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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםבלתי)

2012במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

17-13הצהרות

18הכספיהמצבעלדוחותתמצית

19הכוללהרווחעלדוחותתמצית

23-20בינייםהכספייםלדוחותבאורים

.ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

קרןבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
הוקמההחברה.בנאמנות("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

הקרן2008באוגוסט31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11ביום
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמיוםהחל.כתאגידפעלה
השתלמותקרןלניהולהחברה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16ביום

המדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל"מ"בעהמינהליבדירוגהמדינהלעובדי
2012.5.10וביום,החברותרשםידיעלאושרהשםשינוי.החברהלהחלטתבהתאם,"מ"בע

:להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקאגףעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה

קרןלניהולהחברה"החדשהשםתחתענפיותגמלקופותבניהוללעסוק,("הממונה"
בהתאםהעמיתיםליידועהחברהפועלתאלובימים."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות
.הממונהלהוראות

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינו

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד

בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשר

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ז
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותניהולאמגןאייביאיי.ח
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מלווה,השקעותיועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
~-404ליישום

sox

ביטוחייועץ,מידעטכנולוגיותיועץ,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספק
.סיכוניםומנהלי



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

:2012במרץ31ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יא

הכלסךמניותללאמסלולסלול,

ללי:
034,62440474,62

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי854,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

6.112לעומת,ח"שמיליארד6.116שללסךהסתכמו2012/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%55.3שלגידול,2011/3/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%17.0-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד8.15-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד9.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטיריוןדוח

(חדשיםשקליטאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכייסהרכב.א
12/3/31(.)

הכלסומנייתללאמסלולכללימסלע

296,033,2530,38826,071,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%21.5%02.3%17.5מזומניםושווימזומנים

%25.83%04.89%35.83סחיריםערךניירות

%70.4-%79.4סחיריםשאינסערךניירות

%34.4-%42.4והלוואותפקדונות

%33.2%94.7%44.2נטו,הנכסיםיתר

.בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערת(.)

11/3/31
הכלסךמניותעלאמסלועכללימסלול

628,038,2112,19740,057,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%02.3%05.6%05.3מזומניםושווימזומנים

84%93.93%73.84.ל64:סחיריםערךניירות

%15.6-1.6י21סחיריםשאינםערךניירות

%87.5-%93.5והלוואותפקדונות

%20.0%02.0%20.0נטו,הנכסיםיתר

(.)12/31/ט
הניסדמניותללאמסלייכליימסיע

130,980,1927,32057,013,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%95.4%00.6%97.4מזומניםושווימזומנים

%04.85%98.93%18.85ניירותערךסחירים

%82.4-%90.4סחיריםשאינםערךניירות

%84.4-1%92.4הל11אותפקדונות

%19.0%02.0%19.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש29-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקיםeP<נעשההקרןנכסישיערוך(.)



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשיליםלאלפי

הדיווחבמיופתוהעברותההסעדות,ידוה

הפקדות
משיכות
(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליו1אובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

הפקדות

משיכות

(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליוגאובקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

12/3-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסליל

649,74735384,75

(179,64)(945)(124,65)

(901,11)434(467,11)

-047.5(5,ו047

(478,6)271,5(207,1)

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

11/3-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

706,71435141,72

(532,67)(151)(647,67)

(219,7)(288)(507,7)

241(241)-

(804,2)(209)(013,3)

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

11/12-1

הכלסךמניותללאמילולכללימסלול

385,314092,2477,316

(455,266)(793,2)(248,269)

(991,36)(724)(715,37)

(361.14)361.14:

(422,3)936,12514,9



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/3-1-..

