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  קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 
  מאפיינים כלליים של הקרן .1
עובדי מנוהלת על ידי החברה לניהול קרן ההשתלמות ל"( קרןה" -)להלן  קרן ההשתלמות לעובדי המדינה •

  "(.החברה" -המדינה בע"מ )להלן 
  "פעילות התאגיד". - 1מידע נוסף על החברה ראה בדוח החברה בפרק  •
 היא חברה ממשלתית חברההבמסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.  1981במרץ  11החברה הוקמה ביום  •

   .מוגבל ןבעירבו
  2005-ם פיננסיים )קופות גמל( תשס"הכהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותי הינה קופת גמל ענפית,הקרן  •

עובד מדינה, או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, המדורג  לכל אחד מאלה:ומיועדת 
נהלי או בות עובד בדירוג מקביל לדירוג המנהלי, או עובד בדירוג המנהלי או בדירוגים אחרים, לרבדירוג המ

  רה זו.ובד כאמור בהגדוגמלאי שהיה ע ,יאשר את הצטרפותו מקביל בארגונים אחרים שהדירקטוריון
  .382 –מספר אישור מס הכנסה של הקרן  •

מסלול  -, "עובדי מדינה 382 -מסלול כללי"  -מספרי מסלולי ההשקעה הינם כמפורט להלן: "עובדי מדינה 
, "עובדי 7635 –מניות"  15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב  -, "עובדי מדינה 1404 -אג"ח ממשלת ישראל" 

המסלול האחרון החל לפעול . 11414 -מסלול הלכה יהודית"  –ו"עובדי מדינה  9479 –מניות"  לולמס -מדינה 
  . 2019בחודש אוגוסט 

 
 –"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  2017-9-11בהתאם לחוזר גופים מוסדיים  •

-520032269-00000000000382" הוא מסלול כללי -קידוד "עובדי מדינה  קידוד בממשקי המבנה האחיד"
,  520032269-00000000000382-1404-000מסלול אג"ח ממשלת ישראל" הוא  -, של "עובדי מדינה 0382-000

מסלול  -של "עובדי מדינה ,  520032269-00000000000382-9479-000מסלול מניות" הוא  -של "עובדי מדינה 
 –ושל " עובדי מדינה  520032269-00000000000382-7635-000מניות" הוא  15%אג"ח עד  -שולב מתמחה מ

  . 520032269-00000000000382-11414-000מסלול הלכה יהודית " הוא 
"(. שוק ההון רשות" -)להלן  חיסכוןהקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח ו •

הקיים בידי החברה נכון למועד אישור  תוקף האישורשוק ההון.  רשותך מדי שנה על ידי תוקף האישור מואר
  .2020בדצמבר  31הדוחות הכספיים הינו עד ליום 

על פי התנאים והסכמי העבודה  ,ות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח נגזרים ממשכורתו של העמיתקדסכומי ההפ •
 . סיקהמעאצל 

ובהתאם להוראות  סיקובין מעקדות מהשכר הם כמוסכם בין העמית לבהתאם לתקנון הקרן, שיעורי ההפ
. הכספים סיקו, ובלבד שהעמית ישלם אף הוא לקרן מדי חודש שליש לפחות מהסכום, שמשלם מעהדין

 השתלמות.חיסכון או מופרשים לקרן למטרות 
 
 . מדווחתבמהלך התקופה ה חברהשל ה מסמכי היסודלא חלו שינויים ב •

באתר האינטרנט של החברה בכתובת  של הקרן תקנון העדכנישל מלא וסח הניתן לעיין בנ
lhttp://www.ovdeimedina.co.i . 

 

לאומי  " -)להלן  בנק לאומי לישראל בע"מ ועם חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ התקשרה עם החברה •
ואת חשבונות העמיתים  והקרן רהחבה את חשבונות לאומי שש"ה מנהל ול.תפע לצורך קבלת שירותי"( שש"ה

. בתוך כך, פועל לאומי שש"ה על פי הוראות החברה בכל הנוגע , בכפוף להוראות כל דיןהחברההוראות  לפי
תשלומים  , ולביצועלבצע אל הקרן וממנה לתפעול הפקדות ומשיכות של העמיתים, העברות שביקשו עמיתים

 .חריםלנותני שירותים ולצדדים שלישיים אלספקים, 
 

, ופועלת בשם החברה ועבורה מנהלת את תיק ההשקעות של הקרן בע"מ, ניהול השקעות -אי. בי. אי אמבן  •
ליישום כל ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן, בכפוף למדיניות הדירקטוריון  

 .ת במסגרת מדיניות זוהניתנו ,והוראות ועדת השקעות של החברה
 
בחברת פועלים סהר בע"מ. בעקבות משמרת )קסטודיאן( בנכסי הקרן הוחזקו  2019דש יולי עד לסוף חו •

  01.08.19החלפת ספק שירותי המשמרת ע"י החברה מפועלים סהר בע"מ לבנק לאומי לישראל בע"מ, ביום 
 .בוצעה הסבה של הנתונים לספק החליפי

 

אות צורך קבלת שירותי תפעול למתן הלוואמ"ן מחשבים בע"מ )להלן: "אמן"( להחברה התקשרה עם חברת  •
 .וכן לצורך הקמת ותחזוקת פורטל מעסיקים לעמיתים מכספי הקרן

מסלול אג"ח ממשלת  –מסלול כללי", "עובדי מדינה  –בקרן קיימים מסלולי ההשקעה הבאים: "עובדי מדינה  •
-ו מסלול מניות" -מדינה "עובדי  ,מניות" 15%אג"ח עד  –לב מסלול מתמחה משו –ישראל", "עובדי מדינה 

  נכון למועד הדיווח .2019אוגוסט  החל לפעול בחודש ןהמסלול האחרו. מסלול הלכה יהודית" –"עובדי מדינה 
כל  המסלולים פעילים ועמיתי הקרן רשאים להצטרף לכל אחד מהם, לעבור ביניהם ואף לפצל את כספם 

 ירתם. ביניהם בהתאם לבח

 החברה.ה בדוח על עסקי התאגיד של מידע בנוגע לניהול הקרן רא •
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 

 2019סקירת ההנהלה לשנת 
 
 
 ניתוח זכויות עמיתי הקרן .2
 
  יחס נזילות .א
 

נכון ליום , (, להלן "יחס הנזילות"שיעור החסכונות שהבשילו )סכומים שעמיתים זכאים למשוך בלא הגבלה
ח ממשלת "מסלול אגמכלל נכסי  74.43% , כלליול ההמסלמכלל נכסי  74.49%הוא   2019 בדצמבר 31

 .מכלל נכסי מסלול מניות 60% -מניות ו 15%מכלל נכסי מסלול מתמחה משולב אג"ח עד  85.15%, ישראל
 מכלל נכסי המסלול יהודית 55.50%מסלול הלכה יהודית 

 
כדין.  ולמשוך אותן אחרת, גם אם אינם יכולים עדיין בנוסף, עמיתים יכולים להעביר את כספם לקר

 . 100% -האפשרות הנגישה להעברת זכויות בין קופות, הופכת את שיעור הנזילות האפקטיבית ל
 
 משך חיים ממוצע של החיסכון .ב
 

 ,טרם הבשילו בסוף השנהנתונים אלו מבטאים את הזמן הממוצע הדרוש כדי שכל העמיתים שחסכונותיהם 
שנים  1.93, במסלול הכללי שנים 1.78הוא הנתון  2019בדצמבר  31ליום נכון  תום תקופת החיסכון.יגיעו ל

 1.31 -מניות ומסלול שנים ב 3.26 ,מניות 15%שנים במסלול אג"ח עד  3.23ח ממשלת ישראל, "במסלול אג
 במסלול הלכה יהודית.שנים 

 
 שינוי במספר החשבונות  .ג

 
 מספר החשבונות  סוג העמיתים 

 לסוף השנה פרשו השנה הצטרפו השנה לתחילת שנה 

 53,182 6,697 4,143 55,736 שכירים
 
 ניתוח זכויות עמיתים .ד

 בדצמבר 31ליום  

 2019  2018 
   

 
 

 
 

 

 

מספר 
  חשבונות

 סך נכסים, נטו 
  לפי ש"חבא

מספר 
  חשבונות

 סך נכסים, נטו 
 לפי ש"חבא

        
 1,489,473  27,342  1,559,779  25,100 פעיליםחשבונות 
 928,907  28,394  1,005,913  28,082  לא פעילים חשבונות

 2,418,380  55,736  2,565,692  53,182 סה"כ
        
   ניתוח מדיניות ההשקעה .3
 

 מסלול כללי  -עובדי מדינה 
 

 מדיניות ההשקעה של המסלול
 

ה של ועדת להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעת נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף
המסלול מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  מדיניות ההשקעות שלת. ההשקעו

lhttp://www.ovdeimedina.co.i . 

 
  שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות

 
 31לפי ש"ח ביום א 2,383,883מת אלפי ש"ח לעו 2,521,982 -ב 2019ר בדצמב 31הסתכם ביום  מסלולמאזן ה

ניכוי בבאפיקי ההשקעה השונים הרווחים מ בעיקר הנבע בנכסי המסלול עליהה .5.79%של  עליה - 2018בדצמבר 
 .שלילית נטו של העמיתיםהצבירה ה

  . 2019מסך נכסי המסלול לסוף שנת  51.24%שיעור נכסי חוב סחירים הינו כ 
  45.90% בשיעור שלעלה , 2019לתום שנת מסך כל הנכסים  3.08% -שהוא כ, נכסי החוב שאינם סחיריםשיעור 

בהשקעה בנכסים  מתמקדתהקרן . מסך כל הנכסים 2.23% -השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כתום עומת ל
  מבצעת השקעות חדשות בנכסים לא סחירים.וכן סחירים 

השנה תום עומת ל 4.65% בשיעור של ירד, 2019מסך כל הנכסים לתום שנת  13.70% -, שהוא כהמניותשיעור 
 . מסך כל הנכסים 15.20% –הקודמת, שבה היה שיעורם כ 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 
 ניתוח מדיניות ההשקעה )המשך( .3
 

 מסלול כללי )המשך( -עובדי מדינה 
 

 )המשך( פי ההשקעותשינויים מהותיים בסעי
 

עומת  ל 24.54% בשיעור שלעלה , 2019מסך כל הנכסים לתום שנת  29.78% -, שהוא כהאחרות ההשקעותשיעור 
 . מסך כל הנכסים 25.30% –השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כ תום 

 
 ח ממשלת ישראל "מסלול אג -עובדי מדינה

 
 מדיניות ההשקעה של המסלול

 
  120% ולא יעלה על 75% -חשיפה שלא יפחת מ , בשיעור ים לאג"ח של ממשלת ישראלנכסי המסלול יהיו חשופ

סל, בקרנות נאמנות  בקרנותמנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, 
 . יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.או בקרנות השקעה

טרנט של החברה, בכתובת מת באתר האינהמסלול מפורס מדיניות ההשקעות של
lhttp://www.ovdeimedina.co.i . 
 

בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  34,741 אלפי ש"ח לעומת 31,738 -ב 2019בדצמבר  31הסתכם ביום  מסלולמאזן ה
 נטו של העמיתים.שלילית צבירה הההקיטון נובע בעיקר מ; 8.64%-כשל  ירידה - 2018

 
 מניות  15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב  -עובדי מדינה

 
 מדיניות ההשקעה של המסלול

 
הלוואות  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים,

ת אחרות. חשיפה ישראל או אג"ח של ממשלוקדונות, אג"ח של ממשלת ילהמרה, פ שאינן סחירות לחברות, אג"ח
מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור  120%ולא יעלה על  75% -לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ

. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן מנכסי המסלול 15%שלא יעלה על 
אמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח רנות נסל, בק בקרנותעות השקעה בנגזרים, באמצ

המסלול  ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.  מדיניות ההשקעות של
 . l.co.ihttp://www.ovdeimedinaמפורסמת באתר האינטרנט של החברה, בכתובת 

 
בדצמבר  31לפי ש"ח ביום א  5,711אלפי ש"ח לעומת  6,803 -ב 2019בדצמבר  31הסתכם ביום  מסלולמאזן ה

 . 19.12%של  עליה - 2018
 תוםעומת ל  24.46% בשיעור שלעלה .  2019מסך נכסי המסלול לסוף שנת  80.79%שיעור נכסי חוב סחירים הינו כ 

 . מסך כל הנכסים 77.32% –השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כ 
השנה תום עומת ל  24.31%% בשיעור של עלה, 2019מסך כל הנכסים לתום שנת  2.63% -, שהוא כהמניותשיעור 

 . מסך כל הנכסים 2.52% –הקודמת, שבה היה שיעורם כ 
מת  ועל 29.81% בשיעור שלעלה , 2019נת מסך כל הנכסים לתום ש 12.99% -, שהוא כההשקעות האחרותשיעור 

 . מסך כל הנכסים 11.92% –השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כ תום 
 
 

 מסלול מניות  -עובדי מדינה 
 

 מדיניות ההשקעה של המסלול
 

מנכסי  120%ולא יעלה על  75% -חשיפה שלא יפחת מ בארץ ובחו"ל, בשיעור נכסי המסלול יהיו חשופים למניות
סל, בקרנות נאמנות או  בקרנותשקעה במישרין, בנגזרים, שיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות ההמסלול. ח

מדיניות  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. בקרנות השקעה.
 . lw.ovdeimedina.co.ihttp://wwהמסלול מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  ההשקעות של

 
בדצמבר  31לפי ש"ח ביום א  2,407אלפי ש"ח לעומת  4,787 -ב 2019בדצמבר  31הסתכם ביום  מסלולמאזן ה

 . 98.88%של  עליה- 2018
 

השנה תום  עומתל 75.29%% בשיעור של עלה, 2019מסך כל הנכסים לתום שנת  18.68% -, שהוא כהמניותשיעור 
 . מסך כל הנכסים 21.19% –כ  הקודמת, שבה היה שיעורם

עומת ל 105% בשיעור שלעלה , 2019מסך כל הנכסים לתום שנת  70.92% -, שהוא כההשקעות האחרותשיעור 
 . מסך כל הנכסים 68.55% –השנה הקודמת, שבה היה שיעורם כ תום 

 
 
 
 
 

http://www.ovdeimedina.co.il/
http://www.ovdeimedina.co.il/
http://www.ovdeimedina.co.il/
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019שנת סקירת ההנהלה ל

 

 המשך(ניתוח מדיניות ההשקעה ) .3
 

  הלכה יהודיתמסלול  -עובדי מדינה 
 

 מדיניות ההשקעה של המסלול
ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת 

שההשקעות בו כפופות לכללי  השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. 
המסלול מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, בכתובת  מדיניות ההשקעות של. היהודיתההלכה 

lhttp://www.ovdeimedina.co.i . 
 

 ₪.אלפי  1,438 -ב 2019בדצמבר  31הסתכם ביום  מסלולמאזן ה
מיתרת  19.6%ושיעור ההשקעות אחרות עומד על מיתרת הנכסים  69.8%ירים עומד על שיעור נכסי החוב הסח

 לעיל. 1ראה גם סעיף  -הנכסים 

 

 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן .4
 

של  בדוח 17ובביאור "גורמי סיכון" בדוח על עסקי התאגיד  3.12סעיף במידע על מדיניות ניהול הסיכונים ראה 
 החברה.

 
  קרןניתוח נזילות ה 4.1

 
הנכסים שלה על פי תזרימי ההפקדות, ההכנסות מהשקעות במזומן את נזילות  הקרן מנהלת - סיכוני נזילות

 והמשיכות הצפויות. 

צרכי הנזילות נובעים גם מזכותם של העמיתים להורות להעביר את כספם לקרן אחרת. האפשרויות של העמיתים 
ות את יכולת הקרן ביחס לצרכי הנזילות בעתיד, ומקטינלהוציא את כספם מהקרן מגדילות את אי הוודאות 

 לקרן נכסים נזילים וסחירים ובאפשרותה לממש מרכיב זה אם יהיו משיכות גדולות מהצפוי.להיערך להם. 
במסלול  1.25הוא  הניתנים למשיכההעמיתים היקף זכויות הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך  סך היחס בין

במסלול   1.74 ,מניות 15%אג"ח עד  -חה משולב מסלול מתמב 1.14, ח ממשלת ישראל"ג מסלול אב 1.16הכללי, 
החברה סבורה שיחס זה מספק מענה הולם לאפשרות של העמיתים למשוך  .במסלול הלכה יהודית 1.31-ו מניות

 את היתרות שצברו. 
                                                                                                               

 נזילות 
 )בשנים(

31/12/2019 
 נכסים, נטו )באלפי ש"ח(

 מסלול כללי 
ח "מסלול אג

 ממשלת ישראל 
מסלול מתמחה 

אג"ח  -משולב 
 מניות 15%עד 

 מסלול מניות 
מסלול הלכה 

 יהודית

 1,436 4,762 6,801 31,729 2,277,473 נכסים נזילים וסחירים

- 7,367 מ של עד שנהמח"  - - - 

 - - - - 70,240 נהמעל שמח"מ 

 - 23 - - 165,861 אחרים

 1,436 4,785 6,801 31,729 2,520,941 סך הכל
 
 

 "ניתוח זכויות עמיתי הקרן". - 2מידע על סיכון הנזילות של עמיתי הקרן ראה לעיל בפרק 
 

 סיכוני שוק  4.2
 

ה קובע מגבלות חברריון הדירקטו. לצורך הפחתת הסיכונים ,ותמדיניות ההשקעות מתבססת על פיזור ההשקע
 מדיניות ההשקעות משקפת את תפישת הסיכון של הדירקטוריון. לגבי היקף ההשקעה בכל אפיק 

 
, מחליטה על שיעורי ההשקעה בפועל בכל אפיק, ומתאימה את אחת לשבועייםועדת ההשקעות, המתכנסת 

בשווקי הכספים וההון הצפויות  התפתחויותולהחלים בשווקים השונים השיעורים, במידת הצורך, לשינויים 
 בישראל ובעולם.

 
מתרחשים אירועים דחופים המחייבים החלטה לפני ההתכנסות המתוכננת של ועדת ההשקעות, מתקיימת ש ככל

 .הרצוי לגבי אופן התגובה התייעצות טלפונית בין החברים בוועדת ההשקעות, ומתקבלות החלטות
 

והיא פועלת לפיו. במקרה של אג"ח,  ,שוק ההון רשותיים כנדרש בחוזרי רה קבעה נוהל לטיפול בחובות בעייתהחב
מתנהל או עשוי להתנהל בגינו הסדר חוב, ועדת ההשקעות מקבלת החלטה בדבר אופן  ןאשר עקב בעיית פירעו

 על המלצות מנהל ההשקעות.בהתבסס על נוהל הצבעה באסיפות כלליות שלה ו ,הצבעתה באסיפת בעלי האג"ח

http://www.ovdeimedina.co.il/
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 ובדי המדינהלמות לעקרן השת

 2019סקירת ההנהלה לשנת 
 

 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4
 )המשך( סיכוני שוק 4.2

 סיכון מדד וסיכון מטבע 4.2.1
 

 2019 
 

 ללא הצמדה
 בהצמדה למדד

 המחירים לצרכן
 במטבע חוץ 

 סך הכל או בהצמדה אליו
 אלפי ש"ח 

     מסלול כללי 

 2,520,941 748,288 631,807 1,140,846 סך נכסי המסלול
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
 - - - - מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 2,520,941 748,288 631,807 1,140,846 סך הכל נכסי המסלול , נטו 

     מסלול אג"ח ממשלת ישראל 

 31,729 - 12,100 19,629 סך נכסי המסלול
 

מסלול מתמחה משולב - אג"ח 
     עד 15% מניות

 6,801 775 2,661 3,365 סך נכסי המסלול

     מסלול מניות 

 4,785 2,642 - 2,143 סך נכסי המסלול
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
 - - - - מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 4,785 2,642 - 2,143 סך הכל נכסי המסלול , נטו 

     מסלול הלכה יהודית

 1,436 169 383 884 סך נכסי המסלול
 
 
 

 סיכון ריבית 4.2.2
 

 ניתוח רגישויות לשינוי בשיעור הריבית 2019בדצמבר  31ליום 

 1% +  1%- 
 אחוזים 

   תשואת תיק ההשקעות:

 4.48% -3.87% מסלול כללי

 1.19% -1.15% ח ממשלת ישראל "מסלול אג
 מניות 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב 

 
2.79%- 3.04% 

 - - מסלול מניות 

 4.18% -3.71% יהודית הלכה מסלול
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 

 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4
 

 )המשך( סיכוני שוק 4.2
 

 

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים 4.2.3
 

 מסלול כללי
  2019בדצמבר  31ליום  

 
נסחרות במדד 

 125ת"א 
במדד נסחרות 

SME מסה"כ סך הכל בחו"ל לא סחיר 
ש"חאלפי    אחוז  

        ענף משק 
 בנקים

53,975 - - 9,913 63,888 18.5% 
 ביטוח

6,068 - - - 6,068 1.8% 
 ביומד

10,673 447 - 1,773 12,893 3.7% 
 טכנולוגיה

31,345 - - 16,602 47,947 13.9% 
 שרותיםמסחר ו

18,970 4,485 4 57,067 80,526 23.3% 
 נדל"ן ובינוי

55,440 20,943 - 2,558 78,941 22.8% 
 תעשיה

15,078 - - 4,993 20,071 5.8% 
 השקעה ואחזקות 

5,634 8,742 - - 14,376 4.2% 
 נפט וגז

20,216 - - 619 20,835 6.0% 
 אחר

- - - - - 0.0% 
 סך הכל 

217,399 34,617 4 93,525 345,545 100.0% 
 

 אחוז מניות 15עד אג"ח -משולבסלול מתמחה מ
 

 2019בדצמבר  31ליום 

 
נסחרות במדד 

 מסה"כ סך הכל בחו"ל 125ת"א 

 אחוז אלפי ש"ח 
       ענף משק 

 בנקים
60  - 60 33.5% 

 ביטוח
13  - 13 7.3% 

 ביומד
-  5  5 2.8% 

 טכנולוגיה
26  5  31 17.3% 

 םמסחר ושרותי
21  - 21 11.7% 

 נדל"ן ובינוי
19  - 19 10.6% 

 תעשיה
22  - 22 12.3% 

 השקעה ואחזקות 
-  - - 0.0% 

 נפט וגז
8  - 8 4.5% 

 אחר
-  - - 0.0% 

  סך הכל 
169 10 179 100.0% 



 

