
 

 החברה לניהול קרן ההשתלמות
לעובדי המדינה בע"מ   

 
 תמצית דוחות כספיים ביניים

2019 מרץב 31ליום   
 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 2019במרץ  31וחות כספיים ביניים ליום דתמצית 
 
 
 
 וכן הענייניםת
 
 
 

 מודע                                                                                                  
 
 

 2 - 6 דוח הדירקטוריון
  

 7 רואה החשבוןדוח סקירה של 
  

 8 - 12 הצהרות
  

  )בלתי מבוקרים( 2019במרץ  31תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 
  

 13 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
  

 14 דוחות ביניים על רווח או הפסד ורווח כולל אחרתמצית 
  

 15 - 18 בינייםדוחות הכספיים תמצית הביאורים ל
                

 
 
 

 הכספיים של החברה מצורפים הדוחות הכספיים של הקרן המנוהלת על ידה.לדוחות 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2 

 

 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 דוח הדירקטוריון 
 
 

 כללי
 
"(, עוסקת בניהול קרן השתלמות לעובדי החברה" -מ )להלן "החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע .א

"( ומשמשת נאמן על הנכסים שבניהולה לטובת עמיתי הקרן. ההשתלמות קרן" או "הקרן" -המדינה )להלן 
הקרן  2008באוגוסט  31עד ליום  במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי. 1981במרץ  11 הוקמה ביוםהקרן 

 .בהתאם לדרישות הדיןוזאת  מנוהלת הקרן על ידי החברה ואילך זהמועד פעלה כתאגיד. החל מ
 
 .השתלמות של החברה הינה ניהול הקרן פעילותה היחידה .ב
 
רשות " -שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר )להלן רשות הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי  .ג

שוק ההון. תוקף האישור הקיים בידי החברה נכון  רשות"(. תוקף האישור מוארך מדי שנה על ידי ההון שוק
 .31.12.2019למועד אישור הדוחות הכספיים הינו עד ליום 

 
ומיועדת  2005-הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( תשס"ה .ד

ינה, או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, המדורג בדירוג עובד מד לכל אחד מאלה:
המינהלי או בדירוגים אחרים, לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המינהלי, או עובד בדירוג המינהלי או מקביל 

 וגמלאי שהיה עובד כאמור בהגדרה זו. ,בארגונים אחרים שהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו
 
בדוחות הכספיים נכלל מידע גם בהתאם להנחיות רשות החברות  .מוגבל ןבעירבו היא חברה ממשלתית חברהה .ה

 הממשלתיות.
 
 -"עובדי מדינה  ,"מסלול כללי -"עובדי מדינה מסלולי ההשקעה הבאים: את קרן החברה מנהלת במסגרת ה .ו

אג"ח  -מסלול מתמחה משולב –ה "עובדי מדינ-מסלול מניות" ו -"עובדי מדינה , אג"ח ממשלת ישראל"מסלול 
  ."מניות 15%עד 

 ניהםואף לפצל את כספם ביניהם המסלולים הנ"ל, לעבור ביארבעת עמיתי הקרן רשאים להצטרף לכל אחד מ
  בהתאם לבחירתם.

 
לאומי " -)להלן  בנק לאומי לישראל בע"מ ועם חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ התקשרה עם החברה .ז

ואת חשבונות  והקרן החברה את חשבונות תלאומי שש"ה מנהל תפעול. קבלת שירותילצורך "( שש"ה
לאומי שש"ה על פי הוראות החברה  ת. בתוך כך, פועל, בכפוף להוראות כל דיןהחברההוראות  העמיתים לפי

תשלומים לספקים,  בכל הנוגע לתפעול הפקדות ומשיכות של העמיתים, העברות שביקשו עמיתים, ולביצוע
 .ותני שירותים ולצדדים שלישיים אחריםלנ

 
מנהלת את תיק ההשקעות של הקרן, ופועלת בשם החברה ועבורה  בע"מ אי. בי. אי. אמבן ניהול השקעות .ח

ליישום כל ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן, בכפוף למדיניות הדירקטוריון 
 הניתנות במסגרת מדיניות זו. ,הוראות ועדת ההשקעות של החברהלו

 
 במשמרת )קסטודיאן( בחברת פועלים סהר בע"מ.מוחזקים נכסי הקרן  .ט
 
יועץ משפטי, מבקר פנים, רו"ח מבקר, יועץ החברה מסתייעת ביועצים מקצועיים ובנותני שירותים, וביניהם,  .י

הגנת אבטחת מידע וי, מנהל , חברה לשערוך נכסים, יועץ ביטוחSOX-404השקעות, יועץ מלווה ליישום הוראות 
כן ו סיכונים פיננסיים תמנהל כלל הסיכונים )למעט פיננסיים(, מנהלקצין ציות טכנולוגיות מידע, , סייברה

