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4שועאבפי
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מ"%ש%שצ2

ברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16ביום
ההתלמותקרולניהולהחברה"-מהחברות

יהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה"-למיי"בעהמינהליבדירוגהמדינהלעובדי .החברהלהחלטתבהתאם,ימיי,בע
0נ20125וביום,החברותרשםידיעלאושרהשםשינוי רישיוןהחברהקיבלה

להלן)האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקאגףעלמהממונה

החדשהשםתחתההשתלמותקרןבניהוללעסוק,("הממונה"
קרולניהולהחברה" קופתרישיוןההשתלמותקרןקיבלה2012במאי22ביום."מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות השםתחת,מהממונהגמל

המדינהלעובדיהשתלמותייקרןהחדש
קרן"הקודםהשםבמקום)"

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד
בתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשס

בתאגידאוממשלתי תאגידשהיה
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתי

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,%50-404ליישום



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה 2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

:2012בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יא

שש!ש:
~

,,ידו,,
509,61536045,62שנירים

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי300,5-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרוותעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,בפועלהוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמיתקרנותענףסקירת

1.120שללסךהסתכמו2012/9/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
2.108לעומת,ח"שמיליארד

.%00.11שלגידול-2011/9/30ביוםת"שמיליארד

חודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
הינההאחרונים

%59.8.

בח"שמיליארד3.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
סך.האחרוניםחודשים12-

.ח"שמיליארד6.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



ההשתלמותקרןלביהולהחברה
מ"בעהמדיוהלעובדי

הדירסטוריעדוח

(חדשיםשוליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתליוףנטוהנכסיםהרכב.א

(.)09/30,ט
11111ש'מנייאלכייימשיינטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%24.5%92.3%21.5מזומניםושווימזומנים

95%34.87.א%14.87%סחיריםערךניירות

%60.3.%69.3סחיריםשאינםערךניירות

%71.3.3.ל79:והלוואותפקדונות

1.0%14.0ל%14.044נטו,הנכסיםיתר

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(.1

2011/09/30(.)
הכיסךמניותייאמסיורכירימסגת

489,947,1216,28705,975,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%85.2%82.4%88.2מזומניםושווימזומנים

%14.86%98.94%27.86ניירותערךסחירים

%35.5-%43.5סחיריםשאינםערךניירות

%31.5-%39.5והלוואותפקדונות

%19.0%20.0%19.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםnwy(הקרןנכסישיערול(.)
(.)ג12/3/גג

הכלסומניותללאמסלולכללימסול

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

עיקרייםמרכיבים
%95.4%00.6%97.4מנים

%04.85%98.93%18.85סחיריםערךניירות

%82.4-%90.4סחיריםשאינסערךניירות

%84.4-4.ל92:והלוואותפקדונות

1.0%19.0ל002.ל19(נטו,הנכסיםיתר

.בחודש29-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(.)



ההשתלמותטגןלניהולהחברה
מ"בעהמדינהלעובדי

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/9-1

הכלסךמניותללאמילולכללימסלול

185,245677,2862,247הפקדות

(957,201)(037,3)(920198)משיכות

(019,28)197,2(216,30)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-907,11(907.11)(אליונאובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

142,4744,13886,17נטוצבירהכ"סה

===--=-=

11/9-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימספל

427,239492,1919,240הפקדות

(055,208)(453,1)(602,206)משיכות

(215,29)(700)(515,28)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-107.9(107.9)()אליואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

446,8649,3(797,4)נטוצבירהכ"סה
==ם-=--====-4

11/12-1

הכלסךמנייתללאמסלולכללימספל

385,314092,2477,316הפקדות

(248,269)(793,2)(266'455)משיכות

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

-361.14(361.14)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

936,12514,9(422,3)נטוצבירהכ"סה



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

הייווחבתקופתהקרןתשואות.ג

מנייהללאמסמלכללימטליל

%84.6%29.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-21/9

מניותללאמסלולכללימילת

-%38.4מצטברתברוטונומינליתתשואה
%30.2

ל2-1י/11.ל

מניותללאמסלולכללימילול

מצטברתברוטונומינליתתשואה
%76.2-%18'3



--

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלביהולהחברה

הדירקטוריוןריח
חדשיםשקליםבאלפי)

