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מ"בעהמדינה.לעובדןההשתלמותקיןלניהולהחברה .,.,,...,,.,,

בינייםליפייםיופות

2012ביוני30ליום

(מבוקריםזבלתי

הענייניםתוכן

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

17-13הצהרות

18הכספיהמצבעלדוחותתמצית

19הכוללהרווחעלדוחותתמצית

22-20בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

.ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקיןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

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

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמיוםהחל.כתאגיד
השתלמותקרןלניהולהחברה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16ביום

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

:להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקאגףעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה

קרןלניהולהחברה"החדשהשםתחתההשתלמותקרןבניהוללעסוק,("הממונה"
קופתרישיוןההשתלמותקרןקיבלה2012במאי22ביום."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות

קרן"הקודםהשםבמקום)"המדינהלעובדיהשתלמות.החדשיקרג:השםתחת,מהממונהגמל
..,..(',המגהליהדירוגלעובדיהשתלמות

.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
.ממשלתיותחברותעלהחלותהדיןלהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניבקרן.ו

זובמסגרת.תפעולשירותילחברהמעניק("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.ז
הוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתיהבבנקמנהל

.דיןכללהוראותובכפוףוועדותיוהדירקטוריון,החברה

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

.החברהשלההשקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מלווה,השקעותיועץ,פניםמבקר,משפטייועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
.סיכוניםומנהליביטוחייועץ,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספק(sox-404ליישום



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

",ויזוגעמותים
,11

'
,.

~
"עק

יימספה.

~ש"
"ונות

.י'.,
'. ,,,.,,,.,

י
,.,,.

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

667,61473140,62שכירים

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי474,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלכקופתמוגדרתהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,בפועלהוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

5.111לעומת,ח"שמיליארד5.115שללסךהסתכמו2012/6/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%59.3שלגידול,2011/6/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.0.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד0.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד3.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףט1)הרכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

12/"
30(*)

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול
064,010,2152,41216,051,2

%86.3%71.4%88.3

%34.87%03.95%50.87

%43.4-%34,4

%21.4-%12.4

%16,0%26.0%16.0

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י)

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מוומניםושווימוומניס
מהיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקוליםמרכשים
מזומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

11/6/30

סדהכלמסלולללאמניותמסי1לכללי

196,004,2433,20629,024,1

%55.3%96.3%55.3

%32.85%04.96%44.85

%80.5-%74.5

%62.5-%56.5

(%29.0)-(%29.0)

11/12/311:)
הכלסךמניותללאמסלולכילימסיע

130,980,1927,32057,013,1

%95.4%00.6

%04.85%98.93

%90.4-

%92.4-

%19.0%02.0

%97.4

%18.85

%82.4

%84.4

%19.0

בחודש29-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםעשה)הקרןכסי)שיערוך(.1



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותערולניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/6-1

הכלסך מניותללאמסלולכללימסלול

375,154

(066,137)

(392,19)

780,152595,1הפקדות

(959,1)(107,135)משיכות

247,1(639,20)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

690.6(6.ו690(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(083,2)

--

573,7(656,9)נטוצבירהכ"סה

====

הכלסד מעלני!212מסלל
מניות22א

786,149

(213,139)

(657,15)

878,148908הפקדות

(636)(577,138)משיכות

(330)(327,15)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

007.1(007.1)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(084,5) 949(033,6)נטוצבירהכ"סה

==-======

11/12-1

הכלסד מניותללאמסלולכללימסמל

477י6ן3

(248,269)

(715,37)

385,314092,2הפקדות

(793,2)(455,266)משיכות

(724)(991,36)(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

361.14(361.14)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

514,9 936,12(422,3)נטוצבירהכ"סה



מ"בעהמדיכםלעומדיההשתלמותקדולביהולהחצרה

הדירקטוריוןדוח

הליווחבתקופתהקרןתשואית.ג

12/6-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%15.2%95.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/6-1

מניותללאמסלולכללימסלח

%98.0-%66.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מניותללאמסלולכללימסמל

