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 מידע. 1968-, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח"מידע צופה פני עתיד"דוח הדירקטוריון כולל 

 עניינים או לאירועים המתייחסים ואומדנים הערכות, מטרות, תחזיות, היתר בין, כולל כאמור

בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה  םואינ ודאית אינה התממשותם אשר, עתידיים

בדרך כלל באמירות כמו "החברה צופה ", "החברה מצפה", " החברה מעריכה", "החברה מאמינה", 

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

 

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

 במועד בפניה שהיה, כללי מידע ניתוח על, השאר בין, בהנחותיה הסתמכה אשר, החברה הנהלת

 התחייבות בהם ניתנה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים ובכללו, זה דוח עריכת

 .עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו
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 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה תאור .1

  כללי 1.1

התאגדה בישראל כחברה   ("החברה"חברה מנהלת בע"מ )להלן:  –השתלמות למורים וגננות  נותקר

 (.  520027251)מס' חברה:  1965בע"מ בשנת 

המורים בישראל ומדינת  הסתדרותלתאריך הדוח,  נכוןהחברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 ישראל מחזיקים באמצעי השליטה בחברה באופן שווה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

החברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל מסוג קרן השתלמות:  1.1.2011מיום  החל

 קרן – והשנייה( "הרגיל המסלול"קרן )להלן:  רגיל מסלול - וגננות למוריםהשתלמות  קרן – האחת

או  "הקרנות"( )להלן: "המקוצר המסלול"קרן )להלן:  מקוצר מסלול– וגננותהשתלמות למורים 

 (. "קרנות ההשתלמות למורים" או "קרנות ההשתלמות"

לקרנות ההשתלמות  ההצטרפות. הממונה שמנפיק שנתי אישור מתוקף פועלות ההשתלמות קרנות

במוסדות חינוך רשמיים ומורים וגננות בגני ילדים  ,פתוחה לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים

 בפיקוח ממשלתי. 

 

 והשפעתם העסקית ובסביבתה המנהלת החברה בפעילות והתפתחויות אירועים, מגמות .2

 הכספיים הדוחות על

אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוח ציתי של מגמות, מת אורית להלן

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהשיש להם או צפויה להיות להם השפ

   ובתעסוקה במשק התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

 הצמיחה בנתוני בשיפור ביטוי לידי הבאה העולמית הכלכלית בסביבה בשיפור התאפיינה 2017 שנת

 במהלך לטובה הושפעו העולם ברחבי ההון שוקי. הסנטימנט במדדי ובעלייה המובילות בכלכלות

 מירידה, המס בקוד רפורמה של ליישומה טראמפ של הבחירות הבטחות שיצרו מהציפיות השנה

 שנותרה העולמית האינפלציה ומסביבת בעולם הדולר מהיחלשות, באירופה הגיאופוליטיים במתחים

 .לעבר בהשוואה נמוכה

)נתוני  2017 שנת של השלישי ברבעון 2.3%-ל 2016-ב 1.5%-השנתי מ הצמיחה שיעור האץ ב"בארה

 ההשקעות בסעיף בהאצה היתר בין ונתמך הרבעון האחרון עדיין לא פורסמו נכון לכתיבת דו"ח זה(

 שיצרה בהשקעות מהגידול לטובה הושפעו הסעיפים. הפרטית הצריכה בסעיף העלייה ובהמשך

 שיעור ירד 2017 במהלך .האמריקאי העבודה בשוק השיפור ומהמשך הנפט במחירי ההתייצבות

 האט השנתי השכר עליית קצב. 4.1% של לרמה 2016 שנת בסוף 4.7% של מרמה ב"בארה האבטלה

 ב"בארה השנתית האינפלציה. 2016 שנת בסוף 2.9%לעומת  2.5% של לקצב שנתי 2017 שנת במהלך

 ברמה, 2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת שינוי ללא נותרה לצרכן המחירים מדד ידי על שנמדדת כפי

 2017 שנת במהלך רשמה זאת לעומת( והמזון האנרגיה סעיפי מנוטרלת) הליבה אינפלציית. 2.1% של

 .נחלש הדולר באופן חד 2017 שנת במהלך. 2016 שנת בסוף 2.2%לעומת  1.8% של לרמה התמתנות

 של שערו מול 14.1% של ובירידה המטבעות סל מול 9.7%-כ של בירידה ביטוי לידי באה ות זוהיחלש

 כך, פעמים שלוש במשק הריבית רמת את האמריקאי המרכזי הבנק העלה 2017 שנת במהלך. האירו

 הלעלאות במקביל. 1.5%-ל 1.25% שבין ברצועה ב"בארה המוניטרית הריבית עמדה 2017 שנת שבסוף
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 בבית הכריזו הרביעי הרבעון במהלך. המרכזי הבנק מאזן לצמצום בתהליך גם בפד החלו, הריבית

 המרכזי הבנק ר"כיו יילן נט'ג את להחליף, טראמפ דונלד, ב"ארה נשיא בחר אותו המועמד כי הלבן

 את אישרו הלבן והבית הקונגרס הרביעי הרבעון של סיומו לקראת. פאוול רום'ג הוא האמריקאי

 הפחתת את למנות ניתן הרפורמה שכללה הבולטים השינויים מבין. האמריקאי המס בקוד הרפורמה

 .35% של מרמה 21% של לרמה החברות מס

 2.8% של לרמה 2017 שנת של השלישי הרבעון של בסיומו השנתי הצמיחה קצב האץ האירו בגוש

, היא אף האירו האצהבגוש  האינפלציה. שנים 6-מ למעלה של שיא, 2016-ב 1.9%לעומת  של מרמה

-ב הציבו אותו האינפלציה מיעד נמוכה עדיין היא, זאת עם. 2017-ב 1.4%-ל 2016-ב  1.1% של מרמה

ECB כלכליים המקרו בנתונים המהיר השיפור לצד'. 2%-מ במעט נמוכה אך קרובה' רמה על ועומד 

 הגיאופוליטיים במתחים הירידה היו היבשת כלפי בסנטינט בשיפור תמכו שעוד מי, האירו גוש ברחבי

 הבחירות תוצאות היוודע עם בחדות ירדו אך, בצרפת הבחירות ערב לשיאם הגיעו אלו. השנה במהלך

 שיעור בירידת ביטוי לידי הבא דבר, נאה שיפור 2017 שנת במהלך הציג האירופי העבודה שוק. במדינה

 2017 שנת במהלך. 2017 נובמבר בחודש 8.7% של לרמה 2016 שנת בסוף 9.7% של מרמה האבטלה

 אירו מיליארד 80 של מרמה שלו החודשי ח"האג רכישות קצב את האירופי המרכזי הבנק הפחית

 הפחתה לבצע צפויים הם כי ECB-ב הכריזו השלישי הרבעון סוף לקראת. אירו מיליארד 60 של לרמה

 שנת במהלך. 2018 ינואר מחודש החל, חודש מדי אירו מיליארד 30 של לרמה, הרכישות בקצב נוספת

 שורות לכתיבת נכון. BREXIT-ה בנושא האירופי האיחוד לבין בריטניה בין השיחות נפתחו 2017

 .גבוהה עדיין מ"המו לתוצאות בנוגע הוודאות אי, אלה

 התוצאה. גדול ברוב אבה שינזו המכהן הממשלה ראש זכה במדינה שנערכו הבזק בבחירות, ביפן

 המשך עם שיטיבו במדינה נוספות פיסקליות הרחבות של ליישומן השוק ציפיות את הגדילה המוחצת

 .בכלכלתה השיפור

 6.8% של לרמה עלה השנה של השלישי לרבעון ונכון 2017 שנת במהלך האץ הצמיחה קצב, בסין

(YoY )6.7% של מקצב (YoY )בשנת לטובה הושפעה בסין התוצר צמיחת. 2016 של השלישי ברבעון 

 עזרו אשר הממשלה מצד פיסקאליים תמריצים ומסדרת העולמית הסחר בפעילות מהשיפור 2017

 .הכלכלית בפעילות לתמוך

 לאחר זאת 0.7%-ב 2017 במהלך עלו  הסחורות מחירי. ביציבות 2017 בשנת התאפיין הסחורות שוק