2012בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםבהצמדהלמטבעבהצמדהלמדד
כ"סהל"בחו(.)חודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

626,98-156,12-782,110מזומניםושווימזומנים

057,951744,632-175,259976,842,1סחיריםערךניירות

765506,71517143,5931,77סחיריםשאינםערךניירות

124,80--124,80-והלוואותפיקדונות

2468-__-_529.1139.1השקעותבגיןלקבלסכומים

22522212122162221218*222ההשקעותכליד
~

hliad

%49%37%1%13%%1המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאממלול

--878,1מזומניםושווימזומנים
-878'1

-708,22070,23סחיריםערךניירות
-778'45

--ן[2השקעותבגיןלקבלסכומים
_L-----

סי
---~ב-24aaa*226שקעותההכל

dtaa-ג

%52%48המסלולמהשקעותס

%100

לגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"נפרקעודראהוין
.חוץלמטבעהצמדה
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החובואגרותהמניותשווקי

תמדד.%5.12ובין%7.8שביןבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
א" .הקודםברבעוןהחדההירידהאתתיקןובכך,%1.17שלבשיעורעלהבנקים

הממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
למדדהצמודות ומדד%34.3-בעלה

תלמדד:עלובונדהתלמדדי.%25.1-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרות
.%25.5-בעלה40בונדתלומדד%1.4-בעלה20בונד

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%15עדשלבשיעוריםעלובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%6-כשלבשיעוריםעלוב"בארה
המניותבשווקיבעליהשתמךהעיקריהגורם.%6.6שלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםמדד
שאכןציפיות.והממשלותהמרכזייםהבנקיםשלאגרסיביתלהתערבותהמשקיעיםציפיותהיה

.התממשו

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%%%

12.214.117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד;

ג,
00.634.334.4מדדצמודממשלתיח"

ג,
-22.505.477.1מדדצמודקונצרניח"

ג,
20.425.123.5צמודלאממשלתיח"

-011MSCI52.1172.662.7י

-2555.944.1216.18א"תודד
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מ'ף1ג1

2012שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

הכלליהמסלול

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון13.1שלבסךמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון4.3שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון27.2

כ"סה)ח"שמיליון57.16-כשלבהיקףמניות(נטו)נמכרוסלתעודותכולל)ל"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון32.22בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון75.5שלבהיקףמניותנרכשו
.ח"שמיליון95.26בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיברכיב
שלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון97.2בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיברכיב

.(ח"שמיליון49.7שלבהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון46.10
.ח"שמיליון62.6שלבהיקףח"אגנרכשוהקונצרניברכיב
מניותללאמסליל

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

.ח"שמיליון45.5בהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.ח"שמיליון33.4בהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

כללימסלול

11/12/31ליום12/9/30ליום

עתידינמעסקאות
-(680)נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

-(212,20)עתידייםחוזיםבאמצעותחשיפה

בטחונות

עסקאותבשלבטוחותשווי
792,1-

.9/30~012ביוםנגזריםשליתרותאיןמניתללאבמסלול



ק,קהחבי
~

גי%ט%י%ק
פ,,

)nrrwבאלפי)התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום

חובכולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
ברצףהפסקותבגיןהמאוןבתאריך(וריביתקרן

16593106.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברת

הכספייםהדוחותאישורהליך
הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל8

*הביקורתועדת0

".החברהדירקטוריוןס
החברההנהלתס

להלן)הכספייםבדוחותלדוןמנתעלבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת

אישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"
.הדוחות

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

התכנסההביקורתועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהביקורת
שלהשלישילרבעוןוהקרןהחברהשלהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2012.11.13ביום
.2012שנת
חוקימנייןמהוויםואשר,הביקורתועדתבישיבתנכחואשרהביקורתועדתחברי

