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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 

 חברה מנהלת בע"מתיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים 

 

 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים של  פיםהמצור על המצב הכספי ותדוחהביקרנו את 
דוחות רווח ואת  1124-ו 1125באוגוסט  32 מיםלי,  (החברה -)להלן  בע"מ  ומפקחים חברה מנהלת

דוחות כספיים אלה הינם  .1123-ו 1124, 1125באוגוסט  32לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  והפסד
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה  . החברהת הדירקטוריון וההנהלה של באחריו

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
ו לתכנן את . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנ2793 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג חשבון 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.  מהותית.

די ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על י
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים  החברההדירקטוריון וההנהלה של 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

, בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות
מכל  על שוק ההון , ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ( ובהתאם להנחיות הממונהIFRS-תקני ה –)להלן 

ואת תוצאות  1124-ו 1125באוגוסט  32 ימיםל החברהמצב הכספי של ההבחינות המהותיות, את 
 .1123-ו 1124,  1125באוגוסט  32לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום  פעולותיה

 
ית על דיווח כספי, כפי בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימ PCAOBביקרנו גם, בהתאם לתקני 

 32שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על 1125באוגוסט 

ת על אפקטיביות הבקרה כלל חוות דעת בלתי מסויג 1125בנובמבר,  15והדוח שלנו מיום  COSOידי 
 הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 
 
 
 
 
 ורדי לוטרבך ושות'         

 חשבון ירוא                                                                                                          
 

.1125 בנובמבר 15: תאריך
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ם, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוניי
 חברה מנהלת בע"מ

 
 

 על המצב הכספי ותדוח

 

 

 באוגוסט 13ליום      

     5132  5132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באור   

       :נכסים 
 2,495  547  4  חייבים ויתרות חובה 
 226  231  5  מזומנים ושווי מזומנים בבנקים 
        

 2,241  619    סך כל הנכסים

        

       

 -  -  6  הון

       

       

       התחייבויות :

 2,572  619  9 זכאים ויתרות זכות 

 2,572  619    סך כל ההתחייבויות 
        
        

 2,572  619    סך הכל הון והתחייבויות 
        
 
 
 

    1125  בנובמבר 15
 תאריך אישור

 כספייםהדוחות ה
 הדירקטוריוןיו"ר 
 גבאי איילמר 

 מזכיר ומנכ"ל
 מר פסח לנדסברג

בכיר בתחום 
 הכספים

 רו"ח דני קליק
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



5 
 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 רווח והפסד  ותדוח

 
 

     
הסתיימה לשנה ש

 באוגוסט 13ביום 

 

לשנה שהסתיימה 
  באוגוסט 13ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 13

 

     5132  5132  5131  

  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח באור    

           

          הכנסות

           

  1,554  1,421  9,163 1   דמי ניהול 

 1   הכנסות מימון 
 

-  4  

 111 7  הכנסות אחרות 
 

-  1  
           

 1,169   סך כל ההכנסות 
 

1,421  1,561  

           

     הוצאות
 

    

           

 1,169 22  הנהלה וכלליות 
 

1,421  1,561  

 -   הוצאות מימון 
 

1    

           

 1,169   סך כל ההוצאות 
 

1,421  1,561  

      
 

   
 

  -  -  -    לתקופהח רוו

     
  

   
 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 כללי: – 3באור 

 

נתאגדה בשנת  חברה מנהלת בע"מ –מינרים ומפקחים למורים תיכוניים, מורי סהשתלמות  קרנות .א
 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .2765

 
הגישה החברה למשרד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת החברה  1119במהלך חודש אפריל  .ב

מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעשה בהתאם להוראת 
 )ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.16יף סע

 בהתאם לאישור אגף שוק ההון במשרד האוצר. 1121בדצמבר  32השינוי המבני הושלם ביום 
 .1122בינואר  2-החברה החלה פעילותה ב

 
נהלת של ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מורגא-כתוצאה מהשינוי המבני בוצע רה .ג

קופות גמל  ולקופת גמל )קרן ההשתלמות( שמנוהלת בנאמנות בידי החברה המנהלת. בעקבות 
השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה 

 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהווהתחייבויותיה, לבין קופ

 

ופת הגמל ותוקן תקנון ההתאגדות של החברה. במסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לק .ד
התקנונים אושרו על ידי משרד האוצר ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם החברות. 

