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 מבוא
 הגדרות  .א

 למען הנוחות , בדוח זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם :

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

 .בע"מ חברה מנהלת  – מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםל

 "שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות -שוק ההון"  רשות. 

  "שוק ההון, ביטוח וחסכון רשותהממונה על   -"הממונה. 

  "2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה  -"חוק קופות גמל. 

  ניהול קופות לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו  -"תקנות מס הכנסה" "תקנות קופות הגמל" או

 .1964–גמל(, תשכ"ד 

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

 .2008-ח, תשס"גמל(

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

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

(, הנחיות מחייבות ונהלים החלים על על שוק ההון ביטוח וחסכון חוזרים )לרבות חוזרי הממונה

  .תבתוקף מעת לע כפי שיהיוקופות גמל 

 

 מידע צופה פני עתיד ב. 

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

  "חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל, –)להלן  1968 – פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

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

"בכוונת  ,מאמינה" החברה" ,מעריכה" החברה" ,"מצפה החברה" ,צופה" החברהבאמירות כמו "

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

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

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

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

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

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

, ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים החברהאשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת 

, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים המשפיעים על פעילות החברהאת פעילות 

 בדוח זה. המתוארים  החברה

מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי שקוראי דוח זה  החברהעל אף ש ,לפיכך

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

 המובא בדוח זה. 
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א' לחוק 32פי הוראות סעיף -ת הגנה עללהסרת ספק אין באמור בפסקה זו לעיל, כשלעצמו, כדי להוו

בדבר מידע צופה פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור,  1968 –תשכ"ח ניירות ערך 

 . יצוין הדבר באופן מפורש

 

הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים  החברהפעילויות 

. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן, החברהת פעילות רבים החיוניים להבנ

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

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

בהוראות כל דין בתקנוני הקרנות, ו/או  החברהבים הם התנאים המפורטים בתקנון המלאים והמחיי

 והוא לא מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור. 
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  -א'  חלק
 

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .א

 

  כללי .1

 (.  520028390)מס' חברה:  1965התאגדה בישראל כחברה בע"מ בשנת  החברה 

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

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

 ("הרגיל המסלול

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

 ("המקוצר המסלול"קרן 

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

ההצטרפות לקרנות  שמנפיק הממונה. שנתי קרנות ההשתלמות פועלות מתוקף אישור 

או  רשמייםשהם מוסדות חינוך תיכוניים וסמינרים י ספר הוראה בבתההשתלמות פתוחה לעובדי 

 מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.

המורים בישראל הסתדרות נכון לתאריך הדוח, החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 בחברה. באמצעי השליטה ומרכז השלטון המקומי מחזיקים מדינת ישראל

 להלן תרשים מבנה האחזקות בחברה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, 
מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת 

 בע"מ

מרכז השלטון 
 12.5%המקומי 

 מדינת ישראל
37.5% 

הסתדרות המורים 
 בישראל

50% 

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

תאגידים בהם מדינת 
-ישראל מחזיקה ב

מאמצעי  25%
השליטה/מכוח 

ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן
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 שינוי מבני

הושלם הליך שינוי מבני של החברה במסגרתו הופרדו נכסי הקרנות מהחברה וזו  31.12.2010ביום 

נוי המבני במסגרת השי"(. 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, 86מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף . ןוהתחייבויותיה ן, נכסיהנותהקר

השינוי  ביצוע, אישור רשות המסיםעל פי  שוק ההון בנושא. רשותנהלים שהוציא לולחוזרים ו

 ווה אירוע מס. ילא ה המבני

נים תקנוכן, האסיפה הכללית תקנון חדש לחברה המנהלת ובמסגרת 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 עמיתים  זכויותביחס להסדרת תקנוני הקרנות יצוין כיקרן המסלול הרגיל משמשת כקרן 

מסלולי החיסכון  היוצאים להשתלמות וכקרן צבירה עבור עמיתים המושכים כספים מהקרן.

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

יפות הזכויות, בזכויות למשיכת כספים וליציאה להשתלמות, למעט שינויים העשויים לנבוע ברצ

שוק ההון במשרד  רשותמהוראות מנגנון לאיזון אקטוארי שהוטמע בתקנון הקרן על פי דרישת 

 האוצר.

, 2011בינואר  1החל מיום הממונה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, על פי הנחיות 

העמיתים במסלול הרגיל משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי חשבונות 

 .דמי ניהול

 

בזכויות העמיתים כתוצאה מהשינוי המבני ושינוי תקנון התוכנית שינוי  לא היהבקרן המקוצרת, 

 אגב השינוי המבני.

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

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

 העברה או מכירה, רכישה

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

כינוס נכסים רוק, לא התקיימו בחברה הליכי פי,שלא במהלך העסקים הרגיל בהיקף מהותי נכסים

 אך עם זאת, ותיים, לרבות מיזוגי קרנותהליכי מיזוג או רכישה מה או הסדר נושים ואף לא בוצעו

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

נות ובין קרחברה מנהלת בע"מ )להלן: "קרן מו"ג" (  -לבין קרנות השתלמות למורים וגננות 

. במסגרת המיזוג האמור גההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול קרן מו"

. נכון למועד דו"ח זה החברה בוחנת, בסיוע יועציה המשפטיים, נקלטתתשמש החברה כחברה ה

את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה גיבוש תקנון חברה מנהלת חדש שיכנס 

 הליך המיזוג. לתוקף לאחר
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 התפתחויות המתייחסות לקרנות ההשתלמות

 אקטוארי איזון מנגנון

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

הרגיל תפעל לקבלת ערבות חיצונית לקיום  במסלולהחברה על ידי הממונה כי קרן ההשתלמות 

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

 איזון מנגנון בתקנונה תקבע ההשתלמות קרן כי נקבע הממונה מול החברה של הדיונים במסגרת

, הקרן תבצע זה נגנוןמ במסגרת. לעמיתיה בהתחייבויות לעמוד תוכל הקרן כי שיבטיח אקטוארי

, בדיקה אקטוארית ובהתאם לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה ידי על שתיקבע לתקופה אחת

תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל  החברה

 מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית.

 חברהב כלשהות משינוי ונובע ןאינ לעיל האמורות ותמבקשת להבהיר כי הדריש חברההנהלת ה

 לשם לעת מעת פעלה החברה. הממונה דרישת, אלא בשל סדרםאו בעסקיה, הממשיכים להתנהל כ

  הקרן ליום נכסי על בוצעה בקרן אחרונה אקטוארית בדיקה. כאמור אקטוארית בדיקה ביצוע

על יכולתה של הקרן לעמוד הצביעו על עודף אקטוארי בקרן ו הבדיקה ממצאי. 31.8.2016

 לחייב את החברה כוונתה על הממונה ההודיע 2016בהתחייבויותיה כלפי עמיתי הקרן.  בשנת 

הקרן מידי שנה. החברה הודיעה על התנגדותה לכך מן הטעמים  בביצוע בדיקה אקטוארית של

 טרם התקבלה.. החלטת הממונה בעניין זה שפורטו על ידה באריכות בפני נציגי אגף שוק ההון

 .2018השלמה שלו צפויה לקראת סוף ה אשר 31.8.18לפי בקשת האוצר ייערך דוח אקטוארי ליום 

 

 כספי עודף

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

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

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

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות העמיתים

 

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

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

  .2015ממצאיו לחברה במהלך שנת 

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

מזכיר ומנכ"ל הקרן, דירקטור מטעם הסתדרות המורים, דירקטור מטעם המדינה, סמנכ"ל 

הכספים והיועמ"ש. הצוות נועד לבחון את האלטרנטיבות העומדות בפני הקרן בנושא העודף 

 הכספי ולהביא בפני הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. 
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 החליט, דוידוב גיא' פרופ מטעם מומחה דעת חוות וקבלת הצוות של ממושכים דיונים תוםב

 כדלקמן: החברה דירקטוריון בפני להמליץ הצוות

 הרלוונטית העמיתים לאוכלוסיית הכספי מהעודף 70% של חלוקה"לשקול 

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

. מנגנון החלוקה יוצע על ידי מטרותיה קידום המשך לטובת בקרן יישאר הכספי

מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון. ההנהלה תשקוד על חיפוש ובחירת גורם  גורם

 החלוקה מנגנון שייקבע לאחר. החלוקהקביעת מנגנון  לעניןמקצועי מתאים 

בקש אישור בית שוק ההון ולאחר מכן וכתנאי לחלוקה ית רשות הנושא יובא בפני 

 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 הצוות  הדירקטוריון

  מול הגורמים המתאימים.

 

מונה על שוק ההון וכן בעל מומחיות הנהלת החברה פנתה לפרופ' עודד שריג, משהיה בעבר המ

בתחום המימון, במטרה לקבל חוות דעת על המתודולוגיה ודרך החלוקה המיטבית של העודף 

הציגו פרופ' שריג וצוותו את מסקנותיהם לעניין אופן החלוקה )להלן:  29.10.2018הכספי. ביום 

"(. דירקטוריון החברה קיים דיון בהמלצות חוות דעת שריג והחליט לאמץ אותן חוות דעת שריג"

במלואן. דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לקדם פנייה לבית המשפט המוסמך, 

במטרה לקבל אישור לביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. קודם לפנייה לבית 

 ם פגישת עדכון עם הממונה על שוק ההון. המשפט, בדעת הנהלת החברה ליזו

 .₪ אלפי 758-של סך על עומדת  31.8.2018 ליום הכספי העודף יתרת

 

   פעילותתחום  .ב

 לתקופת נכון. שכיר במעמד הוראה לעובדי השתלמות קרנות ניהוללחברה תחום פעילות אחד והוא 

מורים תיכוניים, מורי סמינרים : קרנות השתלמות להשתלמות קרנות שתי החברה של בניהולה הדוח

מסלול  – מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםמסלול רגיל וקרנות השתלמות ל – ומפקחים

  מקוצר.

 חוק להוראות לב ובשים) תוענפי קופות גמל של מנהלת וכחברה המנהלת החברה לתקנון בהתאם

 ניהול מדמי נובעות החברה הכנסות כל. רווח למטרת שלא הינה החברה פעילות(, גמל קופות

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים

 

  החברה ועסקאות במניותיהבהון  השקעות  .ג
 

  החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 האחרונות. בשנתייםלא בוצעו שינויים בהון החברה 
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 דיבידנד חלוקת     .ד

וגובה דמי ניהול בהתאם  רווח למטרת שלא החברה פועלת תוענפי קופות גמל של מנהלת כחברה

להוצאותיה בפועל, מבלי שיווצרו לה הכנסות מעבר להוצאותיה כאמור. לפיכך, לחברה אין ולא 

 תהיה יכולת לחלק דיבידנד. 
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות –חלק ב' 
  

   
 ושירותים מוצרים .א

 

 הקרנות הכלולים בתחום הפעילות  סוגי .1

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

 הדוח בניהולה של החברה שתי קרנות השתלמות: 

קרן המסלול הרגיל  – רגיל מסלול –תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, למורים השתלמות קרן

 בבתיעובדי הוראה לעמיתי הקרן הינם  הינה קרן השתלמות ענפית כהגדרתה בחוק קופות גמל.

או מוכרים בפיקוח  רשמייםשהם מוסדות חינוך  ., מורי סמינרים ומפקחיםיסודיים העלהספר 

 משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. 

הקרן מאפשרות לעמיתיה לצבור כספים לצרכי השתלמות או לחסוך בה לכל מטרה ולהינות 

מיתים זכאים לצאת לשנת השתלמות במימון הקרן בגין מהטבות מס. על פי תקנון קרן זו הע

שנים. בתקופת ההשתלמות משלמת הקרן לעמיתיה מענק חודשי  8או  7, 6תקופת חיסכון בת 

פי שנות חסכון בהתאמה, ועל  8או  7, 6, לפי ניצול של 88.88%או  77.77%, 66.66%בשיעור של 

ב סכום המענק מבוצע בהתאם לרכיבי שיעור המשרה הממוצע במשך כל תקופת החיסכון. חישו

ההסכמים הנוכחיים והעתידיים ובעקבות הרפורמה  לאור. השתלמותהשכר ערב היציאה לשנת 

במערכת החינוך בחנה הנהלת החברה את ההשלכות על גובה המענק החודשי ובמסגרת זו קבלה 

גובה המענק החודשי שמקבל עמית היוצא להשתלמות  בחישוב, והחלטה לפיה עד לשנת תשע"

", ותמורה עוזתבוא לידי ביטוי באופן יחסי אותה תוספת לשכר שקיבל העמית בהתאם לרפורמת "

 החישוב דרך על מפורטים הסברים  הקרן של האינטרנט באתר פרסמה החברה הנהלתככל שקיבל. 

 בשנת הבאים התשלומים את תלםהמש העמית עבור הקרן משלמת לתקנונה, בהתאם .האמור

  :בנוסף למענק ההשתלמות ההשתלמות

  ל הנהוג באוניברסיטאות בארץ, לפי היקף התשלום שכר לימוד עד לגובה שכ -שכר לימוד"

שאושרו למשתלם/ת בתוכנית הלימודים ובהתאם לשיעור המשרה הממוצעת  השעות

 סכון.יבתקופת  הח

  החזר תשלום דמי הביטוח הלאומי ששולמו ע"י המשתלם/ת למוסד  -דמי ביטוח לאומי

לפי תעריף סטודנט או לפי תעריף מינימלי. החזר  וינהלביטוח לאומי. סכום דמי הביטוח 

 הסכומים נעשה כנגד הגשת קבלות.

  את התשלום המבוטח בפנסיה צוברת הקרן משלמת עבור המשתלם/ת  -תשלום לקרן פנסיה

כולל הפרשה בגין פיצויי פיטורים. החלקו של העובד וחלק המעסיק  - המקובל לקרן הפנסיה

המענק החודשי  סכום התשלום לקרן הפנסיה נקבע על בסיס המשכורת המלאה לפיה מחושב

 למשתלם/ת.

  זכאית לדמי  שנת השתלמות מטעם הקרן וילדה,יצאה לעמיתה אשר  -תשלום דמי לידה

עמיתה אשר מקבלת  חודשים לאחר תום השבתון.ועד עשרה  במאי 26 -החל מתאריך ה לידה

או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח  החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו
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ים ילידה המקסימלהלהשלמה יחסית עד לגובה דמי  לדמי לידה חלקיים או , זכאיתלאומי

ל את משרה בשנת השבתון תקב 1/3זכאית מקרן ההשתלמות, אך אם עבדה  ההייתלהם 

קיבלה דמי הלידה שמלוא דמי הלידה להם הייתה זכאית מבלי שקרן ההשתלמות תנכה את 

לידה בתקופה שלאחר שנת  החזר דמי מביטוח לאומי עקב עבודתה הנוספת. העמיתה

 יחושב ע"פ שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה. ההשתלמות

  חודשים מתום  3ך לשירות מילואים תותשלום לעמית הנקרא  -תשלום בגין שירות מילואים

לא קיבל משכורת או גמול או תמיכה כספית ממקור העמית מידה וב תקופת ההשתלמות,

 אחר.

  החזר הוצאות נסיעה לצורך לימודים למשתלמים  -הוצאות דמי נסיעה במסגרת תמריצים

בהתאם להוצאות  ונהיסכום ההחזר  כאים לתמריצים.זו עדיפות לאומית באזוריהגרים 

ביחס להיקף  וינההנסיעה ממקום המגורים למוסד הלימודים הקרוב. שיעור ההחזר 

 ע"י משרד החינוך. מומןההשתלמות ושיעור המשרה הממוצעת. החזר ההוצאות מ

 

זכות המשתלמים לקבלת  בתקנוני הקרנות עוגנה 1.1.2011החל מכניסת השינוי המבני לתוקף, ביום 

לחשבונם. ההחזר משולם לעמית חר תשלום כל הוצאות שנת ההשתלמות לא שתיוותרהיתרה 

 לאחר השלמת תשלום כל ההוצאות הקשורות בשנת השבתון.

 

 תנאי הצטרפות למסלול הרגיל 

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: 

  הקרן.  תקנוןנכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי 

 שנים 55 -ל גילם מתחת. 

 .אינם חברים בקרן השתלמות אחרת למורים 

 

 הפקדת כספים

משכרו החודשי של עובד  4.2%הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע"י ניכוי בשיעור 

 על ידי המעסיק. 8.4%ההוראה )עד לגובה משרה וחצי( והפרשה חודשית בשיעור 

מתשנ"ד האפשרי החל )היקף ההפקדה  מהשכר 12.6% ונהישיעור ההפקדה החודשית הכולל לקרן 

 משרה(. 100%משרה. עד תשנ"ג היקף ההפקדה היה עד  150%עד  והינ

"(, נהנים מתשלום "חלק העובד" תמריציםעובדי הוראה הגרים ועובדים באזורי עדיפות לאומית )"

 על ידי המעסיק באמצעות משרד החינוך.

 

 

  מסלולי השקעה

 ההשקעה הקיימים בקרן המסלול הרגיל: להלן פירוט מסלולי

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

 .485אישור מס הכנסה 
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מספר  -הלכהמסלול – מסלול רגיל תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, למורים השתלמות קרן

 .2037אישור מס הכנסה 

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

 .2038אישור מס הכנסה 

 "חאג מסלול

 ."חאג מסלולקיימים בקרן שלושה מסלולי השקעה ביניהם,  2012החל מחודש פברואר 

 ח יהיו רשאים להצטרף עמיתים המקיימים אחד מן התנאים המפורטים להלן:   "למסלול אג

   שנים  55עמית שמימש את זכותו ליציאה לשנת השתלמות על פי הוראות תקנון זה וגילו

 לפחות. 

 .עמית שפרש לגמלאות  

ח לא רשאים לצאת לשנת השתלמות. למען הסר ספק, יתרת כספים "העמיתים במסלול אג

ח לא תיחשב, החל ממועד העברת הכספים למסלול זה ולמשך כל תקופת "שהועברה למסלול אג

חברותו של העמית בקרן, כחלק מיתרת הכספים המזכה את העמית ביציאה להשתלמות ו/או 

בזכויות הקשורות עם יציאה לשנת השתלמות על פי תקנון זה, וזאת גם אם הכספים יועברו בהמשך 

יזכו את העמית אך ורק כספים  אחר. לעניין הזכאות להשתלמות, ח למסלול השקעה"ממסלול אג

 ברציפות במסלול הכללי ו/או במסלול הכשר.  הצבורים עבורו 

 

 שערוך חשבונות העמיתים

, חשבונות העמיתים 1.1.2011-, החל מהחברה והחלטת דירקטוריון שוק ההון רשותעל פי הנחיות 

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

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

   מס, אם וככל שיחול על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.

 

קרן המסלול . מקוצר מסלול – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, למורים השתלמות קרן

למורים אשר מקבלים את שכרם על פי דירוג עובדי הוראה ואינם רשאים להצטרף  תהמקוצר מיועד

גם  מורים במשרה חלקית בשנת שבתון(.ו 55)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  לקרן המסלול הרגיל

 .תשואת תיק ההשקעות ובניכוי דמי ניהולשערוך כספי העמיתים נעשה על פי בקרן זו 

 

 הפקדות כספים

משכרו החודשי של עובד  2.5%הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע"י ניכוי בשיעור 

 על ידי המעסיק. 7.5%ההוראה  והפרשה חודשית בשיעור 

 תקופת חסכון להשתלמות ומשיכה 

 תשלומי לרבות חסכונותיו כל את ממס בפטור לקבל הוראה עובד רשאי חיסכון של שנים 3 בתום

הכל בהתאם ובכפוף , קצרה השתלמות למטרת ניהול הוצאות ובניכוי חיםרוו בתוספת המעסיק
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את כל בפטור ממס עובד הוראה לקבל  רשאישנות חיסכון  6בתום  .תקנון הקרןלהוראות 

 לכל מטרה . חסכונותיו לרבות תשלומי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול

 

 מסלולי השקעה

 הקיימים בקרן המסלול המקוצר:להלן פירוט מסלולי ההשקעה 

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

 .285אישור מס הכנסה 

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

 .2041אישור מס הכנסה 

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

 .2042אישור מס הכנסה 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון 

, 2017לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנוני הקרנות, הוגשה בחודש ספטמבר 

י הקרנות במסגרתה לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים, למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנונ

 התבקשה הממונה לאשר את השינויים המפורטים להלן: 

תקנון קרן המסלול ל הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף – נוסף הלכה מסלול הוספת .1

לפתוח את שערי הקרנות בפני אוכלוסייה נוספת  , במטרההמסלול המקוצר הרגיל ולתקנון קרן

מסלול ההלכה החדש ייקרא "קרן השתלמות למורים וגננות  של עובדי הוראה שומרי הלכה.

