השקעה:

.וחוקי

המסלולושואת

(עודפתתשואה)ופרש

ייחוסמדד

%50שנים2-0ממשלתיותמדדיות

קבועהריביתממשלתיותשקליות
%30שנים2-0

%20מ"מק

מדדתשואת
הייחוס
באחוזים

%07.2(*)

%24.2

(%17.0)

(.)%07.2=%20.%69.1+%0

~
*%25.2+%50*%12.2
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הקרןשלהתיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנחלתהחברה

הקרןנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתירימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
ביהםהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

נזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהגויליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
סבורההחברה.מניותללאבמסלול17.1-ו,הכלליבמסלול54.1הואלמשוךרשאים
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

2013/12/31נזילות
(ח"שבאלפי)נכסים(בשנים)

מניותללאמסלולכללימסלול
380,179,2576,49וסחיריםמיליםנכסים

-107,20שנהעדשלכ"מח

-495,92שנהמעלמ"מח

755,1720אחרים

737הכלסו
,309.2596.49

ללאובמסלולשנים12.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
ועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים0-מניות
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועד

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

עמיתיוכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקרןעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע הקרן
".

שוקסיכוני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמהליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםההליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
ומתקבלות,ההשקעותבוועדתהחבריםביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטות

והיאההוןשוקעלהממונהבחוזריכנדרשבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
בגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיופועלת
האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת,חובהסדר

ח" .ההשקעותמנהלהמלצותועלשלהכלליותבאסיפותהצבעותנוהלעלבהתבסס

מטבקוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2013בדצמבר31ליום

חוץבמטבע
בהצמדהאולמדדבהצמדה

הכלסךאליולצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

502,184,1385,781850,343737,309,2המסלולנכסיסך

בסיסלנכסיחשיפה
מכשיריםבאמצעות

(306,99)(181,96)-(125,3)דלתאבמונחינגזרים

מניותללאמסלול

219,27377,22-596,49המסלולנכסיסך

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2013בדצמבר31ליום
-

%1+
----

%1-

אחווים
:ההשקעותתיקתשואת

%38.2(%18.2)כללימסלול

%37.1(%32.1)מניותללאמסלול
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הונייטבמכשיריםהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2013בדצמבר31ליום

מסושיעורבמדדנטהרותבמדדנסחרות
הנכסיםהכלסדל"בחוהיתר"מני00גא"ת

11ח"שאלפי
משקענף

226,51-333,2559,53%19בנקים

969,10-584,8553,19%7ביטוח

495-261,13756,13%5ביוסד

792,10195294,9281,20%7טכנולוגיה

096,17-456,18552,35%12ושירותיםמסחר

977,33252,2489,10718,46%16ובינוין"נדל

386,31669916,18501971%18תעשיה

8-761,2845,20%7ג,084ואחזקותהשקעה

981,14-976,9957,24%9וגזנפטחיפושי

985985%0--אחר

00ג006,189116,3055,95177,287%הכלסך



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

אשראיסיכוני3.4

הדוחותאתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופחהשקעותאתמחלקתהחברה
שלפנימיבדרוגאו(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספיים

.תנאיהועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםההשקעותמנהלי
.האשראיסיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הדיןהוראותלפיפועלתהחברה,כןכמו

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2013בדצמבר31ליום

כ"סהסחיריםשאינםסחיריט

ח"שאלפי

כללימסלול

645,288,1502,111147,400,1בארץ

279,42-279,42ל"בחו

924,330,1502,111426,442,1חובנכסיהכלסך

מניותללאמסקל
439,48-439,48בארץ

439%4-439,48חובנכסיהכלסך



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)מקומידירוג,2013בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

מניותללאמטלולכללימסקל

בארץסחיריםחובנכסי
879,743640,45ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

523,271799,2ומעלהAA:בדירוג

-618,267/(עדBBBבדירוג

-625.5מדורגלא

645,288,1439,48בארץסחיריםחובנכסיהכלסך

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

בארץסחיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

-670,70ומעלה/(11בדירוג

-068,40/(עדBBBבדירוג

-764מדורגולאBBB-מנמוך

-502,111בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

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

HQhiiI422,48בארץחובנכסיהכלסך

+14ועד-/(כולל/(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן
2013לשנתההנהלהיקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)לדירוגיםבחלושהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)בינלאומידירוג,2013בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