 2016 בשנת שנרשמה העלייה במגמת המשיכו  התעשייתיות הסחורות מחירי. 2016-ב 11.4%-ב שעלו

 0.8% של קלה ירידה רשמו  החקלאיות הסחורות מחירי לעומתם, 4.3%-ב 2017 בשנת ועלו( 21.6%)

-ב שעלה לאחר 12.5%-בכ 2017-ב עלה WTI מסוג נפט חבית מחיר. 2016-ב 1.1%-ב שעלו לאחר

 המדינות וסיכמ עליו התפוקה קיצוץ מהסכם לטובה הושפעה הנפט במחירי העלייה. 2016-ב 45.2%

 הכלכלה צמיחת בקצב ומהשיפור( ב"ארה למעט) בארגון חברות שאינן ואלו ק"אופ בקרטל החברות

 .לנפט הביקוש להתגברות שהביא העולמית

 של ועלייה 2016 בשנת 4.0% של לעלייה בהמשך זאת 3.0%-ב הסתכמה 2017-ב הצמיחה בישראל

 3.0% של לעלייה 2017 בשנת האט אמנם הפרטית הצריכה סעיף של הצמיחה קצב. 2015 בשנת 2.6%

 ברכישות לזינוק החד השלילי מהתיקון בעיקרו הושפע הוא, זאת עם. 2016 בשנת 6.1% של מעלייה

 עליית קצב. דומה מגמה הציג קבועים בנכסים ההשקעות סעיף. 2016 שנת במהלך שנרשם רכב כלי

 בעיקר הושפע זה אך, 2016 בשנת 11.9% של מרמה 2017 בשנת 2.7% של לרמה האטה הסעיף
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 הסחורות יצוא סעיף. החולפת השנה במהלך גת בקרית במפעלה' אינטל' חברת בהשקעות מהירידה

 של לעלייה בהמשך זאת 2.3%-ב עלה הסעיף. חיובית מגמה 2017 בשנת להציג המשיך והשירותים

 בשנת שהתחזק, המטבעות סל מול השקל של ההתחזקות מגמת המשך ולמרות 2016 בשנת 2.5%

 .4.2%-ב 2017

 תקציב וריבית, אינפלציה

 מדד שהציג השינוי שיעור. 2016 בשנת -0.2% לעומת 0.4% על עמדה 2017 שנת במהלך האינפלציה

 לשנים בדומה. שנים שלוש מזה הראשון החיובי השינוי שיעור היה 2017 בשנת לצרכן המחירים

 של היזומות המחירים מהפחתות המקומית המחירים רמת לשלילה הושפעה 2017 בשנת גם הקודמות

 בהוזלת שתמכה השקל של התחזקותו ומהמשך התחרות ועליית הגלובליזציה מהתעצמות, הממשלה

 הותיר ישראל בנק, השקל של חוזקו ולאור, הנמוכה האינפלציה רקע על. המיובאת הסחורה מחירי

 . כנה על המוניטרית הריבית רמת את

 שקלים מיליארדי  321.1 לעומת, שקלים מיליארדי 336.0-ב הסתכמו 2017 בשנת המדינה הכנסות סך

 באותן) 2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת 8.4%-בכ נומינלית עלתה המסים גביית סך. 2016 בשנת

 שהם, שקלים מיליארד 24.8-ב הסתכם 2017 לשנת המדינה בתקציב הגירעון אמדן(. מדידה הגדרות

. ג"מהתמ 2.9% של גירעון על שעמד המדינה בתקציב המקורי התכנון לעומת, ג"מהתמ 2.0%-כ

, בעיקר (שקל מיליארד 13.3 של בסך) מהצפוי גבוהות הכנסות ידי על מוסברת הגרעון מיעד הסטייה

 .ההוצאות בצד שקלים מיליארד 1.4 בסך ביצוע ותת בשל מבצע מס דיבידנד,

השלישי )הנתון הידוע  ברבעון הסתכם התשלומים מאזן של השוטף בחשבון העודף - התשלומים מאזן

. 2017 של השני ברבעון מיליארד 2.7 של לעודף בהמשך דולר מיליארד 2.2-ב השנה של האחרון(

 3.0-ל דולר מיליארד 2.0-מ הסחורות בחשבון בגירעון עלייה בשל נבעה השוטף בחשבון בעודף הירידה

 מיליארד 3.5-מ דולר מיליארד 3.7-ל השירותים בחשבון עלייה ידי על קוזזה זו עלייה.  דולר מיליארד

 .השני ברבעון דולר

  ההוןשוק 

בעולם ואחת המוצלחות מאז המשבר הפיננסי  המניות בשוקי חיובית מאוד שנה הייתה 2017 שנת

העולמי. בסיכום שנתי השווקים המתעוררים הניבו ביצועי יתר על פני ארה"ב ואירופה כאשר מדד 

MSCI  דולרית(. שני הגורמים מרכזיים שתמכו בשווקים  37.5%-של השווקים המתעוררים עלה ב(

בסין עד לסוף הרבעון השלישי של השנה. המתעוררים היו חולשת הדולר והשיפור בפעילות הכלכלית 

-בארה"ב, מניות הטכנולוגיה בלטו השנה כפי שבא לידי ביטוי במדד בביצועי היתר של מדד ה

NASDAQ  על פני שאר המדדים המרכזיים בארה"ב. כמובן שהסביבה הכלכלית הצומחת בשילוב

טימיות הרבה שדחפה את שוק אינפלציה נמוכה והציפייה לרפורמת המיסים הרפובליקנית סייעו לאופ

המניות. באירופה, השנה החולפת ננעלה גם כן בעליות שערים אך בניגוד לשווקים המתעוררים 

וארה"ב המסחר התנהל יחסית במגמה מעורבת. מראשית השנה ועד אמצעיתה התפוגגות הסיכון 

רו החלה ללחוץ הפוליטי תמכה בשוקי המניות ביבשת, אך לאחר מכן ועד לסוף השנה התחזקות האי

על רווחי הפירמות כלפי מטה מה שהביא לשינוי הסנטימנט כלפי האפיק האירופי. למעשה, שוק 

המניות באירופה היה תנודתי במהלך רוב המחצית השניה כאשר מצד אחד הוא הוכבד על ידי האירו 

, בלט Nikkei-החזק ומאידך נתוני המאקרו תמכו במניות. ביפן, מדד המניות המרכזי במדינה, ה
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לשלילה עד לרבעון השלישי של השנה. מאז והודות לתוצאות הבחירות במדינה עבר המדד  להיסחר 

 בעליות שערים חדות. 

 ארה"ב

הניב  NASDAQ-וה 28.1%-עלה ב DOW-JONES-, ה21.8%-עלה ב S&P500בסיכום שנתי, מדד 

-עלה ב RUSSEL 2000-. בגזרת המניות הקטנות, מדד ה29.7%כאמור ביצועי יתר עם עלייה של 

ומנגד בלטו לשלילה  38.8%. ברמת הסקטורים, בלט לחיוב סקטור הטכנולוגיה עם עלייה של 14.6%

בהתאמה. בשוק האג"ח, התשואה  1.0%-ו 1.3%-סקטור התקשורת והאנרגיה שירדו בסיכום שנתי ב

. בגזרת 2.40%נ"ב בלבד לרמה של  4-שנים נותרה יציבה יחסית כשירדה במהלך השנה החולפת ב 10-ל

המטבעות, הדולר כאמור סבל מחולשה לאורך השנה החולפת. מול האירו נחלש המטבע האמריקאי 

פאונד  1.35לרמה של  9.5%אירו לדולר, מול הפאונד נרשמה היחלשות של  1.2לרמה של  14.2%-ב

 ין לדולר. 112.7לרמה של  3.8%-ומול הין היפני הוא נחלש בלדולר 

 אירופה

-עלה ב 600המסחר ננעל במגמה חיובית בהסתכלות שנתית. במונחי מטבע מקומי, מדד יורוסטוקס 

-, ה12.0%-הבריטי עלה ב FTSE100-, ה12.5%-הצרפתי עלו ב CAC-הגרמני וה DAX-, ה11.2%

IBEX ומדד ה 11.3%-הספרדי עלה ב-FTSEMIB בשוק האג"ח נרשמה 16.9%-האיטלקי עלה ב .