%18.3-%76:2מצטברתברוטונומינליתתשואה



בעייםהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

תשיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

714,72-970,4-684,77מזומניםושווימזומנים

932,892745,609-821,252498,755,1סחיריםערךניירות

991713,81146,1165,5015,89סחיריםשאינםערךניירות

610,84--610,84-והלוואותפיקדונות

832.7--218614.7השקעותלקבלבגיןסכומים

21LELLQSנ1111252נ%282ב21122שקעותההכלסך

%48%39%13%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלול

940,1---940,1מזומניםושווימזומנים

103,39--488,18615,20סחיריםערךניירות

106--106-השקעותבגיןלקבלסכומים

424122_.ב_._.ב__aaa22221ההשקטתכלסך

%50%50%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הרבעוןבמהלך.%3-כשלשנתיבשיעורהשניברבעוןעלהג"התמ-קודמותלתקופותיחסית
-בכיסתכםהממשלתיהגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתוניהרעהנרשמה

שללרמה2013לשנתהגירעוןיעדבהעלאתהממשלהדנה,בנוסף.2012בשנתמהתוצר%7.3
יוליבחודשירדהוהיא,%5.2שלשנתיבשיעורהייתההרבעוןבמשךישראלבנקריבית.%5.2-%3

,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם.%25.2שלשנתילשיעור
לשיעור2008מאזהראשונהבפעםהריביתאתהורידסיןשלהמרכזיהבנק.ובמזרחב"בארה
.%25.3שלשנתי

החובואגרותהמניותשווקי

החובאגרותמדד-הרבעוןבמהלךחיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
-בעלההשקליותהממשלתיותהחובאגרותומדד%34.1-בעלהלמדדהצמודותהממשלתיות

%28.2.
.שליליותתשואותהניבוהאפיקיםיתר,זאתלעומת
.בהתאמה%16,1-וב%86.0-בירדו40בונדוהתל20בונדהתלמדדי
בשיעורירדבנקיםא"תמדד.%6-כשלבשיעוריםברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.לתחרותהסלולרשוקפתיחתבעקבות%39-כשלבשיעורירדתקשורתא"תמדד.%9.15של

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
עדשלבשיעוריםירדובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%5.2-%5שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%8.8שלממוצעבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםהמדדים.%11

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.והצמיחההתעסוקהלתוניבעיקר,ב"בארהחלשיםמאקרונתוני.א
.במזרחהצמיחהשלהיחלשות.ב
.וספרדאיטליהשלהחובאגרותשללפדיוןבתשואותעליה.ג
.האירופיהאיחודבעיותעםלהתמודדבבואםבאירופהההחלטותמקבלישלהחלטיותחוסר.ד

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/6-112/6-42011

%%%

96.057.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

58.234.134.4מדדצמודממשלתיח"אג

-13.167.2-77.1מדדצמודקונצרניח"אג

91.228.223.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLDI47.154.8-62.7-

-2558.2-98.5-16.18שיאמדד



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

התקופהבמהלךהראשייםההשקעהבאפיקיהבלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקמנהלפעלהרבעוןבמהלך

נרכשוכ"סה)ח"שמיליון55.9שלבסך,סלתעודותכולל,מניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון47.14שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון92.4שלבהיקףמניות
כ"סה).ח"שמיליון34.28-כשלבהיקףמניות(נטו)נרכשו,סלתעודותכולל,ל"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון76.3בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון1.32שלבהיקףמניותנרכשו
.ח"שמיליון46.98בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיברכיב
83.22בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון84.2שלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

מיליון99.19בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון

~

nrrw.
ח"שמיליון33.0שולמוהאמורהההתקשרותחשבוןעל.השקעהקרןעםבעברהתקשרההקרן

.השניברבעון
מניותללאמסלול

.ההשקעותוועדתהדירקטוריוןי"עהנקבעתההשקעהלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהרבעוןבמהלך

ח"שמיליון5.1בהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.ח"שמיליון6.5בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק

נוסףמידע

(ח"שבאלפי)התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/6/302011/6/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

80106(.)487.נגממשגעיועמןןו,נבסאייי:ןגיגנעג

ח"שאלפי383-כבסךשהצטברוחובותעבורלפירעוןהמחאותהתקבלוהדיווחתקופתלאחר(*)

-9-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוחהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליד

:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל*
הביקורתועדת0
החברהידירקטוריון0
החברההנהלת0

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

.הדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצות

להנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני*
,לטיוטההערותיהםלקבלתהמשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,החברה
הגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהגילויובוועדת
בטודיוןבחילהow<2012.8.21ביוםהתכנסה

~

לרבעוןוהקרןהחברהשלהדוחותוטת

.',"'י,..2012שלשנתהשני
:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהגילויעדת)חברי*

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

נותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והגילויוועדתשלבדיונים*
שירותים

:כדלקמן,הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדזאבמר0
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו0
המשפטיתהיועצת-לובינו-גולדברגדליתד"עו0
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו0
יהבבנק-דהאןסיגלח"רו0
יהבבנק-ל"סגגדח"רו0
ל"סמנכ-פשה-עיוןליהיח"רו0
הדירקטוריוןומזכירתציותקצינת-גלאםורדד"עו0

הכספייםבדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,הגילויועדתהמלצותגיבושלאחר*
.כלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות
.2012.8.23ביוםלדירקטוריוןהועברואלוהמלצות

הגילויועדתהמלצותהדירקטוריוןחבריבפניהוצגו,2012.8.29ביוםהדירקטוריוןבישיבת*
החברההדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמור

.הקרןדוחותואתהמנהלת
.

~

fiffהדיווחבתקופת)שאירעמהותייםעים)אעלהין.

-10-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןיוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

י"עשהוסמכה,המדינהמטעםדירקטוריתעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
המכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלל"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריון

הערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוח
,כךלצורךהדירקטוריוןי"עשהוסמכה,הממשלתיותהחברותרשותמטעםדירקטורית,זו

המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקול"והסמנכל"המנכ
בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינם

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשנקבעובמועד

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

הדיווחבתקופתשאירעומהותייםאירועים

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

.המדינהמטעםדירקטוריוןר"יומונהטרםהכספייםהדוחותאישורלמועדנכון
המכהנת,מן'תורגרחמיםאיילת'גבאתהחברהדירקטוריוןהסמיך2012.08.29ביום

.החברהשלהכספייםהדוחותעללחתום,החברותרשותמטעםבחברהכדירקטורית
החברותרשותלמנהלהתפטרותואת,רועביעומרמר,הדירקטורמסר2012.06.25ביום

.הדיןלהוראותבהתאםלתוקףנכנסההתפטרותו.הממשלתיות
הדירקטורבמקוםהמדינהמטעםדירקטורמונהטרםהכספייםהדוחותאישורלמועדנכון

.הפורש
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואתשלסקירהדוח
מ"בעהמדינהלעונדיתהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

,("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתמקרט
לתקופותהכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2012,ביוני30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוחאתהכולל

מידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשל
בהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"-[3445בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספי

לאישורקלליםהכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןp1Wעלהממונהלהנחיות
גםקופותולניהול

"
בהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-ד"התשכ,

דיעהעליהםשחיווה,אחרמבקרחשבוןרואהידיעלונסקרובוקרוקודמותלתקופותכספייםדוחות.סקירתנועל
.2012,במרץ21בתאריך

הסקירההיקף

לתקופותכספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

אנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירורים
מקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחרים
מזוהיםלהיותישליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראל
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאטאין,לכךבהתאם.בביקורת

מסקנה

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

גמקופותולניהוללאישורקלליםהכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרד

"
.1964-ד"התשכ,

מכוח)הממשלתיותהחבטתרשותלהוראותבהתאםהנדרש,טסףמידענכללהכספייםלדוחות6מספרבביאור
.(הממשלתיותהחברותלחוק'33בסעיף
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
המדינהמטעםדירקטורהצהרת

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

:כימצהירה,מן'תורגרחמיםאיילת,אני

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

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,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

)4.