 

 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 סקירת ההנהלה לשנת 2019

 

 (מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך .4
 

 ני שוק )המשך(סיכו 4.3
 

 

 )המשך( ות במכשירים הונייםפי משק עבור השקעפירוט החשיפה לענ 4.2.4
 

 
 מסלול מניות

 
 2019בדצמבר  31ליום                                                                                           

 

  

נסחרות 
במדד ת"א 

125 
נסחרות במדד 

SME מסה"כ סך הכל בחו"ל 

ש"חאלפי    אחוז  
           ענף משק 

 בנקים
285  - 28  313 35.0% 

 2.6% 23 - -  23 ביטוח
 3.8% 34  9 -  25 ביומד

 15.9% 142  51 -  91 טכנולוגיה
 מסחר ושרותים

55  17  69  141 15.8% 
 16.1% 144  0 -  144 נדל"ן ובינוי

 4.6% 41  12 -  29 תעשיה
 0.0% - - -  - השקעה ואחזקות 

 6.3% 56 - -  56 נפט וגז
 - - - - - אחר

 100.0% 894 169 17 708  סך הכל 
 

 סיכוני אשראי 4.3
 

השקעה, החברה בודקת את הדוחות  טרם קבלת החלטת בין מנפיקים שונים.  רןחברה מחלקת את השקעות הקה
( ופרמטרים במידה וקיים רגת )הכספיים של המנפיק, איתנותו הפיננסית, דירוג נייר הערך בידי חברה מד

 נטיים אחרים. רלוו
 , החברה פועלת לפי הוראות הדין, הקובעות מגבלות שנועדו להתמודד עם סיכון האשראי.

 

 נכסי חוב על פי מיקומם חלוקת 4.3.1
 2019בדצמבר  31ליום  
 

 סחירים
 

 שאינם סחירים 
 

 סך הכל
 אלפי ש"ח 

      מסלול כללי

 1,321,492  77,605  1,243,887 בארץ

 48,291  1  48,290 בחו"ל

 1,292,177 סך הכל נכסי חוב
 

77,606 
 

1,369,783 

 
     

      מסלול אג"ח ממשלת ישראל 

 29,484  -  29,484 בארץ

 29,484 סך הכל נכסי חוב
 

- 
 

29,484 
 

מסלול מתמחה משולב - אג"ח עד 15% 
  מניות

 

 

 

 

 5,496  -  5,496 בארץ 

סי חובסך הכל נכ  5,496 
 

- 
 

5,496 
 

  מסלול מתמחה משולב – מסלול הלכה 
 

 
 

 

 1,005 בארץ 
 

- 
 

1,005 

 1,005 סך הכל נכסי חוב
 

- 
 

1,005 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 
 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4

 )המשך( סיכוני אשראי 4.3

 פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים 4.3.2
 

 : , דירוג מקומי )*(בארץ נכסי חוב 
 2019בדצמבר  31ליום           

 
 -עובדי מדינה 
 מסלול כללי

 -עובדי המדינה 
מסלול אג"ח 

 ממשלת ישראל

 -עובדי מדינה 
מסלול מתמחה  

אג"ח עד -משולב
 אחוז מניות 15

 - עובדי המדינה
 הלכה יהודית

ש"חאלפי   

        נכסי חוב סחירים בארץ   

 859 3,001 27,105 689,174 רות חוב ממשלתיות  אג 
     אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:   

AA   106 1,928 2,379 422,304 ומעלה 

BBB  עדA   128,494 - 567 40 

 - - - 3,915 לא מדורג 

 1,005 5,496 29,484 1,243,887 סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ 
  

     סחירים בארץ   נכסי חוב שאינם
ונות בבנקים ובמוסדות  נצרניות ופיקדאגרות חוב קו 

     פיננסיים בדירוג:  

AA   35,801 ומעלה - - - 

BBB  עדA   831 - - - 

 - - - 2,163 לא מדורג 

 - - - 38,810 הלוואות לעמיתים   

 - - - 77,605 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ  

     

 1,005 5,496 29,484 1,321,492 חוב בארץ   סך הכל נכסי 
 
 +.Aועד  -Aכולל  A*( כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )

 
 , דירוג בינלאומי )*(:בחו"ל נכסי חוב סחירים 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 מסלול כללי 
מסלול  -עובדי מדינה 

אג"ח  -מתמחה משולב
 אחוז מניות 15עד 

  "חשאלפי 

   נכסי חוב סחירים בחו"ל  
 

 - - אגרות חוב ממשלתיות  

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים  
 -  בדירוג: 

BBB  40,431  

 - BBB  7,859-נמוך מ

  - לא מדורג

 - 48,290 בחו"ל סחירים  סך הכל נכסי חוב  

  1 בחו"ל שאינם סחירים   סך הכל נכסי חוב 

  48,291 בחו"לב סך הכל נכסי חו 

 
 

 +.Aועד  -Aכולל  Aת כל הטווחים, לדוגמא: דירוג כולל בתוכו א ) *( כל דירוג
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 
 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4
 

 סיכוני אשראי )המשך( 4.3
 
 

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן 4.3.3
זומנים הצפויים בגינם. וב באמצעות היוון אומדן תזרימי המשל נכסי חוב שאינם סחירים נקבע לרהשווי ההוגן 

שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אג"ח קונצרני כפי שנמדדו 
קת ציטוטי מחירים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספ

 וון הנכסים השונים.ושערי ריבית להי
 להלן ריבית ממוצעת משוקללת בגין כל אחת מקבוצות הדירוג:

 

  מסלול כללי
 

 , באחוזים:2019בדצמבר  31ליום  :נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוגעבור 

AA 1.16% ומעלה 

A 1.98% 

BBB 4.00% 

 BBB 0.01% -נמוך מ

 1.51% לא מדורג
 

 
 אינם סחירים:השקעות בנכסי חוב סחירים וש פירוט החשיפה לענפי משק עבור 4.3.4

  
 2019בדצמבר  31ליום 

 מסלול כללי 
 

מסלול אג"ח ממשלת  
 ישראל

סלול מתמחה  מ
 15אג"ח עד -משולב

 מסלול הלכה יהודית אחוז מניות
 

סכום אלפי   ענף משק       
 ש"ח

% 
 מסך הכל

סכום אלפי  
 ש"ח

% 
 מסך הכל

ום אלפי  סכ
 ש"ח

% 
מסך 
 הכל

סכום 
ש"ח אלפי   

% 
 מסך הכל

 - - 11.3% 622 3.0% 896 11.9% 162,838 בנקים
 2.0% 20 3.2% 175 0.3% 87 1.5% 20,182 ביטוח
 ביומד

5,004 0.4% - - - - - - 
 - - 0.7% 36 1.7% 499 1.5% 20,915 טכנולוגיה

 - - 7.6% 418 0.9% 270 11.6% 159,060 מסחר ושרותים
 נדל"ן ובינוי

209,449 15.3% 527 1.8% 755 13.7% 68 6.8% 
 - - 1.4% 76 - - 1.4% 18,592 תעשיה

 1.6% 16 1.5% 83 - - 1.8% 24,096 השקעה ואחזקות 
 4.2% 42 6.0% 330 0.3% 100 4.4% 60,474 נפט וגז

 - - - - - - - - אחר 
 85.5% 859 54.6% 3,001 91.9% 27,105 50.3% 689,173 אג"ח ממשלתי

סך הכל השקעה 
 100.0% 1,005 100.0% 5,496 100.0% 29,484 100.0% 1,369,783 י חובבנכס
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 
 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4

 סיכונים גיאוגרפיים  4.4
 
 

 31.12.2019ש"ח ליום באלפי  – מסלול כללי
 

 מדינה
ת חוב אגרו

 ממשלתיות 
אגרות חוב 

 סל קרנות מניות ותקונצרני
קרנות 
 נאמנות

השקעות 
 אחרות

סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 1,842,287 199,306 7,900 87053 253,553 605,301 689,174 ישראל

 388,555 28,429  297,815 33,673 28,638 0 ארה"ב

 290,099 46,257 12,237 165,427 58,318 7,860 0 אחר

 2,520,941 273,992 20,137 550,295 345,544 641,799 689,174 כסה"
 
 

 31.12.2019באלפי ש"ח ליום  - אלח ממשלת ישר"מסלול אג
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 31.12.2019באלפי ש"ח ליום  – מסלול מניות 

 

 סל  קרנות  מניות    
השקעות  

 אחרות 

סה"כ  
חשיפה 
 מאזנית 

 2,283 519 1,062 702 ישראל

 1,694  - 1,620 74 ארה"ב

 808 - 690 118 אחר

 4,785 519 3,372 894 סה"כ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
אגרות חוב  

 ממשלתיות  

אגרות  
חוב 

 קונצרניות 
השקעות  

 אחרות 

סה"כ  
חשיפה 
 מאזנית 

 31,729 2,245 2,378 27,106 ישראל

 - - - - ארה"ב

 - - - - אחר

 31,729 2,245 2,378 27,106 סה"כ
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 למות לעובדי המדינהקרן השת
 2019לשנת סקירת ההנהלה 

 
 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4

 

 )המשך(  סיכונים גיאוגרפיים 4.4
 

 31.12.2019באלפי ש"ח ליום  - מניות 15%מסלול אג"ח עד 
 

  
אגרות חוב  

 ממשלתיות  

אגרות  
חוב 

 סל  קרנות  מניות   קונצרניות 
השקעות  

 אחרות 

סה"כ  
חשיפה 

 זנית מא

 6,185 313 234 164 2,473 3,001 ישראל

 451  - 424 5 22  - ארה"ב

 165 - 156 9 - - אחר

 6,801 313 814 178 2,495 3,001 סה"כ
 
 
 
 31.12.2019באלפי ש"ח ליום  - הלכה יהודיתמסלול   
 

 מדינה
אגרות חוב 
 ממשלתיות 

אגרות חוב 
 סל קרנות מניות קונצרניות

השקעות 
 אחרות

 סה"כ
חשיפה 
 מאזנית

 1,206 200.904    - 146 859 ישראל

 62  - 62  -  - -  ארה"ב

 94 -  94  -  - -  אחר

 74 -  74  - -  -  שווקים מתעוררים

 1,436 201 230 0 146 859 סה"כ
 
 

 ם תפעוליים וסיכונים משפטיים סיכוני 4.5
 

בוד שיטות פגומות לעי ליקויים במערכת,מכשלים או  כתוצאההעלול להיגרם סיכון להפסד  - סיכון תפעולי
 . וכן מאירועים חיצוניים העדר תהליכי בדיקה ובקרה פנימיים נאותים, ת אנושנתונים, טעויו

החברה פועלת באופן שוטף להקטנת סיכונים תפעוליים, ומקפידה על עבודה בהתאם לנהלי עבודה נאותים. 
ועדת הביקורת  בין היתר, מוצגים ונדונים בפני(. החברה נעזרת במנהל כלל הסיכונים )למעט פיננסיים

הכוללים, בין היתר, המלצות לשיפור  חות שוטפים של מנהל כלל הסיכונים )למעט הפיננסיים(,והדירקטוריון דו
  ומעקב אחר יישומם. לקחיםמבצעת החברה הליכי הפקת  לאורם ובמידת הצורך ,סביבת הבקרה

 
קיומו של הסכם או מחוסר מידע  ה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטיסיכון להפסד כתוצא - סיכון משפטי

ונים, לאמת ולעקוב אחר התחייבויות או זכויות פיננסיות, הנגזרות מהסכם, וכן סיכון להפסד בתביעה, אם ונת
 תוגש, על ידי העמיתים.

ולטוריים אחרים, ככל שוק ההון ו/או גורמים רג רשותבנוסף, חשופה החברה לקנסות / עיצומים כספיים מאת 
, ויתר הוראות הדין החלות עליה. החברה פועלת ומדווחת ללים שנקבעו על פי החקיקה, התקנותשלא תעמוד בכ

לרשויות על פי הדין, במתכונת הנדרשת ובמועדים הנדרשים. החברה מעסיקה ממונה ציות ואכיפה פנימית לצורך 
 עמידה בהוראות הדין.

ה וועדות יתר לליווי ישיבות הדירקטוריון שלי לקבלת ייעוץ משפטי שוטף, ובין ההחברה מסתייעת ביועץ משפט
 לטיפול בנושא פיגורי מעסיקים בהעברת כספים לקרןכן ו ,שעורכת החברה ,נוספות, ליווי הליכים תחרותיים

 , במידת הצורך.ובנושא פיגור בהחזרי הלוואות שנלקחו ע"י עמיתים מכספי הקרן
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 בדי המדינהקרן השתלמות לעו
 2019סקירת ההנהלה לשנת 

 מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן )המשך( .4
 

   גורמי הסיכון 4.6
 

בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון ומידת השפעתם בהתאם להערכת הנהלת החברה ומנהל הסיכונים שלה, על 
 עסקי התאגיד:

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הקרן     

 סוג הסיכון 
 

  ון גורם הסיכ
 השפעה
  גדולה 

 השפעה
  ינוניתב

 הפעהש
 קטנה 

         
 סיכוני מאקרו

 )פיננסיים(
סיכון הקשור בגורמים המאקרו  

כלכליים, כגון: עליה באבטלה, 
עליה/ירידה חדה באינפלציה 

וירידה בצריכה, אשר יפגעו 
ברווחי החברות המוחזקות 

 בפורטפוליו הנכסים של הקרן.

 X     

 סיכוני מאקרו
 פיננסיים( עטלמ)

ורמים סיכונים הקשורים בג 
מהפעילות אך  שאינם כתוצאה

שתהיה להם השלכה על 
המשך/עיכוב בפעילות השוטפת, 

כגון: רעידת אדמה, שריפה, 
 וכד'. , מגיפההצפה, מלחמה

  
 X   

 סיכונים ענפיים
 )פיננסיים(

סיכוני רגולציה: התגברות  
הרגולציה עלולה לפגוע בגופים 

ולייצר מדיניות ק משהקטנים ב
 .ים הגדוליםשמיטיבה עם הגופ

   X   

 סיכונים ענפיים
 )למעט פיננסיים(

סיכוני רגולציה חדשה אשר  
תיפגע קשות בתפעול הקופות 

 הענפיות.
מעבר עמיתים  -סיכון תחרות  

 מאסיבי לקופות אחרות
 

 X     

סיכונים מיוחדים 
 לחברה )פיננסיים(

ע הסיכון להפסד כספי הנוב 
, חשיפה שיפה לענף בודדמח

 שראל, לווה בודד,גבוהה לי
 קבוצת לווים וכו'.

   X   

סיכונים מיוחדים 
לחברה )למעט 

 פיננסיים(

ריכוז כלל הפעילות מול בנק  
     X  מתפעל אחד.

סיכונים של הקרן בעלי 
השפעה מהותית על 

 החברה )פיננסיים(

סיכונים בהשקעות  
ם אלטרנטיביות, כלל הסיכוני

הנובע  ,פסד כספי ניכרלה
 בתנאי השוק.משינויים 

   X   

סיכונים של הקרן בעלי 
השפעה מהותית על 

החברה )למעט 
 פיננסיים(

  
קריסת מערכות  -סיכון מחשובי 

מידע, סיכונים תפעוליים לרבות 
 .אובדן ידע מקצועי -הון אנושי 

           X         

 
התפרצות נגיף הקורונה על  ההשלכות לאחר מועד הדיווח שלבדבר בדוחות הכספיים להלן  15ראה ביאור  .5

 .קי הקרן, מצבה הכספי ותוצאות פעילויותיהעס
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י המדינהקרן השתלמות לעובד  
 מסלול כללי ליום  - פיהמצב הכס ות עלדוח

 
 

 בדצמבר 31   בדצמבר 31   

 2018  2019  ביאור 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח    
      
 

      רכוש שוטף 

 140,100  54,764   מזומנים ימזומנים ושוו

 1,600  869  3 חייבים ויתרות חובה

   55,633  141,700 

      
      יות השקעות פיננס

 1,223,552  1,292,177  4 ב סחירים סי חונכ

 53,191  77,606  5 נכסי חוב שאינם סחירים

 362,414  345,545  6 תמניו

 603,026  751,021  7 השקעות אחרות

 סך כל ההשקעות הפיננסיות 
  2,466,349  2,242,183 

 2,383,883  2,521,982   סך כל הנכסים

      
      

 8,331  1,041  8 ותים ויתרות זכזכא

 2,375,552  2,520,941   ויות העמיתים זכ

 2,383,883  2,521,982   העמיתים וזכויות  ההתחייבויותכל סך 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 ליום  אלת ישרח ממשל"ול אגמסל -דוחות על המצב הכספי 

 
 

 בדצמבר 31   בדצמבר 31   

 2018  2019  ביאור 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח    
      

      רכוש שוטף 
 2,037  2,250   מזומנים ימזומנים ושוו

 5  4  3 חייבים ויתרות חובה

   2,254  2,042 

      
      השקעות פיננסיות 
 32,699  29,484  4 נכסי חוב סחירים 

 פיננסיות ההשקעות הך כל ס
  29,484  32,699 

 34,741  31,738   סך כל הנכסים

      
      

 13  9  8 זכאים ויתרות זכות

 34,728  31,729   ויות העמיתים זכ

 34,741  31,738   וזכויות העמיתים  ההתחייבויותכל סך 
      
 
 
 

 ד מהם. י נפרווים חלק בלתהביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
   מניות ליום 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב  -דוחות על המצב הכספי 

 
 
 בדצמבר 31   בדצמבר 31   

 2018  2019  ביאור 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח    

      
   רכוש שוטף 

  
 

   םמזומני ימזומנים ושוו
242  468 

  3 ת חובהבים ויתרוחיי
2  2 

   
244  470 

   
  

 

   השקעות פיננסיות 
  

 

  4 ים נכסי חוב סחיר
5,496  4,416 

 144  179  6 מניות סחירות 

  7 השקעות אחרות
884  681 

   סך כל ההשקעות הפיננסיות 
6,559  5,241 

 5,711  6,803   סך כל הנכסים

      

 1  2  8 רות זכותזכאים וית

 5,710  6,801   עמיתים ויות הזכ

 5,711  6,803   וזכויות העמיתים  ההתחייבויותכל סך 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מסלול מניות ליום  -דוחות על המצב הכספי 

 
 
 
 צמברבד 31   בדצמבר 31   

 2018  2019  אורבי 

  
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      
  רכוש שוטף 

  
  

  מזומנים יושוומזומנים 
 497  246 

 1  1  3 חייבים ויתרות חובה

  
 498  247 

  
    

  השקעות פיננסיות 
    

 510  894  6 מניות סחירות 

 1,650  3,395  7 השקעות אחרות

  נסיות ההשקעות הפינסך כל 
 4,289  2,160 

 2,407  4,787   סך כל הנכסים

      

      
 17  2  8 זכאים ויתרות זכות

  ויות העמיתים זכ
 

4,785  2,390 

  וזכויות העמיתים  ההתחייבויותכל סך 

 

4,787  2,407 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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ההמדינלמות לעובדי קרן השת  
 הלכה יהודיתמסלול  -ל המצב הכספי דוחות ע

 בדצמבר 31   בדצמבר 31   

 2018  2019  ביאור 

  
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      
  רכוש שוטף 

  
  

  מזומנים ימזומנים ושוו
 151  - 

 -  -  3 חייבים ויתרות חובה

  
 151  - 

  
    

  השקעות פיננסיות 
    

 -  1,005  4 חוב סחיריםנכסי 

 -  282  7 קעות אחרותהש

 סך כל ההשקעות הפיננסיות 
 

 1,287  - 

 -  1,438   סך כל הנכסים

      

      
 -  2  8 זכאים ויתרות זכות

  ויות העמיתים זכ
 

1,436  - 

  וזכויות העמיתים  ההתחייבויותכל סך 

 
1,438  - 

 
 

. נפרד מהם  בלתי ם מהווים חלקביאורים המצורפים לדוחות הכספיי ה  
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מצרפיים הכנסות והוצאות  דוחות

 
 

 
  

 בדצמבר 31 שהסתיימה ביוםלשנה    

 2017  2018  2019  ביאור 

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

        )הפסדים( הכנסות
 1,033  2,282  ( 1,747)   ממזומנים ושווי מזומנים, נטו

        ת:השקעומ
 48,414  976  78,388   מנכסי חוב סחירים

 1,098  ( 604)  2,343   מנכסי חוב שאינם סחירים

 55,172  ( 24,075)  86,364   ממניות

 61,859  ( 22,866)  95,132   מהשקעות אחרות

   262,227  (46,569 )  166,543 

        

 167,576  ( 44,287)  260,480   )הפסדים( סך כל ההכנסות

        
        הוצאות

 7,655  8,013  8,657  9 דמי ניהול

 3,379  4,012  4,892  10 ותהוצאות ישיר

 1,383  1,353  1,493  13 מסים

 12,417  13,378  15,042   סך כל ההוצאות

על הוצאות  עודף הכנסות
 155,159  ( 57,665)  245,438   לשנה )הפסדים( 

 
 

 
 לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המצורפים ורים הביא
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מסלול כללי   -חות הכנסות והוצאות דו
 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום   

