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כללי
קרןבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות
פעלההקרן2008באוגוסט31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמיוםהחל.כתאגיד

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינו

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

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.1

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ן
שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ" חשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול

לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברה
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותניהולאמבן.איי.בי.איי.ח
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך

.החברהשלההשקעותועדתוהוראותהדירקטוריוןלמדיניות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מלווה,השקעותיועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
מידעאבטחתמנחל,ביטוחייועץ,נכסיםלשערוךהברה,אינטרנטספק,%50-404ליישום

.סיכוניםומנחלי

הקרןשלעיקרייםנתונים

הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

,.,,,'.,,"",יג94קיתיק
"

,,,',
-.,,חשבונגתממתה"

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול
366,61570936,61שכירים
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בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(יי)

הקרןתשואות

....,,,. ,.
,,,,,י,,,",",.1,,,,.,,2

2013/3-12012/3-12012/12-1

%08.2%09.3%95.8כללימסלול

%58.0%04.1%36.3מניותללאמסלול

,

"
ן,,

~עמי,י%ונ"
:נ,

~
-4ן44 1

מניות
213,79001,1214,80הפקדות

(886,72)(185,1)(701,71)משיכות

(גג,27ג)(141(987,10)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליהןאו1

-(503)503אחרממסלולנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרן

(799,3)(827)(972,2)נטוצבירההכלסך

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי832,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,בפועלהוצאותיה
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הכספייםהרוחותאישורתליו
:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל

*הביקורתועדת0

ייהחברהדירקטוריון0
החברההנהלתס

להלן)הכספייםבדוחותלדוןמנתעלבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת

אישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"
.הדוחות

להנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהביקורתועדתכינוסלפני
ובועדת,לטיוטההערותיהםלקבלתהמשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,החברה

התכנסההביקורתועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהביקורת הראשוןלרבעוןוהקרןהחברהשלהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2013.05.13ביום

.2013לשנת
חוקימנייןמהוויםואשר,הביקורתועדתבישיבתנכחואשרהביקורתועדתחברי

:להתכנסות

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

נותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והביקורתוועדתשלבדיונים
,הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברהשירותים
:כדלקמן

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדואבמר
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו
הפניםמבקרתממשרד-לקםשהרבנישריתח"רו
המשפטיתהיועצת-לוביץ-גולדברגדליתד"עו
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו
יהבבנק-גולדברגבניח"רו
ל"סמנכ-פשה-עיוןליהיח"רו
הדירקטוריוןומזכירתציותקצינת-גלאםורדד"עו

הכספייםבדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,הביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר
.כלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות
.2013.05.16ביוםלדירקטוריוןהועברואלוהמלצות
ועדתהמלצותהדירקטוריוןחבריבפניהוצגו,2013.05.22ביוםהדירקטוריוןבישיבת
אתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמורהביקורת
.הקרןדוחותואתהמנהלתהחברהדוחות

החברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאותשהוצגומהנתוניםשינויללאנותרוהביקורתועדתחברישלפרטיהם.

.31.!2012.2ליום בפרקלהלןראהי.
."נוסףמידע"
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נוסףמידע

.האוצרלשרהתפטרותואת,וייצמךמיכאלח"רו,המכהןהדירקטוריוןר"יומסר2012.5.13ביום
.הדיןלהוראותבהתאםלתוקףנכנסההתפטרותו

.('אהנהלהמנייתבעלת)המדינהמטעםלדירקטורנבון(קובי)יעקבח"רומונה2012.10.11ביום
אתדורשהמינויאולם,הדירקטוריוןר"יולתפקידנבון(קובי)יעקבח"רואתמינתההחברה
אשר,ותסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהאישורואת('אהנהלהמנייתבעלת)המדינהאישור
נבון(קובי)יעקבח"רואתהחברהדירקטוריוןהסמיך2013.05.22ביום,האמורלאור.ניתנוטרם

הכספייםהדוחותעללחתום,('אתנהלהמנייתובעלתהמדינהמטעםבחברהכדירקטורהמכהן
.החברהשל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותתערכת

י"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטורעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)ההברההנהלת
המכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלל"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריון

הערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוח
כיהסיקול"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריוןי"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטור,זו

מנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווהלסכם,לעבד,לרשום

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוסהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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ל"סמנכהצהרת 3התאס,

דיויחעלפנימיתיבקיח,7-9-2010מיסיייםשןהס
שוקאגףשלוגילוייסיידוחות,תצחרות-כספי

-פשהליהיח"רו,אני
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ההשתלמותערנלכיהולהחברה
מ"בשהמדינהלעובדי

