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 מבוא
 הגדרות  8א

 "קרנות השתלמות   -התאגיד" או "הקופה התאגידית"  החברה", ""  או "הקופה"  או "הקרן

 חברה מנהלת בע"מ . – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למורים

  "אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. -"אגף שוק ההון 

  "הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.  -"הממונה 

  "2225-חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה  -"חוק קופות גמל. 

  תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות   -"תקנות מס הכנסה" "תקנות קופות הגמל" או

 .5114–גמל(, תשכ"ד 

  "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות  -"תקנות הניוד

 .2228-ח, תשס"גמל(

  "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )הון מזערי הנדרש  –"תקנות ההון העצמי

 .  2255 –מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנסיה(, התשע"א 

  "שנת הלימודים שהסתיימה בחודש אוגוסט באותה שנה.  –"שנת דיווח 

  "תיקוני החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק ההון בישראל ) -"חוק להגברת התחרות

 .2225–חקיקה (, התשס"ה 

  "וכן חוקים, תקנות, צווים, דינים, קופות גמל, תקנות קופות הגמל,  "חוק -"ההסדר התחיקתי

(, הנחיות מחייבות על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזרים )לרבות חוזרי הממונה

  ת"בתוקף מעת לע כפי שיהיוונהלים החלים על קופות גמל 

 

 צופה פני עתיד מידע ב8 

דוח זה, עוסק בתיאור החברה, התפתחותה ועסקיה ותחומי פעילותה, בדוח זה כללה החברה מידע צופה 

"חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל,   –)להלן  5118 – פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר 

התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל 

ה", " החברה מעריכה", "החברה מאמינה", "בכוונת באמירות כמו "החברה צופה ", "החברה מצפ

 החברה"," החברה בוחנת", "החברה מתכננת" וביטויים דומים. 

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הנהלת 

במועד עריכת דוח זה,  החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה

ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של 

  המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי. 

מגורמים בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד אינה ודאית והיא תושפע 

אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה, ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את 
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פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים המשפיעים על פעילות החברה 

 המתוארים בדוח זה. 

וח זה, הינן סבירות, הרי שקוראי דוח זה לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בד

מוזהרים בזאת כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלה שהוצגו במידע צופה פני עתיד 

 המובא בדוח זה. 

א' לחוק 32פי הוראות סעיף -להסרת ספק אין באמור בפסקה זו לעיל, כשלעצמו, כדי להוות הגנה על

מידע צופה פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור,  בדבר 5118 –תשכ"ח ניירות ערך 

 . יצוין הדבר באופן מפורש

 

פעילויות החברה הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים 

ל שניתן, רבים החיוניים להבנת פעילות החברה. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככ

הובא תיאור עסקי החברה תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור ככל שניתן. 

התיאור המובא לגבי המוצרים הפנסיונים הכלולים בפרק זה הינו לצרכי דוח זה בלבד והתנאים המלאים 

ות כל דין והוא לא והמחייבים הם התנאים המפורטים בתקנון החברה ו/או בתקנוני הקרנות , בהורא

 מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור. 
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 תיאור ההתפתחות הכללית של  עסקי התאגיד - 1פרק 
 

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 18

 

 כללי  8א

 .  (522228312)מס' חברה:  5115בשנת  בע"מ התאגדה בישראל כחברה החברה 

מסוג קרן השתלמות:  החברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל  5.5.2255 החל מיום 

"קרן )להלן:  רגיל מסלול קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – האחת

 ("הרגיל המסלול

 קרן המסלול הרגיל:קיימים בהמסלולי ההשקעה להלן פירוט 

מספר    -מסלול כללי -מסלול רגיל סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 .485אישור מס הכנסה 

מספר  -מסלול כשר–מסלול רגיל  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 .2234אישור מס הכנסה 

מספר  -אג"ח מסלול -מסלול רגיל קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 .2238אישור מס הכנסה 

 

 )להלן: מקוצר מסלול– קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – השנייה

 ("המקוצר המסלול"קרן 

 קרן המסלול המקוצר:מסלולי ההשקעה הקיימים בלהלן פירוט 

מספר  - כללימסלול  -מקוצרמסלול  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 .285אישור מס הכנסה 

מספר  -מסלול כשר– מקוצרמסלול  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 .2245אישור מס הכנסה 

מספר  -אג"ח מסלול -מקוצרמסלול  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 .2242אישור מס הכנסה 

 

 "(. "קרנות ההשתלמות למורים אוקרנות ההשתלמות" " או "הקרנות)להלן: "

  שמנפיק הממונה.שנתי ת מתוקף אישור ופועלמות תלקרנות ההש

שהם תיכוניים וסמינרים הוראה בבתי ספר ההצטרפות לקרנות ההשתלמות פתוחה לעובדי 

 או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. רשמייםמוסדות חינוך 

 

בשנת הדוח ועד לתאריך החתימה על הדוח לא בוצעו בחברה כל רכישה, מכירה או העברה של 

 נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל . 

בשנת הדוח ועד לתאריך החתימה על הדוח לא התקיימו בחברה הליכי פירוק, כינוס נכסים או 

 הסדר נושים. 
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 שינוי מבני

הושלם הליך שינוי מבני של החברה במסגרתו הופרדו נכסי הקרנות מהחברה וזו  35.52.2252ביום 

במסגרת השינוי המבני "(. השינוי המבני)להלן: " קיבלה רישיון חברה מנהלת לניהול קופות גמל 

נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה והתחייבויותיה, לבין 

)ו( לחוק קופות הגמל, 81מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף . ןוהתחייבויותיה ן, נכסיהנותהקר

 השינוי המבני ביצוע, אישור רשות המסיםעל פי  נהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.לולחוזרים ו

 ווה אירוע מס. ילא ה

נים תקנוכן, ת והאסיפה הכללית תקנון חדש לחברה המנהלבמסגרת השינוי המבני אושר על ידי 

אושרו על ידי בנאמנות על ידי החברה. מסמכים אלה קרנות ההשתלמות המנוהלות ל יםחדש

 רשם החברות. המנהלת נשלח ועודכן אצל תקנון ההתאגדות של החברה הממונה ודיווח על 

עבור  זכויותביחס להסדרת תקנוני הקרנות יצוין כי: בקרן המסלול הרגיל המשמשת כקרן 

מסלולי  וצאים להשתלמות וכקרן צבירה עבור עמיתים המושכים כספים מהקרן. עמיתים הי

בשיעורי ההפרשות והחיסכון, בתקופות ו/או פגיעה  שינויללא החיסכון בקרן נותרו כשהיו, 

החיסכון, ברציפות הזכויות, בזכויות למשיכת כספים וליציאה להשתלמות, למעט שינויים 

לאיזון אקטוארי שהוטמע בתקנון הקרן על פי דרישת אגף שוק העשויים לנבוע מהוראות מנגנון 

 ההון במשרד האוצר.

, חשבונות 2255בינואר  5החל מיום הממונה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, על פי הנחיות 

 .העמיתים במסלול הרגיל משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול

 

בזכויות העמיתים כתוצאה מהשינוי המבני ושינוי תקנון התוכנית אגב אין שינוי  בקרן המקוצרת,

 השינוי המבני.

הוסכם שהקרנות ישלמו דמי ניהול לחברה המנהלת בהתאם  -ביחס לשני סוגי הקרנות 

 להוצאותיהן בפועל ובכפוף לשיעור המקסימלי של דמי הניהול שנקבע בהוראות החוק.

 

 המנהלתתיקון תקנון החברה 

הכללית של החברה  הפיהאס האישר, 2253בדצמבר  52, ובהמשך לו ביום 2253ביוני,  52 ביום

המנהלת את תיקון תקנון החברה המנהלת. במסגרת זו אושרו תיקונים לסעיפים אחדים בתקנון 

החברה, ביניהם, תיקון סעיף ועדת המיון )אשר שמה שונה לוועדת האיתור( של נושאי המשרה 

וזאת בעיקר על מנת לפשט את תהליך האיתור והמיון ולהתאימו לאופן הפעולה לפיו תוכל  בחברה,

בהגדרת "עובד הוראה" הוספה התייחסות ולפיה הובהר כי מעמדו של עמית בקרן ; החברה לפעול

  כ"עובד הוראה" נבחנת במועד הצטרפותו אל הקרן שבניהול החברה.

הממונה על אישור נון החברה המנהלת כאמור, טעון פי הוראות ההסדר התחיקתי, תיקון תק על

 שוק ההון במשרד האוצר. 

הבקשה לעיל )" כאמור תקנונההגישה החברה בקשה לתיקון  24.4.2253, ביום בהתאם

 שכללה"( ההבקשה השנייהגישה החברה בקשה חוזרת מעודכנת )" 23.52.2253"(. ביום הראשונה
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 שעודכן הוראה עובד בהגדרת התיקון למעט, הראשונה הבקשה במסגרת שנכללו התיקונים כל את

  .החברה תקנון לתיקון לבקשה הממונה אישור התקבל 1.5.2254 ביום. השנייה הבקשה במסגרת

 

 תפעול הקרנות המקוצרות 

החברה סיימה את התקשרותה עם , והבנק הבינלאומי בנק מסד ,להסכמות בין החברה בהתאם

בגין  התפעולאת עמלת החלה החברה לשלם  5.5.2254החל מיום . 35.52.2253בנק מסד ביום 

 תפעול הקרנות המקוצרות ישירות אל הבנק הבינלאומי. 

 

מסלול  -מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות ל ןהתפתחויות המתייחסות לקר .5

 :("הקרן")לעניין סעיף זה תיקרא:  רגיל

 מנגנון איזון אקטוארי:

אישור הממונה את השינוי המבני וההפרדה בין נכסי החברה ונכסי הקרן, התבקשה כחלק מ

תפעל לקבלת ערבות חיצונית במסלול הרגיל  ההשתלמות קרןהחברה על ידי הממונה כי 

 לקיום התחייבויותיה כלפי העמיתים או תתקן את תקנונה באופן שלא תידרש ערבות כאמור.

   

ממונה נקבע כי קרן ההשתלמות תקבע בתקנונה מנגנון במסגרת הדיונים של החברה מול ה

איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות לעמיתיה. במסגרת מנגנון זה 

בדיקה אקטוארית ובהתאם לתוצאות  , אחת לתקופה שתיקבע על ידי החברה,תבצע הקרן

יות העמיתים היוצאים תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכו החברהבדיקה זו, הנהלת 

 לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית.

כלשהו ת משינוי ונובע ןאינ האמורות לעיל ותדרישה מבקשת להבהיר כיחברה הנהלת ה

 פעלה החברההממונה. דרישת , אלא בשל סדרםאו בעסקיה, הממשיכים להתנהל כ חברהב

 על בוצעה בקרן אחרונה אקטוארית בדיקה. כאמור אקטוארית בדיקה ביצועשם ל לעת מעת

הצביעו על עודף אקטוארי בקרן ועל יכולתה של  הבדיקה ממצאי .35.8.2253ליום  הקרן נכסי

הקרן לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עמיתי הקרן. בתקופת הדוח הודיעה הממונה על כוונתה 

החברה הודיעה על  לחייב את החברה בביצוע בדיקה אקטוארית של הקרן מידי שנה.

התנגדותה לכך מן הטעמים שפורטו על ידה באריכות בפני נציגי אגף שוק ההון. החלטת 

 הממונה בעניין זה טרם התקבלה. 

 שערוך נכסי הקרן:

, 2255בינואר  5על פי החלטת הדירקטוריון והנחיות אגף שוק ההון במשרד האוצר, החל מיום 

כים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן חשבונות העמיתים במסלול הרגיל משוער

בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהיה  4%)ולא בתשואה של  ובניכוי דמי ניהול

 .מקובלת קודם לכן(
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 מסלולי השקעה:

אשר אושרו על ידי  נוספים, הוספו לתקנון הקרן שני מסלולי השקעה 5.5.2252החל מיום 

 :23.2.2252-הממונה והחלו פעילותם ב

החברה המנהלת תהיי רשאית להשקיע את כספי המסלול בכל השקעה שתיקבע  :מסלול כשר

על ידי ועדת ההשקעות מעת לעת והכל בכפוף לכללי ההלכה היהודית. למען הסר ספק, 

בהתאם  ,כה היהודיתהתשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההל

 .למדיניות ונהלים כפי שנקבעו או יקבעו מעת לעת על ידי הנהלת החברה

לפחות מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג, יתרת  45% מסלול אג"ח )ללא מניות(:

חודשים ובמט"ח על פי שיקול דעתה של החברה  3הנכסים תושקע במזומן, בפיקדונות עד 

 אות ההסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.המנהלת ובכפוף להור

 

 – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםבתקנון קרן ההשתלמות למורים  שינוייםפירוט בדבר 

 )ג( להלן. 2ראה בהרחבה בסעיף  – רגילהמסלול ה

 

 מסלול מקוצר – לקרן השתלמות למורים תיכונים, מורי סמינרים ומפקחיםהתפתחות ביחס  .2

 (:"הקרן"סעיף זה תיקרא:  ן)לעניי

קיבלה הסתדרות המורים אישור מהממונה על השכר, להארכת גיל  2224באוגוסט  52 ביום

המקוצר  במסלול תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהצטרפות לקרן ההשתלמות למורים 

 ההון שוק ואגף. 2224 בנובמבר 21 ביום זו החלטה אישר החברה  דירקטוריון. שנה 55 למעל

  .5.5.2255 -ב לתוקף שנכנס המבני מהשינוי כחלק הקרן בתקנון עיגונו ואת  זה שינוי אישר

אשר אושרו על ידי  נוספים, הוספו לתקנון הקרן שני מסלולי השקעה 5.5.2252החל מיום 

 .8.55.2252-הממונה והחלו פעילותם ב

סלול בכל השקעה שתיקבע : החברה המנהלת תהיי רשאית להשקיע את כספי הממסלול כשר

על ידי ועדת ההשקעות מעת לעת והכל בכפוף לכללי ההלכה היהודית. למען הסר ספק, 

בהתאם  התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית,

 .למדיניות ונהלים כפי שנקבעו או יקבעו מעת לעת על ידי הנהלת החברה

לפחות מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג, יתרת  45% מניות(:מסלול אג"ח )ללא 

חודשים ובמט"ח על פי שיקול דעתה של החברה  3הנכסים תושקע במזומן, בפיקדונות עד 

 המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

 

 - כוניים, מורי סמינרים ומפקחיםתי למורים ההשתלמות קרן בתקנון שינוייםפירוט בדבר 

 להלן8)ג( 0בסעיף ראה בהרחבה  – המקוצר המסלול

 

 

 



 
 

 

  מבנה החברה 8ב

 באמצעי השליטה מחזיקים מדינת ישראלהמורים בישראל והסתדרות נכון לתאריך הדוח, 

 בחברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החברה פנתה להסתדרות המורים בישראל, לחשכ"ל  ולמרכז השלטון המקומי לקבלת מידע   *
 על צדדים קשורים ונכון למועד הדוחות הכספיים, טרם קיבלה מענה.

 
 

 

 

 

 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, 
מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת 

 בע"מ

השלטון מרכז 
 52.5%המקומי 

 מדינת ישראל
34.5% 

הסתדרות המורים 
 בישראל

52% 

תאגידים בהם מדינת 
-ישראל מחזיקה ב

מאמצעי  25%
השליטה/מכוח 

ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן

תאגידים בהם 
הסתדרות המורים 

 25%-מחזיקה ב
מאמצעי 

השליטה/מכוח 
ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
שבניהולם, באם ישנן 

 כאלה

תאגידים בהם מרכז 
השלטון המקומי 

 25%-מחזיק ב
מאמצעי 

השליטה/מכוח 
ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן



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

 

52 
 

 רשימת חברות המהוות צדדים קשורים לחברה המנהלת :   8א

. פסגות ני"ע נדרשת מכח לת השקעותיהן של מספר קופות גמל מפעליותפסגות ניירות ערך מנה
להעביר לקופות אלה את ומכוח הוראות הדין, הסכמי ניהול השקעות של קופות הגמל המפעליות 

שבנדון. רשימת הצדים הקשורים המוצגת להלן דין ברשימת הצדדים הקשורים עפ"י הוראות 
 .2255הינה עדכנית לחודש אוקטובר 

 
לעניין פרק ג' )השקעות משקיע מוסדי( הינו )הציטוט "צד קשור" עפ"י תקנות כללי השקעה, 

 המובא להלן הוא של סעיפי התקנות הרלוונטיים בלבד(: 
 חברה המנהלת.גופים מוסדיים המהווים קבוצת משקיעים, יחד עם ה )ג(   

עבור שהוא מנהל אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיצוני, ביחס לכספים  (ד)
 מנהל השקעות(. –המשקיע המוסדי )להלן 

 השקעות.מנהל או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה ב 22%-אדם השולט או מחזיק ב (ה)

 בידי אחד המנויים בפסקאות משנה )ד( או )ה(. שנשלט  מי (ו)
 

להוראות התקנות שלעיל, להלן רשימת הצדדים הקשורים לפסגות ניירות ערך, כהגדרת  בהתאם
 (:2253המונח בתקנות כללי השקעה )נכון לחודש יוני 

 
 קבוצת משקיעים:)ג( 
, שבניהולה הגמל קופות לרבות מנהלת חברה ולעניין מוסדיים גופים -" משקיעים קבוצת"

 ואם אדם אותו בידי מנוהלות שהשקעותיהם או אדם אותו בידי המנוהלים או הנשלטים
 אלא, בעקיפין ובין במישרין בין הכל, בלבד השקעות אותן לגבי – כאמור מנוהלות השקעותיהם

 ובכללן נפרדות ניהול מערכות לגביהם קיימות כי הממונה של דעתו להנחת הוכח כן אם
 מערך, נפרד כללי מנהל, נפרד דירקטוריון ראש יושב, נפרדת השקעות ועדת, נפרד דירקטוריון

 נפרדים. ומשרדים נפרד נכסים ובחירת השקעות ניהול מערך, נפרד עובדים
 

 כוללת התיקים מנהל קשור אליה לעיל, כהגדרתה המשקיעים קבוצת כי מצהיר התיקים מנהל
 וקרנות הגמל קופות ואת"מ בע ופנסיה גמל קופות פסגות את זה מסמך העברת למועד נכון

 פסגות ידי על מנוהלות השקעותיהן אשר המפעליות הקופות וכן להלן כמפורט, שבניהולה הפנסיה
 בע"מ.  ערך ניירות

ידי מנהל -פי אישור בכתב של משרד האוצר, קופות ענפיות אשר השקעותיהן מנוהלות על-על
השקעות חיצוני, אינן נדרשות לפרט בדיווחיהן אודות הצדדים הקשורים להם, אודות הקופות 

ידי אותו מנהל השקעות חיצוני אשר מהוות חלק מאותה קבוצת -ענפיות האחרות המנוהלות עלה
 משקיעים.

בנוסף, לעניין מגבלות ההשקעה מכוח תקנות כללי ההשקעה, פסגות קיבלה אישור בכתב ממשרד 
האוצר, לפיו לעניין השקעה באגרות חוב סחירות ותעודות סל, יראו בקופות המנוהלות בפסגות 

ופנסיה בע"מ כקבוצת משקיעים נפרדת מאשר קבוצת המשקיעים של הקופות המנוהלות  גמל
 בפסגות ני"ע.

 
 מנהל השקעותאו יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה ב .%0-אדם השולט או מחזיק ב( ה)
 

של פסגות בית השקעות בע"מ, החברה האם  מהון המניות %522-קרנות אייפקס מחזיקות ב
 של פסגות ני"ע, כפי שיפורט להלן:

  .בעלי השליטה : מר מרטין הלוסה ומר ניקו הנסן 
 :תאגידים המחזיקים )במישרין או בעקיפין( בפסגות בית השקעות 

 Apax Partners Europe Managers Ltd.  

 Apax WW Nominees Ltd. 
 Himalaya AP.PS.Ltd 
  קרנותApax Europe VII: 

Apax Europe VII-A L.P. 
Apax Europe VII-B L.P. 
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Apax Europe VII-1 L.P. 
 AP.PS. Acquisition Ltd. 

 
 )ו( מי שנשלט בידי אחד המנויים בפסקאות משנה )ד( או )ה(, כלומר מי שנשלט בידי אחד מאלה: 

עבור אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיצוני, ביחס לכספים שהוא מנהל   -
אין תאגידים הנשלטים או מוחזקים ע"י פסגות  –מנהל השקעות(  –המשקיע המוסדי )להלן 

 ני"ע. 
להלן  –מנהל השקעות או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה ב 22%-אדם השולט או מחזיק ב  -

 :ם שבאחזקת קרן אייפקספירוט התאגידי
 

 :1ומעלה מאמצעי השליטה בהם %02בשיעור של  באחזקת קרן אייפקסישראליים תאגידים 

 
AP.TN. Ltd 
 אפ.תנ. בע"מ

AM.TN.F.P. Ltd. 
 אמ.תנ.אפ.פי בעמ

Dune Medical Devices Ltd. 
 דיון מדיקל דיווייסס בע"מ

Everest AP.PS. Ltd 
 אוורסט אפ.פס. בעמ

Himalaya AP.PS. Ltd 
 הימלאיה אפ.פס. בע"מ

Psagot Investment House Ltd 
 פסגות בית השקעות בע"מ

Printar Ltd. 

 
 חברות קבוצת פסגות : בקבוצת פסגות8 להלן פירוט מחזיקיםבעלי המניות שפורטו לעיל 
  פסגות בית השקעות בע"מ

 של פסגות בית השקעות בע"מחברות בבעלות מלאה 
 ערך בע"מפסגות ניירות 

2פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 

 פסגות קרנות נאמנות בע"מ 
 פסגות תעודות סל בע"מ

 פסגות תעודות סל מדדים בע"מ
 פסגות תעודות התחייבות מט"ח בע"מ
 פסגות פלטינום מוצרים מובנים בע"מ

 פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ
 פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ

 קעות בע"מפסגות קומפס הש
 ( בע"מ2228אומגה חסכון ופיננסיים סוכנות לביטוח פנסיוני )

 תעודות סל אחזקות בע"מ פסגות
 געש עשיית שוק בע"מ פסגות 

 פסגות חברה לביטוח )פ.ב.( בע"מ
 ( בע"מ 2222פסגות תעודות סל )מסחר 

 ( בע"מ2224פסגות תעודות סל מדדים מסחר )
 ( בע"מ2223פסגות תעודות התחייבות מט"ח מסחר )

 פסגות קומפס קרנות גידור בע"מ
 מטבעות בע"מ פסגות
 התחייבות דולרית סחירה בע"מ פסגות

                                                 
שיעורי ההחזקה ברשימה זו בסעיף ב' מצוינים רק לצד החברות הציבוריות ונכונים לתאריך המופיע בראש עמוד זה. יובהר כי  1

שיעור ההחזקה המצוין לצד החברות הציבוריות מתייחס להחזקה באותה החברה המדוברת ואינו מתייחס לשיעור ההחזקות 
   בחברות המוחזקות/נשלטות על ידה, ככל שישנן. 

החברות שלהלן לצורך השקעה בנדל"ן: פסגות השקעות בנדל"ן  3-פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה ב 2
 )עבור גמל( בע"מ; פסגות השקעות בנדל"ן )עבור השתלמות( בע"מ; פסגות השקעות בנדל"ן )עבור פנסיה( בע"מ.
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 בע"מ פסגות מוצרי מדדים
 מט"ח בע"מ פסגות מוצרי

 רבעוני בע"מ פסגות
 מ"בע אנרגיה מבט

  מ"בע גילון פסגות
  מ"בע גליל פסגות
 מ"בע שקל ניקיי פסגות
 מ"בע סין פסגות
  מ"בע גרמניה פסגות
 מ"בע דיבידנד פסגות
 מ"בע חסר פסגות
  מ"בע יפן פסגות
 מ"בע טק מרום
  מ"בע לונדון פסגות
  מ"בע פיננסים מוסדות פסגות
  מ"בע 52 יתר פסגות
  מ"בע 55 פיננסים פסגות
  מ"בע יורו מניות פסגות
  מ"בע 55 ן"נדל מבט

  מ"בע ן"ונדל ריט פסגות
 מ"בע מורכבות תעודות פסגות
 מ"בע עולמי פסגות
  מ"בע שחר פסגות
  מ"בע 45 תעודות מבט

  מ"בע בונד תל פסגות
  מ"בע תפעול מדדים סל פסגות
 מ"בע 2224 ל"חו פסגות
 מ"בע 522 מרום
 מ"בע 25 מרום
 מ"בע מסחר בינלאומי סל פסגות
 מ"בע שוק עשיית שקל פסגות
 מ"בע שוק עשיית מדדים פסגות
 מ"בע תפעול ין פסגות
 מ"בע תפעול ט"ליש פסגות
 מ"בע 3 תפעול מטבעות פסגות
 מ"בע ח"ומט פיננסיים מכשירים פסגות
 מ"בע דולר פסגות
 מ"בע אירו פסגות
 מ"בע תפעול רבעוני פסגות

 
 קיימת שליטה בהן )במישרין ובעקיפין(בית השקעות בע"מ שלפסגות נוספות חברות 

 ( בע"מ2252עמיתים סוכנות לביטוח פנסיוני )- בידי פסגות השקעות בסוכנויות  25%מוחזקת בשיעור
 בידי אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ. 25%ביטוח בע"מ ובשיעור של 

 ( בע"מ 2252אקספרט סוכנות לביטוח פנסיוני )–  ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח  42%מוחזקת ב
 בע"מ.

  ע"י אש פרופיט סוכנות  52%מוחזקת ב  –( בע"מ 2255ופיט סוכנות לביטוח )פר –יעקב אייזנברג
 לביטוח בע"מ.

 ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ. 52%-מוחזקת ב-עתיד בטוח סוכנות לביטוח בע"מ 

 ( בע"מ 5118היימן ניהול הסדרים פיננסיים סוכנות לביטוח )-  על ידי פסגות  52%מוחזקת ב
 יטוח בע"מ.השקעות בסוכנויות ב

 דוידוף הסדרים פנסיוניים על ידי  52%מוחזקת ב  - בע"מ (2253סוכנות לביטוח )דוידוף -סינרג'י
 .( בע"מ2221סוכנות ביטוח חיים )



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

 

53 
 

 

 ( בע"מ 2221בני שריד סוכנות לביטוח )-  על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח  25%מוחזקת ב
 בע"מ.

  על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ. 25%מוחזקת ב  –נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ 

 ( בע"מ 2225נ.פ.א. סוכנות לביטוח )–  על ידי נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ.  522%מוחזקת ב 

 
 חברות המוחזקות בבעלות מלאה ע"י פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ

  על ידי פסגות  522%מוחזקת ב  - ( בע"מ2221)דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים
 השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.