מניותללאמסלולכללימסלול

נוקיתשואה

~

%09.3%04.1מצטברתברוטולית

11/3-1

מניותללאמילולכללימללול

%04.0-%24.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2-1ג/11

מניותללאמילולכללימסלול

%18.3-%76.2מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הזירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012במרץ31ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץהמחיריסלצרכןהצמדהבלא

כללימסלול

527,101-396,4-923,105מזומניםושווימזומנים

808,835474,624-426,232708,692,1סחיריםערךניירות

671348,90302,1036,5357,97סחיריםשאינםערךניירות

875,89--875,89-והלוואותפיקדונות

759,47--510.44249,3השקשתבגיןלקבלוסכומיםריבית

שקעותההכלסך

~

BLa216,122121,2162,22,2בפ,2622ב
2%100ג%48%40%המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלול

165,1---165,1ושווימזומניםמזומנים

307,34--062,15245,19סחיריםערךניירות

065.3---065.3השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

2בנ1ב_.ב_._.ב__1222222212שקעותההכלסך
%50%50%100המסלולמהשקעותנאחוזיס



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
שלהשנייההמחציתבמהלךהסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית

חטיבתשלהצמיחהתחזית.הייבואבנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
עלהמרץבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר

יחסיתמתוןבקצבאך,במשקהפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אחוז2.0-ב
-אחתפעםהרבעוןבמשךירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמחציתשנרשםלזה

.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה

החובואגרותהמניותשומי

25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגהחובאגרותשוקגם
%99.1-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה

.%87.1-בעלה40בונדתלומדד

העיקרייםהמדדים.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
,%18עדשלבשיעוריםעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה

.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הסהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*
המרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות* באירופההפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה.
באירופהפוליטייםשינויים8
בעולםמדינותבמספרריביתהורדת6

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

%%%

38.070.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד,

23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"וג

ג,
-90.389.177.1מדדצמודקונצרניח"

61.000.1-23.5צמודלאממשלתיח"וג

MSCI WORLD39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18תנאודד



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)שיחמיליון73.4שלבסךמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון6.19שלבהיקף,סלתעודותכולל,מניותונמכרוח"שמיליון33.24

כ"וסה.ח"שמיליון22.0-כשלבהיקףמניות(נטו)נרכשו,סלתעודותכולל,ל"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון75.6בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון97.6שלבהיקףמניותנרכשו
.ח"שמיליון77.19בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיברכיב
09.34בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון38.1שלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

.(ח"שמיליון71.32בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון
.ח"שמיליון10.0-כשלבהיקףקרנותנרכשוהשקעהקרנותברכיב
מניותללאמסלול

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

ח"שמיליון54.1בהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.ח"שמיליון58.4בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

נוסףמידע

(ח"שבאלפי)התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/3/312011/3/312011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

25178106.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתלל*
"הביקורתועדתס
"החברהדירקטוריוןס
החברההנהלתס

ועדת"להלן)גילויועדתשלבמתכונתבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת*
ומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"להלן)הכספייםבדוחותלדוןמנתעל("הגילוי

.הדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצות

להנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני*
במידתמתקייםהגילויובוועדת,המשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,החברה
בחינהDW<2012.5.15ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורך
.2012שנתשלהראשוןלרבעוןוהקרןהחברהשלהדוחותבטיוטתודיון

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
ר"יו,צ"דח-בחרייניבח"רו
דירקטורית-לויבתיה'גב
דירקטורית-צדקהבתיה'גב
צ"דח-אפרתאפימר
דירקטורית-מן'תורג-רחמיםאיילת'גב

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
.הכספייםלדוחותהקשוריםלחברה הכספייםבדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,הגילויועדתהמלצותגיבושלאחר.

.הכספייםהדוהותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות

הגילויועדתהמלצותהדירקטוריוןחבריבפניהוצגו,2012.5.20ביוםהדירקטוריוןבישיבת* החברההדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמור

.הקרןדוחותואתהמנהלת

רקטוריון'הדבדוחהדירקטוריםבטבלאותשהנרגזמהנתוניםשימיייאנזתההביקורתועדתוחסדיהדירקטזייזןחבוישלניטיהמ.
.2.31נ.ננ20ליוםהחברהשל



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלל"והסמנכל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף

הגוףשלל"והסמנכל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
הינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהמוסדי

בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלמכס,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