המצבשדוחותתמצית
הכספי

(חדשיתשקליםבאלפי1

ליוםליוםליופ
2/31ג/2ג2/8/31ג(3/3/311ג

(מטקריאמטקההאביאור
(שבוקר

נכסים

נטו,קטערכוש

חובהויתרותחייבים

מזומניםושווימזומנים

הנכייסכלסך

יי=י נע

חתחייבויא

נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות
4246273

276 5זכותויתרותזכאים
007,1099,1171,1 סך

וההתחייבהותההוןכל

שג

== המכוייס
חלקמחוחםהמצורפים

ש.צינייטהכספייםמהדהרותנפרדבלתי
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אחרכוללורווחהפסדאורווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשיט

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםפיוטכיוס

12/3/3112/12/31(*)13/3/31ביאור

(קר)מב,(קר)מבלא,(קר)מביא

828,1851,1219,7ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

4314מימוןהכנסות

832,1854,1233,7ההכנסותכליו

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

6832,1854,1233,7וכלליותהנהלההוצאות

832,1854,1233,7ההוצאותכלסד

--לתקופהרווח

--כוללרוותהכלסך

=======;===-;

.ב.2ביאורראה,מחדשסרג(.)

.בינייטהכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

-13-



ןהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהבתפייםהדוחותלתמציתבאורים
2013במרץ31ליום

כללי-1באור

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

,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאומדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת,2005-ה"התשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואתיאשר

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

לתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםמתומצתתבמתכונת
מידע.האוצרשבמשרדוחיסכוןביטוח,התוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם"ביניים

.בדוחותהוצגלאמהותילא
לגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מיום70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיותהחברות
ספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה,הרשותבחוזריכמפורט,ממשלתיותלחברות
ידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאםתתבצע
.זהלצורך

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות-
שאינםמאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות,כןכמו.מהותי

.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידעמוסיפים
הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-

31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,לאלהעקבייםהינם,ביניים

לדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראםאלא,2012בדצמבר
.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר31ליוסההברהשלהשנתייםהכספיים

12/3/31ליוםההשוואהמספרישלמחדשסיווג.ב

,מהדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום"aFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2013במרץ31ליום

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ג
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר,והנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלהתוצאותכי,יובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכים,ואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,תאומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבה,בתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

-15-



מ"בעהמדינהלעובייההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

(חדשיםשקליםבאלפי1

ליוטליוםליום
13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מביקריאחובהחמרותחייבים-3ביאור

791221מראשהוצאות

293396218קשוריםצדדים

-1-אחריםחייבים

372519219חובהויתרותחייביםכ"סה

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

ליוםליוםליום

2/3/3112/12/31ג(ל13/3/31

(קר)מב)(קר)מבולא(קר)מביאנטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

215248251פיטוריןבגיןהתחייבויות

161212קצרלטווחהטבות

151313חופשהבגיןהתחייבות

226נ22622נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
ליוםליוםליום

2/3/3112/12/31נ(.)13/3/31

(קר)מב)(מבוקרלא)(מבוקריאזכותויתרותזכאים-5ביאור

868051,1996לשלםהוצאות

13540170(*')קשוריםצדדים

485אחריםזכאים

722עשנזכותויתרותזכאיםהכלסך

~

12221

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
גמוקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(")

-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהיללי"
החלזהבסעיףנכללתהתיקשלההשקעותמנהלשלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012

.2012לשנתהשנתייםמהדוחות

-16-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013במרץ31ליום

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)וכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

423357514,1ונלוותעבודהשכר

4774246לדירקטוריםתשלומים

192075פחת

4552186ביטוחים

151140590ותקשורתמשרדיםאחןקת

121103443ופרסוםשיווק

562465132,2מתפעליםלגורמיםתשלום

157142593השקעותתיקניהולדמי

223294971מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

129129-בהעברהאיחורבגיןפיצוי

8478354אחרותהוצאות

--
2ב8וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

*2148112222

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(מ



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהתברה
בינייםהכתפייםהדוחותלתמציתבאורים

2013במרץ31ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינסהכספייםהדוחותכי,סבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-'2אבביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוור2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
.ל"וסמנכהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו

נוטףמידע-8באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםתחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

-18-



השתלמותקרן

המדינהלעובדי

בינייםנספייםדוחות
3201במרץ31לסם

(מבוקריםבלתי)



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםיבלתי

2013במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2השבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים
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השתלמותערן
המדינהלעובדי

דירעהצהרת

~
המדיגהמטעםער ניסףודוח:הממפקיחחביית:ננפ
הפעולתבדבי

:

lwp))Wנכונותלהבטחתשניתנווהמצגים
הדוחות

:כימצהיר,נגוןקוביח"רו,אני

1

שנתשלהראשוןלרבעוןהמדינהלעובדיתלמותןק(הדוחות-להלן)2013

י

י
גהנ:ש: .