 10-וזו בצרפת עלתה ב 0.43%נ"ב לרמה של  22-שנים בגרמניה עלתה ב 10-מגמה מעורבת. התשואה ל

נ"ב לרמה של  4-שנים בבריטניה ירדה בסיכום שנתי ב 10-. מנגד, התשואה ל0.79%נ"ב לרמה של 

1.19%.  

  אסיה והשווקים המתעוררים

. במונחי מטבע 37.5%-של השווקים המתעוררים עלה בסיכום שנתי )דולרית( כאמור ב MSCIמדד 

 NIFTY-, ה26.9%-הברזילאי עלה ב IBOVESPA-, ה21.3%-היפני עלה ב Nikkeiמקומי, מדד 

הרוסי ננעל  MICEX. מנגד, מדד 41.3%-הסיני עלה ב HANG-SANGומדד  30.3%-ההודי עלה ב

 (. 0.1%-ות שנתית )בירידות שערים קלות בהסתכל

 ישראל

 .לעולם ביחס חסר תשואת הניבו( 125 א"ת, 35 א"ת) המרכזיים המדדים שאר 90 א"ת למדד פרט

ירד במהלך  SME60ות"א  6.4%-עלה ב 125, ת"א 2.7%-עלה ב 35, ת"א 21.2%-עלה ב 90מדד ת"א 

 .6.9%-השנה החולפת ב

 שוק הנגזרים

מיליון יחידות אופציה  31.2-הסתכם ב 35באופציות על מדד ת"א המסחר , מחזור 2017במהלך שנת 

-הסתכם ב 35עתידיים על מדד ת"א  טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס. המחזור בחוזים 4.462-או ב

מיליארד  473-אלף חוזים. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר השנתי באופציות דולר/שקל ב 12.5

מיליארד ש"ח במונחי  16.2-חר באופציות אירו/שקל הסתכם בש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המס

 .1נכס הבסיס

                                                           
 .ערך לניירות הבורסה אתר 1
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ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק וניהול 

הנכסים הפיננסים, תוך מתן חשיבות רבה לבחירה סלקטיבית של נכסים במסגרת הגדרות הסיכון 

ניתוחים מאקרו כלכליים על שוק ההון ועל ענפי הפעילות השונים וכן שנקבעו. ההשקעה נעשית עפ"י 

על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם רשומים למסחר בורסה לני"ע 

אביב -אביב או בחו"ל. עיקר ההשקעה במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל-בתל

"ל היא באמצעות תעודות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות תעודות ". עיקר ההשקעה במניות בחו125

 סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

אושרה מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת תשע"ח אשר המשיכה את אותה  2017בחודש אוגוסט 

המדיניות של תקופה קודמת.. במהלך התקופה הנסקרת וועדת ההשקעות החליטה לבצע את 

   ויים הבאים במדיניות הצפויה לשנת תשע"ח:השינ

 21% -ל 24%-הורדת נקודת אמצע מ -בממשלתי 36%ל 35%נקודת האמצע במניות עלתה מ -מניות

 .1.1.2018-. שינויים אלו נכנסו לתוקף ב36%ל 34%העלאת נקודת אמצע מ -קונצרני

 

המשיכה החברה   כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,

במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות 

והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה כדוגמת 

ועוד. ככלל, השקעות בתשתיות  431בת הקלה בירושלים, תחנת הכח דליה, כביש , הרכ6כביש 

שנים( המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות תשתית  10-20מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה להתנהגות השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה 

 וכיו"ב.מפני אירועי קטסטרופה 

 החברה ממשיכה לבחון השקעות נוספות לא סחירות מהטעמים האמורים לעיל.

 

 

 אג"ח מדינה

במהלך השנה החולפת.  3.0% של עלייה נרשמה המדד צמוד באפיק – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 1.9%שנים( עלו ב 2-5, אגרות החוב הבינוניות )0.5%-שנים( עלו ב 0-2אגרות החוב לטווחים הקצרים )

 . 4.6%-שנים( עלו ב 5-10ואגרות החוב הארוכות )

במהלך שנת  4.2%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עלייה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

+ 5וחלקו הארוך ) 2.4%-שנים( עלה ב 2-5, חלקו הבינוני )0.5%-שנים( עלה ב 0-2. חלקו הקצר )2017

 . 7.6%-שנים( עלה ב

 אגח קונצרני

. באפיקים הבטוחים יותר, תל בונד 2017מדדי התל בונד באפיק הקונצרני רשמו עליות שערים בשנת 

ותל  %7.1-עלה ב 20ונד , תל ב%5.8-עלה ב 60, תל בונד %4.4-עלה ב 40, תל בונד %2.8-בנקים עלה ב

ותל בונד תשואות  %5.1-. באפיקים המסוכנים יותר, מדד תל בונד יתר עלה ב%7.5-בונד שקלי עלה ב

 באפיקים. המרווחים של בסגירה בשנה החולפת התאפיין המסחר, המרווחים . ברמת%7.32-עלה ב

 בונד תל ומדד %1.17 של לרמה ב"נ 38-ב הצטמצם שמרווחו 20 בונד תל מדד בלטו, יותר הבטוחים

                                                           
 מקור: ביזפורטל 2
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 בונד תל מדד מרווח, יותר המסוכנים באפיקים. %1.46 של לרמה ב"נ 39-ב הצטמצם שמרווחו שקלי

, באפיק הון בגזרת גיוסי .בהתאמה %1.91-ו %1.14 של לרמה ב"נ 34-ב הצטמצם תשואות בונד ותל יתר

גייסו  הקונצרני בישראל. החברותהייתה לשנת שיא בהסטוריה הקצרה יחסית של השוק  2017שנת 

 . 20163בהשוואה לשנת  %3.6במהלך השנה החולפת, עלייה של  ח"ש מיליארד 63.57באמצעות אג"ח 

 
כאשר התשואה לפדיון המותאמת סיכון הנדרשת מאג"ח קונצרניות עדיפה על זו של אגרות חוב 

תוך שמירה   ות ולא סחירותממשלתיות, החברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב קונצרניות סחיר

 על עיקרון פיזור סיכונים.

בעקבות התנודתיות שהייתה בשנה האחרונה באפיק האג"ח בעקבות צפי לעליית ריבית בארה"ב 

אפיק האג"ח ספג תנודתיות רבה במהלך השנה. בעקבות זאת החברה החליטה לשמור על התיק 

ן, גדלו ההשקעות באג"ח לא סחירות המטרה במח"מ בינוני ולנצל התנודתיות לפעילות בתיק. כמו כ

 תשואה על האי סחירות. לגיוון את התיק לענפים שונים תוך פיצוי   בגידול בחלק זה היא

נכסי החוב הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות הצמודות למדד 

 המחירים לצרכן ולא צמודות

מותאם לצפי התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים  היקף הנכסים הנזילים בתיק ההשקעות

 ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים מהקרנות(.

  
 הנסקרת: בתקופהבמדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה  העיקרייםהשינויים  להלן

 

2017דצמבר -ספטמבר  2017סיכום שנת    

 1.2%- 4.8% מדד המניות הכללי

SME  60 -5.3% -6.9% 

 6.4% 5.6% 125מדד ת"א 

 2.7% 6.2% 35מדד ת"א 

 4.6% 0.5% מדד אג"ח להמרה

 4.7% 1.3% אג"ח כללי מדד

 0.4% 0.3% מדד המחירים לצרכן
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  .קודם ולרבעון הצפויה ההשקעות למדיניות בהשוואה ההשקעות תיקי בהרכב שינוי להלן 2.2

מסלול כללי רגיל מסלול-מורים וגננות   

 

  31.8.2017   31.12.2017 

 אפיק 
 

 מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה 
אחזקה 

 בפועל 

סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות מנייתיות ותעודות סל 

 על מדדי מניות(
 

29%-41% 35.69% 29%-41% 36.04% 

 מדינת ישראל 
 

  15.40%   14.85% 

 חו"ל 
 

  20.29%   21.19% 

 צמוד , משתנה , חול,מקמ  -אג"ח ממשלתי 
 

19%-29% 23.85% 19%-29% 20.78% 

 אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא סחיר (
 

28%-40% 32.23% 28%-40% 32.85% 

 חשיפה למט"ח )כולל מניות(
 

 9%-21%  26.07%  9%-21%  26.52% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (
 