 על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ. 522%מוחזקת ב  -אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ 

 

   פעילותתחום  08
 

תחום הפעילות של החברה הינו ניהול קרנות השתלמות לעובדי הוראה במעמד שכיר. נכון לתקופת 

 הדוח בניהולה של החברה שתי קרנות השתלמות: 

. על פי תקנון קרן זו, רגיל מסלול – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למורים השתלמות קרן .א

שנים.  8או  4, 1העמיתים זכאים לצאת לשנת השתלמות במימון הקרן בגין תקופת חיסכון בת 

הבאים, בכפוף להוראות תקנון בתקופת ההשתלמות משלמת הקרן לעמיתיה את התשלומים 

 הקרן:

שנות חסכון  8או  4או  1, לפי ניצול של 88.88%או  44.44%, 11.11%מענק חודשי בשיעור של 

פי שיעור המשרה הממוצע במשך כל תקופת החיסכון. חישוב סכום המענק מבוצע בהתאמה, ועל 

ההסכמים הנוכחיים והעתידיים  לאור. בהתאם לרכיבי השכר ערב היציאה לשנת השתלמות

ובעקבות הרפורמה במערכת החינוך בחנה הנהלת החברה את ההשלכות על גובה המענק החודשי 

גובה המענק החודשי שמקבל עמית  בחישובובמסגרת זו קבלה החלטה לפיה עד לשנת תשע"ב, 

התאם היוצא להשתלמות תבוא לידי ביטוי באופן יחסי אותה תוספת לשכר שקיבל העמית ב

 הסברים  הקרן של האינטרנט באתר פרסמה החברה הנהלתלרפורמת "אופק חדש", ככל שקיבל. 

 .האמור החישוב דרך על מפורטים

 משנת תשע"ג, החלטה זו מיושמת לעמיתים אשר לגביהם חלה רפורמת "עוז לתמורה".  החל

 בהתאם, ההשתלמות בשנת הבאים התשלומים את המשתלם העמית עבור הקרן משלמת ,כן כמו

 ביטוח דמי החזר(, בארץ באוניברסיטאות הנהוג לימוד שכר לגובה)עד  לימוד שכר: הקרן לתקנון

 נסיעה הוצאותו מילואים שירות בגין תשלום, לידה דמי תשלום, פנסיה לקרן תשלום, לאומי

 . החינוך משרד ידי עלבגין רכיב זה  כספים להעברת בכפוף"תמריצים"  במסגרת

, חשבונות העמיתים 5.5.2255-, החל מהחברה והחלטת דירקטוריון הנחיות אגף שוק ההון על פי

)ולא בצמוד למדד  בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול משוערכים

סכון הינו י, שווי החדירקטוריוןבהתאם להחלטת ה .כפי שהיה מקובל קודם לכן( 4%בתוספת 

  וככל שיחול על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.לפני ניכוי כל מס, אם 
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. קרן זו משמשת מקוצר מסלול – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למורים השתלמות קרן .ב

לחיסכון הוני לטווח הבינוני, כמקובל בקרנות ההשתלמות בשוק החיסכון הפנסיוני. שערוך כספי 

 .יכוי דמי ניהולתשואת תיק ההשקעות ובנהעמיתים בקרן נעשה על פי 

 

הגישה החברה אל משרד האוצר בקשה חדשה  5.52.2253 ביום - בתקנוני הקרנות תיקונים .ג

במסגרתה התבקש  תקנון קרן המסלול המקוצר(  –הקרנות )תקנון הקרן הרגילה ו  לתיקון תקנוני

 אישור הממונה לתיקונים המפורטים להלן: 

תוקנה  – (הרגיל)המסלול  סמינרים ומפקחים תיכוניים, מורי למורים ההשתלמות קרן בתקנון

 העלהספר  בבתיהמורים שתכלול התייחסות לאוכלוסיית  ןבאופ "הגדרת המונח "עובד הוראה

. תיקון זה בא לתקן טעות עבר במסגרתה שולבה בהגדרת עובד , מורי סמינרים ומפקחיםיםיסודי

מתאימה לתקנון. עוד בהגדרת עובד הוראה  הוראה בתקנון  התייחסות לאוכלוסיית שונה ושאינה

הוספה הבהרה ולפיה, בחינת עמידתו של העמית בהגדרה תיבחן במועד הצטרפותו לקרן; עוגן 

; 55תהליך מעבר אוטומטי של עמיתים מקרן המסלול הרגיל לקרן המסלול המקוצר בהגיעם לגיל 

 "ח.באג השקעה למסלול להצטרפות הזכאות כלליעודכנו 

 – המקוצר המסלול - תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למורים ההשתלמות רןק בתקנון

בהגדרת המונח "עובד הוראה", הוספה הבהרה כי העמידה בהגדרה תיבחן במועד ההצטרפות 

לקרן; תוקן הסעיף העוסק באוכלוסיית הכשירים להצטרף כעמיתים לקרן זו: הוספה הוראה 

 ההון שוק על הממונה אישור התקבל 35.52.2253 ביום ביחס לאופן משלוח הודעות לעמיתים.

הגישה החברה אל משרד האוצר בקשה  בתקופת הדוחשפורטו לעיל.  לתיקונים האוצר במשרד

במסגרתה  תקנון קרן המסלול המקוצר(  –הקרנות )תקנון הקרן הרגילה ו  חדשה לתיקון תקנוני

 להלן:שעיקרם מפורט התבקש אישור הממונה לתיקונים 

תיקון  – (הרגיל)המסלול  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למורים ההשתלמות קרן בתקנון

הגדרת "עובד הוראה" על ידי  ביטול התנאי לפיו עובד הוראה הוא מי שעובד במחצית משרה 

לפחות או בשליש משרה אם זו עבודתו היחידה וכן ביטול הסיפא של ההגדרה העוסקת 

שנים לאחר סיום שנת השתלמות; התאמת שמות מסלולי  3למשך בהתחייבות להמשך עבודה 

ההשקעה הקיימים בתקנון המסלול הרגיל ומדיניות ההשקעה שלהם להוראות חוזר גופים 

(; מחיקת "השקעה מסלולי"חוזר "מסלולי השקעה בקופת גמל" )להלן:  2255-1-4מוסדיים 

, לפיו במקרה של גירעון אקטוארי בקרן תהיה פגיעה בשיעור ההפקדות לפנסיה של 58.2סעיף 

לתקנון בנוגע להוראת מוטבים ופטירת עמית ואימוץ  24אוכלוסיית הפנסיונרים; מחיקת סעיף 

 הוראות התקנון התקני בנושאים אלה. 

 – המקוצר המסלול - ומפקחיםתיכוניים, מורי סמינרים  למורים ההשתלמות קרן בתקנון

תיקון סעיף ההגדרות; התאמת שמות מסלולי ההשקעה הקיימים כיום בתקנון המסלול הרגיל 

לתקנון העוסק  1ומדיניות ההשקעה שלהם להוראות חוזר מסלולי השקעה; מחיקת סעיף 

בהוראת מוטבים וחלוקת כספים במקרי פטירה של עמית, ואימוץ הוראות התקנון התקני 

 שאים אלה. בנו

 עד לתאריך דוח זה טרם התקבל אישור משרד האוצר לבקשה לתיקון התקנונים. 
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 השקעות בהון התאגיד   58
 

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

   האחרונות. בשנתייםלא בוצעו שינויים בהון החברה 
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    מידע אחר - 0פרק 
   התאגידמידע כספי לגבי תחום הפעילות של  .5

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

של המותר ר המרבי בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעו הקרנותאת  מחייבתהחברה 

 דמי הניהול על פי ההסדר התחיקתי.

 נתוני החברה המנהלת

 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 4,481 4,424 4,244 הכנסות דמי ניהול מקרן המסלול הרגיל מאוחד 
 418 188 151 הכנסות דמי ניהול מקרן המסלול המקוצר מאוחד *

 1 - 224 הכנסות מימון ואחרות
 8,512 8,452 8,214  הנהלה וכלליות

 - - - רווח כולל
 

  :מסלול רגיל – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים לנתונים ביחס 
 מסלול כללי 

 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף
 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  

 514,221 422,452 42,415 הכנסות נטו 
 4,115 4,514 4,558 *דמי ניהול 
 4,221,222 4,532,441 4,148,815  מנוהלים, נטו סך נכסים
 (52,442) 84,254 45,155 צבירה נטו 
 355,151 424,252 424,145 סך הפקדות

 (241,455) (253,412) (283,813) תשלומיםסך 
 (85,244) (11,543) (15,524) ת זכויות, נטוסך העבר

 5.52 52.42 5.41 תשואות ממוצעות נומינליות ברוטו  )באחוזים( 
 

  מסלול כשר 
 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף

 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  
 5,153 1,541 5,215 נטו הכנסות 

 82 553 554 *דמי ניהול 
 52,124 45,148 81,255  מנוהלים, נטו סך נכסים
 54,434 53,545 8,452 צבירה נטו 
 1,422 52,582 58,151 סך הפקדות

 (4,244) (1,132) (8,233) תשלומיםסך 
 54,114 1,124 (2,251) ת זכויות, נטוסך העבר

 
 4.18 52.41 2.24 )באחוזים(  ממוצעות נומינליות ברוטו תשואות 
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 מסלול אג"ח  
 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף

 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  

 252 532 44 הכנסות נטו 
 55 54 52 דמי ניהול 
 8,284 8,555 8,312  מנוהלים, נטו סך נכסים
 2,184 (325) (513) צבירה נטו 
 38 21 422 סך הפקדות

 (5,541) (52) (5,345) תשלומיםסך 
 3,822 (284) 482 ת זכויות, נטוסך העבר

 
 3.55 1.12 2.11 )באחוזים(  ממוצעות נומינליות ברוטותשואות 

 בדוח הדירקטוריון. 2ראה פרק  - קרןלהסבר בדבר התפתחויות שחלו בתוצאות הכספיות של ה

 
 
 
 

 מסלול מקוצר: – קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלנתונים ביחס 
 מסלול כללי 

 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף
 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  

 51,252 43,215 4,484 הכנסות נטו 
 413 185 128 דמי ניהול 
 452,524 413,114 485,213 מנוהלים, נטוסך נכסים 
 241 52,318 1,152 צבירה נטו 
 54,453 54,521 58,131 סך הפקדות

 (32,514) (33,425) (24,345) סך תשלומים
 (23,152) (53,222) (24,184) סך העברת זכויות, נטו

 5.22 52.44 5.41 ממוצעות נומינליות ברוטו )באחוזים( תשואות 
 

 מסלול כשר* 
 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף

 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח   אלפי ש''ח 
 48 354 42 הכנסות נטו 
 4 5 1 דמי ניהול 
 2,414 4,554 4,118 מנוהלים, נטוסך נכסים 
 2,441 5,223 484 צבירה נטו 
 888 141 5,214 סך הפקדות

 (548) (512) (132) סך תשלומים
 2,231 241 551 סך העברת זכויות, נטו

 2.42 52.52 5.44 ממוצעות נומינליות ברוטו )באחוזים( תשואות 
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 מסלול אג"ח* 

 תשע"ג תשע"ד תשע"ה סעיף
 אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  אלפי ש''ח  

 22 11 5 הכנסות נטו 
 5 2 2 דמי ניהול 
 5,282 5,331 5,344 מנוהלים, נטוסך נכסים 
 5,212 515 34 צבירה נטו 
 343 251 221 סך הפקדות

 - - 14 סך תשלומים
 454 (28) (528) סך העברת זכויות, נטו

 2.51 5.11 2.22 ממוצעות נומינליות ברוטו )באחוזים( תשואות 
 

 8.55.2252-מסלולים שהחלו לפעול ב* 

 .בדוח הדירקטוריון 2פרק ראה  - קרןלהסבר בדבר התפתחויות שחלו בתוצאות הכספיות של ה

 התאגידסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על עסקי  48
קופות הגמל פועלות בתחום החיסכון הפנסיוני ומעניקות פתרונות חסכון הן לטווח ארוך והן  .א

לטווח בינוני. מרבית קופות הגמל פועלות באמצעות חברות מנהלות אשר גובות דמי ניהול בגין 

הפעלת הקופות ומקיימות הפרדה מלאה בין נכסיהם לנכסי העמיתים. החברה מסווגת כחברה  

 פות הגמל הענפיות המורשות לגבות דמי ניהול על פי הוצאותיהן בפועל. מנהלת של קו

פעילות החברה מושפעת בין היתר משוק ההון ומהתפתחות המשק והתעסוקה. שינויים  .ב

בפרמטרים אלו יכולים להשפיע באופן מהותי על תוצאות הכספיות של הקרנות )כגון תשואות 

 העברות והפקדות כספים(.הקרנות( והתפתחויות בקרנות )כגון משיכות 

פעילות החברה מושפעת ומתאפיינת ברגולציה רבה שקיבלה תאוצה בשנים האחרונות עם כניסתו  .ג

לתוקף של חוק קופות הגמל, תקנות משלימות לחוק והוראות הממונה כפי שמפורסמות מעת 

 ח זה. ולד 3מופיע בהרחבה בפרק בתקופת הדוח הרגולציה לעת על ידי הממונה. סיכום פעילות 

הקרן פועלת בתחום קופות הגמל בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות קופות גמל. בענף 

שוררת תחרות בין החברות המנהלות וחברות הביטוח אשר באה לידי ביטוי באחוזי ניוד גבוהים 

יותר מבעבר, ויש בכך איום מהותי על היקף הצבירה בקרנות. יחד עם זאת יש לציין כי 

ההצטרפות לקרנות ההשתלמות יית המפקידים בקרן הינה קבוצה ייחודית )שהרי, אוכלוס

שהם  תיכוניים, בסמינרים ולמפקחים באותם מוסדותבבתי ספר לעובדי הוראה רק פתוחה 

(, ועל כן הקרן או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר רשמייםמוסדות חינוך 

ור אוכלוסייה זו. יחד עם זאת, מקורות הגיוס של הקרנות, מהווה מקור חסכון אטרקטיבי בעב

 העברות מקופות אחרות מוגבלת ביותר.  באמצעות

מדיניות השקעות החברה היא מדיניות השקעה יחסית זהירה ועל כן בתקופות של מיתון, צניחת 

התשואה מתונה יותר מהווה יתרון, ומאידך בתקופות של צמיחה חדה מהווה חסרון ביחס 

שואות המקובלות בענף. להערכת הנהלת החברה לאורך זמן והצפי לשנים הבאות, מדיניות לת

המתחשבת בתנאי הסביבה אך ללא סיכונים מופרזים, תניב תשואות נאות לאורך זמן ובסטיות 

תקן קטנות יותר יחסית. יש לציין כי מדיניות זו נגזרת גם מהערכת הנהלת החברה לגבי העדפות 
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שר הינם עובדים שכירים בהוראה ואינם מאופיינים כאוהבי סיכון. מטרת עמיתי הקרנות א

החברה היא להשיא את רווחי העמיתים בהתאם לרמות הסיכון שנקבעו ומתן שרות אישי 

  ומקצועי.

התעסוקה ופרישות  יהמצב הכלכלי במשק משליך על משיכות העמיתים, שכן שינויים בהיקפ .ד

יחד עם זאת, שוק התעסוקה לאוכלוסיית שיכות הכספים. מהעבודה לפנסיה, גורמים להגברת מ

עמיתי הקרנות שהינם עובדי הוראה, הוא יציב יחסית גם בעת קיומם של קשיים בשוק 

 התעסוקה במשק בכללותו. 

ם, תביעות ייצוגיות וכדומה עלולים להשפיע על פעילות הקרנות והתנהגות ימשפטי תקדימים .ה

בעניין תצ )ת"א(  2255במרץ  5משפט המחוזי שניתנה ביום כך, למשל, החלטת בית ה העמיתים.

(, העוסק בבקשה "פסגות"_)להלן: "מבעלילי לוי נ' פסגות קופות גמל ופנסיה  51123-24-52

בעילה של אי מתן הודעה למוטבים של עמיתים שנפטרו, וכן ליורשים לאישור תובענה ייצוגית, 

, ואי החברה בעלי זכויות בכספים המוחזקים בידידבר היותם בעל פי דין של עמיתים שנפטרו, 

בית המשפט המחוזי אישר  משלוח הודעות ודיווחים שוטפים או הודעה על העלאת דמי הניהול.

את התובענה הייצוגית וקבע כי הוראות חוק קופות גמל מטילות על חברה לניהול קופות גמל 

את חובתה של חברה  כוללת הנאמנות חובתשל עמית שהלך לעולמו.  וחובת נאמנות כלפי מוטבי

מנהלת לפעול בנחישות לאיתור מוטבים שכתובותיהם לא ידועות לה. נקבע כי קיימת אפשרות 

סבירה שהמשיבה הפרה את חובות האמון והזהירות המוטלות עליה. פסגות הגישה בקשת רשות 

 ופטת חיות.  ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, אשר התבררה ונדחתה על ידי הש

תיאור ההתפתחויות הכלכליות במשק  -החברה ראה פרק ד' בדוח דירקטוריון - ההון שוק 8ו

 .והקשרן למדיניות ההשקעות  הכללית של החברה
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחום פעילות  - 5פרק 

 
עתידיות, הערכות שוק, יעדים,  חלקים בפרק זה עוסקים בניתוח התפתחות בשווקים, בחקיקה, תוכניות

 ואסטרטגיות עסקיות8 חלקים אלו כוללים גם מידע צופה פני עתיד8 

 
 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 8א

 

  טווח בינוני. חסכון ל החברה הנו ניהול קרנות השתלמות אשר ניתן לסווגו כתחוםתחום פעילות 

שמקורה בחקיקה ראשית, חקיקת משנה, או בהוראות חוזרים תחום זה פועל על פי רגולציה רחבה 

  ונהלים המפורסמים מעת לעת על ידי הממונה. 

הפעילים בשוק וזאת בין השאר בעקבות הגופים המוסדיים בתחום זה נעשו שינויים מבניים בהרכב 

גידים ביטלה את ניהול קופות הגמל על ידי התאבכר( שלמעשה הידועה כרפורמת רגולציה בתחום )

 הבנקאיים והביאה להעברתם לניהולם של חברות ביטוח ובתי השקעות פרטיים.

חשש ליצירת ריכוזיות חדשה נוצר ובתי ההשקעות חברות הביטוח ו כפועל יוצא של אלה התעצמו

 ונקבעו בתחום הרישויהוסדר  ,כן כמו הביטוח ובתי ההשקעות.על ידי חברות  בתחום ניהול הנכסים

  .בתחום לפעול מנת על הנדרשים והרישיונות התנאים

פנסיוניים אשר בעבור שירותיהם הנם זכאים  יועציםפועלים, בין היתר, כם ייאהבנקהתאגידים 

לקבלת עמלת הפצה ובמקביל בזרועם האחרת פועלים כספקי שירותי תפעול למרבית בתי ההשקעות 

 המנהלים קופות גמל. 

   

כנותני שירותי ברוקראז' וקסטודיאן למרבית הגופים המנהלים את התאגידים הבנקאיים פועלים אף 

קופות הגמל, במקביל לתפקידם כספקי שירותי התפעול של גופים אלה. כחלק מהמגמה לצמצם את 

ניגודי העניינים שעשויים להיווצר כתוצאה מכך, ולאור החשיבות בשמירה על שקיפות והוגנות 

ים המוסדיים ופיתוח תחרות בתחום זה, באופן שיוביל לשיפור בתהליך בחירת הברוקרים על ידי הגופ

תיקון לתקנות  2255ביולי  21איכות השירות במקביל לירידה בהיקף תשלום העמלות, פורסם ביום 

, אשר 2221-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה ומכירה של ניירות ערך(, התשס"ט

בגין רכישה ומכירה של ניירות ערך. במסגרת התיקון הוצע  קובעות כללים בדבר תשלומי עמלות

לבצע, ביו היתר, את השינויים הבאים בתקנות: לאסור על משקיע מוסדי לרכוש או למכור מטבע חוץ 

או באמצעות תאגיד בנקאי המתפעל את כספי העמיתים המנוהלים  וניירות ערך באמצעות צד קשור

היווצר בעסקאות מסוג זה; לקבוע כי לא ניתן יהיה להחזיק , בשל ניגוד העניינים העלול לבחברה

בשל ניגוד  באמצעות תאגיד בנקאי המתפעל את כספי העמיתים המנוהלים בחברהולסלוק ניירות ערך 

רכישה ומכירה של ניירות ערך תיעשה לפי לקבוע כי העניינים העלול להיווצר אף בעסקאות מסוג זה; 

ה משתתפים לפחות וכן לקבוע שההליך התחרותי ייערך עבור כל הליך תחרותי שיתקיים בין שמונ

לחייב משקיע מוסדי לקיים הליך תחרותי גם לצורך החזקה וסליקה של ניירות  אפיק השקעה בנפרד;

 ערך, בין חמישה משתתפים לפחות.
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 הקצבתי שמטרתו ןמדיניות הממשלה בשנים האחרונות הינה לעודד את החיסכוכפי שניתן להיווכח, 

החל מגיל הפרישה בתשלום חודשי ולא בסכום חד פעמי, על פני המסלול ההוני  ןקבלת כספי  החיסכו

בגיל הפרישה בסכום חד פעמי, זאת, כדי להבטיח יכולת קיום בכבוד  ןהמאפשר קבלת כספי החיסכו

הוני בביטול המסלול ה 2228של האזרחים לאחר גיל הפרישה. מדיניות זו באה לידי ביטוי החל משנת 

 2228למסלול הקצבתי. במסגרת מדיניות זו, בוצעה בשנת בקופות גמל וניתוב כל ההפקדות החדשות 

לחוק קופות הגמל( אשר הינה צעד  3רפורמה מקיפה בשוק החיסכון הפנסיוני )המוכרת כתיקון מס' 

שק נוסף לקראת האחדת המוצרים בשוק הפנסיוני למסלול קצבה ומימוש הסדרי פנסיה כוללים למ

השפעת מדיניות זו, על פעילות החברה המנהלת קרנות השתלמות, אינה מהותית מאחר  הישראלי.

 והיא מתייחסת לכספי תגמולים ולא לכספי השתלמות.

 

המעבר להסדר של צבירת חסכונות, המבוססת על הפרשות של העובדים, מגביר מאוד את המודעות 

ומגדיל הן את החיסכון לטווח ארוך והן את הביקוש , ודמי הניהול האזרח לכל נושא התשואה של

  לשירותי ניהול נכסים.

  

התשואות, יהיה צורך להמשיך ולפתח ולקבוע כלים להישגי מודעות הגברת ה, במקביל לכמו כן

כלים להשוואת התשואה של כל אפיק  ולבחינת השוני בין הסיכונים, על מנת שייווצר םאובייקטיביי

 רים בעלי אותו אפיון של סיכון.  לתשואה של נכסים אח

אחיד שאושר על לפרסם מדד ניהול סיכונים על פי מודל מחויבים הגופים המוסדיים  2221החל משנת  

הגוף המוסדי להצהיר על מדיניות  חיוב שלוכן ידי אגף שוק ההון וכן, פרסום מרכיבי תשואה 

את  ים להשוות באופן אובייקטיבפרמטרים אלו יאפשרו לחוסכי. ההשקעה שלו ועל יעדי התשואה

 השונות.  של קופות הגמלהסיכון הגלום בהשקעות 

 בהתאם לתקנות  קופות הגמל למיניהןלתחרות גדולה ולניידות כספים בין סוגי  פתוחהתחום  ,כמו כן

 לטווח ארוך.    ןהניוד המאפשרות למעשה ניוד חלק של כספים בין כל מרכיבי החיסכו

לבחינת השוני בין הסיכונים ולפיתוח התחרות והניידות בין סוגי קופות הגמל,  במקביל לפיתוח כלים

פועל אגף שוק ההון לשם התאמת רמת הסיכון אליו חשופים החוסכים למאפייניו של כל חוסך. 

מדיניות זו באה לידי ביטוי בחוזר גופים מוסדיים שעניינו מסלולי השקעה בקופת גמל, במסגרתו 

אינן קרנות השתלמות וקרנות פנסיה לנהל מסלולי השקעה תלויי גיל, אשר סיכוני חויבו קופות גמל ש

ההשקעה במסגרתם מותאמים לגילו של החוסך. בנוסף, מסדיר החוזר כללים אחידים, אשר חלים גם 

על קרנות השתלמות, לקביעת שמות ומדיניות ההשקעה במסלולים השונים כדי למנוע את הטעיית 

ת ושקיפות. כמו כן, נקבעו כללים אחידים לניהול מסלולי השקעה בקרנות העמית וליצור אחידו

 השתלמות.
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  8ב

 כללי 18ב8

הוראות הדין החלות על קופות הגמל הן, בין היתר: חוק קופות גמל, תקנות קופות הגמל, 

מאושרים על ידי הממונה וכן, הוראות וחוזרים של הממונה כפי תקנוני הקופות כפי שהם 

  מעת לעת. יםשמפורסמ

עבר שינויי הינו עתיר רגולציה וענף קופות הגמל בכללותו ותחום הפעילות של החברה בפרט 

 חקיקה רבים אשר להם השפעה ניכרת על פעילות החברה וסביבת הפעילות שלה. 

בחוק קופות הגמל וכן בחוקים ותקנות קיקה ראשית בח הוסדרה ת הגמלושל קופ ןפעילות

נוספים, המהווים יחדיו את אגד ההוראות שהוסדרו במסגרת הרפורמה הידועה כ"רפורמת 

וכן קופות הגמל מרבית הנושאים שהיו קבועים בתקנות בכר". בחוק קופות הגמל הוטמעו 

ות הטלת עיצומים כספיים הורחבו נושאים נוספים, כגון סמכויות הפיקוח של הממונה וסמכוי

 וקנסות. 

רשאי להתקין  על ביצוע חוק קופות הגמל, הממונההאוצר,  במסגרת החקיקה נקבע כי שר

קופות הגמל נתונות לפיקוח הממונה על החברות המנהלות של תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. 

חוזרים ה של פרסם הממונה שור . במהלך השניםשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

 . ים את תחום הפעילות של קופות הגמל המסדיר

 בנוסף חלים חוקים נוספים מתחום דיני העבודה, הגנת הפרטיות וחוק איסור הלבנת הון. 

 

   םפרוט עיקרי ההסדר התחיקתי הרלוונטיי 08ב8

 

 0.11-חוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב

החוק מתקן, בין היתר, את פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ומעלה את שיעור המס על רווחי הון 

 . 25% -ל 22%-מ 5.5.2252-)ריאליים( החל מ

 5.5.22528על פי החוק, שיעור המס החדש יחול על רווחים שייצברו החל מיום 

 ("חוק קופות גמל" להלן:) 3..0 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 

במסגרת חוק  .במסגרת "רפורמת בכר" אישרה הכנסת את חוק קופות גמל 2225ביולי  25ביום 

כללים והוראות בעניין הזכות לקבלת רישיון לניהול קופות גמל,  קופות גמל הוסדרו, בין היתר:

תפקידים הסדרת הזכות להחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, כללים למינוי אורגנים ובעלי 

נקבעו הסדרי הפיקוח על קופות הגמל והחברות המנהלות אותן  בנוסף,ועוד.  בחברה המנהלת

אחד  .תוך יצירת מנגנוני אכיפה אפקטיביים מצד הממונה על שוק ההון במשרד האוצר

לחוק קופות  22השינויים המרכזיים בחוק קופות גמל לעומת תקנות מס הכנסה קבוע בסעיף 

זכות עצמאית לעמיתים שכירים הזכאים להצטרף אל קופות גמל  לבחור את הגמל, שם נקבעה 

עובד )העמית עבור ההקופה בה יופקדו עבורם התשלומים מבלי שלמעביד יש זכות לקבוע 

לחוק קופות גמל קובעת את  (ה) 32השכיר( כי הכספים יופקדו בקופה מסוימת. הוראת סעיף 

הצטרפות עמית לקופת גמל או בשל המשך הזכאים לקבלת תשלום מחברה מנהלת בגין 



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

 

23 
 

חברותו בה והם: בעל רישיון יועץ פנסיוני, בעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים פנסיוני, 

 בעל רישיון יועץ השקעות, ובעל רישיון משווק השקעות.  