כללימסלול

41235 ממשלתיותחובאגרות
אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

111815

191927

61302

279,42

ומעלה/(/(בדירוג

/(עדBBBבדירוג

מדורגולאBBB-מנמוך

ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

+ג ועד-/(כוללןנדירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(")
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(תישיםשקליםבאלפי)

מניותללאמסלולכללימטלול

%סכום%סכום

"מסהח"שאלפי
כ"מסהח"שאלפיכ

משקענף

746,225%16800,2o/6eבנקים

452,42o/3e-%0ביטוח

%0-612%0ביוסד

%0-170,10%1טכנולוגיה

%0-546,72%5ושירותיםסיחר

%0-482,197%14ובינוין"נדל

%0-947,22%1תעשיה

604,74o/5e-%0ואחזקותהשקעה

%0-222,54%4אחר

645,741%51639,45%94ממשלתי

426,442,1%100439,48%100הכלסך



המדינהלעובדיהשתלמותערו

2013לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

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

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים,2013בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
AA35.0ומעלה

109.2
BBB52.21

76.76מדורגלא

משפטייםושיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
וכןההוןשוקאגףעלהממונהמאתכספייםעיצומים/לקנסותהחברהחשופה,בנוסף
,התקנות,החקיקהפיעלשנקבעובכלליםתעמודשלאככל,הממשלתיותהחברותרשות
במתכונת,הדיןפיעללרשויותומדווחתפועלתהחברה.עליההחלותהדיןהוראותויתר

עמידהלצורךפנימיתואכיפהציותממונהמעסיקההחברה.הנדרשיםובמועדיםהנדרשת
.הדיןבהוראות

שלההדירקטוריוןישיבותלליווי,שוטףמשפטיייעוץלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה
.הצורךבמידת,לקרןכספיםבהעברתמעסיקיםפיגוריבנושאולטיפול,נוספותוועדות

-13-
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שללעמיתיםהמבקרהחשגוןראהדוח
המדינהלשבדיהשתלמותקרן

-ו3%20,בדצמבר31לימים("הקופה"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרם
באותםשהסתיימומהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלותדוחותוהוצאותהכנסותדוחותואת2012

לעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכים
עלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו.("המנהלתהחברה"-להלן)מ"בעהמדינה
בתאריךדיעהעליהםשחיווה,אחרמבקרחשבוןרואהידיעלבוקרוקודמותלתקופותכספייםדוחות.ביקורתנו

.2012,במרך21

דרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
במטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפי-על.973נ-התשלייג,חשבונןרואהשלפעולתו
מידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעיתהצגתהכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיג

שיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשל
נאותותהערכתוכןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושל

.דעתםלחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגה

הקופהשלהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
מהשניםאחתלכלשלההעמיתיםבזכועתוהשינוייםפעולותיהתוצאותואת2012-ו2013,בדצמבר31לימים

שוקעלהממונהלהוראותבהתאםנקבעואשר,והדיווחהחשבונאותלכלליבהתאםתאריכיםבאותםשהסתיימו
גםקופותולניהוללאישורקלליםהכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההון

"
ד"התשכ,

-1964.

עלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהץ(408-הלתקניבהתאם,גםביקרנו
בהתבסס,2013,בדצמבר31ליוםהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידי
ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעל

~
coso19מיוםשלנווהדוח

.הקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014,במרץ

"
/ןינן,ייפ(
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.2014,במרך19,אביב-תל
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המדינהלעובדיהשתלמותערן

הדירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחת)שניתזהמצגים)שננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-)"התשם(הדירקטוריוןדוח)הכספייםהדוחות

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-לתלן)2013לשנת

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

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

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםחקרןשל

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

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותותחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

אומנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-15-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

נכזבתלהבטחתשניתזזוהמצגיםשננקטוהפשלתבדבימסףדוח)הממשלתיותהחבאתלתקרתבהתאם
2005-התשספוהדירקטוריוהודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1 .(הדוחות-להלן)2013לשנת

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

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

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליס
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

אומנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאענהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-16-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

ל"סמנכהצהרת
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

2005-ו"התשסהדירקטוריםודוחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013לשנת

שלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

,בדוחות

מגל,נאותבאותמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

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

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,שהיוככל,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

אומנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים

מאחריאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,אחראדםכל

,.23.דן
"

גו
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

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

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

("הגמלזקופת:להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.(ייהדוחיי:להלן)2013לשנת