 0%-7%  3.10%  0%-7%  1.67% 

 השקעות אלטרנטיביות 
 

 0%-10%  5.35%  0%-10%  8.60% 

 היקף נכסים נטו
 

  13,644,540   14,033,892 

 

 

 

     31.8.2017    31.12.2017 

 מורים  וגננות מסלול רגיל מסלול אג"ח
 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה 

 צמוד , משתנה , חול,מקמ  -אג"ח ממשלתי 
 

0-100% 59.06% 0-100% 59.01% 

 אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא סחיר (
 

  36.54%   38.44% 

 עו"ש )שקלי ומט"ח ( פקדונות
 

  2.46%   0.52% 

 היקף נכסים נטו
 

             16,488    16,488 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2017   31.8.2017     מורים  וגננות מסלול רגיל מסלול הלכתי

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה    אפיק 

 )מניות ותעודות סל על מדדי מניות(סה"כ מניות 
 

29%-41% 34.50% 29%-41% 35.47% 

 מדינת ישראל 
 

  14.44%   14.48% 

 חו"ל 
 

  20.06%   21.00% 

 צמוד , משתנה , חול,מקמ  -אג"ח ממשלתי 
 

19%-29% 28.18% 19%-29% 26.79% 

 אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא סחיר (
 

28%-40% 33.19% 28%-40% 31.28% 

 חשיפה למט"ח )כולל מניות(
 

 9%-21%  22.68%  9%-21%  22.87% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (
 

 0%-7%  4.26%  0%-7%  6.43% 

 השקעות אלטרנטיביות 
 

 0%-10%  0.00%  0%-10%  0.00% 

 היקף נכסים נטו
 

  330,772   330,772 
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 31.12.2017    31.8.2017       מורים וגננות מסלול מקוצר מסלול כללי

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה    אפיק 

 35.77% 41%-29% 34.91% 41%-29%   על מדדי מניות(סה"כ מניות )מניות ותעודות סל 

 14.41%   14.60%     מדינת ישראל 

 21.36%   20.31%     חו"ל 

 21.95% 29%-19% 23.90% 29%-19%   צמוד , משתנה , חול,מקמ  -אג"ח ממשלתי 

 31.84% 40%-28% 31.76% 40%-28%   אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא סחיר (

 26.51%  21%-9%  25.87%  21%-9%    חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 3.35%  7%-0%  5.83%  7%-0%    פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 7.04%  10%-0%  3.86%  10%-0%    השקעות אלטרנטיביות 

 592,303   569,792     היקף נכסים נטו
 

 31.12.2017   31.8.2017     מורים  וגננות מסלול מקוצר מסלול הלכתי

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה    אפיק 

 34.34% 41%-29% 32.98% 41%-29%   סה"כ מניות )מניות ותעודות סל על מדדי מניות(

 14.47%   13.65%     מדינת ישראל 

 19.88%   19.33%     חו"ל 

 26.80% 29%-19% 28.07% 29%-19%   צמוד , משתנה , חול,מקמ  -אג"ח ממשלתי 

 32.55% 40%-28% 33.12% 40%-28%   אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא סחיר (

 21.55%  21%-9%  21.11%  21%-9%    חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 6.28%  7%-0%  5.95%  7%-0%    פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 0.00%  10%-0%  0.00%  10%-0%    השקעות אלטרנטיביות 

 10,792    10,792                היקף נכסים נטו
 

 

 

 מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  התפתחויות 2.3

 ישראל

(. הצמיחה 3.5%-ברבעון השלישי )עודכן מעלה מ 3.9%לעומת  3.6%בישראל הצמיחה ברבעון הרביעי עמדה על 

ברבעון הקודם. ההשקעה בנכסים קבועים  6.9%-בצריכה הפרטית לאחר שזו עלתה ב 1.3%נתמכה בעלייה של 

ברבעון הקודם.  10.2%יה של לעומת עלי 7.7%-ברבעון השלישי והיצוא עלה ב 2.3%-לאחר שעלתה ב 5.5%-ירדה ב

ברבעון הקודם. היבוא  7.4%לעומת עלייה של  9.3%-בנטרול חברות הזנק ויהלומים, היצוא עלה ברבעון הרביעי ב

-ומדד חודש ינואר ירד ב 0.1%-ברבעון הקודם. מדד חודש דצמבר עלה ב 20.5%לעומת עלייה של  0.5%-עלה ב

ונצנזוס ציפיות החזאים זאת לעומת מדד ינואר שהיה נמוך במעט . מדד חודש דצמבר היה גבוה במעט מק0.4%

. במהלך התקופה 0.1%-האינפלציה עלתה ב 2018החודשים האחרונים ועד לינואר  12מציפיות הקונצנזוס. במהלך 

. נראה כי עליית התשואות 0.8%-הנסקרת נרשמו ירידות בשוק האג"ח המקומי כך שמדד ממשלתי כללי ירד בכ

 וק האג"ח המקומי הושפעה ממגמת עליית תשואות האג"ח בעולם ומההיחלשות שנרשמה בשערו שלשנרשמה בש

       31.8.2017    31.12.2017 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה    אפיק 

 55.43% 0-100% 55.23% 0-100%    צמוד , משתנה , חול,מקמ -אג"ח ממשלתי 

 36.99%   35.45%     אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא סחיר (

 5.77%   7.54%     פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 2,332    2,332                  היקף נכסים נטו
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אל מול הדולר  %1.6-השקל מול סל המטבעות מתחילת חודש פברואר. במהלך התקופה הנסקרת נחלש השקל ב

 שקל לאירו.  4.42אל מול האירו לרמה של  %6-שקל לדולר וב 3.54לרמה של 

 בעולם

ברבעון השלישי. קצב  %3.2)במונחים שנתיים( לעומת  %2.6צמיחה עמד ברבעון הרביעי על בארה"ב קצב ה

, ללא שינוי בהשוואה לחודש דצמבר, ואינפלציית הליבה %2.1( עמד בחודש ינואר על CPIהאינפלציה השנתי )

. שיעור האבטלה בחודשים דצמבר ונובמבר %1.8נותרה גם היא ללא שינוי בהשוואה לחודש דצמבר, ברמה של 

 , ללא שינוי בהשוואה לחודש אוקטובר ונמוך משיעור האבטלה שנמדד בחודש ספטמבר%4.1עמד ברמה של 

. %1.25-%1.5. במהלך התקופה הנסקרת הפד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של %4.2שעמד ברמה של 

המשך פרסומם של נתונים כלכליים תומכים במהלך התקופה הנסקרת, לצד השיפור המתמשך בשוק העבודה גררו 

אינפלציה לטווחים של שיפור בציפיות האינפלציה של המשקיעים. כך, עלו במהלך התקופה הנסקרת ציפיות ה

נ"ב, בהתאמה. העלייה בציפיות האינפלציה לוותה בעלייה חדה יחסית  13-ו 17, 43-שנים ב 10-שנים  5שנתיים, 

שנים ברמה  10-בתשואות האג"ח הנומינליות, כך שבסיומה של התקופה הנסקרת נסחרה אג"ח ממשלת ארה"ב ל

ייה בתשואות האג"ח השפיעה בצורה שלילית על ביצועי . העל2014, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת %2.91של 

שוק המניות, זאת על רקע המשך העלייה בפרמיית הסיכון אותן גילמו שווקי המניות בהשוואה לאלטרנטיבה 

האג"חית. על רקע עליית התשואות קוזזו במהלך חודש פברואר חלק מהרווחים אותם רשמו שוקי המניות במהלך 

-ו %1.9, %2.2 -ג'ונס והנאסד"ק ב-, הדאוS&P 500-מה של התקופה הנסקרת עלו מדדי החודש ינואר כך שבסיכו

אל מול סל המטבעות. מחיר חבית נפט מסוג  %3.8-, בהתאמה. במהלך התקופה הנסקרת, הדולר נחלש ב%5.1

WTI דולר לחבית. 61.4לרמה של  %2.2-עלה ב 

 

מפיהם של בכירים כלכליים ביבשת, על רקע המשך בגוש האירו על רקע המשך פרסומן של הערות 'ניציות' 

