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כללי
בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

קרןבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" השתלמות
ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)המדינהלעובדי

פעלההקרן2008באוגוסט31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11
.החברהידיעלהקרןמנוהלת,הדיןלדרישותובהתאם,2008.9.1מיוםהחל.כתאגיד

.הקרןניהולהינההתברחשלהיתידהפעילותה.ב

:להלן)וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

שוקאגף" החברהבידיהקייםהאישור.האגףי"עשנהמדימוארךהאישורתוקף.("האגף"או"ההון במועד
.2013/12/31ליוםעדבתוקףהינוהכספייםהדוחותאישור

גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד

" בתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשס
בתאגידאוממשלתי תאגידשהיה

בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתי
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשר

להוראותבהתאםגסמידענכללהכספייםבדוחות.5בסיווגממשלתיתחברההיאהחברה.ה

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרי

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולישניבקרן.ו
רשאיםהקרןעמיתי הנמהמסלוליםאחדלכללהצטרף

בהתאםהמסלוליםשניביןכספםאתלפצלואףל" .לבחירתם

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ז
שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ" אתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונות

יהבבנקהעביר2013.06.10ביום.דיןכללהוראותובכפוףהחברההוראות,החברהתקנון
הבנקמןזהשירותהמקבלותהקופותלכללהתפעולשירותיהפסקתעלבכתבהודעהלחברה
למועדנכון.אלהשירותיםמתןבגיןהבנקרווחיות-אישלמהנימוק,2014.01.01מיוםהחל

.אחרמתפעלבנקלבחירתתחרותיהליךלניהולהחברהפועלתהדוחותעריכת

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת,מ"בעהשקעותניהולאמבן.איי.בי.איי.ח ההוראותכלליישוםופועלת,מכך
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהתלותהרגולטוריות

.החברהשלההשקעותועדתוהוראותהדירקטוריוןלמדיניות

בעסהרylo>n1בחברת(קסטודי)במשמורתנמצאיםהקרןנכסי.ט
.מ"

רו,פניםמבקר,משפטייועץ,וביניהם,שירותיםובנותנימקצועייםביועציםנעורתהחברה.י
ח" -404ליישוםמלווה,השקעותיועץ,מבקר

~
soxיועץ,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספק

.סיכוניםומנחלימידעאבטחתמנהל,ביטוחי
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הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

125,161980,1105,163הפקדות

(672,164)(439,2)(233,162)משיכות
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המימוןורויותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי436,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הליי
הכספייםהדוחותאישור

:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל*
יהביקורתועדת0
**החברהדירקטוריוןס

החברההנהלת0

הכספייםבדוחותלדוןמנתעלבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת*
להלן)

אישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"
.הדוחות

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

הביקורתועדת.ל"הנהגורמיסשלבהערותדיון,הצורךבמידת,מתקייםהביקורת
השנילרבעוןוהקרןהחברהשלהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2013.8.1ביוםהתכנסה

.2013לשנת

חוקימנייןמהוויםואשר,הביקורתועדתבישיבתנכחואשרהביקורתועדתחברי*
:להתכנסות

ר"יו,צ"דח-בחרייניבח"רו
דירקטורית-לויבתיה'גב
S-אפרתאפימר "nT
דירקטורית-צדקהבתיה'גב

והשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והביקורתוועדתשלבדיונים*
נותנישלנציגיםגס

,הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברהשירותים
:כדלקמן

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדואבמר0
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו0
המשפטיתהיועצת-לובינו-גולדברגדליתד"עוס
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו0
יהבבנק-דזלובסקיחגיתח"רו0
יהבבנק-ל"סגגדיח"רו0
הדירקטוריוןומזכירתפנימיתואכיפהציותממונה-גלאםורדד"עו0
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הכספייםבדוחותודןהתברהדירקטוריוןמתכנס,הביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר.
.כלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות
.13.8.2ביוםלדירקטוריוןהועברואלוהמלצות

חבריבפניהוצגו,2013.8.7ביוםהדירקטוריוןבישיבת*
ועדתהמלצותהדירקטוריון

אתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמורהביקורת
.הקרןדוהותואתהחברהדוחות

החברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאותשהוצאמהנתוניםשינויללאנותרוהביקורתועדתחברישלפרטיהם.
.2%20.12.31ליום

."נוסףמידע"בפרקלהלןראה.י

נווסףוכידע

ח"רושלהמינוילאישורממתינההחברה,הקודמיםהדירקטוריוןבדוחותלדיווחיםבהתאם
הסמיך13.8.7ביום.('אהנהלהמניותבעלת)המדינהי"עהדירקטוריוןר"כיונבוןקובץ)יעקב

30ליוםהחברהשלהכספייםהדוהותעללחתוםנבון(קובי)יעקבח"רואתהחברהדירקטוריון

.2013,ביוני

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

הערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזחבדוח
כיהסיקול"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריוןשיישהוסמך,המדינהמכעסדירקטור,זו

מנתעלאפקטיבייםהיגסהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוס

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית



%(mEi.0ן/ע-'ושותבוראיהצלצלקנעל

-

KNOBEL

.