4



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשנילרבעון(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

.. -י1-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

יסףדוח)הממשלתיותהחבריתלתקנותכהתאם)
הד1ח1תנכומתלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדבי .(2005-התשסה,הדירקטוריםודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשנילרבעון(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
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין ן,
Gq , @ . lL

תיג- תאריך
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רו
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("והדוח:להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון('ייהחברהי

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(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין "ן.
."
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מ"בעהמדינהלעודדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת בהתאם,

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מיסדייםגיפיםלחוזי .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("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,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

אדכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפיעל,אחר*

ןנןהרך,ש.ן2_
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
12/6,3011/6/3011,12,31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקרןלא)

נכסים

שוטפיםנכסים

בבנקיםמוזמנים

שוניםחייבים
ההשתלמותקרן-חייבים

מראשהוצאות

השוטפיםהננסיםכלסך

שוטפיםבלתינכסים

נטו,קבוערכוש

הנכסיםכלסך

010,1

3-

105

151,1

315

430.1

512770

181

6388

14326

736885

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

240354

--------

976239.1

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

שרותיםלנותנילשלםהוצאות

ההשתלמותקרן-זכאים

ולהבראהלחופשההפרשה

שוניםזכאים

השוטטותההתחייבויותבלסך

שוטפותבלתיהתחייבויות

נטו,מעביד-עובדיחסיסיוםבשלהתחייבויות

ההתחייבויותכלסך

858923971

3309--

ב611
182.1943001,1

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

24833238

.......

430,1976239,1

ננ

430.1976239.1יהדיהתחייבייותסו

ביתחיקמהוויםהמצורפיםהבאורים

"
מתמצרד

~

.בייייטהכספייםחות

4.יג



הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימי
ביוטביוםביוםביוםביום

6/3011,6/3012/06/3011/06/3011/12/31/ג1באש

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמנוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4468,3423,311617867,1862,6ההשתלמותמקרןניהולדמי

653310מזומניםושוויממוומניםהכנסות

474,3428,316201870,1872,6ההכנסותכלסך

5הוצאות

766738409433590,1ונלוותשכרהוצאות

12019346110298ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

932032,1467513040,2(יהבובנקתפעולשירותי

291286149141568השקעותתיקניהולדמי

66653332129השקעותייעוץ

72874156149חשבונותביקורת

131573629122משפטיייעוץ

13815740126273מקצועייםשרותים

76813940163פנימימבקר

951344362261ביטוחים

9-948-והשתלמויותעיוןימי

77-44אגרות

294254154128531משרדואחזקתדירהשכר

6838243788רכבאחזקת

78724141139ושיתקפרסום

1241385872323דיתרלעמיתים

3929191462פחתהוצאות

4851212376אחרותהוצאות

8---129פיצויבגעאיחורבהעברה

6)072ד8ח620ח3)328)74ההוצאחנכלסך

__ב____נ____ב____נ___בבלתקופתכוללרתח

.בימיםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהמיםהמצורפיםהבאורים
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012ביוני30ליום

כללי-1באור

קרןבניהולעוסקת(החברהיי"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.בנאמנות("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

31ליוםעד.1981במרד11ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמיוםהחל.כתאגידפעלההקרן2008באוגוסט

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

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניבקרן.ד

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

2012.5.10וביום,החברותרשםידיעלאושרהשםשינוי.החברהלהחלטתבהתאם,"מ"בע

:להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקאגףעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה

קרןלניהולהחברה"החדשהשםתחתההשתלמותקרןבניהוללעסוק,("הממונה"
קופתרישיוןההשתלמותקרןקיבלה2012במאי22ביום."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות

-הקודםהשםבמקום)."המדינהלעובדיהשתלמותקרן"החדשהשםתחת,מהממונהגמל

.("המנהליהדירוגלעובדיהשתלמותקרן"