 .מנהל מערך שיווק
 

, המהווה צד החברה לניהול קופות גמל בע"מ –עמ"י מערך שיווק משותף לה ולקופת גמל  מפעילהחברה ה  .יא
 .2016בחודש אוגוסט  שתי הקופותוזאת בהתאם להסכם שיתוף פעולה שנחתם בין קשור, 
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 דוח הדירקטוריון 
 
 

  של הקרן נתונים עיקריים
 

 בדצמבר 31ליום   ץבמר 31ליום   ץבמר 31ליום  

 2019  2018  2018 )*( 

      עמיתים:מספר חשבונות 
 27,342  28,503  26,248 פעילים

 28,394  28,705  28,860 לא פעילים

 55,736  57,208  55,108 חשבונות עמיתים סה"כ
      נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 1,489,473  1,541,942  1,510,431 פעילים

 928,907  947,867  987,875 לא פעילים

 2,418,380  2,489,809  2,498,306 נטו  ,סה"כ נכסים מנוהלים
 
 

משמעו בדוח זה  "פעיל"עמית גילוי ודיווח(,  – 4חלק  5, שער 1דין וחשבון לציבור" )פרק  – המאוחדחוזר ה" הוראותבהתאם ל
לא פעיל . עמית שקדם למועד הדוח ושעומדת בו יתרה נכון לאותו מועד האחרון ברבעוןעמית שהופקדו בו דמי גמולים  חשבון

 משמעו מי שאינו עמית פעיל.
  

 

 

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום השהסתיימ

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31  ץבמר 31  ץבמר 31 

 2019  2018  2018 
      

      )באלפי ש"ח(: נתונים תוצאתיים
 9,732  2,850  1,911 עבור מצטרפים חדשים משונתיםדמי גמולים 

 902  880  666 תקבולים מדמי גמולים חד פעמי 

 300,482  67,818  64,225 תקבולים מדמי גמולים

 14,887  5,657  2,409 רןהעברות צבירה לק

 (157,786)  (42,077)  (33,427) רןהעברות צבירה מהק

 (212,387)  (55,405)  (53,344) פדיונות

 (57,665)  (17,011)  99,397 על הוצאות לתקופה )הפסדים( עודף הכנסות 

      :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(
 8,013  1,958  2,167 פעילים ולא פעילים

      :שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(
 0.30  0.30  0.30 פעילים ולא פעילים

      חשבונות מנותקי קשר:

 6,303  5,539  6,378 מספר חשבונות

 119,112  84,899  123,590 (באלפי ש"חנכסים מנוהלים, נטו )

 367  62  92 (באלפי ש"חדמי ניהול שנגבו מנכסים )

 0.30  0.30  0.30 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
 שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות לפי

      )באחוזים(:במונחים שנתיים  הוראות הדין

 2%  2%  2% פעיליםפעילים ולא 
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 דוח הדירקטוריון 
 
 

 תשואות הקרן
 
 

 תשואה נומינלית ברוטו  
 תקופהמצטברת ל

 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

 (1.99%) (0.56%) 4.19% מסלול כללי

 0.12% 0.10% 0.74% מסלול אג"ח ממשלת ישראל
מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 

 מניות  15%
2.83% (0.37%) 

(1.05%) 

 (5.78%) (1.66%) 8.29% מסלול מניות
 
 

 תוצאות פעולות החברה המנהלת ומקורות המימון
 

 ראה בדוחות הכספיים הסקורים. -אלפי ש"ח מתחילת השנה. לפירוט ההוצאות  2,167 -אות החברה הסתכמו בהוצ
 

מדמי הניהול שהחברה גובה מעמיתי הקרן, בכפוף לשיעור המרבי על פי הוראות כל דין.  הכנסות החברה נובעות
, כך שהרווח הכולל הינו בפועל הקרן היא קופת גמל ענפית, ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול בגובה הוצאותיה

 אפס.
 

 במהלך תקופת הדוח נוספים אירועים
 

 .09.02.19סיימה את כהונתה בדירקטוריון החברה ביום נמרודי, דירקטורית, -גב' אביבית מאור
 . 26.03.19מר אפי אפרת, דח"צ, סיים את כהונתו בדירקטוריון החברה ביום 

 .10.03.19יום בגב' ורדה קלל מונתה כנח"צ ויו"ר ועדת ההשקעות של החברה 
 .10.03.19ום גב' יהודית טיטלמן מונתה כחברת ועדת השקעות של החברה )שאינה דירקטורית( בי
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 דוח הדירקטוריון 
 
 

 הליך אישור הדוחות הכספיים
 

 על בקרת העל בחברה מופקדים הגורמים הבאים:

 
o ועדת הביקורת  
o  דירקטוריון החברה 
o  הנהלת החברה 

 
  ( טרם אישורם הדוחות" -ועדת הביקורת מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת לדון בדוחות הכספיים )להלן"

 הסופי, ומגבשת המלצות לדירקטוריון החברה לגבי אישור הדוחות.