B]tLTZER

;

SORAYA

שיכשף,שתוו"ימי

-

Certified.(-;א .Publie

.

Aecountants asr

,קןובלמנשחח"רו

,

LLMאבמשפטיםמוסמך,'LLM,(.]!04,.ם.ע~

KNOBEL

-

1ME

~

ASHE

BBLTZBRטיק)בלצךאילח"רו

'

,

C

,PA

1

~

YAL

0AMIR.ע.02.4[.)איה-מהאמירה"וח

:

SORAYA

alwיוםה"רן

I

05AKAR[)יקר

I

C .P .

IA

וםז,י'

'

YOM

0ALONIFREDLANDER.ע.4(ן15.גhdQBAעסקיםבמינהלMBA,,דר)פרידלאלווח"רו

I

(מייסד)דונסקיחרציח"רו

_
).HERZL DUNSKY

I

C.P .

IA

.

Gsr

שלתעניותלבעליהמנקרהחשבוןרואהשלסקירהזוח
מ"בעהעדינהלשבדיתקיתלמותירולניהםחחברח

"מ5ה
(

"Qly<ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
בעהמדינה,

,("החברה"-ולהלןמ"
כוללורווחהפסדאורווחעלהתמציתיהדוחואת2013,ביוני30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיתדוחאתהכולל
לעריכהאחראיםוההנחלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושששהשישהשללתקופותאחר

לתקופותכספידיווח"-34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגה
"ביט,ההוןplwעלהממונהלהנחיותבהתאם,"ביניים

הכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכון
"גסקופותולניהוללאישורטללים

להקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-ד"חתשכ,
.סקירתנועלבהתבססאלקביניים

הסקירההיקף

אתערכט

"
לתקופותכספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואימרכתשלגסקירהלתקןבהתאםקירתנו

מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים
אנליטייםסקירהנהליומיישום,וחחשבונאייסהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעוקרן,מבירורים
מקובלוםביקורתלתקניבההאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחרים
מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמשתייסהענייניםלכלשניויעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהושיכךבישראל
.ניקורהשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאס.בביקורת

)מסקנה

הבחינותמכל,ערוךאינול"חמהכספישהמיזעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממזנהלהנחיוהבהתאם,34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המשתיות

"הכנסהמסלתקטתובחתאס,האוצרבמשרד
"גמקופותולניהוללאישורלליס

.1964-ד"חתשכ,

מכוח)הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאסהנדרש,נוסףמידענכללהכספייםלדוחות7מספרבביאור
.(הממשלתיותהחברות33ביולתוקסעיף
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ההשתלמותירולניהולהחברה
מ"בעהמדינהלעובדי

המדינהמטעםדירקטורהצהרת
וסף)דוח)הממשלתיותההביותלתקנותבהתאם)

הדוהותפונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדבר ודוחהכספיים
.(2005-התשסה,הדירקטוריוח

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

הדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
ההשתלמותקרןלניהולהחברהשל

להלןיהדשניהם)2013שנתשלהשנילרבעון(ההברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
- .(הדוהות

ולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוהותאתשבחנתי חסרולאמהותית

הנתוץמהותיתעובדהשלמצגבהם
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדי מטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

.בדוהותהמכוסהלתקופהבהתייחס

ולאחרלידיעתיבהתאם.3
הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשבהנתי הדירקטוריוןבדוה

המצבאתהמהותיותהבחינותמכל,אות)באופןמשקפים
ואתהכספי .בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלחפעולותתוצאות

הצהרההמצהיריםבחברהאהריסלצד,אני.4
בחברהולהתקיימותטלקביעתםאחראי,כוו בקרותשל

קבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהלים
או,כאלהונהליםבקרות פיקוחנותחתלקביעתםגרמנו

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשל
מהותי במהלךבפרט,בחברהאהריסידיעללידיעתנומובא,לתגרהגמתייהס

שלההכנהתקופת ,הדוהות

,כווהצהרההמצהיריםבחברוןואחריםאני.5
החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה

והחולשותהמשמעותייםהליקוייטכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיות עלפנימיתבקרה

להשפיע,סבירבאופן,העלולים,שהיוככל,כספידיווח
עללרעה ולדווחלעכס,לעבד,לרשוםהחברהיכולת

.כספימידע
ן

שאינהובוןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
מנהליםבהשמעורבים,שהיתהככל,מהותית או