מסלול הלכה ב'" ושמו של מסלול ההלכה הקיים ישונה ל"קרן השתלמות למורים וגננות 

 מסלול הלכה א'". להלן מדיניות ההשקעה המוצעת של מסלול ההלכה החדש: 

 לכללי בכפוףו הדין להוראות בכפוף שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי"

 בסמכותה תהיינה במסלול ההשקעות. ברשותו של הרב אריה דביר היהודית ההלכה

 עבור בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה

 לכללי כפופות בו שההשקעות בכך מוגבלת במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים

נכסי המסלול לא יושקעו באחזקות ישירות בחברות )כגון מניות ו/או אגרות  .היהודית ההלכה

חוב קונצרניות( והחשיפה לנכסים תתבצע באג"ח ממשלתיות ויצירת חשיפות למניות 

 ".באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באלה

בנוסף, ביקשה החברה להוסיף את שם הרב לפיו מוכתבת מדיניות ההשקעה של מסלול 

 יים. ההלכה הק

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

לתקנון קרן המסלול הרגיל, תנאי ליציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב בפני 

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

. החברות 63גבילות החברות את גיל היציאה להשתלמות לגיל לוודא קיומו של תנאי זה מ

 מבקשות לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. 

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות מספר תיקון .3

 נכון למועד דוח זה טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנוני הקרנות.
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 של קרנות ההשתלמותמגמות ושינויים בביקוש ובהיצע  .2

בתקופת הדוח לא נעשו שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי החברה אשר השפיעו על הביקוש 

בחודש לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים,  ראוי לציין כיזאת,  עםיחד וההיצע של מוצריה. 

 נוסף ההלכ מסלול להוספתהגישה החברה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשה  ,2017ספטמבר 

 .  לקרנות להצטרף הביקוש על להשפיע עשוי אשר לפעילותה

 

 שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים .3

לא צפויים שינויים מהותיים בחלקה של החברה בשוק בו היא פועלת, הן ברמת הנכסים המנוהלים והן 

ק קופות גמל שהתקבל בתקופת תיקון לחוברמת ההפקדות השוטפות. עם זאת, ראוי לציין כי בעקבות 

אשר  –קופת גמל להשקעה  –מוצר חיסכון חדש  הדוח, נפתחה בפני גופים מוסדיים האפשרות לנהל

נכון למועד הדוח אין באפשרות החברה לצפות את אך  ;ר לחוסכים אפיק חיסכון הוני נוסףמאפש

  על פעילותה של החברה.ה של קופת הגמל להשקעה השפעת כניסת

 

 מוצרים חדשים .4

לאחר אישור הדוחות  ראוי לציין כי ,זאת עםהפעילה  מוצרים חדשים.  לא החברה, הדוח בשנת

החברה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשה להוספת  שההגי ,2017בחודש ספטמבר הכספיים, 

 מסלול הלכה נוסף לפעילותה.  
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 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז .5

 

 תשע"ו תשע"ז תשע"ח 

    

    :עמיתים חשבונות מספר

 45,028 48,428 49,098 פעילים

 23,471 21,791 22,652 פעילים לא

    

)באלפי  נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש

   

 3,060,127 3,394,814 4,372,640 פעילים

 2,379,833 2,339,354 1,698,587 פעילים לא

    

)באלפי  תוצאתיים נתונים
 "ח(ש

   

 עבור משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים

9,712 25,813 20,474 

 513,707 515,427 539,910 גמולים מדמי תגמולים

תקבולים מדמי גמולים חד 
 פעמיים

2,463 - - 

 199 560 4,829 לקרן צבירה העברות

 (83,758) (125,333) (147,110) מהקרן צבירה העברות

    

    

    :תשלומים

 (249,979) (264,497) (275,244)  פדיונות

 (68,591) (73,243) (78,983) אחרים

 הוצאות על הכנסות עודף
 67,675 241,294 293,673 לתקופה

    

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
    "ח(:ש)באלפי 

 8,004 8,235 8,357 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
    )באחוזים(: מנכסים

      0.15-רגילה קרן פעילים
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

 קרן      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת

      0.15-רגילה קרן פעילים לא
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת קרן

 קרן      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת
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 תשע"ו תשע"ז תשע"ח 

 ישירות הוצאות שיעור
 )באחוזים(: ממוצע

   

 של ומכירה קניה עמלות
 ערך ניירות

0.03 0.01 0.03 

 - 0.01 - סחירות לא השקעות בגין

 0.07 0.08 0.11 חיצוני ניהול עמלות

 - - - אחרות עמלות

 0.07 0.09 0.11 מוגבלות הוצאות
 
 
 

  פעילים לא עמיתים בדבר מידע .5.1

 
 

 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין דמי  .5.2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בפועל ןעל פי הוצאותיה גובות דמי ניהולת אשר וענפי ותקופהחברה  היא חברה מנהלת של 

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

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

 החברה לגבות על פי הוראות הדין. 

 

 תשע"ו תשע"ז תשע"ח 

    חשבונות מנותקי קשר:

 4,221 2,272 2,160 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

111,386 99,275 160,357 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 )באלפי ש"ח(

167 148 239 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 שנגבו מנכסים

 קרן      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

      0.15-רגילה קרן
- מקוצרת קרן
0.13 

 קרן      0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת

 
 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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 ושינויים שחלו בקרנות ההשתלמות  התפתחויות .6

הקרנות שבניהול החברה הינן קרנות השתלמות לעובדים שכירים והפרשות עובדים שכירים )עובד  .א

ות את המרכיב של ההפקדות לקרנות. אי לכך חשופות הקרנות לשינויים בהיקף ומעביד( מהו

 התעסוקתי אצל המעבידים של העמיתים בקרנות.

 

לשנה(  4%ביטול הבטחת התשואה )הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור לאור 

לאור ההתפתחויות בשוק ו, 2011מאז שנת וזקיפת רווחים לעמיתים על פי תשואת הנכסים בפועל 

להעברת כספים לקרנות נחשפה הקרן הרגילה  נותתשואת הנכסים של הקר עלההון והשפעתן 

אלפי ש"ח  143,290של  לסךהסתכמה  אחרות לקרנותאחרות בהיקף שלא היה ידוע בעבר. העברה 

 בשנהאלפי ש"ח  64,182 של וסך הדוח בתקופתאלפי ש"ח  94,469של  סך לעומתבתקופה המדווחת 

למתן מענה לקבוצות עמיתים, בדרך של פתיחת  פועלת. הנהלת החברה 31.8.2016 ביום שהסתיימה

 מסלולי השקעה אשר מתאימים למיטב ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים. 

 המושגות התשואותמסלולי ההשקעה החדשים,  פתיחתהנהלה, היתרונות המושגים מעצם לדעת ה

באים לידי ביטוי בירידה הנגבים מעמיתי הקרנות,  הנמוכים הניהול דמי עורושי ההשקעות בתיק

  .מהקרנות כספים העברות היקףהמתמשכת של 

 עלייההנהלת  החברה פועלת באופן קבוע לעידוד יציאת מורים לשנות שבתון מה  שמביא ל

 .מתמשכת  בהיקפי התשלומים בגין יציאה להשתלמות 

 .לקרנות המצטרפים המורים במספר מגידול בעיקר נובע גמולים בדמיגידול מתמשך  

 

 

 

  תחרות .ב

החברה, ככל חברה מנהלת של קופות הגמל, חשופה לתחרות הגוברת בשוק על הזכות לניהול 

 עמיתים. התחרות בתחום מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהול, ברמת השירותהחשבונות 

 משלימים. ובשירותים

. קרנות השתלמותבתחום קופות הגמל בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות  פועלת הקרן

אשר באה לידי ביטוי באחוזי ניוד  הביטוח וחברות המנהלות החברות בין תחרותשוררת  בענף

לציין כי  ישעם זאת  יחד. בקרנותהיקף הצבירה  על מהותי איוםגבוהים יותר מבעבר, ויש בכך 

קבוצה ייחודית )שהרי, ההצטרפות לקרנות ההשתלמות פתוחה  הינה קרןבאוכלוסיית המפקידים 

או מוכרים  רשמייםרק לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך 

 בעבור אטרקטיבי חסכון מקור מהווה הקרן כן ועלבפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר(, 

 מוגבלת אחרות מקופות העברות באמצעות, הקרנותהגיוס של  מקורותזו. יחד עם זאת,  אוכלוסייה

 .ביותר

בשיעור של   הוא 31.8.2018  ליוםבמשק של החברה מתוך סך נכסי קרנות ההשתלמות  חלקה

עם זאת יש לזכור כי המסלול הרגיל, ככל שמדובר בעמיתים פעילים, הוא ייחודי ואינו  יחד ,2.76%

 בר השוואה לקרנות השתלמות אחרות במשק.
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המתחרה העיקרית היא קרן מקבילה שמיוצגת על ידי  ,במסלול הרגיל ובהתייחס לעמיתים פעילים

 ארגון המורים העל יסודיים.

פעילים במסלול הרגיל )בייחוד הפנסיונרים מבינם( קרנות במסלול המקוצר וכן, לעמיתים בלתי 

כלל בתי ההשקעות הפרטיים מהוות תחרות אשר באה לידי ביטוי בהיקפי העברות ההשתלמות של 

 .האחרונות שלוש השניםב גברוהיקפיהן כאמור  אשר

 , מתבצעת במספר מישורים:של החברה  הההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות

 בראש וראשונה לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת  – לחברה ייחודי פעילות תחום

 השתלמות( שאינו קיים בשום חברה מתחרה בתחום קופות הגמל.

 מערכות המיכון ושיפור באמצעות שיפור שיטות עבודה – תפעולית התייעלות. 

 של  החברה מטפחת הון אנושי מקצועי, בעל ידע בתחומי הפעילות – ללקוח השירות שיפור

 החברה, לצורך מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה. 

 באמצעות מנהל ההשקעות בהנחיית ועדת וההשקעות.  –התשואות לעמיתים  שיפור 

המותאמים לביקוש שירותים החברה לרשות העמיתים במהלך השנים העמידה  –  שירותים מתן

  זה, הגדלת מגוון מסלולי ההשקעה, ייעול שירות הלקוחות, מתן הלוואות וכו'. ובכלל ,מצדם

 

  לקוחות .ג

 ,. לפיכךעובדים שכירים במעמד של ל ידי החברה מיועדות לעובדי הוראההקרנות המנוהלות ע .1

ההפקדות מתקבלות ממעסיק עיקרי  עיקר .יית המוריםוסלתחום פעילותה של החברה תלוי באוכ

עם זאת, תחום פעילותה של החברה אינו תלוי בלקוח בודד או במספר משרד החינוך.  -אחד 

 בדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות. ומצומצם של לקוחות אשר א

 מסך ומעלה 10%מהוות  מהם או/ו ממנו החברה שהכנסות לקוחות או/ואין לקוח  לחברה .2

 מסך ומעלה 1%עבורם מהווים  או/ו שהנכסים המנוהלים עבורו לקוח ו/או לקוחות או יההכנסות

 . החברה ידי על המנוהלים הנכסים

  הלקוחות של והשימור ההתמדה הוותק בדבר מידע .3

 מסלול מקוצר   מסלול רגיל  

 תשע"ז תשע"ח   תשע"ז תשע"ח  

            

 13.29% 12.63%  7.87% 8.06% שיעור הפדיונות מהצבירה הממוצעת
 48 49 גיל ממוצע של עמיתי הקופה

 
63 63 

 6 10 וותק ממוצע של עמיתי הקופה
 

9 5 
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלק

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  .א

 כללי .1.א

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 בחקיקה ראשית  הוסדרה ת הגמלושל קופ ןפעילות

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

וכן  מס הכנסה מרבית הנושאים שהיו קבועים בתקנותמעו בכר". בחוק קופות הגמל הוט

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

 וקנסות. 

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

קופות הגמל נתונות לפיקוח הממונה על נהלות של החברות המתקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. 

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

 . ים את תחום הפעילות של קופות הגמלהמסדיר

חוקים נוספים מתחום דיני העבודה, הגנת הפרטיות  על פעילתן של קופות הגמל בנוסף חלים

 וחוק איסור הלבנת הון. 

 

   םפרוט עיקרי ההסדר התחיקתי הרלוונטיי .2.א

 

חוק קופות " להלן:) 2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 

 .במסגרת "רפורמת בכר" אישרה הכנסת את חוק קופות גמל 2005ביולי  25ביום  ("גמל

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

לניהול קופות גמל, הסדרת הזכות להחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, כללים למינוי 

 נקבעו הסדרי הפיקוח על קופות הגמל בנוסף,ועוד.  אורגנים ובעלי תפקידים בחברה המנהלת

והחברות המנהלות אותן תוך יצירת מנגנוני אכיפה אפקטיביים מצד הממונה על שוק ההון 

   .במשרד האוצר

 

 "חוק הפיקוח על)להלן:  1981 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

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

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

 למינוי נושאי משרה שונים בחברה. 
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 צווים ותקנות -חקיקה משנית   .3א.

 2014-דתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל(, התשע"

 11.8.2014פורסם 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

 . 2015-2016לתוקף בהדרגה  בשנים  נכנסו : התקנות תחילה

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

 .לפעילותה רלוונטיות

 
-תקנות הפיקוח על שירות פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד תיקון

 28.6.2016יום ב פורסם 2014

מועד התחילה של התקנות ביחס למעסיקים המעסיקים פחות  נדחה במסגרת הוראות התיקון

 50וכן ביחס למעסיקים המעסיקים לפחות  (1.1.2017במקום ) 1.2.2018עובדים עד ליום  50-מ

כי שיעור  הוהבר. בנוסף (1.7.2016במקום ) 1.2.2017ליום  עובדים 100-ובדים אך לא יותר מע

הריבית בשל איחור בהפקדה לקופת גמל יהיה שיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים 

 מהמערכת הבנקאית. 

 

 למועד בסמוך התקנות ליישום להיערך המתפעל לבנק הורתה החברהעל החברה:  השלכות

 .ההתחיל

 

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

2012  

 פעילות את מסדירות, 1.1.2013 ביום לתוקפן ונכנסו 30.1.2012 ביום שפורסמו, התקנות

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

 .נותק עימם שהקשר עמיתים

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

 .1964-תשכ"ד

 

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

החלה החברה במעקב, זיהוי  2013. בכלל זה, החל משנת כךשם תהליכי עבודה מסודרים ל

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

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

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

 דועים. אחר נפטרים ומוטבים י
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 גופים על החלים השקעה כללי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 7.6.2012 מיום 2012-ב"התשע(, מוסדיים

, 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  1964-תשכ"ד

, במטרה לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות בחלק 2001-התחייבויותיו(, התשס"א

לות על נכסי הגופים המוסדיים לצורך התאמה למצבי שוק משתנים ולשינויים מהמגבלות הח

 שיחולו בשוק ההון. 

 

 

(, העברת כספים בין קופותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )

  2008-ח התשס"

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

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

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

 משלים חוזר פרסם ההון שוק אגף. 1.10.2008נכנסו לתוקף ביום  תקנותחשבונות ועוד.  ה

 ".גמל קופות בין כספים"העברת  2008-9-11 מוסדיים גופים חוזר: הניוד לתקנות

העברת כספים בין קופות ) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(טיוטת 

 9.8.2016מיום  2016-)תיקון(, התשע"ו גמל(

, העברת הכספים את הליך לשפר התקנות מוצע לבצע מספר תיקונים במטרהבמסגרת טיוטת 

כל חוסך לממש את זכות הבחירה שלו. ראוי ל להגביר את התחרות בחיסכון הפנסיוני ולאפשר

לציין, כי בטיוטת התקנות הוצע לבטל את המגבלה האוסרת על העברת כספים של עמיתים 

ניתנה להם מטעם הקופה. נכון למועד הדוח שלהם יתרת חוב לקופת הגמל בשל הלוואה ש

 טיוטת התקנות טרם נכנסה לתוקף. 

  

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך( 

 31.10.2017מיום  2017-ח)תיקון(, התשע"

להסדיר עקרונות  הייתה תקנות כולל מספר תיקונים לתקנות הקיימות שמטרתםהתיקון ל

לעריכת הליך תחרותי לבחירת ברוקרים ולהתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ערך או במטבע 

מספר שינויים הן בניהול הליכי  בוצעו חוץ עם צדדים קשורים. כמו כן, במסגרת התיקון 
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הברוקראז )רכישה ומכירה של ני"ע( וכן ביחס להליך אחזקה וסליקה של ניירות ערך 

בהתאם לתיקון,  ( שביחס אליהם נקבעה, לראשונה, חובת קיום הליך תחרותי. )קאסטודי

גופים מוסדיים נדרשו לקיים הליך תחרותי למתן שירותי קסטודיאן כל חמש שנים, בו ישתתפו 

ארבעה גופים לפחות. בנוסף, במסגרת התיקון, שונה מנגנון תשלום העמלה, כך שנקבע כי 

רות ערך לא ייגזר כשיעור באחוזים מהיקפה הכספי של פעולת תשלום עמלה בגין סליקה של ניי

. רכישה או מכירה בודדת, אלא כסכום קבוע לעסקה שאינו מותנה בגובה העסקה הבודדת

 .31.10.2018הוראות התיקון נכנסו לתוקף ביום 

 

 6-בו השתתפו כ ערכה הליך תחרותי למתן שירותי הקסטודיאן: החברה השלכות על החברה

גופים. בסוף ההליך שקיימה החברה נבחרו שני גופים אשר יספקו לה את השירותים 

 הרלוונטים. 

 

עניינים( )תיקון(,  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()קופות גמל ענפיות וניגוד

 24.10.2018מיום  2018-התשע"ח

כך שיחולו אך ורק על קופות גמל ענפיות. מעדכנות את תקנות הדירקטוריון וועדותיו  התקנות

התקנות משמרות את ההקלות שניתנו בעבר לקופות הענפיות מבחינת כשירות דירקטורים 

(, ההגבלות על מינוי 1נדרשים לעמוד בתנאי הכשירות(, דירקטורים חיצוניים )מינימום  50%)

בנוסף כוללות קורת. עדת הבידירקטורים, הקוורום הנדרש בישיבות הדירקטוריון, והרכב ו

התקנות החדשות שינויים סמנטיים לצורך התאמת נוסח התקנות, המתייחסות לכלל הגופים 

ן של התקנות חצי שנה מיום המוסדיים, כך שיתאימו אך ורק לקופות הגמל הענפיות. תחולת

 (.24.4.2019) פרסומן

 

 כניסתן לתוקף.תוודא את יישום הוראות התקנות עד מועד החברה : השלכות על החברה

 2017-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()ועדת השקעות(, התשע"ז וטתיט

 3.9.2017מיום 

הצביעו על  אשר ההון שוק רשות ידי על שנערכו ביקורות בעקבות פורסמה התקנות טיוטת

של  ומקצועיותם בעצמאותם מפגמים כתוצאה היתר בין, ההשקעתבתפקודה של ועדת  כשלים

להעלות את הרמה המקצועית של חברי  ןהטיוטה המוצעת ה של העיקריות מטרותיה. חבריה

-ועדת ההשקעות, להתאים את הרכב חבריה לתמהיל הנכסים שבהם מושקעים כספי העמ

 של פוטנציאלים עניינים ניגודי ולצמצםיתים, להגביר את עצמאותה של ועדת ההשקעות 

 בלבד העמיתים טובת את עיניהם לנגד רואים הועדה חברי כי להבטיח במטרה זאת כל, חבריה

, אלה תקנות של התקנתן לצד כי יצוין. זרים משיקולים נקיים ההחלטות קבלת תהליכי כיו

 סתירה או כפל למנוע מנת על, הקיימות בתקנות הרלבנטיות ההוראות את לבטל מוצע

 .הדין בהוראות
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  הדוח בתקופת החברה לפעילות הרלוונטיותפירוט הוראות חוזרי הממונה  להלן . 4.א

 

9-2017-הפנסיוני )חוזר גופים מוסדיים  החסכוןחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  .1

; חוזר גופים מוסדיים 6.8.2018)ממשק מעסיקים( מיום  27-9-8201 מוסדיים גופים חוזר; 10

 23-9-2017; חוזר גופים מוסדיים 3.9.2017מבנה האחיד( מיום )קידוד בממשקי ה 11-9-2017

 1.5.2018מיום  1-9-2018; חוזר גופים מוסדיים 3.12.2017)ממשק ניוד( מיום 

מבנה של "רשומה אחודה", אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון,  חוזר זה קובע

מעסיקים וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני, במסגרת הפעולות העסקיות השונות 

החוזר קובע כי המבנה יפורסם בחלקים בהתאם לממשקים הבאים: ממשק  המתבצעות ביניהם.