:להתכנסות

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

נותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והביקורתוועדתשלבדיונים
,הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברהשירותים
:כדלקמן

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדזאבמר
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו
המשפטיתהיועצת-לובינו-גולדברגדליתד"עו
המבקרח"רוממשרד-קנובלמנשהח"רו
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו
המבקרח"רוממשרד-בושוייבסבטלנהח"רו
יהבבנק-דזלובסקיחגיתח"רו
ל"סמנכ-פשה-עיוןליהיח"רו
הדירקטוריוןומזכירתציותקצינת-גלאםורדד"עו

,"פ5
יי
ייןי:ךי(יי

ננ::::וי5פןמי,ס',:וןיי:,'י(":יג'(,

"%ן
יי
ןי
"

_
:.

"
ךןי"ייחג"י

)2
ני:'י":יןיןין,

::נ:'ךנני:
החברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאות)שהוצגמהנתוניםשינויללאותרו)הביקורתעדת)חברישלפרטיהם.

.2011.12.31ליום
."וסף)מידע"בפרקלהלןראהי.
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

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

מנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבסרה

שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הגוף

,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

נוסףמידע

מיכאלח"רו,המכהןהדירקטוריוןר"יומסר2012.5.13ביום
.האוצרלשרהתפטרותואת,וייצמן

החברותרשותלמנהל.הדיןלהוראותבהתאםלתוקףנכנסההתפטרותו

להוראותבהתאםלתוקףנכנסההתפטרותו.הממשלתיות
.הדין

המאזןתאריךלאחראירועים

ח"רומונה2012.10.11ביום,הדיווחתקופתלאחר
המדינהמטעםלדירקטורנבון(קובי)יעקב

~

~ק~,:

,
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~

:
יי
יפש'ענזי
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

,("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
אתהכולל
שללתקופותהבוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2012,בספטמבר30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוח
מידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעה
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בהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותט.964ג-ד"התשכ,(גמלקופותזלניהזל

דיעהעליהםשחיווה,אחרמבקרחשבוןרואהידיעלונסקרוברקחקודמותלתקופותכספייםדוחות.סקירתנועל
.2012,במרץ22בצואריך

היקי
הסקירה

כספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופות

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים
מורכבת

סקירהנהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירורים
אנליטיים

לתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחרים
מקובליםניקורה

שהיוהמשמשתייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךישראל
מזוהיםלהיותיסלים

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורת

מסקנה
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
המדינהמטעםדירקטורהצהרת

ודוחהכספיים
ריתח

(2:הטך,(ון
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברסף

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשלישילרבעון(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,

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
החברה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום
בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עובדיםאומנהלים

אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחר

י;ן י*4,ש
-

יי



ההשתלמותערולניהולהחברה
מ"בעהמדינהלעובדי

ל"מנכהצהרת
הדוחותנצות)חת.(2005-התשסה(יןהנספיים

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

ן.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
1שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס

ן.הדוחות

ן

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-
עג,ן,

~
)
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קרלניהולהחברה

~

מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמות
ל"סמנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם,

.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,פשה-עיוןליהיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשלישילרבעון(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,אדכהשחרכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
ן,ק,

~
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

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,ו-מאחריןתענלאיםאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרת-כספידיווחעלתימיתבקרה"

:כימצהירה,פשה-עיוןליהיח"רו,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("יהחברה'
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)
הכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולכך

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוהות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

ברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זה

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע
הפנימית

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני5
לדירקטוריו,המבקרהחשבון

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלואחרים24ני.5

"היקרן
ןלי

evlr"י,י.,,(,ן,

1

:,
""

"ולקות
),יתה,נניקי)'יקימהיעה

בה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלב
מעורביםאוההנהלהמעורבת

,כספי

מאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
דיוכלפיעל,אחראדם'ל7
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיתמצבעל"חח

(חדשיםשקליםבאלפי)