תפקידבעליאפריסעובדים
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותי .ההברה

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי

,ון.
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ההשתלמותערולניהולהחברה
מ"בעהמדיבהלעובדי

ל"מבכהצהרת
החברותהכסמייסלתקנות

שגיתנווהמצגיםשננקטוהפשלותבדברטך12ף:%
הדוחותנכונותלתגטחת

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני
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מ"בעהמדינהלעתדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"שמנכהצהרת

שניתנוהמצגים)שננקטוהפעולותבדברוסף)שנחהממשלתיותהחברותלתקנותההתאם
הדוחותנכונתלהבטחה התשס,הדירקטוריוןודוחהכספתם

.(2005-ו"

:כימצחירה,עיון-פשהליחירוצח,אני

קרןלניהולההברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוהותאתבחנתי,1
ההשתלמות

-להלןיחדשניחס)3%20שנתשלהקנילרבעון(התברה-להלן,מ"בעהמדינהלעובדי
.(הדוחות

כולליםאינםהדוחות;הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
עובדהשלנכוןלאמצג מצגבהםחסרולאמהותית

הנסיבותלאור,שניהגושהמצגיםכדיהגחוךמהותיתעובדהשל
המרוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

.בדוחות
ומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3

הכלולאחרכספי המהותיותהבחינותמכל,נאווובאוץמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
ואתהכספיהמצבאת שלהפעולותתוצאות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברה

לקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהברהולהתקיימותם לצורךונהליםבקרותשל

או,כאלחונהליםבקרותקבענולכךבהתאר.בדוחותהנדרשגילוי לקביעתםגרמנו
שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

מקותי תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברהחמתייחס
שלההכנה .הדוהות

לרואהגילים,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
התברהשלהמבקרהחשבון עלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנו

"
המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(

שלבהפעלתחאובקביעתה דיווחעלפנימיתבקרה
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלולים,שהיוככל,כספי יכולת

מידעולדווהלסרם,לעבד,לרשוםהחברה
.כספי

ן

ככל,מהותיתשאינתוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
מנהליםבהשמעורבים,שהייתה אחריםעובדיםאו

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרחמשמעותיתפקידבעלי .החברה

,%אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל
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ערנההשתלמהעלניהולהחצרה
מ"צעהמדינהלעוצרי

ל"מנכהצהרת (
דיווחעלפנימיתכבקרת7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

שוקאגףשלוגילוייטיידוחות,הצהרות-כספי ןן'.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

קרןלניהולההברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
בעהמדינהלעובדיההשתלמות

:להלן)מ" :להלן)2013ביוני30ביוםשתסתייםלרבעון(החברהיי"
.("הדוח"

ן

לאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתילמיטב.2
שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכון עובדה

בהןהנסובותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית
לא,מצגיםאותםנכללו לתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

.בדוההמכוסה
הרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתילמיטב.3

באופןמשקפיםבדוההכלולאחרכספיומידע :"
החברהשלהפעולותונוצאותואתהכספיהמצב'לםען, ולתקופותלמועדים

.בדוההמכוסים
זוהצהרההמצהיריםבחברהואהריסאני.4

מהליסבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראים
-וכןןהחברהשלכטפידיווחעלהפנימיתולבקרהוכגילוילגבי
או,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנו שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
ידיעללידיעוננומובא,להברההמתייחסמהותי בפרט,בחברהאתריס

ןהדוהשלההכנהתקופתבמהלך
דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווהעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמודהלספקהמיועדת,כספי

ולכךהכספי בהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווהלתקני ;ההוןשוקעלהממונה

הבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהלים מסקנוונינו

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותשבי
התקופהלתום,הגילוי 1'-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוההמכוסה

כלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספידיווהעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינוי

'מהותיבחמןצ:הץצל
באופולהשפיעשצפויסביראו

ה:נ:הפנהבקרהעל,מהותי ןי-וכן.כספידיווחעלההברהשל

זוהצהרההמצהיריסכחברהואהריסאני.5
לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואהגילינו הביקורתהוועדת

עלבהתבסס,ההברהשלהדירקטוריוןשל
לגביביותרהעדכניתהערכתנו הבקרההפנימית

,':עלדיווחכספי

'"
ב.