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתילמיטב.2
אותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגים
,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתילמיטב.3

בזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-יכן,הגמלקופתשלכספידיווח%הפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונחולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליסהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
סביראשר,שהיוככל,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגועשצפויים

-וכןןהגמללקופתהנוגעכספי
מעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

בבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלה
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימית

מאאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,קאחר"זריודב

ן'fq..4.(י

ז-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

ל"סמנכהצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מיסדייםגופיםלחיירבהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

(הגמלייקופת":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1

.("והדוח:להלן)2013לשנת
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

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

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבנכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן,הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
סביראשר,שהיוככל,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגועשצפויים

-וכןןהגמללקופתהנוגעכספי
מעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

בבקרהמשמעותיתפקידלהםקישאחריםעובדיםמעורביםאוההנהלה
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימית

דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריסעאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

9ד'%',י

~

כי
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
(כיפידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלנוחותהממשלתיות

2007-ח"התשס

לעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעהמדינה
.ההשתלמותבקרןכספידיווחעלנאותה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

עלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,ווהערכהעלבהתבסס."קוסומודל"
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספיהדיווחעלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרה

.אפקטיביתהיא2013.12.31ביוםהמסתיימת

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

//ל
קמכן,י1.1."1

ד.ל.לי
תאריך"

-20-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה":להלן)מ"בע

.כספי
תוכננה("הגמלקופת":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת

והצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדי
בישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותה

הבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות
הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימית
.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולות

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע(120"מ10ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקותהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבססbelievesl(31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2013בדצמבר

/ר3

ע)ע

ן.,יץ"

ל"סמנכ,עיון-פשהגיהיח"רו

תאריך
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TOV YAKAR

I

FRIEDLANDERעסקיםבמינהלMBA,פרידלנדראלוןח"רו

I

C.P.A

~

sr.)t MBA)01]4
.((מייסד,סקי)דוהרצלח"רו

~
ERZL DUNSKY

'

C .P .

IA

asr

שללעמיתיםהמבקרהחשמןרואתדוח
המדינהלעמדיהשתלמותקרן

כיפידיווחעלפנימיתבקרהבדברוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהשאותבהתאט
31ליום("הקופה"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013,בדצמבר
the Treadway Commission01Sponsoring Organizations01Committee(להלן-~rcosotr(.הדירקטוריון

לקיוםאחראים("המנהלתהחברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיהתשתלמותקרןלניהולתחברהשלוההנהלה
,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםהקופהשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה

עלדעהלחוותחיאאחריותנו.תמצורףכספידיווחעלפנימיתבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת
.ביקורתםעלבהתבססהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

Public(-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Company Accounting Oversight Board

~

CAOBבדברב"בארה
נדרשאלהתקניטפי-על.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצוכפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורת
הבחינותמכל,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכעמאיתנו

פנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.הקופהשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיות
שלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעל

כנחוציםשחשבנוכאלהאחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרה
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנומבוריסאס.לנסיבותבהתאם
שלהמהימרתלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
נקבעואשר,והדיווחהחשבונאותלכלליבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווח

כללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
גסקופותולניהוללאישור

"
מדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.1964-ד"התשכ,

העסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהלים
נרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ן(מרשותההוצאתםלרבות)הקופהנכסישלוההעברות

להוראותבהתאםנקבעואשר,והדיווחהחשבונאותלכלליבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרש
ולניהוללאישורקלליםהכנסהמסלתקעתובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונה
גמקופות

"
להרשאותבתתאםרקנעשיםהקופהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת,1964-ד"התשכ,
במועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

השפעהלהםלהיותשיכולה,הקופהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהופרטתהעברהאושימוש,רכישהשל
.הכספייםהדוחותעלמהותית

הסקת,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
לבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכוןחשופהכלשהימכתיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידשבימסקנות

.לרעהתשתנתהנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימות

הקופהשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנחלתהחברה,לדעתנו
ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013,בדצמבר31ליום

coso.
2013,בדצמבר31ליוםהקופהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

דוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014,במרץ19מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושהסתיימהולשנה
.כספיים

/יעיעייר=(ש

ושותיסוראיהבעצרנובל
חשמןרואי .2014,במרץ19,אביב-תל
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~
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור -
--