לעמיתדוחעלפנימיתבקרה

הבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת
הבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזרים":להלן)"תיקון-כספידיווחעלהפנימית
פרסוםמועדעד,לעמיתהדוחשל(ופרו-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים
יועץשכרהכךולשםהחוזריםדרישותליישוםפועלתהחברה.2012במרץ31ליוםהכספיהדוח
התיעודשלבאתסיימההחברה,2012במרץ31ליוםהכספיהדוחפרסוםלמועדנכון.חיצוני
.החוזריםלדרישותבהתאם,לעמיתלדוחביחסהתיעודתהליךואימות

הדיווחתקופתלאחראירועים

.האוצרלשרהתפטרותואת,וייצמןמיכאלח"רו,המכהןהדירקטוריוןר"יומסר2012.5.13ביום
.הדיןלהוראותבהתאםלתוקףתיכנסהתפטרותו

כדירקטוריתהמכהנת,מן'תורגרחמיםאיילת'גבאתהחברהדירקטוריוןהסמיך2012.5.20ביום
מיכאלח"רו,החברהדירקטוריוןר"יובמקוםהחברהשלהכספייםהדוחותעללחתום,בחברה
.כאמורמתפקידוהתפטרותואתמסראשרוייצמן
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשמןרואהשלסקירהדוח
מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

,("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
לתקופההכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2012,במרץ31ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוחאתהכולל

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשל
להנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"-5ג341בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופת
ולניהוללאישורבללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונה
גמקופות

"
עלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותם.1964-ד"התשכ,

דיעהעליהםשחיווה,אחרמבקרחשבוןרואהידיעלונסקרובוקרוקודמותלתקופותכספייםדוחות.סקירתנו
.2012,במרץ21בתאריך

הסקירההיקף

לתקופותכספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

אנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירורים
מקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחרים
מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראל
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורת

מסקנה

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,5ג341בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרד

"
.1964-ד"התשכ,

מכוח)הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרש,נוסףמידענכללהכספייםלדוחות6מספרבביאור
.(הממשלתיותהחברותלחוק'33בסעיף
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

"'(,אני
,,

:מצהירכי,"/א"י

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-
114,

-13-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכופתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-)"התשם(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,יעקוביאריאל,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםאדמאחהנבנכל-מאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/,נכויל)(עלבבנ,אריאלתאריך

לן

ן-14-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,יעקוביאריאל,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפי4יקנלעל-אדםכלהאיריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

הדוחותנכדותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנה'תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
,ן

סמנכייל,עיון-פשהלזהיח"רותאריך
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

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

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

מאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכלפיעל,אחראדםל

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחיתתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי1

ליוםליוםליום

2/31ג/12/3/3111/3/3111באור

ןלמבוקר(מבוקר1לא(מבזקולא)

נכסייך

שוטפיםנכסים

195874770בבנקיםמזומנים

1-1מוסדות

3334-88ההשתלמותקרן-חייבים

18415126מראשהוצאות

038,1025,1885השוטפיםהננסיםכלסך

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

334250354נטו,קבוערכוש

---ב

2.2ג2ג422ג22222הנכסיםקלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
97י091,1934שרותיםלנותנילשלםהוצאות

-3-287ההשתלמותקרןיוכאים

251211ולהבראהלחופשההפרשה

9ן2ן8שוניםזכאים

124,1245,1001,1השוטפותההתחייבויותכלפך

................=..
שוטפותבלתיהתחייבויות

24830238מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות
___________נ_________