המשמעותייםהליקוייםכלאונ(א)
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשות בקרה

סביראשר,שהיוככל,כספידיווהעלהפנימית
שלביכולתהלפגועשצפויים לסכם,לעבד,לרשוםהחברה

-וכן,כספימידעעלולדווח
שאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

אוההניגלהמעורבתבה,שהיתהככל,מהותית העורבים
תפקידלהםשישאהריסעובדים

עלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותי ).כספידיווה

אהאדםכלמאהכיותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראיו
~~

.דיןכלעלפי

ל_
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מ"בעהמדינתלעובדיההשתלמותקוןלניהולהחברת
טמננוילהצהרת

שוקאגףשלי'וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתוקרה'!0!7-9-0מוסדתםגופיםלחוזרשהתאם
.(והסכוןטסה,ההון

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
:להלן)מ"

,("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון(החברתי"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהפקועמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחתכלולאתרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברתשלהפעולותתוצאותואתהכטפיחמצתאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאורן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןיהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
או,כאלהונהליםבקרותקבענו(14)

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמני שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתויחסמהותי אחרים

;הדוהשלההכנףתקופתבמהלךבפרט,בחברה

דיווהעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותע8%5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
יההוןשוקעלהממונה (ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביזהנהליסהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכני מתקנותיה

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגגי
-וכן;הערכתהעלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו,ז)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מונותיבאופןלתשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיחסעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואתגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואפריסאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרח
;כספי

"
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(

שלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,שהיוככל,כטפידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברה

אוההנהלהמעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלבן)
עלההברהשלחפנימיתבבקרהתפקווהמשמעותילהםשישאחריםעובדיםמעורבים

.כספידיווח
//

על,אחרכשאדםמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי
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ההשמלמותערןלביהולהחברה
ק"בעחמדינהלעןבוי

המצבדוחוונעללמצית
הכספי

(חדשיםשקליפנדלפי)
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותשרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שניתיימחשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

12/6/302012/12/31(ל3/6/30ג12/6/30(ל13/6/30ביאור (מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרלא,

430,3468,3602,1617,1219,7ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

662314מימוןהכנסות

436,3474,3604,1620,1233,7ההכנסותכלסד

6436,3474,3604,1620,1233,7וכלליותהנהלההוצאות

436,3474,3604,1620,1233,7ההוצאותכליד

---לתקופהר11ח

---כוללרווחהגלסך

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.בינייםהכשפייםמהסחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכתפייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

קרןבניהולעוסקת("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א השתלמות
.בנאמנות("הקרן"להלן)המדינהלעובדי

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

.5בסיווגממשלתיתחברההינההחברה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

רשאיםהקרןעמיתי.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולישניבקרן.ד
בהתאםהמסלוליםשניביןכספיהםאתלפצלואףל"הנמהמסלוליםאחדלכללהצטרף .לבחירתם

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
ושלושהשישהשלולתקופה2013ביוני30ליוםהחברהשלהתמציתייםהכספייםהדוחות-

בינייםכספייםדוחות"-להלן)תאריךבאותושהסתיימוחודשים
במתכונתנערכו(" חשבונאותלתקןבהתאםמתומצתת

"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומי
מהותילאמידע.האוצרשבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם

.בדוחותהוצגלא
לגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מיום70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיותהחברות
ספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט,ממשלתיותלחברות
ידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאםתתבצע
.זהלצורך

הוןלהברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחותנכללולאהכמפייסבדוחות-
עצמי

מאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות,כןכמו.מהותי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידעמוסיפיםאינםוהאחרונים

הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
31ליוםהשנתייםהכספייסהדוחותבעריכתיושמואשר,לאלהעקבייםהינם,ביניים

לדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראסאלא,2012בדצמבר
.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר31ליוםהחברהשלהשנתייםהכספיים

12/6/30ליוםההשוואהמספרישלמחדשסיווג.ב

,מחדשסווגולהםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/6/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייסבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
)IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

.2012ביולי30מיום"

-12-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ג
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

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

.אלה
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותנאיהכרוכים,ואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהתברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבה,בתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

-13-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/6/30(.)12/6/302012/12/31

(מבוקר)מבוקהלא,(מבוקרלא)חובהויתרותחייביט-3ביאור

13('")9581מראשהוצאות

206(**)2524קשוריםצדדים

120105219חובהויתרותחייביםכ"סה

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג(.י)
ליוםליוםליום

13/6/30(*)12/6/302012/12/31

(מביקר)מבוקהלא)מבוקהיאנטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

20913חופשהבגיןהתחייבות

206248251פיטוריןבגיןהתחייבויות

12--קצרלטווחהטבות

2226ב2212נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)
ליוםליוםליום

13/6/30(*)12/6/302012/12/31

(קר)מב)(מבוקריא(קר)מביאזכותויתרותזכאים-5ביאור

328(**)262193ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבןיןת(נ)עובד

772(*")390614לשלםהוצאות

66(**)303360קשוריםצדדים

265אחרים

14171נ12ם57בזכותויתרותזכאיםהכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג(יי)