 יצוין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם מספר החברה לא השתנה.
שתי מנהלת החברה  .1122ר בינוא 2מיום החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה החל 

 קרנות כמפורט להלן:
מטרתה, מתן אפשרות  - מסלול רגיל-קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים  לעובדי הוראה לצאת להשתלמות.
 הבאים:

 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנות הקרן.  -
 עסקים בשיעור של חצי משרה ומעלה, או לפחות שליש משרה אם זו עבודתם היחידה.מו -
 .שנים 55 -גילם מתחת ל -
  אחרת. לעובדי הוראה אינם חברים בקרן השתלמות  -
 

המסלול מיועד למורים  - מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
לקרן וג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצטרף אשר מקבלים את שכרם על פי דיר

)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  מסלול רגיל-השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 , מורים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(.55

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

מסלול כשר : י מסלולים חדשיםפתחה החברה לרשות עמיתיה שנ, 1121 פברוארהחל מחודש 
 )מסלול ללא מניות(.  ח”אגומסלול 

 

 דמי ניהול: .ו
על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. אי לכך, 

קבע על נבדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי ש הקרנותאת  מחייבתהחברה 
 פי הוראות הדין.

"הנכסים"( ולהכנסות מאותם נכסים, לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים של  –לנכסי הקרנות )להלן  .ז
 .הקרנותהחברה מאחר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות ובהוצאות של 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132וסט באוג 13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך( כללי – 3באור 

במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים  .ח
מסלול רגיל, תקבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד -ומפקחים

שתיקבע על ידי החברה,  בהתחייבויותיה לעמיתיה. במסגרת מנגנון זה תבצע הקרן, אחת לתקופה
בדיקה אקטוארית ובהתאם לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע שינויים 
עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה 

 האקטוארית. 
 

אשר  32.1.1123ם וכן ליו 32.21.1111הקרן ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור ליום 
הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עמיתי 

 הקרן.
 

 
 הגדרות:  .ט

 
 בדוחות כספיים אלה: 

 
 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ. – החברה .2
 
מסלול רגיל, קרן -ניים, מורי סמינרים ומפקחים" קרן השתלמות למורים תיכו – הקרנות .1

 ."מסלול מקוצר -השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 
, בתקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על שירותים  IAS24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים .3

 .1121 -פיננסיים)קופות גמל( כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב 
 
 2773-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך)עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התשנ"ג –עניין  בעלי       . 4

 ובתקנות.
 
 בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק מסד בע"מ.  -  יםהמתפעל יםהבנק .5
 
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  –מדד   .6
 
 ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.  אגף שוק – אגף שוק ההון .9
 
 .1115התשס"ה,  –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  – חוק קופות הגמל .1

 
 -תשכ"ד  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(  - תקנות מס הכנסה .7

2764. 
 

שנויות שאומצו על ידי הועדה תקנים ופר -(IFRS -תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .21
( IFRS( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )IASBלתקני חשבונאות בינלאומיים )
( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה IAS)  ותקני חשבונאות בינלאומיים

ה ( או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדIFRICדיווח כספי בינלאומי )  לפרשנויות של
 (, בהתאמה.SICהמתמדת לפרשנויות )

 

 
בהון ודוחות על דוחות על השינויים  בדברלא ניתן מידע  1125באוגוסט  32ליום בדוחות הכספיים  .י

וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של החברה , שהינה לא תזרימי המזומנים 
 מיתים.צאותיה נזקפות לחשבונות העלמטרות רווח וכל הכנסותיה והו
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 

 חשבונאית מדיניות  – 5באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים
 
וכן  "(IFRS" :הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .א

 15. הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  בהתאם להנחיות הממונה

 .1125בנובמבר 

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .ב
 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 

 ועלת החברה.השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פ

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .ג
 

(. תקנים אלו IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
 כוללים:

 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .2

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .1

 (.SIC( ולתקני חשבונאות בינלאומיים )IFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .3
 

אגף שוק ההון ביטוח  -וצר כמו כן, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי והנחיות הא
 .וחסכון 

 
 בסיס המדידה .ד
 

 .הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 5132באוגוסט  13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )המשך( המדיניות החשבונאית -5באור 
 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ה

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS - בהתאם לביניים בעריכת הדוחות הכספיים 