 

 למבקר הפנים  ,לפני כינוס ועדת הביקורת מופצת טיוטת הדוחות לרשות החברות הממשלתיות, לרו"ח המבקר
במידת  ,מתקייםמוצגת טיוטת הדוחות ובועדת הביקורת  ;לקבלת הערותיהם לטיוטה, וליועץ המשפטי

ודיון בטיוטת  בחינה לשם 22.05.2019 וםהתכנסה ביהצורך, דיון בהערות של הגורמים הנ"ל. ועדת הביקורת 
 . 2019הדוחות של החברה והקרן לרבעון הראשון לשנת 

 

  הביקורת, ואשר מהווים מניין חוקי להתכנסות:חברי ועדת הביקורת אשר נכחו בישיבת ועדת 
 

o "טל מיש ורד, דח"צ, יו"ר חרו 
o  דירקטורית -גב' בתיה צדקה 
o אלפחל, דירקטורית-גב' אנג'ל קאקונדה 

 
 2019חברה והקרן לרבעון הראשון לשנת בדיונים של ועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון בטיוטת הדוחות של ה ,

וכן נציג רשות נכחו והשתתפו עובדי החברה ונציגים של נותני שירותים לחברה, הקשורים לדוחות הכספיים, 
 כדלקמן: החברות הממשלתיות,

 
o  מבקרת הפנים. -רו"ח רחל בן גל 
o  ממשרד מבקרת הפנים. -רו"ח שרית שהרבני לקס 
o  הסיכונים )למעט פיננסיים(.כלל מנהל  - אביב שנצרמר 
o  ממשרד רו"ח המבקר. -פרידלנדר רו"ח אלון 
o  לאומי שש"ה – קובי פרופמןרו"ח. 
o  'ממשרד יועמ"ש החברה. –עו"ד גל גורביץ 
o סמנכ"ל. -פשה -רו"ח ליהי עיון 
o  ממונה ציות ואכיפה פנימית ומזכירת הדירקטוריון. -עו"ד מזל טחורש 

o  'מזכירת החברה. -גאולה רחל עמר גב 
o  רפרנט רשות החברות הממשלתיות –מר זאב ליכטנפלד 

 

  לאחר גיבוש המלצות ועדת הביקורת, מתכנס דירקטוריון החברה ודן בדוחות הכספיים ובהמלצות ועדת
לדירקטוריון הביקורת שהוגשו לו, ומחליט האם לאשר את הדוחות הכספיים כלשונם. המלצות אלו הועברו 

 .29.05.2019ביום 

 

  הוצגו בפני חברי הדירקטוריון המלצות ועדת הביקורת כאמור לעיל, 29.05.2019בישיבת הדירקטוריון ביום ,
עליהם קיבל הדירקטוריון את ההחלטה לאשר את דוחות החברה המנהלת ואת דוחות הקרן לרבעון  ובהתבסס

 .2019הראשון לשנת 
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לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ החברה  
 

 דוח הדירקטוריון 
 

 אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

והסמנכ"ל שלה  ,דירקטור מטעם הסתדרות עובדי המדינה, בשיתוף עם דירקטור מטעם המדינה, הנהלת החברה
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס 

כי לתום תקופה  ,והסמנכ"ל הסיקועובדי המדינה  דירקטור מטעם הסתדרות, דירקטור מטעם המדינההערכה זו, 
על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע  םזו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינם אפקטיביי

 ,הממונה על שוק ההון ההוראות הדיווח שקבעלבהתאם להוראות הדין ו ,לגלות בדוח הרבעוני תנדרשחברה שה
 ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 
 על דיווח כספיבקרה פנימית 

 
אשר  ,לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי 2019במרץ  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

 השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 תמצית דוחות ביניים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אוריב 
        

        הכנסות

        

 8,013  1,958  2,167   מקרן ההשתלמותדמי ניהול הכנסות מ

 8,013  1,958  2,167   סך כל ההכנסות

        

 8,013  1,958  2,155  8 הוצאות הנהלה וכלליות 

 -  -  12   הוצאות מימון 

 8,013  1,958  2,167   סך כל ההוצאות

        

 -  -  -   תקופהרווח ל

 -  -  -   סך הכל רווח כולל
        
 
 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים יבה
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 

 
 )בלתי מבוקרים( 2019 ץבמר 31ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

 
 כללי - 1 ביאור

 
קרן השתלמות לעובדי "( עוסקת בניהול החברה" -)להלן  מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע .א

 ."( ומשמשת נאמן על הנכסים שבניהולה לטובת עמיתי הקרןהקרן" -המדינה )להלן 

, 2005-הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה .ב
עובד מדינה או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, המדורג  ומיועדת לכל אחד מאלה:

ירוג המינהלי או בדירוגים אחרים, לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המינהלי, או עובד בדירוג המינהלי או בד
 מקביל בארגונים אחרים שהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו, וגמלאי שהיה עובד כאמור בהגדרה זו.