372,1275,1239,1ההתחייבויותכלסך

-_ג__-בנב

26222נ22ג162222והוןהתחייבויותסך

.בינייםמהגכספייםחללייגנפרדמהוויםהמצורפיםהבאורים

-
'העוי

ע

"'=,~
_יג-//יזך

,



הכוללהרווחעלדוחותתמצית

1חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנה

שנסתיימה
ביום

11/12/31

מבוקר

החידשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימו

ביוםביום

12/3/3111/3/31באור

מבוערלאמבנקדלא

הכנסות

62",6 451ההשתלמותמקרןניהולדמי

"
,1556,1

נמזומניםישוויממוגמדיםהננסות
72",6 854,1סדכלההכנסות

"
55,1

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

5הוצרת
590,1

298

040-2

568

291

149

221

273

631

261

357305ונלוותשכרהוצאות

7483ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

465519(יהבבנק)תפעולשירותי

142145השקעותתיקניהולדמי

3333השקעותייעוץ

3131חשבונותביקורת

9528משפטיייעוץ

9831מקצועייםשרותים

3741פנימימבקה

5272ביטוחים

--והשתלמויותעיוןימי
73אגרות

140126משרדואחזקתדירהשכר

441רכבאחזקת

391

323

62

3731ושיווקפרכוס

6666לעמיתיםדיוור

2015פחתהוצאות

2728אחרותהוצאות

-129בהעברתאיחורבגיןפיצוי

61872

.....-----
558ו854,11ההוצאותכלסך

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

.בינייםהכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורמיםהבאורים



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום
כללי-1באור

קרןבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
.בנאמנות("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

31ליוםעד.1981במרץ11ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמיוםהחל.כתאגידפעלההקרן2008באוגוסט
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשר

.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההינההחברה

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן

השתלמותקרןלניהולהחברה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16ביום
המדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל"מ"בעהמינהליבדירוגהמדינהלעובדי

2012.5.10וביום,החברותרשםידיעלאושרהשםשינוי.החברהלהחלטתבהתאם,"מ"בע

:להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקאגףעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה

קרןלניהולהחברה"החדשהשםתחתענפיותגמלקופותבניהוללעסוק,("הממונה"
בהתאםהעמיתיםליידועהחברהפועלתאלובימים."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות
.הממונהלהוראות

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
במרץ31ליוםהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

לתקןבהתאםנערכו,תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשלולתקופה2012
הממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאות

.האוצרשבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעל
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8,5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידע

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אסאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר
-20-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוור2005-התשסעו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" נכללו
.ל"והסמנכהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות17-13בעמודיםאלהבדוחות

-21-
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהראשוןברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

השכרתבשלשכירותמדמיהכנסהעלגמלקופתבידיממספטור)הכנסהמסחוקתזכיר*
.2012-ב"התשע,(ארוךלטווחמגוריםדירות

לאגמלמקופתכספיםמשיכתבגיןממספטור)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2012-ב"התשע,(שנים15שללתקופהשהופקדולקצבהמשלמת

הוראת)(השתלמותמקרןסכומיםמשיכתבעדפטור)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2012-ב"התשע,(השעה דמישלמזערישיעור)(8'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת.
.2012-ב"התשע,(ניהול

,(לקצבהמסהטבת)(שעהוהוראת189'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2012-ב"התשע

-ב"התשע,גמלבקופתהפיצוייםמרכיבהשארת)הכנסהמםפקודתלתיקוןחוקהצעת* 2012.

,(שנפטרעמיתשלתגמולים-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת6
.2012-ב"התשע

עצמיהון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
מנהלתמחברההנדרשמזערי-

.2012.2.29מיום2012-ב"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשל

.2012-ב"תשע,(תיקון)(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנות*
-ב"התשע,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*

2012.

גמלבקופותביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2012.2.20מיוםשנייהטיוטה-2012-ב"התשע

גופיםעלהחליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012-ב"התשע,(מוסדיים

מיום2012-ב"התשע,ניהולדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
2012.2.27.

,מחדלברירתמסלוליהקמת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012-ב"התשע

.2011-א"התשע,(תיקון)(הפצהעמלות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2012.3.22מיום"רישיוןלבעלכוחייפוי"-1-10-2012ויועציםסוכניםחוור8
מיום"מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת"-6-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

2012.3.22.