 

אשר כולל שורה של  לחוק קופות הגמל 5תיקון מס'  התקבל בכנסת ...0בינואר  05ביום 

כל ההפקדות  2228התיקון ביטל את אפיק החיסכון ההוני וקבע כי החל משנת  .ני חקיקהתיקו

 לחיסכון פנסיוני, למעט לקרן השתלמות, ייועדו לתשלום קצבה. 

 

פורסם  2221ביולי חודש ב -לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( תשס"ה 4תיקון 

חברה מנהלת לפיו  2225-)קופות גמל( תשס"הם הפיננסים לחוק הפיקוח על שירותי 4תיקון 

שנקבעו בתיקון לחוק, ובכלל זה קרן קופות הגמל  יאחת מסוגגמל לא תנהל יותר מקופת 

יצוין, כי התיקון מחריג מתחולתו קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת לפי . השתלמות

 תקנונה לציבור מסוים בלבד, ובהן קרנות ההשתלמות של המורים.

 

 החקיקה המפורטים להלן: נעשו תיקוני 1181080.15 ביום

 תיקון –"(גמל קופות חוק)" 3..0-ה"תשס(, גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

 ; 0.15-ד"תשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום לחוק 55 בסעיף .1' מס

 תיקון -"(ביטוח הפיקוח חוק)" 18.1-א"תשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

 ; 0.15-ד"תשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום לחוק 50 בסעיף 02' מס

 לחוק( ג)31 סעיף גם ראו – להיהתח לעניין הערה .של התיקון פרסומו מיום חודשים 1: הליתח

 .כלליות מעבר והוראות תחילה לעניין הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום

 בין ההפרדה הסדרת במסגרת נםיה ביטוח הפיקוח ובחוק גמל קופות בחוק התיקונים מהות

 אלה מונחים של כהגדרתם, משמעותיים פיננסיים גופים לבין משמעותיים ריאליים תאגידים

 ובחוק גמל קופות בחוק מחויבות התאמות נעשו, לכך בהתאם. הביטוח על הפיקוח בחוק

 הוספו במסגרתו זה לחוק 32 בסעיף – ביטוח הפיקוח בחוק התיקון עיקרי. ביטוח הפיקוח

 שליטה אמצעי והחזקת בשליטה משמעותי ריאלי תאגיד על האיסור את המסדירות הוראות

 .משמעותי פיננסי גוף שהוא במבטח

 

 0.11-וק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(, התשע"אח פורסם 54.8.2255ביום 

במסגרתו בוצעו תיקוני חקיקה בחוק קופות הגמל בנושאים הקשורים להסדרי האכיפה 

 הקיימים בחוק, תוך הגברת יעילותה וגמישותה של מערכת האכיפה הקיימת. החוק, בין היתר: 

 ק לו סמכויות יסמכויות הפיקוח של הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון והענאת ב יהרח

של הפרות חוקי הפיקוח, וזאת לצורך הבטחת ביצועם קיומן  לצורך בירור בירור מנהלי

 ואכיפתם של חוקי הפיקוח. 
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  הטיל על הפרות שקבועה בשלהן עבירה פלילית עיצום כספי בסכום גבוה מסכום העיצום

 הכספי  שאפשר להטיל בשל הפרות אחרות. 

 ן נושא משרה הבחין בין עובד של חברה מנהלת שאינו נושא משרה בה לבין יחיד אחר )כגו

או יחיד המחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת( לעניין העונש שניתן להטיל בשל ביצוע 

 עבירה פלילית ולהפחית את עונשו של עובד כאמור לעומת יחיד אחר.

לתוקפן ביום  נכנסופי חוק קופות גמל -הוראות החוק הרלבנטיות לעניין עיצומים על 

54.28.2252.   

   

וק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל )תיקוני ח

 2225החוק נחקק בשנת )להלן: "החוק לצמצום הריכוזיות"(  3..0-חקיקה(, התשס"ה

על רקע הריכוזיות בשוק ההון בכלל ובמערכת הבנקאית בפרט ועל במסגרת "רפורמת בכר" 

ם של הבנקים כיועצים ביחס לקופות גמל לבין היותם בעלים רקע ניגודי העניינים בין פעילות

קשרי הבעלות של הבנקים  ניתק החוק אתמצום הריכוזיות . לצורך צשל אותן קופות גמל

מקופות הגמל. בכך למעשה בא המחוקק להבטיח כי במסגרת תפקידם החדש של הבנקים 

ובת הלקוח בלבד ללא שהיועץ כ"יועצים פנסיוניים" יראה היועץ הפנסיוני לנגד עיניו את ט

 הפנסיוני מצוי בניגוד עניינים מובנה. 

 51ביום   – 3..0-(, תשס"ה גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 11 מספר תיקון

לחוק קופות גמל, במסגרתו נעשו בין היתר התיקונים הבאים:  55התקבל תיקון  2254בדצמבר 

ההגדרות כדי להתאים את ההגדרה האמורה להגדרה  תוקנה הגדרת "קרן ותיקה" שבסעיף

הקיימת בתקנות קופות הגמל; שונו הגדרות "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" כך 

לחוק הובהר כי הוראה בתקנון קופת גמל  51שהוחרגה מהן קופת גמל מרכזית לקצבה; בסעיף 

על פיה ויראו כאילו נקבעה הסותרת הוראה לפי החוק או לפי הוראת כל דין אחר, לא ינהגו 

( לחוק, הקובע כי בתקנון קופות הגמל 1)ד()51במקומה ההוראה לפי החוק הרלוונטי; בסעיף 

ייקבעו הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, הובהר כי עניינו של ס"ק זה הוא גם 

ו מתשלומים בביטוחים חיצוניים לקופת הגמל, שבהם דמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל א

 5-לקופת הגמל, אף אם הביטוח אינו כלול בקופת הגמל עצמה. הוראות התיקון נכנסו לתוקף ב

 .2255בינואר 

 21 ביום - 3..0-"התשס(, גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 10 מספר תיקון

לחוק קופות גמל, במסגרתו נעשו בין היתר התיקונים הבאים:  52התקבל תיקון  2255ביולי 

המסמיך את הממונה לתת  5"ק גסלחוק, העוסק בתקנון של קופת גמל, נוסף  51לסעיף 

הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים בקופת גמל, שייקבעו בתקנון קופת הגמל, ובדבר 

א( לפיו עמיתים רשאים למשוך כספים 5"ק )סלחוק נוסף  23ה; לסעיף ניסוחן של הוראות אל

מקופת גמל לא משלמת לקצבה ומקרן פנסיה ותיקה בפטור ממס, אם סך הכספים 

( 5"ק )אסלחוק נוסף  22וזאת ללא הגבלת זמן; לסעיף ₪  8,222בחשבונותיהם אינו עולה על 
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ור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג לפיו, במידה שנקבעה בדין או בהסכם התניה לפיה שיע

מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור 

ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין 

 מיום לתוקף וייכנס התיקון הוראותהשיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם. 

 .2251 בפברואר 21 ביום לתוקף ייכנסו אשר 22 סעיף הוראות למעט, פרסומן

 2 ביום – 3..0-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,תשס"ה 15תיקון מספר 

קופות גמל. מטרות התיקון העיקריות הינן, לבטל את  לחוק 53התקבל תיקון  2255 בנובמבר

משלמת לקצבה" אשר אינו מובן לחוסכים, ולהחליפו במונח "קופת גמל  המונח "קופת גמל לא

לחיסכון", לאפשר לחוסכים לבצע משיכה במישרין גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה, בדומה 

להוראות הקיימות לעניין קרן פנסיה וקופת ביטוח, וכן לקבוע מנגנון לפיו בעת הצטרפות לקרן 

העומדים לרשות החוסך בחשבונות לא פעילים בקרנות פנסיה חדשה יועברו כספי החיסכון 

 פנסיה חדשות אחרות, לקרן הפנסיה שאליה הוא מבקש להצטרף. 

-(, התשס"היםפנסיוניומערכת סליקה שיווק ייעוץ, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )

הוראות חוק הייעוץ יצרו הבחנה ברורה בין ייעוץ נטול פניות  -( "חוק הייעוץ": )להלן 3..0

בתחום המוצרים הפנסיוניים כהגדרתם בחוק לבין העיסוק בשיווק פנסיוני המתאפיין בזיקה 

בין המשווק לנכס הפנסיוני. במסגרת העיסוק בייעוץ פנסיוני הבטיח המחוקק את 

יועץ. בנוסף, קבע המחוקק חובות רישוי האובייקטיביות של הייעוץ הפנסיוני הניתן בידי אותו 

 והסמכה הן לתחום הייעוץ הפנסיוני והן לעוסקים בתחום השיווק הפנסיוני. 

עניינו הסדרת הקשור במערכת סליקה הייעוץ ש לחוק 5תיקון מס' התקבל  52.3.2255ביום 

גופים לספק שירותי העברת מידע וסליקה כספית לפנסיונית. מטרת המסלקה הפנסיונית הינה 

השונים בתחום החיסכון הפנסיוני, ובכללם לגופים המוסדיים, ליועצים הפנסיוניים, לסוכנים 

ולמעסיקים. מסלקה פנסיונית תייעל את תהליכי העבודה הקשורים בהעברת מידע  הפנסיוניים

וכספים, על ידי קביעת מכנה משותף טכנולוגי לכל הגופים המעורבים בשוק הפנסיוני, והסדרת 

כי העבודה. כפועל יוצא, מסלקה תגביר את מהימנות המידע וזמינותו לכל הגורמים תהלי

בין היתר,  חוק זה מסדיר,הפועלים בשוק, ותגביר את השקיפות בניהול חסכונותיו של הציבור. 

את סמכויות הממונה, קובע הוראות הנוגעות למתן רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית, 

עילותה וניהולה של מערכת כאמור ולאחריות החברה להפעלת מערכת הוראות ביחס לדרכי פ

שונה שם החוק תיקון זה במסגרת  סליקה פנסיונית, לרבות בעניין סודיות ואבטחת מידע.

 2225-מחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה

 .2225-וץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"הלחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייע

 

 



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

 

21 
 

 "חוק הפיקוח על)להלן:  18.1 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

"אורגנים ובעלי תפקידים אחרים  -בפרק ב' סימן ג' לחוק קופות גמל  העוסק ב     -"( הביטוח

ק הפיקוח על הביטוח בכל הנוגע למינוי מחיל חוק קופות גמל את הוראות חו בחברה המנהלת"

 נושאי משרה שונים בחברה. 

   

 0.14-"דהתשעלחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו,  חוק

מטרתו של חוק זה הנו לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו 

לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לעניין זה )פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני(, באמצעות גוף משלם 

)חברה מנהלת/מבטח(, לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי 

 8השתלמות קרנות על חלות אינן זה חוק הוראותץ את חוק הגמלאות.   הסכם המאמ

 

 צווים ותקנות -חקיקה משנית   58ב8

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע 

 21.2.52מיום  2252-עסקאות()תיקון(, התשע"ב

 מעיקרי התיקון:

במהלכה תוכל חברה מנהלת להמשיך ולגבות מנכסי הארכה  35.52.2253הוארכה עד ליום 

קופות הגמל שבניהולה הוצאות בגין תשלום למנהל תיקים זר, בעל רישיון מנהל תיקים 

והשקעה בקרן ובקרן חוץ, כהגדרתם בתקנות. כמו כן, נקבע כי ניתן יהיה לגבות מנכסי קופת 

לבד שמנפיק התעודה אינו גמל הוצאה הנובעת מהשקעה בתעודת סל שעליה יורה הממונה, וב

 צד קשור.

נקבע, כי חברה מנהלת תוכל לגבות מנכסי קופות גמל שבניהולה גם הוצאה בגין הליך דירוג 

פנימי שביצעה לשם הערכת סיכון של עסקה למימון פרויקטים ותשתיות, הוצאה בגין ניהול 

ניהולה וכן תביעה או תובענה שהגישה חברה מנהלת בשל השקעה של כספי קופת הגמל שב

 הוצאה הנובעת ממתן משכנתה.

 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות  תקנותפורסם תיקון ל 18480.14ביום 

   0.14-(, התשע"ד0ישירות בשל ביצוע עסקאות( )תיקון מס' 

הקובעת תקרה  שעה הוראת נכללת התיקון במסגרת. 5.4.2254 מיום החל לתוקפו נכנס התיקון

 לתקופה נקבעה השעה הוראתמהיקף הנכסים.  2.25%בשיעור של  הישירותהוצאות ה הגובל

 השקעה בעד הוצאה הותרה לתקנות התיקון במסגרת, כן כמו(. 2254)עד שנת  שנים שלוש של

 ובתנאים ההון שוק על הממונה יורה שעליהם מדדים לפי בישראל סל בתעודות גמל קופת של

 .הגמל קופת של המנהלת לחברה קשור צד אינו התעודה שמנפיק ובלבד, שיורה
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קופות גמל  .התקנות אין השפעה על החברות והקרנות המנוהלות לתיקון: על החברה השלכות

ענפיות הינן קופות על בסיס הוצאות בפועל ועל כן חשיבות תחולת ההוראות כאמור הינה רק 

 .לעניין סיווגן כהוצאות או כחלק מדמי הניהול

 
 

 0.14-דהפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל(, התשע"תקנות 

 118.80.14פורסם ביום 

 המידע לרבות, גמל לקופות תשלומים וקליטת הפקדת מערך את להסדיר מבקשות אלה תקנות

 בגין תשלומים קבלת בעת מהמעסיק לקבל הקופה ועל לקופה למסור המעסיק שעל והנתונים

 הפסקת בעת והקופה המעסיק חובות את ומסדירות קובעות התקנות, השאר בין. עובד

 וכן הסדרת תשלום וגביית תשלומי ריבית בגין איחור בהפקדות. לקופה תשלומים

 . 2255-2251: התקנות תכנסנה לתוקף בהדרגה  בשנים תחילה

 שהן ככל ,התקנות הוראות ליישוםלפעול  הורתה למתפעל החברה: החברה על השלכות

 .לפעילותה רלוונטיות

 

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

 088080.10 מיום 0.10-ב"התשע(, פנסיה קרן או גמל קופת של

(, 0)לרבות תיקון עקיף בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל()תיקון מס' 

 (0.10-התשע"ב

 ליצור מנת על גמל קופות של מנהלות חברות על החלות ההון דרישות את קובעות התקנות

 הון הזרמת לחייב עלולה שהתממשותם תפעוליים סיכונים מפני מנהלת לחברה ביטחון כרית

 . השוטפת הפעילות למימון

 על חלות אינן כן על, בלבד ענפיות קופות המנהלת חברה על תחולתן מחריגות אלה תקנות 

 8 החברה

 

 0.10-ב"תשע(, תיקון()השתלמות מקרן ששולמו מסכומים ניכוי) הכנסה מס תקנות

 מעל הפקדות בשל השתלמות בקרנות שייצברו רווחים בגין המס שיעור את מעדכן התיקון

 .5.5.2252 מיום החל 25%-ל המוטבת ההפקדה תקרת

 

  0.10-ב"התשע(, ומוטבים עמיתים איתור()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 פעילות את מסדירות, 5.5.2253 ביום לתוקפן ונכנסו 32.5.2252 ביום שפורסמו, התקנות

 של לכספים ביחס שיינקטו הפעולות ואת ומוטבים עמיתים איתור לשם המוסדיים הגופים

 .נותק עימם שהקשר עמיתים

 מעיקרי התקנות:
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הבסיסיים של עמיתי הקופות בניהולם באמצעות גוף מוסדי יאמת ויעדכן את פרטי הזיהוי 

 מרשם האוכלוסין.

גוף מוסדי ינקוט פעולות יזומות לאיתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולאיתור מוטבים לאחר 

מותו של עמית על פי נהלים שיקבע הגוף באישור הדירקטוריון. התקנות מפרטות פעולות 

ת ורשימה סגורה של פעולות שיש לבצען מינימאליות שעל גוף מוסדי לבצע לשם איתור עמי

 לשם איתור מוטבים. הגוף יתעד את הפעולות שביצע כאמור.

גוף מוסדי ידווח לממונה על שוק ההון במשרד האוצר אודות התקדמות הטיפול בחשבונות 

 עמיתים שהקשר עמם נותק ובחשבונות עמיתים שנפטרו.

של כספים של עמיתים שהקשר עמם  גוף מוסדי יידע את האפוטרופוס הכללי בדבר קיומם

 נותק ושל עמיתים שנפטרו. 

ד לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, 38עם פרסום התקנות בוטלה תקנה 

 .5114-תשכ"ד

והוגדרו  הוראות התקנות וחוזר האוצר לעניין זה את מיישמת: החברה השלכות על החברה

החלה החברה במעקב, זיהוי ועדכון  2253. בכלל זה, החל משנת תהליכי עבודה מסודרים לכך

המערכות לעניין חשבונות רדומים. בנוסף, על מנת להגדיל את מקרי הזיהוי והמעקב אחר 

חשבונות אלה, שלחה החברה לעמיתים בעלי חשבון רדום מכתב בדואר רשום המציין כי 

את ההוראות לעניין עדכון ומעקב קיימת לזכותם יתרה צבורה בחשבון. כן מיישמת החברה 

כמו כן בהתאם להוראות הממונה, נשלח דיווח שנתי על פעילות אחר נפטרים ומוטבים ידועים. 

 .2258החברה צפויה לדווח לממונה על השלמת ההליכים ביוני .2253הקרנות בשנת 

 
 

(, מוסדיים גופים על החלים השקעה כללי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 28080.10 מיום 0.10-ב"התשע

 

, בכל הקשור עם השקעות נכסי הקופות המוסדיים הגופים לכל אחת הסדרה עורכות התקנות

 נכסי על החלים השקעה כללי בין הבחנות בוטלו זו במסגרת. שבניהולם הנוסטרו כספי לרבות

. ביטוח חברות של תשואה תלויות התחייבויות על החלים אלו לבין ,פנסיה וקרנות גמל קופות

 הגברומגבלות כמותיות הקיימות כיום וה הוסרו . בין היתר, ההשקעה מכללי חלק שונו, כן כמו

כמו כן,   מעורבות ועדות ההשקעה בגופים מוסדיים ככלל ומעורבות נציגים חיצוניים בפרט.

מההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,  אומצו חלק

ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול  5114-תשכ"ד

, במטרה לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות בחלק 2225-התחייבויותיו(, התשס"א

המוסדיים לצורך התאמה למצבי שוק משתנים ולשינויים מהמגבלות החלות על נכסי הגופים 

 שיחולו בשוק ההון. 
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 מיום 0.10-ב"התשע(, ניהול דמי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 )"תקנות דמי ניהול"( 018080.10

 החיסכון במכשירי ניהול דמי" - 2252-1-22 מוסדיים גופים חוזר גם להלן ראו זה לעניין)

 "(הפנסיוני

 מעיקרי התקנות:

דמי הניהול המרביים בקופות גמל לתגמולים, בקופות גמל לא משלמות לקצבה נקבע שיעור 

 .ובקרנות פנסיה חדשות כלליות )למעט קופות מבטיחות תשואה(

דמי הניהול המרביים בקרן השתלמות, קופ"ג בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי 

לשנה מהיתרה הצבורה  2%לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת יעמדו על  מחלה, קופת גמל

 בחשבון העמית.

לשנה  0%-קופת גמל ענפית תגבה דמי ניהול לפי ההוצאות שהוציאה בפועל ולא יותר מ

 .מהיתרה הצבורה בחשבונות העמיתים

הפך  דמי הניהול הנגבים מחשבונו של עמית שהקשר עמו נותק יופחתו בתום שנה מהמועד שבו

לשנה מהיתרה הצבורה בחשבון העמית  2.3%לעמית שהקשר עמו נותק לשיעור שלא יעלה על 

)או מהשיעור שנגבה מהעמית במועד שנותק עמו הקשר, הנמוך מבניהם(, אולם אם הצליח 

הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית שהקשר עמו נותק, הוא רשאי לחזור ולגבות מחשבונו את 

 גבה ממנו במועד שנותק עמו הקשר.שיעור דמי הניהול ש

 הורחבו , בין השאר,במסגרת התיקון - פורסם תיקון לתקנות דמי ניהול 048580.14ביום 

 תשלומי ממרכיב או העובד תשלומי ממרכיב המקרים לעניין גביית דמי הניהול ביחס לכספים

 :אלה מבין הגבוה לפי תהא הניהול דמי גבייתשאז   2228שמועד הפקדתם עד לשנת  המעביד

 התשלומים ומתוך לשנה 5.25% על יעלה שלא בשיעור בחשבונו הצבורה היתרה מן )א(

 ;4% על יעלה שלא בשיעור עמית כל בשל אליה המועברים

סכום שלא  –היתרה הצבורה הכוללת של כל עמית בכל חשבונותיו בקופת גמל  מן )ב(

 שקלים חדשים לחודש; 1יעלה על 

"תקנות )להלן:  1804–כ"דתשתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, ה

עד לחקיקת חוק קופות גמל הוסדרה פעילותן של החברות המנהלות והקופות  -( קופות הגמל"

פי תקנות על גם הפעילות  תסדרמועל פי הוראות תקנות  אלה. לאחר חקיקת חוק קופות הגמל, 

 ורות החקיקה וההסדרה הנוספים. אלה כמו גם על פי מק

בתקנות  -  0..0–תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלות הפצה(, התשס"ו

עמלות הפצת קופות גמל נקבעו שיעורי עמלות ההפצה שחברה מנהלת רשאית לשלם ליועץ 

אין קביעה ביחס לשיעור העמלות שישתלמו למשווקים פנסיונים. . השקעות או ליועץ פנסיוני

בהתאם לתקנות עמלות ההפצה נקבע, בין היתר, כי בגין עסקאות שיבצע היועץ שבסופן לקוח 

יפקיד כספים בקופת גמל או יעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ימשיך את 

גבות עמלות הפצה בשיעור שאינו עולה על חברותו בקופת הגמל כאמור, יהיה היועץ רשאי ל



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

 

32 
 

. תשלום עמלות ההפצה מותנה, בין היתר, בקיומם של התנאים המצטברים לשנה 2.25%

הבאים: )א( היועץ התקשר בהסכם הפצה עם החברה המנהלת ואישר כי יסכים להתקשר עם 

 כל חברה מנהלת אחרת שתבקש להתקשר עמו בהסכם הפצה בשיעור ובתנאי תשלום זהים

 עבור זכות זהה )ב( הלקוח התקשר עם היועץ בהסכם ייעוץ לתקופה. 

 

מיום  2..0 –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ו 

 בדבר התנהלות הדירקטוריון וועדותיו  לרבות הוראותהוראות  התקנות כוללות :2..138.280

ינוי חברי הדירקטוריון וועדת ההשקעות והביקורת, הרכב בנושאים הבאים: תנאי הכשירות למ

הדירקטוריון וועדת הביקורת, הגבלות על מינוי דירקטורים, הוראות לתפקידו של יו"ר 

נושאים בהם מחויב דירקטוריון החברה לדון במסגרת והדירקטוריון, המניין החוקי בישיבות 

ברות מנהלות של קופות גמל ענפיות, בתקנות נקבע כי הן יחולו גם על ח פעילותו השוטפת.

  בשינויים מסוימים.

 

-ח (, התשס"העברת כספים בין קופותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )

התקנות מגדירות ניוד החיסכון הפנסיוני. את להסדיר מטרת התקנות )"תקנות הניוד"(  - ...0

שונים, אופן הגשת הבקשה, מועדי העברה,  את כללי העברת הכספים בין קופות הגמל מסוגים

הסכומים המועברים, איחורים בהעברה, אחריות ביטוחית במקרה של העברה, איחוד ופיצול 

. אגף שוק ההון פרסם חוזר משלים 5.52.2228תקנות נכנסו לתוקף ביום חשבונות ועוד.  ה

 ופות גמל"."העברת כספים בין ק 2228-1-55לתקנות הניוד: חוזר גופים מוסדיים 

 

בין יתר 8 1.8880.14פורסם תיקון לתקנות הניוד אשר נכנס לתוקפו ביום  118.80.14ביום 

הוראותיו נקבעו מחדש האפשרויות לאיחוד ופיצול כספים בקופות גמל ובכלל זה בקרן 

השתלמות. ביחס לקרנות השתלמות נקבע כי איחוד כספים יתאפשר רק לאחר הגיע מועד 

למשיכתם על פי דין )היינו כי הכספים נזילים(. כמו כן, בוטלה האפשרות  זכאותו של העמית

 לבצע פיצול חשבונות בקרן השתלמות.

 

   -...0  -התשס"ח   קנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( )תיקון(,ת

בדרך כלל עד לתיקון התקנות נקבע הגמול לפי סך ההון העצמי בלבד, אשר בגוף מוסדי הינו 

התיקון, ההתייחסות  במסגרתנמוך באופן משמעותי מסך היקף הנכסים המנוהלים על ידו. 

תהיה לפי ההון העצמי של  לדרגת חברה בתוספות לתקנות לגבי דירקטור חיצוני של גוף מוסדי

בנוסף, התיקון מאפשר  הגוף המוסדי ובתוספת שווי הנכסים שהיא מנהלת עבור אחרים.

ירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור חיצוני שבשל לחברה לשלם לד

השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של 

החברה הציבורית סכום גבוה מן הסכום שהיא משלמת לדירקטור חיצוני רגיל ובכך לתמרץ 

 חברות למנות דירקטורים מומחים.
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לדירקטורים חיצוניים  גמול - 2221-1-4גופים מוסדיים  חוזרבנוסף, פורסם בעניין זה גם 

  .בגופים מוסדיים

 
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( לפורסם תיקון  108080.14ביום 

שנכנסו  (התקנות -)להלן  8..0-ט)השתתפות חברה מנהלת באסיפה הכללית(, התשס"

 8 להלן[4]בעניין זה ראה הרחבה בסעיף ב8   52.8.2254לתוקפן ביום 

 
בתיקון זה נעשו מספר תיקונים לעניין התהליכים והמקרים הייחודיים בהם ביקש הרגולטור 

לחזק את מידת הבקרה והאכיפה של משקיע מוסדי במסגרת מימוש זכותו להצביע בתאגיד 

ה, הוסדרו  מנגנוני הבקרה והפיקוח של משקיע מוסדי גם שהוא בעל זכות הצבעה בו. בכלל ז

ובעיקר ביחס להצעות החלטה העומדות על סדר יומה של אסיפה כללית שעניינן אישור 

מדיניות תגמול ו/או אישור עסקאות עם בעלי עניין, כפי שאלה מפורטות בחוק החברות. על 

דיון ואישור פנימי של ועדת  רקע האמור, התווספה לתקנות אסיפה כללית הוראה המחייבת

 ההשקעות במשקיע המוסדי לעניין הצבעה באסיפה כללית בנושאים אלה.  