 2017  2018  2019  ביאור 

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

        )הפסדים( הכנסות
 1,035  2,280  ( 1,740)   טוזומנים, נווי מממזומנים וש

        מהשקעות:
 48,075  987  77,941   מנכסי חוב סחירים

 1,098  ( 604)  2,343   מנכסי חוב שאינם סחירים

 55,172  ( 24,051)  86,130   ממניות

 61,788  ( 22,743)  94,465   מהשקעות אחרות

   260,879  (46,411 )  166,133 

        

 167,168  ( 44,131)  259,139   )הפסדים( כנסותסך כל הה

        
        הוצאות

 7,529  7,889  8,516  9 י ניהולדמ

 3,372  4,002  4,883  10 הוצאות ישירות

 1,380  1,349  1,485  13 מסים

 12,281  13,240  14,884   סך כל ההוצאות

אות עודף הכנסות על הוצ
 154,887  ( 57,371)  244,255   לשנה  )הפסדים(

 
  

 
 לתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק ב
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 ח ממשלת ישראל "מסלול אג -דוחות הכנסות והוצאות 

 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום   

 2017  2018  2019  ביאור 

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

        הכנסות 
 -  1  2   ממזומנים ושווי מזומנים, נטו

        מהשקעות:
 285  51  228   מנכסי חוב סחירים

 285  52  230   סך כל ההכנסות 

        

        הוצאות
 120  105  107  9 דמי ניהול

 5  5  1  10 הוצאות ישירות

 125  110  108   אותסך כל ההוצ

הכנסות על הוצאות עודף 
 160  (58)  122   ( לשנה הפסדים)

  
 
 

 לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מניות   15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב  -דוחות הכנסות והוצאות 

 
 

  
    

 
 ברבדצמ 31 םה ביולשנה שהסתיימ  ביאור 

 

 
 2019  2018  2017  )*( 

 

 
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
 

      
 )הפסדים( הכנסות

 
      

 ממזומנים ושווי מזומנים, נטו
 

 (3)  1  (2) 

 מהשקעות:

 
      

 מנכסי חוב סחירים

 
 215  (62 )  54 

 -  (3)  48   ממניות 

 מהשקעות אחרות

 
 137  7  24 

 

 
 400  (58 )  78 

 )הפסדים( סך כל ההכנסות

 
 

397 
 

(57)  76 

 

 
      

 הוצאות

 
      

 4  13  21  9 הולדמי ני

 1  2  2  10 הוצאות ישירות

 1  1  2  13 מסים

 סך כל ההוצאות

 
 

25 

 

16  6 

עודף הכנסות על הוצאות 
 לשנה )הפסדים( 

 
 

372 
 

(73)  70 
 

  
 . 2017 ש מרץל לפעול בחוד)*( המסלול הח 

 
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה
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מות לעובדי המדינהקרן השתל  
  מסלול מניות   -דוחות הכנסות והוצאות 

 
 
 

  
 . 2017)*( המסלול החל לפעול בחודש אפריל  

 
 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 

 
  

 
 

 
 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום ביאור 

  2019  
2018 

 2017  )*( 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

       
       דים()הפס הכנסות

 -  -  (6)  ממזומנים ושווי מזומנים, נטו
 

       מהשקעות:

 -  ( 21)  186  ממניות 

 47  ( 130)  515  מהשקעות אחרות

  701  (151 )  47 

 47  ( 151)  695  )הפסדים(  סך כל ההכנסות

       
       הוצאות

 2  6  12 9 דמי ניהול

 1  3  5 10 הוצאות ישירות

 2  3  6 13 מסים

 5  12  23  סך כל ההוצאות

 42  ( 163)  672  לשנה)הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  יהודית הלכה מסלול  -אות דוחות הכנסות והוצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  2019אוגוסט )*( המסלול החל לפעול בחודש 

 
 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 

 

 

 
 

 

 

      

 ביאור 

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
  בדצמבר

  2019  )*(  

  אלפי ש"ח   
    

     הכנסות
  -  ממזומנים ושווי מזומנים, נטו

 
    מהשקעות:

  4  מנכסי חוב סחירים

  15  מהשקעות אחרות

  19  

  19   סך כל ההכנסות

    

  הוצאות
 

  
  1 9 לדמי ניהו

  1 10 ירותות ישהוצא
  - 13 מסים

  2  סך כל ההוצאות

  17  עודף הכנסות על הוצאות לשנה
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המדינהקרן השתלמות לעובדי   
 זכויות העמיתים מצרפיים שינויים בעל ה דוחות

 
  

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום   

   2019  2018  2017 

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

        
 2,419,477  2,529,947  2,418,380   בינואר של השנה  1זכויות העמיתים ליום 

        
 314,141  301,384  287,255   ים תקבולים מדמי גמול

        
 ( 219,889)   ( 212,387)  ( 226,226)   תשלומים לעמיתים 

        
        העברות צבירה לקרן

 12,198  14,887  11,571   העברות מקרנות השתלמות

 6,702  5,809  3,967   העברות בין מסלולים

        

        העברות צבירה מהקרן

 -  -  ( 31)   ביטוחברות לחברות הע

 ( 151,139)  ( 157,786)  ( 170,695)   העברות לקרנות השתלמות

 ( 6,702)  ( 5,809)  ( 3,967)   ין מסלוליםבהעברות 

 ( 138,941)  ( 142,899)  ( 159,155)   העברות צבירה, נטו

        
 לשנה )הפסדים( עודף הכנסות על הוצאות 

 155,159  ( 57,665)  245,438   וצאותמועבר מדוח הכנסות וה

 2,529,947  2,418,380  2,565,692   בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מסלול כללי   -דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 

 
  

 בדצמבר 31 וםשהסתיימה בי לשנה   

   2019  2018  2017 

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

        
 2,376,978  2,490,689  2,375,552   בינואר של השנה  1זכויות העמיתים ליום 

        
 310,309  297,453  283,070   תקבולים מדמי גמולים 

        
 ( 216,986)   ( 209,858)  ( 222,828)   תשלומים לעמיתים 

        
        העברות צבירה לקרן

 11,468  12,888  10,196   העברות מקרנות השתלמות

 1,941  1,091  482   העברות בין מסלולים

        העברות צבירה מהקרן

 -  -  ( 31)   העברות לחברות ביטוח

 ( 145,388)  ( 155,124)  ( 166,479)   העברות לקרנות השתלמות

 ( 2,520)  ( 4,216)  ( 3,276)   ין מסלוליםהעברות ב

 ( 134,499)  ( 145,361)  ( 159,108)   העברות צבירה, נטו

        
 לשנה  )הפסדים( על הוצאות עודף הכנסות

 154,887  ( 57,371)  244,255   מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 2,490,689  2,375,552  2,520,941   נהבדצמבר של הש 31זכויות העמיתים ליום 
 
 
 
 

 הם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מ
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 ח ממשלת ישראל"מסלול אג -דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 

 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום   

   2019  2018  2017 

 ח פי ש"אל  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח    
        

        
 42,499  35,435  34,728   בינואר של השנה  1זכויות העמיתים ליום 

        
 3,586  2,968  2,748   תקבולים מדמי גמולים 

        
 (2,538)  (2,208)  (2,810)   תשלומים לעמיתים 

        
        העברות צבירה לקרן

 66  196  20   השתלמותהעברות מקרנות 

 791  1,874  556   רות בין מסלוליםהעב

        העברות צבירה מהקרן

 ( 4,950)  ( 2,080)  ( 3,074)   רנות השתלמותהעברות לק

 ( 4,179)  ( 1,399)  ( 561)   העברות בין מסלולים

 (8,272)  (1,409)  (3,059)   העברות צבירה, נטו

        
שנה ( ליםהפסדהוצאות )עודף הכנסות על 

 160  (58)  122   מדוח הכנסות והוצאות מועבר

 35,435  34,728  31,729   השנה בדצמבר של 31זכויות העמיתים ליום 
 

  

 
 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מניות 15%עד  אג"ח -לב ה משו מסלול מתמח -דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 

 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום   

   2019 2018  2017  )*( 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

       

       
 -  2,631 5,710   בינואר של השנה  1זכויות העמיתים ליום 

      
 

 124  445 615   תקבולים מדמי גמולים 

      
 

 ( 361)  ( 181) ( 277)   ם לומים לעמיתיתש

      
 

      העברות צבירה לקרן
 

 552  1,559 715   העברות מקרנות השתלמות

 2,911  1,528 505   העברות בין מסלולים

     העברות צבירה מהקרן
 

 

 ( 662)  (5) ( 709)   העברות לקרנות השתלמות

 (3)  ( 194) ( 130)   העברות בין מסלולים

 2,888 381   נטו עברות צבירה,ה
 

2,798 

      
 

לשנה  )הפסדים(עודף הכנסות על הוצאות 
 (73) 372   ת והוצאותמועבר מדוח הכנסו

 
70 

 5,710 6,801   בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 

 

2,631 
 

  
 . 2017)*( המסלול החל לפעול בחודש מרץ 

 
 נפרד מהם. בלתי מהווים חלק  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 מניות מסלול  -דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 

 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 

 2019  2018  2017  )*( 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

      
 -  1,192  2,390 בינואר של השנה  1זכויות העמיתים ליום 

     
 

 122  518  774 ם דמי גמולי לים מתקבו

     
 

 (4)  ( 140)  ( 311) תשלומים לעמיתים 

     
 

     ת צבירה לקרןהעברו
 

 112  244  184 העברות מקרנות השתלמות

 1,059  1,316  1,501 העברות בין מסלולים

    העברות צבירה מהקרן
 

 
 ( 139)  ( 577)  ( 425) העברות לקרנות השתלמות

 -  -  - סלוליםבין מהעברות 

 983  1,260 העברות צבירה, נטו
 

1,032 

     
 

לשנה  )הפסדים(ת עודף הכנסות על הוצאו
 ( 163)  672 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 
42 

 2,390  4,785 בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 
 

1,192 
 

  
 . 2017)*( המסלול החל לפעול בחודש אפריל  

 
 הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ם לדוחות צורפי הביאורים המ
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 הלכה יהודית  מסלול -השינויים בזכויות העמיתים דוחות על 

 
 
 

 

לשנה  
שהסתיימה  

  בדצמבר 31 ביום
 2019  

     )*(ש"ח אלפי  

   
  - בינואר של השנה  1זכויות העמיתים ליום 

   
  48 מולים בולים מדמי גתק

   

  - תשלומים לעמיתים 

   
   העברות צבירה לקרן

  456 העברות מקרנות השתלמות
  923 העברות בין מסלולים

   העברות צבירה מהקרן
  (8) העברות לקרנות השתלמות

  - העברות בין מסלולים

  1,371 העברות צבירה, נטו

   

  17 והוצאותנסות ועבר מדוח הכעודף הכנסות על הוצאות לשנה מ

  1,436 בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 
 
 

 . 2019  אוגוסטל בחודש המסלול החל לפעו )*(
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב

 
 כללי - 1ביאור 

 
מסלולי  חמישה"( מאושרת כקרן השתלמות לשכירים. בקרן הקרן" -ה )להלן בדי המדינת לעוהשתלמוהקרן  .א

 -מסלול אג"ח ממשלת ישראל", "עובדי מדינה  -מסלול כללי", "עובדי מדינה  -"עובדי מדינה  השקעה:
סלול מ -די מדינה "עוב -ו מסלול מניות" -"עובדי מדינה  ,מניות" 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב 

 . 2019אוגוסט  החל לפעול בחודש ן. המסלול האחרוית"הלכה יהוד
ף לכל אחד מהמסלולים הנ"ל, לעבור ביניהם ואף לפצל את כספם ביניהם עמיתי הקרן רשאים להצטר

 בהתאם לבחירתם.
  2005-ס"ההקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התש

ורג עובד מדינה, או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, המד אלה:לכל אחד מועדת ומי
בדירוג המינהלי או בדירוגים אחרים, לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המינהלי, או עובד בדירוג המינהלי 

 ה זו.מור בהגדרבד כאלאי, שהיה עושהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו וגמ ,או מקביל בארגונים אחרים
 הקרן.קת בניהול עוס "(החברה" - בע"מ )להלן קרן ההשתלמות לעובדי המדינהחברה לניהול ה

 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי. 1981במרץ  11הקרן הוקמה ביום 
 

, מצבה הקרןעסקי על  התפרצות נגיף הקורונהלאחר מועד הדיווח של השלכות הלהלן בדבר  15ראה ביאור  .ב
 .היתיועילוותוצאות פ כספיה
 

 הגדרות .ג

 
יננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על  כמשמעותם בתקנות הפיקוח על שירותים פ -צדדים קשורים 

 . 1964-, התשכ"ד)ובתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל 2014-גופים מוסדיים(, התשע"ב
 

 מדיניות חשבונאית - 2ביאור 
 

אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים בעקביות בכל התקופות המוצגות, הינם,  החשבונאית,יות עיקרי המדינ
 לקמן:כד
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית .א
 

חוק הפיקוח הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בקופות גמל, בהתאם ל .1
פיננסיים )קופות  על שירותיםקוח , לתקנות הפי2005-ה"ס התשעל שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 
שוק ההון,  רשות ולהוראותישוב שווי"( "תקנות ח -)להלן  2009-גמל( )חישוב שווי נכסים(, התשס"ט

 "(.שוק ההון רשות" -ביטוח וחיסכון )להלן 

 .הדיווח הכספי בדוחות אלו הוא בשקלים חדשים נומינליים .2

 

 הצגת הנכסים וההתחייבויות  .ב
 

חישוב שווי שנקבעו בתקנות  ,דוחות הכספיים לפי כללי ההערכהיה נכללו בויותהקרן והתחייב נכסי
 , כמפורט להלן:שוק ההון רשותח של ובהוראות הדיוו

 
 מזומנים ושווי מזומנים .1

 
שלושה חודשים יותר מארוכה  ההייתבעת הפקדתם לא  ןהפירעושתקופת  ,פיקדונות קצרי מועד-

  .מוצגים בסעיף זה

 פי התנאים הנקובים בכל פיקדון. ת שנצברה לריבידונות כוללים הפיק-
לפי שער החליפין היציג של אותו מטבע  על המצב הכספידוח מזומנים ופיקדונות במטבע חוץ נכללו ב-

 .דיווחה מועדביחס לשקל ל

 הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים נרשמו בהכנסות )הפסדים( ממזומנים ושווי מזומנים.-
 
 ירותת סחשקעות פיננסיוה .2

 
 כדלהלן: ,בדוחות הכספייםות כלול ותסחירות פיננסיות השקע

, לפי שער הסגירה שנקבע למועד הדיווחלפי שווי השוק  ותארץ מוצגבככלל, השקעות כאמור -
  אביב.-תלב הביום המסחר האחרון בבורסהשקעה ל

לפי  השוק נקבע שווי. מועד הדיווחלהן בחו"ל משוערכות לפי שווי השוק ומניות שנסחרות הן בארץ -
המסחר האחרון בשנת בה כל מניה רשומה למסחר, ולפי שער הסגירה באותה בורסה ביום  ,הבורסה

 הנ"ל . כל המניותלמועד הדיווחלפי שערי החליפין היציגים  קליםשווי השוק בחו"ל מתורגם לש .2019
  מסווגות כמניות סחירות בחו"ל.
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מדינהקרן השתלמות לעובדי ה  
 2019לשנת ם חות הכספיילדו אוריםיב
 

 מדיניות חשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 

 )המשך( ותהצגת הנכסים וההתחייבוי .ב
 

 ותסחירן שאינהשקעות פיננסיות  .3
 

 כדלהלן: ,בדוחות הכספיים ותכלול ותסחירהשקעות פיננסיות שאינן -
מחירים,  יטוטזוכה במכרז לצשנקבע על ידי החברה ה ,בהתאם לשערוך -נכסי חוב שאינם סחירים -

 , ו/או החלטת ועדת ההשקעות של החברה.כל שניתן שערוך לנכס זהכ

, המביאה בחשבון את המחיר העתידי והמחיר למועד הנוסח על פי - (FORWARD) םחוזים עתידיי-
רווח או הפסד הנובע מהחוזה הדיווח של נכס הבסיס, שערי ריבית להיוון, והתקופה עד סיום החוזה. 

" או סעיף "זכאים ויתרות זכות" השקעות אחרות" צאות כנגד סעיףהכנסות והודוח נזקף במלואו ל
 . לפי העניין, הכספי דוח על המצבב

קרנות על שווי האחזקה של השותפים בהם. ההשווי המוצג מתבסס על הדיווחים של  - קרנות השקעה-
 .וחלמועד הדיועד  ההשקעהשהתקבל מקרן  ,השערוך נעשה על יסוד המידע האחרון

ת של לפי ציטוטים מהמנפיק ו/או החלטת ועדת ההשקעו -( CDO)כגון  ננסיים מורכביםמכשירים פי-
 החברה. 

אגרות חוב, שבהן הופסק המסחר או שהחברה המנפיקה לא עמדה בהתחייבות לתשלומים בגינן, -
ל ות שדי ועדת ההשקעאושר על ימשמוסר מנהל תיק ההשקעות. מנגנון השערוך  ,משוערכות לפי שער

  החברה.
 

 עסקאות במטבע חוץ .4
 

לים בהתאם לשער החליפין היציג של עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמת במועד ההכרה הראשוני בשק-
 מטבע החוץ במועד העסקה.

 פריטים כספיים במטבע חוץ מדווחים לפי שער החליפין היציג למועד הדיווח. -
 

 ריבית ודיבידנד לקבל .5
 

, על איגרת חוב מועד הדיווחעד ל השטרם התקבל, י הצמדה(הפרשריבית )לרבות  -לקבל  ריבית-
 .EX -אשר עברה את יום ה ,סחירה

 .מועד הדיווח, וטרם התקבל עד לEX -אשר עבר את יום ה ,דיבידנד -דיבידנד לקבל -
 

 זכויות העמיתים .6
 

, עונםיתם או עם פירתקבולים והעברות לקרן ותשלומים והעברות מהקרן נכללים בחשבונות עם גבי
ושטרם שהצטברו  ,לפיכך, הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים אינם כוללים סכומיםהתאמה. ב

 התקבלו או שולמו.
 

 הכנסות והוצאות  .ג
 

 ההכנסות וההוצאות נכללות בדוח הכנסות והוצאות לפי בסיס מצטבר.
 

 םשימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיי .ד
 

באומדנים ובהערכות.  ההנהלה נדרשת להשתמש ,מקובלים נאותלפי כללי חשבובעריכת דוחות כספיים 
תונים המדווחים בדבר נכסים והתחייבויות, על הנתונים בדבר משפיעים על הנ האומדנים וההערכות

וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח.  ,הכספיים שניתן להם גילוי בדוחות ,התחייבויות תלויות
 לו.מאומדנים א נותויות להיות שוהתוצאות עש

 
 שיעורי השינוי במדדים נבחרים .ה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2019 2018 7201 
 )באחוזים( 

 0.30 1.20 0.60 מדד המחירים לצרכן )מדד ידוע(
 ( 9.83) 8.10 ( 7.79) שער החליפין של דולר ארצות הברית
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019 לשנתוחות הכספיים אורים לדיב

 
 חייבים ויתרות חובה - 3ור ביא

 
 

 בדצמבר 31ליום  מצרפי

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   "ח אלפי ש 

 1,243  477 ריבית ודיבידנד לקבל

 115  149 מוסדות

 250  250 חייבים אחרים

 1,608  876 סך הכל חייבים ויתרות חובה
 
 

 בדצמבר 31ליום  מסלול כללי 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   ש"ח אלפי  

 1,235  470 ריבית ודיבידנד לקבל

 115  149 מוסדות

 250  250 חייבים אחרים

 1,600  869 סך הכל חייבים ויתרות חובה
 
 

 בדצמבר 31ליום  ח ממשלת ישראל "מסלול אג

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 5  4 ריבית ודיבידנד לקבל

 5  4 רות חובהסך הכל חייבים וית
 

 בדצמבר 31ליום  מניות 15%אג"ח עד  -משולב  מתמחהסלול מ

 2019  2018 

 י ש"ח אלפ  אלפי ש"ח  

 2  2 ריבית ודיבידנד לקבל

 2 סך הכל חייבים ויתרות חובה
 

2 
 

 בדצמבר 31ליום  מניותמתמחה מסלול 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 1  1 ריבית ודיבידנד לקבל

 1 תרות חובהם ויסך הכל חייבי
 

1 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 
 נכסי חוב סחירים - 4יאור ב

 
 בדצמבר 31ליום  מצרפי

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 630,042  720,139 אגרות חוב ממשלתיות

    אגרות חוב קונצרניות:
 628,515  605,907 מרהשאינן ניתנות לה

 2,110  2,116 ות להמרה שניתנ

 1,260,667  1,328,162 סך הכל נכסי חוב סחירים
 
 

 בדצמבר 31ליום  מסלול כללי 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 598,210  689,174 אגרות חוב ממשלתיות

    אגרות חוב קונצרניות:
 623,243  600,898 שאינן ניתנות להמרה

 2,099  2,105 רהשניתנות להמ

 1,223,552         1,292,177 סך הכל נכסי חוב סחירים
 

 

 בדצמבר 31ליום  שלת ישראל ח ממ"מסלול אג

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 29,580  27,105 אגרות חוב ממשלתיות

    אגרות חוב קונצרניות:
 3,119  2,379 שאינן ניתנות להמרה

 32,699  29,484 ריםנכסי חוב סחי סך הכל
 

 בדצמבר 31ליום  מניות 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 3,001 אגרות חוב ממשלתיות
 

2,252 

   אגרות חוב קונצרניות:
 

 2,153  2,484 שאינן ניתנות להמרה

 11  11 שניתנות להמרה 

 4,416  5,496 יםסך הכל נכסי חוב סחיר
 

 בדצמבר 31ליום  כה יהודיתהל מסלול 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 859 ממשלתיותאגרות חוב 
 

- 

   אגרות חוב קונצרניות:
 

 -  146 שאינן ניתנות להמרה
 -  - שניתנות להמרה 

 -  1,005 סך הכל נכסי חוב סחירים
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019נת לשם לדוחות הכספייאורים יב
 
  נכסי חוב שאינם סחירים - 5יאור ב

 בדצמבר 31ליום  מסלול כללי 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

    אגרות חוב קונצרניות:
 26,716  38,796 שאינן ניתנות להמרה

 26,475  38,810 הלוואות לעמיתים 

 53,191  77,606 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים
 
 

 סחירים הינם רק במסלול הכללי.חוב שאינם כסי השקעות בנ
 
 
 

  מניות - 6ביאור 
 בדצמבר 31ליום  מצרפי 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 363,064  346,614 מניות סחירות
 4  4 מניות לא סחירות 

 363,068  346,618 סך הכל מניות
 
 

 בדצמבר 31ליום  כללי

 2019  2018 

 ש"ח  אלפי  לפי ש"ח א 

 362,410  345,541 ירותמניות סח
 4  4 מניות לא סחירות 

 362,414  345,545 סך הכל מניות
 

 בדצמבר 31ליום  מניות 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 144  179 מניות סחירות
 
 

 בדצמבר 31ליום  מניות 

 2019  2018 

 ש"ח  אלפי  לפי ש"ח א 

 510  894 ירותמניות סח
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 
 2019נת לשאורים לדוחות הכספיים יב
 

 השקעות אחרות - 7ביאור 
 

 מצרפי 

 בדצמבר 31ליום  הרכב .א

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  
 

    השקעות אחרות סחירות:
 431,312  554,697 סלקרנות 

 21,792  20,137 תקרנות נאמנו

 -   גזרים מכשירים נ

 37  236 אופציות 

 13,882  14,387 מוצרים מובנים

 589,457  467,023 

    
 

    השקעות אחרות שאינן סחירות:
 138,334  161,877 קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 -  4,248 מכשירים נגזרים

 166,125  138,334 

 605,357  755,582 סך הכל השקעות אחרות
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 

 השקעות אחרות )המשך( - 7ביאור 
  

  מסלול כללי 
 בדצמבר 31ליום  רכבא. ה

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  
 

    השקעות אחרות סחירות:
 429,042  550,282 סל קרנות

 21,792  20,137 נותנאמ קרנות

 -   מכשירים נגזרים 

 37  236 אופציות 

 13,821  14,264 מוצרים מובנים

 584,919  464,692 
    השקעות אחרות שאינן סחירות:

 138,334  161,877 וקרנות הון סיכון קרנות השקעה

 -  4,225 מכשירים נגזרים

 166,102  138,334 

 603,026  751,021 קעות אחרותסך הכל הש
 
 

  מניות 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב 
  

 בדצמבר 31ליום   א. הרכב

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  
    השקעות אחרות סחירות:

 620  813 סל קרנות 

 61  71 מוצרים מובנים 

    

 884 סך הכל השקעות אחרות
 

681 
 
 

  מסלול מניות 
  

 דצמברב 31ליום   . הרכבא

 2019  2018 

 

אלפי 
 ש"ח

 
 אלפי ש"ח 

    השקעות אחרות סחירות:
 1,650  3,372 סל  קרנות

    

    השקעות אחרות שאינן סחירות:

 -  23 מכשירים נגזרים

 1,650  3,395 סך הכל השקעות אחרות
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השתלמות לעובדי המדינה קרן  
 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 

 המשך(ות אחרות )השקע - 7ביאור 
 

 הלכה יהודית מסלול

 

  

 בדצמבר 31ליום   א. הרכב

 2019  2018 

 לפי ש"ח א 
אלפי  

 ש"ח
    השקעות אחרות סחירות:

 -  230 סל קרנות  

 -  52 מוצרים מובנים 

    

 282 סך הכל השקעות אחרות

 

- 

 
 (:8מכשירים נגזרים )ראה ביאור  .ב

 
 מועדשנעשו ל ,וצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיותהבסיס, המ לנכסהחשיפה, נטו  להלן סכום

  :וחיוהד
 

 דצמברב 31ליום  

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  מצרפי
    

 ( 300,234)  ( 271,727) מטבע זר
 
 
 

 בדצמבר 31ליום  כללי 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  
    

 ( 299,563)  ( 270,358)  מטבע זר
 
 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2018  2019 מסלול מניות 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  
    

 ( 671)  ( 1,369) מטבע זר
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 

 זכאים ויתרות זכות - 8ביאור 

 בדצמבר 31ליום  מצרפי

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   ש"ח אלפי  
 
 452  995 ברה מנהלתח

 70  58 מוסדות

 7,840  3 התחייבויות בגין נגזרים

 8,362  1,056 ויתרות זכות סך הכל זכאים

 

 בדצמבר 31ליום  מסלול כללי 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 441  983 חברה מנהלת

 66  58 מוסדות

 7,824  - התחייבויות בגין נגזרים

 8,331  1,041 ת זכותיתרוך הכל זכאים וס
 

 בדצמבר 31ליום  ח ממשלת ישראל "מסלול אג

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   ש"ח אלפי  

 9  9 חברה מנהלת 

 4  - מוסדות

 13  9 סך הכל זכאים ויתרות זכות
 

 בדצמבר 31ליום  מניות 15%אג"ח עד  -מסלול מתמחה משולב 

 2019  2018 

 פי ש"ח אל  אלפי ש"ח  

 1  2 ת מנהלחברה 
 

 בדצמבר 31ליום  מניות מסלול 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 1  1 הלת חברה מנ

 16  1 התחייבות בגין נגזרים 

 17  2 סך הכל זכאים ויתרות זכות
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

  
 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 
 

 )המשך( זכות זכאים ויתרות - 8ביאור 
 
 
 
 בדצמבר 31ליום  יהודיתהלכה סלול מ

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 -  2 נגזרים  התחייבות בגין
 
 

 דמי ניהול - 9ביאור 
 

 שיעור דמי הניהול זהה לכל העמיתים בכל המסלולים. .א
 

 :עמיתיםמשיעור דמי ניהול  .ב
 

 2019  2018  2017 
פי על  ת רשאית לגבותשיעור דמי ניהול שהחברה המנהל

 2%  2%  2% הדיןהוראות 

 0.34%  0.30%  0.33% בפועלגבתה שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת 
 

 
 

 הוצאות ישירות - 10ביאור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מצרפי

  2019  2018  2017  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   

 שיעור מיתרת ממוצעת של נכסים  
 וזים ( ) באח

             
ת קניה ומכירה של עמלו

 582  598  612  ניירות ערך
 

0.024%  0.024%  0.029% 
לות דמי שמירה של עמ

 56  49  81  ניירות ערך
 

0.003%  0.002%  0.002% 

       עמלות ניהול חיצוני:
      

בגין השקעות בקרנות 
 1,883  2,412  2,997  השקעה

 
0.117%  0.097%  0.060% 

מחוץ  קעה בנכסיםן השבגי
 858  877  983  לישראל 

 
0.038%  0.035%  0.040% 

 בגין השקעה בנכסים
וקרן סל  בקרנותבישראל 
 -  76  219  נאמנות

 

0.009%  0.003%  - 

             

 3,379  4,012  4,892  סך הכל עמלות
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019 לשנתהכספיים  אורים לדוחותיב
 

 )המשך( הוצאות ישירות - 01ביאור 
 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מסלול כללי 

  2019  2018  2017  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   

 שיעור מיתרת ממוצעת של נכסים  
 ) באחוזים (

             
עמלות קניה ומכירה של 

 575  591  607  ניירות ערך
 

0.024%  0.024%  0.020% 
שמירה של  עמלות דמי
 56  49  81  ניירות ערך

 
0.003%  0.002%  0.000% 

       חיצוני:עמלות ניהול 
      

בגין השקעות בקרנות 
 1,883  2,412  2,997  השקעה

 
0.119%  0.097%  0.060% 

בגין השקעה בנכסים מחוץ 
 858  874  979  לישראל 

 
0.039%  0.035%  0.040% 

סל  נותבקר בגין השקעה
 -  76  219  וקרן נאמנותאליות ישר

 
0.009%  0.003%  - 

             

             

 3,372  4,002  4,883  סך הכל עמלות
 

     
 

 
 

ח ממשלת "מסלול אג
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   ישראל

  2019  2018  2017  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   

 ל נכסים עת שור מיתרת ממוצשיע 
 באחוזים ( )

             
עמלות קניה ומכירה של 

 5  5  1  ניירות ערך
 

0.003%  0.014%  0.012% 

 5  5  1  סך הכל עמלות
 

     
    
   

מסלול מתמחה משולב 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   מניות 15%ח עד "אג

  2019  2018  2017  2019  2018  2017 

 ח אלפי ש"  

 ממוצעת של נכסים  יעור מיתרתש 
 ) באחוזים (

             
עמלות קניה ומכירה של 

 1  1  1  ות ערךנייר
 

0.015%  
 

0.024% 
 

0.200% 
בגין השקעה בנכסים מחוץ 

 1  לישראל 
 

1 
 

- 
 

0.015%  
 

0.024% 
 

- 

 2  2  סך הכל עמלות

 

1 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 
 2019ת לשנכספיים ות האורים לדוחיב
 
 

 הוצאות ישירות )המשך( - 10ביאור 
   

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  מסלול מניות 

  2019  2018  2017  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   

 שיעור מיתרת ממוצעת של נכסים  
 ) באחוזים (

             

עמלות קניה ומכירה של 
 1  1  2  ניירות ערך

 

0.042%  
 

0.056%  0.06% 

בגין השקעה בנכסים מחוץ 
 -  2  3  לישראל 

 

0.063%  0.112%  

 
 
- 

סל  בקרנותשקעה בגין ה
 -  -  ישראליות 

 
- 

 

-  
 
-  - 

 3  5  סך הכל עמלות

 

1 

 

     
 

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   הלכה יהודיתמסלול 

  2019  2018  2017  2019  2018  2017 

 "ח אלפי ש  

 ת ממוצעת של נכסים שיעור מיתר 
 ) באחוזים (

             
עמלות קניה ומכירה של 

 -  -  1  רות ערךניי
 

0.092%  -  - 

 -  -  1  סך הכל עמלות
 

 
 

 תשואות מסלולי השקעה  - 11ביאור 
 

תשואה   תשואה שנתית נומינלית ברוטו  
שנתית  ממוצעת

 נומינלית ברוטו
 שהוצגו לשנים

  2019  2018  2017  2016  2015  

  באחוזים  
             

( 1.99%)  10.66%  מסלול כללי   6.94%  2.53%  1.84%  3.90% 
ח "מסלול אג

 0.20%  ( 0.73%)  0.24%  0.70%  0.12%  0.66%  ממשלת ישראל 
מסלול מתמחה 

משולב אג"ח עד 
 -  -  -  3.33%  ( 1.05%)  6.52%  מניות* 15%

 -  -  -  4.83%  ( 5.78%)  21.83%  יות **ל מנמסלו
הלכה מסלול 
 -  -  -  -  -  1.69%  ***יהודית