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

,וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"5-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
2012.3.14מיום"תיקונים-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריות

.2012.2.28מיום"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםחוזר8

הכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"-3-9-2012מוסדייםגופיםחוור*
.2012.2.21מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיים

.2012.2.16מיום"מנהלותמחברותהוןדרישות"-2-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

.2012.2.28מיום"מנהלותמחברותהוןדרישות"-4-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
לאישורהשקעהמסלוליולמיזוגגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"-1-2-2012גמלחוזר*

.2012.2.5מיום"הממונה

.2012.2.5מיום"ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל"1-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
"ענפיותגמלקופותבמכירתתמורה"בנושאגמלקופותשלמנהלותחברותלמנהליהבהרה*

.2012.1.17מיום

.2012ינוארמחודש"גמלקופותמיזוג"בנושא12/9899מיסויהחלטת*
מיום"שלישיתטיוטה-מוסדייםגופיםעלשחליםהשקעהכללי"-חוורטיוטת*

2012.3.19.

שנפטרועמיתיםשלוחשבונותעמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק"-חוזרטיוטת*
.2012.3.7מיום"טכניותדרישות-

טיוטה-"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעותביטוחייםכיסוייםרכישת"-חוזרטיוטת*
.2012.2.20מיוםשנייה

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"-17-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
('הנספח)אירועיםממשק,('דנספח)הצטרפותממשק,('גנספח)ניודממשק:"הפנסיוני
.2012.2.2מיום('ונספח)כספיםוקליטתגבייהוממשק

מיום"מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול"5-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2012.1.31.

מיום"העמיתלמאפייניההשקעהמסלולהתאמת"68-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
2012.1.4.

ולשימושמידעלמאגריזהותמספרילאיסוףהתנאים"-מידעמאגרירשםהנחייתטיוטת*
.2012.3.19מיום"בהם

מחוץבנכסיםהמוסדייםהגופיםהשקעות"בנושאמוסדייםגופיםלמנהליהבהרה8
.2012.2.14מיום"לישראל

בחברההשקעותעלהגבלה-תיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.2012ב"התשע(חובהסדרשערכה
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםבלתי)

2012במרץ31ליום

הענייניםתוכן

UY11

זחשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים
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מבוא

המאוןאתהכולל,("הקרן"-ולהלןהמדינהלעובדיהשתלניותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2נ20,במרץננליוםהת0ציתי
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כספידיווח"-אות)בחשבולתקינההישראליהמוסדשל'4נחשבונאותלתקןבהתאם11בינייםלתקופתכספי
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.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורת

מסקנה

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהנורכןדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,~י"""רח,ק(,אני

שנתשלהראשוןלרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעש,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,יעקוביאריאל,אני

שנתשלהראשוןלרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ד)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

אלר_!אינבלמשחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"גילויים)דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,יעקוביאריאל,אני

לרבעון("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתהצגנו)הקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחר,כליהדנזמאחריתאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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המדינהלעובדיהשתלמותרן

ל"סמנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

שנתשלהראשוןלרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אוראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו
ל"סמנכהצהרת

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

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

לרבעון("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאסערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כיפידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

אדכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיןכלפיעל,אחר

ןןנ!(ע'ע.240)2_.

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך



מאזנים

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

1/12/31נ2/3/3111/3/31גנכסים

(ומבוקר(מבוקרולא(מבוקיולאהשקעות

:מזומנים1ש11ימזימניס

502,4104425,5בבנקיםמזומנים

586.102664.62573.94מועדקצריפקדונות

088,107768,62998,99
.-...............................

:סחיריםערךניירות

635,623667,584598,653ממשלתיותחובאגרות

382,506268,482812,475קונצרניותחובאגרות

998,596412.676255,585אחריםערךוניירותמניות

ר.5ימ
~

1665,714,1.ן4ר,ר4ן1,ר
................................-

:סחיריםשאינםערךניירות

445,91997,121739,90קונצרניותחובאגרות

912.5653,4310.6אחריםערךניירות

357,97650,126049,97

-................................
:והלוואותפקדונות

852,89830,120487,97פקדונותבבנקים
234320לאחריםהלוואות

875,89873,120507,97
...................---...........

824,50812,3018,7השתעותבגיןלקבלסכומים

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

37,2ג159,072,2450,057,2016ההשקעותכליד
...........-.-.....---.-.-.......