פרסומם של נתונים כלכליים תומכים ובמקביל לעליית התשואות בארה"ב, רשמו גם תשואות האג"ח עלייה 

נ"ב. בגרמניה,  34שנים בגרמניה עלייה של  10-בולטת. כך, רשמה במהלך התקופה הנסקרת תשואת האג"ח ל

( בנוגע SPDדמוקרטית ) -( לבין המפלגה הסוציאלCDUאנגלה מרקל ) המו"מ הקואליציוני בין מפלגתה של

 1.25אל מול הדולר לרמה של  %3.9-להקמת ממשלת האחדות נמשך.  במהלך התקופה הנסקרת, האירו התחזק ב

דולר לאירו. עליית התנודתיות בשוקי המניות בארה"ב לא פסחה גם על שוקי המניות בגוש האירו, שהציגו ירידות 

לקראת סיומה של התקופה הנסקרת. בניגוש לשוקי המניות בארה"ב, שוקי המניות בגוש האירו רשמו  חדות

 Stoxx europe 600-וה Euro Stoxx 50-, הDAX-במהלך התקופה הנסקרת ירידה מצטברת. כך, ירדו מדדי ה

 , בהתאמה.%3.3-ו %3.2, %4.4ירידות של 

 

. עם זאת, את שנת %0.1ביע על קצב צמיחה רבעוני מתון יחסית של ביפן נתון הצמיחה לרבעון הרביעי שפורסם הצ

רבעונים רצופים, הרצף הארוך ביותר מאז  8סיימה כלכלת יפן כאשר היא רושמת קצב צמיחה חיובי במשך  2017

. שערו של של היין היפני התחזק %5.7. במהלך התקופה הנסקרת רשם מדד הניקיי היפני ירידה של 80-שנות ה

 מול הדולר.  %5.3-התקופה הנסקרת בבמהלך 
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 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

 השינוי אחוז  2017 באוגוסט 31  2017בדצמבר  31     

 %  "חש באלפי  "חש באלפי     

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 2.85  13,644,540  14,033,892 כללימסלול -רגיל מסלול

 -השתלמות למורים וגננות קרן
 7.81  330,772  356,610 כשר מסלול–מסלול רגיל 

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 (2.02)  16,488  16,155 "חאגמסלול -רגיל מסלול

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 3.95  569,792  592,303 מקוצר מסלול

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 8.66  10,792  11,727 כשרמסלול -מקוצר מסלול

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 1.45  2,332  2,366 "חאגמסלול -מקוצר מסלול

 3.01  14,574,716  15,013,053     הכל סך

 

 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגים/או ו החברה בעסקי פעמיים חד או חריגים אירועים .4

  הדוח לא אירעו אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של החברה.בתקופת 

אישר דירקטוריון החברה פה אחד את הצעת הנהלת החברה למזג בין החברה לבין חברת  27.3.2017ביום 

רים מו חברת חברה מנהלת בע"מ )להלן: " –השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים קרנות 

רים מו חברת"( ובין קרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול תיכוניים

במסגרת המיזוג האמור תשמש החברה כחברה הקולטת. נכון למועד על פי המתווה הנוכחי, . תיכוניים

דו"ח זה החברה בוחנת, בסיוע יועציה המשפטיים, את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה 

 .גיבוש תקנון חברה מנהלת חדש שיכנס לתוקף לאחר הליך המיזוג

 

 כספיים קשיים להצביע העלולים אירועים .5

לת בנאמנות קרנות בתקופת הדוח לא אירעו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים. החברה מנה

השתלמות ענפיות. הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל. לפיכך, לא 

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 מהותיות  עסקאות .6

הקטנה בשיעור השתתפות או  הגדלה היו עסקאות משותפות, השקעות בתאגיד אחר או בתקופת הדוח לא

 בהשקעה כאמור.בעסקה או 

 העיקריים ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

מתבצע  נותי שירותים במיקור חוץ. תפעול הקרבהתבסס על נותנ נות שבניהולההחברה מנהלת את הקר

הבנק  – מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם ,באמצעות שני נותני שירותים עיקריים
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 ,וזכויות העמיתים נותהמשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקר ,בע"מ הבינלאומי הראשון לישראל

. החברה מפקחת באופן שוטף על נותהמשמש כגורם המנהל את השקעות הקר ,בע"מ ניירות ערךופסגות 

  .פעילותם של גופים אלו באמצעות נושאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברה

 ההשתלמות קרנות נכסי השקעות

באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של רמת  קרנות שבניהולהאת מדיניות ההשקעות של ההחברה קובעת 

משקיעה מאמצים  . החברהתשואה ומידת סיכון ההולמים את צרכי העמיתים, בשים לב למאפייניהם

אגף שוק ההון  ותשומת לב ניהולית על מנת לקיים באופן קפדני את הוראות החוק, התקנות והנחיות

בניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף שההשתלמות  נותועל קר החלות עליה

  .מוסדי

הגבוהה של השירות  םרמתבכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על 

 להמשיך ולנהל את שואפת החברה המנהלת .כפי שהיה בעברשבניהולה,  נותאפיינים את הקרוהניהול המ

 .תיק ההשקעות ע"י גופים המתמחים בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשר

 ההשתלמות בקרנות העמיתים זכויות וניהול תפעול

במשא ומתן אל מול  וחברת מורים תיכוניים נכון למועד אישור הדוח )ולאחר תקופת הדוח(, החלה החברה

ביחס  ,ןהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, כגורם המתפעל את נכסי קרנות ההשתלמות שבניהול

 20לעמלת התפעול לה יהא זכאי הבנק במקרה שבו סך נכסי קרנות ההשתלמות הרגילות יעמדו על מעל 

שנים  הסכם נקבעה לשלושכמו כן, תקופת ה₪. מיליארד  25 –ומעל ל ₪ מיליארד  25ועד ₪ מיליארד 

   נוסח התוספת אושרה על ידי הצדדים ואף נחתמה על ידי הבנק. החברה תשלים את חתימתה. נוספות. 

 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגות תכניות .8

 החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה.  תכניותאינה צופה  החברה

 

 בתקופת הדיווח: ושינויים מהותיים פעילותה תוצאות, החברההעסקי של  מצבה .9

 :כספי מצב 9.1

למטרות רווח וכל  פועלת לא, חברה המנהלת קופות גמל ענפיות, אי לכך החברה הינה החברה

 הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.

נכסי החברה הינם בעיקר יתרות חובה של הקרנות המנוהלות בגין דמי ניהול לקבל לכיסוי  

 התחייבויות החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 הון עצמי: 9.2

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

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה 2012-פנסיה(, התשע"ב  קרן אוקופת גמל  

לו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת מיליון ש"ח. תקנות א 10מנהלת יהיה 

 גמל מפעלית.
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  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.3

"ח. ש אלפי 7,021: הן 31.12.2017שהסתיימה ביום חודשים    ארבעה של לתקופההכנסות החברה  סך

מסלול רגיל )על כל  -החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים וגננות הכנסות

)על כל מסלוליה(  וזאת בגובה ההוצאות  מקוצר מסלול–השתלמות למורים וגננות  וקרןמסלוליה( 

 שיש לחברת הניהול בפועל . 