-14-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

חדשיםשקליםבאלפי

לשמשהלשלושתלששתלששה
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוטבייםביוםביום
ג2/3ג/2ג6/3020/2%(.)12/6/3013/6/30(.)13/6/30

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקרולא(מביקר1לא(מבוקרלא,חלליותהנהלההוצאות-6ביאור

781766358409514,1ונלוותעבודהשכר

851203846246לדירקטוריםתשלומים

6339171975תפח

90954543186ביטוחים

299294148154590ותקשורתמשרדיםאחזקת

2192029899443ופרסוםשיווק

128,1932566467132,2מתפעליםלגורמיםתשלום

80149593(**)237291(**)השקעותתיקניהולדמי

432483209189971מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

1291234545354אחרות

129-.129-בהעברהאיחורבגיןפיצוי

סה
בבייבiea2%16נ,424נ,414וכלליותהנהלההוצאותכ"

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)
.0%20משנתתיקלמנהלהתחייבותיתרתלגבי,3ג20מאימחודשפשרההסכםבגיןח"שאלפי78-כשלבסךזיכויכולל(**)

-51-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
י"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטורשלהצהרות9-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.ל"והסמנכהחברהל"מנכ,כךלצורךהדירקטוריון

נוסףמידע-8ביאור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

-16-



והשתלמותקרן
הנימדה

בינייםנספייםדוחות
3201ביוני30ליום

(מבוקריםבלתי)



המדינהלעובדיהשתלמותערו

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםזבלתי

2013ביוני30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

5-3הצהרות

8-6מאונים

11-9והוצאותהכנסותדוחות

14-12העמיתיםבזכויותהשיגוייסעלדוחות

15בינייםהכספייםלדוחותביאורים
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שללהנהלההמנקרתחשבוןרואתשלסקירהדוח
המדינתלעובדיתשתלמותקרן

ןמבוזו

אסקרנו

*
המאזןאתהכולל,("יתקרן-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידע

עמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםהחתותואת2013,ביוני30ליוםהתמציתין
ולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושתסתיימוחודשיםושלושתשישהיללתקופות

-בחשבונאותלתקינתהישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותבספימידעשל

ובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונחלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכתפידיווח" גסקופותולניהוללאישורקלליםהכנסהקםלתקינת

"
מידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספי
הסקירתהיקף

לתקופותכספימיזעשלסקירה"-בישראלחשמןרואילשכתשל1סקירהלתקןבההאססקירתנו:אתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנארכתביניים

אנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר;מבירורים
מקובליםביקורתלתקניבהתאסהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידתבהיקפהמצומצמתהינהקירה*.ואחרים
מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראל
.בביקורת

~

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךהתאם

מיקנה

הבחינותמכל,ערוךאינו<rrmהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנוללבהתבסס
המהותיו

"
עלהממונהלהנחיותבהתאם,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאס,

גמקופותולניהוללאישורכללים!הכנסחמסלתקנותובחתאס,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההווןשוק

"
,

ד"התשכ

~

1964.

*ע"י~"נ "
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המדינהלעובדיהשתלמותשרו
המדינהמטעםדירסטורהצהרת

ניסףייח,גטת:גרבייתקנית"ננ
חדנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדבי

ות"

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

קרןשלהכספייםהדיחיתאתקי'1
לרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמות

2013שנתשלהשני

.י

":ג"%ין"'
ת

"%'
::1:4:ןגוזנ0%ן

י
,4ט

(

"
,

5

העדכניתהערכתנוב,שלתולדירקטוריון
ביותר

החברהלק

י"

1%1שם5ש%%:"ל"

~
ט:יייי:י

1"נ:י:י;גענג'":ןג":,מי:,יג:ננ'"ן"נגנשם"

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי

..



המדינהנקובייהשתלמותסרו
ל"מנםהצהרת

'הכספ
חברות:יסלתקנית

נכונונולהבטחתשניתנווהמצגיטשננקטוהפעיליתידייף%המגגמהג
הדוחות

:כימצחיר,יעקביאריאל,אני

קרןשלהכספייםתדוחותאתבחנתי.1
2013שנתשלהשנילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמות

2

מהותעובדהשלמצגבתםחסרולאמתותית
הנסיבותלאור,שניתנויםג לא,מצגיםאותםניתנושבהן

.בדוחותהמכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיו

י
"
::1"י

"
יגןגי'נ'י

יץ4""
י

'

O )DpWD

,1":י=ן"
ן:'4

~
נהליםק:גןןגנ:גגנ:ג:ג:נקייעוש

או,כאלה

,'לבג'ן:עוה%םהנ:,ןעיןז%

~

:ש
"

"'פיןקך
1"