1290844חובהויתרותחייבים

--...............................
072,2740,057,2078,017,2,ט16הנכסיםסךכל

--=-

וההתחייבוייתהקמיתיםזכויות

826,071,2740,057,2057,013,2העמיתיםוכויות

334-021,4וכותויתרותזכאים

057,2078,017,2,ט072,274,ט16יההתחיימיאהעמיתיםזכויותכלסך

=-=======

-

ע

ןן.מהםגפרךביניעוקהכיפייקלדוחותהמצורפיםהבאורים
l1$

ly

~

Lnr
ן,/י'יחיי'י''ן'"מנכו/ששי:הכמפייסהדיחיתאישייתאריך



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
מאזנים

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/12/31ג3/3/ג1ג12,3/3נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרא))השקעות

:מזומניםושווימזומנים

501,4103423,5בבנקיםמוומניס

422.101509,61599.92מועדקצריפקדונות

923,105612,61022,98

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

:סחיריםערךניירית

328,589715,566652,622אגרותחובממשלתיות

382,506268,482812,475אגרותחובקונצרניות

998,596412,676255,585אחריםערךוניירותמניות

708,692,1395,725,1719,683,1
.................................

:סחיריםשאינםערךניירות

739,90יבי,ר445,9199אגרותחובקונצרניות

912,5653,4310,6אחריםערדניירות

357,97650,126049,97

.................................
:והלוואותפקדונות

852,89830,120487,97בבנקיםפקדונות

234320לאחריםהלוואות

875,89873,120507,97

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

759,47812,3018,7השקעותבגיןלקבלסכומים

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

622,033,2342,038,2315,983,1ההשקעותכליד

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

286836-חובהויתרותחייבים

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

622,033,2628,038,2151,984,1הנכסיםכלסך

--=====

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

296,033,2628,038,2130,980,1העמיתיםוכויות

326-021,4זכותויתרותוכאים

622,033,2628,038,2151,984,1וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

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

.בינייתהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/3/3111/3/3111/12/31נכווים

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיטזכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

נ.164.1155.1974
165,1156,1976,1

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

307.34952.17946.30

307,34952,17946,30

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

065,3--

537,38108,19922,32

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

145

538,38112,19927,32

=======-=======,

530,38112,19927,32

-ן8

538,38112,19927,32

בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

-10-



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(ומבוקר(מבוקרולא(קר)מבולא

(הפסדים)הכנסות

611488479,2מזומניםושוויממזומנים

-----------------------------------
סחיריםערךמניירות
119,33(906,6)040,5ממשלתיותחובמאגרות

862,12474,5047,11קונצרניותחובמאגרות

(107.ן88)(356.7)870.36אחריםערךוניירותממניות

772,54(788,8)(715,63)
------------------------------------

סחיריםשאינםערךמניירות
497,5725,2111קונצרניותחובמאגרות

122.1(102)(502)אחריםערךמניירות

995,4623,2233,1

------------------------------------
והלוואותמפקדונות

710,1949315,4מפקדונותבבנקים

079ןלאחריםמהלוואות

720,1956324,4
------------------------------------

17-73גטו,אחרותהכנסות

(606,55)(721,4)115,62(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

851,1556,1862,6ניהולדמי
99183616סחיריםערךניירותעמלות

18997683אחרותמיסיםהוצאות

139,2836,1161,8ההוצאותכלסך

(767,63)(557,6)976,59הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלריחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
1/3/3111/12/31ג12/3/31 (מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

597483443,2מזומניםושוהממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
406,32(909,6)685,4ממשלתיותחובמאגרות

862,12474,5047,11קונצרניותחובמאגרות

(881.107)(356.7)870.36אחריםערךוניירותממניות

417,54(791,8)(428,64)

-------------..........-.-.........-
סחיריםשאינםערךמניירות
497,5725,2111קונצרניותחובמאגרות

122.1(102)(502)אחריםערךמניירות

995,4623,2233,1

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

והלוואותמפקדונות

710,1949315,4בבנקיםמפקדונות

072ןלאחריםמהלוואות

720,1956324,4

-------------..........----........-
17-73נטו,אחרותהכנסות

(355,56)(729,4)746,61(הפסדים)ההכנסותכלד?