במןשש
נ1/12/3נ12/9/3011/9/30בשו

(p1D1l(מבוקהיאמבוקה1לא

שסיס

שוטמיםננסים

930548770בנגקי0מזומנים

21-שוניםחייבים

319-88ההשתלמותקרן-חייבים

15026ננ3מראשהוצאות

080,1700885חשוטפיטהנכייסכלסך

----------:=:
_

שוטפיםבלתיוכסיט
29318"נטו,קבוערכוש

=----.---4------

---

239.1ן.378.1018סךכלהנכסים

והווהתחייבויות

מצאות

864971!,111שיטפתןית

11(3קרןההשתלמות-זכאים

111ולהבראהלחופשההפרשה 6319

השוטפותהההחייבייותייסך
127,!979001.1

"ה
")2519שיטפוףבלתיחייבויות

(2

378,1"
1239,1,י0

ההתחייבויותכלסך
-7[--_נ:__
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,
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

-טיוטה-

הכוללהרווחילרוחוי

(חישיפשוליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

חחודשיסדשים,חחהחורשיםחחודשיס
~

nsw
שנסתיימהשומתיימןשיסתיימוtnttnv)wשניתיימו

ביוםגיזםביוםביוםביום

1/9/3011,12,31נ012/9/30נ/11,9,3011/9באור

ומבוקרן(פבוקרולאמבוקהלא)(מבוקרלא)(מטקדנלא

הננסות

4292,5002,5824,1579,1862,6ההשתלמותמקרןניהולדמי
עג1124מזומניםושוויממוזמניםהכנסות

872י300,5011,5826,1583,16ההכנסותכלסך

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

5הוצאות

590ה057410319ן176ההוצאותשכרונלות

1692464953298וחבריועדות(גמולדירקטוריםוהתזרהוצאותלדירקסורינ

570,1535,1638503040,2יהבםובנקתפעולשירותי

438427147141568מת,גח?דכימהולתיקימ

99983333129רהאקעותייעוץ

,ן,ן
94154נ448משרדיאחזקתדירהשנר

ונ1405

9נו4031אח1קתרכב

23נ206168ישיווקפרסום

4201662לעמיתיםדיוור

70291976הוצאיתפחת

8.אחרותהיצאות

--בהעברהאיחורבגיןפיציי

5826,1583,1872,6,יו300,50
'ההוצאותכלסד

_-===:: -----_ב_
-לתקופהכוללרווח

חכמפייםהדיחותמתמציתנפררבלתיחלקמחוויפתמצורפיםכים
.ביניים

.--ץ.ר-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

א
.בנאמנות("הקרן"מדילעובהשתלמות

יקק
עלהקרןמנוהלתזהמיוםהחלכתאגידפעלההקרן2008באוגוסט

.החברהידי

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניבקרן.ד

השתלמותקרןלניהולהחברה"-מהחברותברשםהחברהשםשונה,2012בפברואר16גיוס.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-
לתקופותכספייםדוחותלעריכתמקובליםחשבונאייםלכלליםובהתאםמתומצתתבמתכונת
,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותבתקןשנקבעוכפיביניים

.האוצרשבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם
החברותלגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה,2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם- 'ייי11ו'::ו

י"היץ,ה"1(
"'ן

יגך:-
,
בה..ת

:,
:

oll

~

v>
0,.א,מוין.0.וע,המ,מ,ן,הל,זוהרותושנלו

-

,2011בדצמבר31ליוםהחברהשלהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
שלהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראםאלא

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר31ליוםהחברה
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
,בהערכותדעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,הכספייםהדוחותעריכתבעת

,והתחייבויותנכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר,והנחותאומדנים
.אלומאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלהתוצאותכייובהר.והוצאותהכנסות

,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשים,חשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשת

,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססתהאומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

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

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
שנגבו,

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

מהב:ו.נוגי::יכגינג:ו:ע:ג:::ג:ה:ניג:"גגג:
.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרן

.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

החברותרשותדרישתלפימידע-6באור
הממשלתיות

כולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה
.מטעיםפרטים

""ן[(:ע
ו'

.11311,נההה,וקמ"ונג'"
'יי"""ים""י'חזיייייי'מ

-21.והסמנכייל
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

במשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםפרסומיםלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמו(האוצר

:ותקנותחוקהצעות

.2012.9.11מיום2012-ב"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוקהצעת*
מידעאבטחת)(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*

.2012.8.21ביוםשפורסמו,2012-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכת

:חוזרים

.2012.7.4מיום"מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי"-9-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
החברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח"-10-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

.2012.7.30מיום"המנהלות

חברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"-11-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
מנהלות

.2012.7.30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאם

חשבונותלאיתוראינטרנטיממשק"-12-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
ולחשבונותעמיתים

.2012.8.2מיום"שנפטרועמיתים

חובת"13-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
מיום,"מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימוש

2012.8.16.

דוחותדיווח"14-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
וקרנותגמלקופותשלנלוויםודיווחיםכספיים

.2012.9.24מיום"פנסיה
בדברשנתידוח"2-2-2012גמלחוזר*

-(לשעבר15ק.ח)הגמלקופותי"עהוראותקיום

.2012.9.24מיום"שינויים
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בינייםכספייםדוחותתמצית

2012בספטמבר30ליום

(מבוקריםגבלתי

הענייניםתוכן

עמת

2המבקרחשבוןהרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

-10מאזנים

-13והוצאותהכנסותדוחות

-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
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שללהנהלההמבקרהחשמןרואהשלסקירהדוח
ההדינףלשגריהשתלמותקרו

מגוא

המאוןאתהכולל,("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עמיתיםבזכויותוהשיעייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2012,בספטמבר30ליוםהתמציתי
ולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופות

-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשל

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

"
מידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-התשכייד,

רואהידיעלונסקתבוקשקודמותלתקופותכספייםדוחות.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספי
.2012,במרץ21בתאריךדיעהעליהםשחיווה,אחרמבקרחשבון

הסקירההיקף

לתקופותכספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

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

מסקנה

"וי
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

המדינהמטעםדירקטורהצהרת

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

:כימצהיר,נבוןקוביח"רו,אני

שנתשלהשלישילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

כלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דין



המדינהלעובדיהשתלמותקרו

ל"מנכהצהרת

ךןקבי:מץן
עצסף)הג%טוךי

הדוחותנכונותלהבטחתשניתםוהמצגיםשננקטוהפעילותבדבי

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

לרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שנתשלהשלישי .(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,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
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

ל"סמנכהצהרת
נוסףדיח)הממשלתייתהחבריתלתקניתבהתאם)

הדיחיתנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעילותבדבי .(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,פשה-עיוןליהיח"רו,אני

שנתשלהשלישילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם,3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,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

/ו

,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיך,

י'מנ,3י
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המדינהלמוצדיהשתלמותטרו
ל"מנכהצהרת

.(ן)וחסנייטב,עתון
דיווחעלפנימיתבקרה792010םד

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספי

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

הדוחאתסקרתי.1
:להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוני

וו)לרבו("הקרן"

לאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכון עובדהשל

בהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית
.מצגיםאותםנכללו לתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

"ו.בדוחהמכוסה
,םכוצגם)ויו'ו..

הרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידע באופן

המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספי .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

לקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
ונהליםבקרותשלולקיומם

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
תחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ונהליםבקרותשלפיקוחנו
עללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה

ידי תקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים
ןהדוחשלההכנה

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב, ;

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,,ן,,ע
,/,])י

;

;ע=-
44

- תאייי
-6-
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,/,



המדינהלעובדיהשתלמותסרו
ל"סמנכהצהרת 79-2010םמיסדםהתע

וגילוייםשחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתצקיה"
שוקאגףשל"

:כימצהירה,פשה-עיוןליהיח"רו,אני

'וי"סמנייי::מ:בננש,בע,:::ה:ן
.

