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 מאפיינים כלליים של קרן ההשתלמות  .1

 תאור כללי 

 המסלול הרגיל–שם הקרן: קרן השתלמות למורים וגננות  

החברה מוגבלת "החברה"(.  -שם החברה המנהלת: קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ )להלן

 בערבות ואין לה הון מניות. 

 

הסתדרות המורים בישראל ומדינת ישראל מחזיקים באמצעי השליטה בחברה.   -בעלי אמצעי השליטה

-מדינת ישראל ו 50%מחזיקי אמצעי השליטה לפי חלקם היחסי ) זכויות הצבעה באסיפה הכללית: בעלי 

 .הסתדרות המורים( 50%

 

 . 1965 -מועד הקמת הקרן 

 סוג ומספר אישור קופת גמל באוצר שיש לקרן 

 שם הקרן מס' אישור סוג האישור סוג העמיתים
 מסלול כללי -המסלול הרגיל–קרן השתלמות למורים וגננות  484 קרן השתלמות שכירים
 הלכה מסלול -המסלול הרגיל–קרן השתלמות למורים וגננות  2035 קרן השתלמות שכירים
 מסלול אג"ח -המסלול הרגיל–קרן השתלמות למורים וגננות  2036 קרן השתלמות שכירים

 

 . 2021  בדצמבר  31עד ליום  ים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא  אישור ה תוקף  

 

 ההשקעה תאור מסלולי 

 )ללא מניות(.  ח ” אג ומסלול    הלכה , מסלול    מסלולי השקעה: מסלול כללי   שלושה הקרן מפעילה  

עם   1964-)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( תשכ"ד  הקרן כפופים כל המסלולים להסדר התחוקתי תקנון על פי 
 דגשים בתחומי ההשקעות כדלקמן: 

 000-0484-00000000000484-520027251–  מסלול כללי  א. 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת  -1965תחילת פעילות 
 לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת. 

 000-2035-00000000000484-520027251–  הלכהמסלול        ב. 

סי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה  במסלול זה יושקעו נכ. 2012תחילת פעילות פברואר 
להוראות ההסדר ו לכללי ההלכה היהודיתכפוף והכל ב , המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

למען הסר ספק, השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות  התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת. 
 . בו כפופות לכללי ההלכה היהודית

 000-2036-00000000000484-520027251-ח ” אג מסלול   . ג 

מסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג, לרבות אגרות חוב, מנכסי ה לפחות  75%. 2012תחילת פעילות פברואר 
על מדדי אג"ח,  קרנות סל חודשים,  3כתבי התחייבות, שטרי הון, הלוואות, מק"מ, נע"מ, פיקדונות מעל 

, זומן מ יתרת הנכסים תושקע ב מתמחות ונגזרות על מכשירים אלה.  קרנות השקעה מתמחות, קרנות נאמנות
בכפוף להוראות ההסדר החברה המנהלת ו על פי שיקול דעתה של , במט"ח ו  חודשים  3עד  פיקדונותב 

 .במניות   קעו שיו לא  מסלול  ה נכסי  התחיקתי.  
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מטרת הקרן הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות. בשנת ההשתלמות משלמת הקרן 

בהתאם למנגנון האיזון , למשתלמים מענק חודשי, שכר לימוד, רכישת זכויות פנסיה ותשלומים נוספים 

 האקטוארי והכל בכפוף להוראות תקנון הקרן.

 

הקרן משלבת היבטים של קרן זכויות )בכל הנוגע ליציאה לשנת השתלמות( וקרן צוברת )בכל הנוגע לחיסכון   

 הנצבר(. 

או  רשמיים עמיתי הקרן הינם עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך 

 מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. 

 

 מסלול הרגיללתנאי ההצטרפות 

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים:

 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנון הקרן.  •

 מועסקים בשיעור של חצי משרה ומעלה, או לפחות שליש משרה אם זו עבודתם היחידה.  •

 . שנים 55 -גילם מתחת ל •

 .למורים אינם חברים בקרן השתלמות אחרת •
 

 שיעורי ההפרשות לקרן 

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

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

  עד והינמתשנ"ד האפשרי החל מהשכר )היקף ההפקדה  12.6% והינשיעור ההפקדה החודשית הכולל לקרן 

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

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

 המעסיק באמצעות משרד החינוך.

 שינויים במסמכי יסוד: 

 שינוי התקנון של הקרן: 

למשרדי  2017קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנון הקרן, הוגשה בחודש ספטמבר  לאחר .1

הממונה, בקשה לתיקון תקנוני הקרנות במסגרתה התבקש הממונה דאז לאשר את השינויים  

 המפורטים להלן:  

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון הקרן במטרה לפתוח  – נוסף הלכה מסלול הוספת 1.2

ערי הקרנות בפני אוכלוסייה נוספת של עובדי הוראה שומרי הלכה. מסלול ההלכה החדש את ש

ייקרא "קרן השתלמות למורים וגננות 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:  

  ההלכה  לכללי ובכפוף הדין להוראות בכפוף שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו מסלולה נכסי"

 ובאחריותה בסמכותה תהיינה במסלול ההשקעותברשותו של הרב אריה דביר.  היהודית

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

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

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

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

 חוזים, אופציות וכיוצא באלה".
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סיף את שם הרב לפיו מוכתבת מדיניות ההשקעה של מסלול ההלכה  , ביקשה החברה להובנוסף

 הקיים. 

לתקנון  20לפי סעיף  – הרגיל המסלול קרן  בתקנון  להשתלמות ליציאה המקסימאלי הגיל הוספת 1.3

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 לוודא קיומו של 

זו  . החברה ביקשה לעגן מגבלה63תנאי זה מגבילה החברה את גיל היציאה להשתלמות לגיל 

 בתקנון קרן המסלול הרגיל. 

 רשות מול בתהליך החברה  קרן המסלול הרגיל.  בתקנון טכניות שנפלו  סופר טעויות מספר תיקון  1.4

הוגשה הבקשה לתיקון התקנון  25.11.2019 ביום זו ובמסגרת, כאמור התקנון לתיקון ההון שוק

 קנוני הקרנות.פעם נוספת. נכון למועד הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתיקון ת

 

הגישה החברה  2.8.2020ביום   - רגיל במנגנון ההעברה האוטומטית למסלול המקוצרה תקנון שינוי ה .2

מסלול רגיל לאישור הממונה על שוק ההון. במסגרת התיקון  –תקנון קרן ההשתלמות  לתיקוןבקשה 

ביקשה החברה לשנות את הגדרת "עובד הוראה" כך שעובד הוראה ייחשב מי שבמועד ההצטרפות גילו 

(. כמו כן, ביקשה החברה לתקן את לתיקון קודםשנים כפי הקבוע  55שנים )במקום  57אינו עולה על 

בו עם הגיעו של העמית לגיל שעברה האוטומטית מהמסלול הרגיל למסלול המקוצר, באופן מנגנון הה

(, תסתיים חברותו הפעילה בקרן במסלול לתיקון קודםשנים כפי הקבוע  55שנים )במקום לגיל  57

אוטומטי לקרן במסלול המקוצר. הסיבה לשינויים המבוקשים הינה  באופןהרגיל והחברה תפעל לצרפו 

 6.9.2020בשנתיים נוספות. ביום  הרגילהיל ההצטרפות לקרן, והארכת תקופת החברות בקרן הארכת ג

 התקבל אישור הממונה לשינויים המבוקשים.   

 

 ניתוח זכויות העמיתים  .2

 יחס נזילות . 2.1
 

 שיעור הסכומים שהעמיתים בקרן רשאים למשוך ממנה מתוך כלל נכסי הקרן.
 

 
   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

 
   54.16  מסלול כללי 

   26.40 הלכהמסלול  

   96.73 מסלול אג"ח
  
 

 סך היקף זכויות העמיתים הניתנים למשיכה
  
המשמש לצורך חישוב יחס הנזילות של   מקרן ההשתלמותסך היקף זכויות העמיתים הניתנים למשיכה  

שנות וותק. עפ"י התקנון של הקרן, סך היקף זכויות העמיתים  6מתייחס  רק לעמידה בתנאי של  הקרן,

  בו שנות וותק בחסכון בלבד אלא גם בכפוף לתנאים שנקבעו  6של רק פונקציה  ואינהניתנים למשיכה 

 .ת (ראה, גיל, יציאה בעבר להשתלמוותק בהו -)לדוגמא
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  משך חיים ממוצע בחסכון     . 2.2

 שנות וותק. 6הנתונים המובאים לעיל מתייחסים לעמידה בתנאי של 

אינו רק פונקציה של  משך החיים הממוצע של התחייבויות הקרן כלפי עמיתיה שחסכונותיהם טרם הבשילו 

ותק בהוראה, גיל, יציאה בעבר  -)לדוגמא בתקנון הקרןגם בכפוף לתנאים שנקבעו  שנות וותק אלא 

 . להשתלמות (

 

באוגוסט   31ליום    
2020 

 בשנים   

 
   2.31 מסלול כללי 

   3.60 הלכה  מסלול 
   5.50  ח” אג   מסלול 

 
 
 
 
 
 
 

   "פבשנת הלימודים תש )מאוחד(  חשבונות עמיתיםשינוי במספר  . 2.3

 

 לסוף השנה
 

(31/8/20) 

 השנה  נסגרו
 
 

  נפתחו
 * השנה
 

 לתחילת 
 השנה

(01/9/19) 

 חשבונות  מספר
 

 סוג העמיתים
 שכירים 206,733 24,991 13,399 218,325

 

 חשבונות שהצטרפו כוללים מורים החוזרים משנת השתלמות.  * 

 

 

 

 )מצרפי( תש"פ בשנת הלימודים  ניתוח זכויות עמיתים  . 2.4

 

  באוגוסט  31ליום 
2019 2020  
נכסים, נטו סך 

 באלפי ש"ח
 

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 

מספר 
 חשבונות

 

 חשבונות פעילים 171,831 11,194,053 164,161 10,491,950
 חשבונות לא פעילים 46,494 5,843,276 42,572 5,374,431

 סה"כ 218,325 17,037,329 206,733 15,866,381
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 "פ לשנת תש משיכות , הפקדות ונכסים לפי ותק יציאה להשתלמות, התפלגות   .52

 מצרפי 

   יציאה להשתלמות   
זכויות סך  

 ( 3עמיתים)
 

  הפקדות ( 2)   משיכות
(1 ) 

 וותק בקרן עמיתים מספר   מספר    תשלומים

 שנים 3עד  28,844 - - 323,883 1,881 690,330
 שנים 6-4 36,304 - - 491,664 8,080 2,322,075

 שנים 7 11,940 426 41,726 160,177 267,504 843,383
 שנים ומעלה 8 64,209 2,543 262,719 724,306 660,797 13,181,541

      --------------- 
 סה"כ 141,297 2,969 304,445 1,700,030 938,262 17,037,329

 

 אלפי ש"ח בין מסלולים(. 6,903)ש"ח  פיאל 7,704 הסכום כולל העברת זכויות עמיתים לקרן בסך . 1
 .אלפי ש"ח בין מסלולים( 6,903) העברת זכויות לקרנות אחרותש"ח אלפי  216,074הסכום כולל סך  . 2

זכויות העמיתים משקפים הצטברות נכסים ואין ביטוי בדוחות הכספיים לזכויות העמיתים על פי  . 3
 תקנות הקרן.

   

 

 תש"פ שנה"ל  -מקרן ההשתלמות )כולל העברות( משיכות כספים תשלומים ו  . 2.6

 מצרפי:   ( ש"ח  משיכות כספים )אלפי  

חלק  100%חלק עובד+  סה"כ

 מעסיק

  89%חלק עובד + 

 חלק מעסיק

  חלק עובד

 סכום 

 ( ש"ח)אלפי 

מס' 

 חשבונות

 סכום 

 ( ש"ח )אלפי

מס' 

 חשבונות

 סכום 

 ש"ח( )אלפי 

מס' 

 חשבונות

 סכום

 ( ש"ח)אלפי 

מס' 

 חשבונות

משיכות 

 כספים 

938,262 10,920 360,577 3,030 577,685 7,890 - -  

 

 

 

 מצרפי התפלגות התשלומים  )אלפי ש"ח(

 התפלגות התשלומים )אלפי ש"ח(
 %-ב שינוי

 
 נושא 31/8/2020 31/8/2019

 מענקים 236,600 218,726 8.17
 

 שכ"ל  23,706 26,565 (10.76)
 

 נלווים  44,139 35,891 22.98
 

 תשלומים למשתלמים 304,445 281,182 8.27
 

 * משיכות כספים 938,262 948,309 (1.06)
 

 סה"כ תשלומים 1,242,707 1,229,491 1.07
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 מצרפי התשלומים  )אלפי ש"ח(תמהיל 

 ש"חאלפי  -תמהיל התשלומים 
 כ התשלומיםה"% מס

 
 נושא 31/8/2020

 "כ תשלומים למשתלמיםהס 304,445 24.50
 

 *משיכות כספים 938,262 75.50
 

 סה"כ 1,242,707 100.00
 

 אלפי ש"ח(.  185,190  -2019אלפי ש"ח )  209,171 משיכות כספים כוללים העברות לקופות אחרות בסך* 

 

 דמי ניהול  .3

 שיעור דמי הניהול 

( חושבו דמי הניהול על ההפקדות עסקי תאגיד א' לדוח 1ראה פרק -השינוי המבני)מועד  31.12.2010עד ליום 
הינם בשיעור  95 ספטמברלשנה. החל מחודש  1%עד שנת תשנ"ו, דמי הניהול הינם בשיעור  המשוערכות כדלהלן:

  0.33%דמי הניהול הינם בשיעור  2008. מחודש ספטמבר 1/9/95 -מ החל משוערכות הפקדותלשנה על  0.47%
שבים על פי היתרה היומית דמי הניהול מחו  1.1.2011החל מיום  .01/09/08-לשנה על הפקדות משוערכות החל מ

 הממוצעת. 

 דמי הניהול נבחן מעת לעת על מנת להתאימו לסכום ההוצאות בפועל מסך נכסי הקרן.  שיעור

 

 

 

 
 

 

 סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלולים נוסף לדמי הניהול, הינם: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי.  11לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 

 

לשנה שהסתיימה ביום 
  2020באוגוסט  31

 באחוזים 

    
הניהול שהקרן רשאית לגבות על פי הוראות שיעור דמי 

   2.00 הדין

    : ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועלדמי ניהול שיעור 

.140 מסלול כללי     

.140 מסלול הלכה      

.140 אג"ח  מסלול     

 

שהסתיימה ביום  לשנה
  2020באוגוסט  31
 באלפי ש"ח  

    
 במסלולים מהעמיתים הנגבות הישירות ההוצאות סך

     : הינם , הניהול לדמי נוסף

  

   31,311 כללי  מסלול

   305 הלכה   מסלול

   4   "חאג מסלול
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   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים נכסי הקרן מושקעים במסגרת הגבולות והמגבלות שנקבעו על פי הוראות 
להשיג תשואה גבוהה ככל האפשר במטרה . 2012-)קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב

בכל אחד מאפיקי ההשקעה המותרים. החלטות ועדת השקעות וצוות ההשקעות מתקבלות על סמך הנתונים, 
המשתנים מעת לעת, של המגזרים המרכיבים את שוק ההון והכספים. התשואה המושגת במגזרים השונים  

 יחס לנתונים המקרו והמיקרו כלכליים במשק.נבחנת הן ביחס לתשואת השוק בכל אחד ממגזרי ההשקעה והן ב
  

הקרן משקיעה, על פי הוראות התקנות הנ"ל ובהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה על ידי הדירקטוריון וועדת 
 ההשקעות.  

 

 תאור התפתחויות בכלכלה והשפעתן על מדיניות ההשקעה של הקרן  4.1

הפעילות הכלכלית הגלובאלית התאפיינה בהאטה ברחבי העולם שנבעה משילוב של   2019כבר במהלך סוף 

פוליטית שהלכה וגברה עם פריצה מלחמת הסחר בין ארה"ב -מספרים גורמים, ביניהם אי הוודאות הגיאו

ם ברחבי לסין, ההאטה המבנית בסין והברקזיט באירופה. בהתאם להתפתחויות הנ"ל, הבנקים המרכזיי

העולם החלו בהפחתות ריבית ובתכניות הרחבה כמותיות, מה שהוביל גם לירידה חדה בתשואות האג"ח 

כאשר  2020-. אך הסיפור האמיתי החל ב2019בעולם ומצד שני לעלייה חדה במדדי המניות עם סגירת שנת 

אל כל העולם. ככל  הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים עם התפרצות נגיף הקורונה בסין ומשם

שעברו היום, ממשלות העולם החלטו לנקוט בפעולות לסגירת גבולות וריחוק חברתי בתהליך של שגבר ככל 

שנתוני המקרים והמוות עלו. כך, ההגבלות החריפו כאשר במהלך חודש מרץ, רוב מדינות העולם בהן הנגיף 

לכלית היו דרמטיות שכן הפעילות הכלכלית  התפרץ נקטו במדיניות של סגר כללי. ההשלכות על הפעילות הכ

בכל העולם חוותה "עצירה פתאומית" של הפעילות הכלכלית. על רקע אי הוודאות ועצירת הפעילות  

הכלכלית, שוקי המניות ירדו בחדות, אך עם התגובה המאסיבית של הבנקים המרכזיים והממשלות השווקים 

ב טרום המשבר. ככל שהחודשים עברו, הנתונים הכלכליים  החלו להתייצב ואף לעלות לרמה גבוהה יותר מער

שפורסמו במהלך התקופה הנסקרת אותתו עד כמה המשבר הבריאותי אליו נכנסנו הביא לפגיעה עצומה  

בפעילות הכלכלית הגלובאלית. כאמור, כפועל יוצא, בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם החלו לפרוש 

ים בניסיון להתמודד עם המשבר הקורונה ותמוך בפעילות הכלכלית עד תכניות הרחבה בהיקפים חסרי תקד

כמה שניתן. בשלב הראשוני הבנקים המרכזיים בהובלת הפד חתכו את הריביות והחלטו לנקוט במדיניות של 

הרחבה כמותית ללא מגבלות על הכמות. בשלב השני, הממשלות החלטו לנקוט במדיניות פיסקאלית מרחיבה 

רעונות. הממשלות נקטו במספר רב של פעולות אשר כללו העברת כספים ישירה לאזרחים תוך הגדלת הגי

ועסקים, מתן הלוואות ומענקים לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה מוגברים ודחיית תשלומי מסים ואגרות. 

 עצירת הפעילות הכלכלית גבתה מחיר כבד משוק הנפט על רקע הפגיעה בביקוש העולמי לנפט.
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 מסלול כללי  4.2

 מדיניות ההשקעה: .א

במהלך השנה החברה המשיכה להגדיל את ההשקעות הלא סחירות בתיק ההשקעות  – השקעות לא סחירות

במסלול הכללי, בהשקעות ראליות, בהלוואות מותאמות ובקרנות השקעה אלטרנטיביות. המטרה בגידול 

 תשואה על האי סחירות.  גיוון תיק הנכסים לענפים שונים תוך פיצוי   בחלק זה היא

עיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות הצמודות למדד המחירים הנכסים הסחירים כוללים ב 

היקף הנכסים הנזילים בתיק   לצרכן ולא צמודות, מניות, קרנות סל וקרנות נאמנות אג"חיות בחו"ל.

 ההשקעות מותאם לצפי התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים(.

 

 ות וני"ע המירים : ביצוע השקעה במני

במהלך שנת תש"פ, לאור התפרצות נגיף הקורונה , וועדת ההשקעות עידכנה את מדיניות ההשקעות פעמיים 

בכדי להתאימה לשינויים שחלו בשוק. באופן הדרגתי הוחלט להקטין במסלול הכללי את החשיפה באפיק 

 שקעות אלטרנטיביות. המנייתי והאג"ח הקונצרני על חשבון הגדלת החשיפה באפיק עו"ש וה

 

 
 ביצוע השקעה בקרנות השקעה והשקעות ריאליות: 

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

בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות  המסלול הכלליבמאמציה להרחבת השקעותיהם של 

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

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

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

 . לעיל האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון ממשיכה החברה ב.קטסטרופה וכיו"

 

מיליון ש"ח  1,353-מסך של כ עלה במסלול הכללי הלא סחירות  אלטרנטיביותה ההשקעותשווי  היקף

  המסלול הכללי מנכסי  10.02%-ומהווים כ תקופת הדוחמיליון ש"ח לסוף  1,707-לסך של כ השנה בתחילת

התקופה וזאת כתוצאה מביצוע השקעות נוספות בשנה  בתחילת 8.78%-הדוח לעומת כתקופת לסוף 

 .האחרונה )ראה פירוט ההשקעות בדוח נכס בודד כפי שמפורסם באתר החברה(

 . לעיל האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון ממשיכה החברה

 

 
 הינם: מסלול השינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

אלפי ש"ח  15,384,253 אלפי ש"ח לעומת  16,470,897  הסתכמו לסך של 31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר מתשואה  מיליון 1,087 -. גידול של כ31.8.2019ליום 

 מיליון ש"ח .  399-בתוספת צבירה חיובית, נטו של כ  4.54% נומינלית ברוטו של 

מסך נכסי המסלול לסוף  79.34%-השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כבעיקר  נכסי המסלול כוללים 

 תקופה. 

 סחיר.  קונצרניהחוב הסחירים כוללים השקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח  נכסי

( על מנת להקטין את "סיכון האשראי" כמו גם את   AAA)המדורגות ממשלתיות חוב אגרות מחזיקה הקרן

 "סיכון המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות". 

וקרנות נאמנות  ובאפיק הלא סחיר בעיקר  קרנות סלהשקעות אחרות כוללות  באפיק הסחיר, השקעה  ב

 השקעה בקרנות השקעה, קרנות הון סיכון ומכשירים נגזרים.

, הלוואות מותאמות, הלוואות לעמיתים  בלתי סחיר קונצרניב מאג"ח מורכ סחירים שאינם חוב נכסי סעיף
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מגמה זו  בסופה.  3.58% -בתחילתה ל  4.92% במהלך השנה משיעור של   קטן זה סעיף פיקדונות בבנקים. ו

פירעונות בהתאם ללוחות הסילוקין של הפיקדונות והאג"ח  אשר חלקם הושקעו מחדש באפיקים מ נבעה

 קעו במסגרת נכסי החוב הלא סחירים בדרך של מתן הלוואות מותאמות.אחרים וחלקם הוש

 הקרן. נזילים נכסים אחזקת לגבי  הקרן ממדיניות נפרד בלתי חלק הןבמזומנים ושווי מזומנים  ההשקעות

  ביצוע  לצורך גבוהה נזילות רמת לשמר מנת ועל" הנזילות"סיכון  את להקטין במטרה אלו ביתרות מחזיקה

 .אחרות לקרנות כספם את להעביר המבקשים או כספם את  המושכים לעמיתים תשלומים

 

 תמהיל ההשקעות של המסלול: ריכוז להלן  .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות  

 שינוי 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2019 31/08/2020 מסלול כללי

 1%- 36% 35% 42%-30% 39%-27% מניות

 2%- 15% 13%     מתוך זה מניות ישראל

 1% 21% 22%     מתוך זה מניות זרות

 2% 17% 19% 22%-12% 25%-15% אגרות חוב ממשלתיות

 1%- 28% 27% 42%-30% 38%-26% אגרות חוב קונצרניות

 1%- 6% 5% 8%-0% 12%-2% מזומנים ופקדונות

 1% 13% 14% 13%-3% 18%-8% השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 4% 28% 32%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 11%- 13%- 21%-9% 22%-10% גידור

 2% 17% 19%     חשיפה למטבע חוץ נטו

 

 הלכהמסלול  4.3

 מדיניות ההשקעה: .א

דומה בהסתכלות של חלוקה לפי אפיקים לפעילות במסלולי הכללי   הלכההפעילות במסלול ההשקעות ה 

כאשר בנוסף על כך, פעילות ההשקעות נעשית תחת המגבלה שניתן )למעט השקעה באפיקים לא סחירים( 

להשקיע בניירות ערך אשר מותרים להשקעה על פי המכון לכלכלה עפ"י ההלכה, בהתאם למדיניות ונהלים  

 ת לעת על ידי הנהלת החברה. כפי שנקבעו או יקבעו מע

במהלך שנת תש"פ, לאור התפרצות נגיף הקורונה , וועדת ההשקעות עידכנה את מדיניות ההשקעות פעמיים 

בכדי להתאימה לשינויים שחלו בשוק. במסלול הלכה הוחלט להקטין את החשיפה באפיק המנייתי והאג"ח 

 ממשלתי.הקונצרני על חשבון הגדלת החשיפה באפיק עו"ש והאג"ח ה

 

 הינם:  מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

אלפי ש"ח ליום   467,368אלפי ש"ח. לעומת  553,401הסתכמו לסך של  31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

מיליון ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר מתשואה נומינלית ברוטו  86-. גידול של כ31.8.2019

 מיליון ש"ח . 69-של כ  בתוספת צבירה חיובית, נטו 3.29%של 

לול לתחילת מסך נכסי המס 93.22%-נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כ

 לסוף תקופה.  90.94%לעומת  תקופה

 סחיר.  קונצרניוב הסחירים כוללים השקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח הח נכסי

( על מנת להקטין את "סיכון האשראי" כמו גם את   AAA)המדורגות ממשלתיות חוב אגרות מחזיקה הקרן

 "סיכון המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות". 

 וקרנות נאמנות .  קרנות סלהשקעות אחרות כוללות  באפיק הסחיר, השקעה  ב

 הקרן. נזילים נכסים אחזקת לגבי  הקרן ממדיניות נפרד בלתי חלק הןבמזומנים ושווי מזומנים  שקעותהה
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  ביצוע  לצורך גבוהה נזילות רמת לשמר מנת ועל" הנזילות"סיכון  את להקטין במטרה אלו ביתרות מחזיקה

 .אחרות לקרנות כספם את להעביר המבקשים או כספם את  המושכים לעמיתים תשלומים

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות  

 שינוי 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2019 31/08/2020 מסלול הלכתי

 3% 33% 36% 42%-30% 39%-27% מניות

 3%- 15% 12%     מתוך זה מניות ישראל

 6% 18% 24%     מתוך זה מניות זרות

 0% 28% 28% 22%-12% 31%-21% ממשלתיותאגרות חוב 

 1%- 30% 29% 42%-30% 40%-28% אגרות חוב קונצרניות

 2%- 9% 7% 8%-0% 12%-2% מזומנים ופקדונות

   100% 100%     סה"כ 

 6% 19% 25%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 2%- 4%- 21%-9% 21%-9% גידור

 3% 17% 20%     חשיפה למטבע חוץ נטו

 
 
 

 ח ”אגמסלול  4.4

 מדיניות ההשקעה: .א

 
לפחות מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב  75%-הפעילות במסלול האג"ח )ללא מניות( מותנית בכך ש

חודשים ובמט"ח בהתאם למדיניות הדירקטוריון  3מכל סוג, יתרת הנכסים תושקע במזומן, בפיקדונות עד 

 המסלול לא יושקעו במניות.  ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. נכסי  וועדת ההשקעות

 

 הינם:  מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

אלפי ש"ח ליום   14,760אלפי ש"ח. לעומת  13,031הסתכמו לסך של  31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

, נטו שליליתש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר  מצבירה  מיליון 1.7-של כ   קיטון. 31.8.2019

 . 0.49% חיובית  נומינלית ברוטו של תשואה  בתוספתש"ח   מיליון 1.8-של כ

 נכסי מסך 91.65%-סחיר המהווים כ וקונצרניהמסלול כוללים בעיקר השקעה באג"ח ממשלתי  נכסי

וקרנות סל  קרנות נאמנות אג"חבוכן השקעה   תחילתהב 92.26%המסלול לסוף תקופה לעומת שיעור של 

 . בתחילתה  3.80%לעומת שיעור של   לסוף תקופהמסך נכסי המסלול  2.64%-סחירות המהוות כתל בונד 

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות  

 שינוי 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2019 31/08/2020 מסלול ללא מניות

 אגרות חוב ממשלתיות

0%-100% 

64% 64% 0% 

 0% 32% 32% אגרות חוב קונצרניות

 0% 4% 4% מזומנים ופקדונות

   100% 100% סה"כ 

 0% 2% 2%     חשיפה למטבע חוץ

 0% 0% 0%     גידור

 0% 2% 2%     חשיפה למטבע חוץ נטו
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 הול סיכונים ני  .5

לעניין פירוט מדיניות ניהול הסיכונים ותיאור תהליכי  של החברה  ' בדוח עסקי תאגידיבסעיף  חלק ג' ראה 
 העבודה, אופן זיהוי הסיכונים והבקרות הקיימות בחברה.

 נזילותסיכון  . 5.1

סיכונים הנובעים מאפשרות של משיכות/העברות בהיקפים גדולים המחייבים שמירת נכסים נזילים ברמה 
סיכון  הסיכון להפסד כספי כתוצאה מחוסר היכולת לממש נכסי השקעה בכל עת במחיר סביר.  נאותה. 

 הסיכון להפסד כתוצאה מחשיפה לגורמי סיכון מועטים .   –ריכוזיות  

בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על   רןהנהלת הק
 נקודה זו. 

היקף  .עמיתים ת זכויותמשיכמתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  רןהקשל נזילות ה צרכי
בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי בתמהיל ה ההשקע

      .מסלוליםהנכסים של ה
הוא נמוך יחסית  רןסיכון הנזילות של הקכמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך רן יודגש כי מרבית נכסי הק

 וביכולתה לממש נכסים באופן קל ומהיר.

תיאור  בדוח לו'  סעיף בנוגע למדיניות ניהול הסיכונים ותיאור השיטות וההערכות של החברה המנהלת, ראה 
 עסקי התאגיד של החברה המנהלת. 

 :רן ניתוח נזילות הק .5.1.1

 2020באוגוסט  31ליום  

 ח ”מסלול אג הלכהמסלול  מסלול כללי  

נכסים, נטו   
 ש"ח( אלפי )ב

נכסים, נטו  
 ש"ח( אלפי )ב

נכסים, נטו  
 ש"ח( אלפי )ב

 
  12,983 542,483 14,320,382 נכסים נזילים וסחירים 

  30 385 127,445 מח"מ עד שנה
  42 96 481,979 מח"מ מעל שנה

  ( 24)  10,437 1,541,091 אחרים 
 16,470,897 553,401 13,031  

 

 

 

 

 : הניתנים למשיכה היחס בין סך הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך זכויות העמיתים  .5.1.2

 
   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

  
   160.54  מסלול כללי 

   371.36 הלכהמסלול  

   103.00 מסלול אג"ח
  

 
 

 יחס נזילות  .5.1.3

 . עיל ל   2.1ראה סעיף  
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 סיכוני שוק  . 5.2

בשל שינויים בלתי צפויים   קרןסיכוני שוק קשורים בשחיקה הפוטנציאלית בערכם הכלכלי של נכסי ה
על  דנה קרןשל ה ועדת ההשקעות שיעור ריבית, מחירי ניירות ערך, שער חליפין ואינפלציה. -במחירי השוק

 אפיקי ההשקעה עפ"י המגמות.  המגמות והשינויים הצפויים בשיעורי התשואה והריבית ובוחנת שינויים ב
נייר הערך אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג 

עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון  בפרמטרים כלכלייםלים חשינויים הכאשר  )אגרות חוב, מניות(,
 בהתאם למגמת התשואה.

  
 

 וסיכון מטבעסיכון מדד  . 5.2.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו קרןל
. קרןתולדה של הדרישה לעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי ה

באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של   הן מושקעים קרןנכסי ה
כלכליות  ווהן באפיקים שאינם צמודים וזאת בתקופות בהן הצפי והערכות המאקר עהההשק

תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה  
במניות בארץ )ללא הצמדה( ובחו"ל )שינוי שווין ההוגן כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין(. 

נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכליים של חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו  ההשקעה במניות
 כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי. 

 קרן היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של ה
גמות והשינויים  למית הסיכון ובכפוף יבהתאם להערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמ

החלים בשוק ההון והכספים לרבות שיעור האינפלציה, מגמת ריבית בנק ישראל ופיחות השקל מול 
 המט"ח. 

היקף ההשקעה בנכסים צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם 
כספים. שער הדולר לשיקולים הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון וה

בארץ עשוי להיות מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל 
רעון בתקציב והן השלכות יופערי הריבית בין הארץ לחו"ל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג

ברות האשראי ביחס של מחירי הסחורות בעולם. השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של ח
   למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.

 
 2020 באוגוסט 31ליום  מסלול כללי  

 

 ללא הצמדה
בהצמדה למדד 

 לצרכן *המחירים 

במטבע חוץ 
או בהצמדה 

 סה"כ אליו 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
     

 16,470,897 6,309,686 3,483,909 6,677,302 סך נכסי המסלול, נטו
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 1,050,950) ( 1,621,638) - 570,688 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 
 
 

 
 

 
 2020 באוגוסט 31ליום  הלכהמסלול  

 
 ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן 

במטבע חוץ או 
 סה"כ בהצמדה אליו

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

 553,401 136,688 125,092 291,621 סך נכסי המסלול, נטו



המסלול הרגיל –קרן השתלמות למורים וגננות   
   סקירת הנהלה

 

15 

 

     
חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 23,940) ( 23,940) - - מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 
 
 
 

 2020 באוגוסט 31ליום  ח ”מסלול אג
 

 ללא הצמדה
בהצמדה למדד 

 המחירים לצרכן 
במטבע חוץ או 
 סה"כ בהצמדה אליו

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

 13,031 322 6,038 6,671 סך נכסי המסלול, נטו
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 - - - - מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 
 
 
 
 

 סיכון ריבית. 5.2.2

סיכון הנובע משינוי  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות  אגרות חובההשקעה ב
( עליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס )עשוי  ההחל בתשואה לפדיון בשוק אשר בגינ

גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך  או לחילופין להשתנות לטובה)ירידת התשואות בשוק(.
 דירוג האשראי של הנכס.בכפוף ל החובנכסי החיים הממוצע של 

ההשקעה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות מהווה השקעה עיקרית מסך נכסי החוב של 
 . לצורך התמודדות עם סיכון זה ועדת ההשקעות מבצעת התאמות נדרשות מעת לעת.קרןה

 2020באוגוסט  31ליום  מסלול כללי  
רגישות לשינוי בשיעורי  ניתוח 

 (2( )1)הריבית 
 1% + 1% - 
 אחוזים  אחוזים  
   

 2.36 ( 2.07) ההשקעות תיק תשואת
 

 2020 באוגוסט 31 ליום הלכהמסלול  
רגישות לשינוי בשיעורי  ניתוח 

 (2( )1)הריבית 
 1% + 1% - 
 אחוזים  אחוזים  
   

 3.22 ( 2.84) ההשקעות תיק תשואת
 

 2020 באוגוסט 31 ליום חאג” מסלול  
רגישות לשינוי בשיעורי  ניתוח 

 (2( )1)הריבית 
 1% + 1% - 
 אחוזים  אחוזים  
   

 5.26 ( 4.71) ההשקעות תיק תשואת
 

 

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס   (1)
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למכשירים בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה, החשיפה הינה ביחס לערך 
הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים בריבית משתנה, החשיפה הינה ביחס לתזרים  

וב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חיש
 מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה. 

ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי    (2)
 בשיעור הריבית. 

 . פירוט החשיפה לענפי המשק עבור השקעות במכשירים הוניים 5.2.3

 מסלול כללי 

 2020וסט  באוג  31ליום   

 

נסחרות במדד 
 סך הכל בחו"ל  לא סחיר  יתר המניות 125ת"א  

אחוז מסך 
 הכל 

 )%( -ב  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

       ענף משק
 10.69 429,305 70,619 - - 358,686 בנקים
 3.08 123,677 14,463 - 4,244 104,970 ביטוח
 0.61 24,427 - 21,722 2,705 - ביומד

 23.76 954,441 852,105 - 15,293 87,043 טכנולוגיה 
 28.03 1,126,318 552,813 19,359 117,643 436,503 מסחר ושירותים

 15.37 617,687 34,206 133,857 72,090 377,534 נדל"ן ובינוי
 15.92 639,465 134,977 48,138 65,756 390,594 תעשיה 
 2.55 102,449 26,028 - 4,106 72,315 נפט וגז

       

 100.00 4,017,769 1,685,211 223,076 281,837 1,827,645 סך הכל 
 

 

 מסלול הלכה

 

 2020באוגוסט    31ליום   

 

נסחרות במדד 
 סך הכל בחו"ל  לא סחיר  יתר המניות 125ת"א  

אחוז מסך 
 הכל 

 )%( -ב  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

       ענף משק
 47.20 573 573 - - - טכנולוגיה 

 52.80 641 641 - - - מסחר ושירותים
       

 100.00 1,214 1,214 - - - סך הכל 
 

 

 מסלול אג"ח 

 2020באוגוסט    31ליום   

 

נסחרות במדד 
 סך הכל בחו"ל  לא סחיר  יתר המניות 125ת"א  

אחוז מסך 
 הכל 

 )%( -ב  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  ש"ח באלפי   

       ענף משק
 100.00 10 - - 10 - נדל"ן ובינוי

       

 100.00 10 - - 10 - סך הכל 
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 אשראי סיכוני   . 5.3

סיכון אשראי הינו הסיכון הכרוך בכך שמנפיקים של ני"ע שהקרן מחזיקה בהם ומקבלי האשראי מהקרן 
לא יעמדו בתשלומי ריבית או קרן או שיפשטו רגל ועקב כך יפגעו בנכסי הקרן. סיכון זה קשור בטיב תיק 

 האשראי שנכסי הקרן מושקעים בו. 

היא להחזיק אג"ח ממשלתיות )שהן בעלות דרוג של  על מנת להתמודד עם סיכוני האשראי מדיניות הקרן

AAA ולהחזיק בדרך כלל  אג"ח קונצרניות מדורגות לפחות בדירוג )A   ומעלה )למעט החריג להלן(.  מודגש
, הקרן דורשת תוספת תשואה מעבר לאג"ח הממשלתי  או בהלוואות מותאמות כי בהשקעה  באג"ח קונצרני

יכה בגין השקעה זו.  השקעות בדירוג אחר באפיק זה הן כתוצאה הנובע מפרמיית הסיכון שהקרן מער
משינויים )ירידה( בדירוג שנעשו לאחר הרכישה ועל פי מדיניות הדירקטוריון ניתן להחזיק בהם תוך מעקב 

 צמוד של פורום חוב על המלצותיו.

 

 Aברה שמדורגות בשוק הראשוני באג"ח עם ביטחונות, בח , בהתאם למדיניותה, משקיעה מעת לעתהקרן 
ומטה  לרבות חברה שאינה מדורגת כלל ובכפוף להערכת ובדיקת הסיכון כגון: ניתוח פיננסי, התייחסות 

 מנכסי הקרן. 1%לענף, בעלות וניהול, תמהיל הביטחונות ואישור וועדת ההשקעות, כל זאת במגבלה של עד 

 ם ושטרי הון בבנקים בעלי הון עצמי השקעות קיבלה החלטה לא להשקיע בפקדונות צמודיכמו כן, וועדת 
קדונות הצמודים למדד ו/או השקעה  בשטרי הון ואג"ח לא סחירות בוצעה ינמוך. לאור זאת, ההשקעה בפ

 עפ"י החלטת ועדת ההשקעות בבנקים  מסחריים גדולים, בנקים למשכנתאות בעלי הון עצמי גבוה בלבד.

 

 גיאוגרפי חלוקת נכסי חוב על פי מיקום  . 5.3.1

  2020 באוגוסט 31ליום   מסלול כללי 
  סך הכל שאינם סחירים  סחירים  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

  6,877,180 609,424 6,267,756 בארץ
  139,768 - 139,768 בחו"ל 

 6,407,524 609,424 7,016,948  

 

  2020 באוגוסט 31ליום  הלכהמסלול  
  סך הכל סחירים שאינם  סחירים  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

  250,661 481 250,180 בארץ

 
 ח” אג מסלול  

 
 2020 באוגוסט 31ליום 

 

  סך הכל שאינם סחירים  סחירים  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 

  12,051 72 11,979 בארץ
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 חלוקת  נכסי חוב לפי דירוג  . 5.3.2

 :מסלול כללי  

 פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים בארץ .א

 2020  באוגוסט   31ליום   

 מסלול אג"ח מסלול הלכה מסלול כללי  

 שווי נכסים  שווי נכסים  שווי נכסים  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  
    בארץ  סחירים   חוב  נכסי 

 8,334 157,259 3,082,246 אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

 בדירוג: 
   

AA   2,875 82,873 2,485,727 ומעלה 
BBB   עדA  658,353 10,001 748 

 BBB 24,996 47 7-נמוך מ 
 15 - 16,434 לא מדורגים 

 11,979 250,180 6,267,756 בארץ  סך הכל נכסי חוב סחירים 
 
 

   

    בארץ  סחירים   שאינם  חוב  נכסי 
אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים 

 ומוסדות פיננסים בדירוג: 
   

AA   66 385 157,543 ומעלה 
BBB   עדA  4,685 96 6 

 - - - BBB  -נמוך מ 
 - - 3,436 לא מדורגים 

 - - 67,817 הלוואות לעמיתים
 - - 375,943 הלוואות לאחרים

 72 481 609,424 נכסי חוב שאינם סחירים בארץ  סך הכל

    
 12,051 250,661 6,877,180 סך הכל נכסי חוב בארץ

 - - 16,713 נכסי חוב בדירוג פנימי-מזה 

    
 בחו"ל   פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים . ב 

 2020  באוגוסט   31ליום   

 מסלול אג"ח מסלול הלכה מסלול כללי  

 שווי נכסים  נכסים שווי   שווי נכסים  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  
    בחו"ל  סחירים   חוב  נכסי 

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
 בדירוג: 

   

BBB  88,632 - - 
 - - BBB 51,136  -נמוך מ 

    
 - - 139,768 סך הכל נכסי חוב סחירים  בחו"ל 
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 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  . 5.3.3

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים נקבע לרוב באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים 
הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של 

ריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי אג"ח קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני"ע בת"א. שיעורי ה
 חברה המספקת ציטוטי מחירים ושערי ריבית להיוון הנכסים השונים.  

באוגוסט  31להלן טבלת הריביות הממוצעות המשוקללות בגין כל אחת מקבוצות הדירוג, נכון ליום 
2020 . 

 נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג
 

 2020 באוגוסט 31ליום 
 

  מסלול אג"ח  מסלול הלכה כללי מסלול  
  אחוזים  
 

AA   1.04 - 1.22 ומעלה  
A 8.49 8.49 8.49  

  - - BBB 16.35-נמוך מ 
  - - - לא מדורג 

 5.18    
 

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:  . 5.3.4

 2020  באוגוסט   31ליום   מסלול כללי 

 אחוז מסך כל הנכסים נכסים שווי   
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים    סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 17.28 1,213,100 בנקים
 7.75 543,664 ביטוח

 0.44 30,682 טכנולוגיה 
 13.47 945,235 מסחר ושירותים

 8.35 586,165 נדל"ן ובינוי
 6.30 442,380 תעשיה 
 1.51 105,659 נפט וגז

 0.97 67,817  הלוואות לעמיתים 
 43.93 3,082,246 אג"ח ממשלתי

 100.00 7,016,948 סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

 

 

 2020  באוגוסט   31ליום   הלכהמסלול  

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 14.84 37,206 בנקים
 7.22 18,104 ביטוח

 0.01 26 טכנולוגיה 
 3.54 8,880 מסחר ושירותים

 7.81 19,576 נדל"ן ובינוי
 3.08 7,713 תעשיה 
 0.76 1,897 נפט וגז

 62.74 157,259 אג"ח ממשלתי

 100.00 250,661 ושאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב סחירים  
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 2020  באוגוסט   31ליום   ח” סלול אג מ 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 11.03 1,342 בנקים
 5.45 657 ביטוח

 0.12 14 טכנולוגיה 
 6.03 727 מסחר ושירותים

 5.00 602 נדל"ן ובינוי
 2.24 270 תעשיה 
 0.87 105 נפט וגז
 69.16 8,334 ממשלתיאג"ח  

 100.00 12,051 ושאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב סחירים  
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 .   סיכונים גיאוגרפיים 5.4

 מסלול כללי 

 2020באוגוסט  31ליום  

 
אגרות חוב 
 ממשלתיות

 
אגרות 

חוב 
 קונצרניות

  קרנות סל  מניות 
קרנות 
 נאמנות

 
נדל"ן 

 להשקעה
 

השקעות 
 אחרות

 
סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 דלתא 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 
                    

 11,169,247  6,664  11,162,583  2,267,647  -  27,740  217,943  2,237,712  3,329,295  3,082,246 ישראל
 4,044,599  564,024  3,480,575  728,722  -  -  1,404,429  1,275,606  71,818  - ארה"ב

 516,519  -  516,519  -  -  30,891  325,847  135,097  24,684  - סין
 236,471  -  236,471  -  -  18,493  -  195,597  22,381  - גרמניה

 1,074,749  -  1,074,749  318,581  -  396,371  158,129  173,757  27,911  - אחר

 17,041,585  570,688  16,470,897  3,314,950  -  473,495  2,106,348  4,017,769  3,476,089  3,082,246 סך הכל

 

 

 מסלול הלכה

 2020באוגוסט  31ליום  

 
אגרות חוב 
 ממשלתיות

 
אגרות 

חוב 
 קונצרניות

  קרנות סל  מניות 
קרנות 
 נאמנות

 
נדל"ן 

 להשקעה
 

השקעות 
 אחרות

 
סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 דלתא 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 
                    

 418,430  -  418,430  41,797  -  -  126,357  -  93,017  157,259 ישראל
 103,599  -  103,599  8  -  -  102,377  1,214  -  - ארה"ב
 6,187  -  6,187  -  -  568  5,619  -  -  - גרמניה

 14,486    14,486  -  -  -  14,486  -  -  - סין
 10,699  -  10,699  -  -  4,854  5,845  -  -  - אחר

 553,401  -  553,401  41,805  -  5,422  254,684  1,214  93,017  157,259 סך הכל

 

 

 אג"ח מסלול 

 2020באוגוסט  31ליום  

 
אגרות חוב 
 ממשלתיות

 
אגרות 

חוב 
 קונצרניות

  קרנות סל  מניות 
קרנות 
 נאמנות

 
נדל"ן 

 להשקעה
 

השקעות 
 אחרות

 
סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 דלתא 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 
                    

 12,768  -  12,768  625  -  -  89  10  3,710  8,334 ישראל
 7  -  7  -  -  -  -  -  7  - ארה"ב
 256  -  256  -  -  256  -  -  -  - אחרים

                    

 13,031  -  13,031  625  -  256  89  10  3,717  8,334 סך הכל
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 סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים  . .55

מקרו. אשר סיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הרגולטור ומסיכוני מיקרו 
כגון ירידות  –באים לידי ביטוי בסיכונים להפסדים על השקעות הקרן בעקבות אירועים מיקרו כלכליים 

בשווקים הפיננסיים הסחירים בארץ )בהם מושקעים מרבית נכסי הקרן(, עליות ריבית שיורידו את ערך 
ות בשווקי העולם שיקרינו על יריד -הנכסים הלא סחירים וכד', או, בעקבות אירועים מקרו כלכליים כגון 

השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה עולמי )פיגועי טרור, מלחמות, אסונות טבע וכד'( שישפיעו באופן דומה. 
בנוסף קיימים סיכונים תפעוליים וסיכון משפטי. סיכונים תפעוליים באים לידי ביטוי הן בשיבושים 

ויות אנוש ברישום חשבונאי ובביצוע פעילות אפשריים במערכות מחשב המתפעלות את הקרן והן בטע
ההשקעות. סיכון תפעולי עולה במיוחד בשנים האחרונות לאור שינויים חוזרים ונשנים בהוראות הרגולטור.  
הוראות אלה מחייבות שינויים מרחיקי לכת במערכות מיכון תוך מתן לוחות זמנים קצרים למדי ליישומם  

הקבלה הנדרשות. סיכון משפטי הינו תולדה של סיכון תפעולי. הנהלת  ביחס לאפשרויות המיכון ולבדיקות 
הקרן ומנהל התפעול נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותם להקטנת הסיכונים ככל שאפשר כגון  

 הפעלת מערכת בקרות, הפרדת סמכויות, הפרדת סביבות מיכון ורוטציות.

מערכות מידע אשר בין היתר, תפקידה לבקר על פי חוזר הממונה על שוק ההון, מונתה בחברה מנהלת 
עמידת המערכות המידע התפעוליות ברגולציה, הניהול השוטף של נכסי טכנולוגיות המידע, ניהול    את

שוטף של סמכויות והרשאות, עמידת נהלי הקופה בהוראות הדין, פעילות החברה המתפעלת בכל הנוגע  
נת דיווחים והשתתפות בישיבות הדירקטוריון, הנהלה  להנחיות בנושא בקרות מידע וניהול נתונים, הכ

וועדות רלוונטיות . מינוי מנהלת מערכות המידע , מקטין אף הוא את החשיפה הקיימת לתחום סיכונים זה 
 בקופה. 

 ממונה אכיפה אשר לו ידע וניסיון רב בתחום הענף החיסכון לטווח ארוך.   2011מינתה באוגוסט  החברה

 הרחיב "( הפיקוח לחוק"ה )להלן: "תיקון התשס(, גמל)קופות  פיננסיים שירותים על חהפיקו לחוק 7 תיקון
 לצורך מנהלי בירור סמכויות לו והעניק וחיסכון ביטוח ההון שוק על הממונה של הפיקוח סמכויות את

הטיל  וכן  הפיקוח חוקי של ואכיפתם ביצועם הבטחת לצורך וזאת, הפיקוח חוקי הפרות של קיומן בירור
שאפשר להטיל   על הפרות שקבועה בשלהן עבירה פלילית עיצום כספי בסכום גבוה מסכום העיצום הכספי

 בשל הפרות אחרות. 

קובע: "קבע התאגיד נהלים מספקים למניעת הפרה כאמור בסעיף קטן )ב(, מינה  לחוק הפיקוח  התיקון
ון הפרה ולמניעת הישנותה, חזקה כי אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם וכן נקט אמצעים סבירים לתיק

 המנהל הכללי קיים את חובתו כאמור בסעיף קטן )א(". 

 ציות  סקר ממצאי על התבססה אשר עבודה ותוכנית פנימית אכיפה תוכנית הכין האכיפה על ממונה
 . החברה בדירקטוריון לשנה אחת מאושרות העבודה ותוכנית האכיפה תוכנית. חברה לפעילות

וזאת לאחר שסקר הציות האחרון בוצע  2017כמו כן החליטה הנהלת החברה לבצע סקר ציות לשנת 
לאחר שהורחב גם  2019לדירקטוריון בחציון הראשון לשנת  . סקר הציות הוגש  2012בקרנות היה בשנת 

ן . ממונה האכיפה אחראי ליישום ממצאי הסקר שכוללים בעיקר תיקו 2018להוראות שפורסמו בשנת 
 והתאמת נהלים להוראות הרגולציה המעודכנות . 

 

אשר הממונה על האכיפה    ההנהלה והדירקטוריון מפקחים ועוקבים אחרי הפעלתה של תוכנית האכיפה
הכוללת בין השאר בקרות שוטפות של תהליכים  עבודה שנתית  אחראי על יישומה וזאת בעזרת תוכנית 

מלא  החברה נותנים מענה  כנית העבודה בודק הממונה כי נהלי שנקבעו ולוחות זמנים לביצוע. במסגרת תו
נהלים ואמצעים אחרים.  באלו עניינים יש מקום לשפר, לעדכן או ליצור  לדרישות הדין, במקרה ולא נבחן 

כמו כן נבחנים אלו נושאים מוסדרים ואלו אינם, ובאילו תחומים יש מקום לשפר את התשתית הקיימת 
קיום הבקרות הקיימות בארגון על תהליכים    דיקה זו, בוחן הממונה באופן שוטף אתבחברה. במשולב עם ב

וכן מאתר פערים, ככל שהם קיימים, בין הבקרות הרצויות לבין  גורמי בקרה אפשריים בתאגיד  , מאתר 
המלצות  הקיימות. תוצאת תהליך זה היא רשימה של פערים ונושאים הטעונים טיפול ושיפור ורשימת 

 גם סדר עדיפות לטיפול.   ול הכוללות לטיפ

   

מתכונת הפעילות האמורה, על כלל האורגנים הנוטלים בה חלק לרבות מנהל הסיכונים, מנהל מערך הבקרה 
 מהווים על ההשקעות, מתאם ההשקעות, מרכז חובות בעיתיים ,ועדת משנה לאשראי וועדת אשראי פנימית 

בחלק ג' )ראה הרחבה  בנושא  ההשקעות שנסקרו בפרק נדבך חשוב בהתמודדות עם הסיכונים בתחום 
 '  בדוח עיסקי תאגיד(. יבסעיף 
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 :הקרן להלן ריכוז טבלת סיכונים כללית תוך דירוגם לפי הערכות ההנהלה לגבי השפעתם הצפויה על 
 

השפעה  תיאור תמציתי סוג הסיכון
 גדולה 

 השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 
 סיכוני מאקרו

 

שינויים פוליטיים  
 וכלכליים  

 
 

X  

  X  מצב המשק 
 

מצב תעסוקה אצל  
 מעביד

 
 

 
X 

 

  X  הגברת תחרות בענף סיכונים ענפיים  
  X  שינויי חקיקה  
 X   סיכון נזילות 
 X   סיכון אשראי 
  X  סיכון שוק 
     

סיכונים 
 לקרן ייחודיים 

  X  רמת שימור תיק

 X   סיכון אבטחת מידע 
 סיכון תפעולי וסיכון  

 משפטי
 X  

  X  טעמי הציבור 
  X  * תלות בספק אחד 
     

 
קרן ההשתלמות לחברה ספק בו היא תלויה בנוגע למערכת תפעול   –עמיתים תלות בספקים בתחום תפעול ה* 

החברה פועלת להקטנת להערכת הנהלת החברה, השפעת סיכון זה על התאגיד הינה בינונית. . שבניהולה הרגילה
הסיכון באמצעות התקשרות בהסכם עם בית התוכנה המתחזק ומפתח את התוכנה בה משתמש הבנק המתפעל 

  למתן שירותיו לחברה גם שלא באמצעות הבנק המתפעל, במידת הצורך.  
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 הכנסות אחרות -9באור  27

 דמי ניהול –10באור  28

  הוצאות ישירות -11באור  29-30

 תשואות –12באור  30

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין  – 13באור  31

 וצדדים קשורים

  מיסים  -14באור  32

 התחייבויות תלויות – 15באור  33-34

 נוסף ומידע התפתחויות אחרות - 16באור  34
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 י מסלוליםפלהכספי  מצבהדוחות על 

 

 

 2020ט באוגוס 31ם ליו 

  לילול כלסמ 

מסלול 
 מאוחד  ח”גא מסלול  הלכה

חש" ילפבא    
         רכוש שוטף

  828,539  478  26,035  802,026 מזומניםושווי  מזומנים
  * 2,390  15  10,865  2,373 ות חובהחייבים ויתר

 804,399  36,900  493  830,929  

         
         השקעות פיננסיות

  6,669,683  11,979  250,180  6,407,524 ריםחוב סחי סינכ
  609,977  72  481  609,424 םנם סחירייאשסי חוב כנ

  4,018,993  10  1,214  4,017,769 מניות
  5,464,777  516  265,260  5,199,001 השקעות אחרות

  16,763,430  12,577  517,135  16,233,718 סיותננפיות סך כל השקע

         

         
  17,594,359  13,070  554,035  17,038,117 סך כל הנכסים

         
  * 557,030  39  634  567,220 תרות זכותם ויזכאי

         
  17,037,329  13,031  553,401  16,470,897 העמיתים יותזכו

         
  17,594,359  13,070  554,035  17,038,117 מיתיםת וזכויות העתחייבויוהה לכ ךס

         

 

 
 זן המאוחד.מאב אלפי ש"ח קוזזה 10,863מסלולים בסך  ביןז הדדית יתרת חו" * 

 
 
 

 ם.בלתי נפרד מהדוחות הכספיי ם מהווים חלקורים המצורפיאהב
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 םיי מסלולצב הכספי לפת על המחודו

 
 

 2019ט באוגוס 31ליום  

  לול כלליסמ 

מסלול 
 מאוחד  ח”אג מסלול  הלכה

ש"חבאלפי     
         רכוש שוטף

  1,032,604  350  37,580  994,674 ווי מזומניםוש םימזומנ
  * 11,862  15  4,567  11,579 חייבים ויתרות חובה

 1,006,253  42,147  365  1,044,466  

         
         ותות פיננסיקעשה

  6,312,802  13,645  231,187  6,067,970 חיריםחוב סנכסי 
  759,988  99  139  759,750 סחיריםנכסי חוב שאינם 

  3,403,003  18  817  3,402,168 יותנמ
  4,400,304  662  193,226  4,206,416 תהשקעות אחרו

  14,876,097  14,424  425,369  14,436,304 יננסיותפ ותהשקע לכסך 

         

         
  15,920,563  14,789  467,516  15,442,557 םכסיל הנסך כ

         
  *54,182  29  148  58,304 זכאים ויתרות זכות

         
  15,866,381  14,760  467,368  15,384,253 םזכויות העמיתי

         
  15,920,563  14,789  467,516  15,442,557 תיםיהעמת ויות וזכוסך כל ההתחייבוי

         
 
 
 
 

 אזן המאוחד.פי ש"ח קוזזה במלא 4,299ים בסך מסלול ז הדדית ביןיתרת חו" * 
 

 רד מהדוחות הכספיים.ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרואהב
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 םימאוחד תוצאווה תנסוכה ותדוח

 

 

 
 ."חמט רעש פרשיהכולל  *

 ים.כספיות הפרד מהדוחני תלק בלם חווים מהפיורהבאורים המצ
 

   
 וסטבאוג 31ה ביום ימתיסהלשנה ש

   2020 2019  2018 

  באור 
 ח"אלפי ש

       הכנסות )הפסדים(

       
   * מניםוזים ושווי מומנממז

(10,242) 2,588  1,196 

       

       תמהשקעו

   יםמנכסי חוב סחיר
88,371 233,451  97,954 

    םירסחי םמנכסי חוב שאינ
8,211 31,122  21,117 

   ניותממ
56,158 83,852  258,441 

   מהשקעות אחרות
632,659 66,997  406,093 

   ת מהשקעותההכנסוסך כל 
785,399 415,422  783,605 

       

 (28)  421 366  9 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו
       

   סות נהכה סך כל
775,523 418,431  784,773 

       

       תהוצאו

 10 ולדמי ניה
 

22,860 21,707  20,843 

 11 ותהוצאות ישיר
 

31,620 25,395  20,335 

 5,761  6,522 7,418  14 םמיסי

       

   אותההוצ סך כל
61,898 53,624  46,939 

       

   וצאות לתקופהעודף הכנסות על ה
713,625 364,807  737,834 
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 לפי מסלולים ותאת והוצהכנסו ותדוח
 
 
 

 2020באוגוסט  31ום לשנה שהסתיימה בי 

  ל כללילומס 

מסלול 
  לכהה

מסלול 
 מאוחד  אג"ח

 באלפי ש"ח 

         ות  )הפסדים(נסהכ

         
  (10,242)  (9)  (43)  (10,190) * ניםמממזומנים ושווי מזו

         
         תוקעמהש

  88,371  182  1,894  86,295 מנכסי חוב סחירים
  8,211  (22)  -  8,233 יריםחסמנכסי חוב שאינם 

  56,158  (4)  406  55,756 ממניות
  632,659  2  15,772  616,885 ותמהשקעות אחר

  785,399  158  18,072  767,169 תוההכנסות מהשקעכל סך 

         
  366  -  33  333 אחרות, נטות וסנכה

         
  775,523  149  18,062  757,312 סך כל ההכנסות 

         

         צאותוה
  22,860  20  710  22,130 לי ניהומד

  31,620  4  305  31,311 תישירו הוצאות
  7,418  -  298  7,120 מיסים

         
  61,898  24  1,313  60,561 אותסך כל ההוצ

         

         
  713,625  125  16,749  696,751 לתקופה הוצאות נסות עלעודף הכ

 
 
 

 .מט"חכולל הפרשי שער  *
 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפים םוריהבא
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 םילומסל ילפ הכנסות והוצאות ותדוח
 
 
 

 2019ט וסגבאו 31ם יוב התיימשהס נהלש 

  מסלול כללי 

ל לומס
  הלכה

מסלול 
 דמאוח  חאג"

 באלפי ש"ח 

         (הכנסות  )הפסדים

         
  2,588  (4)  (103)  2,695 * מזומנים ם ושוויממזומני

         
         מהשקעות

  233,451  430  8,399  224,622 מנכסי חוב סחירים
  31,122  48  6  31,068 יםירסחינם שא חובסי כנמ

  83,852  (1)  80  83,773 תיוממנ
  66,997  25  (2,618)  69,590 מהשקעות אחרות

  415,422  502  5,867  409,053 ת מהשקעותסך כל ההכנסו

         
  421  -  55  366 אחרות, נטוסות הכנ

         
  418,431  498  5,819  412,114 ות ססך כל ההכנ

         

         הוצאות
  21,707  21  609  21,077 י ניהולמד

  25,395  5  223  25,167 הוצאות ישירות
  6,522  -  238  6,284 מיסים

         
  53,624  26  1,070  52,528 כל ההוצאות ךס
         

         
  364,807  472  4,749  359,586 הפוקתות לאעודף הכנסות על הוצ

 
 
 

 .ט"חכולל הפרשי שער מ *
 לתי נפרד מהדוחות הכספיים.חלק ב מהווים םירפצוים המהבאור
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 ליםלפי מסלו תהכנסות והוצאו ותדוח
 
 
 

 2018סט ובאוג 31ימה ביום סתילשנה שה 

  מסלול כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 מאוחד  אג"ח

 חבאלפי ש" 

         ים(סדהפ)  תסונהכ

         
  1,196  -  (58)  1,254 * מניםושווי מזו םינומממז

         
         מהשקעות

  97,954  193  2,874  94,887 יםב סחירמנכסי חו
  21,117  1  10  21,106 סחיריםנם מנכסי חוב שאי

  258,441  -  217  258,224 ממניות
  406,093  (11)  16,883  389,221 מהשקעות אחרות

  783,605  183  19,984  763,438 השקעותמ ותל ההכנסכ סך

         
  (28)  -  352  (380) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

         
  784,773  183  20,278  764,312 ההכנסות כל סך 

         

         תהוצאו
  20,843  22  516  20,305 דמי ניהול

  20,335  6  260  20,069 ישירות תאוהוצ
  5,761  -  205  5,556 מיסים

         
  46,939  28  981  45,930 וצאותל ההסך כ

         

         
  737,834  155  19,297  718,382 הקופעל הוצאות לתהכנסות  דףעו

 
 
 

 .כולל הפרשי שער מט"ח *
 

 ים.ות הכספירד מהדוחנפ לתיב קם חלימהווהבאורים המצורפים 
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 םימאוחד יתיםעמה יותעל השינויים בזכו ותדוח

 
 
 

 

   
 באוגוסט  31ם וביה סתיימנה שהשל

   2020 2019  2018 

 ש"ח אלפי   

   

 

   
   לתחילת התקופהים זכויות עמית

15,866,381 15,117,078  13,991,800 

       

   תקבולים מדמי גמולים
1,692,326 1,606,405  1,546,002 

       

   לעמיתיםמים תשלו
1,026,633 1,037,821  962,093 

       

       צבירה לקרןות עברה

 373  1,102 801   ת גמלמקופו העברות
 7,196  6,480 6,903   ליםסלובין מ העברות

       

       רה מהקרןיהעברות צב

 (196,838)  (185,190) (209,171)   ות גמלהעברות לקופ

 (7,196)  (6,480) (6,903)   יםהעברות בין מסלול

   נטוה, צבירהעברות 
(208,370) (184,088)  (196,465) 

       
וח דופה מועבר מלתקהוצאות  עלנסות עודף הכ

 737,834  364,807 713,625   הכנסות והוצאות

       

 15,117,078  15,866,381 17,037,329   לסוף התקופה זכויות העמיתים
 
 
 

 ם.כספייה ותחלק בלתי נפרד מהדוח ויםמהוים המצורפ הבאורים
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 יםלפי מסלול מיתיםהשינויים בזכויות העל ע ותחדו
 
 
 
 

  2020סט באוגו 31ם ליו 

  מסלול כללי 

מסלול 
  מאוחד  מסלול אג"ח  הלכה

  ש"חפי לבא 

        
 ת העמיתים  ויוזכ 
 15,866,381  14,760  467,368  15,384,253  קופההת תחילתל 

        
 1,692,326  115  103,884  1,588,327 םתקבולים מדמי גמולי

        
 1,026,633  923  34,771  990,939 תשלומים לעמיתים

        
        לקרן העברות צבירה

 801  -  -  801 פות גמלת מקווהעבר
 6,903  2,604  2,281  2,018 םילומסל ןהעברות בי

        
        רןהעברות צבירה מהק

 (209,171)  (2,911)  (831)  (205,429) פות גמלהעברות לקו
 (6,903)  (739)  (1,279)  (4,885) העברות בין מסלולים

 (208,370)  (1,046)  171  (207,495) והעברות צבירה, נט

        
 ות אצוהעל  תעודף הכנסו

 מדוח  מועברקופה תל
 713,625  125  16,749  696,751 צאותהכנסות והו

        

        
 17,037,329  13,031  553,401  16,470,897 הוף התקופלסם תיהעמי יותוכז

 
 
 

 ים.יבלתי נפרד מהדוחות הכספים מהווים חלק הבאורים המצורפ
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 ליםמסלו יפל יםתימעות היבזכו ינוייםעל הש ותדוח
 
 
 
 

  2019באוגוסט  31ליום  

  מסלול כללי 

מסלול 
  חדומא  ג"חמסלול א  הלכה

  חי ש"באלפ 

        
 מיתים  העיות זכו 
 15,117,078  15,098  405,688  14,696,292  פהקותה לתלתחי 

        
 1,606,405  126  89,735  1,516,544 וליםמתקבולים מדמי ג

        
 1,037,821  1,220  35,326  1,001,275 יםעמיתמים לולשת

        
        ה לקרןהעברות צביר

 1,102  -  202  900 מקופות גמל רותהעב
 6,480  743  4,358  1,379 וליםסלמ ןבית העברו

        
        העברות צבירה מהקרן

 (185,190)  (338)  (754)  (184,098) העברות לקופות גמל
 (6,480)  (121)  (1,284)  (5,075) יםין מסלולות בהעבר

 (184,088)  284  2,522  (186,894) טוהעברות צבירה, נ

        
 ות וצאה עלעודף הכנסות 

 מדוח  מועבר לתקופה
 364,807  472  4,749  359,586 וצאותהכנסות וה

        

        
 15,866,381  14,760  467,368  15,384,253 הקופתה יתים לסוףכויות העמז

 
 
 

ם.חות הכספייופרד מהדק בלתי נפים מהווים חלהבאורים המצור
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 יםסלולמי לפ ות העמיתיםבזכוי על השינויים ותדוח

 
 
 
 
 

  2018באוגוסט  31ום יל 

  מסלול כללי 

מסלול 
  מאוחד  ח"גמסלול א  הלכה

  באלפי ש"ח 

        
   םיעמיתהזכויות  
 13,991,800  16,488  330,772  13,644,540 קופה ילת התתחל 

        
 1,546,002  136  77,675  1,468,191 םוליגמ מדמיתקבולים 

        
 962,093  894  24,976  936,223 םעמיתימים ללותש

        
        העברות צבירה לקרן

 373  -  -  373 ת מקופות גמלהעברו
 7,196  488  5,787  921 ליםוסלן מיב תברועה

        
        ה מהקרןהעברות צביר

 (196,838)  (906)  (2,315)  (193,617) מלת גופות לקהעברו
 (7,196)  (369)  (552)  (6,275) וליםמסלן ביהעברות 

 (196,465)  (787)  2,920  (198,598) העברות צבירה, נטו

        
  ותוצאה לעסות נעודף הכ

 ועבר מדוח פה מלתקו
 737,834  155  19,297  718,382 אותהכנסות והוצ

        

        
 15,117,078  15,098  405,688  14,696,292 פההעמיתים לסוף התקו יותזכו

 
 

 פיים.הכס תמהווים חלק בלתי נפרד מהדוחו המצורפיםהבאורים 
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 ליכל - 1אור ב
 
שמעותה ם כמלמות מיוחדת למוריול הרגיל הינה קרן השתהמסל גננותלו ריםולמ למותתקרן הש  .א

הינו  ילרגהל לו. המס1964 –ד תשכ"ה ,ולניהול קופות גמל(ר שוים לאיכללה )הכנסתקנות מס ב
מיועד למורים אשר ול לסות. המון של קרן ההשתלמות למורים וגנני החסכד משני מסלולאח

 קרן.ה כפוף לתקנותאה וברהודי בעו ירוגדשכרם על פי מקבלים את 
 כנית:עיקרי הת

 .ממשכורתו של העובד 8.4% סיק הןהמעות הפרשו 4.2%של  ד הן בשיעורהפרשות העוב
 שנים. 8 –ול  7 –האריכה ל וניתן לים שנ 6 בתסכון היא ת החתקופ

 יאשריהא  למות,שת השתכל התנאים המזכים אותו בחופ אחר אעובד ששילם תשלומיו כדין ומיל
 .חסכון למה עבור כל תקופתשתלמות עד שנת לימודים שת הלחופש אתלצ

מי . תוממשכור 66.66%של  השתלמות בשיעורמענק ה ראבד ההועו קבלות יבתקופת ההשתלמ
 בהתאמה. 88.88%או  77.77%עור של בשישנים יקבל מענק  8או  7סך שח

 תקנונה. ל פי עם חריא םישלומתרי הוצאות ובשנת ההשתלמות החז ת לעמיתיהממשל הקרן
 רןהקתקנון ר באמואם לונותיו מוחזרים לו בהתחברותו בקרן, חסכ עמית אשר מפסיק את

 .והחלטות הנהלה
 

" ו"מסלול הלכהם: "מסלול דשימסלולי השקעה ח ן שנים בקרפועלי, 2012פברואר ש מחודל הח .ב
 מניות(. ללא  אג"ח" )מסלול

 
 :הגדרות  .ג

 
  – אלהכספיים בדוחות 

 
 גיל.רהמסלול –רים ולגננות ות למוהשתלמ ןרק - רןקה

 כללי. מסלול -כללי
 ."(שרכ "מסלולבר לשע) כההלמסלול  -הלכה
 ח.מסלול אג" -אג"ח

 
 ת בע"מ.נהלם וגננות חברה מלמורילמות ת השתנוקר-ה המנהלתברהח

 
 שון לישראל בע"מ.הרא יהבנק הבינלאומ -הבנק המתפעל 

 
 .2005 - יים )קופות גמל( התשס"היננסתים פוירל שע חוהפיק חוק - הגמל חוק קופות

 
 .1964 -תשכ"ד ניהול קופות גמל(, הולר לאישו לים)כלנסה תקנות מס הכ - ס הכנסהתקנות מ

 
 .וחיסכון ק ההון, ביטוח שו  רשות - הוןשוק ה  רשות
 

 .וחיסכון הון, ביטוח ק הושרשות  הממונה על  - הממונה
 
 .2010  התש"ע ך )דוחות כספיים שנתיים(,ררות עיניות נקתברתם דכהג - ענייןבעלי 

 
מס הכנסה  בתקנותרואי חשבון בישראל, ת שכת של לדע וייבגילמשמעותם כ – קשוריםים צדד
ם, דייסוופים מפות גמל( כללי השקעה החלים על גים )קורותים פיננסיוח על שייקהפ ותקנובת

 .2012-התשע"ב 
 

 
 טיסטיקה.לסטכה המרכזית ת הלשמרסשמפ יפכרכן צירים לד המחמד - מדד



 מ”בעה מנהלת רים וגננות חבר למות למוהשתקרנות 
=============================== 

 

 ל סלול הרגי המ -תוגננולמורים  למות שתהקרן 
 

  ביאורים לדוחות הכספיים
 

 

16 

 

 יות החשבונאיתעיקרי המדינ - 2ר באו

 :תישבונאהח יותמדינעיקרי ה .א
 

מונה המ וראותקבעו בהתאם לה, אשר נווחהדיו ותכללי החשבונא ים לפיהדוחות הכספיים ערוכ .1

 .על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 ים.ילנינומ םשקלים חדשי בדוחות אלו הוא באלפי הכספי יווחדה .2

 .להלן 4 , למעט האמור בסעיףריא לפי בסיס מצטבבדוחות הכספיים ככלל היווח טת הדיש .3

של זכויות  שבונות הח גרתמסב מהקופה נכלליםעברות ותשלומים וה ופהת לקרועבבולים והקת .4

על  יירשם במסגרת המאזן או הדוח לא ךכגבייתם או עם פירעונם בהתאמה, לפיעם  יתיםמהע

  שולם. וטרם  בר בגין סעיף זהב שנצים חותימעה תויובזכ םהשינויי

 ייבויות :תחם והנכסיהערכת  .ב

 נכללו כמפורט להלן : 2019 –ו  2020גוסט אוב 31ליום  עותקשה.1
 

 :ניםשווי מזומ .א

זמן קצר פקדונות ל ,ת, בין היתרהכוללו זילותן גבוההומנים נחשבות השקעות שני מזכשוו

ה וששלל עלתה עא ל ה בהםעת ההשקעבם ימושמ דמועל והתקופה עד בבנקשהופקדו 

 .בשעבוד יםמוגבל אינם ואשרחודשים 

 
 :םרך סחיריות ערניי .ב

 

  רים ניירות ערך סחי 
 בארץ 

  רון למועד הדיווח.ם האחהעסקי יוםבבורסה ל השער שפורסםלפי  -

קה  ס סחיר בהנפ כ נ 
 ית פרט 

לפי הפער בין  רסה מוכפל במקדם שנקבעהבור שעבהתאם ל 
של  השוקווי בין שה ליסקי העת תנאיעקבד ועבמס כהנ רךע

 י הסחירותת חיפתקו מופחת לאורךקצאה, הנכס ביום הה
 של הנכס.

 
   

  ערך   ירות י נ 

 "ל בחו   סחירים 

 בבורסה האחרון העסקים ביום ,הערך רלניי עקבנש שערה לפי -

 היציגים החליפין שערי ולפי נסחר הוא וב מוסדר וקשב אול "בחו
 .ווחהדי תאריךב רוןחהא קיםעסיום הל

   

  קרנות 
   ת קעו להש 

משותפות  
  ת בנאמנו 

 ל בחו" 

 האחרון יםהעסק ביום הערך, לנייר קבענש וןיהפד שער לפי -
 .ק מוסדר בו הוא נסחרבשו ואח, לתאריך הדיוו בבורסה בחו"ל
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 )המשך( איתשבונהחת המדיניו קרייע - 2אור ב

 : משך(והתחייבויות )הים נכסהערכת  .ב
 

 ים:סחירתי בל כסיםנו רךות עירינ .ג

 

 - קונצרניות אגרות חוב  

 

 ומנים, כאשרי המזתזרימיוון על ה בוססלמודל המאם בהת
פקת המס הרנקבעים על ידי חב שיעורי הריבית להיוון

 , אשר זכתה וסדייםבית לגופים מציטוטי מחירים ושערי רי
 רסם ע"י הממונה.רז שפומכב

 עותההשקת דעוור בשוא אשר ומחהם להערכת שווי מתאבה
ית חורג משמעותהנייר ציות לכך ששווי ינדיקשנן אשר יכא

שלא ניתן עיל או אחת מהחלופות ל יפהמתקבל ל שוויהמ
  לעיל. ותפולחלהעריכו באמצעות אחת מה

 

 וקרנות  הון סיכון    קרנות 

   ה השקע 

, מוכר פיננסי מוסד של או הקרן של יםלדיווח תאםהב -

 .תחופל נהשל תחא שמתקבלים

רכת אם להעאו בהת אחת לשנה ומחהרכת מלהע תאםבה  -  תיומנ

 .תלשנה לפחואחת  ימיתשווי פנ

לא אופציות כתבי 

 אחרותת וסחירו

 

- 

 

 לשנה. חתא הבהתאם להערכת מומח

 חוזים עתידיים לא

 יםירסח

 

- 

 

רש צגת כהפשל כל עסקה, אשר מו גןהופ שוויה הע" ליםנכל

בות חייההתזוז יבקי ידעתה סכל הנון שהשווי המהובין 

נובעת מעודף זכות הית בגין העסקה. יתרת העתיד

ידיים מוצגת על הנכסים העת ותדייות העתיייבוחההת

 זכאים ויתרות זכות.בסעיף 

 וואותונות והלדקיפ
 
 

- 
 
 

כה זוה ידי החברה-לע נקבעוך שודל השערבהתאם למ
 ז.במכר

  
 

   

 ז או ממנפיק הנכס.סי האורנינהפוסד מהמיטוט ם לצבהתא - מורכבים   מוצרים
 ריך הדיווח. א טרם התקבל עד לת בידנד שהוכרז ו י ד  -    דיבידנד לקבל 

-ה  ם חירות לאחר יו חוב ס גרות ריבית והפרשי הצמדה של א  -   ת לקבלריבי
EX    לתאריך הדיווח. לום עד  יום התש וטרם עבר 

 
 פני תאריך הדיווח. ל   נה רו ח א ל   ורסם ד שפ נכללות לפי המד  -   יתרות הצמודות למדד 

 
ת הנקובות במטבע יתרו

ודות לשער מצאו  ץחו
 חוץ מטבע

 לתאריך הדיווח.   יג הידוע לפי השער היצ  -  
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 )המשך( שבונאיתחההמדיניות  עיקרי - 2באור 

 

 : נכסים והתחייבויות )המשך(הערכת  .ב
 

  והוצאות תוהכרה בהכנס  .ד

 
למעט הכנסות  דהיינו על בסיס צבירה, רותן,ועד היווצההכנסות והוצאות במ את הקרן כוללת

 .סיס מזומןם הנרשמות על ברימריבית פיגו

 
 חייבים  .ה

  
תקבול בפועל מן, במועד העל בסיס מזוישום הפקדות ייערך ר הממונה הוראותלבהתאם 

סכומים שהתקבלו  ליםם אינם כוליתרות החייבי 31.8.2019 –ו  31.8.2020 מיםלילאור זאת, 

 כספי.דוח הר תאריך הלאח

 
 
  באומדנים שימוש .ו

תאם לכללי שוק ההון ובה רשותדי י-קבעו עלבהתאם לכללים שנ בעריכת הדוחות הכספיים,

פיעים על הנתונים והערכות המש מש באומדניםההנהלה להשתאות מקובלים נדרשת חשבונ

ות ויות תלויכסים מותנים והתחייבר ננתונים בדביבויות, על הים של נכסים והתחהמדווחי

. ות הדיווחות והוצאות בתקופספיים וכן על נתוני הכנסכהם גילוי בדוחות השניתן ל

 מאומדנים אלה.ות להיות שונות התוצאות בפועל עשוי

 

 חרים )באחוזים(:מדדים נבהשינוי בור שיע .ז

 באוגוסט 31יום ב סתיימהשה לשנה 
2020           2019                   2018 

במדד המחירים דה( )ירייה ילשיעור הע
 0.49 (0.59) מדד ידוע( )לפי לצרכן

 
1.40 

 חליפיןה בשערהירידה( העלייה ) שיעור    
 (2.47) (4.52) חס לשקלבישל הדולר של ארה"ב 

 
0.39 
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 המשך()  החשבונאיתרי המדיניות יקע - 2באור 
 

  מיתיםע זכויות .ח

 
על ות בדוחות הכספיים להתחייבוי אין ביטויפים הצטברות נכסים ומשקת העמיתים זכויו -

שואת תיק בהתאם לת ותמשוערכ העמיתים תזכויו, 1.1.2011-מ החל. הקרןפי תקנות 
 .י ניהולכוי דמההשקעות של הקרן ובני