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

הוצאות

816,1551,1794,6דמיניהול

97182607סחיריםערךניירותעמלות

8997683ןאחרותמיסיםהוצאות

102,2830,1084,8ההשאותכלסד

(439,64)(559,6)644,59הדוחויתקשתנטו(הפסדים)הכנסות

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

הכספמהדוחותנפרדגלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרו
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

14536מזומניםושוויממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
3553713ממשלתיותחובמאגרות

3553713

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

3698749ההכנסותכלסך

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

הוצאות

35568ניהולדמי

219סחיריםערךניירותעמלות

37677ההוצאותכלסך

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

3322672הדוחלתקופתנטוהכנסות
;====;======~

בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהאםהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנה

שנסתיימה
ביום

2011/12/31

(ומבוקר

החודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימו

ביוםביום
12/3/3111/3/31

(מבוקרלא)(מבוקר1לא

310,067,2 057,013,2310,067,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

356,237

121.79

477,316

537,56108,54מעבידהפרשות-שכירים

847.18033.18עובדהפרשות

384,75141,72ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(248.269)

(248,269)

67ן.647)(124,65)שכיריםלעמיתים

(647,67)(124,65)התשלומיםכלסך

...............-..ץ..---.--

:נטוזכויותהעברת

993,6

(708.44)

715י7ק)

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

514,9

.........-

(767,63)

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

057,013,2

523,4764,2הקרןאלזכויותהעברת

(271.10)(990,15)מהקרןזכויותהעברת

(507,7)(467,11)נטוזכויותהעברת

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

(013,3)(207,1)נטו(גריעה)צבירההכלסך

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

(557,6)976,59הדוחלתקופתנטו(הפידים)הכנסות

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

826,071,2740,057,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=========-

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותערן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שנסתיימה

ביום

11/12/31

(מבוקר)

החודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימו

ביוםביום

12/3/3111/3/31

(מבוקרלא)(מבוקרלא)

991,047,2 130,980,1991,047,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

986,55782,53מעבידהפרשות-שכירים

663.18924.17עובדהפרשות

649,74706,71ההפרשותכלסך

.....................ך.-.--

:לעמיתיםתשלומים

(532.67)(179.64)שכיריםלעמיתים

(532,67)(179,64)התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעברת

816,6

(807,43)

466,1

(827.15)

(352,51)

(422,3)

(439,64)

130,980,1

========

856,3764,2הקרןאלזכויותהעברת

(983,9)(757,15)מהקרןזכויותהעברת

244938בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(697)(291.5)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(978,6)(948,16)נטוזכויותהעברת

(804,2)(478,6)גריעההכלסך

(559,6)644,59הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

296,033,2628,038,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.בינייםהכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאיריס



המדינהלעובדיהשתלמותערן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שנסתיימה

ביום

11/12/31

(מבוקר)

החודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימו
ביוםביום

12/3/3111/3/31

(מבוקר1לא(מבוקרלא)

319,19 927,32319,19התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

569,1

523

092,2

551326מעבידהפרשות-שכירים

184109עובדהפרשות

735435ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(793.2)

(793,2)

(151)(945)שכיריםלעמיתים

(115)(945)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

177

(901)

827,15

(466.1)

637,13

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

936,12
...............

672

-667הקרןאלזכויותהעברת

(288)(233)מהקרןזכויותהעברת

291,5697בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

,938)(244)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
(529)481,5נטוזכויותהעברת

(209)271,5נטו(גריעה)צבירההכלסך
...............--------------

3322הדוחלתקופתנטוהכנסות

381530191112927,32

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

.בינייםהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



"
המדינהלעובדיהשתלמותרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

כללי-1באור

קרןאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשר

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

2012,במרץ31ליוםהקרןשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות.א
של14חשבונאותלתקןבהתאםנערכותאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופה)

להנחיותובהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח",בחשבונאותלתקינההישראליהמוסד
.האוצרשבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונה

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות,ג

.בדוחותהכלולהמידעעל
,2011בשנת)בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ד

.(בחודש29-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםהנכסיםשיערוךנעשה