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםבינייםהכספייםהדוחות-

שנקבעוכפיבינייםלתקופותקספייםדוחותלעריכתמקובליםחשבונאייםלכלליםבהתאם
להנחיותובהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותבתקן

.האוצרשבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונה
החברותלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה,2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

בנוסףהינההממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט,ממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

ואינםמאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות,כןכמו.מהותי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידעמוסיפים

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי-
,2011בדצמבר31ליוםהחברהשלהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
שלהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוהותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראםאלא

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר31ליוםהחברה



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012ביוני30ליום

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
,בהערכותדעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,הכספייםהדוחותעריכתבעת

,והתחייבויותנכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר,והנחותאומדנים
.אלומאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלהתוצאותכייובהר.והוצאותהכנסות

,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשים,חשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת
וודאותבאיהקרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשת

,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססתהאומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו,קבוערכוש.ג
פחתבניכוי,רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
.שנצבר
להפחתתכמספיקיםהנחשבים,שנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

כקופתמוגדרתהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברה,הניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
המרבילשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמל
.הדיןהוראותפיעל

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכל,החברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכי,סבורההחברה
,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה

.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות
שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-התשסעו,(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

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

-21-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012ביוני30ליום

נופףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור
במשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםפרסומיםלרבות)דיןהוראותלהלן

:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשניברבעוןשפורסמו(האוצר

.2012.5.14מיום2012-התשעייב,(שעהוהוראת190מסי)הכנסהמספקודתלתיקוןחוק*

.2012-ב"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוקתזכיר* ,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.
.2012.6.7מיום2012-ב"התשע

.2012.6.21מיום,2012-ב"התשע,ניהולדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
וסדריתאגידיםרשימת)איראןעםעסקיקשרהמקיימיםקתאגידיםהשקעהאיסורתקנות*

.2012.4.16מיום2012-ב"התשע,(היישוםועדתעבודת

.2012.6.25מיוס"הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי"-8-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
בגופיםמשרהנושאיעלההוןשוקיעללממונהדיווח"-7-9-2012מוסדייםגופיםחוזר* המוסדיים

.2012.6.13מיום"
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיותבנושא3-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרהבהרה*

.2012.5.24מיום,"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

-22-
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

בינייםכספייםדוחותתמצית

2012ביוני30ליום

(מבוקריםיבלתי

הענייניםתוכן

עמוד

2המבקרהחשבוןרואהשל-סקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
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מבא

המאזןאתהכולל,("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2012,ביוני30ליוםהתמציתי
ולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופות

-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשל

ובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח" גסקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות

"
מידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-ד"התשכ,

תאהידיעלונסקרומקרוקודמותלתקופותכספייםחתות.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספי
.2012,במרץ21בתאריךדיעהעליהםשחיווה,אחרמבקרחשבון

הסקירההיקף

לתקפותכספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

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

מסקנה

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלטהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
עלהממונהלהנחיותבהתאם,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

"הכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוק
"גמקופותולניהוללאישורלליס

,
.1964-ד"התשכ

"
'ושותסוראיהבלצרנובל

חשבוןרואי

.2012,באוגוסט29,אביב-תל
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

המדינהמטעםדירקטורהצהרת

ניסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקניתההתאם)
הדוחותזכינותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעילותבדבי התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

.(2005-ו"

:כימצהירה,מן'תורגרחמיםאיילת,אני

שנתשלהשנילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.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,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

1//ו1

-
יקטייית,ז,1""י



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח;הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

שנתשלהשנילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.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,תרמיתכלבן)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/---יי יזל.,



המדינהלעובדיהשתלמותקרו

ל"סמנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

שנתשלהשנילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעלאחהאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-2"
ןיף
ך'

~

נו
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

לרבעון("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-ל,כ6%,יעקביאריאלתאריך