שוטףרכוש
מזומניםושווימזומנים 562,101746,100מזומניסושווימזומנים

3575.1369.1חובהויתרותחייבים

137,103115,102

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

פיננסיותהשקעות

4363,379,1148,325,1סחיריםחובנכסי

5502,111730,140סחיריםשאינםחובנכסי
6177,287860,240מניות

7154.478994.401אחרותהשקעות

196,256,2732,108,2הפיננסיותההשקעותכליד

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

33הנכסיםכלסך

~

59

~

2847,210,2

י;י

8676758זכותויתרותזכאים

657.358.2העמיתיםזכויות
089.210.2

33העמיתיםחכויותההתחייבויותכלין

~

359,2847,210,2
=~vג;

חלירבלתהמצורפי10מהוויםהביאורים
~

הכספייעמהדוחותופיד

עם1"
-23-
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~
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש
425,100547,98מזומניםושווימזומנים

3555.1350.1חובהויתרותחייבים

980,101897,99

---------------------
פיננסיותהשקעות

4924,330,1847,277,1סחיריםחובנכסי
5502,111730,140סחיריםשאינםחובנכסי
6177,287860,240מניות

7154,478994.1אחרותהשקעות

~

4
757,207,2431,061,2הפיננסיותההשקעותכלסך

737,309,2328,161,2הנכסיםכלסו

========-=

8671753זכותויתרותזכאים

066,309,2575,160.2העמיתיםזכויות

737,309,2328,161,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

=--

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהביאורים

-24-



המדינהלעובדיהשתלמותערו

מאזנים

מניותללאמסלול
(חדשיטשקליםבאלפי)

3ןביאור

שוטףרכוש

137,1199,2מזומניםושווימזומנים

32019חובהויתרותחייבים --

157,1218,2

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

פיננסיותהשקעות

4439.48301.47סחיריםחובנכסי

439,4801הפיננסיותההשקעותכליך

~

47

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

596,49519,49הנכסיםכלסך

-=ג-ג

855זכותויתרותזכאיס

591,49514,49העמיתיםזנויות

596,49519,49העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

---

.הכשפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

גדצמגר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הסעדיה)הכנסות

658479,2(365)מזומניםושוויממזומנים

--------------------------------
:מהשקעות

577,64778,100166,44סחיריםחובמנכסי

234,10768,17435,4סחיריםשאינםחובמנכסי
(552,71)923,44462,21ממניות

(207,35)709,67219,40אחרותמהשקעות

443,187227,180(158,58)

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

421873אחרותהכנסות

(606,55)120,187903,180(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9141,7219,7862,6ניהולדמי
10907,1953616ההשקעותניהולעמלות

13108.1109.1683מסיס

156,10281,9161,8ההוצאותכלסך

(767,63)964,176622,171לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

----=

.הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויטהמצורפיםהביאורים
-26-



והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

606443,2(398)מזומניםושוויממזומנים

-----------------------------------
:מהשקעות

503,63487,99453,43סחיריםחובמנכסי

234,10768,17435,4סחיריםשאינםחובמנכסי
(552,71)923,44462,21ממניות

(207,35)709,67219,40אחרותמהשקעות

369,186936,178(871,58)

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

421873אחרותהכנסות

(355,56)013,186560,179(הפסדים)ההכנסותכליך

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

הוצאות

9988,6073,7794,6ניהולדמי
10896,1943607ההשקעותניהולעמלות

13108,1104,1683מסיס

992,9120,9084,8ההוצאותכליך

----------------------------------
(439,64)021,176440,170לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלץמהוויםהמצורפיםהביאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

הכנסות

335236מזומניםושוויממזומנים

------------------------------------
:מהשקעות

074,1291,1713סחיריםחובמנכסי

074,1291,1713

107,1343,1749ההכנסותכלסך

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

הוצאות

915314668ניהולדמי
1011109ההשקעותניהולעמלות

13-5מסים

16416177ההוצאותכלסך

943182,1672לתקופההוצאותעלהכנטותעודף

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-28-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

089,210,2057,013,2310,067,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

613,338433,327477,316גמוליםמדמיתקבולים

---....--........-----...........-
(248,269)(550,262)(982,302)לעמיתיםתשלומים

---..-..-............--------
לקרןצבירההעברות

521,10333,17993,6השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירההעברות

(708,44)(806,56)(548,74)השתלמותלקרנותהעברות

(715,37)(473,39)(027,64)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(767,63)964,176622,171והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

657,358,2089,210,2057,013,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-29-