תי1,,ט""

י
'

'ן"1.'ליעגז"
""
::הן:יגה""י:י:גי:ז"נ

י1ך"ג'
'":יב;היו"

"
"ייןי("י'

"ב"
שק

''ןי,
"ענ:ג:'ן:0

':ע
"

ינןיט
,ןיו:;

,יןי
אחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתם
נ''''ו-וכןהקרןןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

ם.,,

לקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחת

עללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידי שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

ןהדוח
פנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעל
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
יההוןשוקעלהממונה אתהערכנו(ג)

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביות
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחרדםכמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ילע,(1[1]
ל"סמנכ,פשה-עיוןליהיח"רותאריך



מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוםליוםליום
9/301/גג2/9/30גנכסיט

~

12/31 (ומבוקר(מבוקרלא,(מבוקריאהשקעות

:מזומניפ1שו1ימזומנים

793,12297,3425.5בבנקיםמזומנים

867,99552,53573,94מועדקצריפקדונות

660,112849,56998,99
.................................

:סחיריםערךניירות

140,770424,626598,653ממשלתיותחובאגרות

159,509458,503812,475אגרותחובקונצרניות
74255,585ג,455.609365אחריםערךוניירותמניות

754,888,1247,704,1665,714,1
........-.-........--..........

:סחיריםשאינםערךניירות

539.72071,100739,90קונצרניותחובאגרות

392.5686,5310,6(.)אחריםערךניירות

931,77757,105049,97
.........-.-.........-.........-

:והלוואותפקדונות

109,80981,104487.97פקדונותבבנקים

52520ןלאחריםהלוואות

124,80006,105507,97
.-.............................-

878,2758,3018,7השקעותבגיןלקבלסכומים

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

47ההשקעותכלסד

~

162,2617,975,1237,6!0,2
....................-...---.

23688841חובהויהרתחייבים
......................==-==

078,017,2!75ג,583,162,2705הנכסיםכלסי

וההתחייבויותהעמיתים"זכוי

564,162,2705,975,1057,013,2העמיתיםזכויות

021,4=עןזכותויתרותזכאים

0,2!583,162,2705,975,1078,7וההתחיימיותהעמיתיםזכויותכלסך

-=-?==-

-ך=-.



נכסים
השקעות

12/

"
1/12/31נ3011/9/30 (1מגוקר(מנוקרלא,(מביקריא,

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות
747.12296,3423,5

035.98194,52599,92

782,110490,55022,98

!סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

362,7245991624652,622

159,509458,503812,475

455.609365,574255.585

976.842,1447,677,1719,683,1

:סחיריםשאינסערוניירות

קונצרניותחובאגרות

(-)אחריםערךניירות

539,72107,001739,90

392,5686.5310,6

931,77757,1059%,97

:והלוואותפקדונות

בבנקיםפקדונות

לאחריםהלוואות

109,80981,104487,97

בבב

24י
,8006,05,507,97

השקעותביןלקבלסכומים

ההשקעותכלסד

668,2702,38,0,7

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

481,114,2402,947,1315,983,1

23587836חוצהויתרותחייבים

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

716,114,2489,947,1151,984,1

--

העמיתיםוכויות

זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

1-021-4

1141716,29471489,1151,11984

====-=-

,היתהאםהתחייכתבניכוי,נטובסכומןהוצגוהוצגוהכינייתלתקוטתעתידייםחוויםין

.מהםנפרדבלתיחלקמהריםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותערו
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיטשקליטבאלפי)

ליוםליוםליום
12/9/3011/9/3011/12/31.נכסים

(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

(בוקר"

:מזומניםושווימזומנים

4612בבנקיםמזומנים

832.1358.1974,1מועדקצריפקדונות

878,1359,1976,1

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

:סחיריםערךניירות

778,45800,26946.30ממשלתיותחובאגרות

778,45800,26946,30

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

-21056השקעותבגיןלקבלסכומים

866,47215,28922,32ההשקעותכלסך

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

115חובהויתרותחייבים

867,47216,28927,32הנכסיםכלסך

=-=~==ן=

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

867.47216.28927.32העמיתיםזכויות

867,47216,28927,32וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפים,הבאורים