המדינהלעובדיהשתלמותטרו
ל"סמנכהצהרת

שוקאגףשל"גילויים)דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחררבהתאם)
.(חסכון)ביטוח,ההון

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

לרבעון("יהקרן':להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.(ייהדוחיי:להלן)2012ביוני30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

לכך)הכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וקן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

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,אקראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מייעד-ףייי-
סמנכייל,עיון-פשהליהיח"רותאריך



מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוטליוםליום
ג12/3/גג6/30/גג2/6/30ננכסים
,מבוקר)(מביקרלא)(מבוקרהאהשקעות
:מזומניםושווימזומנים

439,5368425,5בבנקיםמזומנים

185,74548.71573,94מועדקצריפקדונות

624,79916,71998,99
.................................

:סחיריםערדניירות

163,729178,604598,653ממשלתיותחובאגרות

053,490044,485812,475קונצרניותחובאגרות

385.575521.640255,585אחריםערךוניירותמניות

665,714,1ן,9נר,4ר601,794,1%
......................-----------

:סחיריםשאינםערדניירות

675,82500,111739,90קונצרנייתחובאגרות

340,6782,4310,6אחריםערךניירות

015,89282,116049,97
............-..........-.........

פקדינו
~

:והלוואות

591,84562,112487,97פקדונותבבנקים

193320לאחריםהלוואות

610,84595,112507,97
..........-.....................

938,7093,4018,7השקעותבגיןלקבלסכומים

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

788,055,2629,034,2237,016,2ההשקעותכלסד
.................................

30930841חובהויתרותחייבים

-----------------------.
097,056,2659,034,2078,017,2הנכסיםכלסך

===-=-=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

216.051,2629,024,2057,013,2העמיתיםזכויות

881.4030.10021.4וכותויתרותוכאים

097,056,2659,034,2078,017,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד

=-======

.מהם51תויקיד;חלמקים"ביהכנקלדוחותהמצורפיםהבאורים
,הג2יי.ףן_

4יג:איייהכספייםהדוחותאישורתאיי
מן,

ל"סמנכדירקטוריוןויברל"מנכ



המדיבהלעובדיהשתלמותקרן
מאזנים

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/6/3011/6/3011/12/31ננכסים

(1מבוקר1לאמבוקרןושמבוקרן)השקעות

:מזומניםישווימזומנים

438,5367423,5בבנקיםמזומנים

246.72739.70599,92מועדקצריפקדונות

684,77106,71022,98

............--...---.............
:מחיייםערךניירות

060,690554,584652,622ממשלתיותחובאגרות

053,490044,485218,475קונצרניותחובאגרות

385,575521.640255.585אחריםערךוניירותמניות

498,755,1119,710,1719,683,1
.............-...----............

:סחיריםשאינםערךנייוות

675,82500,111739,90קונצרניותחובאגרות

340,6782,4310.6אחריםערךניירות

015,89282,116049,97

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

:והלוואותפקדונות

4,97"591,84562,1127פקדונותבבנקים

193320לאחריםהלוואות

610,84595,112507,97

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

832,7093,4801,7השקעותבגיןלקבלסכומים

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

639,014,2195,014,2315,983,1סךכלההשקעות

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

30630836חובהויתרותחייבים

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

945,014,2225,014,2151,984,1הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

064,010,2196,004,2130,980,1וכויותהעמיתים

881,4029.10021.4וכותויתרותוכאים

945,014,2225,014,2151,984,1וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד
======-======

.מהםנפרדבלתיחיקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/31ג/6/3011/גג12/6/30

(מבוקר,(מבוקרלא)מבוקקלא)

112

939.1809974.1

940,1810976,1

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

103.39624.19946,30

103,39624,19946,30

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

106--

----------------------:--:::--:ב:

149,41434,20922,32

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

3-5

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

152,41434,20927,32
;;;;-

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

152,41433,20927,32העמיתיםוכויות

-1-זכותויתרותזכאים

152,41434,20927,32וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

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

.מהםנפרדגלתיחלקמהמיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות
ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות
קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךמניירות

הלוואות)מפקדונות
בבנקיםמפקדונות
לאחריםמהלוואות

נטו,אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
עמלות
אחרותמיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

והוצאותהאיותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלששתלששת
החודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימו)שנסתייםשנסתיימו

ביוםגיוסביום

12/6/30641/3012/6/30

(מבזקרלא,(קר)מבלא,(קר)מבלא)

326,1269,1715
.-..........-.......................