 יוד; ממשק אירועים; ממש מעסיקים; וממשק דמי סליקה. אחזקות; ממשק טרום ייעוץ; ממשק נ

 

 .המתפעל הגוף באמצעות חוזרמיישמת את הוראות ההחברה  :החברה על השלכות

 

 " )מיום דיווחים לממונה לעניןהוראות החוזר המאוחד  תיקון" 12-9-2017חוזר גופים מוסדיים  .2

03.09.2017)  

עדכנה רשות שוק ההון את מתכונת הדיווחים השוטפים התקופתיים בהם במסגרת חוזר זה 

 החברה. מחוייבת

 

 : תחילתו של החוזר מיום פרסומו.תחילה

 החברה מיישמת את הוראות החוזר ככל שהם רלוונטיות לפעילותה.  השלכות על החברה:

 

 (08.11.2017 יום:" אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" )מ19-9-2017חוזר גופים מוסדיים  .3

 תשלומים הפקדת על הדיווחהכספים ואת אופן העברת  העברת אופן את מסדירות החוזר הוראות

 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

להבטיח קיומה של  . מטרת החוזר היא, בין היתר,מנהלת בעת העברת דיווח כאמור לחברה

לבין אופן קליטת הכספים בקופת הגמל של  ,התאמה מלאה בין אופן ניכוי הכספים משכר העובד

איכות השירות  ושיפור; המעסיק מולו העמיתשל הגופים המוסדיים מול  השקיפות הגברתהעובד; 

תוך הגדרת לוחות זמנים לטיפול בליקויים שנמצאו לשם עמידה  ,המנהלות למעסיקים תהחברושל 

 בהוראות הדין. 

 

  :תחילה

 החוזר . 1.2.2019עובדים, הוראות החוזר נכנסות לתוקף ביום  20-ביחס למעסיק המעסיק פחות מ

 .2016-9-18מבטל את חוזר גופים מוסדיים 

 השינויים שנקבעו בחוזר באמצעות הגוף המתפעל.  ליישוםפועלת החברה  :החברה על השלכות
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 (7103.12.20)מיום  :" טיפול בפניות איכות מידע"21-9-2017חוזר גופים מוסדיים  .4

במקרים בהם מתקבלת תלונה של משתמש הנוגעת לאיכות המידע שהועבר אליו באמצעות 

המסלקה הפנסיונית ולאחר שנמצא כי הפנייה מוצדקת, פועלת המסלקה הפנסיונית כדי להעביר 

 מטרתו של החוזרלפונה מידע מעודכן או בכדי להשלים את הפעולה אותה ביקש המשתמש לבצע. 

במקרים בהם המידע המועבר באמצעות המסלקה אינו שלם ובכלל זה להסדיר את הטיפול  היא

, אופן סיום , שלמות ודיוק המידעבפנייה לטיפול הוראות לעניין משך הזמן המקסימליקביעת 

 . הטיפול בפנייה ועוד

 

 .2018בנובמבר  25החוזר נכנס לתוקף ביום  :תחילה

 פועלת ליישום הוראות החוזר באמצעות הגוף המתפעל. החברה  :החברה על השלכות

 

 14-9-2017חוזר גופים מוסדיים ) תיקון –ים ולמבוטחים בגוף מוסדי דוח שנתי ודוח רבעוני לעמית .5

2018- מוסדיים גופים חוזר; 3.12.2017 יוםמ  22-9-2017חוזר גופים מוסדיים ; 10.9.2017מיום 

 (9.7.2018 מיום 26-9

החיסכון הפנסיוני, מרחיב את חובות  למצורימתכונת של דוח שנתי ודוח רבעוני זה קובע  חוזר

תקופת הדוח פורסמו  במהלךאת המידע המוצג בדוח.  ומפשטהגילוי המוטלות על גופים מוסדיים 

לחוסכים את המידע אודות מוצרי החיסכון  להנגישמספר תיקונים לחוזר זה, בין היתר, על מנת 

החוזר עודכנו הוראות לעניין משלוח הדיווחים לעמית באופן  במסגרתהפנסיוני שברשותם. 

אלקטרוני, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וחשבון אישי מקוון באתר האינטרנט 

כמו כן, שולבה חובת החברה המנהלת להודיע לעמית על הדרך שבה בכוונתה של הגוף המוסדי. 

ורט, בהתאם למידע הקיים אצלה, ובכפוף להודעה אחרת לשלוח אליו את הדוח השנתי המפ

 שתתקבל מהעמית. 

 

 תחילתו של החוזר ביום פרסומו. :תחילה

 הוראות החוזר באמצעות הגוף המתפעל.  פועלת ליישוםהחברה  :החברה על השלכות

 

 (01.01.2018 יום" )מארוך לטווח החיסכון נכסי: "סך 26-9-2017 מוסדיים גופים חוזר .6

מטרת חוזר זה היא לפרט את נכסי החיסכון לטווח ארוך ולעדכן את שווים, לצורך חישוב נתח 

 השוק המקסימלי שרשאי אדם להחזיק בתחום החיסכון לטווח ארוך לפי החוק. 

 

 . 2016-9-25תחילתו של החוזר ביום פרסומו והוא מבטל את חוזר גופים מוסדיים  :תחילה

 מת את הוראות החוזר באמצעות הגוף המתפעל. מיישהחברה  :החברה על השלכות
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 (04.03.2018 יום)מ תיקון"- גמל בקופות קטנים מחשבונות כספים: "משיכת 1-2-2018 גמל חוזר .7

התיקון קובע הוראות למתן הודעה בדבר זכאות למשיכת כספים לעמיתים בעלי חשבנות לא 

פעילים שיש בהם סכומים נמוכים. לאור ההיענות הנמוכה של הציבור למשוך את כספו מהחשבונות 

מינימאליים הינה איפוס היתרות הצבורות הקטנים ולאור העובדה שמשמעות גביית דמי ניהול 

כי החברות המנהלות יחויבו בשלב זה לשלוח המחאה בדואר  נקבעם במשך הזמן, בחשבונות הקטני

 ש"ח. 1,350-ש"ח ונמוכה מ 50-לעמיתים בעלי חשבון קטן עם יתרה צבורה הגבוהה מ

 

 תחילתן של הוראות התיקון לחוזר ביום פרסומן.  :תחילה

 מיישמת את הוראות התיקון באמצעות הגוף המתפעל. החברה  :החברה על השלכות

 

 (04.03.2018 יום)מ "פנסיונית סליקה במערכת שימוש: "חובת 1-10-2018 ויועצים סוכנים חוזר .8

מטרתו של עדכון זה, הינה קביעת חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית לעניין העברת 

 שומים על שמו של עמית לא מפקיד.  מידע בין גופים מוסדיים, לשם איתור כספים הר

 . 2017-10-6, והוא מבטל את חוזר סוכנים ויועצים 1.8.2018החוזר נכנס לתוקף ביום  :תחילה

 מיישמת את הוראות התיקון באמצעות הגוף המתפעל. החברה  :החברה על השלכות

 

 (04.03.2018 יום)מ "ממעסיקים ואישור מידע: "קבלת 3-9-2018 מוסדיים גופים חוזר .9

במסגרת החוזר נקבע כי גוף מוסדי לא ידרוש מסמכים או הסכמה ממעסיק עקב צירוף עובד למוצר 

פנסיוני או בקשת העובד לבצע שינויים במוצר הפנסיוני, אלא אם קיימת הוראת דין מפורשת 

בהליך המחייבת קבלת אישור, הסכמה או מידע כאמור. מטרת חוזר זה הינה להקל על העובדים הן 

ההצטרפות למוצר פנסיוני והן בניהולו השוטף, וכן להקטין את התלות של העובד במעסיקו לגבי 

 המוצר הפנסיוני.

 

 החוזר נכנס לתוקף מיום פרסומו.  :תחילה

 מיישמת את הוראות החוזר ככל שהן רלוונטיות לפעילותה.  החברה  :החברה על השלכות

 

 

 "מוסדיים בגופים תפקיד בעלי על ודיווח משרה נושאי: "אישור 9-9-2018 מוסדיים גופים חוזר .10

 (04.03.2018 )מיום 

מעדכן את המידע כמו כן,  ר מינויים טעון אישור הממונה.שאשל נושאי משרה  החוזר קובע רשימה

שיש להעביר לממונה לצורך מתן אישור כאמור וכן מסדיר דיווח אודות בעלי תפקידים משמעותיים 

  וספים שמינויים אינו טעון אישור הממונה.נ

 

-2012-9וחוזר גופים מוסדיים  2006-2-4החוזר נכנס לתוקף מיום פרסומו ובטל חוזר גמל  :תחילה

7 . 

 מיישמת את הוראות החוזר. החברה  :החברה על השלכות
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ניהול נכסי  –לחוזר המאוחד  5בשער  2לחלק  4: "תיקון פרק 7-9-2018גופים מוסדיים  חוזר .11

 (04.03.2018 יום)מ השקעה"

בוצעו מספר שינויים מבניים מהותיים ביחס לשתי המהדורות שפורסמו בעבר.  התיקון במסגרת

ן כל ההוראות מטרת השינויים המבניים היא ליצור, בין היתר, רצף לוגי וקישורים רלבנטיים בי

שעוסקות בניהול נכסי השקעה תוך כדי הצגתן באופן בהיר ופשוט יותר, אך מבלי לשנות את התוכן 

שינוי לגבי ההגדרה "הלוואה לדיור" המופיעה  בוצעאו המהות שבבסיס אותן הוראות. לצד זאת, 

בהלוואות )יב( בפרק, על מנת להרחיב את אפשרויות ההשקעה של הגופים המוסדיים 4בסעיף 

 לדיור.

 

 החוזר נכנס לתוקף מיום פרסומו.  :תחילה

 
 

 (1.5.2018" )מיום תאגידים לקבוצת חשיפה: "דיווח 14-9-2018 מוסדיים גופים חוזר .12

מטרת החוזר הינה להגביר את הפיקוח על השקעות הגופים המוסדיים בכלל ועל הקצאת האשראי, 

על ניגוד העניינים ועל החשיפות לקבוצות גדולות בפרט. בהתאם להוראות החוזר, חברה מנהלת 

קבוצות התאגידים אשר היקף  15 -תידרש לדווח לממונה אחת לרבעון, על החשיפה לכל אחת מ

בהן הוא הגבוה ביותר, וכן על החשיפה לכל קבוצת תאגידים שהיקף ההשקעה ההשקעה שלה 

 ₪. מיליון  500הכולל שלה בה עולה על 

 

 . 2018הוראות החוזר נכנסות לתוקף החל מהדיווחים בגין הרבעון השלישי של שנת  :תחילה

 החברה מיישמת את הוראות החוזר. :החברה על השלכות

 

 ( 1.5.2018: "מרכיבי חשבון בקופת גמל" )מיום 13-9-2018גופים מוסדיים  חוזר .13

היא לקבוע הוראות לעניין רישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל על מנת לשפר ולהבטיח  החוזר מטרת

ניהול תקין של זכויות המבוטחים. החוזר מחיל חובת רישום של הפעולות השונות בחשבון קופת 

הגמל, כאשר לרישום זה, בין היתר, השלכות לעניין זכאות החוסכים לכספים לרבות לעניין חבות 

של תקנות מס הכנסה )כללים לאישור  1חוזר מחליפות את הוראות הפרק השביעי המס. הוראות ה

 1, שעניינן ניהול חשבון קופת גמל. תחילתו של חוזר זה ביום 1964-ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

 . 2019בספטמבר 

 . 1.9.2019הוראות החוזר נכנסות לתוקף החל מיום  :תחילה

הגורם המתפעל נערכת ליישום הוראות החוזר תוך אפיון החברה באמצעות  :החברה על השלכות

 ושינוי מערכות המידע )מערכת ניהול זכויות עמיתים(.
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 (3.6.2018)מיום  "מוסדיים בגופים חוץ: "מיקור מוסדיים גופים חוזר .14

מטרת חוזר זה הינה, בין היתר, להבטיח כי מיקור חוץ של פעילות שהיא מהותית לגוף מוסדי יבוצע 

על ידי נותן שירות מתאים, וכן לקבוע הסדרי בקרה ופיקוח אפקטיביים, כך שביצוע הפעילות 

במיקור חוץ לא יפגע ביעילותם ועצמאותם של מנגנוני הבקרה והפיקוח של הגוף המוסדי. חוזר זה 

קובע כללים לשימוש במיקור חוץ בגופים מוסדיים, לרבות קביעת תהליך הוצאת פעילויות למיקור 

 חוץ וניהולן השוטף. 

 

, 2019באפריל  1החוזר יחולו על הסכמי מיקור חוץ חדשים שייחתמו החל מיום  הוראות :תחילה

וראות החוזר עד והסכמי מיקור חוץ של פעילות מהותית שנכרתו לפני פרסום החוזר יתואמו לה

 .  2021בדצמבר  31ליום 

מיקור  ספקי עם ההסכמי ולהתאמת החוזר הוראות ליישום פועלתהחברה  :החברה על השלכות

  להוראות אלו. חוץ

 

)מיום  "לממונה דיווחים לענייןהמאוחד  החוזר הוראות תיקון: "20-9-2018 מוסדיים גופים וזרח .15

3.6.2018) 

 אופן, בוצע שינוי לגבי כן כמו. הדיווח משדות לחלק ובקרות הגדרות עודכנו החוזר במסגרת

החישוב של שיעור הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת, וכן נוספה בקרה לדוח החודשי לפי 

 תתבצע השוואה של הערך המוזן בכל סעיף דיווח אל מול הערך שהוזן בתקופת דיווח קודמת. 

 

 .פרסומו וםבי זה חוזר של תחילתו :תחילה

 .החוזר הוראות את מיישמתהחברה  :החברה על השלכות

 

 (26.8.2018)מיום  "מוסדי גוף: "דירקטוריון 31-9-2018 מוסדיים גופים חוזר .16

חוזר זה קובע הוראות לעניין כשירות חברי הדירקטוריון, הרכבו, תפקידיו, סמכויותיו ואופן 

"נוהל עבודת  2006-9-7חוזר גופים מוסדיים התנהלותו. הוראות החוזר יחליפו במלואן את 

וכן את מרבית הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  ,(1.11.2006דירקטוריון וועדותיו" )

)למעט תקנה העוסקת במניעת ניגוד עניינים ענפי  2007-)ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמובד בבד עם פרסום הוראות אלה, . בגופים מוסדיים

התקנות כאמור  , כך שהוראות2018-( )תיקון(, התשע"חקופות גמל ענפיות וניגוד עניינים)ביטוח( )

חוזר זה הוא הראשון מבין שני  ימשיכו לחול בכל הנוגע לחברות המנהלות קופות גמל ענפיות בלבד.

ים בעניין דירקטוריון וועדותיו: בחוזר הראשון, נכללות הוראות הנוגעות להרכב חוזרים העוסק

הדירקטוריון, כשירות, אחריות, ואופן העבודה, וכן הוראות לעניין ועדות הדירקטוריון; ובחוזר 

 השני, הצפוי להתפרסם בהמשך, ייכללו הוראות המרכזות ומעדכנות את תפקידי הדירקטוריון.

 

, למעט הוראות סימן ב' לחוזר שעניינו הרכב 26.4.19החוזר יכנסו לתוקף ביום הוראות  :תחילה

 .26.4.22הדירקטוריון אשר יכנסו לתוקף ביום 

 החברה תפעל ליישום הוראות החוזר הרלוונטיות לעניינה.   :החברה על השלכות
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 הוראות לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים .17

מוסדיים, כמו נותני שירותים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שבאמצעותם יתבצעו גופים 

עבירות של הלבנת הון ומימון טרור העלולים לחשוף אותם, בין היתר, לסיכונים משפטיים, סיכונים 

פורסם צו  18.05.2017ביום "(. סיכוני הלבנת הון ומימון טרורתפעוליים וסיכוני מוניטין )להלן: "

ור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, איס

יוצר מסגרת משותפת אחת . הצו "(הצו)להלן: " 2017-טרור(, התשע"זלמניעת הלבנת הון ומימון 

שחלה על כלל הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח ומכיל הוראות חדשות המביאות לידי ביטוי 

ם שחלו בנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, שנקבעו בהמלצות ארגון שינויי

המלצות אלו מחייבות את המדינות ליישם גישה FATF (Financial Action Task Force .) -ה

(, שמשמעותה Risk-Based Approach - RBAמבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור )

רים לזיהוי והערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ונקיטת אמצעים לניהולם ביצוע תהליכים סדו

  והפחתתם בהתאם לעוצמתם.

להנחות במהלך תקופת הדו"ח, הממונה פרסמה מספר חוזרים והבהרות בעניין זה, אשר מטרתם 

י על מנת לאפשר לגוף מוסדוזאת  ת סיכון כאמור,מוסדיים באימוץ גישה מבוססם הגופיולסייע ל

לזהות, להעריך ולהתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, על ידי הקצאה יעילה 

 של משאבי הארגון בהתאם לסיכונים שזוהו.

 

 אינן הן לכך לב ושים עצמאי במעמד עמיתים על חלות ההוראות: החברה על השלכות

  .החברה עמיתי לאוכלוסיית רלוונטיות

 

 הכניסה והיציאה  העיקריים של תחום הפעילות חסמי .ב

 חסמי הכניסה העיקריים של פעילות החברה הינם כדלקמן: 

קרנות ההשתלמות הינן קרנות השתלמות ענפיות ייחודיות בתחום  -הגדרת "עובד הוראה"  .1

  בתקנוניהן. שהגדרת "עובד הוראה"  היא לכן אחד מחסמי הכניסה ההוראה ו

 

בדרישות ת החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה עמיד -עמידה בדרישות הרגולציה  .2

חברה מנהלת, היתרי אחזקה והיתרי שליטה(. הקרנות מוגדרות  ןהרגולציה המקדימות )רישיו

, התקנות והוראות חוקה בחלק מהוראות מיוחדת תהתייחסו ואשר קיבל כקופות מפעליות

 .ועוד תות גמל ענפיוקופ רק מנהלתהחברה ל צמי מינימלימהון עכגון פטור  הממונה,

מחייבת ידע מקצועי והיכרות  קרנות ההשתלמות ניהול הפעילות בתחום –מומחיות ידע וניסיון  .3

לרבות ההוראות הרגולטוריות החלות על החברה. כמו כן, נדרשים צבירת  תחום הפעילות,עם 

ניהול בסיס נתונים מתאים, ניהול זכויות  כונים,ניהול סי ניסיון, פיתוח מומחיות וידע בנושאי

עמיתים, ניהול מערכת מיכון, ניהול השקעות, היכרות עם צרכי השוק לרבות היכרות של 

 המוצרים המתחרים ויכולת להתאימם לצרכי הלקוחות. 
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על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת  –)מסה קריטית(  יגודל מינימאל .4

כולל הצורך לענות על הדרישות הרגולטוריות  וההשקעות, שבבסיס החברה המנהלת ותהמערכ

 ת בו.ועומד הקרנותדרוש היקף צבירת כספים מינימלי אשר  המשתנות בתחום,

 החברה:  פעילותמ העיקרייםיציאה החסמי 

בדינים הרלבנטיים. פירוק או חיסול של  קבועים החברהים מפעילות חסמי היציאה העיקרי .1

להורות לחברה  תאשר רשאי הממונה על שוק ההוןשל  הפעילות חברה מנהלת כפופים לפיקוח

לפיו המנהלת לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים או לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו 

 הפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו.

 לרבות, ממונהראש של המיזוג, פיצול, הפסקת ניהול או פירוק מרצון מחייבים קבלת אישור מ .2

 . הפעילות את רוכש אשר לגורם חדש שליטה היתר מתן

 

 לחה קריטיים הצ גורמי .ג
 

 פעילות החברה הם:  הקריטיים בתחום הצלחההגורמי  ,להערכת הנהלת החברה

מוניטין החברה לאורך זמן בתחום תשואת ההשקעות ואמינות החברה בעיני עמיתי הקרנות  .1

 שבניהול החברה.

 עידוד יציאה לשנת שבתון.חסכון בקרנות למורים ועובדי הוראה  ועידוד ההפצ .2

איכות המשאב האנושי, כוח אדם מקצועי ומיומן, רמת שירות גבוהה וזמינה לעמיתים, תוך  .3

 הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

 ויעילות התפעול. הניהול והתפעולרמת הוצאות  .4

ים פיננסיים, תגובה מהירה להתרחשויות ולתהליכים איכות ניהול ההשקעות לרבות ניהול סיכונ .5

 בשוק, יצירתיות. 

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.  .6

 הסתגלות לדרישות רגולטוריות המשתנות באופן תדיר. .7
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 השקעות  .ד
 
 החברה של ההשקעות ניהול ומדיניות מבנה .1

ניירות ערך בע"מ  פסגות באמצעותבחברה  ההשקעותמנוהלות  2011החל מחודש אוגוסט 

את הידע, המומחיות וכוח האדם הנדרשים לניהול  ת(, המרכז"ההשקעות מנהל")להלן: 

 ההשקעות בחברה. 

בהמשך למדיניות הכללית  .הקרנות השקעות של הכללית המדיניות את מתווה הדירקטוריון

מתווה וועדת ההשקעות את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי 

ההשקעה המותרים, סדרי גודל ועיתויי ההשקעה בעבור כל אחד מבין מסלולי ההשקעה בכל 

 אחת מהקרנות.