 
, המנוהל ןרלכל מסלולי הקכוללות חשבון מרכז  1.1.2011-ויות העמיתים החל מכז -

עמיתים בהתאם לתשואת תיק זכויות ה למועד המעבר לחישוב אשרול הכללי, במסל
זכויות  תרת עודף הנכסים עלווים את יפו בו סכומים המהזק(, נ1.1.2011עות )קרי השקה

בתשואת תיק  כההחשבון מזומתאריך זה  . החל31.12.10ריך העמיתים המשוערכות לתא
 0.9%-כה בעת ההפקדה במזוהחשבון ן, ניהול. כמו כ ימקרן ובניכוי דקעות של הההש

ים שלא למטרת ספע משיכת כיה. בעת ביצולולהמעביד בהפקדות לקרן על מסממרכיב 
שיכה בעת מ וזאת בגין העמיתים הזכאים 0.9%למים מהחשבון אותם למות, משוהשת

למים וש. מחשבון זה מכל מסלוליה ועל פי תקנונהל יק מהקרן עהפקדות המעסלמלוא 
ם את זכאותם לשנת שבתון, הקרן על כל מסלוליה אשר ממשי יתישתלמות לעממענקי הה

ר החשבון המרכז כאמו מסלוליה. שבונם בקרן על כלבחכון שלהם וי יתרת החיסניכב
 תקנון הקרן.פוף לאמור בתים בכלעיל, הינו חלק מזכויות העמי

 
 גבייתם או ם בחשבונות עםיללהשתלמות נכל ן ומהקרן וכן תשלומים שלאקרהעברות ל -

טברו ם סכומים שהצלליך, הדוחות הכספיים אינם כותשלומם לפי העניין. בהתאם לכ עם
 .תקבלו/שולמוה וטרם

 
 נונה מנגנוןבע בתקמול הממונה נקבע כי הקרן, תקת המנהלנים של החברה סגרת הדיובמ -

ון . במסגרת מנגנהיבויותיה לעמיתי הקרן תוכל לעמוד בהתחייכ איזון אקטוארי שיבטיח
ת ארי, בדיקה אקטוהמנהלת החברה רן, אחת לתקופה שתיקבע על ידיהק זה תבצע

יים יה רשאית לבצע שינותה המנהלת זו, הנהלת החברהה צאות בדיקובהתאם לתו
מת שלות החל מהמועד שלאחר הלשנת השתלמ יוצאיםעתידיים בזכויות העמיתים ה

 הבדיקה האקטוארית. 
 

ם וכן ליו 31.12.2008אמור ליום ת כוני, בדיקוות אקטואר חיצעצקרן ביצעה באמה -
לעמוד  ל יכולתה של הקרןועאקטוארי  רן קיים עודףבק אשר הצביעו כי 31.8.2013

ים עודף על בסיסו קי, אשר כאמורמאזן אקטוארי מיתי הקרן. תחייבויותיה כלפי עבה
  .24.12.2018ן בתאריך וידירקטוראושר בו 31.8.2019נערך גם ליום   אקטוארי בקרן,

 
 31 יוגש עד ראש 31.8.20דוח אקטוארי ליום  עורכת המנהלת החברה הממונהשת לבק

  .כמבוקש 2020בר מצדב
 

 סכום מתוך. ש"ח מיליוני 2,454 -עומדת על סך של  31.8.2020ספי ליום העודף הכ רתית
 ארי.יזון אקטוהינם כספי א ש"ח מיליוני 149זה, סך של 

 
 רה המנהלת.עיסקי תאגיד של החבוח סעיף א' בדא'  לקוסף ראה חלמידע נ
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 בהוחייבים ויתרות ח – 3באור 

 גוסט באו  31ליום   

  2020  2019 

 ח"שאלפי   :מאוחד כבההר .א

     
 7,740  2,168  נד לקבלדיריבית ודיב

סמינרים  למורים תיכוניים, מורי קרן השתלמות
 146  -  שורצד ק-מסלול כללי-ילרג מסלולומפקחים 

 72  84  ים בע"מת למורים העל יסודילמוקרן השת
 3,904  138  אחרים

  ות חובהם ויתרהכל חייבי סך
2,390  11,862 

 
 

 באוגוסט 31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  לליכ

מסלול 
  הלכה

ול מסל
  ח”אג

לול מס
  כללי

מסלול 
  הלכה

סלול מ
 ח”אג

 לפי ש"חא 

            רכב לפי מסלולים:הה .ב

             

 4  27  7,709  -  7  2,161 ד לקבלריבית ודיבידנ
-ילול רגלמס -ותלמות למורים וגננקרן השת
 11  4,288  -  15  10,848  - רצד קשו-לימסלול כל

 וניים, מורילמורים תיכ תוקרן השתלמ
-ימסלול כלל-רגילסמינרים ומפקחים מסלול 

 -  146  -  -  -  - ורצד קש

   13  59  -  10  74 יםל יסודיהעמורים ות לקרן השתלמ

 -  93  3,811  -  -  138 אחרים

            

 15  4,567  11,579  15  10,865  2,373 חובה כל חייבים ויתרותסך ה
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 חוב סחירים יסנכ – 4באור 

 מאוחדההרכב    .א

 וסט באוג 31ליום   

  2020  2019 

 "ח שאלפי   

     

 2,817,801  3,247,839  ממשלתיותאגרות חוב 

     :ב קונצרניותאגרות חו 

 3,495,001  3,421,844  ות להמרהשאינן ניתנ

  סחירים כסי חוב נסך הכל 
6,669,683  6,312,802 

 
 לפי מסלולים:  ההרכב .ב
 
 

 גוסטבאו 31יום ל 
 2020  2019 

 

ול מסל
  יכלל

מסלול 
  הלכה

ול סלמ
  ח”אג

מסלול 
  כללי

מסלול 
  כההל

מסלול 
 ח”אג

 ש"חי אלפ 

            

             

 9,490  132,384  2,675,927  8,334  157,259  3,082,246 יותתאגרות חוב ממשל

            ת חוב קונצרניות:אגרו

 4,155  98,803  3,392,043  3,645  92,921  3,325,278 להמרהות נתישאינן נ
סך הכל נכסי חוב 

 13,645  231,187  6,067,970  11,979  250,180  6,407,524 סחירים
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 אינם סחיריםחוב ש נכסי – 5באור 
 

 : ב מאוחדכההר .א

 וסטגבאו 31ליום   

  2020  2019 

 ח”שאלפי   

     ות:וב קונצרניח תאגרו
 237,969  150,979  המרהשאינן ניתנות ל

 18,445  15,238  פקדונות בבנקים

 78,847  67,817  יתיםעמל הלוואות

 424,727  375,943  אות לאחריםהלוו

     

  שאינם סחירים  סי חובסך הכל נכ
609,977  759,988 

 
 

 ב לפי מסלולים:ההרכ .ב

 

 באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 

 

 סלולמ
  כללי 

 מסלול
  ההלכ

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 ש"ח  אלפי 

            

            גרות חוב קונצרניות:א

 99  139  237,731  72  96  150,811 רהשאינן ניתנות להמ

 -  -  18,445  -  385  14,853 בנקים קדונות ביפ

 -  -  78,847  -  -  67,817 הלוואות לעמיתים

 -  -  424,727  -  -  375,943 לאחרים וואותהל

            
אינם  ב שחו  הכל נכסי סך

 99  139  759,750  72  481  609,424 חירים ס

 
 
 ים נוספים : פרט .ג

 40,000-, סכום ההלוואה הועלה ל2017 וארל מפברהחלעמית.  ש"ח 25,000 הלוואות של עד רן מעניקההק
נה משת מודות ונושאות ריבית פרייםוואות אינן צההל 7/7/2010ום מירן החלטת הנהלת הק על פי"ח. ש

  חודשים. 36עד  12 ופה שללתק 1%וס מינ
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 מניות – 6באור 
 

   חד:ההרכב מאו  .א

 טבאוגוס 31ליום   

  2020  2019 

 "חאלפי ש  

 3,253,062  3,795,917  סחירותמניות 

 149,941  223,076  ותרמניות לא סחי

  יותכל מנסך ה
4,018,993  3,403,003 

 
 
 
 
 מסלולים: ההרכב לפי .ב

 
 

 סט אוגו ב 31ם ליו  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 לו מסל
  כללי 

מסלול 
  הלכה

ול מסל
 ח ”אג

 ח " ש אלפי 

            

 18  817  3,252,227  10  1,214  3,794,693 ירותיות סחמנ

 -  -  149,941  -  -  223,076 ניות לא סחירות מ

            

 18  817  3,402,168  10  1,214  4,017,769 סך הכל מניות
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 קעות אחרות הש -  7אור ב

 

 : מכשירים נגזרים .ד
 ם לתאריך הדוחים הפיננסיישל הנכס ג במונחי דלתאנטו לנכס הבסיס, המוצכום החשיפה, להלן ס

 י:פהכס

 

 

 חדש.מוין מ *

 

 

 

 

 באוגוסט 31ליום   

  2020  2019 

      ש"ח אלפי  :מאוחד רכבהה .ג
     השקעות אחרות סחירות

 2,379,184  2,361,121  נות סל קר

 541,722  479,173  רנות נאמנותק

 88,578  173,760  מוצרים מובנים
 -  564,024  ריםים נגזשירמכ

 923  3,631  בי אופציה כת

  3,581,709  3,010,407 

     חירותסן עות אחרות שאינהשק

 1,352,669  1,707,194  קרנות הון סיכוןשקעה וקרנות ה

 9,554  32,565  גזריםמכשירים נ

 -  131,272  וצרים מובניםמ
 27,030  11,887  כתבי אופציה 

 644  150  ותאחר

  1,883,068  1,389,897 

     

  תסך הכל השקעות אחרו
5,464,777  4,400,304 

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

      אלפי ש"ח   

 * 13,788  570,688  תמניו

 (1,752,078)  (1,645,578)   בע זרמט
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 ת )המשך(אחרו ותהשקע -  7אור ב

 

 

 רים  :  ם נגזמכשירי .ב
 דוח הכספי:יים לתאריך הים הפיננסשל הנכסנחי דלתא וצג במומסיס, הטו לנכס הבהחשיפה, נ סכום להלן

 
 

ט באוגוס 31ליום    

 2020  2019 

  כללי  מסלול 

 סלולמ
  הלכה

 מסלול
  לי כל מסלול  ח ”גא

מסלול 
  הלכה

מסלול 
ח ”אג  

 אלפי ש"ח  

            

 -  -  * 13,788  -  -  570,688 ניותמ

 -  (7,759)  (1,744,319)  -  (23,940)  (1,621,638) מטבע זר
 
 

 
 מוין מחדש. *

  באוגוסט  31ליום  

 2020  2019  

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 למסלו 
  ח ”אג

 וללמס
  כללי 

 מסלול
 הלכה

 מסלול אג"ח 

ש"חי פאל   

          לולים: רכב לפי מסהה .א
 

           
 

           רותקעות אחרות סחיהש

 - 184,100  2,195,084  89  254,684  2,106,348 קרנות סל 

 561 6,979  534,182  256  5,422  473,495 רנות נאמנותק

 101 2,132  86,345  171  4,948  168,641 מוצרים מובנים

 - -  -  -  -  564,024 ם ריזם נגמכשירי

 - -  923  -  -  3,631 אופציה  ביכת

 3,316,139  265,054  516  2,816,534  193,211 662 

           

           ינן סחירותשאחרות א השקעות

 - -  1,352,669  -  -  1,707,194 יכוןהשקעה וקרנות הון סות קרנ

 - 15  9,539  -  206  32,359 מכשירים נגזרים 

 - -  -  -  -  131,272 מובניםמוצרים 

 - -  27,030  -  -  11,887 י אופציה כתב

 - -  644  -  -  150 אחרות

 1,882,862  206  -  1,389,882  15 - 

           

 662 193,226  4,206,416  516  265,260  5,199,001 אחרותהשקעות כל ך הס
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 זכאים ויתרות זכות - 8ור בא

 :מאוחד רכבהה .א

 גוסט באו  31ליום  

 2020  2019 

 ש"ח אלפי  

    

 1,828  886 צד קשור –ה מנהלת חבר

 1,795  2,023 צד קשור -החינוך משרד

 1,535  810 מעסיקים

 -  6 ים שונ

 * 451  675 וסדותמ

 3  3 מישור

 5,064  494,672 נגזרים םין מכשיריגבויות בהתחיי

 * 17,654  18,651 אוגוסט ים ונלווים בגין משתלמ
וניים, מורי סמינרים למורים תיכ קרן השתלמות

 -  7 קשור צד-כללי מסלול -צרמקומסלול  -פקחיםומ
נרים ים, מורי סמירים תיכוניקרן השתלמות למו

 984  1 צד קשור-המסלול הלכ-מסלול רגיל -פקחיםמו
ם, מורי סמינרים יכונייקרן השתלמות למורים ת

 24,868  25,402 שורקצד -מסלול כללי-לול רגילמס -ומפקחים

 -  13,894 ים לשלם בגין השקעות סכומ

    

 54,182  557,030 ת זכותכאים ויתרו הכל ז ךס

 
 
 
 מחדש.מויין  *
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 )המשך( זכאים ויתרות זכות - 8באור 
 
 

 מסלולים: לפי ב ההרכ .ב
 
 

 וגוסטבא 31ליום  

 2020  2019 

 

מסלול 
  יכלל

מסלול 
  הלכה

מסלול 
  ח”אג

מסלול 
  יכלל

ל מסלו
  הלכה

מסלול 
 ח”אג

 "חאלפי ש 

            :םימסלולההרכב לפי  .א

             