 מקרן הינןש"ח  אלפי 6,783דמי ניהול כאשר סך של מ הינן הדיווח בתקופת החברה הכנסות

 השתלמות מקרן הינןש"ח  אלפי 238)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול -וגננות למורים השתלמות

 .מקוצר מסלול -וגננות למורים

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

 מחולקות, לייחוס ניתנות שאינן הוצאות. הרלוונטית לקרן במלואן מחויבות, מסוימת לקרן ישירות

 .המנוהלים הנכסים ליחס בהתאם הפעילים המסלולים בין ובקרנות, הקרנות בין

 :הנהלה וכלליות הלן פירוט הוצאות ל .א

   
לתקופה של ארבעה חודשים 

בדצמבר 31שהסתיימה ביום     

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר 31  

   

2017 
 

2016 
  

2017 

   

 באלפי ש "ח
 

 באלפי ש "ח
  

 באלפי ש "ח

         

 דמי תפעול

  

4,123 
 

3,856 
  

11,815 

 ניהול השקעות

 

677 
 

648 
  

1,996 

 שכר ונלוות

  

558 
 

581 
  

1,754 

 55 דמי ניהול תעודות סל צד קשור
 

48 
  

155 

 152 דמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי ועדות 
 

125 
  

454 

 37 הוצאות לחברה מצטטת
 

36 
  

108 

 ביטוחים הנהלה

 

52 
 

46 
  

141 
מקצועיות ומשפטיות 

 )ראה סעיף ב' להלן(

  

536 
 

715 
  

1,921 

 מנהל סיכונים

 

82 
 

82 
  

260 

 בקר השקעות

  

44 
 

44 
  

132 

 מנהלת מערכות מידע

 

42 
 

51 
  

157 

 קצין ציות

  

65 
 

65 
  

194 

 280 ותקשורתאחזקת משרדים שכ"ד 
 

270 
  

801 

 דיוור לעמיתים

 

14 
 

          -  

  

                       
184  

 אחרות

  

6 
 

15 
  

43 

 196 מיכון מערך ההשתלמות
 

195 
  

586 

 פחת

  

5 
 

4 
  

15 

 חיתום הלוואות

 

95 
 

- 

  
104 

         

   

7,019 
 

6,781 
  

20,820 
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 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי .ב

   

חודשים  4לתקופה של 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

   

2017 
 

2016 
  

2017 

   

 באלפי ש "ח
 

 באלפי ש "ח
  

 באלפי ש "ח

 ייעוץ משפטי

  

96 
 

115 
  

338 

 ביקורת פנים

  

68 
 

190 
  

457 

 ביקורת חשבונות

 

123 
 

159 
  

286 

 ניהול כספים

  

198 
 

197 
  

590 

 יועץ סוקס

  

14 
 

19 
  

57 

 ייעוץ מקצועי אחר

 

37 
 

35 
  

193 

         

   

536 
 

715 
  

1,921 

 

 פרטים נוספים: .ג

 חברה ומפקחים סמינרים מורי, תיכוניים למורים השתלמות קרנות את מחייבת החברה

, בהשתתפות בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים קשורצד -"מבע מנהלת

מקרנות   2017בדצמבר  31 חודשים שהסתיימה ביום 4בתקופה של על ידי כל חברה. החזר 

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

 .₪ אלפי 1,126לסך של  הסתכםבהוצאות משותפות 
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 יכוז מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות ר .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 1.01

 31.12.2017 31.12.2016 31.8.2017 

    :עמיתים מספר

 104,850 94,672 102,726 פעילים

 34,774 42,860 39,518 פעילים לא

    

 חשבונות מספר
 :עמיתים

   

 154,553 146,006 157,984 פעילים

 44,161 53,690 50,276 פעילים לא

    

 נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 9,424,509 8,368,668 9,288,669 פעילים

 5,150,207 5,458,696 5,724,384 פעילים לא

 תוצאתיים נתונים
 "ח(ש)באלפי 

   

 גמולים דמי
 עבור משונתים
 חדשים מצטרפים

3,753 2,883 104,104 

דמי גמולים חד 
 - - 1,302 פעמיים

 מדמי תגמולים
 גמולים

612,147 612,620 1,570,369 

 976 39 2,439 לקרן צבירה העברות

 צבירה העברות
 מהקרן

(83,710) (61,514) (204,964) 

    

    :תשלומים

 (689,994) (355,573) (356,893)  פדיונות

 (243,276) (54,381) (60,812) אחרים

 הכנסות עודף
 הוצאות על)הפסדים( 

 לתקופה
343,512 141,009 597,429 

 שנגבו ניהול דמי
)באלפי  מנכסים

 "ח(:ש
   

 20,820 6,781 7,021 פעילים ולא פעילים

    

 ניהול דמי שיעור
 מנכסים ממוצע

 )באחוזים(:
   

      0.16-רגילה קרן פעילים ולא פעילים
 0.13- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.13 
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  פעילים לא עמיתים בדבר מידע 1.01

 

 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין דמי  10.3

 

 
היא חברה מנהלת של קופות ענפיות אשר גובות דמי ניהול על פי הוצאותיהן בפועל,  החברה

במגבלות התקרה שנקבעה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, 

כמפורט בטבלה שלעיל. בתקופת הדוח לא חל שינוי בשיעור דמי הניהול שרשאית  2012-תשע"ב

 אות הדין. החברה לגבות על פי הור

 

 בקרן הרגילה כספי עודף    10.4

 מסלולי לכל מרכז חשבון כוללות( "המעבר"מועד -)להלן 1.1.2011-מ החל העמיתים זכויות

 העמיתים זכויות של חישוב ביצוע לאחר המעבר למועד אשר, הכללי במסלול המנוהל, הקרן

 על הנכסים עודף יתרת את המהווים סכומים בו נזקפו, ההשקעות תיק לתשואת בהתאם

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות העמיתים זכויות

 והסיבות לעיל כאמור העודף נושא את לבחון 30.5.2012 מיום בישיבתה החליטה החברה

(  אשר  הגיש את  EY) חיצוני"ח רו משרד עם החברה התקשרה כך לשם. בקרנות להצטברותו

 . 2015ממצאיו לחברה במהלך שנת 

מורכב מיו"ר  מינה צוות מצומצם שידון בנושא העודף הכספי. הצוות הדירקטוריון

הדירקטוריון, מזכיר ומנכ"ל הקרנות, דירקטור מטעם ההסתדרות ודירקטור מטעם המדינה, 

הצוות נועד לבחון את האלטרנטיבות העומדות בפני הקרן סמנכ"ל הכספים והיועמ"ש. 

ת המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. בנושא העודף הכספי ולהביא בפני הדירקטוריון א

 החליט, דוידוב גיא' פרופ מטעם מומחה דעת חוות וקבלת הצוות של ממושכים דיונים בתום

 כדלקמן: החברה דירקטוריון בפני להמליץ הצוות

 31.12.2017 31.12.2016 31.8.2017 

 מנותקי חשבונות
 :קשר

   

 5,762 10,143 7,135 חשבונות מספר

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח(ש)באלפי 

353,878 414,793 257,544 

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח(ש)באלפי 

178 212 378 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

       0.16-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

        0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

       0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

 
 קרנות השתלמות 

שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות 
 לפי הוראות הדין)באחוזים(:

 

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם  2% עד

 לתנאים הקבועים בתקנות 
 אין אחר
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 הרלוונטית העמיתים לאוכלוסיית הכספי מהעודף 70% של חלוקה"לשקול 

 30%. 1995-2010בקרנות בתקופה שבה נוצר העודף הכספי בין  שחסכה

. מנגנון החלוקה מטרותיה קידום המשך לטובת בקרן יישאר הכספי מהעודף

מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון. ההנהלה תשקוד על חיפוש  גורםיוצע על ידי 

 שייקבע לאחר. החלוקהקביעת מנגנון  לעניןובחירת גורם מקצועי מתאים 

שוק ההון ולאחר מכן וכתנאי לחלוקה  רשותהנושא יובא בפני  החלוקה מנגנון

 יתבקש אישור בית המשפט". 

 

 חברי החליטו הנושא של מעמיקה בחינה לאחרהחברה קיים דיון בהמלצות הצוות.  דירקטוריון

לאמץ פה אחד את המלצות הצוות ולהסמיך את ההנהלה לקדם את מסקנות  הדירקטוריון

 ל הגורמים המתאימים. הצוות מו

 

         מיליון ש"ח. 2,234 של סך על עומדת  31.12.2017 ליום הכספי העודף יתרת

 

 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון

קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנוני הקרנות, הוגשה בחודש ספטמבר  לאחר

, למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנוני הקרנות במסגרתה התבקשה הממונה לאשר 2017

 את השינויים המפורטים להלן: 

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון קרן המסלול  – נוסף הלכה מסלול הוספת .1

הרגיל ולתקנון קרן המסלול המקוצר, במטרה לפתוח את שערי הקרנות בפני אוכלוסייה 

 ההלכה מסלולהממונה הוצע כי  תגובתבהמשך ל נוספת של עובדי הוראה שומרי הלכה.