כניסתן לתוקף של ההוראות המעודכנות  לקראת ערךילההחלה  החברה: החברה על השלכות

 המאוחד לחוזר ובתיקוןלעניין הצבעה באסיפה כללית, כפי שאלו באות לידי ביטוי בתקנות 

 ובככלאת נהליה לעניין הצבעה באסיפה כללית  עידכנה החברה, בהתאם. בנושא דיונים וקיימה

 את העקרונות לעניין החלטה באמצעות נציג ויועץ מתאם. עידכנהזה, 

 
 

 -8..0-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )חישוב שווי נכסים(, התשס"ט

קופות הגמל שבניהול הקופה. בין היתר התקנה  התקנות קובעות כללים לחישוב שווים של נכסי

 קובעת את תדירות השערוך של הנכסים ושיטת חישוב שווי הנכסים.

 

(, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות

התקנות קובעות ברירת מחדל לעניין סדר משיכת כספים : 148580.11מיום  0.11-התשע"א

מקרן השתלמות ומאפשרות לעמית לבקש למשוך את הכספים מהקרן בסדר אחר מברירת 

ולאחריו החלקים  במסיםהמחדל. בהתאם לברירת המחדל, תחילה יימשך החלק החייב 

 .54.1.2255הפטורים ממס. התקנות נכנסו לתוקף ביום 

 

( גמל בקופות ביטוחיים כיסויים( )גמל קופות) פיננסיים ירותיםש על הפיקוח תקנות

  0.15-ג"התשע

 יבוטחו שבהם ביטוחים סוגי לעניין הוראות קובעות ,5.5.2253, שפורסמו ביום התקנות

 הפסקת לאחר ביטוחי כיסוי על לשמירה, כאמור ביטוחי לכיסוי התנאים, גמל בקופת עמיתים

 . הביטוח דמי ולגביית גמל לקופת ההפקדות

רשאית לרכוש מכספי קרן ההשתלמות ביטוח חיים קבוצתי  מנהלת של קרן השתלמות חברה

 המפורטים בתקנות.בעבור עמיתי הקרן, בתנאים 
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"רכישת כיסויים  - 2252-1-22חוזר גופים מוסדיים הוראות משלימות לתקנות פורסמו ב

 .52.52.2252ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל"  מיום 

 

תחולת הוראות על חברה מנהלת –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )אי

 0.14-שבשליטת עמיתיה(, התשע"ה

לא יחולו , קובעות כי על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה 51.55.2254התקנות, שפורסמו ביום 

לפרק ד' בחוק הפיקוח על  2א'–ו 5א'–הוראות לגבי מבטח בלא שולט לפי סימנים ו' לפרק ג' ו

התקנות מגדירות חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה כחברה מנהלת שכל מחזיקי  .הביטוח

)ב( לחוק הפיקוח על קופות גמל 1אמצעי השליטה בה אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 

( היא חברה מנהלת של 2( היא מנהלת רק קופות גמל ענפיות; )5ושמתקיים בה אחד מאלה: )

על ן ותיקה ותקנונה אוסר על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה. כמו כן, התקנות קובעות כי קר

חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה לא יחולו על עמיתים בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות ו

 .בחוק הפיקוח על הביטוח (5)א32הוראות סעיף 

 

  בתקופת הדוח החברה תלפעילו הרלוונטיותפירוט הוראות חוזרי הממונה  להלן 8 84ב

 
-0.14ושה8  1.8880.14דרישת מידע מיום  –אינטרגרציה מול המסלקה  0.14-53125שה8 

 281.81.04דרישת מידע מיום  –אינטגרציה מול המסלקה  5.4.5

 
פרסמה המסלקה, כחלק מכללי המערכת, מסמך המתאר את הליך  2254בספטמבר  4-ב

העבודה הקרובים. על מנת לוודא את עמידת הגופים בדיקות האינטגרציה הצפוי לשלבי 

המוסדיים בשלבי האינטגרציה השונים, התבקשו הגופים המוסדיים להעביר לידי אגף שוק 

 ההון, ביטוח וחיסכון מידע המעיד על עמידה באבני הדרך המפורטים בחוזר.

 

הוראות את המידע הנדרש בהתאם ל לאגף שוק ההון החברה העבירההשלכות על החברה: 

 במועדים הקבועים בו. החוזר, 

 

תרגילי אוקטובר  –עמדת ממונה: ממצאי ביקורת בנושא המשכיות עסקית  .0.14-5384שה8 

 148880.14מיום  0.14ויולי  0.15

לערוך תרגיל המשכיות עסקית ובמסגרתו לדמות נדרשו גופים מוסדיים  2254בחודש יוני 

. בהמשך 2253התמודדות עם תרחיש מלחמה כוללת. תרגיל דומה נערך בחודש אוקטובר 

לתרגילים אלה ועל בסיס המענה שהתקבל מהגופים המוסדיים, הביקורות שנערכו במהלך 

ממצאי  54.52.2255התרגילים והתרשמות נציגי אגף שוק ההון שנכחו בתרגילים, פורסמו ביום 

 הביקורת. 

 

  תפעל ליישום הממצאים ככל שיהיו רלוונטיים לפעילותה.   החברה השלכות על החברה:



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

 

33 
 

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון  0.14-8-15חוזר גופים מוסדיים 

  128880.13הפנסיוני מיום 

-דהתשע" ,()תשלומים לקופת גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמלל 53תקנה 

קובעת כי דיווח שמעביר מעביד לחברה מנהלת על הפקדת תשלומים לקופת גמל והיזון  2254

 נתוניםקובץ  באמצעותחוזר שמעבירה חברה מנהלת למעביד בשל הדיווח האמור, ייעשה 

ונתונים ע חוזר מבנה אחיד להעברת מידנספח ה' ל .הממונה ורהשי פיובמבנה אחיד כ ממוכן

מגדיר מבנה אחיד להעברת נתונים  שעניינו "ממשק מעסיקים", בשוק החיסכון הפנסיוני

לחוזר, שעניינו  נערך שינוי בהוראות שנקבעו בנספח ב'בחוזר זה כנדרש בתקנות. נוסף על כך, 

)ד( הקובעת כי: "גוף מוסדי יעביר מידע לעניין בחינת 2ההוראה בסעיף  ממשק טרום ייעוץ.

של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח, לפי בקשת לקוח, אחת לשנה לכל הפחות", קיומו 

 נמחקה.

 

למעט הוראות ממשק מעסיקים  ,2255בינואר  5הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ביום : תחילה

 .2251בינואר  5אשר ייכנסו לתוקף ביום 

 .רליישום הוראות החוז להיערך למתפעל הורתה החברהעל החברה:  השלכות

 
 1.81080.13ניהול השקעות באמצעות סלי השקעה מיום  0.14-8-13חוזר גופים מוסדיים 

 
 ידי על סחירים ושאינם סחירים השקעות סלי לניהול הכללים את לקבועהיא  זה חוזר מטרת

ניירות ערך  שלהשקעות  ניהול. משקיעים קבוצת אותה על הנמנים מוסדיים משקיעים מספר

לניהול השקעות על ידי גופים מוסדיים,  דרך אפשריתא וסלי השקעה ה באמצעותסחירים 

 במהלךגמל.  וקופותהשקעה  מסלולירב של  מספר הגופיםמנהלים  שבהםבמיוחד במקרים 

המודעות של הגופים המוסדיים לניהול השקעות באמצעות סלי השקעה ומספר  עלתה השנים

 הולך וגובר. באופן זה לנהל את השקעותיהם הסחירות  שמעדיפיםהגופים 

  
 הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומן. תחילה:

החברה תפעל ליישום הוראות חוזר זה ככל שתהיינה רלוונטיות : השלכות על החברה

 לפעילותה. 

 

הבהרה  –חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  0.14-35.10שה8 

  0081080.13לממשק פיצויים מיום 

לחוזר מבנה אחיד  (ממשק אירועים)נספח ד'  לעניין אגף שוק ההוןפניות שהועברו ל בעקבות

פרסם הממונה ממשק יתרות פיצויים,  בנושא הפנסיונילהעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון 

 הבהרה לממשק פיצויים.

 

  החברה הנחתה את המתפעל להיערך ליישום ההבהרות. :החברה על השלכות
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 העתידי  הרגולציה קודקס -החוזר המאוחד 

החוזר המאוחד מרכז את כל הוראות הממונה המסדירות את פעילותם של הגופים המפוקחים 

. ככלל, החוזר המאוחד 5.4.2254על ידי אגף שוק ההון. החוזר המאוחד נכנס לתוקף ביום 

משלב הוראות מחוזרי המקור, ללא שינוי במשמעותן, למעט שינויים בהוראות מקור והוראות 

במפורש ככאלה בחוזר המאוחד ואף נקבע להן מועד תחילה  צוינוחדשות, מסוימות, אשר 

גיבוש החוזר המאוחד טרם הושלם ועד כה נכללים במסגרתו הוראות שונות בכלל זה,  מפורש.

 במסגרת ממשל תאגידי וניהול סיכונים, ניהול נכסי השקעה ועוד.

 

 88580.13 מיום" נכסים מדידת לעניין הוראות - המאוחד החוזר" .80.13-811 שה

בחוזר  5של שער  2בחלק  5ב' בפרק -פרסם הממונה את סימנים א' ו 2255במרץ,  1ביום 

 עוסקות 5של שער  2בחלק  5המאוחד, לעניין מדידת נכסים. הוראות סימן א' של פרק 

 5של שער  2בחלק  5של גוף מוסדי והוראות סימן ב' של פרק  עקרונות לעריכת דוח כספיב

 כסים.עוסקות במדידת נ

  
 .5.4.2255ב' לתוקף הוא ביום -מועד כניסת סימנים א' ו: תחילה

  .הכספיים דוחותיה במסגרתאת ההוראות הרלוונטיות  יישמה החברהעל החברה:   השלכות

 
 ניהול נכסי השקעה – 4פרק  –תיקון הוראות החוזר המאוחד 

 רקע

העסקי בישראל כתוצאה  בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בשוק האשראי החוץ בנקאי

 של ההשקעה בהיקף בגידול ביטוי לידי באה זו ממספר רפורמות שנערכו בשוק ההון. התפתחות

 של ההשקעה בהיקף משמעותית גידול מגמת ניכרת זה ולצד חוב באיגרות מוסדיים גופים

על שוק ההון,  הממונהה תלאור מגמה זו, מינהמותאמות.  ההלוואות באפיק המוסדיים הגופים

לבחינת אופן השקעת גופים מוסדיים בהלוואות  הוועדהבמשרד האוצר את סכון יביטוח וח

על מנת להציע הסדרה ראויה, ודרכי עבודה שיהלמו את היקף  שמיט"("ועדת גולדמותאמות )

 . 2254הגישה את המלצותיה בחודש אפריל ועדת גולדשמידט  הפעילות הגדל.

בנקאי העסקי בישראל ועל -ת המואצת החלה בשוק האשראי החוץבמקביל, לאור ההתפתחו

רקע ריבוי הסדרי חוב במשק הישראלי, עלה הצורך להפחית את הסיכונים בשלב העמדת 

האשראי ולאורך חיי החוב, על מנת להגביר את הוודאות בשמירה על כספי החוסכים 

ת הסדרי חוב בישראל המנוהלים בידי הגופים המוסדיים. לשם כך הוקמה הוועדה לבחינ

 .2254"(. ועדת אנדורן הגישה את המלצותיה בחודש נובמבר ועדת אנדורן)להלן: "
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 העוסק המאוחד וזרלח 4נעשו תיקונים בהוראות פרק  לעיל המתוארותההתפתחויות  לאור

 : שלהלן החוזריםפרסום  באמצעות ,מוסדיים גופים של השקעה נכסי בניהול

ניהול נכסי  – 4פרק  –תיקון הוראות החוזר המאוחד  .0.13-8-0 מוסדיים גופים חוזר (1)

  1.8380.13השקעה )כללים למתן אשראי על ידי גופים מוסדיים( מיום 

מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות לעניין הנהגת מגבלות פנימיות למתן אשראי ללווים, 

 שבהםמקרים רת והגד להלוואות מותאמותואנליזה נדבך נוסף של נהלי חיתום קביעת 

. כמו כן, מגדיר החוזר הנחיות כלליות בנוגע גוף מוסדי להסתמך על ערבות שנתקבלה רשאי

שם לדרך פעולה בעת הפרתה של תניה לפירעון מידי וחובת גילוי ביחס לאשראי שנלקח ל

 מימון רכישת מניות שליטה בתאגיד.

 

 4.8, למעט הוראות סעיף 2255באוגוסט  5של הוראות חוזר זה ביום  תחילתןתחילה: 

 .5.5.2251שתתחילתן ביום 

 החברה פועלת ליישום הוראות החוזר, ככל שרלוונטי לפעילותה.: השלכות על החברה

ניהול נכסי  – 4פרק  –הוראות החוזר המאוחד  תיקון 0.13-8-01גופים מוסדיים  חוזר (0)

( מיום בקשיים היוש בתאגיד שליטה ולבעלהשקעה )הלוואה מותאמת לתאגיד 

1.8380.13  

( tailor madeבשנים האחרונות ניכרת מגמת גידול בהיקף ההלוואות המותאמות )

במקביל, לאור ההתפתחות המואצת החלה בשוק האשראי גופים מוסדיים.  שנותנים

בנקאי העסקי בישראל בשנים האחרונות, עלה הצורך להפחית את הסיכונים בשלב -החוץ

העמדת האשראי ולאורך חיי החוב, על מנת להגביר את הוודאות בשמירה על כספי 

 שעל םהקריטריוני מהם קובע זה חוזרהחוסכים המנוהלים בידי הגופים המוסדיים. 

 בעל או הוא אשר לתאגיד מותאמות הלוואות מתן בעת לשקול המוסדיים הגופים

 . ההלוואה למתן שקדמו בשנים בקשיים היו בו השליטה

 

 . 2251בינואר  5של הוראות חוזר זה ביום  תחילתןתחילה: 

החברה תיערך ליישום הוראות החוזר, ככל שתהיינה רלוונטיות : השלכות על החברה

 לפעילותה.

ניהול נכסי  – 4פרק  –הוראות החוזר המאוחד  תיקון 0.13-8-05גופים מוסדיים  חוזר (5)

  108380.13( מיום םהשקעה )תנאים להשתתפות בעסקת קונסורציו

נוגעות, בין היתר, לתפקידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות ביחס  ועדת גולדשמיט המלצות

סדי ולאופן השתתפות של גוף מוסדי בעסקאות למתן הלוואות מותאמות על ידי הגוף המו

חוזר זה דן בהשתתפות גופים מוסדיים בעסקאות קונסורציום  .קונסורציום וסינדיקציה

וסינדיקציה. לאור המורכבות הרבה של העסקאות, קובע החוזר את הכללים להשתתפות 

 ו. תוך התייחסות למספר סוגיות שונות שמאפיינות עסקאות כאל, גוף מוסדי בהן
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 .2255באוגוסט  5תחילתן של הוראות חוזר זה ביום  :תחילה

 ליישום הוראות החוזר, ככל שרלוונטי לפעילותה. פועלתהחברה  השלכות על החברה:   

ניהול נכסי  - 4פרק  -תיקון הוראות החוזר המאוחד  0.13-8-04גופים מוסדיים  חוזר (4)

 108380.13 מיוםהשקעה )החזקה מעל עשרים אחוזים באמצעי שליטה של תאגיד( 

בהסדרי חוב יכול להיווצר תרחיש שבו גוף מוסדי יקבל במסגרת הסדר החוב, מניות 

מהתאגיד שהנפיק את החוב נשוא ההסדר, כך שבפועל שיעור ההחזקה של הגוף המוסדי 

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  52אחוזים הקבוע בתקנה  22יחרוג משיעור של 

. חוזר זה קובע תנאים שבהתקיימם 2252-, תשע"ב)כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(

 22משקיע מוסדי או קבוצת משקיעים אשר הפכו לשולטים בתאגיד לווה או למחזיקים מעל 

אחוזים מאמצעי השליטה של תאגיד לווה עקב מימוש אמצעי שליטה שהיו ערובה לחיוב, 

 יהיו רשאים להמשיך ולשלוט או להחזיק בשיעור כאמור. 

 

 לתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומו. תחי: תחילה

החברה נערכה ליישום הוראות החוזר, ככל שתהיינה רלוונטיות  :השלכות על החברה

 לפעילותה.

 
 38180.13העברת כספים בין קופות גמל מיום  0.13-8-1חוזר גופים מוסדיים 

 
גמל( )העברת )קופות מטרת חוזר זה, בהמשך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

, היא להסדיר את הליכי העברת הכספים בין קופות 2228-כספים בין קופות גמל(, התשס"ח

גמל. החוזר מטפל בין השאר בלוחות הזמנים להעברת הכספים, באופן ומועדים להעברת 

 הכיסוי הביטוחי ובנתונים שיש להעביר בין החברות המנהלות. 

 

 . 2255ביולי  5זר זה ביום ן של הוראות חותחילת :תחילה        

שעניינו העברת כספים בין קופות גמל ואת  2228-1-55החוזר מבטל את חוזר גופים מוסדיים 

דיווח לעמית מושך או עמית מעביר כספים  2225-2-4בחוזר גמל  3 -ו 2ונספחים  2.2סעיף 

 .לקופה אחרת

: החברה נערכה לקראת כניסתן לתוקף של הוראות החוזר ופעלה לעדכון החברה על השלכות

 הכספים העברות טופסי לעדכוןו גמל קופות בין כספים העברת בעניין עבודתהנהלי 

  הרלוונטיים בהתאם לאמור בחוזר.

 

נספח ג'  –חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  0.14-30.00שה8 

 08180.13ניוד מיום ממשק  -

"העברת כספים בין קופות גמל" פורסמו בחוזר  2255-1-5בהמשך לפרסום חוזר גופים מוסדיים 

 ח' בחוזר האמור.-עבור נספח ז' ו XSD-וה Excel-זה קישורים לקבצי ה
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 –דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות המנהלות  0.13-8-5חוזר גופים מוסדיים 

 038180.13עדכון מיום 

נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות  2254באפריל  5 -ב

. במסגרת התיקון נקבעה לראשונה 2254-(, התשע"ד2ישירות בשל ביצוע עסקאות( )תיקון מס' 

גופים  חוזרמגבלה כמותית ביחס לסוגים מסוימים של הוצאות ישירות. חוזר זה מתקן את 

דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות שעניינו: " 2252-1-51 מס' מוסדיים

" ומוסיף חובת דיווח לחברה מנהלת על מנת לקבל את המידע ביחס לכלל ההוצאות המנהלות

 הישירות שגובה חברה מנהלת מכל קופות הגמל, המסלולים וקרנות הפנסיה המנוהלים על ידה. 

 

 ואילך. 2254תן של הוראות חוזר זה החל מהדיווחים בגין שנת תחיל :תחילה

 לעדכון מתכונת הדיווח בהתאם להוראות החוזר.  ההחברה נערכ השלכות על החברה המנהלת:

 
בדוח התקופתי השנתי של הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש  0.13-8-4חוזר גופים מוסדיים 

 008180.13וקרנות פנסיה חדשות מיום  קופות גמל

 בדוח הכלולים הכספי הדוח ושל ההנהלה סקירת דוח של הגילוי מבנה את עדכןמ החוזר ז

 חיזוק לשם"( תקופתי דוח)להלן: " חדשות פנסיה וקרנות גמל קופות של השנתי התקופתי

לממונה  מיידי, וכן לקבוע דרישת דיווח בו הכלול המידע של והשלמות הרלוונטיות, השקיפות

 במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים. 

 

 .2254: תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדוח התקופתי לשנת תחילה                     

הנחיות בדבר  2252-1-54החוזר מבטל את הוראות החוזרים הבאים: חוזר גופים מוסדיים 

 3.ב.3ל קופות גמל וקרנות פנסיה; סעיפים מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים השנתיים ש

הוראות דיווח כספי לקרנות  2254-3-5.ד לחוזר פנסיה 4-החל במילים "דרך קביעת העתודה" ו

תיקון; הבהרה לחוזר הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים  –פנסיה חדשות 

 .2254בפברואר  58השנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה בנושא מיזוגים מיום 

 לעדכון מתכונת הדיווח בהתאם להוראות החוזר.  ההחברה נערכ השלכות על החברה המנהלת:

 

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי השנתי של  0.13-8-0גופים מוסדיים  חוזר

 תיקון –קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות 

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש שענייננו  2255-1-4ב לחוזר ביטוח 52את סעיף מתקן  החוזר

 , שלעיל.בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

 

 הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומו.  :תחילה

 החברה נערכה לעדכון מתכונת הדיווח בהתאם להוראות החוזר.   :המנהלת החברה על השלכות
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 –דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי  0-8-0.13חוזר גופים מוסדיים 

 תיקון מיום 

 ודוח שנתי דוח שעניינו 2254-1-52 מספר מוסדיים גופים חוזר פורסם 2254 ביולי 23 ביום 

 מיישום כתוצאה שעלו השונים הגופים פניות לנוכח. מוסדי בגוף ולמבוטחים לעמיתים רבעוני

 לחוזר והבהרות תיקונים מספרפורטו בחוזר זה  ,2254 לשנת השנתי הדוח לגבי החוזר הוראות

2254-1-52.   

 של התחילה כמועדי שנקבעו במועדים היא זה בחוזר האמורים התיקונים של תחילתם :תחילה

(, 4()ג()3.)א.3(, 3()ג()3.)א.3(, 3()ב()2.)א.3 בסעיפים האמור אף על. ורבעוני שנתי דוח חוזר

 בהתאם לדווח רשאי מוסדי גוף, זה לחוזר( 4.ו.)3( 2.)ה.3-ו( 4.)ד.3(, 3.)ד.3(, 8.)ג.3(, 5.)ג.3

 2254 לשנת השנתי הדוח שלגבי ובלבד, 2255 לשנת השנתי בדוח החל סעיפים באותם לאמור

 .זה בחוזר התיקון לפני כנוסחו, ורבעוני שנתי דוח חוזר בהוראות לקבוע בהתאם ייעשה הדיווח

 לעדכון מתכונת הדיווח בהתאם להוראות החוזר. ההחברה נערכ: החברה על השלכות

 48080.13מיום הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל  0.13-8-3חוזר גופים מוסדיים 

המבקש להנהיג  בטחמ לחוק הפיקוח על הביטוח )ב(42-ו )א(42 פיםסעיבהתאם להוראות 

 מבוקש שבו המועד לפני עבודה ימי 32 על הביטוח למפקחה, יגיש תתכנית ביטוח או לשנו

 באופן תוגשו הממונה שיורה הפרטים את שתכלול הודעה ,השינוי את או התכנית את להנהיג

 יהיה התקופה באותה התנגדותו ודיע עלה לא לו הכפוף עובד או שהממונה וככל, שיורה

 הפיקוח לחוק 54-ו 51 לסעיפים בהתאם .לשנותה או ביטוחה תכנית את להנהיג רשאי המבטח

 וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה לה שאישר תקנון פי על תתנהל גמל קופת, גמל קופות על

 מראש באישור אלא, פנסיה קרן תקנון ובכללו, גמל קופת תקנון ישונה ולא האוצר במשרד

 או חדשים תקנון או ביטוח תכניתעל  הודעה להגשת נוהל קובע זה חוזר .מהממונה ובכתב

 בהם. שינויים

 

 חדשים גמל קופת ותקנוני ביטוח תכניות על הודעה לגבישל הוראות חוזר זה,  תחילתן :תחילה

תכניות לביטוח  לגבי( א)5תחילתן של הוראות סעיף  זאת, אף על יום פרסומו.ב בהם שינויים או

)ו(, 5 סעיףהנדרש ב הדיווח את להעביר רשאימבטח . בנוסף, 2255 בדצמבר 35-סיעוד קבוצתי ב

 .2255 מאיב 5 -יוםעד ל 2254בגין שנת 

 . 2254-1-5החוזר מבטל את הוראות חוזר גופם מוסדיים       

 החברה נערכה ליישום חוזר זה, ככל שרולוונטי לפעילותה. :החברה על השלכות

 

  128080.13 מיום גמל בקופות השקעה מסלולי 0.13-8-2 מוסדיים גופים חוזר

לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים  היא מטרת חוזר זה

בקופות גמל. כמו כן, על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה 

בהם העמית בוחר באופן אקטיבי את מסלול ש, במקרים ולמנוע את הטעייתו המתאים לצרכיו
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מדיניות שמות והחוזר כללים אחידים לקביעת מסדיר יו, ההשקעה אליו ישויכו חסכונות

  השקעה במסלולים השונים )מתמחים ושאינם מתמחים(.

 

 .2251בינואר  5תחילתו של חוזר זה ביום  תחילה:

  .2223/55וחוזר ביטוח  2223/52מבטל את הוראות חוזר גמל  חוזר זה

בתקופת הדוח הגישה החברה לממונה בקשה לתיקון תקנונה, בהתאם : החברה על השלכות

 להוראות החוזר. 

 מחשבונות המנוכות ישירות הוצאות על לציבור דיווח 8-0.13-. מוסדיים גופים חוזר

 החוסכים

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(, 

לו הוצאות ישירות רשאי גוף מוסדי לנכות מחשבונות העמיתים יקובעות א 2228-שס"חהת

אחוז לשיעור הוצאות  2.25בנוסף, נקבעה בתקנות תקרה של  והמבוטחים מעבר לדמי הניהול.

באופן חלקי  הדיווח על הוצאות אלו מופיע ישירות מסוימות שניתן לגבות מנכסי החוסכים.

ומתומצת בדוחות הכספיים ובדוח לעמית. לפיכך, נוצר הצורך לפרט את מרכיבי ההוצאות 

, תוך התייחסות לתקרה האמורה. הישירות הנגבות בשל ביצוע עסקאות בגופים המוסדיים

מטרת חוזר זה היא לקבוע את מבנה הדיווח בדבר ההוצאות הישירות הנגבות בשל ביצוע 

 מוסדיים ומתכונתו. עסקאות בגופים ה

 

 תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומן. תחילה: 

 2228-1-3מס'  חוזר: 2251בספטמבר  5חוזר זה מבטל את הוראות החוזרים הבאים החל מיום 

 2228-1-53וחוזר מס' דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים" בנושא 

 ". תיקון -עמיתים מחשבונות המנוכות ישירות דיווח לציבור על הוצאות בנושא

 נערכה להתאמת מתכונת הדיווח להוראות החוזר.  החברה :החברה על השלכות

 

דוח חודשי לגבי קופת גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח מיום  8-8-0.13חוזר גופים מוסדיים 

008080.13  

לעדכן, לאחד ולהסדיר את מתכונת הדיווח החודשית לגופים מוסדיים  היא זה חוזר מטרת

 ולשפר את איכות הדיווחים הנשלחים לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. 

               
 .2255: תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדיווח החודשי בגין חודש יוני תחילה

וחוזר  2221-2-4, חוזר גמל 2221-3-2פנסיה חוזר  :הבאים החוזרים הוראות את מבטל החוזר

 2255-2-2, חוזר גמל 2255-3-5, את חוזר פנסיה 2221בנובמבר  54מיום  ,2221-5-54ביטוח 

וכן  2253בפברואר  54מיום  2253-2-5, חוזר גמל 2255בדצמבר  25, מיום 2255-5-5וחוזר ביטוח 

 .2254בפברואר  5מיום  2254-3-2את חוזר פנסיה 

 .החוזר להוראות בהתאם החודשי הדיווח מתכונת לעדכון הנערכ החברה :החברה על תהשלכו
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 48580.13מידע נדרש באתר האינטרנט של גוף מוסדי מיום  0.13-8-11חוזר גופים מוסדיים 

 הציבורמינימלי שעל גוף מוסדי להעמיד לרשות המידע ה היא לקבוע מהו חוזר זה מטרת

כמו כן, החוזר קובע כללים לשם עדכון המידע, אופן הצגת התכנים  באמצעות אתר האינטרנט.

 ואפשרות לשליפת נתונים על ידי עמית באמצעות אתר האינטרנט.

 

 .2255ביוני  5: תחילתן של הוראות חוזר זה ביום תחילה

 . 2224-1-8חוזר זה מבטל את חוזר גופים מוסדיים 

החברה התאימה את מתכונת הדיווח באתר האינטרנט שלה להוראות  :השלכות על החברה

 חוזר זה.    

    

 –דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי  0.13-8-15 מוסדיים גופים חוזר

 1.8580.13 מיוםתיקון 

 בגוף ולמבוטחים לעמיתים נידוח שנתי ודוח רבעו 2254-1-52את הוראות חוזר  מתקן החוזר

חוזר זה קובע כי על אף  קבע מבנה חדש לדוחות הרבעוניים והשנתיים לעמיתים. אשר, מוסדי

האמור בחוזר המקורי, גוף מוסדי רשאי להציג את שיעורי דמי הניהול מהחיסכון בדוחות 

, בהתאם להוראות הדיווח האמור בחוזר גמל 2254-2255השנתיים והרבעוניים לעמית לשנים 

2224/1. 

 

  החברה התאימה את מתכונת הדוחות לעמיתים לאמור בחוזר זה. :החברה על השלכות

 

 048580.13מיום  גמל לקופת או פנסיה לקרן הצטרפות 0.13-8-10 מוסדיים גופים חוזר

עדכון טופס לת לקרן פנסיה או לקופת גמל, וכן טופס הצטרפולנוסח אחיד חוזר זה קובע 

, קובע החוזר הוראות לעניין המידע שעל כמו כן על ידי העמית לאחר מועד הצטרפותו. פרטים

חברה מנהלת למסור לעמית המצטרף. מידע זה כולל מידע כללי על הזכויות בקרן הפנסיה או 

מסלולי השקעה  של העמית כגון: ייחודייםבקופת הגמל וכן מידע מפורט על תנאי המוצר ה

  דמי ניהול. שיעורי ו

 

לחוזר  5, למעט הוראות סעיף 2251בינואר  5ביום : תחילתן של הוראות חוזר זה תחילה

 .2251ביוני  5שתחילתן ביום 

תיקון הוראות החוזר המאוחד לגבי  2254-2-2ראות חוזר גמל הוראות חוזר זה מבטלות את הו

 החל מיום כניסתו לתוקף של חוזר זה.  ל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיהקופת גמ
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ת להתאמת נהלי וטופסי ההצטרפות לקרן ההשתלמות החברה נערכ :השלכות על החברה

 שבניהולה להוראות הקבועות בחוזר זה.    

 

  18480.13חוזר גופים מוסדיים ברמת הנכס הבודד מיום  0.13-8-142חוזר גופים מוסדיים 

 שוק ההון, ביטוח וחיסכוןלעדכן ולאחד את הוראות הדיווח לממונה על  מטרת חוזר זה היא

נכסים רבעונית של גופים מוסדיים ברמת נכס בודד, על מנת לשפר את איכות  בנוגע לרשימת

ם רבעונית ברמת נכס גוף מוסדי יערוך רשימת נכסיככלל, לפי הוראות החוזר  הדיווח וזמינותו.

זאת, חברה  עםלנכסי מבוטחים ועמיתים ולנכסי נוסטרו.  ליום האחרון של כל רבעון בודד

 לא תגיש לממונה דיווח בגין רשימת נכסי הנוסטרו שלה8מנהלת של קופת גמל ענפית 

 

 .2255תחילתו של חוזר זה מהדיווחים בגין הרבעון השלישי של שנת  :תחילה

נכסי  רשימת 2228-1-2מס' גופים מוסדיים  חוזרהחוזר מבטל את הוראות החוזרים הבאים: 

נכסי  רשימת 2228-1-52 מס' גופים מוסדיים חוזר; "הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד

 רשימת 2221-1-5 מס'  גופים מוסדיים חוזר; תיקון –גופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד ה

 2253-1-2מס'  גופים מוסדיים חוזר; דכוןיע –נכסי הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד 

 .נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד רשימת

 רה נערכת להתאמת מתכונת הדיווח להוראות הקבועות בחוזר זה.החב :החברה על השלכות

 

דיווח לממונה על שיעורי דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני  0.13-8-10חוזר גופים מוסדיים 

 148480.13מיום 

בשל הצורך בהגברת השקיפות והתחרות בנוגע לדמי הניהול המוצעים למצטרפים חדשים 

בפרט אלה המשתייכים לאוכלוסיות חוסכים בלתי מאוגדים לצוצרי החיסכון הפנסיוני, ו

ושאינם מיוצגים וכצעד משלים לתקרת דמי הניהול, הוקם במשרד האוצר מחשבון, שיאפשר 

לחוסכים להשוות בין שיעורי דמי הניהול המוצעים למצטרפים חדשים לקופות הגמל השונות. 

ניהול אלו לצורך הצגתם במחשבון  חוזר זה מסדיר את דיווחי הגופים המוסדיים אודות דמי

דמי הניהול. לפי הוראות החוזר חברה מנהלת של קופת גמל ענפית תדווח שיעור דמי ניהול 

בהתאם לשיעור שנגבה מהקופה בפועל, בשנה הקלנדרית האחרונה שלגביה קיימים נתונים.  

שים ובהיעדר בשלב זה מדובר בהודעה של גוף מוסדי לפי שיקול דעתו על דמי הניהול הנדר

הודעה כאמור יראו את הגוף כמי שדיווח על גובה דמי ניהול מירביים כקבוע בהוראות התקנון 

 או התכנית, לפי העניין. 

 

 : תחילתן של הוראות חוזר זה בין פרסומן.תחילה

)ב( 1החברה הגישה לאגף שוק ההון בקשה להתאים את הוראות סעיף  :השלכות על החברה

 לחוזר כך שיתאימו לעמיתים בקופת גמל ענפית הגובה דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל. 
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דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי מיום  0.13-8-12חוזר גופים מוסדיים 

028480.13 

ברה מנהלת של קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול, בין היתר, מנכסי לחוק קובע כי ח 32סעיף 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופת גמל שבניהולה ומחשבונות עמיתים בקופה. ב

נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין גביית דמי ניהול מן  2252-תשע"בה)קופות גמל( )דמי ניהול(, 

סוגים שונים של קופות גמל, ובכלל כך הוראות לעניין היתרה הצבורה של חשבונות עמיתים מ

דמי הניהול המרביים שחברה מנהלת רשאית לגבות כאמור.מבדיקות שערכנו לאחרונה, עולה 

כי גופים מוסדיים חישבו ודיווחו בצורה שונה את אופן גביית דמי ניהול מיתרה צבורה של 

לחישוב ודיווח של דמי ניהול מיתרה  עמיתים בקופות גמל. על כן, חוזר זה קובע דרך אחידה

 צבורה בין כלל הגופים המוסדיים וקופות הגמל. 

 

 .2251בינואר  5תחילתו של חוזר ביום תחילה: 

 החברה תיערך ליישום הוראות חוזר זה ככל שיהא רלוונטי לפעילותה.  :החברה על השלכות

 

  58380.13יום ניהול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום  0.13-154.5שה8 

התקיים תרגיל המשכיות עסקית בעת רעידת אדמה. כדי להעריך את  2255באוקטובר  53 ביום

מוכנות הגוף המוסדי צורף לחוזר זה, כנספח ב', דוח בקר מובנה שעל הגופים המוסדיים למלא. 

את המידע יש להעביר לאיש הקשר מטעם אגף שוק ההון, באופן דיגיטאלי )קובץ אקסל( 

עות כספות ובהתאם למבנה הקובץ המפורט בנספח ג' לחוזר זה. מועד דיווח נספח ב' באמצ

 .  2255בנובמבר  22-בצירוך דוח בקר מלא הוא עד ל

 

 החברה נערכת להעברת המידע במועדים המפורטים בחוזר זה.  :החברה על השלכות

 

החיסכון הפנסיוני  מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק .0.13-8-1חוזר גופים מוסדיים 

 08380.13מיום

חוזר זה מגדיר פורמט אחיד להעברת מידע ונתונים בין יצרני מידע וצרכניו השונים בתחום 

החיסכון הפנסיוני, תוך הגדרת מבנה הנתונים, סכימת הנתונים, תוכן השדות המועברים 

דע וצרכניו יועבר והנסיבות שבהתקיימותן יש להעביר מידע כאמור. מידע העובר בין יצרני המי

, המאפשר גמישות לגבי תוכן XMLבמתכונת אחידה ויהיה מבוסס על קובץ אלקטרוני במבנה 

, פנסיוניים מוצרים ומספרחשבונות לקוח  מספר, לקוחות למספר המתייחסהנתונים. כך, מידע 

להעברה בקובץ אחד. המידע יועבר באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת ומאובטחת,  ניתן יהא

בנוסף, חוזר זה קובע את הנסיבות  ך שלא ניתן יהיה לגשת אליו ללא הרשאת הנמען.כ

שבהתקיימותן יהא בעל רישיון וגוף מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש, ביחס לכל ממשק 

 וממשק.
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, למעט מספר הוראות אשר 2255בנובמבר  5תחילתן של הוראות חוזר זה ביום : תחילה

 תחילתן מאוחרת יותר.

ונתונים בשוק מבנה אחיד להעברת מידע  2255-1-52גופים מוסדיים  חוזרחוזר זה מבטל את 

מבנה  2254-1-53החיסכון הפנסיוני החל מיום פרסום חוזר זה וכן את חוזר גופים מוסדיים  

 . 2255בנובמבר  5 החל מיום  אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני,

 ר.ליישום הוראות החוז להיערך למתפעל הורתה החברה :החברה על השלכות

 דיווח לממונה אודות הסדרי חוב בהם נטל חלק גוף מוסדי 0.13-8-18חוזר גופים מוסדיים 
 

במסגרת המלצות הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל, בראשות הגב' יעל אנדורן, שהוגשו 

יקוח הרגולטורי על אשראי הניתן על על מנת לייעל את אמצעי הפ, הוצע כי 2254בחודש נובמבר 

 וחיסכון ביטוח, ההון שוקידי גוף מוסדי, יידרש גוף המעורב בהסדר חוב לדווח לממונה על 

בהתאם לכך, חוזר זה קובע כי גוף מוסדי ימסור  ( על השתתפותו בהסדר."הממונה)להלן: "

המקוריים, במבנה  לממונה דוח אודות הסדרי חוב שבמסגרתם בוצע שינוי בתנאי עחוב

 הדיווחים במסגרת אקסל בפורמט ייעשה הדיווחשבמתכונת הקבועה בנספח לחוזר זה. 

 הרבעוניים. כספייםה לדוחות הנלווים

 

 .2255החל מהדיווחים בגין הרבעון השני של שנת  זה חוזר הוראות של תחילתןתחילה: 

 שרלוונטי לפעילותה. החברה נערכה ליישום הוראות חוזר זה ככל השלכות על החברה: 

 

תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  5-.0.13-1חוזר סוכנים ויועצים 

  0.8380.13מיום 

 גופים כי קובע, מרכזית פנסיונית סליקה במערכתשעניינו חובת שימוש  2255-52-2חוזר 

 פי על מרכזית פנסיונית סליקה מערכתלבצע פעולות באמצעות  יחויבוובעלי רישיון  מוסדיים

, ההון שוק עלהממונה  שאישר שימוש דמי לגבי הוראות קובע זה חוזרהמפורטים בו.  התנאים

 .מרכזית פנסיונית סליקה מערכתלגבות ממשתמשים ב וחיסכון ביטוח

 

 תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומן.  :תחילה

 זה ככל שיהא רלוונטי לפעילותה. החברה תיערך ליישום הוראות חוזרעל החברה:  השלכות

 
 מיוםחובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  0-.0.13-1חוזר סוכנים ויועצים 

0.8380.13 
  

 בשוק ההתפתחויות רקע עללאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות ככלל, ו

בפרט, תוקן החוק לשם הסדרת פעילותה של מערכת סליקה פנסיונית  הפנסיוני החיסכון
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כי גופים מוסדיים ובעלי רישיון מחויבים לבצע מספר פעולות באמצעות  חוזר זה קובעמרכזית. 

כמו כן, קובע החוזר כי גוף מוסדי יערוך את כל ההכנות  מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 פנסיונית מרכזית ולשימוש בה. הדרושות לשם התחברות למערכת סליקה 

 

 .2251בינואר  5תחילתו של חוזר זה ביום  :תחילה

 בטל החל במועד פרסום חוזר זה.  2253-1-58חוזר גופים מוסדיים 

 .רליישום הוראות החוז להיערך למתפעל הורתה החברהעל החברה:  השלכות

 

"דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים"  03-8-0.13חוזר גופים מוסדיים 

  148080.13מיום 

 יישום על שנתי דוח" שעניינו 2253-1-52חוזר זה מתקן את הוראות חוזר גופים מוסדיים 

 יעבירו כספייםה לדוחות הנלווים בדיווחים כי קובעה ,"מוסדיים גופים ידי על הדין הוראות

, תאגידי ממשל: כגון שונים בנושאים הדין הוראות ליישום הנוגע מידע גם מוסדיים גופים

)"חוזר  הממונה דעת שיקול לפי, לעת מעת יעודכנו אלו נושאים כי וכן עמיתים זכויות, השקעות

' א בנספח הדין הוראות יישום לחוזר' א נספח את חליףחוזר זה מ. יישום הוראות הדין"(

 תכנית, הפנימית הביקורת בתחום בנושאים דיווח גם כולל המעודכן הנספח. חוזרל המצורף

 .הון והלבנת פנימית אכיפה, ציות

 

 .2254של שנת תחילתו של חוזר זה החל מהדוחות הכספיים השנתיים : תחילה

 הוראות החוזר ולעדכון מתכונת הדוח השנתי. ליישום  נערכההחברה השלכות על החברה: 

 
 

דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות המנהלות  0.13-8-02חוזר גופים מוסדיים 

 28280.13מיום  עדכון –

דיווחים הנלווים לדוחות כי ב קובעו 2252-1-51מעדכן את חוזר גופים מוסדיים  זה חוזר

מידע זה מוסדיים מידע נוסף ביחס לעמיתים ולמבוטחים. גופים הכספיים השנתיים יעבירו 

יסווג, בין היתר, בהתאם לקבוצות הגיל של העמיתים, כך שתמונת המצב בשוק החיסכון 

 הפנסיוני תהיה מבוססת על מאפייני העמיתים.

 

תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדיווחים הנלווים לדוחות הכספיים השנתיים תחילה : 
 .2255לשנת 

 ת הדיווח להוראות הקבועות בחוזר זה. התאמת מתכונהחברה תיערך ל השלכות על החברה:
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עמדת ממונה: ממצאי בדיקה רוחבית בנושא איסוף מידע סטטיסטי לגבי  0.13-101.4שה8 

 148280.13 מיוםיישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים 

סטטיסטי לגבי יישוב "איסוף מידע  2255-1-1פורסם חוזר גופים מוסדיים  2255במרץ  28ביום 

בע כי גוף מוסדי נדרש והחוזר ק ות למשיכה והעברת כספים".תביעות ואופן טיפול בבקש

שוק לממונה על לגביהן לאסוף ולשמור את נתוני התביעות והבקשות של השנה הקודמת ולדווח 

במועד הנדרש בחוזר ובהתאם לנספחיו. לאור ממצאי בדיקות שנערכו  ההון, ביטוח וחיסכון

 עמדת הממונה לגבי הממצאים. מפורסמת כעתבגופים המוסדיים לעניין נתוני חיסכון פנסיוני, 

 

 008280.13אישור מראש להעברת ניהול של קופת גמל מיום  0.13-0-0חוזר גמל  

חברה מנהלת המבקשת להפסיק לנהל קופת גמל, ש, היתר ביןלחוק קופות גמל קובע,  45 סעיף

שהעברה זו  ובלבדרשאית להעביר את ניהול קופת הגמל שבניהולה לחברה מנהלת אחרת 

חוזר זה  מטרתתאושר מראש על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. 

 כןל קופת גמל והעברת ניהול ש של מראש לאישור לממונה בקשה הגשתהיא להסדיר את אופן 

 את אופן ידוע עמיתי קופת הגמל ומעסיקיהם על העברת ניהול. 

 
 תחילתן של הוראות חוזר זה החל מיום פרסומן.: תחילה

 של מרצון ניהול העברת נוהל 2221-58284: שה. הבאים החוזרים הוראות את מבטל החוזר

 שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם אחרת מנהלת לחברה בנאמנות המנוהלת גמל קופת

העברת ניהול מרצון של קופת גמל תאגידית  נוהלו 2225-"ההתשס(, גמל)קופות  פיננסיים

לנוהל הגשת בקשה  2לחוק קופות גמל המהווה את נספח  45לחברה מנהלת בהתאם לסעיף 

 להפיכת קופת גמל המאוגדת כתאגיד להיות מנוהלת בנאמנות בידי חברה מנהלת. 

 החברה תיערך ליישום הוראות חוזר זה ככל שיהא רלוונטי לפעילותה. :החברה על השלכות

 

 058.80.13שאלות ותשובות מיום  –הנדון: ממשק מעסיקים  .0.13-0800שה8 

פרסם הממונה קובץ בו מפורטות תשובות לשאלות שהועברו לממונה  2255באוגוסט  23ביום 

 בנושא ממשק מעסיקים. 

 

תיערך ליישום הוראות עמדת ממונה זו ככל שתהא רלוונטית החברה  השלכות על החברה:

 לפעילותה.

 

ממצאי ביקורת רוחב בנושא שיווק פנסיוני מיום  –עמדת ממונה  .5..0.14-5שה8 

0581180.14 

ביקורת בקרב בעלי רישיון לבחינת אופן  2255-2253אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ערך בשנים 

עמדה זו מפרטתץ סיונים ועמידתם בהוראות הדין בנושא זה. התנהלותם בעת שיווק מוצרים פנ

 את הממצאים העיקריים תוך פירוט מקרים של יישום ראוי ויישום לקוי.
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מאחר והחברה אינה קשורה בהסכמים עם בעלי רישיון לצורך שיווק  :השלכות על החברה

 הקרנות שבניהולה, עמדת הממונה אינה רלוונטית לגביה. 

 

-0.13שה8 ו 1.8180.13 מיום עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון 0.13-1.45שה8 

   5.8580.13מיום  הבהרה –עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון  ..103

לחוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(,  55סעיף 

לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה ולא יעדיף את , קובע שבעל רישיון יפעל 2225 -התשס"ה

ענייניו האישיים על פני טובת לקוחותיו, למעט העדפה של מוצר פנסיוני שלסוכן פנסיוני זיקה 

 על ידי אגף שוק ההון אליו. עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו

כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי  חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא

 רישיון דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה

תשלום דמי עמילות באופן האמור, שמעודד  פרסמה הממונה על שוק ההון את מסקנותיה:

אינו עולה בקנה בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, הוא פסול ו

יונות בהתאם אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן על הגופים המוסדיים והן על בעלי הריש

הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון מחויבים לדאוג לטובת לקוחותיהם  להוראות שפורטו לעיל;

ם משכך, ברי כי על הגופיולא להעדיף כל עניין אחר, לרבות רווחיהם האישיים, על פני טובתם. 

המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני לפעול באופן מידי לשם תיקון החוזים שמסדירים את 

תשלום דמי העמילות באופן שעולה בקנה אחד עם הוראות הדין, ומובן שלא ניתן לחתום על 

 הסכמים חדשים באופן שמנוגד להוראות האמורות. 

ן לשיווק הקרנות שבניהולה, מאחר ולחברה אין הסכמים עם בעלי רישיו :החברה על השלכות

 הוראות החוזר אינן רלבנטיות לגביה.

 

  058080.13 מיוםמסמך הנמקה  4-.0.13-1סוכנים ויועצים  חוזר

 מסמך, המלצהלהעביר ללקוח, בעת מתן  רישיוןבעל  מחייבהפנסיוני  הייעוץלחוק  54 סעיף

בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו,  להמלצתו הנימוקים את המפרט, בכתב

בדבר חיסכון פנסיוני של לקוח, נדרש בעל רישיון  המלצהלמתן  בסמוך .באמצעות מוצר פנסיוני

 למסמךקובע נוסח אחיד  חוזרהלהעביר ללקוח מסמכים המפרטים את הנימוקים להמלצתו. 

אגב הליך ייעוץ או שיווק  וניפנסי שיווק סוכן או יועץעל ידי  ללקוחות שיימסר, ההנמקה

 המידע כמות עם להתמודד הלקוח על יקל, האפשר ככל וממוקד מצומצם, דיאח מסמךפנסיוני. 

 באמצעות העברת המידע וקבלתו ואת מיכונו את יאפשר אחיד מסמך, בנוסף. הנמסר לו

  .מרכזית פנסיונית סליקה מערכת

, אולם בעל רישיון רשאי ליישם את 2251 ביולי 5: תחילתן של הוראות חוזר זה ביום תחילה

 הוראות החוזר מיום פרסומו.
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 מסמך של תוכנו לעניין הוראות 2221-52-5 ויועצים סוכניםחוזר זה מבטל את הוראות חוזר 

 הוראותשעניינם  2252-52-5-ו 2221-52-2סוכנים ויועצים  וחוזרי ללקוח ומסירתו הנמקה

 נאות גילוי 2224/4 ביטוח חוזרן, עדכו –ומסירתו ללקוח מסמך הנמקה לעניין תוכנו של 

 ביטוח וחוזר חיים ביטוחי בפוליסות והמחשה פרסום  2224/1 ביטוח חוזר, חיים בביטוח

 – הביטוח ולסוכני למבטחים הוראות - ובריאות חיים ביטוח פוליסות החלפת שעניינו 2224/52

 .עדכון

ככל שיוגש לחברה, תעשה בהתאם לקבוע בחוזר זה : קבלת מסמך הנמקה, החברה על השלכות

 בלבד.

 08.80.13מיום  רישיון לבעל כוח ייפוי 3-.0.13-1 ויועצים סוכנים חוזר

 את לייפות לקוח יוכל באמצעותו, כוח ייפוי לטופס אחיד מבנה עוקבל היא זה חוזרמטרת  

 או מוסדי בגוף עבורו המנוהל הפנסיוני החיסכון אודות מידע לקבל רישיון בעל של כוחו

, לרבות באמצעות מסלקה פנסיונית פנסיוני שיווק או ייעוץ במסגרת בשמו בקשות להעביר

במערכת סליקה  המועבר המידע סוגי כלל הכוח ייפוי תכולת החוזר מרחיב אתמרכזית. 

 פנסיונית מרכזית. 

 

 . 2255בנובמבר  5תחילתן ש ל הוראות חוזר זה ביום  :תחילה

 -( לחוזר האמור 2)א()4למעט סעיף  ,לבעל רישיון כוחייפוי 2013-10-3  ויועצים סוכנים חוזר

 בטל.

, ככל שיתקבל בחברה, תיעשה על פי רישיון מבעל כוח ייפוי קבלתהשלכות על החברה: 

  הוראות חוזר זה בלבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

48 
 

    וברווחיותבתחום ו , שינויים בהיקף הפעילותהתפתחות בשווקים 8ג

עבר תמורות לא מעטות בשנים האחרונות אשר הביאו לשינוי מהותי בתמונה שוק קופות הגמל 

 בחוק לצמצום הריכוזיותהכוללת של שוק המוצרים הפנסיוניים. תחילתה של התמורה הייתה 

כהגדרתו אשר יחד עם חוק קופות גמל הביא למכירת קופות הגמל, אשר עד לאותו המועד היו 

ים הבנקאיים ולרכישתם על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח הפרטיות. מצב בניהולם של התאגיד

 זה העביר את התחרות לבתי ההשקעות וחברות הביטוח.

 המנהלות החברות של חיובן ועםניתן לראות עם כניסתן של תקנות ההון העצמי לתוקף  ,בנוסף

, כמו גם לכן קודם שהותר העצמי ההון משיעור אחוזים בעשרות גבוה בשיעור עצמי הון בהעמדת

( במסגרתן הוקטנה תקרת דמי הניהול 2253כניסתן של תקנות דמי הניהול החדשות )החל מינואר 

 5.25% – ו 35.52.2253 ליום עד )שנתי( 5.5% –שיעור שלא יעלה על המותרת לגביה מהיתרה הצבורה ל

קופות ל החברות המנהלות , כל אלה יקשו על המשך פעילותן העצמאית ש2254מינואר  החל)שנתי( 

 . גמל בהיקף נכסים בינוני עד קטן ואלה ככל הנראה תירכשנה על ידי בתי השקעות גדולים יותר

גביית דמי ניהול  הותרהבמסגרת תקנות דמי הניהול  עודלמען הסדר הטוב והשלמת התמונה, 

ניהול במסגרתן מההפקדה )תקנות דמי ה 4% לקופות הגמל בשיעור שנתי שלא יעלה על מההפקדות

הוסדרה ההוראה אינן חלות על קופות גמל ענפיות בהן גביית דמי ניהול נעשית על בסיס הוצאות 

 בפועל כדוגמת הקרנות שבניהול החברה(.  

נוסחו טפסים . העברת כספים מקופה לקופההליך הגמשת ל כמו כן, פעל הממונה על שוק ההון

כספים העו כללים ברורים ומועדים אחידים להעברות  אחידים שמחייבים את כל הגורמים בענף ונקב

 יהיה מהיר וקל יותר.  העברהבאופן שתהליך 

לעמיתים לבחור קופת גמל ולעבור בחירה הוסיף נדבך נוסף  בעצם הענקת חופש חוק קופות הגמל 

תמורה נוספת בשוק החיסכון הפנסיוני עשויה לחול כתוצאה מקופה לקופה ללא הגבלה מצד המעביד.