, מניות סחירות וקונצרניות, משקיעה החברה במגוון אפיקים כגון: אג"ח ממשלתיות ככלל

 ונכסים שקעהכגון מניות לא סחירות קרנות ה סחירים לא נכסים ,סחירים אחרים ערךוניירות 

  והלוואות מותאמות(. פיקדונותריבית )אג"ח,  נושאי

בהמשך למדיניות הכללית  .הקרנות השקעות של הכללית המדיניות את מתווה הדירקטוריון

מתווה וועדת ההשקעות את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי 

ההשקעה המותרים, סדרי גודל ועיתויי ההשקעה בעבור כל אחד מבין מסלולי ההשקעה בכל 

 וקונצרניות, משקיעה החברה במגוון אפיקים כגון: אג"ח ממשלתיות ככלל אחת מהקרנות.

כגון מניות לא סחירות קרנות  סחירים לא נכסים ,סחירים אחרים ערך, מניות וניירות סחירות

  והלוואות מותאמות(. פיקדונותריבית )אג"ח,  נושאי ונכסים שקעהה

ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק 

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

הגדרות הסיכון שנקבעו. ההשקעה נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים על שוק ההון ועל ענפי 

הפעילות השונים וכן על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם 

בארץ היא במניות אביב או בחו"ל. עיקר ההשקעה במניות -רשומים למסחר בורסה לני"ע בתל

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא באמצעות תעודות 125אביב -הרשומות למסחר במדד "תל

 סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות תעודות סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

באופן הדרגתי  להקטין במסלולים הכללים את  החליטה במהלך שנת תשע"ח  ההשקעות וועדת

, החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות על חשבון הגדלת החשיפה באפיק המנייתי, אג"ח קונצרני

נכון ליום הדוח  ההשקעה באפיק  המנייתי עומדת על  והשקעות אלטרנטיביות  אשראי לא סחיר

לא לים ההלכתיים הוחלט במסלו לטובת חו"ל.   60%/40% -עם יחס של כ 40%-שיעור של כ

את החשיפה באפיק המנייתי והאג"ח ולפנות להגדלת  אלטרנטיביותלהשקיע בהשקעות 

הקונצרני. במדיניות הצפויה לשנת תשע"ט למעט ביצוע העלאה של התקרה להשקעות 

אלטרנטיביות באחוז נוסף על חשבון הקטנה נוספת של תקרת החשיפה של האפיק הממשלתי 

 ם, לא בוצעו שינויים נוספים.  במסלולים הכלליי

 להלן השינוי העיקריים בגבולות החשיפה מתחילת התקופה ולסופה.
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 מסלול כללי
   

 אפיק השקעה

 גבולות שיעור
החשיפה הצפויה 

 בתחילת שנת תשע"ח

 גבולות שיעור
החשיפה הצפויה לסוף 

 שנת תשע"ח

גבולות שיעור 
החשיפה לשנת 

 תשע"ט

 41%-29% מניות
 

30%-42% 
 

30%-42% 

 אג"ח ממשלתי 
 

19%-29% 
13%-23% 12%-22% 

 40%-28% אג"ח קונצרני
 

30%-42% 
 

30%-42% 

 10%-0%  השקעות אלטרנטיביות
 

2%-12% 
 3%-13% 

 

 

 מסלול הלכתי
   

 אפיק השקעה

 גבולות שיעור
החשיפה הצפויה 

 בתחילת שנת תשע"ח

 גבולות שיעור
החשיפה הצפויה לסוף 

 שנת תשע"ח

שיעור גבולות 
החשיפה לשנת 

 תשע"ט

 42%-30% 41%-29% מניות
 

30%-42% 

 אג"ח ממשלתי 
 

19%-29% 
19%-29% 19%-29% 

 42%-30% 42%-30% 40%-28% אג"ח קונצרני

 0% 0% 10%-0%  השקעות אלטרנטיביות

 

 

 גידור מדיניות

החברה פועלת באופן שוטף בפעילות גידור בתיק בהתאם למדיניות הדירקטוריון והחלטות 

וועדת השקעות. הפעילות המרכזית היא באפיק המט"ח בו מבצעים הגנות באופן שוטף כנגד 

החשיפה בנכסי הבסיס שחשופים למט"ח. בנוסף מעת לעת החברה מבצעת פעילות גידור 

 על רכיב המניות בתיק. לצורך הגנה תבאופציות מניעתיו

החלטות ההשקעה מתבססת על מחקר אנליטי של המגמות בשווקים וניתוח מעמיק של  קבלת

התפתחויות הכלכליות השוק המניות והאג"ח. מעבר לכך, מתבצעת הערכה שוטפת לגבי 

המשפיעות על השווקים בארץ ובעולם וקביעת פילוח גיאוגרפי של תיק ההשקעות ומידת 

אודות מדיניות ההשקעה הצפויה של החברה ראה אתר  לפירוט השונים.ורים החשיפה לסקט

 האינטרנט של החברה:

 http://www.kranoth.org.il/kmorim/site/kmorim.asp?pi=1701 
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 ההשקעות ועדת   

ועדת ההשקעות ממונים ע"י דירקטוריון החברה בהתאם להוראות כל דין. הוועדה מונה  חברי

חברים הם נציגים חיצוניים, כאשר אחד מהם משמש גם כיו"ר  3חמישה חברים ומתוכם 

 הוועדה. חברי הוועדה הינם בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש. 

 וסמכות בקרנות ההשקעה החלטות קבלת לדרך בנוגע ונהלים כללים קובעת ההשקעות וועדת

 הוועדה בין הגומלין יחסי את קובעת ההשקעות וועדת. בתהליך המעורבים מהגורמים אחד כל

 ועדת של ישיבה מידי מדווח ההשקעות מנהל. בפועל ההשקעות את המבצע ההשקעות למנהל

 הישיבה מאז שנעשו ערך בניירות עסקאות, ההשקעות תיק למבנה באשר החברה של ההשקעות

 ותוועדת ההשקעות מקבלת החלטההון.  שוק של כלכלית וסקירה החלטותיה ביצוע, האחרונה

 בדבר מדיניות ההשקעה של החברה ברמת האפיק ומנחה את מנהל ההשקעות ליישמה בפועל.

,  מוודאת את ביצוע המדיניות הדיווח על ופיקוח בקרה נהלי קובעת ההשקעות וועדת, כן כמו

ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים  וועדת באופן שוטף אחר ביצוע החלטותיה. שנקבעה ועוקבת

  ובמידת הצורך גם בין אותם מועדים.

 

"מנהל  -מונה בחברה מנהל יחידת ניהול ובקרת סיכונים )להלן 2010החל מחודש מרץ 

. ת ההשקעותהסיכונים משתתף באופן קבוע בישיבות ועד מנהל(. במסגרת תפקידו, הסיכונים"

לזהות את הסיכונים הכרוכים בהשקעות ובאשראי,  פועל מנהל הסיכונים בין יתר תפקידיו

להעריך את השפעתם ולקבוע את אופן ניהולם ובמקביל לדווח עליהם במועד למנכ"ל, לוועדת 

לבקר ולהעריך באופן שוטף את  פועל מנהל הסיכונים על מנת כמו כן, ;ההשקעות ולדירקטוריון

 מדיניות במסגרת שנקבעו השקעות לניהולעות במגבלות ההשקעה ובכללים עמידת מערך ההשק

 ידי על והדירקטוריון ההשקעות וועדת החלטות יישוםאת ו ההשקעות וועדת הדירקטוריון

 .ההשקעות מערך

 

 בעייתיים חובות ומרכז לאשראי משנה ועדת, פנימית אשראי ועדת

ועדת האשראי ופורום החוב. ביום פעלו לצד ועדת ההשקעות,  2016עד לחודש פברואר 

לחוזר המאוחד  4בהתאם לתיקון שפרסמה הממונה על שוק ההון להוראות פרק ו 29.2.2016

( ו/או התיקון לחוזר המאוחד" 4"תיקון להוראות פרק ( )להלן: 2015-9-34)חוזר גופים מוסדיים 

החליט דירקטוריון החברה לבצע את השינויים הבאים במבנה מערך ההשקעות של החברה: 

, פיזור פורום החוב שתפעל במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות אשראי פנימית מינוי ועדת

, וכן הפיכת ועדת האשראי במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות "מרכז חובות בעיתיים" מינויו

 נוי הרכבה בהתאם לאמור בתיקון. משנה לאשראי ושי תלוועד
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 פנימית אשראי ועדת

במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות. הועדה החלה  ועדת אשראי פנימיתהחברה מקבלת שירותי 

וניסיון בהעמדת ו/או שלושה חברים בעלי מומחיות מ והיא מורכבת 1.3.2016לפעול החל מיום 

 הלוואה העמדת בדבר אישור או המלצה מתן: להלן עיקרי תפקידי הועדה. באישור אשראי

 לפרמטרים בהתאם קיימות מותאמות הלוואות מתנאי וחריגות שינויים אישור ;מותאמת

 בחוב הטיפול אופן על המלצה או אישור, דיון ;או הדירקטוריון ההשקעות ועדת ידי על שהוגדרו

 ועוד.  תשואה תלויות שאינן התחייבויות מכספי שניתנה, מותאמת הלוואה שהוא בעייתי

 

 לאשראי משנה ועדת

החליט דירקטוריון החברה  לחוזר המאוחד 4יקון להוראות פרק בהתאם להוראות הממונה בת

משנה לאשראי המורכבת מארבעה חברים  תלוועד, להפוך את ועדת האשראי 29.2.2016ביום 

 .1.3.2016בעלי כשירות ומומחיות בתחום האשראי. השינוי נכנס לתוקף החל מיום 

 

עסקאות להלן עיקרי תפקידי הועדה: מתן המלצה לוועדת ההשקעות ביחס להשתתפות ב

כל העמדת אשראי שהינו בסמכותה, מתן המלצה לוועדת ההשקעות ל ;פוטנציאליותאשראי 

דיון בסיווג ; ווה בודד ולקבוצת לווים מעל סכום או שיעור כפי שתקבע ועדת ההשקעותלל

דיון בביצוע ; ועדת ההשקעות כיצד לנהוג לגביהםוחובות בפיגור כחוב בעייתי ומתן המלצה ל

שקעות בעניין ביצוע הועדת הוהפרשות לחובות מסופקים בגין חובות בפיגור ומתן המלצות ל

 . ועוד הפרשות כאמור

 

 בעייתיים חובות מרכז

לחוזר המאוחד, החליט דירקטוריון החברה  4בהתאם להוראות הממונה בתיקון להוראות פרק 

"מרכז חובות בעייתיים".  גוף ששמו לפזר את פורום החוב ולמנות במקומו 29.2.2016ביום 

מרכז השירות ניתן במיקור חוץ כחלק מהשירותים הניתנים לחברה על ידי מנהל ההשקעות. 

חובות בעייתיים כולל שני חברים בעלי כשירות ומומחיות בתחום האשראי וההשקעות 

 . 1.3.2016המועסקים על ידי פסגות. השינוי נכנס לתוקף החל מיום 

 

על ביצוע תהליך הערכת מצב החוב ואלה עיקרי סמכויותיו:  מרכז חובות בעייתיים אחראי

 חוב: הבאות לקבוצות הבעייתיים החובות יווגס; אחרים לחובות בעייתיים חובות בין הבחנה

הגשת דוחות מידיים ותקופתיים לגורמים  ;מסופק חובו בפיגור חוב ,מיוחדת בהשגחה

 הגורמים של דיוניםבהשתתפות ; המוסמכים להחליט לגבי אופן הטיפול בחוב בעייתי

 .הטיפול בחוב בעייתי אופן עלהמוסמכים להחליט 
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 מהותיות של החברהפעילויות השקעה  .2

 

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

החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים כחלק מגיוון התיק ומתוך 

המשיכה החברה במאמציה להרחבת   רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,

יהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות השקעות

מותאמות חלקן בתשתיות ו/או מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות 

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

יתים ללא קורלציה להתנהגות השווקים, וכן השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמ

 בעלות הגנות מטעם המדינה מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב.

התקשרה ביחד עם חברת קרנות השתלמות למורים וגננות בע"מ במהלך שנת הדיווח החברה 

 לביצוע השקעות הבאות:

 הלוואות
 

הלווה במאגר. חלק קרנות  הלוואה לפיתוח מאגר כריש עם שעבוד ראשון על זכויות -אנרג'יאן

 מיליון $ 25 -המורים

 ₪ מיליון  210 -מתיק משכנתאות של בנק המזרחי. חלק המורים 80%רכישת  -תיק משכנתאות

 

בת של שיכון ובינוי הציבורית, המרכזת את תחום -הלוואה לחברת -שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת

נכסי החברה וערבות של חברת האם. חלק האנרגיה המתחדשת של הקבוצה תוך קבלת שעבוד צף על 

  ₪ מיליון  33 -כ -המורים

לחברת הליסינג פריים ליס תמורת שעבוד ראשון על ₪ מ'  40העמדת אשראי בגובה  – פריים ליס

 עם ערבות מוגבלת של חברת האם מקבוצת מנור. 70%של  LTV-רכבי החברה ב

 קרנות השקעה
 

 מ' דולר 20ה"ב , : השקעה בנדל"ן באר 3ברוקפילד נדל"ן 

ICG NAPD II -, מ' דולר 10.4השקעה של   : קרן חוב בארה"ב בעיקר מזנין 

ICG EUROPE VII  קרן המשקיעה בסוגים שונים של חוב ומעט אקוויטי באירופה השקעה של:

 מ' יורו 10.4

 מ' שקל בקרן תשתיות המשקיעה בפרוייקטים של אנרגיה מתחדשת בישראל. 40השקעה  :4הליוס 

 מ' יורו 23.5: קרן חוב בכיר באירופה השקעה של IIIדיירקט לנדינג   בלוביי

: קרן הקונה חוב עם שיעבוד על נכסים מבנקים באירופה, ביין קפיטל מצבים מיוחדים אירופה

NPL מ' יורו 10, השקעה של 

השקעה של , Fund of Funds: מנדט של וינטאג' , השקעה בקרנות הון סיכון וינטג' מנדט הון סיכון

 מ' דולר 15

IGP II מ' דולר 15: משקיעה בחברות טכנולוגיה צומחות בישראל, השקעה של 
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 מ' דולר 10: קרן השקעה בנדל"ן מולטיפמלי בארה"ב, השקעה של IIאלקטרה נדל"ן מולטיפמילי 

 מ' דולר 1.5השקעת המשך, משקיעה בחדשנות בתחום מדעי החיים, השקעה של  -אינטגרה

CIM – מ' דולר  15בנדל"ן בארה"ב, השקעה של  השקעה 

מ' שקל  20משקיעה בפרוייקטים של תשתיות ואנרגיה בישראל, השקעה של  – ויולה ג'נריישן

Insight –  מ' דולר 12קרן המשקיעה בחברות טכנולוגיה בארה"ב, השקעה של 

 קרנות גידור
 125ת"א השקעה במניות ישראליות בעיקר  -מ'  30השקעה של  – נוקד אקוויטי

 125השקעה במניות ישראליות בעיקר ת"א  –מ'  50השקעה של  – LPספרה 

ION-  מ' דולר בחברות בעלות זיקה ישראלית 10השקעה של 

 
 

 המשנ ביטוח .ה
 

 .משנה ביטוח בהסדרי קשורה אינה החברה

 
 אנושי  הון .ו

 החברה עובדי מצבת .1

השוטף של החברה מתבצע באמצעות יו"ר דירקטוריון פעיל )נציג המתמנה על ידי  הניהול

עובדי  6המדינה(, מזכיר/מנכ"ל )נציג המתמנה על ידי הסתדרות המורים בישראל( וצוות של 

מזכירות החברה. כמו כן, החברה נעזרת במספר יועצות בפריסה ארצית לצורך ייעוץ לעמיתים 

תקופת הדוח לא חלו  במהלך שלהם.ות ובניית תוכנית ההשתלמות בנוגע ליציאה לשנת השתלמ

לפירוט אודות מדיניות התגמול של החברה של החברה שינויים מהותיים במצבת עובדי החברה. 

 דוח עסקי התאגיד. לחלק ד' של  ג'ראה סעיף 

 על הבקרה מחלקת, פנים מבקר, כספיםהחברה נעזרת במיקור חוץ לצורך איוש משרות מנהל 

 על בקרה לעניין יועץ, משפטי יועץ, מידע אבטחת מנהל, מידע מערכות מנהלת, ההשקעות

"ר יו, השקעות ועדת"ר יו התפעול ושירות הלקוחות, ערךמ ,ההשקעות מנהל, הכספיים הדוחות

)עד  חוב פורום רכזת, אכיפה ממונה, { יו"ר וועדת משנה לאשראי28.2.16)עד  אשראי ועדת

 ומתאם( הרגולציה להוראות בהתאם החברה עובד הינו 1.9.2014)מיום  סיכונים מנהל, (28.2.16

 תפעול שירותי ספקי באמצעות נעשה החברה ידי על המנוהלות הקרנות תפעול. ההשקעות

  להלן. כמתואר, חיצוני

 

 

 

 השקעות החברה באימונים והדרכה .2

. הממונה והוראות החוק פי על לעת מעת לנדרש בהתאם  עובדיה צוות להכשרת פועלת החברה

 הערכות: הבאים בתחומים החברה לפעילות מהותיים בנושאים הדרכות החברה עורכת זה בכלל

  .אכיפה ותוכנית מידע אבטחת,  חירום לשעת
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 שיווק והפצה  .ז
 

ולא התקשרה לשם כך בהסכמי הפצה או שיווק עם  החברה אינה פועלת לשיווק הקרנות שבניהולה

ביוזמת . ההצטרפות לקרנות נעשית באמצעות המעסיקים או משווקים ו/או יועצים פנסיוניים

 בירורים ומתן שירותים שונים. שם ביצוע העמיתים. החברה עומדת לרשות המעסיקים והעמיתים ל

 שירותים ונותני ספקים .ח
 

  :, כדלקמןעילותה תלויה בהםשפ עיקריים ספקים מספר לחברה

 
  מנהל ההשקעות .1

מהבנקים להמשיך בניהול ההשקעות של קופות גמל החל  אשר מנעו עקב מגבלות רגולטוריות, 

על הסכם ניהול השקעות עם חברת מודוס  2010חתמה החברה בסוף שנת  ,9.8.2011 מיום

בשליטת הבנק הבינלאומי, כך הנמצאת סלקטיב ניהול וייעוץ השקעות בע"מ )להלן: "מודוס"(, 

, הן קרן המסלול הרגיל והן קרן המסלול , ניהול ההשקעות של הקרנות2011שהחל מינואר 

דמי הניהול בגין ניהול ההשקעות בקרן המסלול  ,התבצע על ידי מודוס. לפי ההסכם המקוצר,

ניהול  דמיהרגיל היו כלולים בדמי התפעול המשולמים לבנק הבינלאומי, כמפורט לעיל, ו

 0.035%-החלק השנים עשר מ עמדו על המסלול המקוצר  בקרן החודשיים בגין ניהול השקעות 

פסגות ניירות ערך  2011החל מאוגוסט לאור המגבלות הרגולטוריות כאמור לעיל, )כולל מע"מ(.

 םהסכפי ה לבע"מ )להלן:"פסגות"( נבחרה למנהלת ההשקעות של שתי הקרנות בניהול החברה. ע

  2סתכמו בסך כולל של הדמי הניהול השנתיים בשלוש שנות ההתקשרות הראשונות גות, עם פס

(  לכלל נכסי הקרנות שבניהול החברה )ובחברת קרנות השתלמות )כולל מע"מ מיליון ש"ח לשנה 

של הקרנות  המנוהליםמהיקף הנכסים  0.011%חברה מנהלת בע"מ( העומדים על  מורים וגננותל

 שנות שלוש תום לאחר הבאות בשנתיים כי, עודעם פסגות קובע  ההסכם 31.8.2018ליום  נכון

-מ עשר השנים החלק שיעור על החודשיים הניהול דמי יעמדו, כאמור הראשונות ההתקשרות

על אף האמור בהסכם זה ועל פי הסכמות בין  (."ממע)כולל  המנוהלים הנכסים מהיקף 0.015%

"התוספת תוספת ראשונה להסכם עם פסגות )להלן:  14.4.2015החברה לבין פסגות, נחתמה ביום 

(. במסגרת התוספת הראשונה נכללה התייחסות להסכמות ביחס לדמי הניהול להם "הראשונה

 זכאית תהא פסגות, נתייםש ולמשך, להתקשרות הרביעית מהשנה החל תהא זכאים פסגות, לפיהן

בנוסף, במסגרת התוספת התווספו הוראות )כולל מע"מ(.  לשנה ש"ח 2,300,000 בסך ניהול לדמי

שוק ההון לעניין אבטחת מידע וניהול המשכיות עסקית ובכלל  רשותבהתאם להנחיות הממונה על 

  בשעת חירום.פסגות לקיום הוראות לעניין אבטחת מידע והמשכיות עסקית זה, התחייבות 

(. "התוספת השנייה"נחתמה תוספת נוספת להסכם ניהול ההשקעות עם פסגות ) 18.6.2015ביום 

הוראות על רקע הנחיות רגולטוריות מטעם הממונה,  במסגרת התוספת השנייה נוספו להסכם

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

התחייבות נוספת להתאמת מנגנון התגמול של עובדים כן       ( וSLAרותים ודרישת ביצועים )שי

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

החל מיום  לפיה, לפסגות שישולמו הניהול לדמי ביחס פסגות עם להסכמההגיעה  החברה

 האמור למועד)כולל מע"מ(. עד  ₪ 2,400,000 בסך ניהול לדמי זכאית פסגותתהא  1.1.2017
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 האמורה ההסכמה"מ(. מע)כולל  לשנה ₪ 2,300,000 של בסךיישארו דמי הניהול כפי שהם, היינו,

. בתקופת הדוח הוארכה תקופת ההסכם עד לסוף חודש פסגות עם להסכם שלישית בתוספת עוגנה

, החברה 13.4.2018ביום ללא שינוי במחיר וזאת במסגרת תוספת רביעית להסכם.  2018אוגוסט 

"( למתן שירותים בכל יועץ ההשקעותהתקשרה בהסכם עם יועץ ההשקעות גילי כהן )להלן: "

משלמת החברה ליועץ  1.3.2018ום הקשור עם אופן ניהול ההשקעות של נכסי הקרנות. החל מי

חתמה  10.5.2018בתוספת מע"מ לחודש. במקביל לכך, ביום ₪  10,000ההשקעות תמורה בסך 

החברה על תוספת להסכם עם פסגות ובמסגרתו פסגות תחזיר לחברה את סכום התמורה 

 .2018המשולמת על ידה ליועץ. הוראות התוספת להסכם עם פסגות הנן בתוקף החל מחודש מרץ 

שנים עד לסוף חודש  3החברה הגיעה להסכמה עם פסגות להארכת ההסכם לתקופה נוספת של 

₪  2,500,000ש"ח בשנה, כך שהם יעמדו על  100,000-, בתוספת לדמי הניהול של כ2021אוגוסט 

  לשנה )כולל מע"מ(. החברה נערכת לחתימה על הארכת ההסכם. 