:גןירק.5
וריי
%;ן:ווי

החברהשלהמבקרהחשבוןאח:לינו:כנ(ג:ג:::ןיריםצה

ן::ץ%:%ן"'י"גמשעננםייזמש"ןיוייה"
,מהותיתשאינהוביןמחותיתבין,תרמיתכל(ע

מנהליםבהשמעורבים,שהיתהככל תפקידבעליאחריםעיבדיםנ
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותי

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
סמנכוילהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותנדברוסף)ודוחהממשלתיותהחברותלתקנותשחתאס
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליהיח"רו,אני

3%20שנתשלהשנילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלתכטפייסהדוחותאתבחנתי.!
.(חדוחוונ-להלן)

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותחתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתתכספיהמצבאתהמהותיותחבחינות
,בדוהותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליסבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדישגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבתתבסס,שלתולדירקטוריון

שלבהפעלתתאובקביעתההמהותיותוחחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(14)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,שחיוככל,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרת
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת

מנהליםבתשמעורבים,שחייתהככל,מהותיתשאינחוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
שלכטפידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאו

,החברה

ה
.דיןכלפוען,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

סמנכ,עיון-פשתליהיח"רותאריך
ל"

-אי4-



המדינהלמוצדיהשתלמותירו

ל"מנכהצהרת
7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרעהתאס

שוקאגףשלוגיטייסיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" גילוח,ההון
ןי.(סכון"

מצהיר,יעקביאריאלאנק
:כי

הדוחאתסקרתי.1
ייהקרן:להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוני

לרבעון(י' .("הדוה":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתיים
ןווו

לאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתילמיטב.2
שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכון עובדח

בהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית
לא,מצגיםאותםנכללו לתקופהבהתייחסמטעיםיוניו

ן.בדוחהמכוסה

הרבעונייםהכספייםהדוהות,ידיעתילמיטב.3
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידע מכל,נאות

המצבאת,המהותיותהגחינות
אתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספי והתנועההעמיתיםבזכויותהשינויים

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרן

זוהצהרההמבאיריסבהברהואחריםאני.4
ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראים

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
או,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותי בפרט,בחברהאתריס

ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלך
דיווהעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולכךהכספי בהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקני ,ההוןשוקעלהממונה

הבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהלים

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
התקופהלתום,הגילוילגבי ןן-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווהעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
סביראו,מהותיבאופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי דיווחעלהחברהשל
-וכן.לקרןהנוגעכספי

זוהצהרההמצהיריסבחברהואתריםאני.5
לדירקטוריון,המבקרוזהשבוןלרואהגילינו ולוועדת

הערכתנועלבהתגסס,הדירקטוריוןשלהביקורת
הבקרהלגביביותרהעדכנית דיווחעלהפנימית

1:לקרןהנוגעכספי
המשמעותייטהליקוייםכלאת(א)

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשות הבקרה
שנפוייססביראשר,שהיוככל,כספידיווחעלהפנימית

שלביכולתהלפגוע ולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברה
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעל

שאינהובוןמהותיתבין,תרמיתכל(:!)
אוההנהלהמעורבתבה,שהיתהככל,מהותית העורבים

תפקידלחסשישאתריםעובדים
עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותי .לקרןהנוגעכספידיווח

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלחיילאז1רמםל-מאחריכםאומאחריותי

ע
-5-
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן
ל"סמנכהצהרת

שוקאגףשלי,וגילוייטדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימית,בקרו"9שו7-20מוסדייםג1פיסלחוזר1בחתאס
וחסכוחיביטוח,החון

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

:ולחלןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
לרבעון(הקרויי" 30ביוםשהסתיים

.הדוחק":ולהלן2013ביוני
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובחןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםחכספייסהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקיפותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזותצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
;הדוחשלההכנתתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחרים

בקרחקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(י

~
דיווחעלימית

ולכךהכטפיהדיווחמחימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
בידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

~
ילהוראותaFRS(אומייס

ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרועשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתכןעלבהתבססבדוחהמכוסה

זחברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשיעיכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאולןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

וכןך.לקרןהנוגעכסלידיווחעלהתברחשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרחעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתעדת)1ל1

הבקרהלגבי דיווחעלהפנימית
:לקרןהנוגעכספי

ו

שלבהפעלתהאובקביעתתהמהותיותוהתולשותהמשמעתייםהליקוייםכלאת(א)
שלביכולתהלפגועשצפוייםעביראשר,שהיוככל,כספידיתחעלהתימיתהבקרה
-וכן,לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברה

אוההנהלהמעורבתכח,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
עלהחברהשלחפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחםשישאחריםעובדיםמעורבים

.לקרןהנוגעכספידיווה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י 4ד,.%..ל
רותאריך

סמנכייל,עיון-פשהליהיח"



חמדינהלעובדי1322מצתלמות

מכהים
מערפי

(חדשיטשקליםבאלפי)

לייםליוטליום

Sb/SZ/ZOSZ(מך

שוטףר13וצ
wl

wlmlb

1"eswtn

3שב ,-------פינגטיותהשקעא
--...___.