כסים והתחייבויות, בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נ

 הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת 

החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה 

עת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בקבי

 בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה 

 שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 

 ניהול הון .ו
 

לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של 

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה 1121-קרן פנסיה(, התשע"ב או  קופת גמל 

תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת  מיליון ש"ח. 21מנהלת יהיה 

 מל מפעלית.ג

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית
 

( "IFRSתקני " -הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם )להלן

פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם נקבעה ר אש

 ות הממונה. החשבונאית של החברה, וכן בהתאם להנחי המדיניות

         
 שווי מזומנים .א
 

 ,קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצריפלרבות  עות שנזילותן גבוהה, השק כולליםשווי מזומנים 

 .שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד
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נרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמי
 חברה מנהלת בע"מ

 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( מדיניות החשבונאית -5באור 
 
 
 הכרה בהכנסות .ב

 
הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות 

שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן  הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או

 מהימן.

 
 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, הנדרשים להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:

 
  הכנסות מדמי ניהול

 
 הכנסות מדמי ניהול נרשמות בעת התהוותן. 

 
 

 מגזרי פעילות-1באור 

ענפיות. מאחר והחברה מנהלת קופות גמל ענפיות   החברה מנהלת קרנות השתלמות המוגדרות כקופות גמל

 קרנות השתלמות.-על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ום ליבאורים לדוחות הכספיים 

 
 חייבים ויתרות חובה – 2באור 

 באוגוסט 13ליום       

      5132 
 

5132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 2,111  - צד קשור-מסלול כללי-מסלול רגיל

 
  -קחיםקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפ

 44  53 צד קשור-מסלול כשר–מסלול כללי מסלול רגיל -מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 3  4 צד קשור-מסלול  אג"ח-מסלול רגיל -מסלול כללי -מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 313  377 צד קשור-מסלול כללי-מסלול מקוצר -מסלול כללי -מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 1  23 צד קשור-מסלול כשר-מסלול מקוצר -מסלול כללי -מסלול רגיל

 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
צד -מסלול אג"ח-מסלול מקוצר -מסלול כללי -מסלול רגיל

 3  5 קשור

 221  95 הוצאות מראש 

     
         

 2,495  547    סך הכל חייבים ויתרות חובה 

 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים – 2באור 
 

 הרכב .א

 באוגוסט 13ליום       .ב 

      5132 
 

5132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 51  94 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית 
 64  64 קצר פקדונות לזמן 
         

 226  231    סך הכל מזומנים ושווי מזומנים 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים )המשך( – 2באור 
 
 

 פרטים נוספים: .ב
ם הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין המזומנים בתאגידי

 (.1.12%)ות הפקדות בנקאיות יומי
 

פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. 
 .1.27%עורבשי  32.1.1124וליום  1.14%בשיעור 32.1.1125הפקדונות נושאים ריבית  ליום 

 
  המזומנים ופיקדונות לזמן קצר אינם צמודים.

 
 

 הון – 6באור 
 

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 
לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל 

 21ים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה , ההון העצמי ההתחלתי בשקל1121-קרן פנסיה(, התשע"ב או 
 מיליון ש"ח.תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפעלית.

 
 

 זכאים ויתרות זכות – 7באור 

 באוגוסט 13ליום       

      5132 
 

5132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 921  415 הוצאות לשלם 
 167  9 צד קשור -ים וגננות חברה מנהלת בע"מקרנות השתלמות למור 

 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים מסלול 

 -  195 צד קשור-רגיל כללי
 21  - שיקים לפירעון והתחייבויות לנותני שרותים 
         

 2,572  619    סך הכל זכאים ויתרות זכות 
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תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:

 
 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

ניהול לפי הוצאות דמי  רשאית לגבותגמל ענפית  יותה חברה המנהלת של קופתהחברה מתוקף ה .2

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  1%לשיעור של בכפוף שהוציאה בפועל ו

הקרנות המנוהלות על ידי החברה משלמות דמי  1122בינואר  2-החל מה-דמי ניהול לחברה המנהלת .1

י הוצאות הקרנות אשר משולמות על ידי החברה המנהלת. עד לאותו ניהול לחברה המנהלת, לכיסו

 מועד ההוצאות שולמו על ידי הקרנות .

החברה מחייבת את הקרנות המנוהלות על ידה, בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס  .3

 ישירות לקרן ולמסלול מסוימים, מחויבות במלואן לקרן או המסלול הרלוונטי. הוצאות שאינן

 .ניתנות לייחוס, מחולקות בין הקרנות ובין המסלולים בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באוגוסט  13לשנה שהסתיימה ביום         

      5132 
 5132 

  5131 
 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
 -למות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השת

 9,914  9,149 מסלול רגיל

  

9,916 

 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 611  626 מסלול מקוצר
  

961 

            

 1,421  9,163    סך הכל 
  1,554 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 (:פרטים נוספים )המשך .ב

השיעור האפקטיבי של דמי הניהול שנוכו מחשבונות העמיתים, ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של  (2

 :הנכסים נטו

 פרוט לפי מסלולים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1.22.1121-המסלול הכשר והמסלול האג"ח החלו פעילותם ב -בקרן המקוצרת * 
 
במסלול  1.29%: הינו  קודמת  היו :הרגילה בשנה הקודמת  הקרןבו מעמיתי שיעור דמי הניהול שנג** 

, עילבטבלה להמפורט השיעור של דמי הניהול  במסלול האג"ח. 1.27%-הכשר ובמסלול  1.26%הכללי, 

מתבסס על יתרת הנכסים הממוצעת במהלך השנה ומתחשב בעדכון הפרשה להוצאות שנרשמו בדוחות 

  של החברה(. הכספיים

 
 

 הכנסות אחרות – 9באור 
שינוי סיווג אשר יצרה החברה בדוחותיה, בעקבות בגין הפרשה להחזר מס שכר הינן  הכנסות אחרות

לצרכי מס ערך מוסף, מסיווג של   מוסד כספי לסיווג של מלכ"ר. שינוי הסיווג כאמור, החברות המנהלות 
 (.21)ראה גם באור .22221121בוצע רטרואקטיבי החל מיום 

 
 

 שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 31באור 
 

 היקף נכסים מנוהלים, תקבולים, תשלומים והעברות .א

באוגוסט  13ליום  
5132  

לשנה שהסתיימה ביום 
 5132באוגוסט  13

סך נכסים  
 מנוהלים

 תשלומים  תקבולים 
 אלפי ש"ח 
למורים תיכוניים, מורי סמינרים קרן השתלמות       

 (173,492)  444,316  4,993,311 ול רגילמסל-ומפקחים

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 
 (15,144)  61,244  419,415 מסלול מקוצר-ומפקחים

 (321,525)  514,451  5,161,919 סך הכל

 

 

  באוגוסט 13לשנה שהסתיימה ביום 

5131 5132  5132  
 :קרן רגילה    

 מסלול כללי 1.25%  1.29% 1.27%
  מסלול כשר 1.25%  1.29% 1.27%
 מסלול אג"ח 1.25%  1.29% 1.27%

     
 :**קרן מקוצרת    

 מסלול כללי 1.21%  1.25% 1.21%
 * מסלול כשר 1.22%  1.25% 1.27%
 *מסלול אג"ח 1.11%  1.26% 1.21%
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום ים באורים לדוחות הכספי

 )המשך( שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 31באור 

 העברות כספים .ב

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ש"חאלפי  9,435* כולל העברות בין מסלולים בסך של 
 
 הוצאות הנהלה וכלליות – 33 אורב

 הרכב: .א

באוגוסט 13לשנה שהסתיימה ביום           

      5132  5132  5131   

   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
 דמי תפעול לבנקים המתפעלים

   4,432  4,336  4,411   

 
   161  962  974 דמי ניהול השקעות

 
   -  -  22 דמי ניהול תעודות סל צד קשור

 
   919  931  693 השתתפות בהוצאות שכר ונלוות

 
   199  149  276 רקטור חיצוני וחברי ועדות ים לדידמי גמול

 
 ביטוחים הנהלה

  239  252  249   

 
 הוצאות לחברה מצטטת

  61  55  42   

 
 ייעוץ מקצועי ומשפטי

   711  793  957   

 
 ובקר השקעות מנהל סיכונים

   263  249  236   

 
 מערכות מידע ניהול

  52  53  59   

 
 קצין ציות

  96  91  91   

 
 השתתפות בהוצאות דיוור לעמיתים

  -  126  431   

 
 השתתפות בהוצאות מיכון מערך ההשתלמות

  141  141  137   

 

השתתפות בהוצאות אחזקת משרדים, שכ"ד 

 ותקשורת
  115  336 

 

177 

  

 
 השתתפות בהוצאות שרות לקוחות

   -  39  47   

 
 אחרות הוצאות

   45  32  12   

 
 ת בהוצאות פחתהשתתפו

   5  22  11   

      1,169  1,421  1,561   

 
 ש"ח(.אלפי  117- 1124) ש"חאלפי   311בסך הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות מיכון  * 

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  13ביום 

5132 
  

   באלפי ש"ח  
     *העברות לחברה מגופים אחרים

   1,166  מקרנות השתלמותהעברות 
   1,166  סך כל העברות לחברה

     
     *מהחברה לגופים אחרים העברות
   (75,391)  לקרנות השתלמותהעברות 

   (75,391)  סך כל העברות מהחברה

   (87,112)  עברות, נטוה
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות – 33 אורב
 
 פרטים נוספים: .ב

עד אותו מועד, הוצאות .1122בינואר  2החלה פעילותה במתכונת שלאחר השינוי המבני ביום  החברה .2

שולמו ונרשמו ישירות כהוצאות של הקרנות המנוהלות. בנוסף ועל פי השינויים  הנהלה וכלליות

( החברה נושאת בהוצאות מסוימות אשר בהן 23 גם באורבמתכונת ההתקשרות עם המתפעל )ראה 

נשא המתפעל בעבר ואשר מקורן באופי המיוחד של הקרנות ובתפעול שנת ההשתלמות לעמיתים 

 המשתלמים במסלול הרגיל.

 
בגין חלקה  צד קשור-עם קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ משתתפתהחברה  .1

קרנות ל בשנת הדוח החזר .על ידי כל חברה ם המנוהליםבהתאם ליחס הנכסיהמשותפות, הוצאות ב

הסתכם לסך של  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות משותפות  למורים וגננותהשתלמות 

 אלפי ש"ח(. 1,214- 1124אלפי ש"ח ) 3,167

 
 

 על הכנסה  מיסים - 35 באור
 
ר" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, "מלכ" -בשנת הדיווח  שונה סיווגה של החברה מ"מוסד כספי" ל א.

(. בפועל, פועלת החברה 22221121. שינוי זה נכנס רטרואקטיבי החל מיום הקמתה )2795-התשל"ו

כחברה ללא מטרות רווח והכנסותיה מדמי ניהול המתקבלות מהקרנות המנוהלות על ידה, נקבעות על 

 פי הוצאותיה בפועל.

 
 .  1121עד וכולל סופיות  לחברה טרם הוצאו שומות מס -שומות מס ב.
 
 

 וצדדים קשורים בעלי עניין – 31באור 
 

הסתדרות המורים בישראל, מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי בישראל מחזיקים באמצעי  .א

 סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ.השליטה בקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 
מאמצעי השליטה2מכוח  15%אגידים אשר ת -צדדים קשורים להסתדרות המורים בישראל .ב

 ההצבעה2מהסמכות למנות דירקטורים מוחזקים על ידי הסתדרות המורים בישראל.

 

מאמצעי השליטה2מכוח ההצבעה2מהסמכות  15%תאגידים אשר  -צדדים קשורים למדינת ישראל .ג

 למנות דירקטורים מוחזקים על ידי מדינת ישראל. 
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ים, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוני
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 31באור 

 

 

מאמצעי השליטה2מכוח  15%תאגידים אשר  -צדדים קשורים למרכז השלטון המקומי בישראל .ד

 השלטון המקומי בישראל.ההצבעה2מהסמכות למנות דירקטורים מוחזקים על ידי מרכז 

 
 

 נתונים בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צדדים קשורים: .ה
 
 :1125באוגוסט  32הרכב ליום  צדדים קשוריםבעלי עניין ו יתרות עם  .2

 

 
 

 1125באוגוסט  32עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים לשנה שהסתיימה ביום  .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

בדבר 
תנאים ראה 

 ביאור

בעל 
עניין 

וצדדים 
קשורים 

 אחרים

יתרת חוב שוטף  
הגבוהה ביותר 

 שנהתקופה של ב
שהסתיימה ביום 

  וגוסטבא 13
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח       

 

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 
בגין  זכאים-מסלול רגיל-סמינרים ומפקחים