-10-



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיסשקליםבאלפי

לשששתלשששתלתשעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםגיוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר,(לאמבוקר,(ןלאמבוקר(1לאמבוקר

739,1901,1413632479,2
........................-------------...........-.--....--.-

276,33211,22047,13364,20119,33

174,35015,6757,20(397,1)047,11

209.56(849.121)863.54(247.74)(881.107)

659,124(623,93)667,88(280,55)(715,63)

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

850,7(924)193,3(320,2)111
(944)707(683)341122.1

906,6(217)510,2(979,1)233,1
.............-........-----------------....................-

896,4576,2031,2777315,4

1.21122
907,4584,2032,2779324,4

.--...--..--.-..........-..-..--.--.-..---..--..............
1881373

229,138(47

~

89)623,93(845,55)(606,55)

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

862,6ן.579י,292,5002,5824

066ן524449260
~

6

2

~

מנ1112ש2
608,6907,5244,2812,1161,8

=-===-.--.---.-
.-.---...-.

(767,63)(657,57)9!79ה(254,95)ן621,13

מהםופרדביתיחלקמהוויסבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיסהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

~
חדשיםשקליםאלפי

(הפסדיט)הכנסות

מזומנים1ש11יממזומנים

סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות

קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךמניירות

והלטאותמפקדונות
בבנקיםמפקדונות
לאחריםמהלוואות

נטו,אחרותהמיות

(הפסדים)ההכנסותכלמן

הוצאות

ניהולדמי
ערךניירותעמלות

אחרותמיסיםהוצאות
ההמאותכלסך

הדוחלתקומתנטו(הפידים)המסות

לשלושתלתשעהלתשעת

החודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/30

(מבוקרלא)(מבוקרלא)(קר)מבלא)

703,1875,1402

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

005,32734,21475,12

174,35015,6757,20

209.56(849.121)863.54

388,23!(100,94)095,88

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

850,7(924)193,3

(944)707(683)

906,6(7!2)0!5,2

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

896,4576,2!03,2

2111
907,4584,2032,2

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

8!81

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

922,136(850,89)040,93

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

90!,5958,4789,!

515441256

12?121112
497,6855,5205,2

::::::::::=------------------------
425,130(705,95)835,90

-==--==-

לשלושת

לשנההחודשים

שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום

11/9/3011/12/31 (מבוקר)(מבוקרלא,

9!6443,2

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

069,20406,32

(397,1)047,!!

(247.74)(881,107)

(575,55)(428,64)

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

(320,2)1!!

34122!,!

233,1(ן,979)

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

7775!3,4

29

779324,4

------------.----...--..
373

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

(153,56)(55

~

56)

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

560,1794,6

03607ן

2683

790,1084,8

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

(943,57)(439,64)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום
2/31ג/גג9/30/גג2/9/30ג2/9/3011/9/30ג (מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא,

הכנסות

3626111336מזומניםושוףממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
271,1477572295713ממשלתיותחובמאגרות

271,1477572295713

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

307,1503583308749ההכנסותכלסך

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

הוצאות

10244351968ניהולדמי

2ב954ערךניירותעמלות

11152392277ההוצאותכלסך

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

196,1451544286672הדוחלתקופתנטוהכנסות

=-=======-========-=========ן==

.מהםנפרדבלתיחלקמהומםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעומדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםכיוםביום

12/31/נ12/9/3011/9/3012/9/3011/9/301

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

057,013,2310,067,2216,051,2629,024,2310,067,2התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

.הפרשות
893,185689,180115,70349,68356,237מעבידהפרשות-שכירים

969.61230,60372.23784,22121,79עובדהפרשות

862,247919,240487,93133,91477,316ההפרשותכלסד
............-----.-.-.........--...-----.............................--