 

 

 

 רותי תפעול יש .2

 : מסלול רגיל – מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםעבור קרן השתלמות ל

באוקטובר  17-ב. זוהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בדבר תפעול קרן  עםלחברה הסכם 

נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם המקורי במסגרתה הותאמו הוראות ההסכם למצב הדין  2012

עם  31.12.2017ל. ההסכם הוארך עד ליום והשירותים הניתנים על ידי הבנק הבינלאומי בפוע

מנגנון הארכה אוטומטי לאחר מכן. עוד במסגרת התוספת הותאם שיעור דמי התפעול שמשולם 

 המוערך מהשווי 0.1%בגין שירותי התפעול לשיעור שנתי של  9.8.2011לבנק הבינלאומי החל מיום 

. בהתאם לחודש אחת משולמים התפעול דמי. בתוספת כהגדרתם המנוהלים הנכסים של

ורמים המתפעלים להתפתחויות בשוק וירידת מחירים בשיעורי עמלות התפעול המשולמות לג

הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי, שעוגנו בתוספת  הגיעהבשוק,  יםקופות גמל הפועל

 ביחס, היתר בין(, "השלישית"התוספת )להלן:  30.4.2014נוספת להסכם המקורי שנחתמה ביום 

 אז עד לבנק ששולמה העמלה מן יותר נמוכה שתהא לבנק שתשולם התפעול עמלת לשיעור

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן "ח שמיליארד  15: בהיקף נכסים עד הבאים ובתנאים

. 0.09% הינו התפעול דמישיעור - חברה מנהלת בע"מ( – למורים וגננותועל ידי קרנות ההשתלמות 

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות  "חש מיליארד 15 מעל סיםנכ בהיקף

על  סוכם, כן. 0.065% הינו התפעול דמי שיעור  חברה מנהלת בע"מ( –וגננותההשתלמות למורים 

של השינויים  תוקפםשל החברה המנהלת שהוסכמו מראש.  הוצאות בסוגי הבנק השתתפות

 . 1.1.2014שהוסכמו בין הצדדים ועוגנו במסגרת תוספת שלישית להסכם התפעול הנו מיום 

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

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

 התחייבויות, היתר ביו, נוספו הרביעית בתוספת(. "הרביעית"התוספת הסכם המקורי )להלן: ל

להתאמת מנגנון התגמול של כן ( ו      SLA) ביצועים ודרישת שירותים לרמת הבינלאומי הבנק מטעם

שוק ההון העוסק  רשותעובדים הנותנים שירותים לקרנות מטעם הבנק הבינלאומי לעקרונות חוזר 
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בעקבות גידול בהיקף הנכסים  .17.8.2015התוספת הרביעית נחתמה ביום ות תגמול. במדיני

המנוהלים על ידי החברות, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי שעוגנו בתוספת 

חמישית להסכם המקורי )להלן: "התוספת החמישית"(. בתוספת החמישית הוספו מדרגות לדמי 

-מיליארד ש"ח ועד ל 15שלישית, והוסכם כי ביחס להיקף נכסים מעל התפעול שנקבעו בתוספת ה

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים ₪ מיליארד  20

₪ מיליארד  20. בהיקף נכסים מעל 0.065%שיעור דמי התפעול הינו -חברה מנהלת בע"מ(  – וגננות

ם סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות מיליארד ש"ח )המנוהלי 25-ועד ל

 25. ובהיקף נכסים מעל 0.05%שיעור דמי התפעול הינו   חברה מנהלת בע"מ( –וגננותלמורים 

 – וגננות)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות ההשתלמות למורים ₪ מיליארד 

 28.2.2018. התוספת החמישית נחתמה ביום 0.015%שיעור דמי התפעול הינו   חברה מנהלת בע"מ(

 .1.1.2018והוראותיה נכנסו לתוקף החל מיום 

 

 

 

 

  מסלול מקוצר: – מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםעבור קרן השתלמות ל

דמי התפעול . לתפעול קרן זוהסכם עם בנק מסד בע"מ  לחברההיה  31.12.2013עד ליום 

, בנק מסד 2010החל מחודש פברואר  מסך הנכסים. 0.1%המשולמים הינם בשיעור שנתי של 

בנק  ,להסכמות בין החברה בהתאםאת שירותי התפעול לקרן באמצעות הבנק הבינלאומי.  סיפק

החל ו 31.12.2013החברה סיימה את התקשרותה עם בנק מסד החל מיום , והבנק הבינלאומי מסד

בגין תפעול הקרנות המקוצרות ישירות אל  התפעולאת עמלת  החברה משלמת 1.1.2014מיום 

החברה הגיעה להסכמה עם הבנק הבינלאומי להכללת הקרנות  הנהלת הבינלאומי.הבנק 

-ל התפעול עמלת ולעדכוןקרנות המתופעלות על ידי הבנק הבינלאומי ה בהגדרתהמקוצרות 

  הוראות הסכם התפעול והתוספות לו. פי עלמהנכסים והכל  0.065%

 

מקבלת החברה שירותי תפעול שירות לקוחות מחברת נס א. ט. בע"מ  2013 ץמר מחודש החל

 הבינלאומי הבנקבין  להסכםבהתאם  ניתן השירות. באמצעות הבנק הבינלאומי ("נס")להלן: 

 לקוחות שירות מוקד נס תעמיד לפיוהמנהלת,  החברה עם מוקדם בתיאוםוחברת נס, אשר נחתם 

 החברה מייחסת חשיבות גבוהה לרמת השירות, זמינותו ואיכותוועמיתיהן.  הקרנות עבור

 את ולייעל לשפר מנת על שביכולתה ככל ועושהמפקחת באופן שוטף על תקינות מתן השירות ו

    .לעמיתיה הניתן השירות
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 תפעול שירות לקוחות .3

 

מקבלת החברה שירותי תפעול שירות לקוחות מחברת נס א. ט. בע"מ  2013 ץמר מחודש החל

 הבינלאומי הבנקבין  להסכםבהתאם  ניתן השירות. באמצעות הבנק הבינלאומי ("נס")להלן: 

 לקוחות שירות מוקד נס תעמיד לפיוהמנהלת,  החברה עם מוקדם בתיאוםוחברת נס, אשר נחתם 

 ועמיתיהן. החברה מייחסת חשיבות גבוהה לרמת השירות, זמינותו ואיכותו הקרנות עבור

 את ולייעל לשפר מנת על שביכולתה ככל ועושהמפקחת באופן שוטף על תקינות מתן השירות ו

   .לעמיתיה הניתן השירות

 

 חברה מצטטת .4

פרטניים בעקבות מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים -חברת מרווח הוגן בע"מ

, נבחרה חברה חדשה, 2009שוק ההון באוקטובר  רשותושערי ריבית עבור גופים מוסדיים שערך 

לספק שירותים מתן שיעורי ריבית לשערוך נכסים לא סחירים )עד  21.3.2011אשר החלה מיום 

  סיפקה את השירות חברת שערי ריבית(. 20.03.2011ליום 

 

 ז'אנותני שירותי ברוקר .5

לקבלת שירותי  ("התחרותי"ההליך )להלן:  הליך תחרותי חברהערכה ה 2015במהלך שנת 

ברוקרים:  11ברוקראז' )קניה ומכירה של ניירות ערך(. במסגרת ההליך התקשרה הקרן עם 

' בע"מ )במהלך שנת ברוקארזדש  מיטב, בנק לאומי לישראל בע"מ, אי.בי.אי שירותי בורסה בע"מ

 ממיטב' הברוקראזיטב והחברה ממשיכה לקבל את שירותי התאחדו בתי ההשקעות דש ומ 2013

בנק ירושלים בע"מ, הבנק  בנק דיסקונט בע"מ,, פסגות ניירות ערך בע"מ, (שינוי ללא דש

הבינלאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, אקסלנס 

סכומי  (."רוקרים"הבמ )להלן ביחד: נשואה שירותי בורסה בע"מ ואופנהיימר ישראל אופקו בע"

  העמלות שנקבעו בהליך התחרותי יעמדו בתוקפם למשך תקופה של שלוש שנים.

תקופת הדוח ערכה החברה התמחרות בין כלל המציעים בהליך התחרותי המתואר לעיל,  במהלך

החברה במטרה להפחית את תשלומי העמלות המשולמות בגין קניה ומכירה של ניירות ערך. 

 בוחנת את ההצעות שהוצעו במסגרת ההליך התחרותי. ההליך טרם הסתיים.

 כלליות באספותהצבעות  .5

 עם חברת "אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ" ההתקשרותסיימה החברה את  2016בפברואר 

הכלליות הנוגעות לניירות ערך  האספותאשר ייצגה את החברה בכל  ("אנטרופי")להלן: 

לצורך גיבוש המלצות  "כגורם המקצועי"המוחזקים על ידי הקרנות שבניהול החברה ושימשה 

קוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת יבתקנות הפ הצבעה כאמור

פסגות התקשרה החברה עם  עם אנטרופי. עם סיום ההתקשרות 2009-התשס"ט באסיפה כללית(

 באסיפות כלליות הנוגעות לניירות ערך המוחזקים על ידי הקרנות.ניירות ערך בע"מ לצורך ייצוגה 

כגורם מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה וכי ממועד סיום  פסגות אינה משמשת כי ,יש לציין

  ההתקשרות עם אנטרופי החליטה החברה לפעול ללא גורם מקצועי. 
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ת הכלליות הנוגעו באספותההצבעה , עדכנה החברה את מדיניות המתואר לעיל אגב השינוי

אינה שונה באופן  מדיניות ההצבעה המעודכנתשבניהולה.  קים על ידי הקרנותלניירות ערך המוחז

   מהותי מהמדיניות שקדמה לה.

 קבוע רכוש .ט
 

אינה בעלת רכוש קבוע או מתקנים מהותיים כלשהם. להנהלת החברה משרדים בשכירות  החברה

  .משרדי וריהוט מחשובי ציוד הינו הקבוע הרכוש. אביב בתל 8 המלך שאול' רחבבית אמות המשפט, 

 
 

 עונתיות .י
בסיס על ו רק במעמד שכיר הינן רנותאינו מאופיין בעונתיות. ההפקדות לק החברהתחום פעילות של 

עם זאת, עיקר ההצטרפויות . חודשי ועובדי ההוראה רשאים להצטרף לקרנות ההשתלמות בכל עת

. חודשים ספטמבר עד דצמבר מידי שנה –לקרן מתבצעות ברבעון הראשון של שנת הלימודים 

חודשים ספטמבר ואוקטובר מאופיינים במשיכות מוגברות עם הגיעם של החשבונות לבשלות לצרכי 

שנים מיום ההפקדה הראשונה או עזיבתם של מורים את מערכת ההוראה עם תום  6תום משיכה עם 

 .שנת הלימודים

 

 מוחשיים בלתי נכסים .יא
 

 מידע   מאגרי
 

 המידע. הקרן עמיתי ידי על הנמסרים הנתונים נשמרים במסגרתם אשר רשומים מידע מאגרי  לחברה

 הפרטים ןדכוע תובע הצטרפותם בעת ידם על שנמסר מידע כולל הקרן עמיתי אודות במאגרים הצבור

. הדין הוראות פי על מחויבת ממוחשב במאגר אלו פרטים של שמירתם. בקרן חברותם תקופת במהלך

 .עסקיה של השוטף בתפעול החברה את משמשים המידע מאגרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

41 

 

 י סיכוןמרגו .יב
 הסיכון גורם של ההשפעה מידת  

 המנהלת החברה על
 התמודדות דרכי

 השפעה הסיכון גורם הסיכון סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 

 
סיכוני 
 מאקרו

 

מצב המשק 
 ותעסוקה

 
 

X  .מעקב אחר הפתחויות במשק ורפורמות בתחום החינוך 
 

מעקב אחר התפתחויות השווקים, מגבלות לאפיקי השקעה,    X סיכוני שוק 
 וגידורפיזור בין אפיקי השקעה, פיזור גיאוגרפי 

סיכוני  
 אשראי

X 
 

בחינה אנליטית מקדימה, מעקב צמוד אחר תיק החוב, ועדת   
 משנה לאשראי ומינוי מרכז לחובות בעייתיים

  סיכוני נזילות 
 

X   קביעת מגבלת מינימום נזילות ומעקב אחר ההתפתחויות
 העיסקיות וצפי המשיכות העמיתים.

סיכונים 
 ענפיים 

הגברת 
 תחרות בענף

 X  מתבצעת של החברה  הההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות ,
 במספר מישורים:

בראש וראשונה לחברה יש תחום  – לחברה ייחודי פעילות תחום
פעילות )יציאה לשנת השתלמות( שאינו קיים בשום חברה 

 מתחרה בתחום קופות הגמל.
 ושיפור באמצעות שיפור שיטות עבודה – תפעולית התייעלות

 .מערכות המיכון
החברה מטפחת הון אנושי מקצועי, בעל  – ללקוח השירות שיפור

ידע בתחומי הפעילות של החברה, לצורך מתן מענה יעיל 
 ומקצועי ללקוחות החברה. 

 מנהל ההשקעותבאמצעות  –התשואות לעמיתים  שיפור
 בהנחיית ועדת וההשקעות. 

 
שינויי  

 רגולציה
 X   לשינויי הרגולציה בענף, לרבות התאמת החברה נערכת בהתאם

 מערכות מידע.
הנהלת החברה פעלה למתן מענה לקבוצות עמיתים, בדרך של  X   טעמי הציבור 

)מסלול הלכה  2012חדשים בשנת  פתיחת מסלולי השקעה
אשר מתאימים למיטב ידיעתה לטעמיהם של  ומסלול אג"ח(
 אותם עמיתים.

החברה נערכת באופן תדיר להתמודדות עם איומי סייבר .  X   אבטחת מידע  
בחברה יש מנהלת מערכות מידע ומנהל אבטחת מידע פעילים 

והם עובדים בשיתוף פעולה עם אנשי המיכון של הבנק המתפעל 
 ומנהל ההשקעות  

      
סיכונים 
ייחודיים 
 לחברה

תקדימים 
משפטיים 
ורגולציה 

 חדשה

 X   ההלכות ורגולציה חדשה בתחומי פעילותה החברה עוקבת אחר
על מנת להבין את הלך הרוח והכיוונים הכלליים אליהם חותרים 
מצד בתי המשפט, המחוקק והרגולטור. מאחר ומטבע הדברים 

מדובר בהתרחשות של אירוע עתידי בלתי ידוע ובלתי ודאי 
 הסיכון האמור אינו בר ניהול .

בשנת הדוח הקודמת החברה סיימה לבצע סקר סיכונים תפעולי   X  סיכון תפעולי 
והיא מצויה בתהליך השלמתהפחתת הסיכוים השיוריים 

 הגבוהים.
בחברה קיים ממונה על האכיפה העוסק בהטמעה של הוראות   X  סיכוני ציות 

 דין חדשות, ביצוע סקר ציות, בקרה , הדרכה , מעקב ופיקוח.
תלות בספק  

  אחד
X    הקרנות המנוהלות על ידי החברה מיועדות לעובדי הוראה

במעמד של עובדים שכירים. לפיכך, תחום פעילותה של החברה 
וסיית המורים. עיקר ההפקדות מתקבלות ממעסיק לתלוי באוכ

 משרד החינוך.  -עיקרי אחד 
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 הקרנותהמידע שלהלן בדבר דיון בגורמי סיכון ניתן ביחס לחברה. בנוגע לגורמי סיכון של 

 .הקרנותשל  סקירההלות על ידי החברה, ראה פירוט בדוחות והמנ

 

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

 . 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 
 מהותיים והסכמי שיתוף פעולההסכמים  .יג

 
 קים הרגיל או להסכמי שיתוף פעולה.החברה אינה צד להסכמים מהותיים שלא במהלך העס
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 היבטי ממשל תאגידי –' ד חלק
 

 של החברה המנהלת הדירקטורים .א

  

 שנת לידה מספר ת.ז. שם
מען להמצאת 
 כתבי בית דין

 וועדותיוחברות בדירקטוריון 

 חיצוני/ דירקטור
 /תלוי בלתי

 חיצוני דירקטור
  מומחה

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

או כשירות 
 מקצועית 

ועדת  דירקטוריון
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

 8שאול המלך  17.12.67 057207706 גבאי אייל
 ת"א

 כן לא כן לא כן

 פסח
 לנדסברג 

30534630 13.6.46 
 8שאול המלך 

 ת"א
 כן לא כן לא כן

עופר בן 
 אליעזר

058233834 13.10.63 

מועצה 
מקומית רמת 
ישי, הערבה 

 , רמת ישי11
 

 לא לא לא לא כן

  זבולון
 9.11.45 001340900  אורלב

א  4מן 
 כן כן לא כן כן ירושלים

 22.11.57 055002026 שגיא משה
 השקד רחוב
 אמונים מושב

 כן לא לא כן כן

 136בן גוריון  10.7.45 42749416 אליהו חכם
 א ר"ג

 לא לא לא לא כן

 5.7.65 59609420 יפה בן דוד
 25שבטה 

 קריית גת
 לא לא לא לא כן

זיאד 
 מג'אדלה

056916505 14.2.61 
 166ת"ד 

באקה 
 אלגרבייה

 לא לא לא כן כן

חדוה 
 ווליוביץ

, 102רוקח  9.9.1957 054271150
 רמת גן

 כן לא לא לא כן
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 שם

עובד של 
החברה, חברה 

בת, חברה 
קשורה או בעל 

 עניין

תאריך תחילת 
 כהונה

 סיוםתאריך 
 כהונה

השכלה והתעסקותו בחמש השנים האחרונות והחברות 
 בהן משמש כדירקטור

בן משפחה של 
 בעל עניין

 גבאי אייל
יו"ר הנהלת 

קרנות 
 ההשתלמות

כהונה ראשונה 
21.3.2012  

כהונה שניה 
19/8/2015 

 כהונה שלישית
6/9/2018 

- MBA- , ,)מנהל עסקים )מימוןLLB- ,משפטיםBA  כלכלה 
 *נאמן לביצוע הסדר חוב באי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ

 *יו"ר קופת חולים מאוחדת
 *יו"ר מגוריט ישראל בע"מ

 *חבר דירקטוריון בית התפוצות
 *כהונה בחברות פרטיות

 דירקטור באמות השקעות

 לא

 פסח
 לנדסברג 

מנכ"ל ומזכיר 
קרנות 

 ההשתלמות

-דירקטור
19/6/1995  

-מנכ"ל
28/6/2005 

- 
 השכלה על תיכונית

 מנכ"ל ומזכיר קרנות ההשתלמות
 לא

עופר בן 
 אליעזר

עובד המרכז 
 15/4/2012 לשלטון מקומי

- 
BA  כלכלה מנע"ס, אוניברסיטת חיפה 

 ראש המועצה המקומית רמת ישי
 לא

 זבולון
 אורלב

 2/4/2014 לא
 בוגר מכללה להכשרת מורים-השכלה על תיכונית -

 חבר כנסת, יו"ר וועדות בכנסת ואיש ציבור
 לא

 עובד מדינה שגיא משה

 ראשונה כהונה
-16/1/2012-

16/1/2015 
 שנייה כהונה

 החל
14/3/2016 

- 

BA  
 כלכלה ותקציבים במשרד החינוך מינהל"ל ומנהל סמנכ

 לא

 אליהו חכם
עובד הסתדרות 

 המורים
30/4/2008 

- BA   
 יו"ר סניף הסתדרות המורים

 לא

זיאד 
 מג'אדלה

עובד הסתדרות 
 המורים

29/1/2017 
 MA- מנהיגות וניהול מערכת חינוך 

מרכז הסתדרות –יו"ר המחלקה לתיכנון ולתיאום 
 המורים

 

חדוה 
 ווליוביץ

דירקטורית 
 מטעם המדינה

28/12/2017 
 MBA- ,מנהל עסקיםPHD   ,MD  ,סמנכ"ל בכיר .