המדינהלעובדיהשתלמותקרו

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011

575,160,2130,980,1991,047,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

-.........................--.........-
274,334712,323385,314גמוליםמדמיתקבולים

-----.....----------------
(455,266)(305,258)99ק,676)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

211,9983,12816,6השתלמותמקרנותהעברות

958,2072,1466,1מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(807,43)(907,55)(853,72)השתלמותלקרנותהעברות

(827.15)(550.13)(444.1)מסלוליםביןהעברות

(352,51)(402,55)(128,62)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(439,64)021,176440,170והוצאותהכנסותמדוחמועבר

066.309,2575,160,2130,980,1השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

בדצמבר31ביוםשתסתיימהלשנה

201320122011

514,49927,32319,19השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

339,4721,3092,2גמוליםמדמיתקבולים

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

(793,2)(245,4)ק,306)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

310,1350,4177השתלמותמקרנותהעברות

444,1550,13827,15מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(901)'(899)(695,1)השתלמותלקרנותהעברות

ם.466)(072.1)(958,2)מסלוליםביןהעברות

929,15637,13(899,1)נטו,צבירההעברות

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

943182,1672והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

591,49514,49927,32השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיהזכויות

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרת("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרן.א
.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניבקרן
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
ממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשסגמת
,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיהבתאגידאו

מקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקבילבדירוגעובדלרבות
כאמורעובדשהיה,וגמלאיהצטרפותואתיאשרשהדירקטוריוןאחריםבארגונים
.זובהגדרה
בניהולעוסקת("החברה":להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
.הקרן
.1981במרץ11ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

הגדרות.ב
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים

כללים)הכנסהמסובתקנות2012-ב"תשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)
.1964-ד"תשכ,(גמלקופותוניהוללאישור

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

בכלבעקביותהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי
:כדלקמןהינם,המוצגותהתקופות

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
,2005-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
גסקופות)פיננסייסשירותיםעלהפיקוחלתקנות

"
,(נכסיםשוויחישוב)

ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

וההתחייבויותהככפיסהצגת.ב

שנקבעו,ההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורט,ההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ממזומנים(הפסדים)בהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומניםושווי
-32-



המדינהלעובדיהשתלמותערו
2013לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשן)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

סחירותפיננסיותהשקעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
הסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוקשווי

מתורגםל"בחוהשוקשווי.2013בשנתהאחרוןהמסחרביום,בורסהבאותה
מסווגותל"הנהמניותכל.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשערילפילשקלים
.ל"בחוסחירותכמניות

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

הזוכההחברהידיעלשנקבעלשערוךבהתאם-סחיריםשאינםחובנכסי-
.זהלנכסשערוךשניתןככל,מחיריםלציטוטבמכרן

העתידיהמחיראתבהשבוןהמביאהנוסחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-
פיוסעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאוןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח.החוזה
המצבעלבדוח"זכותויתרותזכאים"סעיףאו"אחרותהשקעות"סעיף

.הענייןלפי,הכספי
שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-

שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחוקה
.המאזןליוםעדההשקעהמקרן

החלטתוראומהמנפיקציטוטיםלפי-)CDOכגון)מורכביםפיננסייםמכשירים-
.החברהשלההשקעותועדת

בהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסחרהופסקשבהם,חובאגרות-
אושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכות,בגינןלתשלומים

.החברהשלההשקעותועדתידיעל

במטבעחוץעסקאות.3
בהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לקבלודיבידנדריבית.4

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

EX

.
לתאריךעדהתקבלוסרס,EX-היוםאתעבראשר,דיבידנד-לקבלדיבידנד-

.המאזן
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשן)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

העמיתיםוכויות.5
עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
העמיתיםבנכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמה,פירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינם

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

גילוילהםשניתן,תלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
התוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכן,הכספייםבדוחות
.אלומאומדניםשונותלהיותעשויות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011

(ובאחוזים
%91.1%44.1%55.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

%66.7(%30.2)(%02.7)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער

-34-



המדינהלעובדיהשתלמותקרו

2013לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

551,1325,1לקבלודיבידנדריבית

2035הפקדותבגיןחייבים

49אחרים

24575L62Sחובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

551,1325,1לקבלודיבידנדריבית

16-הפקדותבגיןחייבים

49אחרים

--
ג.11555350חובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

20132012

2019הפקדותבגיןחייבים

222נחובהויתרותחייביםהכלסך



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

753,793932,800ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

610,585216,524להמרהניתנותשאינן

371321148ע363%סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

114,748631,753ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

810,582216,524להמרהניתנותשאינן

9847%1427רר924,14סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותללאמילול

20132012

639,45301,47ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

-800.2להמרהניתנותשאינן

31סחיריםחובנכסיהכלסך

~

ש!48311
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

סחיריםשאינםחובנכשי-פביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

:קוגצרניותחובאגרות

467,55509,67לחמרהניתנותשאינן

035.56221.73בבנקיםפיקדונות

110גן.502סחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

~

140

.סחיריםלאחובבנכסיהשקעהאיןמניותללאבמסלול

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

177,287860.240סחירותמניות

77מניותהכלסך

~
282

~

QfiQ2

.במניותהשקעהאיןמניותללאבמסלול



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםבאלפי)

אחרותהשקעותץ7ביאור

כללימסלול

בדצמבר31ליום:הרכב.א
20132012

סחירותאחרותהשקעות
744,457604,394סלתעודות

455,1637,1מובניםמוצרים

-104אופציות

303,459241,396

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

שחירותשאינןאחרותהשקעות
362,17555,5סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

-317,1נגזריםמכשיריט

172198מובניםמוצרים

851,18753,5

-י-----------------------
154,478994,401אחרותהשקעותהכלד

:(8ביאורראה)נגוריסמכשירים.ב

הפיננסיותהעסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוהלתאריךשנעשו

בדצמבר31ליום
20132012

-(125,3)מניות

(682,19)(181,96)זרמטבע



2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

זכותויתרותזכאים-8ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

289203מנהלתחברה

387555נגזריםבגיןהתחייבויות

676%75זכותויתרותזכאיטהכלסך

בדצמבר31לייטכללימסלול

20132012

284198מנהלתחברה

387555נגזריםבגיןהתחייבויות

ב62175זכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

20132012

55מנהלתחברה

55זכותויתרותזכאיםהכלסך

ניהולדמי-9ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב

בדצמבר31

201320122011

עללגבותרשאיתהמנהלתשההברהניהולדמישיעור
%2%2%2הדיןהוראותפי

%31.0%34.0%33.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

נ201לשנתהכספייםקדיחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותניהולעמלתי-10ביאור

בדצמבר)1ביוםשהסתיימהישגה

201320122011201320122011

שיעורח"שאלפי

מצרפי
0%062.0%064.0,ך462521155%06(*)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

245121101%011,0%006.0(.*)השקעהבקרנותהשקעותבגין

~
0.ל005

200,1311%053.0%015.0(י.י)(*.)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

(4ןQJL2222ונמייתנ"סה

כללימסלול

145511506%069.0%063.0%065,0(*,ערךנוירותשלומכירהקניהעמלות

ןחיצוניניהולעמלות

0,0%006,0%005,0ן245121101%1(.י)השקעהבקרנותהשקעותבגין

200,131105494,0%015.0(י"ל(.*)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

--- סה
492נ%1824עמלותכ"

מניותללאמסליל

109%030.0%040.0%037,0ןו(.ןערךניירותשלומנירהקניהעמלות

22נננעמלותכ"סה

.העסקאותמחזורמתוךמחושבהשיעור(';
.(הודשיססופילפי)המסלול/הקרןשלממוצעתנכסיםיתרתסךמתוךמחושבהשיעור(.-)

לתוקףשנכנסי'עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאםהעמלותהצגת(---)
.2012,7,1-מהחל

השקעהמסלוליתשואות-11ביאור

ברוטוומיעלית)שנהיתתשואה

לשגיסברוטונומינלית

~
Zal2112101120102009שהעצויהמלאות

באחדים
%98.7%39,26%42.9(%76.2)%508%95,8כללימסלול

3%51.4%99.4%32,3.של%24.2%36.318(.)מגיותללאמסלול

.1009/1,6ביוםלפעולהחלהמסלל1-1



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי)

קשוריםוצדדיםענייןבעליעטועסעאותיתרות-12ביאור

והגופיםהחדשההכלליתההסתדרות,ממשלתיותחברות,ישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשורים

קשוריטוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

20132012

נ22222מנהלתחברה-זכאים

289עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסנעלהשנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה

.ריביתנושאתואינהצמודהאינההיתרה.ח"שאלפי

קשוריטוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר31
201320122011

141,7219,7862,6המנהלתלחברהניהולדמי

-8789(י)השקעותניהולעמלות

התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמשקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(")
התיקמנהל,2012-ב" .זהבסעיףנכללים,2012ינוארמחודשהחלהתיקלמנהלהתשלומים.החברהשלקשורצדהיא

מסים-13ביאור

הקרן.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסלפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל
למתויקיםכמו,במקורמסל"בחולקרןמנוכהאלומהשקעותהכנסותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה

ל"בחובניירותיחרים'



התדינהלעובדיהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-14ביאור

מסתקנותלרבות,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשי,השכרהגנתחוק.א
עלהתחייבותמטילים,1964-התשכייד,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסה
לרבות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ל"הנבחקיקהשפורטובנסיבות,הקהן
פיגורישלבמקרים.("מעסיקיםפיגורי":להלן)באיחורלקרןששולמוחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהקרןמדיניות,מעסיקים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההקרןולפיכך,משפטיים

שנקבעו,1976-ו"חתשל,(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורדיווחחובתהמעסיקעלקיימת,ל"הנהחוקמכח

<oהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים lwwהעובדשלחלקםסכומיואתלהם
שינויעללחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעביד
העובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחד,שאירעככל,אלומפרטיםבחלק
באיחורנתוניםמעבירוגאו,כאמורנתוניםמעביראינושהמעבידככל.אחרתלקרן

איבגיןחובושלאמדןלבצעהחברהנאלצת,באיחורהתשלומיםאתמעביראו/ו
קושיקייםכי,עולהלעילמהאמור.בתשלוםהפיגורבשלהריביתובגיןהקרןתשלום
לאחר,זאתעם.ותקנותיוהשכרהגנתבחוקהנדרשותההוראותבמילוימובנה
אתהחברהמעדכנת,החברהדרישתבעקבותמהמעסיקהמלאיםהנתוניםקבלת

.האמתלנתוניבהתאםהנתונים

ברצףהפסקותבגיןהמאוןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
.(2012שנתבסוףח"שאלפי631-כ)ח"שאלפי160,1-כהואהתשלומיםהעברת 103-כשלסךכוללהאמורהאומדן

אלפי101-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי
.(2012שנתבסוףח"ש

ln>r1roביקור"חוליםביתעמותת-המעסיקבתשלומימפיגוריםנובעהחובעיקר

ביוםניתןקבועפירוקצו.2012שנתבסוףפירוקלהליכינקלעהאשר,בירושלים
שלאסכומיםנתבעובמסגרתהלמפרקחובתביעתהגישההחברה.2013.3.14

ידועלשהועברותשלומיםבגיןריביתוכןלעובדיובקשרהחוליםביתידיעלהועברו
.ח"שאלפי750-כהינוהפירוקצומתןלמועדנכוןהחובתביעתגובה.באיחור
נשלחים.המעסיקיםחובותלדרישת,המתפעלבאמצעותלרבות,פועלתהחברה
מכתבי.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןלמעסיקיםהתראהמכתבי

פיגוריםריביתבגיןוהןהחובקרןתשלום-איבגיןהןלמעסיקיםנשלחיםההתראה
.באיחורהמעסיקידיעלשבוצעולתשלומיםבקשר
היועץגםובמסגרתה,המעסיקיםפיגוריבנושאעבודהתכניתפיעלפועלתהחברה

שנדרשככל.חייביםמעסיקיםכנגדהתראהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטי
.החברהלאישורכפוף,לעבודההדיןלבתיהמעסיקיםנגדתביעותמוגשות

.השקעהבקרנותחקרןמכספיח"שמיליוני5.2-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ב

נוסףמידע.המאזןבתאריךפקעוטרםשמקצתם,עתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ג
ויתרותזכאים"-8מספרובביאור"אחרותהשקעות"-7מספרבביאורראה
."זכות
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזןתאריךלאחראירועים-1

שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/05ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד,%16.5
פיחותחלהשקלבשער.%49.0-בירדהידוש)לצרכןהמחיריםומדד%53.1

נקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשערמול%46.0שלבשיעור
.%75.0-לוהגיעההאחוו

ועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך,ההשקעות

מ"בעלישראללאומימבנק2014בינואר1-בתפעולשירותילקבלהחלההחברה
.מ"בעהמדינהלעובדייהבמבנקבמקום,מ"בעההוןשוקשירותיומלאומי
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