 החברה הינה חברה ממשלתית בעירבון מוגבל. .ג
 רשות" -סכון במשרד האוצר )להלן ישוק ההון, ביטוח וחרשות הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי  .ד

שוק ההון. תוקף האישור הקיים בידי החברה רשות "(. תוקף אישור קופת גמל מוארך מדי שנה על ידי שוק ההון
 .2019בדצמבר,  31נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הינו עד ליום 

אג"ח ממשלת מסלול  -"עובדי מדינה  ,מסלול כללי" -ן קיימים מסלולי ההשקעה הבאים: "עובדי מדינה בקר .ה
 ."מניות 15% עד"ח אג -משולב מתמחה מסלול -"עובדי מדינה -מסלול מניות" ו -"עובדי מדינה  ,"ישראל

בהתאם  ניהם,המסלולים הנ"ל, ואף לפצל את כספם בי ארבעתמיתי הקרן רשאים להצטרף לכל אחד מע
 לבחירתם. 

 
 מדיניות חשבונאית - 2 ביאור

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית .א

 
)להלן  2019, במרץ 31ביום  השל שלושה חודשים שהסתיימ ההדוחות הכספיים התמציתיים של החברה לתקופ -

"דיווח  -  IAS 34"( נערכו במתכונת מתומצתת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי דוחות כספיים ביניים" -
סכון במשרד האוצר, ובהתאם יות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחבהתאם להנחי, כספי לתקופות ביניים"

וחוזרי רשות החברות הממשלתיות. מידע  1975 -ב' לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 33להוראות סעיף 
 לא מהותי לא הוצג בדוחות.

, התקינה החשבונאית הכללית לגבי החברות 2004 באוגוסט, 5מיום  70בהתאם להחלטת ממשלה בק/ -
הממשלתיות הינה של הסקטור הפרטי. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות הינה בנוסף לתקינה של 
הסקטור הפרטי או כהרחבה או בחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות, כמפורט בחוזרי רשות 

נה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק. "(. התקיהרשות" -החברות הממשלתיות )להלן 
 הרשות תמשיך להסתייע בצוותים המקצועיים שהוקמו על ידה לצורך זה.

בדוחות הכספיים לא נכללו דוחות על השינויים בהון העצמי, הואיל ואין לחברה הון עצמי. כמו כן, בדוחות  -
שאינם מוסיפים מידע מהותי על המידע הכלול הכספיים לא נכללו דוחות על תזרימי המזומנים, מאחר 

 בדוחות.

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, הינם עקביים  -
, אלא אם נאמר אחרת. יש 2018 ,בדצמבר 31לאלה, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

ולביאורים  2018בדצמבר,  31ר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום לעיין בתמצית דוחות אלה בהקש
 שנלוו אליהם.

 
 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים הרלוונטיים לחברה ב.    

 
 חכירות -  16IFRSלראשונה של  יישום

 
"התקן"(. התקן  -חכירות )להלן  - 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016בחודש ינואר 

של הוועדה לפרשנויות  4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  -)להלן  17מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 
של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה או חלק מחוזה,  15ואת פרשנות מספר 

 מורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.אשר מעביר בת

 להלן עיקר השפעות התקן:

התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, ראה להלן(.  -
חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול 

חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות  -  IAS 17בחכירה מימונית בהתאם לתקן שבוטלהחשבונאי 
 ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

תשלומי חכירה משתנים, שאינם תלויים במדד או בריבית, אשר מבוססים על ביצוע או שימוש, יוכרו  -
 כהוצאה מצד החוכרים במועד היווצרותם.

כירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין במקרה של שינוי בתשלומי ח -
  החכירה, כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות השימוש.
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 
 )בלתי מבוקרים( 2019 ץבמר 31ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב
 
 

 )המשך( חשבונאיתמדיניות  - 2ביאור 
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים הרלוונטיים לחברה )המשך( ב.
 
התקן כולל שני חריגים, שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים  -

במקרה של חכירות בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך, או 
 לתקופה של עד שנה.

את התקן לפי גישת  התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן, בחרה החברה לאמץ
 הגישיישום למפרע חלקי, כאשר יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין חכירה. בהתאם ל

מחושבת תוך  אה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונהלא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוו זו
 שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה, הקיימת במועד יישום התקן לראשונה.

. על לחוזי חכירה קיימים, בהם החברה מהווה חוכרעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
בגין כל חוזה חכירה, בה היא מהווה חוכר, ביתרת התחייבות כנגד  חברהמכירה הלמעט חריגים, פי התקן, 

חכירה, בהם  בחוזי ולפי התקן הישן,שיושמה תחת הוראות  ,וזאת בשונה מהמדיניותיתרת נכס זכות שימוש, 
לא הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה 

 או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. כהוצאה ברווח
 :2019בינואר,  1ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום להלן 

 

 
בהתאם למדיניות 

  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח 
      

      נכסים
 1,793  1,424  369 , נטורכוש קבוע

      
      התחייבויות

 -בגין חכירה התחייבות לזמן ארוך 
 1,067  1,067  - בניכוי חלות שוטפת

      
 1,508  357  1,151 זכאים ויתרות זכות

      
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ג.
בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות, אשר 
משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר, כי התוצאות 

 בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים, המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה 

, הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים
מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות 

 לכל אומדן.
 שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה, שבה תוקנו האומדנים, ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 
 

 מגזרי פעילות - 3ביאור 
 

הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לצורכי קבלת  ,בהתבסס על המידע יםמגזרי הפעילות נקבע
החברה מדווחת למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפי מגזר החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. 

על ביניים נתונים אודות הכנסות והוצאות, ראה בדוחות בדבר פעילות אחד: החברה מנהלת קרן השתלמות בלבד. 
 רווח או הפסד ורווח כולל אחר והביאורים הנלווים להם.

 
 

 הון עצמי ודרישות הון - 4 ביאור
 

, לחברה המנהלת 2005-( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה3))א(4מכוח הוראת סעיף 
  הינה מנהלת רק קופת גמל ענפית ועומדת בתנאי ההוראה האמורה.שמאחר  ,פטור מקיום הון עצמי
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 
 )בלתי מבוקרים( 2019 ץבמר 31ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 

 ליום  ליום  ליום 

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31 

 2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
      

 24  32  35 הוצאות מראש

 452  483  774  קרן -צדדים קשורים 

 148  142  137 אחרים - צדדים קשורים

 13  -  1 אחרים

 947  657  637 
 

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  - 6ביאור 

 ליום  ליום  ליום 

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31 

 2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
      

 235  230  235 התחייבויות בגין פיטורין

 99  84  110 התחייבות בגין הטבות אחרות )חופשה(

 20  30  30 לטווח קצרהטבות 

 375  344  354 
 

 זכאים ויתרות זכות - 7ביאור 
 

 ליום  ליום  ליום 

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31 

 2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
      

 189  190  194 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת

 594  520  607 הוצאות לשלם

 349  269  511 צדדים קשורים

 11  -  357 של התחייבויות לזמן ארוך חלות שוטפת

 8  9  7 מוסדות

 -  25  5 זכאים אחרים

 1,681  1,013  1,151 
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
 
 )בלתי מבוקרים( 2019 ץבמר 31ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב
 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 8ביאור 
 

 

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31   מרץב 31   מרץב 31 

 2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
      

 2,213  542  531 שכר עבודה ונלוות

 305  52  75 דירקטוריםתשלום ל

 109  28  117 פחת

 134  33  34 ביטוחים

 822  204  215 אחזקת משרדים ותקשורת

 865  184  267 ופרסום שיווק

)*( 446  441 תשלום לגורמים מתפעלים    1,806 

 702  178  174 דמי ניהול תיק השקעות

 841  )*( 208  227 ייעוץ משפטי ושירותים מקצועיים

 (5)  -  -  , נטוהפרשה לתביעות

 221  83  74 אחרות

 2,155  1,958   8,013 
 
 
 )*( סווג מחדש בעקבות מיוניים פנימיים בין סעיפים. 

 
 

 מידע נוסף - 9ביאור 
 

 הקרן המנוהלת על ידה, כחלק בלתי נפרד מהם. לדוחות הכספיים של החברה מצורפים הדוחות הכספיים של
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 
 דוחות כספיים ביניים

2019 מרץב 31ליום   
 )בלתי מבוקרים(

 
 

 

 

 



 

 

המדינהקרן השתלמות לעובדי   
 
 2019במרץ  31וחות כספיים ביניים ליום ד
 
 
 
 וכן הענייניםת
 
 
 

 מודע                                                                                                  
 
 

 2 רואה החשבוןדוח סקירה של 
  

 3 - 7 הצהרות
  

  )בלתי מבוקרים( 2019במרץ  31דוחות כספיים ביניים ליום 
  

 8 - 12 דוחות על המצב הכספי
  

 13 - 17 דוחות הכנסות והוצאות
  

 18 - 22 דוחות על השינויים בזכויות העמיתים
  

 23 ביאורים לדוחות הכספיים ביניים
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 מסלול כללי ליום -דוחות על המצב הכספי 
 
 

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        רכוש שוטף
        

 140,100  121,345  160,382   מזומנים ימזומנים ושוו

 1,600  2,996  2,643   חייבים ויתרות חובה

 141,700  124,341  163,025   סך כל הרכוש השוטף

        
        השקעות פיננסיות
 1,223,552  1,307,584  1,234,220   נכסי חוב סחירים 

 53,191  44,288  54,313   נכסי חוב שאינם סחירים

 362,414  368,172  392,136   מניות

 603,026  617,785  613,452   השקעות אחרות

 פיננסיותההשקעות הסך כל 
  2,294,121  2,337,829  2,242,183 

 2,383,883  2,462,170  2,457,146   הנכסיםסך כל 

        
        