229,20847,1189,15
417,14412,7555,1
346.1(602,47)(524.35)

992,35(343,38)(780.18)
.......................-.-.........-

657,4396,1(840)
(261)366241

396,4762,1(599)

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

865,2799,1155,1

2;11-
875,2805,1155,1

............------------------------
175-

--..........-..........;..-..-;.----
606,44(502,33)(509,17)

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

468,3423,3617,1
26434365)

02222441
64

~

4095,4225,2
............------------------------

242,40(597,37)(734,19)

לשלושת
לשנההחודשים
שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום

2,31ג/6,3011/גג

(מבוקר)(מבוקרלא)

781479,2
...........-------------

753(8191,33

938(1110471

(107.ו881(246.40)

(555,29)(715,63)

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

(329,1)111

468122.1

(861)233,1
........................

850315(4

2ש
849324,4

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

573

------------------------
(781,28)(606,55)

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

11867862(6

160616

232683

81161נ,259

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

(040,31)(767.63)

-====-

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחות



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/6/3011/6/3012/6/3011/6/3011/12/31 (מבוקר,(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,

301,1256,!704773443,2

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

530,9!665,1845,14574,8406,32

417,4!412,7555,1938,1047,!1

(881,107)(246,40)(524.35)7ל,602)!,346

293,35(525,38)(124,9!)(734,29)(428,64)
....------..------------------------..........----...----...

657,4396,!(840)(329,!)!!1

(261)366!24468122.1

396,4762,1(599)(861)233,1

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

865,2799,!155,18505!3,4

9(1)-1בנ

875,2805,!55!,1849324,4

-.----....-.------------------------------------------------
175.573

---------------------------.........-------------..-----....
(355,56)968י8ק)(864,17)(697,33)882,43

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

401,3398,3585,1847,1794,6

25933816256!607

ש
~
(מששע

292,4065,4190,2235,2084,8

------------........................-.-----....--.........-
590,39(

62י
(439,64)(203,31)(054,20)7ק,

=======-

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2/31ג/311"2/6/3011/6ג1/6/30ג30"/12

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

11836!253מזרמניםושוויממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
699182344179713ממשלתיותחובמאגרות

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

724195355187749ההכנסותכלסך

------------------------------------.---------------------
הוצאות

6725322068יחול)דמי

55342עמלות

7230352477ההוצאותכלסך

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

652165320163672הדוחלתקופתנטוהכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהייםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
,שנסתייםשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
12/6/5011/6/3012/6/3011/6/3011/2

~

31 (מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא,,מבוקרלא,(מבוקרלא,

057,013,2310,067,2826,071,2740,057,210התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

067,!
..............----..........-----------------...........................---

:הפרשות

778,115340,112241,59232,58356,237מעבידהפרשות-שכירים

597,38446.37750.19413,19121,79עובדהפרשות

375,154786,149991,78645,77477,316ההפרשותכלסד
..............-.-..........---.----...---...................---------------

:לעמיתיטתשלומים

(248,269)(566,71)(942,71),213,139)(066,137)שכיריםלעמיתים

(248,269)(566,71)(942,71)(213.139)(066,137)התשלומיםכלסד
..............................---------------............-------------

:נטוזכויותהעברת

284,9593,4761,4829,1993,6הקרןאלזכויותהעברת

(708.44)(979,9)(686.12)(250,20)(676.28)מהקרןזכויותהעברת

92)נטוזכויותהעברת

~

7ק,715)(150,8)(925,7)(657,15)(19

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

514,9(071,2)(876)(084,5)(083,2)נטוצבירה

.----..----....---------------...............................---....----...
(767,63)(040,31)(734,19)(597,37)242,40הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