 פרמקוויג'ילנס ובטיחות החולה, טבע פרמצבטיות בע"מ.
 לא

 ** נכון ליום אישור הדוחות הכספיים אינו משמש יותר כיו"ר מגוריט ישראל בע"מ.

 

 חברי ועדת השקעות אשר אינם דירקטורים .ב

 שם
עובד של החברה, 
חברה בת, חברה 

 קשורה או בעל עניין
 תאריך תחילת כהונה

סיום תאריך 
 כהונה

השכלה והתעסקותו בחמש השנים 
האחרונות והחברות בהן משמש 

 כדירקטור

בן משפחה של 
 בעל עניין

 לא יורם מנחם
 22/5/2014כהונה ראשונה 
 22/5/2017כהונה שניה 
 

 
 
- 

 

BA 
 בבעלותו חברת מ.י. אקאונט בע"מ 

מנכ"ל אקסלנס גמל ופנסיה, דירקטור 
 ETBO -ו  בקליפסו אוריאון

 לא

 לא  חיים בן דור

 כהונה ראשונה
29/8/2012 

 שנייהכהונה 
26/8/2015 

 שלישיתכהונה 
26/8/2018 

 
- 

MBA 
יועץ כלכלי ופיננסי לגופים שונים בנושאי 

 פנסיה והשקעות.
 לא

דפנה אלגזי 
 דניאלי

 לא
 26/10/2015כהונה ראשונה 
 26/10/2018כהונה שניה 

 

 
- 

MBA 
 סמנכ"לית בכירה בקרנות גידור, פאי

 פיננסים.
 לא
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 נושאי משרה .ג

 

 נתינות תפקיד לידה שנת .ז.ת' מס שם
 תאריך
 תחילת
 כהונה

 וניסיון השכלה
שנים  5-עסקי ב

 אחרונות

 תפקיד
 בחברה

 או קשורה
 עניין בבעל

 עניין בעל
 בןבחברה/ 
 של משפחה

 משרה נושא
 של או אחר
 עניין בעל

 בחברה

 1967 057207706 גבאי  אייל

"ר הנהלת יו
קרנות 

 –ההשתלמות 
התמנה מטעם 

 המדינה

 ישראלית

כהונה 
ראשונה 
21/3/2012     

כהונה שנייה 
19/8/2015 
כהונה 
 שלישית
6/9/2018 

MBA- מנהל
עסקים )מימון(, , 

LLB- ,משפטים
BA  כלכלה 

*נאמן לביצוע 
הסדר חוב 

באי.די.בי חברה 
 לאחזקות בע"מ

*יו"ר קופת חולים 
 מאוחדת

*יו"ר מגוריט 
 ישראל בע"מ

*חבר דירקטוריון 
 בית התפוצות

*כהונה בחברות 
 פרטיות

דירקטור באמות 
 השקעות

יו"ר הנהלת 
קרנות 

 -ההשתלמות
התמנה 
מטעם 
 המדינה

 לא

 1946 30534630 לנדסברג פסח
ומנכ"ל  מזכיר

קרנות 
 ההשתלמות 

 ישראלית

-מזכיר
28/11/1999 .

-מנכ"ל
28/6/2005 

 על תיכונית

 מזכיר
 ומנכ"ל
קרנות 

 ההשתלמות

 לא

בתחום  בכיר 1957 054691670 קליק דני
 הכספים 

 רואה חשבון 31/7/2008 ישראלית

בכיר בתחום 
הכספים 
ובקר 
 השקעות

 לא

 1956 67584755 מכלו ראובן
 מנהל

 24.2.2010 ישראלית הסיכונים 
BA- חברת בעל 

 פיננסיים פתרונות
 "מבע

 מנהל
 לא  סיכונים

 מנהלת 1955 53265682 רוזנפלד רבקה
 מידע מערכות

 24.2.2010 ישראלית
BA  מדעי
עובדת -המחשב

 בחברת מטריקס

מנהלת 
מערכות 
 מידע

 לא

 1959 69022093 להט אלי
 פנים מבקר

 על וממונה
 הציבור פניות

 רואה חשבון 10/3/1994 ישראלית

מבקר פנים 
וממונה על 

פניות 
 הציבור

 לא

אפרת לוי 
 חשבון רואה 25.11.2015 ישראלית חיצוני"ח רו 1973 025049172 תשובה

 חשבון רואה
 חיצוני

)משרד ורדי, 
 לוטרבך
 ושות'(

 לא

 "דעו 12.7.11 ישראלית "שיועמ 1965 059756841 שגב ארנון
משפטי  יועץ
 לא החברהשל 

 ממונה חשבון רואה 23.8.2011 ישראלית אכיפה ממונה 1976 033213323 בידה רועי
 אכיפה

 לא



 

 תגמול בחברה המנהלת   מדיניות .ד

תגמול  אופןקובע כי  ("החוזר"להלן: )מדיניות תגמול בגופים מוסדיים " 2-9-2014חוזר גופים מוסדיים 

נושאי משרה בגופים מוסדיים יגובש בהליך פנימי ויושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון 

לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת 

החוזר, בהתאם להוראות . החוסכים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן

, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגוף מדיניות תגמול של נושאי משרהנדרשת החברה לקבוע 

תגמול תגובש כך שלא החוזר קובע כי מדיניות  .בהתאם לעקרונות המפורטים בחוזר והכל המוסדי,

מדיניות  שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של הגוף המוסדי ועם תיצור תמריצים לנטילת סיכונים

 ניהול הסיכונים שלו.

 

מדיניות התגמול של החברה קובעת כי עובדי החברה, נושאי המשרה בה ובעלי התפקיד המרכזי 

שכרם נקבע ומעודכן בהתחשב בהיקף שכר על בסיס קבוע, ללא רכיב משתנה.  יקבלוהמועסקים כעובדיה 

 בהסכמי השכר בינם לבין החברה., האחריות שהם נושאים בה ובהתאם לקבוע העבודה שהם נדרשים לו

בהיות החברה חברה מנהלת של קופת גמל ענפית, ללא הון רשום, הפועלת ללא כוונת רווח על בסיס 

מרכזי, מניות בחברה י משרה ו/או לעובדים ו/או לבעלי תפקיד לא יוקצו לנושא נקבע כי הוצאות בפועל,

ו בעלי תפקיד משרה ו/אנושאי   הסכמי תגמול עם עוד קובעת מדיניות התגמול, כי ו/או אופציות למניות.

עם זאת, החברה רשאית להעניק מענק  .הכהונה וההעסקהתנאי כחלק מ מענקי פרישה לא יכללו מרכזי

מדיניות התגמול . לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול פרישה באופן חריג וחד פעמי באישור הדירקטוריון

, עובד ובעל תפקיד מרכזי, בשל כהונתם בחברה נושא משרההינה על בסיס רב שנתי והיא חלה על כל 

 בחברה. 

 

"מדיניות תגמול בגופים  31-9-2015פרסמה הממונה את חוזר גופים מוסדיים  2015באוקטובר  7ביום 

 .חלק מהוראותיו ומתקןבע הוראות משלימות לחוזר וקאשר ( "חוזר התיקון"תיקון" )להלן:  -מוסדיים 

במדיניות התגמול על מנת להתאים את הוראותיה להוראות חוזר  שינויים החברהערכה  ת הדו"חבתקופ

ועיקרם הוא קביעת יחס  30.5.2016התיקון. השינויים האמורים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 הכפלה מירבי לקביעת תגמול יו"ר הדירקטוריון.
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  :₪()הסכומים באלפי  הניתנים לנושאי המשרה התגמולים פירוט להלן

 

   תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

תשלום  מענק שכר
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר  עמלה
 שכירות

החלק  סה"כ* אחר
המיוחס 

רה חבל
מתוך 

קבוצת 
שליטה 

 )באחוזים(

 אייל גבאי 

 הנהלת"ר יו
 קרנות

 ההשתלמות
)התמנה 
מטעם 

 המדינה(

55% 

- 

359 

- - - - - - - - - 

359 28% 

פסח לנדסברג 
(1) 

 מזכיר
"ל ומנכ

 קרנות
 ההשתלמות

100% 

- 

647 

- - - - - - - - - 

647 28% 

 דני קליק 
בכיר 

בתחום 
 הכספים

 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 824 - - - 
824 28% 

 ארנון שגב 
יועץ 

 משפטי
 מיקור
 חוץ

- - - - - 392 -  - - - 
392 28% 

 מבקר פנים אלי להט
 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 488 - - - 
488 28% 

 ראובן מכלו
מנהל 

 סיכונים
 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 363 - - - 
363 28% 

 רבקה רוזנפלד
מנהלת 
מערכות 

 מידע

 מיקור
 חוץ

- - - - - - - 222 - - - 
222 28% 

 מידע נוסף

 אלף ש"ח. 528החזר שכר המשולם להסתדרות המורים בסך  כולל  (1)

בגין חלקה  צד קשור-חברה מנהלת בע"מ וגננותקרנות השתלמות למורים  על ידי מחוייבתחברה  (2)

של  חלקה  חבשנת תשע" .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות ב

 . 28%-החברה בהוצאות השכר הינו כ

 מההוצאה. 100%-* מתייחס ל
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 מבקר פנים  .ה

 אישיים פרטים

 להט אלי שם

:מתן שירותים במסגרת חברת "להט  31/12/2015עד   כהונה תחילת תאריך

 .בקרה וניהול סיכונים בע"מ

 מתן שירותים במסגרת משרד :1/1/2016 -החל מ " 

RSM  שיף הזנפרץ ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים." 

 נחתם הסכם במסגרת היותו שותף  27/11/2000-מ החל(

 (BDOבמשרד 

 10/3/1994 

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף  של גוף קשור אליה  או החברה של ערך בניירות החזקה

 .הקשור לחברה

 או מהותיים עסקיים קשרים בעל הינו הפנימי המבקר

  אליה קשור גוף עם או החברה עם אחרים מהותיים קשרים

 .אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים עם החברה

בנוסף המבקר הפנימי נותן שירותי ביקורת לגופים אחרים 

 .ובכללם גופים מוסדיים

  :המבקר הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה חיצוני שירותים נותן/החברה עובד

  מתן שירותים במסגרת חברת "להט  31/12/2015עד:

 .בקרה וניהול סיכונים בע"מ

 מתן שירותים במסגרת משרד :1/1/2016 -החל מ " 

RSM  שיף הזנפרץ ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים." 

  מתן השירותים במסגרת משרד "להט  2007החל מיולי

 בקרה וניהול סיכונים בע"מ"

 

 ממונה על תלונות הציבור לה ומחוצה בחברה ממלא שהוא אחרים תפקידים

 העסקה היקף

, הנימוקים לקביעת היקף זה ומידת מספר שעות בשנה

 גמישותו

 הינו זתשע"היקף שעות העסקת המבקר הפנימי בחברה בשנת 

שעות. היקף השעות נקבע בהתחשב בסקר סיכונים  1,900 -כ

שנערך בחברה והוא נתון לשינויים מסוימים בהתאם לבקשת 

ועדת הביקורת ולהצעות שמעלה המבקר הפנימי בפני הוועדה. 

 ותכל השעות הנ"ל מתייחסות לביקורת המבוצעת בחבר

בשנת תשע"ו בוצעו   ן.שבניהול ובקרנות ההשתלמותת והמנהל

בהיקף  נוסףות ביקורת פנימית נוספים ע"י מבקר בקרנות דוח

שעות על פעילות הבנק המתפעל וכן ביקורת פנימית  700של 

שעות, שבוצעה ע"י הביקורת הפנימית של  1,000בהיקף של 
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 מנהל ההשקעות.

למבקר הפנים ניתן סיוע מאת גורמים בחברה, בדרך של  בחברה אחרים גורמים י"ע הפנימי למבקר סיוע

הצגת מסמכים לבקשתו  ו,הסברים שנדרשו על ידמתן 

יצוין כי לא וכיו"ב כמקובל בתחום הביקורת הפנימית. 

פנימית על ידי גורם מהחברה שאינו  בוצעה ביקורת

 .המבקר הפנימי

היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדיווח  צמצום

 לעומת תקופת הדיווח האחרונה 

 ופה קודמת.לא היה צמצום שעות עבודה לעומת תק

 
   תגמול

                                          
 488  -,התגמול עמד על כ חתשע"בגין תכנית הביקורת לשנת  והיקפו הפנים מבקר של התגמול דרך

 (28%-כ )החלק המיוחס לחברה מההוצאה₪ אלפי 

 35בגין טיפול בתלונות עמיתים התגמול בשנת תשעו עמד על 

 ₪.אלפי 

 .לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו   העסקתו מתנאי כחלק ני"ע למבקר ניתנו

 

 להיות שעשויה ההשפעה לשאלת הדירקטוריון התייחסות

 המקצועי דעתו שיקול הפעלת על הפנימי המבקר לתגמול

הדירקטוריון דן ואישר את תגמול מבקר הפנים לאחר שמצא כי 

 .ומתאים להיקף הביקורת ולמקובל בתחום התגמול הינו ראוי

 

 רואה חשבון מבקר .ו

'. ושות לוטרבך ורדי"ח רו ממשרד היא רו"ח אפרת לוי תשובה החברה של תהמבקר החשבון תרוא

 . 25.11.2015הוא  תהחשבון המבקר תשל רוא הכהונת תחילת תאריך

 

 להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת הדיווח שקדמה לה: 

 תשע"ז חתשע" 

 סכום 
 (ח"שאלפי )

 סכום
 (ח"שאלפי )

 361 357  ביקורת שירותי בגין שכר
-לביקורת הקשורים שירותים בגין שכר

SOX 

36 40 

 - - מיוחדים מס שירותי בגין שכר
 תשע"ז חתשע" אחרים שירותים בגין שכר

 

בגין חלקה  צד קשור-חברה מנהלת בע"מ למורים וגננותקרנות השתלמות  על ידי מחוייבתחברה 

חלקה של   חבשנת תשע" .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות ב

 . 28%-הינו כ רואה החשבון המבקרהחברה בהוצאות 
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  תוכן עניינים
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מידע . 1968-דוח הדירקטוריון כולל "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 כללי: 1.1

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

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .1965בשנת 

 

ומרכז השלטון המקומי  מדינת ישראלהמורים בישראל, הסתדרות  השליטה:אמצעי  בעלי

 בחברה. באמצעי השליטה מחזיקים בישראל

הסתדרות  50%) לפי חלקם היחסיאמצעי השליטה בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית: בעלי 

 מרכז השלטון המקומי בישראל(. 12.5%-מדינת ישראל ו 37.5%המורים, 

 

 קרנות ההשתלמות שבניהול החברה 1.2

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

מסלול רגיל -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים –השתלמות: האחת 

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים  –)להלן: "קרן המסלול הרגיל"( והשנייה 

קרן המסלול המקוצר"( )להלן: "הקרנות" או "קרנות מסלול מקוצר )להלן: "–ומפקחים

 ההשתלמות" או "קרנות ההשתלמות למורים"(. 

קרנות ההשתלמות פועלות מתוקף אישור שנתי שמנפיק הממונה. ההצטרפות לקרנות 

 שהם ומפקחים, מורי סמינרים יסודיים העלהספר  בבתיעובדי הוראה לההשתלמות פתוחה 

 או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.  רשמייםמוסדות חינוך 
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מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית  .2

 והשפעתם על הדוחות הכספיים

להלן תאור תציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת 

 צפויה להיות להם השפעה על החברה וקרנות ההשתלמות שבניהולה. הדוח שיש להם או

 במשק ובתעסוקה התפתחויות 2.1

התקופה הנסקרת התאפיינה בתנודתיות גבוהה במיוחד בשווקים כאשר מצד אחד כלכלת ארה"ב 

המשיכה להציג נתוני צמיחה מרשימים ומן הצד השני, נרשמה האטה בקצב הצמיחה באירופה, בסין 

ים המתעוררים. מגמת ההיפרדות של רמת הפעילות הכלכלית בין ארה"ב והעולם ובשאר השווק

באה לידי ביטוי באופן ברור בביצועי שווקי המניות והאג"ח כמו גם בשוקי המט"ח כאשר מהרבעון 

 הדולר החל להתחזק באופן משמעותי בעולם. 2018השני של 

משמעותית כתוצאה מרפורמת המס במהלך התקופה הנסקרת כלכלת ארה"ב נהנתה מרוח גבית 

וסביבת ריבית נמוכה. הצמיחה במהלך השנה האחרונה  2017הנרחבת, היחלשות הדולר בשנת 

בתקופה  2.3%לעומת  3.0%( עמדה על 2017לעומת רבעון שלישי של  2018)רבעון שלישי של 

 , וקצב3.9%-ל 4.4%-המקבילה אשתקד. שיעור האבטלה ירד במהלך התקופה הנסקרת מ

. 2.0%-ל 1.4%-ואינפלציית הליבה טיפס מ 2.2%-ל 1.5%-( המשיך לטפס מPCE-האינפלציה )לפי ה

שוק העבודה ההדוק, הצמיחה המהירה ועצם העובדה שהאינפלציה חתרה את היעד )שעומד על 

(, תמכו בהחלטת הבנק המרכזי )הפד( להמשיך בתהליך העלאות הריבית. במהלך התקופה 2.0%

(. 2.0%-1.75%) 1.91%-( ל1.25%-1.0%)טווח של  1.15%-הפד האפקטיבית עלתה מהנסקרת, ריבית 

פוליטית, במהלך התקופה הנסקרת ארה"ב וסין נכנסו למלחמת סחר כאשר נשיא -בגזרה הגיאו

ארה"ב החל להטיל מכסים על יבוא מוצרים מסין. בתגובה, גם סין העלתה באופן הדרגתי את 

ית. בנוסף, במהלך התקופה הנסקרת ארה"ב הטילה מכסים על המכסים על יבוא תוצרת אמריקא

יבוא פלדה ואלומיניום ונכנסה למו"מ עם שותפות הסחר שלה להסכמי סחר חדשים על מנת להמנע 

ממכסים אלו. במהלך התקופה הנסקרת ארה"ב הגיעה להסכמי סחר חדשים מול דרום קוריאה, 

 מקסיקו וקנדה. 

הנתונים הכלכליים להעיד כי מצב הכלכלה איתן, בגוש האירו הצמיחה בניגוד לארה"ב, בה המשיכו 

. כך, הצמיחה בגוש האירו עמדה 2018אך האטה באופן משמעותי במהלך  2017הגיעה לשיאה בסוף 

. ההאטה בסחר העולמי, עליית 2018בלבד ברבעון השלישי של  1.7%-( אך האטה לYoY) 2.7%על 

הכבידו על סביבת הצמיחה בגוש  2017-עות האירו החזק מאי הודאות בשל מלחמות הסחר והשפ

-האירו. למרות ההאטה, הצמיחה בגוש האירו עדיין נחשבת כמהירה יותר מהפוטנציאל שמוערך בכ

. 8.1%-ל 9.0%-. על כן, במהלך התקופה הנסקרת שיעור האבטלה בגוש האירו המשיך לרדת מ1.0%

בעיקר על רקע עליית  2.0%-ל 1.5%-האירו עלה מ במהלך התקופה הנסקרת שיעור האינפלציה בגוש

-מחירי הנפט בעולם. מנגד, אינפלציית הליבה )ללא אנרגיה ומזון( דווקא ירדה במהלך התקופה מ

בלבד בדומה לממוצע של השנים האחרונות. בגזרה הפוליטית התקיימו במהלך  0.9%-ל 1.2%

רמניה ואיטליה. בעוד שבגרמניה ג –התקופה שתי מערכות בחירות במדינות מפתח באירופה 

היציבות הפוליטית נשמרה כאשר מפלגתה של אנג'לה מרגל ניצחה ושמרה את המבנה הפוליטי 

פינו את מקומן למפלגות  תהוותיקוהקיים, באיטליה נשם מהפך היסטורי כאשר המפלגות 

חמשת מפלגת  –הפופוליסטיות החדשות כאשר שתי המפלגות אשר נחשבות לקיצוניות ביותר 

זכו להישגים משמעותיים ובסופו של דבר הקימו ממשלה. שינוי פוליטי זה הוביל  –הכוכבים והליגה 

המתחים בין איטליה וגוש האירו על רקע סוגיות המהגרים והתקציב. סוגיית התקציב הפכה  לעליית
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 להיות מהותית במיוחד כאשר האיטלקים מעוניינים בפריצת מסגרות התקציב הקיימות בעוד

שהנציבות האירופית התנגדה. עימות זה בין איטליה והנציבות הוביל לעליה בחששות המשקיעים 

זו גם הובילה את  תהתדרדרואשר באה לידי ביטוי בעליית תשואות חדה בשוק האג"ח האיטלקי. 