" ושמו של מסלול םקרן השתלמות למורים מסלול אג"ח מדינה ונגזרי" ייקרא החדש

ההלכה הקיים ישונה ל"קרן השתלמות למורים וגננות מסלול הלכה א'". בנוסף, ביקשה 

 החברה להוסיף את שם הרב לפיו מוכתבת מדיניות ההשקעה של מסלול ההלכה הקיים. 

 20לפי סעיף  – הרגיל המסלול קרן בתקנון להשתלמות ליציאה המקסימאלי הגיל הוספת .2

ל הרגיל, תנאי ליציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב לתקנון קרן המסלו

בפני מעסיקו כי ימשיך בעבודתו במשך שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההשתלמות. על 

. 63מנת לוודא קיומו של תנאי זה מגבילות החברות את גיל היציאה להשתלמות לגיל 

 קרן המסלול הרגיל.  חברה הוסיפה הבהרה לענין זה בתקנוןה

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות תיקון .3

 .הקרנות תקנוני לתיקון הממונה אישור התקבל טרם זה דוח למועד נכון
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 ויים בהרכב הדירקטוריון וועדותיו שינ .11

 .הדירקטוריון בהרכב שינויים נעשו לא הדוח בתקופת

 שינויים רגולטורים בתקופת הדוח  .12

ת דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה וקינה וחוזרי ממונה וכן עיקרי טיוטת, חקיקה דברי עיקרי להלן

 שפורסמו בתקופת הדוח:   

 
 חקיקה וחקיקת משנה .א

 טיוטא -  7201-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()ועדת השקעות(, התשע"ז

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()ועדת  03.09.2017ביום 

במסגרתן מבקשת הממונה לערוך שינויים, בין היתר, בנושאים  2017 –השקעות(, התשע"ז 

הבאים: הרכב ועדת ההשקעות, שינוי תנאי הכשירות של החברים בוועדת ההשקעות,  קביעת 

תנאי אי תלות, איסור כהונה צולבת וקביעת מגבלות נוספות על חברי ועדת השקעות של קופות 

בודתה התקינה והמקצועית של וועדת ההשקעות. גמל והכל מתוך מטרה לחזק ולהבטיח את ע

 נכון למועד זה הטיוטא טרם אושרה. 

 

. 

 

 חוזרים הנחיות והבהרות .ב

 הפנסיוני סכוןיהח בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנה

: " מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 2017-9-11פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.09.2017 ביום

 מטרת. הפנסיוני החיסכון מוצרי כלל קידוד הוא אחיד מבנה בקביעת הכרחי מרכיבהפנסיוני".  החסכון

ממשק האחיד ב המשתמשת החברהידי  על האחידבקידוד  שימושלגבי  כלליםלהחיל  היא זה חוזר

במרץ  1, מיום 2017-9-4מס'  מוסדיים גופים חוזרשמפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במסגרת 

  ".הפנסיוני החיסכון בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד, שעניינו "מבנה 2017

 

 דיווחים לממונה לעניןהוראות החוזר המאוחד  תיקון

במסגרתו עדכנה רשות שוק ההון את מתכונת  2017-9-12פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.09.2017 ביום
 החברה. מחוייבתהדיווחים השוטפים התקופתיים בהם 

 
 הפנסיוני  החסכוןניהול במכשירי  דמי

הפנסיוני",  החסכון:" דמי ניהול במכשירי 2017-9-15פורסם חוזר גופים מוסדיים:  12.09.2017 ביום
החברה לפעול בעת קביעת דמי ניהול לעמית והכל מתוך רצון  מחוייבתבמסגרתו עודכנו כללים לפיהם 

ייגבו ממנו החל ממועד ההצטרפות וכן, גם להבהיר לעמית באופן ברור מהו שיעור דמי הניהול ש
במקרים בהם בכוונת החברה להעלות את שיעור דמי הניהול. ההוראות רלבנטיות לחברה מנהלת 

 ששיעור דמי הניהול קבוע ואינו פועל על פי הוצאות בפועל. 
 

 לעמיתים רבעוני דוח שנתי דוח

:"דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים 2017-9-14פורסם חוזר גופים מוסדיים  10.09.2017 ביום
תיקון ". החוזר האמור הוסיף ועדכן את הוראות החוזר שבתוקף שבני שינויים עיקריים:  –בגוף מוסדי 

ו על . החובה לכלול במסגרת הדוח השנתי המפורט קישור המאפשר לעמית צפייה במסמכים שנחתמ1
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. הרחבת האפשרות של העמית לקבל את הדוחות באמצעות הדואר האלקטרוני או חשבונו 2ידו בעבר. 
 המקוון או בדואר, בהתאם לבקשתו ולהחלטתו של העמית.

 
 גמל לקופת תשלומים הפקדת אופן

:" אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל". 2017-9-19פורסם חוזר גופים מוסדיים  08.11.2017 ביום
 תשלומים הפקדת על הדיווחהכספים ואת אופן העברת  העברת אופן את מסדירות החוזר אותהור

 הפקדת לביצוע דרכים, היתר ביןהחוזר קובעות,  הוראות. מנהלת לחברה מעסיק ידי על גמל לקופת
 למסור מעסיק שנדרש הפרטיםאת ו; מועדים להעברת כספים כאמור גמל קופת לחשבון תשלומים

 למעסיק להעביר מנהלת חברה של חובתה לעניין הוראותמנהלת בעת העברת דיווח כאמור;  לחברה
 של החוזר וההיזון המעסיק דיווח כישבניהולה;  הגמל בקופת הכספים קליטת אופן לעניין חוזר היזון

וזאת במטרה לשכלל את  הממונה ידי על שהוגדר אחיד במבנה קובץ באמצעות ייעשו המנהלת החברה
מתקן את  החוזרהליך קליטת הכספים ולאפשר למעסיק ולגוף המוסדי לבצע בקרה אחר ההליך.   

להבטיח קיומה של התאמה מלאה בין אופן ניכוי הכספים משכר ההליך במספר הוראות אשר מטרתן  
ופים המוסדיים מול של הג השקיפות הגברתהעובד לבין אופן קליטת הכספים בקופת הגמל של העובד; 

המנהלות למעסיקים תוך הגדרת לוחות  החברותאיכות השירות של  ושיפור; המעסיק מולו העמית
למעסיק עם מלוא  מקוון חשבון והנגשתזמנים לטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים 

 . המידע הנדרש לשם עמידה בהוראות הדין
 

 ממשק ניוד –הפנסיוני  החסכוןמבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  חוזר

:" חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 2017-9-23פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.12.2017 ביום
 2017-9-10מוסדיים   גופיםממשק ניוד. החוזר פורסם בהמשך לחוזר חוזר  –הפנסיוני  החסכוןבשוק 

(, המקורי" החוזר" :( )להלן2.7.17"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" )
קובע מבנה של "רשומה אחודה", אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון, מעסיקים וצרכני ה

  נות המתבצעות ביניהם.מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני, במסגרת הפעולות העסקיות השו
(. "הממשק"ממשק הניוד )להלן:  נספח ג'את  בחוזרעל הנספחים הקיימים  ףמוסי החדשהחוזר 

הממשק קובע מבנה אחיד להעברת מידע בין גופים מוסדיים הנלווה לתהליך העברת כספים בין קופות 
 במסלקה הניוד קממש באמצעותגופים מוסדיים אגב ניוד כספים תעשה  ביןהמידע  העברתגמל. 

 תהליכי את לייעלהיא  החדששל חוזר  מטרתוזה.  בחוזר המפורטים לכלליםובהתאם  בלבד פנסיונית
 של המידע במערכות העמיתים זכויות של תקין דיווח ולאפשר המוסדיים הגופים ביןהמידע  העברת
 כספי אודותהגופים המוסדיים  בין המועברמידע  של ממוכן דיווחבאמצעות  זאת, והמוסדיים הגופים

 . ההוראות פחות רלבנטיות לאוכלוסיית הקרן שהנה אוכלוסיית הרופאים בישראל. שנוידו עמיתים
 
 
 

 מידע איכות בפניות טיפול

:" טיפול בפניות איכות מידע". מטרתו של 2017-9-21פורסם חוזר גופים מוסדיים  03.12.207 ביום
החוזר להסדיר את הטיפול במקרים בהם המידע המועבר באמצעות המסלקה אינו שלם ובכלל זה 

 '. וכו"ז לטיפול, שלמות ודיוק המידע הלוקביעת 
 

 תיקון –שנתי דוח רבעוני  דוח

:" דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים  2017-9-22סם חוזר גופים מוסדיים פור 03.12.2017 ביום
תיקון" במסגרתו תוקנו הוראות החוזרים הקודמים בנושא והורחבו ביחס  –ולמבוטחים בגוף מוסדי 

לחלופות העומדות בפני העמית לקבל את הדוחות השנתיים. כמו כן, שולבה חובת החברה המנהלת 
ה בכוונתה לשלוח אליו את הדוח השנתי המפורט, בהתאם למידע הקיים להודיע לעמית על הדרך שב

 אצלה, ובכפוף להודעה אחרת שתתקבל מהעמית. 
 