מקבלת טיוטת תיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה ומכירה של ניירות 

. במסגרת טיוטת התיקון הוצע, בין היתר, 2255ביולי  21, אשר פורסמה ביום 2221-ערך(, התשס"ט

ל את כספי באמצעות תאגיד בנקאי המתפעלקבוע כי לא ניתן יהיה להחזיק ולסלוק ניירות ערך 

עמיתים המנוהלים בחברה לניהול קופות גמל, בשל ניגוד העניינים שעלול להיווצר בעסקאות מסוג ה

זה. התיקון, ככל שיתקבל, עשוי להוביל לכך שחלק מהבנקים המתפעלים יודיעו על יציאה מתחום 

התפעול ואף להוביל להעברת תפעול קופות הגמל מהתאגידים הבנקאיים, אשר הינם גופים מפוקחים 

 עלי איתנות פיננסית, לגופי תפעול קטנים יותר.  ב

 על הפיקוח חוק תוקןבנוסף, כחלק ממהלך רחב של קידום ענף החיסכון הפנסיוני והפיכתו לדיגיטלי, 

 הסדרת את שרפכדי לא ,2225-"ההתשס(, פנסיוניים סליקה ומערכת שיווק)ייעוץ,  פיננסיים שירותי

לפי הוראת הממונה ובהתאם להוראות הדין, נבחר  .מרכזית פנסיונית סליקה מערכת של פעילותה

במסגרת מכרז ספק להקמת המערכת ולהפעלתה. הגופים המוסדיים חויבו על ידי הממונה על שוק 

ההון להיערך להתחברות למערכת הסליקה ולשימוש בה בהתאם לכללים שתפרסם המסלקה, כגון: 

, כללי הטמעת תוכנה שתידרש והכשרת עובדים. דרישות טכנולוגיות, ממשקי תקשורת ואבטחת מידע

פורסמו כללי מערכת ראשונים לשם התחברות למערכת סליקה פנסיונית  2254בחודש פברואר 

מרכזית, אשר מטרתם היא להכין את הגופים המוסדיים להתחברות למערכת ולשימוש בה. כדי לקדם 
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הממונה מעת לעת בדיקות  את היערכות הגופים המוסדיים לפעול באמצעות המסלקה, מבצע

 וביקורות לבחינת הטמעת ויישום כללי המערכת על ידי הגופים המוסדיים. 

            

הרווחיות בענף מושפעת בעיקר מגידול בנכסי הקופות והתחרות בין החברות  – בענף רווחיות

  בשיעור דמי הניהול וכן בתשואות על השקעות הקופה. ,בין היתר ,המנהלות המתבטאות

בנוסף, מסתמנת מגמת עליה בהוצאות הנובעת מדרישות הרגולציה ומדרישות השוק לגבי שירותי 

, ניהול סיכונים מחשוב ומתן שירותים ללקוחות, ניהול ההשקעות, דיווחים, אבטחת מידע, בקרות

 . ו'וכ

ת עם כניסתן של תקנות דמי הניהול החדשות והורדת שיעור דמי הניהול המקסימאלי אותו רשאי

החברה המנהלת לגבות מהיתרה הצבורה של העמיתים בקופות הגמל )לא כולל קרנות השתלמות( 

 צפויה ירידה בהיקף הרווחים של החברות המנהלות הפועלות בשוק. 

והיועצים הפנסיוניים ביטוח הסוכני שיווק וייעוץ פנסיוני בקשר לקופות גמל המבוצעים על ידי 

 . בין המוצרים מעבר עמיתיםהמתבטאת, בין היתר, בבענף תחרות מגבירים את ה

קושי לעמיתי קופת הגמל בכלל ולעמיתי הקופות בפרט בכל הקשור לניתוח סיכונים הקשורים  קיים

בפעילות קופות גמל וזאת לצורך ביצוע השוואות וקבלת מידע חיוני לקבלת החלטות . אגף שוק ההון 

פועל למסד ולהגדיר את מהות המידע הנמסר לעמיתים וכן לפרסם באתר הגמל נט נתונים שיעזרו 

אשר מציג את הסיכון הגלום  HSTDמפורסם מדד  2221תים לקבל החלטה. החל משנת לעמי

 בהשקעות הקרן ומשמש מדד השוואה בין הקרנות. 

 את להעביר ויבקשו ביטוח סוכני של אגרסיבי משיווק יושפעו רבים עמיתיםהחברה  תהנהל להערכת

 תוך שבניהולה הקרנות ילעמית שירותים להעניק תמשיך החברה. אחרות לקרנות חסכונותיהם

 לשימור ולפעול שבניהולה הקרנות עמיתי של מושכלות החלטות קבלת לצורך המידע מלוא חשיפת

 .שבניהולה החיסכון כספי

עמיתים שאינם   מלצרף מנועהלהדגיש ולציין כי החברה בעצם הגדרתה כמנהלת קופות ענפיות  יש

 . זו עובדים לקבוצת המוגבלת שלה התחרות יכולת לכך אי. הוראה עובדי סקטורעובדי 

 בקרנות חיובית מצבירה הנובעת הגמל בקופות חיובית צבירה של המגמה נמשכה הדוח בשנת

 לתגמולים בקופות צבירה שלילית או נמוכה מאוד של מתמשכת מגמה ישנה)כאשר  ההשתלמות

מיליון ש"ח לעומת סך של  341,124הסתכמו לסך של  35.8.2255הגמל ליום  קופות(. נכסי ופיצויים

  .3.1%-גידול  של כ 35.8.2254ליום  315,422

 לעומת 2.54% הייתה( 2255אוגוסט -2254)ספטמבר  הדוח לתקופת המצטברת הממוצעת התשואה

 השיגו( 2254אוגוסט -2253)ספטמבר  הדוח בתקופת. אשתקד המקבילה לתקופה 52.25% של תשואה

 .אשתקד"ח ש מיליון 4,115-כ של צבירה לעומת"ח ש מיליון 4,235 של חיובית  צבירה הקופות

 
 
 

 שינויים במאפייני עמיתים
 

 אין בתקופת הדיווח כל שינוי במאפייני העמיתים. 
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  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות

בכדי להשפיע מהותית  טכנולוגיים משמעותיים בחברה שיש בהםבוצעו שינויים מהלך שנת הדוח לא ב

 עוד בעניין זה ראה האמור בסעיף ג' לעניין המסלקה הפנסיונית.  על תחום הפעילות.

 

  גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והסיכונים החלים בו 8ד

 נדרשו הקופות להציג תשואות גבוהות על מנת למשוך בשוק, בשל התחרות הגוברת בשנים האחרונות

עמיתים. קופות אלו בדרך כלל השקיעו בהשקעות בעלות סיכון גבוה על מנת להשיג תשואות  אליהן

יש לבחון את תשואות קופות הגמל לאורך שנים ובהתייחס לרמת  חברה,גבוהות. לדעת הנהלת ה

 הסיכון הכוללת. 

רות פועלת במסגרת מדיניות ההשקעות על פי שיקולים כלכליים ורמות סיכון מוגד החברההנהלת 

 מראש.

מוניטין החברה לאורך זמן בתחום תשואת ההשקעות ניתן לציין כגורמי הצלחה בתחום זה את 

ואמינות החברה בעיני עמיתי הקרנות שבניהול החברה. בנוסף, להערכת הנהלת החברה גורמי הצלחה 

 נוספים בתחום פעילות החברה ההם: 

 מור התיק.חסכון בקרנות למורים ועובדי הוראה ושי ועידוד ההפצ .5

איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה וזמינה לעמיתים, תוך  .2

 הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

 ויעילות התפעול. הניהול והתפעולרמת הוצאות  .3

איכות ניהול ההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננסיים, תגובה מהירה להתרחשויות ולתהליכים  .4

 רתיות. בשוק, יצי

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.  .5

 הסתגלות לדרישות רגולטוריות המשתנות באופן תדיר. .1

 

 

 שינויים במערך הספקים    8ה
 

ספקי השרות בתחום התפעול, בתחום ההשקעות ובתחום המסחר בנכסי הקופות עובר בשנים  מערך

ובחלקם מתוך שינויים ענפיים   רגולטוריותהאחרונות שינויים שבחלקם נובעים מתוך דרישות 

 הנובעים מהצורך של גופים מנהלים פרטיים להיעזר בשירותי תפעול חיצוני )מיקור חוץ(. 

 

 סעיף כא' לדוח8 5לעניין שינויים במערך הספקים ראה פרק 
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 מחסומי הכניסה והיציאה  העיקריים של תחום הפעילות 8ו
 

קרנות ההשתלמות הינן קרנות השתלמות ענפיות ייחודיות בתחום ההוראה ומחסום הצטרפות לקרן 

  ההשתלמות מגולם בהגדרת "עובד הוראה" בתקנוניהן. 

 לכאורה לא קיימים מחסומי כניסה משמעותיים לתחום הפעילות מלבד:

 

הרגולציה המקדימות עמידה של קופת הגמל / קרן ההשתלמות ושל החברה המנהלת בדרישות  .5

אשר  הקרנות מוגדרות כקופות מפעליות חברה מנהלת, היתרי אחזקה והיתרי שליטה(.  ן)רישיו

 (.קופת גמל ענפית חברה מנהלתל מהון עצמי מינימלימיוחדת בחוק )כגון פטור  תהתייחסו וקיבל

ושאי המשרה התאמת נ ,מחייבת רישוי שווק פנסיוני בקרנותהפעילות  –מומחיות ידע וניסיון  .2

לתפקידם, ידע מקצועי נרחב והכרת החוקים והדינים הרלוונטיים, ניהול סיכונים, ניהול מערכות 

מידע, ניהול זכויות עמיתים, ניהול השקעות, והיכרות עם צרכי השוק והמתחרים. לצבירת ניסיון 

 .הקרנותבפעילות זו חשיבות רבה לשימור וגידול 

על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת  –)מסה קריטית(  יגודל מינימאל .3

 ת בו.ועומד הקרנותהמערכות וההשקעות, דרוש היקף צבירת כספים מינימלית אשר 

 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 8ז

קרנות פנסיה וקופות גמל, עשויים להיות מוצרים חלופיים זה  ,פוליסות ביטוח חיים ,להערכת החברה

טווח, מזכים בהטבות מס וניתן לשלב -לזה. זאת, כיוון שמוצרים אלו מספקים פתרונות לחיסכון ארוך

בהם כיסויים ביטוחיים עם דגשים שונים בכל אחד מהמוצרים. בעקבות רפורמת המוצרים, הפכו 

 רבה עוד יותר.המוצרים חלופיים זה לזה במידה 

קרנות ההשתלמות שונות מיתר מוצרי החיסכון הפנסיוני כיוון שהן מקנות אפשרות לחיסכון לטווח 

, מה גם שמדובר בחיסכון אין להן מוצר תחליפיהחברה בינוני, המזכה בהטבות מס ולפיכך להערכת 

 .2228הוני שבוטל בעבור קופות הגמל עוד בשנת 

וההשקעה )כגון תוכניות חיסכון בבנקים, קרנות נאמנות וכדומה(  ת החברה, מוצרי החיסכוןכלהער

עשויים להוות תחליפים לכספים נזילים בביטוח חיים ובקופות גמל ולכספים שמופקדים בבטוח חיים 

 ובקופות גמל, שאינם זכאים להטבות מס.

חלופה בין מוצרי לשינויים רגולטורים )בעיקר לשינויים בהוראות מס( יכולה להיות השפעה על מידת ה

 התחום למוצרים אחרים.

 

אולם, אין מוצר תחליפי לפעילות קרנות ההשתלמות במסלול הרגיל בנושא יציאה לשנת השתלמות 

במימון הקרנות. פעילות זו ייחודית לקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה ומתבטאת בין היתר בשיעורי 

 הפרשות מיוחדים לקרנות אלה.
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 מבנה התחרות  בתחום הפעילות ושינויים בו  8ח
 

המלצות ועדת בכר לניתוק קופות הגמל מהמערכת הבנקאית יצרו כר  – שינויים במבנה התחרות

חברות נמכרו למרבית קופות הגמל הבנקאיות  בתי ההשקעות הפרטיים נרחב לפעילות רכישה מצד 

 עקב כך. ומבנה תחרות בתחום השתנה לבתי השקעות הפרטייםהביטוח ו

 

כך גם הליכי מיזוג  מגמת התחרות ומעבר העמיתים בין הקופות נמשכת והתחרות נמצאת בעיצומה

בהכנסות דמי הניהול של הגופים קופות גמל  הנובעים, ככל הנראה ובעיקר כתוצאה מירידה 

המוסדיים שמקורה בתחרות האמורה אך גם כתוצאה משינויי חקיקה המגבילים את דמי הניהול 

אותן רשאיות לגבות החברות המנהלות והכל במקביל לעלייה בהוצאות הניהול, עלייה שרובה נובעת 

. שינויים אלה המלווים בשיווק אגרסיבי של הגופים המוסדיים, בשילוב מביצוע הוראות רגולטוריות

לשנה(  4%ביטול הבטחת התשואה )הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור עם 

הקרנות למצב של העברת  של החשיפה את המשיכו,  ת רווחים לעמיתים על פי תשואת הנכסיםוזקיפ

 של בדרך הדוח בתקופת גם ביטוי לידי הבאים, בעברכספים לקרנות אחרות בהיקף שלא היה ידוע 

אלפי ש"ח בתקופה  15,444 של לסךהסתכמה  אחרות לקרנותהעברה  .אחרות לקרנות העברות

אלפי ש"ח  42,423של  סך לעומתאלפי ש"ח(  1,835ברות בין מסלולים בסך המדווחת )כולל הע

אלפי  11,415 של וסךאלפי ש"ח(  55,555)כולל העברות בין מסלולים בסך  הקודמת הדוח בתקופת

הנהלת  .35.8.2253 ביום שהסתיימה בשנה אלפי ש"ח( 51,153)כולל העברות בין מסלולים בסך ש"ח 

לקבוצות עמיתים, בדרך של פתיחת מסלולי השקעה אשר מתאימים למיטב החברה פעלה למתן מענה 

 5.5.2252ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים. המסלולים החדשים עומדים לרשות העמיתים מיום 

לדעת ההנהלה, היתרונות  .23.2.2252אך בפועל הכספים הראשונים שהועברו אליהם היו ביום 

החדשים, התשואות המושגות בתיק ההשקעות ושיעור דמי  המושגים מעצם פתיחת מסלולי ההשקעה

הניהול הנמוכים הנגבים מעמיתי הקרנות,  באים לידי ביטוי בירידה המתמשכת של היקף העברות 

 כספים מהקרנות.

  

 דמי ניהול  8ט
 

בפועל  ןעל פי הוצאותיה גובות דמי ניהול ת אשר וענפי ותקופהחברה בהגדרתה היא חברה מנהלת של 

 העמיתים.החיסכון המצטבר של בשנה מ 2% -עד לבתקנות מס הכנסה ת התקרה שנקבעה במגבלו

הקרנות משלמות דמי ניהול לחברה המנהלת, לכיסוי הוצאותיהן  אשר משולמות  5.5.2255-החל מה

 על ידי החברה המנהלת.

 להלן יפורטו גובה דמי הניהול בכל קרן מקרנות ההשתלמות בנפרד:
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 מסלול רגיל:  – למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות 

של הוצאות הניהול, שהן על בסיס הוצאות הניהול בפועל וכוללות  את דמי  השיעור השנתי האפקטיבי

בכל  2.54% עמד על התפעול לבנק הבינלאומי, דמי ניהול תיק ההשקעות והוצאות הנהלה וכלליות

מהיתרה החודשית הממוצעת של הנכסים , (בכל המסלולים 2.51% -)שנה קודמת המסלולים בקרן

 נטו. 

א' לדוח( חושבו דמי הניהול על ההפקדות  5ראה פרק -)מועד השינוי המבני 35.52.2252עד ליום 

 15 ספטמברלשנה. החל מחודש  5%עד שנת תשנ"ו, דמי הניהול הינם בשיעור  המשוערכות כדלהלן:

דמי  2228. מחודש ספטמבר 5.1.5115 -מ החל משוערכות הפקדותלשנה על  2.44%הינם בשיעור 

  .5.1.2228-לשנה על הפקדות משוערכות החל מ 2.33%הניהול הינם בשיעור 

 הממוצעת כדלהלן: חודשיתדמי הניהול מחושבים על פי היתרה ה 5.5.2255החל מיום 

 2.21%תשע"א: 

 2.22%תשע"ב: 

 2.51%תשע"ג: 

 2.54%תשע"ד: 

 2.55%תשע"ה:

 דמי הניהול נבחן מעת לעת על מנת להתאימו לסכום ההוצאות בפועל מסך נכסי הקרן. רשיעו

 

  מסלול מקוצר: – קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

של הוצאות הניהול שהן על בסיס הוצאות הניהול בפועל וכוללות את דמי  השיעור השנתי האפקטיבי

השיעור של דמי הניהול ) ניהול תיק ההשקעות והוצאות הנהלה וכלליות, דמי המתפעלהתפעול לבנק 

בהתאם לדוחות הכספיים  השנתיים של החברה ומתבסס על יתרת הנכסים הממוצעת במהלך השנה 

במסלול הכללי והכשר  2.52% עמד על (ומתחשב בעדכון הפרשה להוצאות שנרשמו בדוחות הכספיים

 (.2.51%-ו ובמסלול האג"חוהכשר  במסלול הכללי 2.55% -במסלול האג"ח )שנה קודמת 2.28%-ו

 

 מבנה ניהול השקעות, אופן ניהולן ומבנה התיק 8י

  ההשקעותוועדת מבנה 

. הוועדה מונה חמישה חברים בהתאם להוראות כל דין חברי הוועדה ממונים ע"י דירקטוריון החברה

כיו"ר הועדה. חברי הוועדה הינם חברים הם נציגים חיצוניים כאשר אחד מהם משמש גם  3ומתוכם 

  בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש.

, בהמשך למדיניות הכללית מתווה הקרנותמתווה את המדיניות הכללית של השקעות  הדירקטוריון

את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי ההשקעה המותרים, וועדת ההשקעות 

 . ר כל אחד מבין מסלולי ההשקעה בכל אחת מהקרנותבעבוסדרי גודל ועיתויי ההשקעה 

ככלל, משקיעה החברה במגוון אפיקים כגון: אג"ח ממשלתיות וקונצרניות סחירות, מניות וניירות 

ריבית  ושאינ ונכסים שקעהכגון מניות לא סחירות קרנות ה סחירים לא נכסיםו  סחירים אחרים ערך

  .ועוד( והלוואות מותאמות ופיקדונות, )אג"ח
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וסמכות כל אחד  בקרנותועדת ההשקעות קובעת כללים ונהלים בנוגע לדרך קבלת החלטות ההשקעה 

ת יחסי הגומלין בין הועדה למנהל ההשקעות קובעת אליך. ועדת מהגורמים המעורבים בתה

מדווח מידי ישיבה של ועדת ההשקעות של  השקעותמנהל ה המבצע את ההשקעות בפועל.השקעות ה

ביצוע  אשר למבנה תיק ההשקעות, עסקאות בניירות ערך שנעשו מאז הישיבה האחרונה,ב החברה

ועדת ההשקעות מקבלת החלטה בדבר מדיניות ההשקעה . ותיה וסקירה כלכלית של שוק ההוןהחלט

 ליישמה בפועל. השקעותברמת האפיק ומנחה את מנהל ה החברהשל 

 

על הדיווח. ועדת ההשקעות מוודאת את ביצוע ועדת ההשקעות קובעת נהלי בקרה ופיקוח כמו כן, 

  המדיניות שנקבעה ועוקבת באופן שוטף אחר ביצוע החלטותיה.

 המדווחת בשנהועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים ובמידת הצורך גם בין אותם מועדים. 

 8פעמים  32 הוועדה התכנסה

 

 ועדת אשראי ופורום חוב

 אשראי ופורום חוב.  ועדתוההשקעות פועלים  ועדתולצד 

 

אשראי אחראית על אישור מראש של כל העמדת אשראי אגב פעילות השקעות אשר אינו  עדתוו

 ועדת ידי על השנקבעאו החלטה אחרת  שיעור ,סכום מעל, לווים ולקבוצתאשראי מוחרג ללווה בודד 

  .ועל פי נהליה המנחים על דרכי הטיפול באשראי ההשקעות

בחין בין חובות בעיתיים לחובות אחרים, מצב חוב. מ ביצוע תהליך הערכתאחראי על  פורום החוב

ובכושר הפירעון שלהם, דיווחים של  הלוויםבהתבסס, בין היתר על שינויים במצבם הפיננסי של 

  שונים נוספים.אינדיקאטורים ו לרשות ניירות ערך החברה המנפיקה

 ניהול ההשקעות

קרן המסלול הבינלאומי הראשון לישראל ניהל את  השקעות של  הבנק 35.52.2252עד ליום  .5

 הרגיל ובנק מסד ניהל את ההשקעות של קרן המסלול המקוצר.

חתמה החברה  ת, המונעות מהבנקים להמשיך בניהול ההשקעות,ומגבלות רגולטורי עקב .2

 על הסכם ניהול השקעות עם חברת מודוס סלקטיב ניהול וייעוץ השקעות 2252בסוף שנת 

ועד אוגוסט  2255 בשליטת הבנק הבינלאומי, כך שהחל מינואר בע"מ )להלן: "מודוס"(,

  על ידי מודוס.  התבצע, נותניהול ההשקעות של הקר 2255

במתכונת  1.8.2255-מהבנק מלתת שירותים החל מההמונעות המגבלות הרגולטוריות, לאור  .3

בו נבחר בית ההשקעות  הנוכחית, ביצעה החברה תהליך לבחירת מנהל השקעות, אשר

   .2255פסגות ניירות ערך בע"מ )להלן: "פסגות"( אשר החליף את מודוס החל מאוגוסט 

החברה הגיעה לסיכום ומינתה את חברת מודוס כמתאם בין ההנהלה ומנהל ההשקעות  .4

 החדש )"פסגות"(.

 ( לדוח.3ה ) 2לעניין מיזוג מודוס עם יובנק ניהול ראה פרק 
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נקבעת ע"י ההנהלה ובהמלצת ועדת ההשקעות אשר קובעת הקצאת  הקרנות של ההשקעה מדיניות

 הנכסים בהתחשב בהערכות החברה ובתחזיות לכל אפיק השקעה וכן בסיכונים הגלומים בו.

החלטות ההשקעה מתבססת על מחקר אנליטי של המגמות בשווקים וניתוח מעמיק של שוק  קבלת

כה שוטפת לגבי התפתחויות הכלכליות המשפיעות על המניות והאג"ח. מעבר לכך, מתבצעת הער

השווקים בארץ ובעולם וקביעת מדיניות ההשקעה לגבי פילוח גיאוגרפי של תיק ההשקעות ומידת 

 החשיפה לסקטורים השונים. 

  להלן פירוט מבנה תיק ההשקעות בהתייחס לכל קרן השתלמות בנפרד: 

 

  מסלול רגיל: – ומפקחים קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים

   מסלול כללי  

  518..80.13   518..80.14   

  
אלפי 
 ש"ח 

אחוז מסך 
 הנכסים

 אלפי ש"ח   
אחוז מסך 

 הנכסים
גידול8)קיטון( 

 באחוזים

 25.11%- 5.44% 244,382   4.21% 511,535 מזומנים ושווי מזומנים

 5.14% 41.24% 2,525,425   44.58% 2,251,132 נכסי חוב סחירים

 55.14%- 1.54% 282,115   5.45% 251,584 נכסי חוב שאינם סחירים

 5.24%- 54.48% 151,285   54.32% 145,121 מניות

 4.54% 24.58% 5,254,815   28.43% 5,341,854 השקעות אחרות

 33.33% 2.21% 2,854   2.28% 3,422 אחרים

  522.22% 4,552,513   522.22% 4,114,852 סך הכל נכסים
 

   מסלול כשר  

  518..80.13   518..80.14   

  
אלפי 
 ש"ח 

אחוז מסך 
 ההשקעות

 אלפי ש"ח   
אחוז מסך 
 ההשקעות

גידול8)קיטון( 
 באחוזים

 52.18% 5.45% 4,585   1.32% 5,444 מזומנים ושווי מזומנים

 55.45%- 15.41% 44,131   55.83% 44,422 נכסי חוב סחירים

 21.35% 32.43% 23,125   45.34% 35,155 השקעות אחרות

 128.54% 2.24% 44   2.55% 442 אחרים

  522.22% 43,282   522.22% 81,242 סך הכל נכסים
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   מסלול אג"ח  

  518..80.13   518..80.14   

  
אלפי 
 ש"ח 

אחוז מסך 
 ההשקעות

 אלפי ש"ח   
אחוז מסך 
 ההשקעות

 גידול8)קיטון(
 באחוזים

 12.12%- 4.44% 134   2.18% 54 מזומנים ושווי מזומנים

 2.21%- 12.32% 4,858   12.42% 4,511 נכסי חוב סחירים

 4543.18% 2.51% 51   8.88% 441 השקעות אחרות

 2.22% 2.24% 3   2.24% 3 אחרים

  522.22% 8,554   522.22% 8,422 סך כל הנכסים

 

ראה פרק ג לדוח הדירקטוריון של -מצבן הכספי של הקרנות ותוצאות פעילותן בתקופה הנסקרת לעניין תאור

 החברה8

  :מקוצרמסלול  –קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

   מסלול כללי  

  518..80.13   518..80.14   

  
אלפי 
 ש"ח 

אחוז מסך 
 הנכסים

 אלפי ש"ח   
אחוז מסך 

 הנכסים
גידול8)קיטון( 

 באחוזים

 24.54% 3.44% 54,444   4.44% 23,238 מזומנים ושווי מזומנים

 5.11%- 52.24% 242,435   41.28% 234,542 נכסי חוב סחירים

 5.85%- 4.33% 22,554   4.25% 22,552 נכסי חוב שאינם סחירים

 2.12% 54.45% 14,551   54.54% 42,241 מניות

 4.35% 25.43% 558,445   24.32% 535,131 השקעות אחרות

 22.22% 2.25% 232   2.21% 325 אחרים

  522.22% 415,824   522.22% 483,245 סך הכל נכסים

 

   מסלול כשר  

  518..80.13   518..80.14   

  
אלפי 
 ש"ח 

אחוז מסך 
 ההשקעות

 אלפי ש"ח   
אחוז מסך 
 ההשקעות

גידול8)קיטון( 
 באחוזים

 5.43% 1.85% 285   4.58% 358 מזומנים ושווי מזומנים

 52.38%- 12.42% 2,525   54.42% 2,454 נכסי חוב סחירים

 51.25% 32.22% 5,321   38.42% 5,151 השקעות אחרות

 13.52%- 2.21% 52   2.22% 5 אחרים

  522.22% 4,524   522.22% 4,181 סך הכל נכסים
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   מסלול אג"ח  

  518..80.13   518..80.14   

  
אלפי 
 ש"ח 

אחוז מסך 
 ההשקעות

 אלפי ש"ח   
אחוז מסך 
 ההשקעות

גידול8)קיטון( 
 באחוזים

 81.44%- 55.52% 228   5.51% 22 מזומנים ושווי מזומנים

 1.52% 41.12% 5,232   83.15% 5,558 נכסי חוב סחירים

 12.12% 4.45% 522   54.35% 518 השקעות אחרות

 1.14%- 2.55% 2   2.54% 2 אחרים

  522.22% 5,342   522.22% 5,382 סך הכל נכסים

 

ראה פרק ג לדוח הדירקטוריון של -לעניין תאור מצבן הכספי של הקרנות ותוצאות פעילותן בתקופה הנסקרת

 החברה8

 

 מוצרים ושירותים 8יא

פירוט להלן . במעמד שכירלעובדי הוראה שתי קופות גמל מסוג קרנות השתלמות החברה מנהלת 

 :35.8.2254נכון ליום   המוצרים בהתייחס לכל קרן השתלמות בנפרד

 

 

 בנוגע למדיניות ההשקעה של  קרנות ההשתלמות ראה סעיף יב' לעיל.