על צמצום   ECB-חברות דירוג האשראי להוריד את דירוגה של איטליה. בגזרה המוניטארית, ה

ף רכישות האג"ח הנעשית כחלק מתוכנית ההרחבה הכמותית ביבשת. במהלך התקופה נוסף בהיק

 30המסקרת היקף רכישות האג"ח החודשי הצטמצם באופן הדרגתי וזה עמד בסוף התקופה על 

 . 2018הכריזו כי תכנית רכישות האג"ח צפויה להסתיים בדצמבר   ECB-ב בחודשמיליארד אירו 

כאשר הצמיחה הושפעה לשלילה מהמשך ביצוע הרפורמות לשיפור בסין ההאטה הכלכלית נמשכה 

מבנה הכלכלה כמו גם תחילת ההשפעה של מלחמת הסחר. במהלך התקופה הנסקרת, קצב הצמיחה 

 .6.5%-ל 6.8%-השנתי של סין ירד מ

-ל 48%-עלה ב WTIבמהלך התקופה הנסקרת מחירי הנפט עלו בחדות כאשר מחיר חבית נפט מסוג 

$ לחבית. במהלך התקופה הנסקרת 77.7-ל 47%-ת ואילו מחיר חבית מסוג ברנט עלה ב$ לחבי69.9

מול  0.9%אל מול האירו,   2.4%אל מול סל המטבעות על רקע התחזקות של  2.7%-הדולר התחזק ב

 אל מול הפאונד. 0.5%-אל מול הדולר הקנדי, אך נחלש ב 4.1%מול הפזו המקסיקני,  7.4%הין, 

הכלכלית הייתה חזקה במהלך התקופה הנסקרת והייתה מאופיינת בהתייצבות הפעילות  בישראל

( YoYשיעור האבטלה ברמות שפל תוך עליה הדרגתית בסביבת האינפלציה. קצב הצמיחה השנתי )

בתקופה המקבילה אשתקד וזאת על רקע  3.4%לעומת  4.0%נכון לרבעון השני של השנה עמד על 

ביצוא  6.8%בהשקעות בענפי המשק, גידול של  9.0%גידול של בצריכה הפרטית,  4.3%גידול של 

לא יצאו  השלישי הרבעוןביבוא הבחורות והשירותים. נתוני  11.5%הסחורות והשירותים ועליה של 

ומעלה  15נכון לכתיבת שורות אלו ויפורטו בדו"ח אירועים לאחר מאזן. שיעור האבטלה בקרב בני 

-. במהלך התקופה הנסקרת השקל התחזק השקל ב4.0%-ל 4.1%-ירד במהלך התקופה הנסקרת מ

אל מול  0.6%-אל מול האירו.  מנגד, השקל פוחת ב 1.9%-אל מול סל המטבעות ובפרט ב 4.6%

 הדולר במהלך התקופה הנסקרת.

 

 תקציב וריבית, אינפלציה

בתקופה  0.1%לעומת ירידה של  1.2%-מדד המחירים לצרכן עלה במהלך התקופה הנסקרת ב

, הריבית נותרה על כנה 2015המקבילה אשתקד. מאז הפחתת הריבית בחודש פברואר של שנת 

. עם זאת, על רקע ההאצה בקצב עליית האינפלציה והשיפור בציפיות האינפלציה 0.1%ברמה של 

כי הוא צפוי להתחיל ולהעלות  2018הנגזרות, בנק ישראל החל לאותת במהלך הרבעון השלישי של 

ל פי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, הריבית צפויה להתחיל לעלות ברבעון את הריבית. ע

, שוק האג"ח הישראלי החל לתמחר את עליית הריבית 2018. בנוסף, החל מיוני 2019הראשון של 

 הצפויה.

מיליארד ש"ח. מנגד, סך  341.9סך הכנסות המדינה ממסים במהלך התקופה הנסקרת עמד 

מיליארדי ש"ח. הגרעון במהלך התקופה  374.4אי( באותה התקופה עמד על ההוצאות )ללא מתן אשר

 גירעון בתקופה המקבילה אשתקד.  2.2%תוצר לעומת  2.6%הנסקרת עמד על 

התשלומים במהלך ארבעת הרבעונים  מאזן של השוטף בחשבון העודף -התשלומים  מאזן

מיליארד דולרים, לעומת עודף  6.7ל )נתון אחרון שפורסם( עמד ע 2018שהסתיימו ברבעון השני של 

מיליארד דולרים בתקופה המקבילה אשתקד )ארבעת הרבעונים שקדמו לרבעון השני של  10.1של 

2017.)  
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 ההוןשוק  2.2

 

. זר הון שוק והן הישראלי הן ההון בשוק הינו החברה שבניהול ההשתלמות קרנות של השקעותה עיקר

 .הקרנות במסלולי המושגת בתשואה ביטוי לידי באים השונים באפיקים השוק תשואות

 שוק המניות 

-עלה ב 90, ת"א 17.5%-עלה ב 125, ת"א 18.9%-עלה ב 35, מדד ת"א התקופה הנסקרתבסיכום 

רשמו   DOW JONES-ומדד ה S&P500-. בארה"ב, מדד ה8.8%-ירד ב SME 60-וה 12.1%

הציג תשואה NASDAQ -ומדד ה התקופה הנסקרתבהתאמה במהלך  21.1%-ו 19.6%תשואות של 

-הצרפתי עלה ב CAC-, ה6.5%-עלה ב STOXX600-. באירופה, מדד ה28.9%כוללת חיובית של 

-ירד ב MSCI EM-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה3.6% -הגרמני ירד ב -DAXוה 11.0%

 .8.7%1-היפני עלה ב Nikkei-ומדד ה 10.4%-הסיני ירד ב CSI300)דולרית(, מדד  0.2%

 שוק הנגזרים

 30.1-הסתכם ב 35, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א התקופה הנסקרתבשוק הנגזרים בסיכום 

טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס. המחזור בחוזים עתידיים על מדד  4.5-מיליון יחידות אופציה או ב

 482-דולר/שקל בחוזים. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות  5,600-הסתכם ב 35ת"א 

מיליארד  27.7-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב

 .1ש"ח במונחי נכס הבסיס

 

ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק וניהול 

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

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

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

אביב -שומות למסחר במדד "תלאביב או בחו"ל. עיקר ההשקעה במניות בארץ היא במניות הר-בתל

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא באמצעות תעודות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות תעודות 125

 סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

וועדת ההשקעות החליטה,  ,15%ל  10%להשקעות אלטרנטיביות מ למעט ביצוע העלאה של  התקרה 

והשאירה את תמהיל ההשקעות של הקופה באותה  ניות הצפויה לשנת תשע"חיים במדילא לבצע שינו

 לטובת חו"ל.   60%/40% -. עם יחס של כ35%-האפיק המנייתי עומד על שיעור של כ רמה כאשר

 

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

של המסלולים הכלליים כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של  החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם

המשיכה החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם   פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,

של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות 

פה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות ו/או מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקי

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

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

                                                           
 .ערך לניירות הבורסה אתר 1
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 מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון ממשיכה החברה אירועי קטסטרופה וכיו"ב.

 .לעיל האמורים

 

 

 אג"ח מדינה

התקופה  במהלך 1.8% של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .2.3%-ב עלו( שנים 2-5והבינוניות ) 2.2%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרותהנסקרת.  

במהלך  0.1%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה ירידה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.7%-שנים( ירד ב 2-5, וחלקו הבינוני )0.3%-+ שנים( ירד ב5. חלקו הארוך )התקופה הנסקרת

 

 אגח קונצרני

, 20נרשמה עלייה רוחבית במדדי האג"ח הקונצרניים, זאת כאשר מדדי תל בונד  תקופה הנסקרתב

-בנקים, צמודות-כל אחד ומדדי תל בונד צמודות 3.3%-ו 3.0%, 3.6%-עלו ב 60ותל בונד  40תל בונד 

ננעלה  התקופה הנסקרתבהתאמה. ברמת המרווחים  2.6%-ו 3.9%, 2.9%-יתר ותשואות עלו ב

נ"ב, מרווחו של מדד תל  114-נ"ב ל 11-ירד ב 20המרווח של מדד תל בונד במגמה מעורבת כאשר, 

נ"ב. באפיק  56-נ"ב ל 5-נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד בנקים ירד ב 110-נ"ב ל 5-עלה ב 40בונד 

 החברות, באפיק הון נ"ב. בגזרת גיוסי 211-נ"ב ל 37-השקלי, המרווח במדד תל בונד שקלי נפתח ב

בהשוואה לשנה  14%, ירידה של תקופה הנסקרתח ב"אג באמצעות ח"ש רדמיליא 55.9גייסו 

 .2שעברה

 
"ח קונצרניות עדיפה על זו של אגרות חוב ממשלתיות, מאגסיכון הנדרשת  המותאמתר התשואה לפדיון כאש

באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות  תוך שמירה על עיקרון פיזור  ההשקעות את מגדילה החברה

 סיכונים.

צמודות למדד ו לא צמודות  הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות החוב נכסי

 .המחירים לצרכן

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

 (.מהקרנות כספים ומשיכות למשתלמים

  
 (, היו כדלקמן:31.08.2017-31.08.2018)בתקופה הנסקרת השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה 

 התקופה הנסקרת 

 15.6% מדד המניות הכללי

SME  60 -8.8% 

 17.5% 125מדד ת"א 

 18.9% 35מדד ת"א 

 0.3% מדד אג"ח להמרה

 1.5% אג"ח כללי מדד

 1.2% מדד המחירים לצרכן

 

 

                                                           
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 2
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 מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  התפתחויות 2.3

 ישראל

בישראל נתוני המדד המשולב וסקר החברות מאותתים על כך שהצמיחה האיצה במהלך הרבעון 

השלישי של השנה )נכון לכתיבת שורות אלו נתוני הצמיחה עדיין לא פורסמו(. במהלך התקופה 

הגידול תוצר.  3.5%-תוצר ל 2.5%-הנסקרת הגירעון התקציבי של ממשלת ישראל עלה בחדות מ

ה של תהליכים בשני הצדדים של תקציב הממשלה. מצד אחד הוצאות הממשלה בגירעון הוא תוצא

גדלו לעומת אשתקד בשיעור חד יותר מכפי שתוכנן, כאשר הוצאות המשרדים האזרחיים גדלו 

על  6.6%-והוצאות מערכת הביטחון גדלו ב 5.3%לעומת גידול מתוכנן של  7.3%-מתחילת השנה ב

. כתוצאה מכך ועם התחשבות בתוואי העונתי להמשך השנה אנו בתקציב 0.5%אף תכנון לקיטון של 

. עם זאת הגידול בצד ההוצאות 100%-מצפים שההוצאה תחרוג השנה ושיעור הביצוע יעבור את ה

הוא כאמור לא הגורם היחיד שהביא את הגירעון לתפוח. צד ההכנסות שהפתיע לטובה בשנים 

החד פעמיות( אמנם ממשיך לגדול בשל הצמיחה  האחרונות )בעיקר בשנה האחרונה לאור ההכנסות

במהלך  המהירה במשק אבל נדמה שחלק הולך וקטן מהצמיחה מתורגם לגידול בהכנסות ממיסים.

התקופה בנק ישראל הודיע על סיום רכישות המט"ח במסגרת התכנית שנועדה לקזז את השפעת 

 2019-אשר מתוכננת לקום בהפקת הגז על שער החליפין וזאת על רקע "הקרן לאזרחי ישראל" 

 , כך על פי בנק ישראל. 2020וצפויה להתחיל ולהשקיע כספים בחו"ל בשנת 

 

במהלך התקופה הנסקרת  1.2%וקצב האינפלציה השנתי נותר על  0.1%-מדד חודש ספטמבר ירד ב

. האפיק הממשלתי 1.1%-נרשמו ירידות בשוק האג"ח המקומי כך שמדד ממשלתי כללי ירד ב

. במהלך התקופה הנסקרת הציפיות האינפלציוניות 0.1%-והשקלי ירד ב 1.7%-רד בהצמוד י

-שנים ירדו מ 5-, הציפיות ל1.1%-ל 1.4%-הנגזרות משוק ההון ירדו כאשר הציפיות לשנה ירדו מ

. שערו של השקל מול סל המטבעות רשם 1.70%-ל 1.75%-שנים ירדו מ 10-ואלו ל 1.45%-ל 1.55%

אל מול  2.5%-. במהלך התקופה הנסקרת נחלש השקל ב1.7%רת ירידה של במהלך התקופה הנסק

 שקל לאירו.  4.17אל מול האירו לרמה של  0.5%-שקל לדולר והתחזק ב 3.69הדולר לרמה של 

 

 בעולם

בארה"ב הצמיחה ממשיכה להיות מהירה כאשר הנתונים אשר פורסמו משוק העבודה במהלך 

היותו "הדוק". עם זאת, הנתונים משוק הנדל"ן אשר התקופה הנסקרת ממשיכים לאותת על 

פורסמו במהלך התקופה מאותתים על האטה משמעותית בקצב מכירות הבתים וכן ירידה 

מתמשכת באישורי הבניה וזאת על רקע ההשעה המקררת של הריבית על הפעילות הכלכלית. 

 0.25-את הריבית ב במהלך התקופה הנסקרת הפד המשיך בתהליך העלאות הריבית כאשר העלאה

. באירופה, המתיחות בין איטליה ובין אירופה התעצמה על רקע הצעת 2.25%-2.0%נ"א לרמה של 

תקציב מרחיבה של איטליה אשר פרצה את הגבולות שהנציבות האירופית התוותה. מתיחות זו 

מהלך הובילה לעליית תשואות חדה של אגרות החוב האיטלקיות ותרמה להיחלשותו של האירו. ב

 הודיע על סיום ההרחבה הכמותית אשר צפויה להסתיים בחודש דצמבר. ECB-התקופה הנסקרת ה

 

. העלייה 3.15%-ל 2.886%-שנים עלתה מ 10-במהלך התקופה הנסקרת, התשואה על אג"ח ל

האצה במתווה הגלום של הריבית בארה"ב והובילה  ביטויהמהירה של תשואות האג"ח הביאה לידי 

ירד  600סטוקס -והיורו 6.2%-, ירד בS&P 500-קים. במהלך התקופה הנסקרת, מדד הלתיקון בשוו

. במהלך התקופה הנסקרת הסנקציות על שוק האנרגיה האיראני נכנסו לתקפן כאשר 4.9%-ב
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 8-בנובמבר, הודיעה ארה"ב על פטור זמני על איסור יבוא הנפט מאיראן ל 4-לקראת החלתן, ב

איטליה, דרום קוריאה, טורקיה, יוון וטאיוון. הודעה זו, הפתיעה את מדינות: יפן, הודו, סין, 

ירד  WTIהשווקים ותרמה לירידה הדה במחירי הנפט במהלך התקופה. מחיר חבית נפט מסוג 

-ירד ב  BRENTדולר לחבית ומחיר חבית מסוג 56.3לרמה של  19.4%-במהלך התקופה הנסקרת ב

ך התקופה הנסקרת הדולר התחזק אל מול סל דולר לחבית. במהל 66.3לרמה של  14.3%

 דולר לאירו. 1.13אל מול האירו לרמה של  2.6%-וב 2.1%-המטבעות ב
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  .3

 היקף הנכסים, נטו )באלפי ש"ח(:

 

     31.8.2018  31.8.2017  
אחוז 
 השינוי

 %  באלפי ש"ח  ש"ח באלפי     

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 5.74  5,092,830  5,385,329 מסלול כללי-מסלול רגיל

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

129,227  111,486  15.91 
 -סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 מסלול אג"ח-מסלול רגיל
7,729  8,422  (8.23) 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 מסלול מקוצר

538,280  512,419  5.05 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול כשר-מסלול מקוצר
8,476  7,191  17.87 

 -למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות 
 מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

2,186  1,820  20.11 

 5.88  5,734,168  6,071,227     סך הכל

 
 
 
 
          

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

 הרגיל

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

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

"( ובין וגננות ריםמו  חברתחברה מנהלת בע"מ )להלן: " – וגננותחברת קרנות השתלמות למורים 

פי  על. וגננות ריםמו חברתקרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול 

כחברה הקולטת. נכון למועד  חברת מורים וגננותהמתווה הנוכחי, במסגרת המיזוג האמור תשמש 

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.

 

 

 צביע קשיים כספייםאירועים העלולים לה .5

בתקופת הדוח לא אירעו אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים. החברה מנהלת בנאמנות 

קרנות השתלמות ענפיות. הוצאות הניהול הנגבות מהעמיתים הינן לפי הוצאות החברה המנהלת 

 בפועל. לפיכך, לא צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 עסקאות מהותיות  .6

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

 השתתפות בעסקה או בהשקעה כאמור.
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 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים .7

החברה מנהלת את הקרנות שבניהולה בהתבסס על נותני שירותים במיקור חוץ. תפעול הקרנות 

 – שירותים עיקריים, מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומםמתבצע באמצעות שני נותני 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, המשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקרנות וזכויות 

העמיתים, ופסגות ניירות ערך בע"מ, המשמש כגורם המנהל את השקעות הקרנות. החברה מפקחת 

  מצעות נושאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברה.באופן שוטף על פעילותם של גופים אלו בא

החברה קובעת את מדיניות ההשקעות של הקרנות שבניהולה באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של 

רמת תשואה ומידת סיכון ההולמים את צרכי העמיתים, בשים לב למאפייניהם. החברה משקיעה 

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

שוק ההון החלות עליה ועל קרנות ההשתלמות שבניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים 

  לתפקודה כגוף מוסדי.

בכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על רמתם הגבוהה של 

החברה המנהלת שואפת  שבניהולה, כפי שהיה בעבר. השירות והניהול המאפיינים את הקרנות

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

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל .8

 החברה אינה צופה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה.  

 

 

 

 ות פעילותה ושינויים מהותיים בתקופת הדיווח:מצבה העסקי של החברה, תוצא .9

 מצב כספי:  9.1

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

 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.

 :עצמיהון  9.2

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

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב  של קופת גמל  או

ינן חלות על החברה מתוקף היותה מיליון ש"ח. תקנות אלו א 10הנדרש מחברה מנהלת יהיה 

 חברה המנהלת קופת גמל מפעלית.
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 תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.3

אלפי ש"ח. הכנסות החברה  8,357הן:  31.8.2018סך הכנסות החברה לשנה שהסתיימה ביום 

תיכוניים, מורי סמינרים נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים 

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים לול רגיל )על כל מסלוליה( ומס -ומפקחים

ההוצאות שיש לחברת הניהול  מסלול מקוצר )על כל מסלוליה(  וזאת בגובה–ומפקחים 

 . בפועל

מסלול רגיל  -מקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים הכנסות דמי ניהול 

ומקרן השתלמות למורים תיכוניים, אלפי ש"ח   7,718סך של הסתכמו ל )על כל מסלוליה( 

 אלפי ש"ח. 639מסלול מקוצר הסתכמו לסך של  -מורי סמינרים ומפקחים 

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

שאינן ניתנות לייחס ישירות לקרן מסוימת, מחויבות במלואן לקרן הרלוונטית. הוצאות 

לייחוס, מחולקות בין הקרנות, ובקרנות בין המסלולים הפעילים בהתאם ליחס הנכסים 

 המנוהלים.