 
 

 .2017המסלול החל לפעול בחודש מרץ   *
 . 2017המסלול החל לפעול בחודש אפריל  **

  2019***המסלול החל לפעול בחודש אוגוסט 
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 
 2019 לשנתוחות הכספיים אורים לדיב
 
 
 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 12אור בי

 
 .רות עם מדינת ישראל והגופים הקשורים אליה לא הוצג בביאור זהמידע על עסקאות וית

 
 )מצרפי( יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א

 

 בדצמבר 31ליום  

 2019   2018 

 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח  
     

 7,790   7,900 בי.איאי. קרן נאמנות

 8,101   7,880 קרן השקעה אי.בי.אי

 ( 452)   ( 995) חברה מנהלת -זכאים 
                  

לפי  א 995היתרה )בערך מוחלט( הגבוהה ביותר במשך השנה )על בסיס סופי רבעון( של החברה המנהלת עמדה על 
 בית.ש"ח. היתרה אינה צמודה ואינה נושאת רי

 
 )מצרפי( וצדדים קשוריםעלי עניין עם ב עסקאות .ב

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

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

 7,655  8,013  8,657 דמי ניהול לחברה המנהלת

 100  198  290 הוצאות ישירות )*(
 

 החלים על גופים מוסדיים( כללי השקעה) ל(יים )קופות גמבהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננס ()*
 צד קשור. מוגדר כ, מנהל התיק 2012-התשע"ב

 
 

 מסים  - 13ור ביא
 

( לפקודת מס הכנסה ובכפוף ליתר הוראות הפקודה. 2)9ככלל, הכנסות הקרן פטורות ממס בישראל לפי סעיף 
במקור, כמו  ן בחו"ל מסלקר עות אלו מנוכההקרן משקיעה בניירות ערך זרים בחו"ל. בגין הכנסות מהשק

שם בהוצאות מסים בדוחות הכנסות המס שנוכה במקור בחו"ל נר בחו"ל.ערך למחזיקים אחרים בניירות 
 והוצאות.
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  - 14ביאור 
 

שהותקנו על פיו, לרבות תקנות הגנת השכר )פרטים ומסירת ותקנות  1958 -התשי"ח , השכרחוק הגנת  .א
ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(,  1976-הודעות(, התשל"ו

חובות של בקשר ל ,בחקיקה הנ"לשפורטו  ,בנסיבות החברה חובה לפעולעל  יםמטיל, 2015-התשע"ד
. במקרים של פיגורי "פיגורי מעסיקים"( - באיחור )להלן לקרןולמו ששחובות ת לרבוים לעובדיהם, מעסיק

 היא לנקוט באמצעים לגביית החוב, לרבות בהליכים משפטיים. קרןמדיניות ה, מעסיקים
 

, 2015-תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( )תשלומים לקופת גמל(, התשע"דבנוסף, ב
"אופן הפקדת תשלומים  2019-9-1" ובחוזר תשלומים לקופת גמל" 2016-9-10מוסדיים  ופיםחוזר גוכן ב

ן אופן העברת יולעני ת גמלין אופן הפקדת תשלומים לקופינקבעו הוראות עדכניות לענתיקון"  -גמל  בקופת
  .ת גמלדיווח על הפקדת תשלומים לקופ

ם לגבי עובדיו, הכוללים בין לחברה פרטיסור מעסיק חובה למבהתאם להוראות הדין הנ"ל מוטלת על ה
לקם של העובד והמעביד בתשלום לקרן. כמו כן, על גם את שכר העבודה ששולם להם ואת סכומי ח היתר

המעסיק לדווח באופן שוטף לחברה על שינוי בחלק מפרטים אלו, ככל שאירע, ובמיוחד על שינוי בשכר או על 
נתונים כאמור ו/או מעביר נתונים באיחור ו/או  אינו מעבירביד חרת. ככל שהמעמעבר העובדים לקרן א

מדן של חובו בגין אי תשלום הקרן ובגין הריבית בשל ונאלצת החברה לבצע אמעביר את התשלומים באיחור, 
ת, הפיגור בתשלום. מהאמור לעיל עולה, כי קיים קושי מובנה במילוי הוראות הדין, המפורטות לעיל. עם זא

לקבלת נתונים מלאים ומעודכנים מהמעסיקים, ולאחר קבלתם בעקבות ופן מתמיד ת באהחברה פועל
 , מעדכנת החברה את הנתונים בהתאם לנתוני האמת.דרישת החברה

  
 -כ הינובגין הפסקות ברצף העברת התשלומים  דיווחה מועדהאומדן לסכום החוב של המעסיקים לקרן ב

אלפי ש"ח בגין  1,003 -אומדן האמור כולל סך של כ(. ה2018ת ף שנאלפי ש"ח בסו 8,456 -אלפי ש"ח )כ 8,540
 (. 2019פי ש"ח בסוף שנת אל 826 -ריבית פיגורים )כ

 
החברה פועלת ישירות מול המעסיקים וכן באמצעות המתפעל לדרישת חובות המעסיקים. נשלחים מכתבי 

למעסיקים הן  ראה נשלחיםההת ם בדבר. מכתביוכן נשלחות הודעות לעמיתים הנוגעי ,התראה למעסיקים
 ים, שבוצעו על ידי המעסיק באיחור.תשלום קרן החוב והן בגין ריבית פיגורים בקשר לתשלומ-בגין אי

 
כנגד  התראהמכתבי גם  חברהההחברה פועלת על פי תכנית עבודה בנושא פיגורי המעסיקים, ועל פיה שולחת 

, כפוף לבתי הדין לעבודה מעסיקיםנגד ה יעותתבו יוגש דרש,ישי , במידת הצורך. ככלמעסיקים חייבים
 .לאישור החברה

 
-)כ השקעהבקרנות ש"ח נוספים מכספי הקרן  אלפי 73,946 -התחייבה להשקיע כקרן הנכון למועד הדיווח,  .ב

   .(2018אלפי ₪ בשנת  35,022

 
 - 7ספר מ ורנוסף ראה בביאמידע . הדיווח מועדשמקצתם טרם פקעו ב, חוזים עתידייםבהקרן התקשרה  .ג

 "זכאים ויתרות זכות".  - 8מספר  בביאורשקעות אחרות" ו"ה
 
 

 ים מהותיים לאחר מועד הדיווחאירוע - 15ביאור 
 

 השלכות התפרצות נגיף הקורונה 

ירידות חדות  2020במהלך שנת  מדינת ישראל והעולם כולו חווים, בעקבות התפשטות וירוס הקורונה כמגיפה
 ,אך גם בנכסים ,תרחיש קיצון. הירידות הן בעיקר במדדי המניותשל תממשות הת כנראו אשר ,בשווקי ההון

ים יותר כגון אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי. המדינות והבנקים המרכזיים נוקטים בצעדי תמרוץ שנחשבים בטוח
ך להעריחסרי תקדים על מנת לבלום כניסה של המשקים למשבר כלכלי ומשבר נזילות עמוק. עם זאת, קשה 

להקטין את  שייקח למדינות ,לאור חוסר ודאות בנוגע למשך הזמן אלה, צעדיםשל אפקטיביות הלב זה את בש
הנובעת מהאירוע ממשיכה להיות  קצב התפשטות הנגיף ולחזור לפעילות כלכלית רגילה. על כן, רמת הסיכון

ים על מנת למכור נכס לציםים נאבו גופים ממונפ ,הה לאחר הירידות החדות בשווקים. התממשות תרחישגבו
 עלול להוביל להמשך הלחץ בשווקים. ,לעמוד בדרישות נזילות

 
הכלכלה השנייה בגודלה בעולם וחלק המהווה את  ,בסיןבחודשים האחרונים וירוס הקורונה החלה ות התפרצ

ן ראשועון הבמהלך הרב, ופגעה בה בעוצמה רבה. התפרצות הנגיף הפכה משמעותי משרשרת האספקה העולמית
רה"ב. שווקי ההון פוגעת אף באירופה ובאהיא ו ,קנה מידה בינלאומי רחב הרבה יותרבאירוע ל 2020של שנת 

העולמיים מגיבים בשבועות האחרונים בירידות ניכרות בנכסי הסיכון העיקריים )שוקי המניות ושוק אגרות 
 ,אות והחששות גואיםב(. אי הוד, זהארה"ב)אג"ח  ובהעדפת נכסים בטוחים יותר לכאורההחוב הקונצרניות( 

, מצבה הכספי ותוצאות הקרןעל עסקי  2020בשנת להשפיע לרעה  הוהתגובה החריפה של שוקי ההון עלול
הנחיות משרד הבריאות הולכות ומחמירות ומכניסות קבוצות הולכות וגדלות של אזרחים  ,ה. בנוסףיתיופעילו

 .הקרןשל ינה ה התקלבידוד, דבר שעלול להקשות על פעילות
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רן השתלמות לעובדי המדינהק  
 2019לשנת אורים לדוחות הכספיים יב
 

 אירועים מהותיים לאחר מועד הדיווח )המשך( - 15ביאור 
 

 )המשך( השלכות התפרצות נגיף הקורונה

 
ם הסקטורי נובעת מירידת תשואות רוחבית ואגרסיבית מאוד בכל אפיקי ההשקעה,של הקרן הירידה בתשואות 

ונה נגיף הקורהתפרצות  על רקע הפגיעה בכלכלה העולמית בעקבות השפעת, בעולם יםיהגיאוגרפם זוריהאו
למרות ההזרמות וההרחבות המוניטריות והפיסקאליות של מעצמות העולם והבנקים ו ,וחוסר הודאות שבצידה

 המרכזיים.
 

המתפעל,  קעות והבנקההש מנהל המוגדרים כ"ספקים מהותיים", קרי, ,לספקי מיקור החוץפנתה החברה 
 ל התפשטות הנגיף.וקיבלה את התייחסותם לגבי אופן היערכותם להתמודדות עם האפשרות ש

 ,ההמשכיות העסקית של התהליכים הקריטיים לפעילותה גם באמצעות עובדים תלהבטח הבמקביל, החברה נערכ
למערכת שירות ת המתפעל וערכוים למהמועסקים על ידה, לרבות באמצעות חיבור מרחוק של עובדים קריטי

 ות הלקוחות למתן מענה לעמיתים.ובאמצעות גיוסם של עובדי מערך השיווק ושיר ,הלקוחות )תיעוד(
לצורך מתן עדכון על סטאטוס בין היתר  ,הדירקטוריוןועדת ההשקעות ות של ומיוחד ותישיבהחברה כינסה 

 פי הצורך.ל עגנים אלה אורפות של תכו שיבותיא, והיא תמשיך ותכנס בנושוקבלת החלטות הטיפול 
 