 2,161  (121) 1 דמי ניהול

 

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 
חייבים -מסלול מקוצר-סמינרים ומפקחים

 429  429 1 בגין דמי ניהול

 

 
חברה  -וגננותקרנות השתלמות למורים 

בגין השתתפות זכאים  -מנהלת בע"מ
 493  (9) )ב(22 בהוצאות 

      
בדבר תנאים ראה 

 ביאור
בעל עניין וצדדים 

 קשורים אחרים
 

  באלפי ש"ח       

   
 

 

  9,163 1 מדמי ניהולהכנסות  

 
לקרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת החזר 
  3,167 )ב( 1 בגין השתתפות בהוצאות משותפות בע"מ
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 31באור 
 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .3

 
 

 באוגוסט 13לשנה שהסתיימה ביום   
  5132  5132  5131 

 
מס'  

 אנשים
 סכום 

 
מס' 

 אנשים
מס'   סכום 

 אנשים
 סכום 

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

 511  7  611  22  561  22  *השתתפות בהטבות לזמן קצר 
 (1)  1  -  1  2  1  בגין פיטוריןהשתתפות בהטבות 

             
  23  563  23  611  22  591 

 
 .* כולל תשלומים למנכ"ל2מזכיר, יו"ר, דירקטור חיצוני, נציגים חיצוניים, סמנכ"ל כספים ושירותי חשבות

 
 הטבות לבעלי ענין אחרים .4

 
 

 
 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים: .ו

קים הרגיל חלק מפעילותה הכספית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין, במהלך העס

ובמחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה, אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית וחישובן יעשה 

 32במזומן. לא התקבלו או ניתנו ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. לשנים שהסתיימו בימים 

סכומים , החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין 1124באוגוסט  32-ו 1125באוגוסט 

 לקבל מצדדים קשורים.

 . 25לעניין הסכם עם מנהל ההשקעות ראה באור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באוגוסט 13לשנה שהסתיימה ביום   
  5132  5132  5131 
 סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  ס' אנשיםמ  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    
             

דמי השתתפות ב
 ניהול השקעות

 2  691 
 

2  571  2 
 

612 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

   תלויותת יוהתחייבו -32באור 
 
בנסיבות שפורטו בחוק בגין חובות של  רןתחייבות על הקמטיל ה 2751חוק הגנת השכר התשי"ח  .א

 לקרנות.ידי העברת כספים מעבידים לעובדיהם שלא סולקו במועדם על 

אלפי ש"ח  1,679-כמוערכים בסך של  32.1.1125ליום  נותבגין הפרשות לקרמעסיקים  ותחוב יתרת .ב

נמסרו לגבייה באמצעות עורך זה מתוך חוב  ש"ח  אלפי 3,167-כ שלש"ח( סך אלפי  9,934-32.1.1124)

 אלפי ש"ח(. 1,541 -32.1.1124) דין

אלפי ש"ח להבטחת תשלומי שכר הדירה  51 לחברה התחייבות תלויה במסגרת ערבויות בנקאיות בסך .ג

 של משרדי החברה.

לא קיימות תביעות כנגד החברה, להן יש וליום  עריכת הדוחות הכספיים  1125באוגוסט  32ליום .ד

 ית על הדוחות הכספיים.השפעה מהות

 
  שרותי תפעול וניהול השקעות  -32באור 

 
 שרותי תפעול

הסכם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בדבר תפעול קרן זו.  לחברה – המסלול הרגיל קרן .2

בין הצדדים תוספת להסכם המקורי במסגרתה הותאמו הוראות  נחתמה 1121 באוקטובר 29-ב

רותים הניתנים על ידי הבנק הבינלאומי בפועל. ההסכם  הוארך עד ליום ההסכם למצב הדין והשי

שיעור דמי התפעול  הותאםעם מנגנון הארכה אוטומטי לאחר מכן. עוד במסגרת התוספת  32.21.1129

 מהשווי 1.2% של שנתי לשיעור התפעול שירותי בגין 7.1.1122מיום  החללבנק הבינלאומי  משולםש

 . לחודש אחת משולמים התפעול דמיוהלים כהגדרתם בתוספת. המנ הנכסים של המוערך

 

את התקשרותה  סיימה החברה, והבנק הבינלאומי בנק מסד ,להסכמות בין החברה בהתאםכמו כן,  .1