 טיוטות חוזרים הנחיות והבהרות .ג

 

בתקופת הדוח לא פורסמו על ידי הממונה טיוטות חוזרים שצפויות להיות להם השפעה מהותית על 

 עסקי החברה. 

 



 חברה מנהלת בע"מ-קרנות השתלמות למורים וגננות
 

22 

 

 
 

 ונהלים לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

העריכו לתום התקופה המכוסה  החברה,הכספים של  והבכיר בתחום בשיתוף המנכ"ל  החברה,הנהלת 

מנכ"ל החברה. על בסיס הערכה זו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  אפקטיביותבדוח זה את ה

 החברהלים לגבי הגילוי של הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנה והבכיר בתחום  החברה

התקופתי לגלות בדוח  תנדרש שהחברהעל מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע  אפקטיביותהנן 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע 

 בהוראות אלו.

 
  יבקרה פנימית על דיווח כספ

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2017  בדצמבר 31 המסתיימת ביוםבמהלך התקופה המכוסה 

על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה  החברה

 על דיווח כספי. החברההפנימית של 
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  חברה מנהלת בע"מהשתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 
 
 

 2017 בדצמבר 31ליום  ביניים וחות כספייםד
 בלתי מבוקרים
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2017 בדצמבר 31ליום ביניים דוחות כספיים  
 בלתי מבוקרים

 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

  עמוד

 סקירהדוח  3

 על המצב הכספיביניים  ותדוח 4

 רווח והפסד ביניים על ותדוח 5

  

 ביניים באורים לדוחות הכספיים 6-8
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 הרווח והפסדעל  ביניים ותדוח
 

 

 

 

 

  

חודשים  ארבעהלתקופה של 
 בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה 

 באוגוסט 31ביום 

  2017  2016   2017 

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 מבוקר   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  באור

        

        

         הכנסות

         

 20,820   6,781  7,021  6 דמי ניהול

         

 20,820   6,781  7,021   סך כל ההכנסות

         
         הוצאות

         
 20,820   6,781  7,019   הנהלה וכלליותהוצאות 

 -   -  2   הוצאות מימון

 20,820   6,781  7,021   סך כל ההוצאות

             

             

 -     -   -    רווח כולל

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 ברה מנהלת בע"מ חהשתלמות למורים ולגננות  קרנות

 
 2017 בדצמבר 31ליום  ביניים באורים לדוחות הכספיים

 
 כללי – 1באור 

החברה מוגבלת בערבות  .1965נתאגדה בשנת  חברה מנהלת בע"מ–וגננות השתלמות למורים  קרנות .א
 ואין לה הון מניות. 

 
להפיכת  בקשה לאישור שינוי מבני לרשות שוק ההוןהגישה החברה  2007במהלך חודש אפריל  .ב

החברה מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעשה בהתאם 
 שוק ההון בנושא. רשות )ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא 86להוראת סעיף 

החברה החלה  שוק ההון. רשותבהתאם לאישור  2010בדצמבר  31השינוי המבני הושלם ביום 
 .2011בינואר  1 פעילותה ביום

 

ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת של ורגא-רהכתוצאה מהשינוי המבני בוצע  .ג
ת בנאמנות בידי החברה המנהלת. בעקבות וההשתלמות( שמנוהל נותת גמל )קרוקופות גמל ולקופ

השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה 
 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהוהתחייבויותיה, לבין קופו

 

ת הגמל ותוקן תקנון ההתאגדות של החברה. ובמסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לקופ .ד
ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם החברות.  רשות שוק ההוןהתקנונים אושרו על ידי 

 מה של החברה, אולם מספר החברה לא השתנה.יצוין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה ש
שתי מנהלת החברה . 2011בינואר  1מיום החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה החל   

 קרנות כמפורט להלן:
 

אשר מטרתה, מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת  - מסלול רגיל-ננותקרן השתלמות למורים וג
 רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: להשתלמות.

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

 
המסלול מיועד למורים אשר מקבלים את שכרם על  - מסלול מקוצר-השתלמות למורים וגננות קרן

-לקרן השתלמות למורים וגננותפי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצטרף 
 , מורים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(.55)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  מסלול רגיל

 
 לולים חדשיםמספתיחת  .ה

פתחה החברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשים: מסלול הלכה , 2012 פברואר החל מחודש
 )מסלול ללא מניות(. ומסלול אג"ח 

 
 דמי ניהול: .ו

על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. אי לכך, 
פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על בדמי ניהול על  הקרנותאת  מחייבתהחברה 

 פי הוראות הדין.
 

"הנכסים"( ולהכנסות מאותם נכסים, לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים של  –לנכסי הקרנות )להלן  .ז
 .הקרנותהחברה מאחר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות ובהוצאות של 
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 ת בע"מ חברה מנהלהשתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 2017 בדצמבר 31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 ()המשך כללי – 1באור 

 
מסלול רגיל, -במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים וגננות .ח

תקבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתיה. 
בצע הקרן, אחת לתקופה שתיקבע על ידי החברה, בדיקה אקטוארית ובהתאם במסגרת מנגנון זה ת

לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכויות העמיתים 
 היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית. 

 
אשר  31.8.2013וכן ליום  31.12.2008ם הקרן ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור ליו

הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עמיתי 
 31.8.2016כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי בקרן,  נערך גם ליום מאזן אקטוארי הקרן. 

 . 29.5.2017ון בתאריך דירקטוריואושר ב
 

דוחות על השינויים בהון  בדברלא ניתן מידע  2017 בדצמבר 31ליום ביניים ים בדוחות הכספי .ט
וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של החברה,  ודוחות על תזרימי המזומנים,

 צאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.שהינה לא למטרות רווח וכל הכנסותיה והו

 
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכה בהתאם ל
כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות 

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.  2017 באוגוסט 31שהסתיימה ביום  ולשנההכספיים ליום 
 19-בתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 

 .2018בפברואר 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל
ת אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים בהערכות, אומדנים והנחו

והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות. שיקול הדעת של 
ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות 

 שימשו בדוחות הכספיים השנתיים.הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ש
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות 
 השנתיים.

 
 מגזרי פעילות-4באור 

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

 קרנות השתלמות.-על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל

 
 הון עצמי ודרישת הון – 5באור 

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

 10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב או

 תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפעלית. מיליון ש"ח.
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2017 בדצמבר 31ליום ביניים באורים לדוחות הכספיים 
 

 סות מדמי ניהולהכנ – 6באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:
 

 

  

חודשים  ארבעהלתקופה של 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה 

 באוגוסט 31ביום 

  2017  2016   2017 

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

  
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
 

 מבוקר 

        

        
 -ים וגננותקרן השתלמות למור

 6,559  6,783  מסלול רגיל 
 

 20,131 
-קרן השתלמות למורים וגננות

 222  238  מסלול מקוצר
 

 689 

        

 20,820   6,781  7,021   סך כל ההכנסות

         
 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

ת ניהול לפי הוצאודמי  רשאית לגבותגמל ענפית  החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת (1

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  2%לשיעור של בכפוף שהוציאה בפועל ו

 
החברה מחייבת את הקרנות המנוהלות על ידה, בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס  (2

הרלוונטי. הוצאות שאינן או המסלול , מחויבות במלואן לקרן קרן ולמסלול מסוימיםישירות ל

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

 
 