: העובד ומעבידו מסלול רגיל – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים בהתייחס ל

מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של חצי 

הינו לתקופה של שש שנים  ן(. החיסכו8.4% –וחלק מעביד  4.2% –מהפקדתו של המעביד )חלק עובד 

 שנים לצורך יציאה לשנת השתלמות בהתאם לתקנות הקרן. 8שנים עד  4 –עם אפשרות הארכה ל 

: הפקדות מסלול מקוצר – קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםבהתייחס ל

 - 4.5%והמעביד   2.5%עובד  –העובד והמעביד הן דומות לאלו של כלל קרנות ההשתלמות במשק 

ם אשר אינם רשאים לחסוך במסלול הרגיל מפאת גילם או למורים . המסלול מיועד בעיקר למורי2.5%

 העובדים חלקית במקביל לשנת השבתון לה הם זכאים במסלול הרגיל.

 

)נתונים  שם הקרן

 מאוחדים(

מועד  סוג הקופה

 הקמה

היקף הפקדות 

הדוח  בשנת

 ש''ח( )במיליוני

 צבירה נטו

)במיליוני 

 ש''ח(

ם נטו נכסי

)במיליוני 

 ש''ח(

קרן השתלמות למורים 

סמינרים תיכוניים, מורי 

  מסלול רגיל -ומפקחים

 

 

 4,443 88 444 5115 קרן השתלמות 

קרן השתלמות למורים  

תיכוניים, מורי סמינרים 

 קרן השתלמות    מסלול מקוצר -ומפקחים

 

5115 12 52 484 
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 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 8יב

הוצאותיה מחושבות לפי החברה  אינה למטרות רווח. בהתאם, הכנסות  העל פי תקנון החברה, פעילות

מדמי הניהול הנגבים מהקרנות שבניהולה )למעט הכנסות חריגות לא מהותיות והתקבלו  בפועל

 השקעות נכסי העמיתים. התשואה על מ ונבעהקרנות המנוהלות על ידי החברה הכנסות  נוספות(.

 

  מוצרים חדשים  8יג

  לא הפיצה מוצרים חדשים. , החברהבשנת הדוח

)מסלול רגיל ומסלול מקוצר( אשר נכנסו החברה הקימה שני מסלולי השקעה חדשים בשתי הקרנות 

: מסלול בו ההשקעות כפופות לכללי ההלכה היהודית )מסלול "כשר"( 5.5.2252לתוקפם החל מיום 

ומסלול אג"ח ללא מניות. פתיחת המסלולים כאמור אושרה על ידי  הממונה. המסלולים החדשים 

 .8.55.2252-ובמסלול המקוצר ב 23.2.2252-החלו לפעול במסלול הרגיל ב

 

  עמיתים 8יד

, הן בסקטור הממשלתי )עובדי משרד החינוך במעמד שכיר בלבדעובדי הוראה החברה כוללת עמיתים 

 . ועובדי רשויות מקומיות והן בסקטור הפרטי )עובדי בתי ספר פרטיים(

לעניין ניתוח זכויות העמיתים כולל פירוט נתונים בדבר  בדוח סקירת ההנהלה של הקרן 0ראה פרק 

 משך חיים ממוצע בחיסכון וחסכונות שהבשילו ,הפקדות, משיכות והתפלגות העמיתים לפי וותק

 בהתייחס לכל קרן השתלמות בנפרד.

 
 

 שווק והפצה )רישום והצטרפות( 8טו
 

החברה אינה פועלת לשיווק הקרנות שבניהולה. ההצטרפות לקרנות נעשית באמצעות המעסיקים או 

 העמיתים. החברה עומדת לרשות המעסיקים והעמיתים לבירורים ולמתן שירותים שונים. 

 

 תחרות  8טז

החקיקה הכלולה ברפורמה בשוק ההון, אשר אילצה את התאגידים הבנקאים להיפרד מאחזקותיהם 

 ,2228עם כניסתה של רפורמת הניוד לתוקפה באוקטובר וכן,  מל ובחברות ניהול קופות גמלבקופות ג

לשינוי משמעותי בשוק קופות הגמל. עסקאות אלה הכניסו לענף "שחקנים חדשים"  וגרמו  והביא

 מצד החברותבין היתר, בפעילות שיווקית נמרצת התחרות בענף. תחרות שהתבטאה,  להגברת

קופות הגמל, חשופה לתחרות הגוברת בשוק חברה מנהלת של ככל ת הגמל. החברה, ות של קופוהמנהל

התחרות בתחום מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהול, על הזכות לניהול חשבונות עמיתים. 

ים, ברמת השירות ובפתרונות בכיסויים הביטוחיים, בקיומם או העדרם של מקדמי קצבה מובטח

 ים משלימים.ביטוחי
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יחד עם  3.54%בשיעור של   הוא 35.8.2255 ליוםשל החברה מתוך סך נכסי קרנות ההשתלמות  חלקה

זאת יש לזכור כי המסלול הרגיל, ככל שמדובר בעמיתים פעילים, הוא ייחודי ואינו בר השוואה 

 לקרנות השתלמות אחרות במשק.

לה שמיוצגת על ידי במסלול הרגיל ובהתייחס לעמיתים פעילים המתחרה העיקרית היא קרן מקבי

 ארגון המורים העל יסודיים.

במסלול המקוצר וכן, לעמיתים בלתי פעילים במסלול הרגיל )בייחוד הפנסיונרים מבינם( קרנות 

כלל בתי ההשקעות הפרטיים מהוות תחרות אשר באה לידי ביטוי בהיקפי העברות ההשתלמות של 

 .האחרונות שלוש השניםב גברוהיקפיהן כאמור  אשר

 

 ההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות זה, מתבצעת במספר מישורים:

לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות( בראש וראשונה  – תחום פעילות ייחודי לחברה

 בשום חברה מתחרה בתחום קופות הגמל. קייםשאינו 

 .מערכות המיכון ושיפור באמצעות שיפור שיטות עבודה – התייעלות תפעולית

החברה מטפחת הון אנושי מקצועי, בעל ידע בתחומי הפעילות של החברה,  – ור השירות ללקוחשיפ

 לצורך מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה. 

 בהנחיית ועדת וההשקעות.  מנהל ההשקעותבאמצעות  – שיפור התשואות לעמיתים

ביקוש מצידם כפי מוצרים המותאמים ל העמידה לרשות העמיתיםהחברה   פיתוח מוצרים נוספים

שלמדה מניתוח ההעברות שבוצעו לקופות אחרות ומשיחות עם עמיתים )מסלול כשר ומסלול ללא 

 מניות(.

 
 עונתיות 8יז

 

הינן על בסיס חודשי ועובדי  רנותאינו מאופיין בעונתיות. ההפקדות לק החברהתחום פעילות של 

עם זאת, עיקר ההצטרפויות לקרן מתבצעות . ל עתההוראה רשאים להצטרף לקרנות ההשתלמות בכ

.  חודשים ספטמבר חודשים ספטמבר עד דצמבר מידי שנה –ברבעון הראשון של שנת הלימודים 

ואוקטובר מאופיינים במשיכות מוגברות עם הגיעם של החשבונות לבשלות לצרכי משיכה עם תום שם 

 .מערכת ההוראה עם תום שנת הלימודים שנים מיום ההפקדה הראשונה או עזיבתם של מורים את 1

 

 רכוש קבוע ומתקנים 8יח
 

חברה משרדים בשכירות ה תלהנהלכלשהם. החברה אינה בעלת רכוש קבוע או מתקנים מהותיים 

  .וריהוט משרדי מחשוביהרכוש הקבוע הינו ציוד בתל אביב.  8המלך  בבית אמות המשפט, רח' שאול

 

 נכסים לא מוחשיים 8יט
 

  מאגרי מידע 
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. המידע קרןאשר במסגרתם נשמרים הנתונים הנמסרים על ידי עמיתי הרשומים מאגרי מידע  לחברה 

כולל מידע שנמסר על ידם בעת הצטרפותם ובעדכוני הפרטים  רןהצבור במאגרים אודות עמיתי הק

במאגר ממוחשב מחויבת על פי הוראות הדין.  של פרטים אלו שמירתםתקופת חברותם בקרן. במהלך 

 החברה בתפעול השוטף של עסקיה.המידע משמשים את  ימאגר

 

מונתה מנהלת מערכות מידע כדי להבטיח את ניהולן התקין של מערכות המידע ואת  2252החל ממרץ 

במהלך תקופת  תמיכתן בפעילות העסקית והוראות הדין, תוך הקפדה על שמירת זכויות העמיתים.

ביצוע  י תכנית העבודה לשנת תשע"ב שכללה:על פבתחום אבטחת המידע, פעלה החברה הדוח, 

הערכת סיכונים בשילוב הערכת הסיכונים שבוצעה ע"ס חוזר ניהול טכנולוגיות מידע, סקר תקשורת, 

להתאמת החברה לדרישת חוזר אבטחת מידע, וכן סקרי אבטחת מידע אצל הספקים המרכזיים סקר 

של מדיניות ונהלי אבטחת המידע. תכנית של החברה. לאור הנחיות חוזר אבטחת מידע בוצע עדכון 

ושינויי המדיניות אושרו על  52/2255העבודה בתחום אבטחת המידע אושרה ע"י הדירקטוריון בחודש 

  .2253 נובמברידו בחודש 

החברה מקיימת אחת לרבעון ישיבת ועדת היגוי, ואחת לחודש מתבצעת בקרה על קיום מדיניות 

   הרשת. אבטחת המידע בתשתיות מול מנהל

 

 הון אנושי    8כ
 

הניהול השוטף של החברה מתבצע באמצעות יו"ר דירקטוריון פעיל )נציג המתמנה על ידי המדינה(, 

עובדי מזכירות החברה.  1מזכיר/מנכ"ל )נציג המתמנה על ידי הסתדרות המורים בישראל( וצוות של 

 כמו כן, החברה נעזרת במספר יועצות בפריסה ארצית לצורך ייעוץ לעמיתים בנוגע ליציאה לשנת

השתלמות ובניית תוכנית ההשתלמות שלהם. החברה נעזרת במיקור חוץ לצורך איוש משרות מנהל 

כספים, מבקר פנים, מנהל מחלקת הבקרה על ההשקעות, מנהלת מערכות מידע, מנהל אבטחת מידע, 

יועץ משפטי, יועץ לעניין בקרה על הדוחות הכספיים, מנהל ההשקעות, יו"ר ועדת השקעות, יו"ר ועדת 

עובד החברה בהתאם  הינו 5.1.2254מיום אשראי, ממונה אכיפה, רכזת פורום חוב, מנהל סיכונים )

( ומתאם ההשקעות. תפעול הקרנות המנוהלות על ידי החברה נעשה באמצעות להוראות הרגולציה

 ספקי שירותי תפעול חיצוני, כמתואר לעיל.

 שינויים הנדרשים על פי החוק. בהתאם לצוות הניהול כאמור לעיל, פועלת להכשרת  חברהה

 

בעניין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים  בהתאם לחוזר אגף שוק ההון -מדיניות תגמול נושאי משרה 

ראה  – 2221-1-24ביטל את חוזר גופים מוסדיים   52.4.2254מיום  2254-1-2)חוזר גופים מוסדיים 

כי כל נושאי וקבעה חברה י משרה בבמדיניות תגמול של נושא דנה החברההנהלת הרחבה להלן( 

תלוי לא יקבלו תגמול כלשהו מעבר לשכר. השכר נקבע על פי הסכמי שכר אשר אינו  בחברההמשרה 

 בתוצאות העסקיות או בשווי נכסי הקרנות.
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ין, כי מדיניות השכר בקרנות, לרבות אופן קביעת השכר ורמות השכר, אושרה בדירקטוריון יצו

 .ירקטוריון בסוגיה זובהתבסס על חוות דעת מומחה, שניתנה לדהקרנות, בין היתר 

 

בהתאם  לביצוע ההתאמות במסמך מדיניות התגמול של החברה  בתקופת הדוח פעלה החברה כמו כן,

את  החברה  בחנהבמקביל,  להוראות הרלוונטיות בחוזר מדיניות תגמול ולמאפייני התגמול בקרנות. 

מנגנון  לפיו מצג שיכללו כך לתיקון הסכמי מיקור החוץ ופעלהרה, חוץ בהם היא קשוההסכמי מיקור 

התגמול של עובדים המועסקים על ידי נותן שירות במיקור חוץ, שיש להם השפעה על פרופיל 

 מדיניות חוזר עקרונות עם עקבי יהיה, ידה על המנוהלים החיסכון ספיהסיכונים של החברה או על כ

 .תגמול

 

 ספקים ונותני שירותים 8כא
 

 שרותי תפעול 18

 החברה  מקבלת שירותים  לצרכי תפעולה השוטף ממספר גופים לפי הפירוט להלן:

 מסלול רגיל:  – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםעבור קרן השתלמות למורים  181

 54-ב. זוהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בדבר תפעול קרן  עםלחברה הסכם 

נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם המקורי במסגרתה הותאמו הוראות  2252באוקטובר 

ההסכם למצב הדין והשירותים הניתנים על ידי הבנק הבינלאומי בפועל. ההסכם  הוארך עד 

עם מנגנון הארכה אוטומטי לאחר מכן. עוד במסגרת התוספת הותאם  35.52.2254ליום 

בגין שירותי התפעול  1.8.2255ום שיעור דמי התפעול שמשולם לבנק הבינלאומי החל מי

 דמי. בתוספת כהגדרתם המנוהלים הנכסים של המוערך מהשווי 2.5%לשיעור שנתי של 

. בהתאם להתפתחויות בשוק וירידת מחירים בשיעורי עמלות לחודש אחת משולמים התפעול

הנהלת החברה  הגיעההתפעול המשולמות לגורמים המתפעלים קופות גמל הפועלות בשוק, 

להסכמות עם הבנק הבינלאומי, שעוגנו בתוספת נוספת להסכם המקורי שנחתמה ביום 

 שתשולם התפעול עמלת לשיעור ביחס, היתר בין(, "השלישית"התוספת )להלן:  32.4.2254

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

המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות )"ח שמיליארד  55

 55 מעל נכסים בהיקף. 2.21% הינו התפעול דמישיעור - חברה מנהלת בע"מ( – וגננותלמורים 

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים  "חש מיליארד

 השתתפותעל  סוכם ןמו ככ. 2.215% הינו התפעול דמי שיעור  חברה מנהלת בע"מ( – וגננות

של השינויים שהוסכמו  תוקפםשל החברה המנהלת שהוסכמו מראש.  הוצאות בסוגי הבנק

 רקע על. 5.5.2254בין הצדדים ועוגנו במסגרת תוספת שלישית להסכם התפעול הנו מיום 

ים לחברה מנהלת והוראות רגולטוריות מטעם הממונה לעניין שירותים הניתנ הנחיות

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

, היתר ביו, נוספו הרביעית בתוספת(. "הרביעית"התוספת רביעית להסכם המקורי )להלן: 
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להתאמת כן ( ו      SLA) ביצועים ודרישת שירותים לרמת הבינלאומי הבנק מטעם התחייבויות

מנגנון התגמול של עובדים הנותנים שירותים לקרנות מטעם הבנק הבינלאומי לעקרונות חוזר 

 .54.8.2255התוספת הרביעית נחתמה ביום אגף שוק ההון העוסק במדיניות תגמול. 

 

   

 מסלול מקוצר:  – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםעבור קרן השתלמות למורים  180

דמי התפעול . הסכם עם בנק מסד בע"מ לתפעול קרן זו לחברהה הי 35.52.2253עד ליום 

, בנק מסד 2252החל מחודש פברואר  מסך הנכסים. 2.5%המשולמים הינם בשיעור שנתי של 

 ,להסכמות בין החברה בהתאםמספק את שירותי התפעול לקרן באמצעות הבנק הבינלאומי. 

עם בנק מסד החל מיום  החברה סיימה את התקשרותה, והבנק הבינלאומי בנק מסד

בגין תפעול הקרנות  התפעולאת עמלת  החברה משלמת 5.5.2254מיום החל ו 35.52.2253

 הבינלאומי. המקוצרות ישירות אל הבנק 

 בהגדרתהחברה הגיעה להסכמה עם הבנק הבינלאומי להכללת הקרנות המקוצרות  הנהלת

מהנכסים  2.215%-ל התפעול עמלת ולעדכוןקרנות המתופעלות על ידי הבנק הבינלאומי ה

  הוראות הסכם התפעול והתוספות לו. פי עלוהכל 

 

 חברה מצטטת 08

בעקבות מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים -חברת מרווח הוגן בע"מ

, נבחרה חברה חדשה, 2221ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים שערך אגף שוק ההון באוקטובר 

לספק שירותים מתן שיעורי ריבית לשערוך נכסים לא סחירים )עד  25.3.2255מיום אשר החלה 

 סיפקה את השירות חברת שערי ריבית(. 22.23.2255ליום 

 

 

 ז'אנותני שירותי ברוקר 58

' )קניה ומכירה של ניירות הליך תחרותי לקבלת שירותי ברוקראז חברהערכה ה 2255במהלך שנת  -

בנק לאומי , ברוקרים: אי.בי.אי שירותי בורסה בע"מ 55ערך(. במסגרת ההליך התקשרה הקרן עם 

התאחדו בתי ההשקעות דש ומיטב  2253' בע"מ )במהלך שנת ברוקארזדש  מיטב, לישראל בע"מ

, ירות ערך בע"מפסגות ני, (שינוי ללא דש ממיטב' הברוקראזוהחברה ממשיכה לקבל את שירותי 

בנק ירושלים בע"מ, הבנק הבינלאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ,  בנק דיסקונט בע"מ,

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ואופנהיימר ישראל אופקו 

ם למשך סכומי העמלות שנקבעו בהליך התחרותי יעמדו בתוקפ (."רוקרים"הבבע"מ )להלן ביחד: 

 תקופה של שלוש שנים. 
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 שינויים בניהול ההשקעות והתפעול של הקרנות 48

מהבנקים להמשיך בניהול ההשקעות של קופות גמל החל  אשר מנעו עקב מגבלות רגולטוריות,  .א

על הסכם ניהול השקעות עם חברת מודוס  2252חתמה החברה בסוף שנת  ,1.8.2255 מיום

בשליטת הבנק הבינלאומי, כך הנמצאת ניהול וייעוץ השקעות בע"מ )להלן: "מודוס"(,  סלקטיב

, הן קרן המסלול הרגיל והן קרן המסלול , ניהול ההשקעות של הקרנות2255שהחל מינואר 

דמי הניהול בגין ניהול ההשקעות בקרן המסלול  ,התבצע על ידי מודוס. לפי ההסכם המקוצר,

דמי ניהול התפעול המשולמים לבנק הבינלאומי, כמפורט לעיל, ו הרגיל היו כלולים בדמי

 2.235%-החלק השנים עשר מ עמדו על המסלול המקוצר  בקרן החודשיים בגין ניהול השקעות 

 )כולל מע"מ(. 

פסגות ניירות ערך בע"מ  2255לאור המגבלות הרגולטוריות כאמור לעיל, החל מאוגוסט 

עם  םהסכפי ה לההשקעות של שתי הקרנות בניהול החברה. ע)להלן:"פסגות"( נבחרה למנהלת 

  2דמי הניהול השנתיים בשלוש שנות ההתקשרות הראשונות יסתכמו בסך כולל של פסגות, 

(  לכלל נכסי הקרנות שבניהול החברה )ובחברת קרנות )כולל מע"מ מיליון ש"ח לשנה 

מהיקף הנכסים המנוהלים  2.253%השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ( העומדים על 

 כי, עודההסכם עם פסגות קובע  .(2.2551% -35.8.2254)ליום  35.8.2255של הקרנות נכון ליום 

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

על  (."ממע)כולל  המנוהלים הנכסים מהיקף 2.255%-מ עשר השנים החלק שיעור על החודשיים

וספת ת 54.4.2255נחתמה ביום פסגות, בין ועל פי הסכמות בין החברה ל אף האמור בהסכם זה

הראשונה נכללה  . במסגרת התוספת("הראשונה"התוספת ראשונה להסכם עם פסגות )להלן: 

 הרביעית מהשנה החל יהול להם תהא זכאים פסגות, לפיהןהתייחסות להסכמות ביחס לדמי הנ

)כולל  לשנה ש"ח 2,322,222 בסך ניהול לדמי זכאית תהא פסגות, שנתיים ולמשך, להתקשרות

בנוסף, במסגרת התוספת התווספו הוראות בהתאם להנחיות הממונה על אגף שוק מע"מ(. 

פסגות לקיום הוראות ההון לעניין אבטחת מידע וניהול המשכיות עסקית ובכלל זה, התחייבות 

  עסקית בשעת חירום.לעניין אבטחת מידע והמשכיות 

"התוספת נחתמה תוספת נוספת להסכם ניהול ההשקעות עם פסגות ) 58.1.2255ביום 

הוראות על רקע הנחיות רגולטוריות מטעם  (. במסגרת התוספת השנייה נוספו להסכם"שנייהה

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

התחייבות נוספת להתאמת מנגנון התגמול כן       ( וSLAרמת שירותים ודרישת ביצועים )פסגות ל

של עובדים הנותנים שירותים לקרנות מטעם פסגות לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק 

 במדיניות תגמול. 

  

 2עם יובנק ניהול ראה פרק המשמשת כמתאם בין הנהלת החברה לפסגות,  ,לעניין מיזוג מודוס

 ( לדוח.3ה)
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ספקי במתכונת ההתקשרות עם גם שינויים  ערכההחברה על מנת לעמוד בהוראות הדין,  .ב

 שירותי התפעול של הקרנות, כמפורט להלן:

 2.25%דמי התפעול של קרן המסלול המקוצר משיעור שנתי של  2255הופחתו החל מינואר  -

 .2.5%לשיעור שנתי של 

ל של קרן המסלול הרגיל מהשיעורים ודמי התפע 2255הופחתו החל מחודש ספטמבר  -

 .מסך הנכסים 2.5%של שנתי לשיעור המפורטים לעיל 

 מקורן ואשר בעבר המתפעל נשא בהן אשר מסוימות בהוצאות נושאת החברה ,במקביל

  .הרגיל במסלול המשתלמים לעמיתים ההשתלמות שנת ובתפעול הקרנות של המיוחד באופי

נחתמה תוספת נוספת להסכם המקורי עם הבנק הבינלאומי הראשון  32.24.54ביום  

לישראל בע"מ, במסגרתו הוסכם על הפחתת שיעור עמלת התפעול שתשולם לבנק, כמפורט 

 בסעיף  כה'. 

במסגרת תוספת  ,פעם נוספת של הקרן הרגילה התפעול עמלת הופחתה 5.5.2254מיום  החל -

נכללו גם  ,השלישית התוספת במסגרת. הבינלאומי הבנק עםשלישית להסכם המקורי 

הקרנות המקוצרות שבניהול החברה בהגדרת קופות הגמל המתופעלות על ידי הבינלאומי 

 .32.4.2254 ביום נחתמה האמורה התוספת ועודכנה עמלת התפעול שתשולם לבנק בגינן.

מנהלת במסגרת מיקור חוץ, על מנת לעמוד בהוראות הדין לעניין שירותים הניתנים לחברה  -

תוספת רביעית להסכם המקורי עם הבנק הבינלאומי, כמפורט  54.8.2255 נחתמה ביום

 א לעיל.2בסעיף 

 

 מיקור חוץ 38

להגדיר  מבקשזה  חוזרבגופים מוסדיים.   חוץ מיקור לענייןפורסם חוזר האוצר  2253שנת  במהלך

 לגיבוש כללים קובעבמיקור חוץ וכן,  פעילות מהותית של החברה ביצועלעניין  העקרונותאת 

, וכן קובע שיקולים שיש להביא בחשבון בעת המוסדי הגוף ידי על חוץ למיקור בנוגע מדיניות

 שצריכים עבודה תהליכי מפרטקבלת החלטה על ביצוע מיקור חוץ בידי הגוף המוסדי, וכן 

 .חוץ מיקור ביצוע באמצעות מהותית פעילות הוצאת לעניין בחברה להתקיים

 , מנהל סיכוניםפנים מבקרנעזרת במיקור חוץ לצורך איוש משרות מנהל כספים,  החברה, כיום

מחלקת הבקרה על  מנהל, יהיה עובד החברה בהתאם להוראות הרגולציה( 5.1.2254)מיום 

, יועץ משפטי, יועץ לעניין בקרה על הדוחות מידע אבטחת מנהל, מידע מערכות מנהלתההשקעות, 

 פורום רכזת, אכיפה ממונהמנהל ההשקעות, יו"ר ועדת השקעות, יו"ר ועדת אשראי,  הכספיים,

 8ההשקעות ומתאם חוב

 בהתאם חוץ מיקורובכלל זה, ערכה ואישרה מסמך מדיניות  החוזר הוראות ליישוםפעלה  החברה

קשורה  בהם, מיפוי רוחבי של ההסכמים המשפטיים ויועציה החברה ערכו. בנוסף, החוזר לדרישות

התאמות להוראות החוזר והנחיות הממונה לעניין  ובוצעו במיקור חוץ  שירותים נותני עםהחברה 

  .זה
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 מימון 8כב

  החברה אינה משתמשת לפעילותה השוטפת במקורות מימון חיצוניים, למעט הפרשות העמיתים

 . לקרנות

 
 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 8כג
 

  רב שכבתית. בראש ובראשונה חלות עליה הוראות חוק מערכת הדינים החלה על החברה היא

בעניין חברה פרטית כמו גם מספר הוראות מחוק החברות המתייחסות  5111-החברות, התשנ"ט

לחברות ציבוריות אך הוחלו בנוסף גם על חברות מנהלות של קופות גמל. כמו כן חלות על 

המוחלות על החברה מכוח  5145-החברה הוראות ספורות בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה

 לחוק זה מתוקף היותה חברה מעורבת. 58סעיף 

  קיבלה  2255החברה פועלת כחברה מנהלת בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון. בחודש מאי

, על היותה מלכ"ר כהגדרתו 2255החברה אישור רטרואקטיבי מטעם רשות המיסים, החל משנת 

 רה החזרי מס ששולם על ידה במעמדה כמוסד כספי.בחוק מס ערך מוסף. בהתאם, דורשת החב

מכוחו תקנות לו 2225 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( התשס"הל כפופה החברה 

 החברה והקרנות המנוהלות.הוראות כל דין אשר להן השלכה על פעילות הממונה ו חוזריכן לו

  .רישיון לקרנות המנוהלות ל מהממונה. הרישיון מתקבהחברה פועלת על סמך רישיון קופת גמל

   .35.52.2255  עד בתוקףשנתי 

 החברה מבוקרת באמצעות עובדיה, נוהלי עבודה, ועדת בקורת,  מבקר פנימי ורואה  פעילות

 חשבון מבקר חיצוני. 

 הרב הביקורת מתוכנית כחלק הדוח בתקופת פנימית בקורת ערך החברה של הפנימי המבקר 

והגיש תוכנית ביקורת רב שנתית שאושרה על ידי  הביקורת ועדת לאישור שהוגשה שלו שנתית

משולבות שעות ביקורת אותן מקבלת החברה ממנהל ההשקעות  בתוכניתועדת הביקורת. 