ש%5-ש
היישיםייטי

607,2438091,2456
847,2410

זכתחצייםזכאים
2408814ו2

נננבבאא.ח,ב4:
-.ג.1ביאורראת,מחדשסווג(.)
לקבלפדיענסגוללתחיתרת(")

מבגיםהכמפייטלדכואהריפיםהתכוייס
יייפ"

*
4(יק11

*
/;ץ



המדינהלעובדיהשתלמותערו
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/6/302012/12/31ג(.)13/6/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

118,101684,77547,98מזומניםושווימוומנים

350.1(")152.2138.8חובהויתרותחייבים
270,103822,85897,99

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

פיננסיותהשקעות

687,282,1113,180,1847,277,1סחיריםחובנכסי

544,128285,167730,140סחיריםשאינםחובנכסי

166,250836,214860,240מניות

248.425889.366994.401אחרותהשקעות

645,086,2123,929,1431,061,2הפיננסיותההשקעותכלסך

915,189,2945,014,2328,161,2הנכסיםכלסן
=====-;=ג

240,2881,4753זכותויתרותזכאים

675.187.2064.010.2575.160.2העמיתיםזכויות

915,189,2945,014,2328,161,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

ו====;=======

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/6/302012/12/31(י)13/6/30

(מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא)

שוטףרכוש

670,6940,1199,2מזומניםושווימזומנים

710919חובהויתרותחייבים

677,6049,2218,2

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

פיננסיותהשפעעות

015.42103.39301.47סחיריםחובנכסי

015,42103,39301,47הפיננסיותההשקעותכלסך

692,48152,41519,49הנכסיםכלסך

======י;=ה=

5--זכותויתרותזכאים

692.48152.41514.49העמיתיםזכויות

692,48152,41519,49תעמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

מהםנפרדבלתיהלקמהוויםבינייםהכשפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2(.)3/6/30ג

~

ג2/3ג/2ג2/6/3020ג(י)3/6/30ג6/30

(מבוקר,(מבוקרולאמבוקרןלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסוח

326.1693715658(14)מזומניםושוויממזומנים

-..........-.--..-.-.--..-..-.-.-.-........-....---.
:מהשקעות

346,28646,34576,17744,16778,100סחיריםחובמנכסי

664,5532,7073,2315768,17סחיריםשאינםחובמנכסי
462,21(421,21)(280,2)(890,9)318,13ממניות

219,40(862.13)(101.5)756,11975.10אחרותמהשקעות

084,59263,43

"26,12(224,18)227,180
.-.-.-.-.-...--.--...-.-.-.-.--......----.-...--.--

361710-18הכנסותאחרות

903,180(509,17)106,59606,44971,12(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

430,3468,3602,1617,1219,7ניהולדמי
54השקעותניהולעמלות

"264472165953
333632162443109.1מסים

617,4364,4236,2225,2281,9ההשאותכליד

622,171(734,19)489,54242,40735,10לתקופההוצאותעל(הפידים)הכנסותשדף

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

חדשיםשקליפבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחמשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימישהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
2/6/30Sl/lZ/ZOIZג(.)6/3013/6/30/2%(.)6/30/3%

(1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

9301,1682704606ק)מזומניםושוויממזומנים

-.........--..-.-.-----------.-.-.-.-........-
:מהשקעות

786,27947,33299,17400,16487,99חובסחיריםמנכסי

664,5532,7073,2315768,17סחיריםשאינםחובמנכסי

80)(890,9)318,13ממניות

~

462,21(21,ן42)(2

219,40(862.13)(5,ו756,11975,10101אחרותמהשקעות

524,58564,42991,11(568,18)936,178
-........ך.-........-........-.--.........--.........

361710-18הכנסותאחרות

560,179(864,17)2נ,531,58882,43683(הפסדיט)ההכנסותכלסן

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

הוצאות

356,3401,3566,1585,1073,7ניהולדמי

850259470162943השקעותניהולעמלות

333632162443104.1מסים

539,44492198,2190,2120,9ההוצאותכלסד

0440,170ק,054)992,53590,39485,10לתקפההוצאותעל(הפסדים)הכנסותשדף

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייטהכתפייםליחותהמבגרפיטהכאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיפ

שהסתיימהשיסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
גיוסביוםפיוטביוםגיזם
ג2/3ג/12/6/302012(.)3/6/30ג2/6/30ג(ל3/6/30ג

(ומבוקר(מבוקריא(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרלא)