בגין גם  התפעולעמלת החלה החברה לשלם את  2.2.1124החל מיום ו 32.21.1123עם בנק מסד ביום 

הנהלת החברה הגיעה להסכמה עם הבנק בינלאומי. בנק הלתפעול הקרנות המקוצרות ישירות 

הבינלאומי להכללת הקרנות המקוצרות בהגדרת קרנות ההשתלמות המתופעלות על ידי הבנק 

מהנכסים והכל על פי הוראות הסכם התפעול והתוספות  1.165%-הבינלאומי ולעדכון עמלת התפעול ל

 לו כמפורט להלן.
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, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוניים
 חברה מנהלת בע"מ

 
 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
  שרותי תפעול וניהול השקעות  -32באור 

 
 
בהתאם להתפתחויות בשוק וירידת מחירים בשיעורי עמלות התפעול המשולמות לגורמים המתפעלים  .3

עם הבנק הבינלאומי, שעוגנו בתוספת הגיעה הנהלת החברה להסכמות קופות גמל הפועלות בשוק, 

(, בין היתר, ביחס לשיעור עמלת התפעול "השלישית"התוספת נוספת להסכם המקורי )להלן: 

: בהיקף נכסים שתשולם לבנק שתהא נמוכה יותר מן העמלה ששולמה לבנק עד כה ובתנאים הבאים

קרנות ההשתלמות למורים )המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי ₪ מיליארד  25עד 

₪  מיליארד 25 מעל נכסים בהיקף. 1.17% הינו התפעול דמישיעור - חברה מנהלת בע"מ( – וגננות

חברה מנהלת  –וגננות)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים 

של החברה  הוצאות בסוגי הבנק השתתפותסוכם על  ,כן .1.165% הינו התפעול דמי שיעור -בע"מ(

 שבניהול המקוצרות הקרנות גם נכללו, התוספת השלישית במסגרת עודהמנהלת שהוסכמו מראש. 

ועודכנה עמלת התפעול שתשולם  הבינלאומי ידי על המתופעלות הגמל קופותהגדרת  במסגרת החברה

בין הצדדים ועוגנו של השינויים שהוסכמו  תוקפםעל כלל הנכסים.  1.165%שיעור של בלבנק בגינן 

 ביום נחתמה האמורה התוספת. 2.2.1124במסגרת תוספת שלישית להסכם התפעול הנו מיום 

31.4.1124. 

על רקע הנחיות והוראות רגולטוריות מטעם הממונה  לעניין שירותים הניתנים לחברה מנהלת  .4

בתוספת רביעית במסגרת מיקור חוץ, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי שעוגנו 

להסכם המקורי )להלן: "התוספת הרביעית"(. בתוספת הרביעית נוספו, ביו היתר, התחייבויות מטעם 

      ( ולהתאמת מנגנון התגמול של עובדים SLAהבנק הבינלאומי לרמת שירותים ודרישת ביצועים )

עוסק במדיניות הנותנים שירותים לקרנות מטעם הבנק הבינלאומי לעקרונות חוזר אגף שוק ההון ה

  .29.1.1125ביום נחתמה תגמול. התוספת הרביעית 

 

 לתפעול קרן זו. בהסכם עם בנק מסד בע"מ  התקשרה חברהה-המסלול המקוצר קרן .5

. הבינלאומי הבנק באמצעות קרןאת שירותי התפעול ל מסד בנקהעניק , 1121 פברואר מחודש החל

את  סיימה החברה, והבנק הבינלאומי בנק מסד ,להסכמות בין החברה בהתאםכאמור לעיל, 

את עמלת החלה החברה לשלם  2.2.1124החל מיום ו 32.21.1123התקשרותה עם בנק מסד ביום 

החברה הגיעה  תהנהל בגין תפעול הקרנות המקוצרות ישירות אל הבנק הבינלאומי.גם  התפעול

מתופעלות על ידי הבנק להכללת הקרנות המקוצרות בהגדרת הקרנות הלהסכמה עם הבנק הבינלאומי 

 הוראות הסכם התפעול והתוספות לו.  פי עלמהנכסים והכל  1.165%-ל התפעול עמלת לעדכוןו
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 
 ומפקחים חברה מנהלת בע"מ

 5132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 ()המשך שרותי תפעול וניהול השקעות  -32באור 
 