"ע-"."יי=םש4
י

--".
5.

עלבתתבסס,שלהולדירקטוריון
החברהשלמבקריביותרהעדכניתהערכתנו
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~
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ת,,
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,אחרארסכלמאחריותאומאחריותישרועכדי

.דעכלפיעל
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המדינהלעוצריעלכמשתלמות

ל"מנכהצהרת ננל
ניסףדוה,שלתיות:המעיית:"י"

תפעובדבי
שננקטוןת,

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגים

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

1

שלהראשוןלרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותןק.(תדוחות-להלן)2013
שנת

nlmnDי

שיישי
'ו

קתעיי
קין

"
ג):":=

ג"
,.
7י":ג%נהי%4:יגיע:ה

,,
הסנרהייהמנקדהחימי"","יי"

::מייו!ממן1שי1:'י'י.נז11סע2
"י'מ~גי"

יתמ'
מת"""זמי"

"
למלטמ0,הההימשינ,,שה77ית=,

לגרועכדילעילבאמוראע
על,אתראדםכלמאתריותאומאחריותי

.דיןכלפי



לעובדנהמדינההשתלמותערו

ל"המנכהצהלת
הפעוטתבדברשסףדוח)הממשלתיותחחבהתלתקנותשהתאם

הדוחותנכתותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטו התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים
.(2005-ו"

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

קרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שנתשלהראשוןלרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמות להלן)2013

וו.(הדוחות-

ולאחרלידועתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתי חסרולאמהותית

הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהם
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי מטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחס
ולאחרלידיעתיבהתאם,3

מכל,נאותבאושמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוהותאתשבהנתי המהותיותתבחינות
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת

השינוייםאתוכן שלהעמיתיםבזכויות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקט

המצהיריםבהברהאחריםלצד,אני,4
בהברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרה בקרותשל
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המדינהלקוגדיהשתלמאיע

מאונים
מצרפי

(חדשיםשעליםבאלפי)

ליוםליום
ליום 13/3/31(.)

1ג12/3/31
/12/31 לא)(מבוקרמז)

(מבוקר
שושףרכוש

0.גמבב:

עיי""""!י 761957
ט1571)13

ןב1=%
תיכטיםכייד

22

50160,072%ג2"

=
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278334
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501044;226

~
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21210 העמית1זכתאההתתייבייותכלטד
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'
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבקר)(מבוקרלא)מבוקהלא)

שוטףרכוש

153,67923,105547,98מזומניםושווימזומנים

350.1(**)661.7759.47חובהויתרותחייבים

814,74682,153897,99

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

פיננסיותהשקעות

035,295,1710,095,1847,277,1סחיריםחובנכסי

127,134320,181730,140סחיריםשאינםחובנכסי

690,250978,241860,240מניות

717.446932.360994.401אחרותהשקעות

569,126,2940,879,1431,061,2הפיננסיותההשקעותכלסך

383,201,2622,033,2328,161,2הנכסיםכלסו
===============-==

273326753זכותויתרותזכאים

110.201.2296.033.2575.160.2העמיתיםזכויות

383,201,2622,033,2328,161,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליד
===;=;

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(ל
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרה(*י)

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותירו
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוםליוםליוט

ג2/12/3ג12/3/31(*)13/3/31

(מבוקר)מבוקקלא)מבוקהלא)

שוטףרכוש

500,1165,1199,2מזומניםושווימזומנים

19('ח643066.3חובהויתרותחייבים

143,2231,4218,2

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

פיננסיותהשקעות

796.46307.34301.47סחיריםחובנכסי

796,46307,34301,47תפיננסיותההשקעותכלסך

939,48538,38519,49הנכסיםכלסך

=4===
_

=;;

585זכותויתרותזכאים

934.48530,38514.49העמיתיםזכויות

939,48538,38519,49העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסו
;;==;===;=

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרה(יי)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שהסתיימתשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

2/31ג/12/3/3112(*)13/3/31

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקקלא)