 8,331  12,971  796   זכאים ויתרות זכות

 2,375,552  2,449,199  2,456,350   ויות העמיתיםזכ

 2,383,883  2,462,170  2,457,146   וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 
 

 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 ליום אג"ח ממשלת ישראלמסלול  -דוחות על המצב הכספי 
 
 

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  מבוקר()בלתי   )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        רכוש שוטף
        

 2,037  2,928  1,518   מזומנים ימזומנים ושוו

 5  -  -   חייבים ויתרות חובה

 2,042  2,928  1,518   סך כל הרכוש השוטף

        
        השקעות פיננסיות
 32,699  31,724  31,752   נכסי חוב סחירים 

 פיננסיותההשקעות הסך כל 
  31,752  31,724  32,699 

 34,741  34,652  33,270   הנכסיםסך כל 

        
        

 13  9  12   זכאים ויתרות זכות

 34,728  34,643  33,258   ויות העמיתיםזכ

 34,741  34,652  33,270   וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 
 

 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

  ליום מניות 15%מסלול אג"ח עד  -דוחות על המצב הכספי 
 
 

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        רכוש שוטף
        
 

 468  269  461   מזומנים ימזומנים ושוו

 2  11  4   חייבים ויתרות חובה

 470  280  465   סך כל הרכוש השוטף

        
 

        השקעות פיננסיות
 4,416  3,227  4,518    נכסי חוב סחירים

 144  -  164   מניות

 681  634  712   השקעות אחרות 

 פיננסיותההשקעות הסך כל 
  5,394  3,861  5,241 

 5,711  4,141  5,859   הנכסיםסך כל 

        
        

 1  1  1   זכאים ויתרות זכות

 5,710  4,140  5,858   ויות העמיתיםזכ

 5,711  4,141  5,859   וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 
 

 

 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 ליום מסלול מניות -דוחות על המצב הכספי 
 
 

  ץבמר 31   
 

 בדצמבר 31   ץבמר 31

   2019  2018  2018 

 )בלתי מבוקר(   
 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        
    רכוש שוטף

    
        

 246  141  202   מזומנים ימזומנים ושוו

 1  -  3   חייבים ויתרות חובה

   205  141  247 

        השקעות פיננסיות
 510  307  718   מניות

 1,650  1,386  1,918   השקעות אחרות 

 פיננסיותההשקעות הסך כל 
  2,636  

1,693  2,160 

 2,841   הנכסיםסך כל 
 

1,834  2,407 

        

        
 17  7  1   ויתרות זכות  זכאים

 2,840   ויות העמיתיםזכ
 

1,827  2,390 

 2,841   וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

1,834  2,407 
 

 

 
 
 
 הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.דוחות לאורים המצורפים יבה
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קרן השתלמות לעובדי המדינה   
 

  הכנסות והוצאות מצרפיים ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        )הפסדים( הכנסות

        
 2,282  701  (1,058)   ממזומנים ושווי מזומנים, נטו

        מהשקעות:
 976  (1,486)  34,859   מנכסי חוב סחירים

 (604)  489  1,379   מנכסי חוב שאינם סחירים

 (24,075)  (7,491)  29,197   ממניות

 (22,866)  (6,019)  38,368   מהשקעות אחרות

 (46,569)  (14,507)  103,803   סך כל ההכנסות מהשקעות

 (44,287)  (13,806)  102,745   )הפסדים( סך כל ההכנסות

        
        הוצאות

 8,013  1,958  2,167   דמי ניהול

 4,012  1,016  923   הוצאות ישירות

 1,353  231  258   מסים

 13,378  3,205  3,348   ההוצאותסך כל 

)הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 
 (57,665)  (17,011)  99,397   לתקופה

 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

  מסלול כללי -הכנסות והוצאות  ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        )הפסדים( הכנסות

        
 2,280  702  (1,058)   ממזומנים ושווי מזומנים, נטו

        מהשקעות:
 987  (1,479)  34,508   מנכסי חוב סחירים

 (604)  489  1,379   מנכסי חוב שאינם סחירים

 (24,051)  (7,485)  29,136   ממניות

 (22,743)  (6,018)  38,160   מהשקעות אחרות

מהשקעותסך כל ההכנסות     103,183  (14,493)  (46,411) 

 (44,131)  (13,791)  102,125   )הפסדים( סך כל ההכנסות

        
        הוצאות

 7,889  1,929  2,135   דמי ניהול

 4,002  1,013  922   הוצאות ישירות

 1,349  231  257   מסים

 13,240  3,173  3,314   ההוצאותסך כל 

)הפסדים(  הכנסות על הוצאותעודף 
 (57,371)  (16,964)  98,811   לתקופה

 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 אג"ח ממשלת ישראלמסלול  -הכנסות והוצאות  ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