 להלן פירוט הוצאות הנהלה וכלליות : .א

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום           

      2018  2017  2016   

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

 
 המתפעליםדמי תפעול לבנקים 

   4,804  4,617  4,457 
  

 
  782  790  768 דמי ניהול השקעות

 

 
  44  70  34 דמי ניהול תעודות סל צד קשור

 

 
  725  694  684 השתתפות בהוצאות שכר ונלוות

 

 
  216  179  169 השתתפות בדמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי ועדות 

 

 
 ביטוחים הנהלה

  61  84  96  
 

 
 הוצאות לחברה מצטטת

  43  44  41  
 

 
 השתתפות בהוצאות ייעוץ מקצועי ומשפטי

   737  766  796 
  

 
 השתתפות בהוצאות מנהל סיכונים 

   101  103  106 
  

 
 השתתפות בהוצאות בקר השקעות

   51  52  53   

 
 השתתפות בהוצאות ניהול מערכות מידע

  62  62  40  
 

 
 קצין ציות השתתפות בהוצאות

  76  77  78  
 

 
 השתתפות בהוצאות דיוור לעמיתים

  89  74  -  
 

 
 השתתפות בהוצאות מיכון מערך ההשתלמות

  229  232  235  
 

 
 השתתפות בהוצאות אחזקת משרדים, שכ"ד ותקשורת

  355  326  324  
 

 
 השתתפות בהוצאות חיתום הלוואות

   75  41  -   

 
 אחרותהשתתפות בהוצאות 

   11  17  21 
  

 
 השתתפות בהוצאות פחת

   7  6  9 
  

      8,356  8,234  8,023   
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 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי: .ב

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום           

      2018  2017  2016   

 באלפי ש"ח      
 

 באלפי ש"ח
באלפי  

 ש"ח
  

 
 

    
 

 
 

 
  

 
 115 ייעוץ משפטי

 
113  114 

 
 

 
 148 ביקורת פנים

 
176  220 

 
 

 
 110 ביקורת חשבונות

 
113  103 

 
 

 
 230 ניהול כספים

 
234  237 

 
 

 
 ייעוץ מקצועי

  
118 

 
108  89 

 
 

 
 ייעוץ סוקס

  
16 

 
22  22 

 
 

 
 ייצוג באסיפות כלליות
   

-  -  11   

      737  766 
 796 

  

 

 

 פרטים נוספים: .ג

צד קשור בגין -החברה משתתפת עם קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ

חלקה בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר בשנת 

הדוח לקרנות השתלמות למורים וגננות  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות 

 אלפי ש"ח(. 3,917- שנה קודמתח )אלפי ש"  3,655משותפות הסתכם לסך של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
  חברה מנהלת בע"מ

 
 
 
 

  2018 באוגוסט 31ליום  וחות כספייםד
 
 



2 
 

 

חברה  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
 מנהלת בע"מ 

 
  2018באוגוסט  31ליום דוחות כספיים  

 
 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
  עמוד

 יםהמבקרהחשבון  ידוח רוא 3

 על המצב הכספי ותדוח 4

 רווח והפסד ותדוח 5

 באורים לדוחות הכספיים 6-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







5 
 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 הלת בע"מחברה מנ

 
 רווח והפסד  ותדוח

 
 

     
לשנה שהסתיימה 

 באוגוסט 31ביום 

 

לשנה שהסתיימה 
  באוגוסט 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

 

     2018  2017  2016  

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

           

          הכנסות

           

  8,004  8,235  8,357 8   דמי ניהולהכנסות מ 

 - 9  הכנסות אחרות 
 

-  25  

           

 8,357   סך כל ההכנסות 
 

8,235  8,029  

           

     הוצאות
 

    

           

 8,356 11  הנהלה וכלליות 
 

8,234  8,023  

 1   הוצאות מימון, נטו 
 

1  6  

           

 8,357   סך כל ההוצאות 
 

8,235  8,029  

          
 

  -  -  -    רווח לתקופה

     
  

   
 

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

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 כללי: – 1באור 

 

נתאגדה בשנת  חברה מנהלת בע"מ –למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למות השת קרנות .א
 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .1965

 
הגישה החברה למשרד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת החברה  2007במהלך חודש אפריל  .ב

מהלך זה נעשה בהתאם להוראת מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. 
 שוק ההון בנושא. רשות ה)ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא86סעיף 

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

 
, אשר פוצלה לחברה מנהלת של ניזציה בקופה התאגידיתורגא-כתוצאה מהשינוי המבני בוצע רה .ג

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

 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהווהתחייבויותיה, לבין קופ

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

 הלכהמסלול : ברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשיםפתחה הח, 2012 פברוארהחל מחודש 
 )מסלול ללא מניות(.  ח”אגומסלול 

 

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

ע על קבנבדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי ש הקרנותאת  מחייבתהחברה 
 פי הוראות הדין.

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

 0182באוגוסט  31ליום הכספיים באורים לדוחות 

 )המשך( כללי – 1באור 

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

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

 האקטוארית. 
 

אשר  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. 
 אשר31.8.18ייערך דוח אקטוארי ליום  לפי בקשת האוצר .29.5.2017ון בתאריך דירקטוריואושר ב

 .2018השלמה שלו צפויה לקראת סוף 
 

 הגדרות:  .ט
 

 בדוחות כספיים אלה: 
 

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

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

 .2012 -פיננסיים)קופות גמל( כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב 
 
 .2010-התש"עות ערך)ע דוחות כספיים שנתיים(, כהגדרתם בתקנות נייר –עניין  בעלי       . 4
 
  .בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ -  הבנק המתפעל .5
 
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  –מדד   .6
 
 שוק ההון, ביטוח וחיסכון. רשות  – שוק ההון רשות .7
 
 .2005התשס"ה,  –יננסיים )קופות גמל( חוק הפיקוח על שירותים פ – חוק קופות הגמל .8

 
 -תשכ"ד  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(  - תקנות מס הכנסה .9

1964. 
 

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה  -(IFRS -תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .10
( IFRSח כספי בינלאומיים )( והם כוללים תקני דיווIASBלתקני חשבונאות בינלאומיים )

( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה IAS)  ותקני חשבונאות בינלאומיים
( או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה IFRICדיווח כספי בינלאומי )  לפרשנויות של

 (, בהתאמה.SICהמתמדת לפרשנויות )
 

 
בהון ודוחות על דוחות על השינויים  בדברמידע לא ניתן  2018באוגוסט  31ליום בדוחות הכספיים  .י

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

 
 2018באוגוסט  31ליום ים לדוחות הכספיים באור

 

 חשבונאית מדיניות  – 2באור 
 

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

 19ם . הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביו בהתאם להנחיות הממונה

 .2018בנובמבר 

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .ב
 

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

 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .ג
 

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

 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .1

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .2

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

 .שוק ההון ביטוח וחסכון  רשותת הגילוי והנחיות כמו כן, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישו
 

 בסיס המדידה .ד
 

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

 2018באוגוסט  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )המשך( המדיניות החשבונאית -2באור 
 
 אומדנים ושיקול דעתשימוש ב .ה

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

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

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

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

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

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

 ם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.בהתא

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

 שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 

 ניהול הון .ו
 

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

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

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

 גמל מפעלית.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית
 

( "IFRSתקני " -נלאומיים וההבהרות להם )להלןהדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בי

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

 החשבונאית של החברה, וכן בהתאם להנחיות הממונה.  המדיניות

         
 שווי מזומנים .א
 

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

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

 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( ות החשבונאיתמדיני -2באור 
 
 
 הכרה בהכנסות .ב

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

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

 מהימן.

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

 
  הכנסות מדמי ניהול

 
 הכנסות מדמי ניהול נרשמות בעת התהוותן. 

 
 

 מגזרי פעילות-3באור 

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

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

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 חייבים ויתרות חובה – 4באור 

 באוגוסט 31ליום       

      2018 
 

2017 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 618  100 צד קשור-מסלול כללי-מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 79  69 צד קשור-מסלול הלכה -מסלול רגיל

 
  -ים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינר

 6  5 צד קשור-מסלול רגילמסלול  אג"ח

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 71  111 צד קשור-מסלול כללי-מסלול מקוצר

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 28  39 צד קשור-מסלול הלכה-מסלול מקוצר

 
 -כוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תי

 9  12 צד קשור-מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

 -  1 הוצאות מראש 

 811  337    סך הכל חייבים ויתרות חובה 

 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים – 5באור 
 

 הרכב .א

 באוגוסט 31ליום       .ב 

      2018 
 

2017 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 140  138 שיכה מיידיתמזומנים ופקדונות למ 
 64  75 פקדונות לזמן קצר 
         

 204  213    סך הכל מזומנים ושווי מזומנים 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים )המשך( – 5באור 
 
 

 פרטים נוספים: .ב
 .0.01%של  מופקדים ברמה יומית לפז"מ הנושא שיעור ריבית המזומנים בתאגידים הבנקאיים 

 

פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. 
 .0.06%בשיעור  31.8.2017וליום  0.06%בשיעור 31.8.2018הפקדונות נושאים ריבית  ליום 

 
  המזומנים ופיקדונות לזמן קצר אינם צמודים.

 
 

 הון – 6באור 
 

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

 10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב או 
 מיליון ש"ח.תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפעלית.

 
 

 זכאים ויתרות זכות – 7באור 

 באוגוסט 31ליום       

      2018 
 

2017 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 404  470 הוצאות לשלם 
 611  67 צד קשור -קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ 
 -  13 אחרים 

 1,015  550    סך הכל זכאים ויתרות זכות 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:

 
 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

ניהול לפי הוצאות דמי  רשאית לגבותגמל ענפית  החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת .1

 .ורה בחשבונו של כל עמיתמיתרת הכספים הצבלשנה  2%לשיעור של בכפוף שהוציאה בפועל ו

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

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

 .נוהליםניתנות לייחוס, מחולקות בין הקרנות ובין המסלולים בהתאם ליחס הנכסים המ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום         

      2018 
 2017 

  2016 
 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 7,598  7,718 מסלול רגיל

  

7,380 

 
 -ניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תיכו

 637  639 מסלול מקוצר
  

624 

            

 8,235  8,357    סך הכל 
  8,004 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 פרטים נוספים )המשך(: .ב

רה החודשית הממוצעת של השיעור האפקטיבי של דמי הניהול שנוכו מחשבונות העמיתים, ביחס לית (1

 :הנכסים נטו

 פרוט לפי מסלולים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 הכנסות אחרות – 9באור 
אשר יצרה החברה בדוחותיה להחזר מס שכר  הפרשה השלמה לסכום בגין הינן  2016בשנת  הכנסות אחרות

ך מוסף, מסיווג של   מוסד כספי לסיווג של לצרכי מס ערהחברות המנהלות שינוי סיווג , בעקבות 2015בשנת 
התקבל  2016במהלך חודש יולי  .1/1/2011מלכ"ר. שינוי הסיווג כאמור, בוצע רטרואקטיבי החל מיום 

 (.12.)ראה גם באור מרשות המסים ההחזר האמור
 
 

 שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 10באור 
 

 שלומים והעברותהיקף נכסים מנוהלים, תקבולים, ת .א

 

באוגוסט  31ליום  
2018  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2018באוגוסט  31

סך נכסים  
 מנוהלים

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

 319,939  472,269  5,522,285 מסלול רגיל-ומפקחים

ינרים קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמ
 34,288  67,625  548,942 מסלול מקוצר-ומפקחים

 354,227  539,894  6,071,227 סך הכל

 

 
 
 

  באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום 

2016 2017  2018  
 :קרן רגילה    

 מסלול כללי 0.14%  0.15% 0.15%
 הלכה מסלול  0.14%  0.15% 0.15%
 מסלול אג"ח 0.14%  0.14% 0.15%

     
 :קרן מקוצרת    

 לול כללימס 0.12%  0.13% 0.13%
 הלכה מסלול  0.12%  0.12% 0.13%
 מסלול אג"ח 0.12%  0.12% 0.12%
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 )המשך( שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 10באור 

 

 

באוגוסט  31ליום  
2017  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2017באוגוסט  31

סך נכסים  
 מנוהלים

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

 301,140  450,261  5,212,738 מסלול רגיל-ומפקחים

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 
 36,600  65,166  521,430 מסלול מקוצר-מפקחיםו

 337,740  515,427  5,734,168 סך הכל

 

 

 

באוגוסט  31ליום  
2016  

לשנה שהסתיימה ביום 
 2016באוגוסט  31

סך נכסים  
 מנוהלים

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

 285,782  451,213  4,937,553 למסלול רגי-ומפקחים

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 
 32,788  62,494  502,407 מסלול מקוצר-ומפקחים

 318,570  513,707  5,439,960 סך הכל

 

 

 העברות כספים .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ש"חאלפי  3,820* כולל העברות בין מסלולים בסך של 

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  31ביום 

2018 
  

   באלפי ש"ח  
     העברות לחברה מגופים אחרים*

   4,829  העברות מקרנות השתלמות
   4,829  סך כל העברות לחברה

     
     העברות מהחברה לגופים אחרים*

   (147,110)  העברות לקרנות השתלמות
   (147,110)  סך כל העברות מהחברה

   (142,281)  העברות, נטו
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 10באור 

 

 )המשך( העברות כספים .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ש"חאלפי  3,356סך של * כולל העברות בין מסלולים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ש"חאלפי  5,244* כולל העברות בין מסלולים בסך של 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  31ביום 

2017 
  

   באלפי ש"ח  
     חברה מגופים אחרים*העברות ל

   3,916  העברות מקרנות השתלמות

   3,916  סך כל העברות לחברה
     

     העברות מהחברה לגופים אחרים*
   (128,689)  העברות לקרנות השתלמות

   (128,689)  סך כל העברות מהחברה

   (124,773)  העברות, נטו

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  31ביום 

2016 
  

   באלפי ש"ח  
     העברות לחברה מגופים אחרים*

   5,443  העברות מקרנות השתלמות
   5,443  סך כל העברות לחברה

     
     העברות מהחברה לגופים אחרים*

   (89,002)  העברות לקרנות השתלמות
   (89,002)  ת מהחברהסך כל העברו

   (83,559)  העברות, נטו
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 יותהוצאות הנהלה וכלל – 11 אורב

 הרכב: .א

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום           

      2018  2017  2016   

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

 
 דמי תפעול לבנקים המתפעלים

   4,804  4,617  4,457   

 
   725  694  684 השתתפות בהוצאות שכר ונלוות

 
   782  790  768 דמי ניהול השקעות

 
   44  70  34 הול תעודות סל צד קשורדמי ני

 
 ביטוחים הנהלה

  61  84  96   

 
   216  179  169 דמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי ועדות השתתפות ב

 
 הוצאות לחברה מצטטת

  43  44  41   

 
 השתתפות בהוצאות אחזקת משרדים, שכ"ד ותקשורת

  355  326  324   

 
 מקצועי ומשפטיייעוץ הוצאות השתתפות ב

   737  766  796   

 
 מנהל סיכונים הוצאות השתתפות ב

   101  103  106   

 
 השתתפות בהוצאות בקר השקעות

   51  52  53   

 
 ניהול מערכות מידעהוצאות השתתפות ב

  62  62  40   

 
 קצין ציותבהוצאות השתתפות 

  76  77  78   

 
 השתתפות בהוצאות דיוור לעמיתים

  89  74  -   

 
 השתתפות בהוצאות מיכון מערך ההשתלמות

  229  232  235   

 
 חיתום הלוואותהשתתפות בהוצאות 

   75  41  -   

 
 השתתפות בהוצאות פחת

   7  6  9   

 
 הוצאות אחרותהשתתפות ב

   11  17  21   

 
 

      
 

 
  

      8,356  8,234  8,023   

 
 
 
 
 
 

אלפי  329 -2016אלפי ש"ח,  341 -2017ש"ח  )אלפי  331בסך ליות כוללות הוצאות מיכון הוצאות הנהלה וכל
 .ש"ח(
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות – 11 אורב
 
 פרטים נוספים: .ב

עד אותו מועד,  .2011בינואר  1החלה פעילותה במתכונת שלאחר השינוי המבני ביום  החברה .1

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

השינויים במתכונת ההתקשרות עם המתפעל החברה נושאת בהוצאות מסוימות אשר בהן נשא 

אופי המיוחד של הקרנות ובתפעול שנת ההשתלמות לעמיתים המתפעל בעבר ואשר מקורן ב

 המשתלמים במסלול הרגיל.

 
בגין חלקה  צד קשור-עם קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ משתתפתהחברה  .2

קרנות ל בשנת הדוח החזר .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות ב

הסתכם לסך של  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות משותפות  תלמורים וגננוהשתלמות 

 אלפי ש"ח(. 3,917- 2017אלפי ש"ח ) 3,655

 
 על הכנסה  מיסים - 12 באור

 
"מלכ"ר" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף,  -שונה סיווגה של החברה מ"מוסד כספי" ל  2015בשנת  א.

(. בפועל, פועלת החברה 1/1/2011יום הקמתה ). שינוי זה נכנס רטרואקטיבי החל מ1975-התשל"ו

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

 (.9)ראה גם באור  פי הוצאותיה בפועל.

 
 145נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  2014דוחות החברה שהוגשו לשנים עד וכולל שנת  -שומות מס ב.

 .דת מס הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסהלפקו

 

 
 

 וצדדים קשורים בעלי עניין – 13באור 
 

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

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

 
מאמצעי השליטה/מכוח  25%תאגידים אשר  -ם להסתדרות המורים בישראלצדדים קשורי .ב

 ההצבעה/מהסמכות למנות דירקטורים מוחזקים על ידי הסתדרות המורים בישראל.

 

מאמצעי השליטה/מכוח ההצבעה/מהסמכות  25%תאגידים אשר  -צדדים קשורים למדינת ישראל .ג

 למנות דירקטורים מוחזקים על ידי מדינת ישראל. 
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נות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים קר
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 13באור 

 

מאמצעי השליטה/מכוח  25%תאגידים אשר  -צדדים קשורים למרכז השלטון המקומי בישראל .ד

 רים מוחזקים על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.ההצבעה/מהסמכות למנות דירקטו

 
 

 נתונים בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צדדים קשורים: .ה
 

  צדדים קשוריםבעלי עניין ו יתרות עם  .1
 
 

 :2018באוגוסט  31הרכב ליום 

 

 
 

 :2017באוגוסט  31הרכב ליום  
 
 

 

      

בדבר 
תנאים ראה 

 ביאור

בעל 
עניין 

וצדדים 
קשורים 

 אחרים

יתרת חוב שוטף  
הגבוהה ביותר 

 שנהשל  תקופהב
שהסתיימה ביום 

  באוגוסט 31
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח       

 

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

 315  174 4 דמי ניהול

 

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

 238  162 4 בגין דמי ניהול

 

 
חברה  -קרנות השתלמות למורים וגננות

זכאים  בגין השתתפות -מנהלת בע"מ
 (317)  (67) )ב(11 בהוצאות 

      

בדבר 
תנאים ראה 

 ביאור

בעל 
עניין 

וצדדים 
קשורים 

 אחרים

יתרת חוב שוטף  
הגבוהה ביותר 

 שנהתקופה של ב
שהסתיימה ביום 

  באוגוסט 31
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח       

 

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

 703  703 4 דמי ניהול

 

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

 108  108 4 בגין דמי ניהול

 

 
ה חבר -קרנות השתלמות למורים וגננות

זכאים  בגין השתתפות -מנהלת בע"מ
 (611)  (611) )ב(11 בהוצאות 
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השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה 
 מנהלת בע"מ

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 13באור 

 

 ם קשורים )המשך(:נתונים בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צדדי .ה
 
 

 :עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .2
 

 2018באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
 

 
 2017באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
בדבר תנאים ראה 

 ביאור
בעל עניין וצדדים 

 קשורים אחרים
 

  באלפי ש"ח       

   
 

 

  8,357 8 מדמי ניהולהכנסות  

 
לקרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת החזר 
  3,655 )ב( 8 בגין השתתפות בהוצאות משותפות בע"מ

      
בדבר תנאים ראה 

 ביאור
בעל עניין וצדדים 

 קשורים אחרים
 

  באלפי ש"ח       

   
 

 

  8,235 8 מדמי ניהולהכנסות  

 
החזר לקרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת 

  3,917 )ב( 8 פות בהוצאות משותפותבע"מ בגין השתת
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 0182באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 13באור 
 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .1

 
 

 וסטבאוג 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2018  2017  2016 

 
מס'  

 אנשים
 סכום 

 
מס' 

 אנשים
מס'   סכום 

 אנשים
 סכום 

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

 611  11  563  11  557  11  *השתתפות בהטבות לזמן קצר 
 1  1  1  1  -  1  השתתפות בהטבות בגין פיטורין

             
  12  557  12  564  12  612 

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

 
 הטבות לבעלי ענין אחרים .2

 
 

 
 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים: .ו

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

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

 31במזומן. לא התקבלו או ניתנו ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. לשנים שהסתיימו בימים 

, החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים 2017באוגוסט  31-ו 2018באוגוסט 

 לקבל מצדדים קשורים.

 . 15באור לעניין הסכם עם מנהל ההשקעות ראה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2018  2017  2016 
 סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    "חאלפי ש    
             

 661  1  671  1  651  1  השתתפות בדמי ניהול השקעות



22 
 

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

 
 2018באוגוסט  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

   תלויותת יוהתחייבו -14באור 
 
בנסיבות שפורטו בחוק בגין חובות של  רןמטיל התחייבות על הק 1958חוק הגנת השכר התשי"ח  .א

 לקרנות.ידי העברת כספים עובדיהם שלא סולקו במועדם על מעבידים ל

אלפי ש"ח  5,646כמוערכים בסך של  31.8.2018ליום  נותבגין הפרשות לקרמעסיקים  ותחוב יתרת .ב

נמסרו לגבייה באמצעות עורך מתוך חוב זה  ש"ח  אלפי 1,485-כ שלש"ח( סך אלפי  4,423-31.8.2017)

 .אלפי ש"ח( 1,436 -31.8.2017) דין

אלפי ש"ח להבטחת תשלומי שכר הדירה  73 לחברה התחייבות תלויה במסגרת ערבויות בנקאיות בסך .ג

 של משרדי החברה.

לא קיימות תביעות כנגד החברה, להן יש וליום  עריכת הדוחות הכספיים  2018באוגוסט  31ליום .ד

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
  שרותי תפעול וניהול השקעות  -15באור 

 
 סעיף ח' )ספקים ונותני שרותים( בדוח עיסקי תאגיד של החברה. מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלקראה 