(הפסדים)הכנסות

611658(707)מזומניםושוויממזומנים

--------------------------
:מהשקעות

770,10902,17778,100סחיריםחובמנכסי

591,3217,7768,17סחיריםשאינםחובמנכסי
598,15531,11462,21ממניות

857.16837.24219.40אחרותמהשקעות

816,46487,61227,180

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

261718אחרותהכנסות

135,46115,62903,180ההכנסותכלסך

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

הוצאות

828,1851,1219,7ניהולדמי
38299953השקעותניהולעמלות

171189109,1מסים

81ההוצאותכלסך

~

2139,2281,9

754,43976,59622,171לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

======;;=-

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(')

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבמוריס



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שהסתיימה

ביוט

ג2/3ג/2ג
(מבוקר)

החודשיםהחודשים

שהסתיימושהסתיימו
ביוםביום

ג2/3/3ג(.)ג3/3/3ג

(קר)מב1לא(מבוקרולא

(הפאפיט)הכנטות

606 597(711)מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

487,99

768,17

462,21

2.21,10
936,178

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

487,10547,17סחיריםחובמנכסי

591,3217,7סחיריםשאינםחובמנכסי

598,15531,11ממניות

857.16837.24אחרותמהשקעות

533,46132,61

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

560,179

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

2617אחרותהכנסות

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

848,45746,61ההכנסותכלסך

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

הוצאות

073,7

943

104.1

120,9

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

440,170

=====

790,1816,1דמיניהול

38097השקעותניהולעמלות

171189מסים

43414102ההוצאותכלסו

------------------------
507,43644,59לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

מהםנפרדבלתיחלקמחתיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריה



המדינהלעובדיהשתלמותקרו
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוט

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)מפקחלא)

הכנסות

41452מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

283355291.1סחיריםחובמנכסי
283355291,1

287369343,1ההכנסותכלסד

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

הוצאות

3835146ניהולדמי

2210השקעותניהולעמלות

5--מסים

4037161ההוצאותכליך

247332182,1לתעופההוצאותעלהכנסותעודף

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום
13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(קר)מבלא)(קר)מבלא)

089,210,2057,013,2057,013,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכאות

-----------------------..........
214,80384,75433,327גמוליםמדמיתקבוליט

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

62ק,550)(124,65)2ק,ח88לעמיתיםתשלומים

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

לקופהצבירההעברות
795,3523,4333,17השתלמותמקרנותהעברות

מהקופהצבירההעברות

(806.56)(990.15)(922.14)השתלמותלקרנותהעברות

(473,39)(467,11)(127,11)נטו,צבירההעברות

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

לתקופהתוצאותעלהכנסותעודף

754,43976,59622,171והוצאותהכנסותמדוחמועבר

044,250,2826,071,2089,210,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

.מהםנפרדבלתיהלקמהשיםבינייםהכשפייטלדוחותהמצורפיטהבאורים
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבנקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

575,160,2130,980,1130,980,1התקופהלתחילתהעמיתיםזכהות

-..--.-..-.-.--------..--.-.---.
213,79649,74712,323גמוליםמדמיתקבוליט

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

58ק,305)(179,64)(701,71)לעמיתיטתשלומים

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

לקופהצבירההעברות

483,3856,3983,12השתלמותמקרנותהעברות

081,1244072,1מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירתהעברות
(907,55)(757,15)(470,14)השתלמותלקרנותהעברות

(550.13)(291.5)(578)מסלוליםביןהעברות

(402,55)(948,16)(484,10)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

507,43644,59440,170והוצאותהכנסותמדוחמועבר

110,201,2296,033,2575,160,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(מ
מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(קר)מבלא)(ממקרלא)

514,49927,32927,32התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

001,1735721,3גמוליםמדמיתעבוליס

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

א,245)(945)(185,1)לעמיתיםתשלומים
-..........---------------------

לקופהצבירההעברות

312667350,4השתלמותמקרנותהעברות

578291,5550,13מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות
(899)33ק)(452)השתלמותלקרנותהעברות

1ן.072)(244)(081.1)מסלוליםביןהעברות

481,5929,15(643)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

247332182,1ותוצאותהכנסותמדוחמועבר

934,48530,38514,49התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.בהטנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותתמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותערו

בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2013במרץ31ליום

כללי-1באור

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

,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת,2005-ה"התשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.וובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואתיאשר

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

במתכונתנערכוהקרןשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14'מסחשבונאותלתקןבהתאםמתומצתת

."בינייםלתקופותכספידיווח"
,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלהעקבייםהינם
ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראםאלא

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר31

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.3.31ליוםההשוואהמספרי
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

.בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך

מהותימידעמוסיפיםשאינםמאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעל
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