:לעמיתיםתשלומים

(248.269)(842,68)(891.64)(055,208)(957.201)שכיריםלעמיתים

(248,269)(842,68)(891,64)(055,208)(957,201)התשלומיםכלטד
.......................--.........................--..........--

:נטוזכויההעברת

922,13604,5638,4011.1993.6הקרןאלזכויותהעברת

(708,44)(569.14)(265,13)(819.34)(941,41)מהקרןוכויותהעברת

(715,37)(558,13)(627,8)(215,29)(019,28)נטוזכויותהעברת

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

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

886,17649,3969,19733,8514,9נטוצבירה

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

(767,63(57,י379,9165(254,95)621,131הדוחלתקומתנטו(הפסדים)הכנסות

......-------..ןן

564,162,2705,975,1564,162,2705,975,1057,013,2התקתהלסוףהעמיתיםזכויות

------

המצורפיםהבאורים
~

.מהםנפרדבלתיחלקמטויםבינייםהכספייםושת

-14-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלק

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלנושעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

2
~

11/9א9/3011/9/3012/30

~

311/12/31

(מבוקר,(מבוקריא,(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקריא

130,980,1991,047,2064,010,2196,004,2991,047,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

9303,69911.67787,235רן.יר885,1835מעבידהפרשות-שכירים

300,61857.59102.23638,22598,78הפרשותעובד

185,245427,239405.92549,90385,314ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםהשלומים

(455,266)(025,68)(813,63)(602.206)(920,198)שכיריםלעמיתים

(455,266)(025,68)(813,63)(602,206)(920,198)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

084,11427,5416,3000,1816.6הקרןאלזכויותהעברת

(807,43)(188,14)(993,12)(942,33)(300,41)מהקרןזכויותהעברת

831234,1127148466,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(827,15)(248,8)(344.5)(341.10)(738,12)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(352,51)(288,21)(794,14)(622,37)(123,42)נטוזכויותהעברת

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

(422,3)3236,1ן,798א,ן142,479נטוצגירח
.---.....---..................................----...............

(439,64)(943,57)835,90(705,95)425,130הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

697,114,2489,947,1697,114,2489,947,1130,980,1התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

---==---

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותטרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמילול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםבייםביוםבייםביום

זמ1/31ג9/3012/9/3011/9/30/ג12/9/301 (1מבוקר(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,

927,3219התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

19152,41433,2019

~

19

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

:הפרשות

008.2119,1812438569,1מעבידהפרשות-שכירים

669373270146523עובדהפרשות

677,2492,12ההפרשותכלסד

"
0,1584092,2

................----.-..---..................................----....----
:לעמיתיםתשלומים

(793,2)(817)(078,1)(453.1)ה,037)שכיריםלעמיתים

(793,2)(817)(078.1)(453,1)(037,3)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

838,2177222,111177הקרןאלזכויותהעברת

(901)(381)(272)(877)(641)מהקרןוכויותהעברת

738,12341.10344.5248,8827,15בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(466.1),148)(127)(234,1)(831)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

104,14407,8167,6730,7637,13נטוזכויותהעברת

---------------ב

744,13446,8171,6497,7936,12נטוצבירה

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

196,1451544286672הדוחלתקרתנטוהכנסות

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

867,47216,28867,47216,28927,32התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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המדינהלעובדיהשתלמותקרו

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

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

,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתחינההקרן
בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"התשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואתיאשר

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניבקרן.ג

השתלמותקרןלניהולהחברה"-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"החדשהשםתחת,מהממונהגמל

.("המנהליהדירוגלעובדיהשתלמותקרן"

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2באור

נערכוהקרןשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםבינייםהכספייםהדוחות.א
-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןובהתאםמצומצמתבמתכונת

עלהממונהלהנחיותובהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"
וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

.האוצרבמשרד

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

מהותימידעמוסיפיםשאינםמאחר,המזומניםתזריםעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ג
.בדוחותהכלולהמידעעל

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ד
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