מסגרת שעות  2255הביקורת. עד שנת  וועדתוהמתפעל והכל בפיקוח ומעקב של המבקר הפנימי 

 שעות להפחתת החברה לבקשת בהמשך וזאת שוק ההון אגףהביקורת השנתית אושרה על ידי 

  הביקורת"מערך  בנושא 2224-1-54 מוסדיים גופים חוזר מכוח חייבת היא בהן הביקורת

   ".  מוסדי בגוף הפנימית

 הביקורת מערך על ביקורת החברה ביצעה 2224-1-54 חוזר להוראות ובהתאם תשע"ג בשנת 

החברה  ודירקטוריון החברה של הביקורת ועדת, החברה הנהלת ידי על נדון הדוח. הפנימית

 ההמלצות הכלולות בו.  מיישמת אתוהחברה 

  אבטחת מידע עורך ביקורות שוטפות על נושא אבטחת המידע ומדווח רבעונית להנהלה.אחראי 

  424על הצהרה הנדרשת לפי סעיף חברה והבכיר בתחום הכספים מנכ"ל החותמים בכל רבעון 

SOX במסגרת הליך הבקרה מקבלת ן הגילוי בדוחות הכספייםילעניין הבקרה הפנימית לעני .

 . ISEA – 3422החברה הצהרות ממנהל ההשקעות ומהבנק המתפעל בהתאם לתקן 
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  של אגף שוק ההון ומצהירה החל משנת  2221-1-52החברה פועלת  בהתאם לנדרש בחוזר גמל

 .קרה הפנימית בעניין הדוחות הנלוויםגם על הב SOX-404הקודמת בהתאם ל  הדוח

 התפרסם דוח מבקר המדינה "קרנות השתלמות לעובדי הוראה" בהמשך  2253שנת  במהלך

ג(. החברה 13להליך ביקורת שנעשה בחברה. העתק מהדוח מפורסם באתר מבקר המדינה )דוח 

 המלצות המבקר כפי שנתנו במסגרת הדוח.  הטעמתל פועלת

  הודעה מטעם אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על תחילת  התקבלה 1.4.2254ביום

ביקורת שגרתית בנושא ניהול זכויות עמיתים. הביקורת נערכה במהלך תקופת הדו"ח ולא נמצאו 

במסגרתה ליקויים מהותיים. החברה מיישמת את ההמלצות שהתקבלו בדו"ח הביקורת בתיאום 

 עם אגף שוק ההון.

  דרכי הפעולה של התאגיד ובכללן: המוסדות הניהוליים: דירקטוריון, ועדת ההשקעות, ועדת

בקורת וועדות נוספות, כללי השקעת הנכסים, מתן אישורי פעילות, כללי פרסום, כללי דיווח 

לאגף שוק ההון על הפעילות, אופן ניהול העמיתים, אישורים על שינויי בעלות ושינויים בתקנון 

ם בהתאם להוראות הדין החלות והקשורות עם פעילות החברה לרבות הוראות החברה הנ

 הממונה על שוק ההון בדרך של חוזרים ונהלים. 

  מועד כניסת חוק קופות הגמל לתוקף, כפופה החברה, כמו כלל החברות  2225החל מנובמבר

בגין הפרת  המנהלות קופות גמל וקרנות ההשתלמות, גם לסנקציות אפשריות )כספיות ואחרות(

לחוק הקופות הגמל, שחוקק במסגרת חוק הגברת האכיפה  4כללים אלו. עם כניסת תיקון מס' 

, לתוקפו יורחבו סמכויות הפיקוח של הממונה ויוגדלו 2255-בשוק ההון )תיקוני חקיקה(, תשע"א

ינוי סכומי העיצומים שהממונה רשאי להטיל על חברות מנהלות )ראה גם סעיף לט' לדוח לעניין מ

 (.ממונה אכיפה

 מיסוי  8כד
 

 מוסד, כ2252החל משנת  רטרואקטיביהוכרה החברה על ידי רשות המיסים, באופן  2255בחודש מאי 

)"חוק מס ערך  5145 –כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  ("מלכ"ר"ללא כוונות רווח )להלן: 

 , דורשת החברה החזרי מס ששולם על ידה במעמדה כמוסד כספי. תאםבה מוסף"(. 

נטל המס המוטל על מלכ"ר מורכב משלושה מרכיבים עיקריים: מס השכר, אי קיזוז מע"מ תשומות 

הוא  אותו המוסף הערך את המהווים רווחיו על ממוסה עסקי שתאגיד בעוד .מס על הוצאה עודפתו

שמטרתו אינה יצירת רווחים יוצר ערך מוסף באמצעות השירותים אותם הוא נותן על ידי  מוסדיוצר, 

 .  ממוסה מוסד אותועובדיו, ועל כן שכר עובדי 
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  הסכמים מהותיים  8כה
 

 סעיף כא' לדוח8 5ראה פרק  למידע בדבר הסכמים מהותיים

 

  הסכמי שיתוף פעולה 8כו
 
 אסטרטגיים.ף פעולה ה אין הסכמי שיתוחברל
 
 

  הליכים משפטיים  8כז
 

וליום  עריכת הדוחות הכספיים לא קיימות תביעות כנגד החברה, להן  2255באוגוסט  35ליום .5

 יש השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 .חברה המיוחס נכסים כינוס/או ו פירוק הליך קיים לא .2

קטורים, נושאי המשרה ה לא ידוע על קיום ניגוד עניינים בין מי מהדירחברלמיטב ידיעת ה .3

 ה.חברובעלי עניין עם ה

 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית8 8כח
 

 ביצוע השקעות ברמת סיכון מוגדרת מראש תוך מטרה להשיג רווח מקסימאלי לאורך זמן תוך           

לקיחת מינימום סיכונים. החברה מתעדת להמשיך באסטרטגיית ההשקעות שאפיינה אותה בעבר 

ובאה לידי ביטוי ברמת סיכון נמוכה בשילוב סטיית תקן נמוכה אשר באה לידי ביטוי בתשואות תיק 

 כהונתהסיום  עםההשקעות הן בעת ששוק ההון חיובי והן כששוק ההון אינו מאיר פנים למשקיעים. 

ציגה חיצונית בוועדת ההשקעות מינתה החברה בשנת הדוח נציגה חיצונית חדשה, באישור נ של

. כמו כן, עם סיום כהונתו של יו"ר הוועדה מר יעקב אייזנר 58.55.55הממונה למינוי זה התקבל ביום 

)נח"צ( בשנת הדו"ח הקודמת, מונה מר יורם מנחם במקומו והוא מכהן כנח"צ, יו"ר ועדת השקעות 

 ר בוועדת אשראי. וחב

 החברה כאמור מפעילה אתר אינטרנט ומרחיבה את המידע והשרות באמצעות האתר.

בחינת פתרונות לשימור עמיתים ומניעת העברות לקרנות אחרות כפי שמסתמן בשנים  -יעדים נוספים 

ית האחרונות, שיפור בשירות לעמיתים תוך יישום חוזר אגף שוק ההון בנושא הגברת האכיפה הפנימ

 באמצעות מינוי ממונה אכיפה ויישום הוראות חוזר אגף שוק ההון בנושא האכיפה הפנימית.
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 צפי והתפתחות לשנה הקרובה  8כט

 :הבאות המטרות את, היתר בין, לעצמה החברה שמה הדוח בשנת

 ועדת להחלטות בהתאם והגדלתם שבניהולה הקרנות של ההון מקורות על שמירה המשך .4

 .חוב ופורום אשראי ועדת, השקעות

 .לקוחות שירות מוקד להפעלת בהמשך הקרנות עמיתי לרשות הניתן השירות שיפור .5

 .השתלמות לצורך שבתון בשנת העמיתים תנאי ושיפור להשתלמות היציאה עידוד .1

 רגולטורים.  ואכיפהמערך הביקורת, ציות  הגברת .4

 .בקרנות המנוהלות על ידי חברההחוסכים  למעגל הוראה עובדי לצרוף צעדים בנקיטת נמשיך .8

 המלצות דוח מבקר המדינה.  הטמעת .1

 

  החורגים מעסקי התאגיד הרגילים8מידע בדבר שינוי חריג בעסקי התאגיד ואירועים  8ל

 לא חלו שינויים מהותיים בעסקי התאגיד עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים.

 

 8מאזן ודוח אקטוארי –תחזיות אחרות והערכות לגבי  עסקי תאגיד  8לא

 כללי א8 

לאור הסכמי השכר הנוכחיים והעתידיים ובעקבות רפורמת "אופק חדש" במערכת החינוך 

בשנים האחרונות בחנה הנהלת החברה את ההשלכות על גובה המענק החודשי המשולם 

לעמיתים בשנת ההשתלמות ובמסגרת זו התקבלה החלטה לפיה בחישוב גובה המענק החודשי 

עמית היוצא להשתלמות עד וכולל שנת תשע"ב, תבוא לידי ביטוי באופן יחסי אותה  שמקבל

החל משנת תשע"ג יופעל מנגנון תוספת לשכר שקיבל העמית בהתאם לרפורמה, ככל שקיבל. 

 ".חישוב זהה לעמיתים המקבלים את שכרם על פי רפורמת "עוז לתמורה

 

 אקטוארי דוח 8 ב

מסלול  –מורי סמינרים ומפקחים ,יםתיכוני למורים השתלמות לקרןנערך  2253 לאוגוסט 35 – ב

 זה מצביעים על עודף אקטוארי הקיים בקרן זו.   דוחאקטוארי. ממצאי  דוחרגיל 

 לדוח זה הגורמים וההנחות המשפיעות על התחזית האקטוארית הינם כדלקמן:  בהתאם

 העומדים הכספים ומשיכת תההשתלמו קרן מעזיבת הנובעים העמיתים של הגריעה סיכויי -

 .נכות או מוות מסיבת ההשתלמות קרן"עזיבת"  וכן העמית לרשות

 .השתלמות לשנת היוצאים העמיתים שיעור -

 יתקבלו או שישולמו הכספים זרמי של)היוון(  הנוכחי הערך לחישוב המשמש הריבית שיעור -

 .בעתיד

 .השקעות על התשואה שיעור -

 .בשכר שנתי ריאלי גידול -
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 .והמעסיק מהעובד לקרן ההפרשות שיעור -

ותשלומים נלווים למענק )שכר  החיסכון תקופת לאורך בהתאם ההשתלמות מענק שיעור -

 (.וכדומה סוציאליים תנאיםלימוד, 

 .מהקרן הכספים את המושכים לעוזבים תשלומים -

 .הניהול הוצאות שיעור -

 

 .אלה להנחות התוצאות רגישות לבחינת הנחות של שונים תרחישים מספר עבורחישוב  נערך

 קרן כי הינה בדוח המסקנה האקטוארי בדוח ההנחות ועל הללו הנתונים על בהתבסס

 יכולה לעמוד בהתחייבויותיה על פי תקנות הקרן. הייתה ההשתלמות

 

 :להלן המפורטים במקרים אקטוארית בדיקה תבוצע הרגיל המסלול קרן לתקנון בהתאם

 החברה תבצע, כספי בגרעון נמצאת הקרן השנתי הכספי הדוח ממצאי פי על כי ויתברר במידה -

 .הדוח למועד נכונה אקטוארית בדיקה הדוח הגשת ממועד ימים 12 בתוך המנהלת

 למועד נכון אקטוארית בדיקה המנהלת החברה תבצע, ההון שוק אגף עם ובתיאום לעת מעת -

 .התקנון פי על בהתחייבויות לעמוד הקרן יכולת בדיקת לצורך וזאת, השנתי הכספי הדוח

החברה המנהלת יהיה רשאי לשנות את חלק מזכויות העמיתים הקבועות בתקנון  דירקטוריון

לפי שיקול דעתו כפי שיראה לנכון כדי להתאימו בין השאר ליכולת החברה המנהלת ולמצבה 

שתלמות  שתבוא האקטוארי. השינוי בזכויות העמיתים, אם וככל שיהיה כזה, יתייחס לשנת הה

 לאחר מועד ביצוע הבדיקה האקטוארית. 

בתקופת הדוח הודיעה הממונה על כוונתה לחייב את החברה בביצוע בדיקה אקטוארית של 

הקרן מידי שנה. החברה הודיעה על התנגדותה לכך מן הטעמים שפורטו על ידה באריכות בפני 

 בלה.נציגי אגף שוק ההון. החלטת הממונה בעניין זה טרם התק

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן 8לב

 רועים לדיווח אחרי תאריך המאזן. יאין א 24.55.55נכון ליום 

 

 גורמי סיכוןדיון ב 8לג

הלות והמנ הקרנותהמידע שלהלן בדבר דיון בגורמי סיכון ניתן ביחס לחברה8 בנוגע לגורמי סיכון של 

 8הקרנותעל ידי החברה, ראה פירוט בדוחות הכספיים של 

 

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

 8 .180-ניירות ערך, התשכ"ח
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 סיכוני מקרו 
 

 מצב המשק ונתוני מאקרו מהעולם   .5

הן בצד  חברה והקרנות שבניהולהלמצב המשק ונתוני המאקרו בעולם בכללותם יש השלכה על ה 

ת האג"ח השקעותיה המבוססות על השקעות בחברות במשק הישראלי ובחו"ל והן על תשוא

"כ גם מנתוני המקרו המשליכים על מצב החברות עצמן. המצב בארץ ובחו"ל המושפעות בד

 בכללותו משפיע גם על שינוי טעמי העמיתים בהעדפות אפיקי ההשקעה וחסכון לטווח הבינוני.

שבניהול החברה מושקעים בנכסים הקרנות מרבית נכסי  – הישראלי האטה כלכלית במשק

היקף  .להשפעת שינויים בשוק זה על שווי הנכסים שבניהול ןבשוק הישראלי ולכן חשיפת

 העמיתים.הנכסים שבניהול עשוי לקטון גם כתוצאה מצמצום הכספים הפנויים בידי 

גורם סיכון זה על החברה היא  השפעתו הישירה של – האטה כלכלית בשווקים בינלאומיים

 מהותי.המושקעים בשווקים אלה עדיין אינו הקרן בינונית כיון ששיעור נכסי 

 

 שינויים פוליטיים וכלכליים .2

אי יציבות פוליטית ואי יציבות כלכלית עלולים להשפיע באופן מהותי על היקף ההשקעות במשק   

כלכלית ברורה ויציבות בכלכלה פוגעת  הישראלי בעיקר של משקיעים זרים. העדר תוכנית

בפעילות הפירמות ומאלצות את בנק ישראל להתערב בין השאר באמצעות שינוי הריבית. מאחר 

אשר מקום עבודתם הנו,  מורים בהעסקתמקורה  וצבירת הנכסים בקרנות שבניהול החברה

או  רשמייםשהם מוסדות חינוך בבתי ספר על יסודיים  עובדי הוראהלרוב, בסקטור הציבורי )

ו/או עובדי רשויות  עובדי מדינה , רובםמוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר

יחד עם  ים נמוכה מאשר לכלל השכירים במשק.וכלכלי יםפוליטי יםלשינוי רגישותה ,מקומיות(

כתוצאה מהשפעת על שווי ההשקעות רוחבית  ם כלכליים עשויים להשפיעיזאת שינויים פוליטי

 . ומכאן, אף עלולים להשפיע על צבירת הנכסים בקרנות שבניהול החברה השינויים על שוק ההון

 

 שינוי חקיקה .3

מותנית בקבלת אישור קופת גמל מהממונה על שוק ההון. הפקדות העמיתים,  רנותפעילות הק  

נסיים )קופות הגמל( כפופים לחוק הפיקוח על שירותים פינ רנותתשלומים לעמיתים והשקעות בק

והתקנות והחוזרים הנלווים לחוק. שינויי חקיקה לדוגמא חוק פנסיית חובה או  2225התשס"ה 

השוואת שיעור המס על כל אפיקי החיסכון לטווח ארוך עלולים להשפיע מהותי על צבירת 

 .בקרנות שבניהול החברההכספים 

 

 טעמי הציבור .4

טעמי הציבור בנוגע להעדפות השקעות בחיסכון לטווח בינוני מושפעים ממכלול רחב של גורמים   

בין השאר נושאי חקיקה, הטבות מס, מצב תעסוקתי ומצב שוק ההון. למכלול הגורמים אלו 

אם כי לאור אופי האוכלוסייה  ,בהתאם בקרנות והצבירה הציבור טעמי עללהיות השפעה  יכולה

( וייחודיות הקרן במסלול כאמור לעיל על יסודייםבבתי ספר עובדי הוראה ות )של עמיתי הקרנ
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להיות מינורית יחסית לקרנות השתלמות  צפויההרגיל, השפעת שינויים בטעמי הציבור 

  שמנוהלות על ידי גופים מוסדיים עסקיים.

 

 תעסוקה .5

הקרנות שבניהול החברה הינן קרנות השתלמות לעובדים שכירים והפרשות עובדים שכירים   

)עובד ומעביד( מהוות את המרכיב של ההפקדות לקרנות. אי לכך חשופות הקרנות לשינויים 

בהיקף התעסוקתי אצל המעבידים של העמיתים בקרנות. יחד עם זאת יש לציין כי אוכלוסיית 

רק ההצטרפות לקרנות ההשתלמות פתוחה בוצה ייחודית )שהרי, המפקידים בקרן הינה ק

שהם מוסדות חינוך  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים במוסדותבבתי ספר לעובדי הוראה 

(, ועל כן הקרן מהווה מקור או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר רשמיים

המרכיבים הייחודיים בה ודמי הניהול הנמוכים חסכון אטרקטיבי בעבור אוכלוסייה זו על כל 

יחסית לענף הגמל. כמו כן, מספר המורים בישראל עולה בהתמדה לאור הגידול במספר 

 התלמידים מידי שנה בשנה.

 

לשנה(  4%ביטול הבטחת התשואה )הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור לאור 

לאור ההתפתחויות בשוק ההון והשפעתן על וכסים בפועל וזקיפת רווחים לעמיתים על פי תשואת הנ

להעברת כספים לקרנות אחרות בהיקף שלא , 2255מאז שנת  נחשפה הקרןתשואת הנכסים של הקרן 

 ידוע בעבר.  היה

ההנהלה  התמודדותסעיף ח' לדוח לעניין מידע בדבר היקפי העברות הכספים ו 5ראה פירוט בפרק 

  בנושא8

 

  –סיכוני שוק 

ים עשפוסים אלה מ. נכהמנוהלות על ידההקרנות נגזרות מהיקף נכסי אינן נסותיה של החברה הכ

)הפסד בהשקעות  קרנותסיכון בירידת ערך נכסי ה משינוי במחירי נכסים פיננסיים בארץ או בחו"ל,

( או מאירועים ותמשקיע קרנותם )התמוטטות של תאגיד בו הי( כתוצאה מאירועים מיקרו כלכליקרןה

מדדי מניות, ריבית וכו'( או מאירועי קטסטרופה עולמית  –מקרו כלכלים )שינויים במחירי שוק 

 )מלחמות, אסונות טבע וכו'( . להערכת הנהלת החברה, השפעת סיכון זה  על התאגיד הינה בינונית. 

 – :ובכלל זה

 שינויים בריבית, כאשר רגישות זו רגיש להקרנות השווי ההוגן של נכסי החוב של  –בית יסיכוני ר

 עולה ככל שמח"מ הנכסים ארוך יותר.

  רגיש לשינויים במרווחי הקרנות השווי ההוגן של נכסי החוב של  –סיכון מרווחי אשראי

שדירוג החוב נמוך יותר וככל שהמח"מ שלו ככל האשראי, כאשר רגישות  זו עולה בדרך כלל 

 ארוך יותר.
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  שאינם צמודים הקרנות עליה בשיעור האינפלציה עלולה להשפיע על נכסי  –סיכוני אינפלציה

 .למדד ולפגוע בערך הריאלי של נכסי הקופות

  הינו במט"ח ולפיכך חשוף לשינויי שער החליפין הקרנות חלק מנכסי  –סיכוני שער חליפין

 הריאלי מול השקל.

  כגון מניות, קרנות השקעה, נכסי  הסיכון להפסד בגין שינוי במחירי נכסים –סיכוני שוק אחרים

 נדל"ן וכיוצ"ב.

סיכון לאי עמידת צד שלישי בהתחייבויותיו, סיכוני אשראי יכולים לבוא לידי ביטוי – סיכוני אשראי

בדרכים שונות כגון אי עמידה במועדי החזר, היעדר יכולת פירעון, מימוש ביטחונות בערך פחות 

מהמוערך, ירידת ערך כתוצאה משינוי בדירוג אשראי וכו'. נכסי הקרנות חשופים לסיכון אשראי של 

, עלתה 2228של שנת  השבניירות הערך שלהם הן משקיעות. החל מהמחצית השניי המנפיקים

ההסתברות להתממשות סיכון זה כתוצאה מההידרדרות המהירה בכלכלה הבינלאומית ומחנק 

האשראי שנוצר בעולם ובארץ, גורמים אלה הביאו לעליה ברמת הסיכון המיוחסת לחלק ניכר מנכסי 

תוצאה מכך לירידה בערכם. לצורך ניהול סיכון זה, הקרנות מחזיקות החוב בהם מחזיקות הקרנות וכ

בד"כ בנכסים המדורגים בדירוג גבוה תוך טיוב מתמיד של תיק הנכסים והגבלת החשיפה לנכסים בעלי 

 סיכון אשראי.

 במטרה ופועל, מנהל יחידת בקרת הסיכונים מבצע הערכה שוטפת של סיכוני האשראי בקרנות בנוסף

 "ניהול סיכונים ובקרת השקעות"(.  -' לד בסעיף הרחבהראה ) להפחיתם

 –ועדת האשראי, המשותפת לכל הקרנות שבניהול החברה וחברת קרנות השתלמות למורים וגננות  

חברה מנהלת בע"מ, אשר פועלת במתכונת שהתווה אגף שוק ההון, בוחנת הצעות להשקעה בנכסי 

קעות ומעבירה המלצותיה לוועדת ההשקעות לקבלת אשראי אשר מופנות אליה על ידי מנהלי ההש

 החלטה.

כמו כן, על פי חוזר הממונה על שוק ההון, הקימה החברה פורום חוב, גם הוא משותף לכל הקרנות 

האמורות. במסגרת פעולותיו הוא ממליץ לגבי אופן האיתור והזיהוי של אגרות חוב העלולות להיקלע 

השקעות לגבי אופן הטיפול באגרות חוב אלו. אשראי וועדת  תלמצב של אירוע אשראי וממליץ לוועד

, על פי קריטריונים פעמים ודן בנושאים ובחברות העולים לדיון 5הפורום התכנס במהלך שנת הדוח, 

אשראי וועדת שנקבעו. לאחר קבלת החלטה להמלצה לגבי אופן הפעולה, ההמלצה מועברת לוועדת 

כל אגרות החוב המועלות לדיון בפורום, נכנסות לרשימת מעקב השקעות כהמלצה לביצוע או כדיווח. 

 ונדונות מידי ישיבה.

 סיכום המלצות פורום החוב מועבר לוועדת אשראי, לוועדת ההשקעות ולדירקטוריון באופן שוטף.

-שוטף של פורום החוב בסך של כליום עריכת הדוח קיימים חובות בעייתיים הנמצאים תחת מעקב 

 מנכסי הקרנות המנוהלים על ידי החברה.  2.44%-כאלפי ש"ח המהווים  12,414

 להערכת הנהלת החברה, השפעת סיכון זה על התאגיד הינה נמוכה.  
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 סיכונים ענפיים

החברה מנהלת את הקרנות בהתאם להוראות הדין והרגולציה. החברה חשופה לשינויים  –רגולציה 

קופות גמל, ואשר עשויים להיות בעלי מנהלות של תכופים בחקיקה וברגולציה החלים על חברות 

.  מהקרנותכספים או העברות משיכות ולהשליך על   השפעה על רמת התחרותיות והרווחיות בענף

 בינונית. בתחום זה היא הסיכון הענפי  להערכת החברה, רמת

 כתוצאה מהתחרות הגוברת בענף.בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי הקרנות סיכון לפגיעה  –תחרות 

השפעת סיכון זה על התאגיד הינה בינונית לאור זה יחד שאוכלוסיית להערכת הנהלת החברה, 

לעובדי רק ות ההשתלמות פתוחה ההצטרפות לקרנהמפקידים בקרן הינה קבוצה ייחודית )שהרי, 

או מוכרים בפיקוח משרד  רשמייםבבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך הוראה 

(, ועל כן הקרן מהווה מקור חסכון אטרקטיבי בעבור אוכלוסייה זו וגם החינוך או משרד ממשלתי אחר

 .  לאור דמי הנמוכים יחסית לענף

 לחברה םסיכונים ייחודיי

סיכונים תפעולים מוגדרים כסיכון העלול להיגרם כתוצאה מתהליכים פנימיים  – סיכוני תפעוליים

כושלים או לקויים, מפעולות אנוש, מכשלים במערכות המיכוניות ומאירועים חיצוניים. הגדרת 

מעילות  סיכונים תפעולים רחבה באופייה והיא כוללת מגוון רחב של חשיפות ובכללן, טעויות אנוש,

אחרים ואירועים אחרים. חשיפת החברה נובעת  םוהונאות של עובדים ו/או סוכנים ו/או צדדים שלישיי

מתהליכים הכוללים, בעיקר את תהליכי השקעות, והתקשרויות עם ספקי שרות. לחברה חשיפה 

לכשלים אפשריים בתחום מערכות מידע ובתחום אבטחת המידע. להערכת הנהלת החברה, השפעת 

 יכון  זה על התאגיד הינה נמוכה עד בינונית.  ס

קרנות לחברה ספק בו היא תלויה בנוגע למערכת תפעול  –עמיתים תלות בספקים בתחום תפעול ה

החברה להערכת הנהלת החברה, השפעת סיכון זה על התאגיד הינה בינונית. . שבניהולה ההשתלמות

ית התוכנה המתחזק ומפתח את התוכנה בה פועלת להקטנת הסיכון באמצעות התקשרות בהסכם עם ב

  משתמש הבנק המתפעל למתן שירותיו לחברה גם שלא באמצעות הבנק המתפעל, במידת הצורך.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

44 
 

 

להלן ריכוז טבלת סיכונים כללית תוך דירוגם לפי הערכות ההנהלה לגבי השפעתם הצפויה על 

 :הקרנות

השפעה  תיאור תמציתי סוג הסיכון
 גדולה

 השפעה
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 
 סיכוני מאקרו

 

שינויים פוליטיים 
 וכלכליים 

 
 

X  

  X  מצב המשק 
 

מצב תעסוקה אצל  
 מעביד

 
 

 
X 

 

סיכונים 
 ענפיים 

  X  הגברת תחרות בענף

  X  שינויי חקיקה 
 X   סיכון נזילות 
 X   סיכון אשראי 
  X  סיכון שוק 
     

סיכונים 
ייחודיים 
 לחברה

  X  רמת שימור תיק

 X   סיכון אבטחת מידע 
 סיכון תפעולי וסיכון  

 משפטי
 X  

  X  טעמי הציבור 
   X * תלות בספק אחד 
     

 
 

 ניהול סיכונים ובקרת השקעות 8לד

 בדוח הדירקטוריון של החברה8 4ראה פרק ח סעיף 

 ניהול מערכות מידע  8לה

 בדוח הדירקטוריון של החברה8 3ראה פרק ח סעיף 

 ממונה אכיפה  8לו

 בדוח הדירקטוריון של החברה8  .1ראה פרק ח סעיף 
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