הכנסות

1525111152מזומניםושוויממזומנים

-..................--.-.-..-.---------.--..---.
:מהשקעות

560699277344291.1סחיריםחובמנכסי

560699277344291,1

575724288355343,1ההכנסותכלסך

-....-----ץץ--.--.--.-..-.-..-.---.-..-..-.-

הוצאות

74673632146ניהולדמי

452310השקעותניהולעמלות

5-.מסים

78723835161ההשאותכלסך

497652250320182,1לתקפההמאותעלהכמותעודף

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדגלתיחלקמהואטבינייםהכספייםלדוחותהמשרפיםהבאורים



המדינהלעובזיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנהולחודשיםהחמשיםהחודשיםהחודשיפ
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
13/6/30(*)12/6/3013/6/30(.)2

~

6/302012/2

~
31

(ומבוקר,מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרא%

089,210,2057,013,2044,250,2826,071,2057,013,2

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

105,163375,154891,82991,78433,327

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

(672,164)(066,137)(786,91)(942,71)(550,262)

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

828,6284.9033,3761,4333,17

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

(472,33)(676,28)(550,18)(656,12)(806.56)

(473,39)(925,7)(15,ן51(392,19)(644,26)

לתקפההוצאותעל(הפסדיט)הכנסותעודף

622,171(9ן,41יר489,54242,40735,10והוצאותהכנסותמדוחמועבר

67התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

~

236,2216,051,267

~

236,2216,051,2089,210,2

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט

-12-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלזוחות

כללימסלול

חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוטביוםביוםגיוס
2(ל13/6/30

~

12/6/302012/2(.3/6/301נ6/30

~

31 (מבוקר,(מבוקרנלא(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרלא,

575,160,2130,980,1110,201,2296,033,2130,980,1התקתהלתחילתהעמיתיםזכויות

.............................................-.......................
125,161780,152912,81131,78712,323תקמליםמדמיגמחים

...........................................--....................
(305,258)(928,70)(532,90)(107,135)(233,162)לעמיתיםמים*תש

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

לקרןצבירההעברות

713,5668,7230,2812,3983,12השתלמותמקרנותהעברות

650,1704569460072,1מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(907,55)(550,12)(855,17)8ק,307)(325,32)השתלמותלקרנותהעברות

(550.13)(103.2)(244)(394.7)(822)מסלוליםביןהעברות

(402,55)(381,10)(5נ,300)(329,27)(784,25)נטו,צבירההעברות

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

לתקנתההוצאותעל(הפידים)תכניותעודף

440,170(054,20)992,53590,39485,10והשאותהכנסותמדוחמועבר

675,187,2064,010,2675,187,2064,010,2575,160,2התקשהלסוףהעמיתיםזכהות

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(')

,מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-13-



המדיגהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוטביום

י2/3ג/2ג12/6/3020(י)12/6/3013/6/30(ל3/6/30ג
(למבוקר(מבוקר1לא(מבוקרנלא(מבוקר1לא(מבוקרלא)

514,49927,32934,48530,38927,32התקופהלתהילתהעמיתיםזכויות

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

980,1595,1979860721,3גמליםמדמיתקבחיט

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

45גא)(014,1)(254,1)(959,1)(439,2)לעמיתיםתשלומים
.........................................................................

לקרןצבירההעברות
115,1616,1803949350,4השתלמותמקרנותהעברות

822394,7244103,2550,13מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(899)(136)(695)(369)(147,1)השתלמותלקרנותהעברות

(072.1)(460)(569)(704)(650,1)מסלוליםביןהעברות

456,2929,15(217)937,7(860)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעמף

497652250320182,1והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

52,41692,48152,41514,49נ692,48התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

-==-========-=-
.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(וי

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמשופיםהבאורים

-14-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

בינייםהבתפייםלדוחותביאורים
2013ביוני30ליום

בללי-1באור

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

"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
,

בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת,2005-ה"התשס
בדירוגעובדלרבות,אתריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואתיאשר

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולישניבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

ושלושהשישהשלולתקופה2013ביוני30ליוםהקרןשלהתמציתייםהכספייםהדוחות.א
מתומצתתבמתכונתנערכו("בינייםכספייםדוחות"-להלן)תאריךבאותושהסתיימוחודשים
כספידיווח"-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14'מסחשבונאותלתקןבהתאם
."בינייםלתקופות

,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,ההישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,לאלהעקבייםהינם
ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוהותבתמציתלעייןיש.אתרתנאמראםאלא

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר31

מחדשסווגולהםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.6.30ליוםההשוואהמספרי.ג
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנהיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

מהותימידעמוסיפיםשאינםמאחר,המזומניםתזרימיעלדוהותנכללולאהכספייםבדוחות.ד
.בדוחותהכלולהמידעעל