         הכנסות

        

 1  -  1   ממזומנים ושווי מזומנים

        מהשקעות:

 51  35  251   מנכסי חוב סחירים

 51  35  251   סך כל ההכנסות מהשקעות

 52  35  252    סך כל ההכנסות

        

        הוצאות

 105  26  26   דמי ניהול

 5  1  -   הוצאות ישירות

 110  27  26   ההוצאותסך כל 

)הפסדים(  עודף הכנסות על הוצאות
 (58)  8  226   לתקופה

 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

  מניות 15%מסלול אג"ח עד  -הכנסות והוצאות  ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  מבוקר()בלתי    

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        )הפסדים( הכנסות

        

 1  -  -   ממזומנים ושווי מזומנים

        מהשקעות:

 (62)  (42)  100   מנכסי חוב סחירים

 (3)  -  10   ממניות

 7  27  53   מהשקעות אחרות 

 (58)  (15)  163   סך כל ההכנסות מהשקעות 

 (57)  (15)  163   )הפסדים( סך כל ההכנסות

        

        הוצאות

 13  2  4   דמי ניהול

 2  1  -   הוצאות ישירות

 1  -  -   מיסים
 
 

 16  3  4   ההוצאותסך כל 

 )הפסדים(עודף הכנסות על הוצאות 
 (73)  (18)  159    לתקופה

 
 
 
 
 
 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 מסלול מניות  -הכנסות והוצאות  ותדוח
 

 
 

  
של שלושה חודשים  תקופהל

  ביום  השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31  

  2019  2018  2018 

 )מבוקר(  מבוקר(  )בלתי          מבוקר(  )בלתי   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

       

       )הפסדים( הכנסות

       

 -  (1)  (1)  ממזומנים ושווי מזומנים

       מהשקעות:

 (21)  (6)  51  ממניות 

 (130)  (28)  155  מהשקעות אחרות 

מהשקעותסך כל ההכנסות    206  (34)  (151) 

 (151)  (35)  205  )הפסדים( סך כל ההכנסות

       

       הוצאות

 6  1  2  דמי ניהול

 3  1  1  הוצאות ישירות 

 3  -  1  מיסים 
 
 

 12  2  4  ההוצאותסך כל 

)הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 
 (163)  (37)  201  לתקופה

 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

  על השינויים בזכויות העמיתים מצרפיים ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        

 2,529,947  2,529,947  2,418,380   תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

 
        

 301,384  68,698  64,891   תקבולים מדמי גמולים

        

 (212,387)  (55,405)  (53,344)   תשלומים לעמיתים

        

        העברות צבירה לקרן

 14,887  5,657  2,409   העברות מקרנות השתלמות

        

        העברות צבירה מהקרן

 -  -  (31)   ביטוח  לקופותהעברות 

 (157,786)  (42,077)  (33,396)   העברות לקרנות השתלמות

 (142,899)  (36,420)  (31,018)   העברות צבירה, נטו

        
)הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 

 (57,665)  (17,011)  99,397   מועבר מדוח הכנסות והוצאות לתקופה

סוף התקופהזכויות העמיתים ל    2,498,306  2,489,809  2,418,380 
 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

  מסלול כללי -על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח   
        

        
 2,490,689  2,490,689  2,375,552   תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

        
 

 297,453  67,824  63,939   תקבולים מדמי גמולים

        
 (209,858)  (55,027)  (51,603)   תשלומים לעמיתים

        
        העברות צבירה לקרן

 12,888  4,707  2,293   מקרנות השתלמותהעברות 

 1,091  566  -   בין מסלוליםהעברות 

        העברות צבירה מהקרן

 -  -  (31)   ביטוח לקופותהעברות 

 (155,124)  (41,328)  (32,372)   העברות לקרנות השתלמות

 (4,216)  (1,268)  (239)   בין מסלוליםהעברות 

 (145,361)  (37,323)  (30,349)   העברות צבירה, נטו

        
)הפסדים(  עודף הכנסות על הוצאות

 (57,371)  (16,964)  98,811   מועבר מדוח הכנסות והוצאות לתקופה

סוף התקופהזכויות העמיתים ל    2,456,350  2,449,199  2,375,552 
 
 
 

 
 נפרד מהם. דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתילאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 אג"ח ממשלת ישראלמסלול  -על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        
 35,435  35,435  34,728   תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

        
 

 2,968  719  646   תקבולים מדמי גמולים

        
 (2,208)  (375)  (1,649)   תשלומים לעמיתים

        
        העברות צבירה לקרן

 196  -  25   העברות מקרנות השתלמות

 1,874  425  149   בין מסלוליםהעברות 

        העברות צבירה מהקרן
 (2,080)  (647)  (867)   העברות לקרנות השתלמות

 (1,399)  (922)  -   בין מסלוליםהעברות 

 (1,409)  (1,144)  (693)   העברות צבירה, נטו

        
 )הפסדים(עודף הכנסות על הוצאות 

 (58)  8  226   לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

סוף התקופהזכויות העמיתים ל    33,258  34,643  34,728 
 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