  שירותי ניהול ההשקעות

 מסד ובנק הרגיל המסלול קרן של ההשקעות כמנהל הבינלאומי הבנק שימש 32.21.1121 ליום עד .א

 בוצע השקעות ניהול 2.2.1122-7.1.1122 בתאריכים. המקוצר המסלול בקרן ההשקעות כמנהל שימש

 הבנק בשליטת אשר, "(מודוס"מ )להלן: "בע השקעות וייעוץ ניהול סלקטיב מודוס חברת ידי על

נבצר מהבנק הבינלאומי להמשיך בניהול ההשקעות  רגולטוריותשינוי בהוראות  בעקבות .הבינלאומי

"מ בע ערך ניירות פסגות 1122 מאוגוסט החל, לפיכך .21.1.1122של קופות גמל החל מיום 

, פסגות עם כםההס פי על. החברה בניהול הקרנות שתי של ההשקעות למנהלת נבחרה"( פסגות)להלן:"

  לשנה"ח ש מיליון 1 של כולל בסך סתכמוה הראשונות ההתקשרות שנות בשלוש השנתיים הניהול דמי

 חברה וגננות למורים השתלמות קרנות)ובחברת  החברה שבניהול הקרנות נכסי לכלל"מ( מע)כולל 

, שיעור 32.1.1125פי מצבת הנכסים בפועל של הקרנות ליום  ועל הסכמות אלהפי  על"מ(. בע מנהלת

עם פסגות  ההסכם(. 1.126% -32.1.1124) 1.123%על  עומד ההשקעותהשנתי בגין ניהול דמי ניהול 

 דמי יעמדו, כאמור הראשונות ההתקשרות שנות שלוש תום לאחר הבאות בשנתיים כי, עודקובע 

  "מ(.מעל )כול המנוהלים הנכסים מהיקף 1.125%-מ עשר השנים החלק שיעור על החודשיים הניהול

נחתמה תוספת להסכם ניהול  24.4.1125על אף האמור לעיל ועל פי הסכמות בין החברה לפסגות, ביום 

ההשקעות עם פסגות. במסגרת התוספת נכללה, בין השאר, גם התייחסות להסכמות ביחס לדמי 

 גותפס, שנתיים ולמשך, להתקשרות הרביעית מהשנה החל הניהול להם תהא זכאים פסגות, לפיהן 

סף, במסגרת התוספת התווספו בנו )כולל מע"מ(. לשנה ש"ח 1,311,111 בסך ניהול לדמי זכאית תהא

אגף שוק ההון לעניין אבטחת מידע וניהול המשכיות הממונה על  בהתאם להנחיותהוראות הנדרשות 

 פסגות לקיום הוראות לעניין אבטחת מידע והמשכיות עסקית בשעתהתחייבות  ,עסקית ובכלל זה

  חירום.

(. פת השלישית"ס"התונחתמה תוספת נוספת להסכם ניהול ההשקעות עם פסגות ) 21.6.1125ביום 

במסגרת התוספת השלישית הוספו להסכם  הוראות הנדרשות על רקע הנחיות רגולטוריות מטעם 

הממונה, לעניין שירותים הניתנים לחברה מנהלת במסגרת מיקור חוץ ובכלל זה, התחייבות פסגות 

      ( והתחייבות נוספת להתאמת מנגנון התגמול של עובדים SLAלרמת שירותים ודרישת ביצועים )

הנותנים שירותים לקרנות מטעם פסגות לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק במדיניות תגמול. 

 התוספת השלישית הועברה לחתימות הצדדים. 

 

 פסגות.החברה מינתה את חברת מודוס כמתאם בין הנהלת החברה ל

ובהתאם לאישור מאת רשם החברות, התמזגה מודוס עם חברת ניהול התיקים  2.4.1124החל מיום 

( "יובנק ניהול", המצויה בבעלותה המלאה של יובנק בע"מ )ניהול נכסים פיננסיים בע"מ יובנק

 חברה בת המוחזקת על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. משמעות הדבר כי החלושהינה 

יובנק ניהול  .ממועד המיזוג חברת מודוס אינה פועלת עוד כישות משפטית והיא חוסלה אגב המיזוג

אותם   נכנסה בנעליה של חברת מודוס לכל דבר ועניין ויובנק ניהול ממשיכה ליתן לחברה את

 .ה ערב המיזוג כאמורניתנו על יד, כפי ששירותים