-ז-------------

!,216,051,2629,024,2216,051,2629,024,2057,013התקופהלסוףהעמיתיםכותות

מונפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםוריס
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימילת

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחמשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/6/3011/6/302

~

11/12/31מ6/3011/30

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקרולאמבוקרןולא

130,980,1991,047,2296,033,2628,038,2991,047,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

582,114659,111596,58877,57787,235מעבידהפרשות-שכירים

198.38219,37535,19295.19598,78הפרשותעובד

780,152878,148131,78172.77385,314סדכלההפרשות

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

:לעמיתיםתשלומים

(455,266)(045,71)(928.70)(577,138)(107,135)שכיריםלעמיתים

(455,266)(045,71)(928,70)(ין%.ןרר5(35ן,ורמןהתשלומיםכלסד
.............................---...........................---------------

:נטוזכויותהעברת

668,7427,4812,3663,1816,6הקרןאלזכויותהעברת

(807,43)(771,9)(550,12)(9ן,י54ר(307.28)מהקרןזכויותהעברת

704086,1460148466,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(827,15)(396.1)(103.2)(093,2)(394.7)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(352,51)(356,9)(381,10)(334,16)(329,27)נטוזכויותהעברת

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

(422,3)(229,3)(178,3)(033,6)(656,9)נטוצבירה
..........................................................---..............

(439,64)(203,31)(054,20)(762,37)590,39הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

064,010,2196,004,2064,010,2196,004,2130,980,1התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלי

(חדשיםשקליפבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםגיוס

12/6/3011/6/3012/6,3011/6/3011/12/31 (מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,

927,3219התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

19530,38112,19319,19

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

:הפרשות

196,1681645355569,1מעבידהפרשות-שכירים

18523ן215וצב399עובדהפרשות

595,1908860473092,2ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(793.2)(521)(014,1)(636)(959,1)שכיריםלעמיתים

(793,2)(521)(014,1)(636)(959,1)התשלומיםכליד
............................................................-----------

:נטוזכויותהעברת

77ן616,1166949166הקרןאלזכויותהעברת

(901)(208)(136)(496)(369)מהקרןזכויותהעברת

394,7093,2103,2396,1827,15בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(466.1)(148)(460)(086.1)(704)בקרןאחרלמסקלמהמסלולוכויותהעברת

937.7677456,2206,1637,13נטוזכייותהעברת

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

573,7949302,2158,1936,12נטיצבירה
............------------.............-.........------------

652165320163672הדחלתקופתנטוהכנסות

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

152,41433,20152,41433,20927,32התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותירו

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012ביוני30ליום

כללי-1באור

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

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

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניבקרן.ג

השתלמותקרןלניהולהחקרה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16ביום.ד
המדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה"-ל"מ"בעהמינהליבדירוגהמדינהלעובדי

2012.5.10וביום,החברותרשםידיעלאושרהשםשינוי.החברהלהחלטתבהתאם,"מ"בע

:להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקאגףעלמהממונהרישיוןהחברהקיבלה

קרןלניהולהחברה"החדשהשםתחתההשתלמותקרןבניהוללעסוק,("הממונה"
קופתרישיוןההשתלמותקרןקיבלה2012במאי22ביום."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות

הקודםהשםבמקום)."המדינהלעובדיהשתלמותקרן"החדשהססתחת,מהממונהגמל

.("המנהליהדירוגלעובדיהשתלמותקרן"

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

נערכוהקרןשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםבינייםהכספייםהדוחות.א
כספידיווח"-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם
במשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופות
.האוצר

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
אלא,2011בדצמבר31ליוםהקרןשלהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
הקרןשלהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראם
.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר31ליום

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ג

מהותימידעמוסיפיםואינםמאחר,המזומניםתזריםעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ד
.בדוחותהכלולהמידעעל
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