  מניות 15%מסלול אג"ח עד  -העמיתים  על השינויים בזכויות ותדוח
 
 

  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  ביום  השהסתיימ

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
        

        
 2,631  2,631  5,710   תחילת התקופההעמיתים לזכויות 

        
 

 445  82  136   תקבולים מדמי גמולים

        
 (181)  -  (90)   תשלומים לעמיתים

        
        העברות צבירה לקרן

 1,559  923  75   העברות מקרנות השתלמות

 1,528  523  5   בין מסלוליםהעברות 

        צבירה מהקרןהעברות 
 (5)  (1)  (94)   העברות לקרנות השתלמות

 (194)  -  (43)   בין מסלוליםהעברות 

 2,888  1,445  (57)   העברות צבירה, נטו

        
)הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 

 (73)  (18)  159   לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

סוף התקופהזכויות העמיתים ל    5,858  4,140  5,710 
 
 
 

 

 

 

 
 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים ביניים הכספיים לדוחות המצורפים ביאוריםה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 מסלול מניות -על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח
 

 

   

של שלושה חודשים  תקופהל
 ביום  השהסתיימ

לשנה  
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31  ץבמר 31   ץבמר 31   

   2019  2018  2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        

        
 1,192  1,192  2,390   תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

       
 

 518  73  170   תקבולים מדמי גמולים

       
 

 (140)  (3)  (2)   תשלומים לעמיתים

       
 

 
    העברות צבירה לקרן

 
 

 
 

 244  27  16   העברות מקרנות השתלמות

 1,316  676  128   בין מסלוליםהעברות 

    העברות צבירה מהקרן
 

 
 

 
 (577)  (101)  (63)   העברות לקרנות השתלמות

 -  -  -   בין מסלוליםהעברות 

 (81)   העברות צבירה, נטו
 

602 
 

983 

       
 

)הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 
 201   לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 
(37) 

 
(163) 

סוף התקופהזכויות העמיתים ל    2,840 
 

1,827 
 

2,390 
 
 

 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 2019במרץ  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים ביניים
 

 כללי - 1ביאור 
 

"( מאושרת כקרן השתלמות לשכירים. הקרן הינה קופת גמל ענפית הקרן" -קרן השתלמות לעובדי המדינה )להלן  .א
עובד  , ומיועדת לכל אחד מאלה:2005-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה כהגדרתה בחוק הפיקוח

מדינה, או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, המדורג בדירוג המינהלי או בדירוגים 
רים אחרים, לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המינהלי, או עובד בדירוג המינהלי או מקביל בארגונים אח

 שהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו, וגמלאי שהיה עובד כאמור בהגדרה זו. 
 הקרן.עוסקת בניהול "( החברה" -)להלן בע"מ  קרן ההשתלמות לעובדי המדינהחברה לניהול ה

 .1981במרץ,  11 ביוםהקרן הוקמה במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי 
 

 הקרן מאושרת כקרן השתלמות לשכירים. .ב
סכון במשרד האוצר. תוקף האישור הקיים ישוק ההון, ביטוח וחרשות תוקף האישור מוארך מדי שנה על ידי 

 .2019בדצמבר,  31בידי החברה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הינו עד ליום 
 

 ממשלת"ח אג מסלול -"עובדי מדינה , מסלול כללי" -"עובדי מדינה  בקרן קיימים מסלולי ההשקעה הבאים: .ג
עמיתי . "מניות 15% עד"ח אג -משולב מתמחה מסלול -"עובדי מדינה -מסלול מניות" ו -"עובדי מדינה  ישראל

 בהתאם לבחירתם.  ניהםהמסלולים הנ"ל, ואף לפצל את כספם בי ארבעתהקרן רשאים להצטרף לכל אחד מ
 

 מדיניות חשבונאית - 2ביאור 
 
דוחות " -)להלן  2019במרץ,  31הדוחות הכספיים התמציתיים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  .א

של המוסד הישראלי לתקינה  14"( של הקרן נערכו במתכונת מתומצתת בהתאם לתקן חשבונאות כספיים ביניים
ן, ביטוח וחיסכון במשרד "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההו -בחשבונאות 

 .1964 -האוצר, ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 

 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, הינם עקביים  .ב
, אלא אם נאמר אחרת. יש לעיין 2018בדצמבר,  31לאלה, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

ולביאורים שנלוו  2018 בדצמבר, 31בתמצית דוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום 
 אליהם.

 

בדוחות הכספיים לא נכללו דוחות על תזרימי המזומנים, מאחר שאינם מוסיפים מידע מהותי על המידע הכלול  .ג
 בדוחות.

 

  