 4  147  1,677  3  158  725 צד קשור –ה מנהלת חבר

 25  -  1,770  25  -  1,998 צד קשור -משרד החינוך

 -  -    -  -  6 שונים 

 -  -  1,535  -  -  810 מעסיקים

   1  * 450    2  673 מוסדות

 -  -  3  -  -  3 מישור

 -  -  5,064  -  151  494,521 ריםנגזהתחייבויות בגין מכשירים 

 -  -  *17,654  -  -  18,651 סטגוין אווים בגשתלמים ונלומ
ורים תיכוניים, מורי למקרן השתלמות 

-מקוצרלול מס -ם ומפקחיםיינרסמ
 -  -  -  -  -  7 צד קשור-לליכמסלול 

יכוניים, מורי מורים תלמות לקרן השת
ל  מסלו-לול רגילמס -ים ומפקחיםסמינר

 -  -  984  -  -  1 קשורצד -לכהה
מורי  ם,ות למורים תיכונייקרן השתלמ

  מסלול-מסלול רגיל -סמינרים ומפקחים
 -  -  24,868  -  -  25,402 צד קשור-לליכ

לול מס  -ננותים וגורת למקרן השתלמו
 -  -  4,288  -  -  10,848 צד קשור -סלול הלכה מ-רגיל 

 למסלו-גננותקרן השתלמות למורים ו
 -  -  11  -  -  15 אג"ח  סלולמיל רג

 -  -  -  11  323  13,560 ים לשלם בגין השקעות סכומ

            

 29  148  58,304  39  634  567,220 ך הכל זכאים ויתרות זכותס
 
 חדש.ן מימוי *
 

 טו, נותראח הכנסות – 9 באור
אות בגין העברות הוצואחרות נות רות מקרגין העבם, הכנסות בית על חובות מעסיקיבעיקר לריב חסתיימ

 ות אחרות.לקרנ
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 יהולנ דמי – 10אור ב
 

 סלולי השקעה:מ פירוט דמי הניהול לפי .א
 נכסיםה דמי ניהול מסך

 
 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2020  2019  2018 

 ח"פי שלא ההרכב:

 20,305  21,077  22,130 כלליל מסלו

 516  609  710 הלכהמסלול 

 22  21  20 ח”אגול מסל

 20,843  21,707  22,860 ניהול סך הכל דמי

 פרטים נוספים ב. 

ל ע ן אשר משולמותחברה המנהלת, לכיסוי הוצאות הקרמי ניהול להקרן משלמת ד 1.1.2011-החל מה
 על ידי הקרן.הוצאות שולמו עד המו עד לאותו ת.לברה המנהידי הח

 
 מיתיםעיהול משיעור דמי נ . ג

 
 באוגוסט 31ביום מה ישהסתי לשנה

 2020  2019  2018 

 
 באחוזים                    

      דמי ניהול מסך הנכסים
ל פי הול שהחברה מנהלת רשאית לגבות עור דמי הנישיע

 2.00 הוראות הדין
 

2.00 

 

002.  
      :החברה המנהלת בפועלממוצע שגבתה  יהולי נדמשיעור 

 0.15  0.14  0.14 יול כללמסל

40.1  0.14 לול הלכה  מס   140.  

.140 אג"ח מסלול    0.14  0.14 
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 רותשיהוצאות י – 11באור 
 
 :אוחדמ .א
 

 באוגוסט 31מה ביום שנה שהסתייל  

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 ש"ח פילא  
יתרת נכסים  מתוךור שיע 

 מוצעתמ

 0.02  0.02  0.03  3,111  2,947  4,231  רךעיירות עמלות קניה ומכירה של נ
 0.01  -  -  1,152  266  -  רות ערךשל נייירה מי שמעמלות ד

 -  -  -  149  418  359  תוהוצאות בגין השקעות לא סחיר

             וני:עמלות ניהול חיצ

 0.08  0.12  0.14  11,452  17,191  22,174  עההשקת וה בקרנבגין השקע

 0.03  0.03  0.03  4,353  4,565  4,849  ** שראלחוץ לינכסים מגין השקעה בב
 -  -  -  118  8  7  רות ות אחעמל

 0.14  0.17  0.20  20,335  25,395  31,620  סך הכל הוצאות ישירות
 
 
 
 ללי:סלול כמ .ב

 

 באוגוסט 31הסתיימה ביום לשנה ש  

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
יתרת נכסים שיעור מתוך  

 עתממוצ

 0.02  0.02  0.03  3,039  2,833  4,115  רות ערךניי ומכירה של לות קניהעמ

 0.01  -  -  1,127  264  -  ירה של ניירות ערךת דמי שמעמלו

 -  -  -  149  418  359  סחירות בגין השקעות לאוצאות ה

             ניהול חיצוני: עמלות 

 0.08  0.12  0.14  11,452  17,191  22,174  עה בקרנות השקעה קהש גיןב

 0.03  0.03  0.03  4,190  4,454  4,657  ** לץ לישראמחו קעה בנכסיםבגין הש

 -  -  -  112  7  6  מלות אחרות ע

 0.14  0.17  0.20  20,069  25,167  31,311  אות ישירותהכל הוצ סך
 
 

 .יתילעקרן טכנולוגיה ן ניהול בגי* כולל דמי *
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 )המשך( הוצאות ישירות – 11 באור
 
 :הלכהמסלול  .ג

 
 

 וסטאוגב 31ביום  המשהסתיי לשנה  

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 ח אלפי ש"   
ם ייתרת נכסיעור מתוך ש 

 ממוצעת

 0.02  0.03  0.02  70  112  114  ומכירה של ניירות ערךעמלות קניה 

 0.01  -  -  25  2  -  רךע תי שמירה של ניירוות דמעמל

             עמלות ניהול חיצוני: 

 0.04  0.03  0.04  159  108  190  ראלש ים מחוץ לי קעה בנכסהשגין ב

 -  -  -  6  1  1  ת רוחמלות אע

 0.07  0.06  0.06  260  223  305  הוצאות ישירותסך הכל 
 
 
 
 :ח”אגמסלול  .ד

 

 באוגוסט 31ביום שהסתיימה  לשנה  

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
נכסים רת ית שיעור מתוך 

 ממוצעת

 0.01  0.01  0.01  2  2  2  ערך ניירותשל  ה ומכירהניעמלות ק

             ל חיצוני: ולות ניהעמ

 0.03  0.02  0.01  4  3  2  ים מחוץ לישראלבגין השקעה בנכס

             

 0.04  0.03  0.02  6  5  4  הוצאות ישירותכל סך ה
 
 

 
 השקעה ליתשואת מסלו – 12באור 

 

 

 ו  לית ברוטית נומינאה שנתתשו
 טסבאוגו 31ום בי הסתיימנה שהלש

   םיחוזאב

 2020  2019  2018  2017  2016  

תשואה ממוצעת 
ו נומינלית ברוט

 שנים 5-ל

 3.65  1.32  4.56  5.31  2.57  4.54 לימסלול כל

 2.68  0.16  3.31  5.62  1.13  3.29 סלול הלכה מ

 1.68  1.67  1.86  1.14  3.28  0.49 ח ”מסלול אג
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 םקשורי דדיםוצ ייןנעי לסקאות עם בעוע תיתרו – 13 באור
 
 בעלי עניין וצדדים קשורים  יתרות עם .א
 

 וגוסט בא 31ליום  

 2020  2019 

 "ח ש אלפי ההרכב:

    

    

 (1,828)  (886) זכאים חברה מנהלת
מינרים ס תיכוניים, מורי מות למוריםרן השתלק-זכאים
 -  (7) כללי מסלול -מקוצר מסלול -יםומפקח

 סמינרים , מוריכונייםם תיירמורן השתלמות לק-םיזכא
 (984)  (1) ה מסלול הלכ-מסלול רגיל -יםומפקח
יים, מורי סמינרים נמורים תיכולקרן השתלמות -זכאים

 (24,722)  (25,402) מסלול כללי -מסלול רגיל -ומפקחים

 (1,795)  (2,023) משרד החינוך -זכאים

    : אחרים צדדים קשורים

 345,486  - ל פסגותשסל  ותדות בתעושקעה

    
 .ח(ש" אלפי 14 קודמת )שנהשור צד ק נה של בעל עניין אושוטפים במשך הש חובותשל  היו יתרותלא 

 

 בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקאות עם  .ב

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  

8602,2  חברה המנהלת דמי ניהול ל   07721,   843,20  

 282  501  494  )פסגות(שקעות מנהל הות  ליריש ותאצוה
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 מסים  - 14אור ב

ולפיכך הכנסותיה פטורות  2021 בדצמבר 31עד  רכי מס הכנסה בתוקףלצ קופת גמלשרה כוא הקרן .א
 .  ס הכנסהמ ( לפקודת2) 9בהתאם לסעיף ממס 

 
 1.1.2005ני כשו לפנרש ך זריםערת יירונוש מיממסה הכנסות נהכב' לפקודת מס 129בהתאם לסעיף  .ב

 .31.12.2004ד יאליים שנצברו עחייבות במס על הרווחים הר
 
במקור.  קודה בגין ריבית שנצברה ברכישה באג"ח שנרכשו שלאח' לפ 3על פי סעיף מס חייבת ב הקרן .ג

 .תשלוםרושמת הוצאות מסים במועד ה רןהקמהותיות  מחוסר
 

 :וחדאהמההרכב  .ד
 
 

 
 טוסוגבא 31 וםביימה יהסתה שנלש

 2020   2019  2018 

 "חאלפי ש 

ם בחו"ל במקור בגין נכסימס שנוכה   7,839  6,583  5,558 
      

 203  (61)  (421) ( בקיזוז החזרים) , נטוור בארץמס שנוכה במק

 187,4   26,52   5,761 
 

 
 הרכב לפי מסלולים:ה .ה
 
 
 

 באוגוסט  31שהסתיימה ביום  לשנה 

 2020 2019 2018 

 

 ולמסל
  ללי כ

 סלולמ
  מסלול כללי   הלכה

מסלול 
  הלכה

סלול מ
  כללי 

ל מסלו 
 הלכה

 "ח אלפי ש 

            

 205  5,353  238  6,345  298  7,541 גין נכסים בחו"ל מס שנוכה במקור ב
בקיזוז  ) נטו ,ץה במקור בארמס שנוכ

 -  203  -  (61)  -  (421) ( החזרים

            

 7,120  298  6,284  238  5,556  205 
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 ויות תלויותהתחייב – 15באור 

 
ות שפורטו בחוק בגין חובות של סיבבנ רןחייבות על הקל התמטי 1958ח ק הגנת השכר התשי"חו .א

 .רןהעברת כספים לקי במועדם על ידהם שלא סולקו מעבידים לעובדי

ש"ח  אלפי 4,118 -ך כבס יםמוערכ 31.8.2020ום לי ןהפרשות לקרות מעסיקים בגין יתרת חוב

 ורךע סרו לגבייה באמצעותמך חוב זה נואלפי ש"ח מת 1,652 -ש"ח(. סך של כ אלפי 3,121 -31.8.2019)

 אלפי ש"ח(. 2,062- 31.8.2019דין )

 

כמפורט  רותסחירות אח לא ובהשקעותשקעה בקרנות השקעה לההקרן התקשרה  31.8.2020ום עד לי .ב

ת הלא ו/או מנהלי ההשקעולי הקרנות לדרישה ממנהבהתאם ע קם תושסכוהת רתיה, למט בטבלה

 רות.סחירת האח

 31.8.2020ליום 

 "חש באלפי

  
 סה"כ התחייבות

שקע עד ליום הו
 המאזן

קריאות לאחר תאריך 
 ןהמאז

ך התחייבות ס
 שנותרה

 1,144,539 122,558 797,750 2,064,848 השקעה תקרנו

 11,999   92,119 104,119 ותהלוואות מותאמ

 1,156,539 122,558 889,870 2,168,967 סה"כ

 

רה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בבקשה לאישור עתרה החב 28.1.2020:ביום 66271-01-20ה"פ  .ג
ת משפט ביקש ות שהובאו בחוות דעת שריג. בילהמלצהמתווה לחלוקת העודף הכספי והכל בהתאם 

את עמדת רשות שוק ההון. בהמשך, הורה בית המשפט על המשך בירור ההליך בפני בית הדין האזורי 
 לעבודה. 

מיסודה של ארגון המורים )להלן: "עגור"( הגישה בקשה  שתלמות עגורקרן הה 2020במהלך יולי 
וענת עגור כי בניגוד הגישה עתירה לבג"צ במסגרתה ט , וכןלהצטרף כצד להליך בבית הדין לעבודה

לקרנות, עגור נמצאת על סף העדר איזון אקטוארי. עגור עתרה לבג"ץ וביקשה שבית המשפט העליון 
גור באותו מצב של עודף אקטוארי כפי הקרנות. הקרנות להעמיד את עיורה למדינה, בין היתר, 

המדינה במסגרת הבג"ץ  גדות לטענות עגור שהועלו כנגדומתנ מתנגדות לבקשה של עגור לצירופם לתיק
שהוגש על ידי עגור. הודעה מתאימה מטעם הקרנות תימסר לערכאות המתאימות. נכון למועד עריכת 

 להתקבל.המנהלת ן קשה להעריך את סיכויי בקשת החברה מדינה ועל כהדוח, טרם נתקבלה עמדת ה
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 המשך(  ) התחייבויות תלויות -15באור 
 

הומצאה למשרדי הקרנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית  17.5.2020יום : ב 22866-05-20ת"צ  .ד
קש על פי המבו השתלמות.חברות המנהלות קרנות  12התביעה הוגשה כנגד קרנות המורים ועוד 

בבקשה, מתבקשים סעדים שונים כנגד הנתבעות, כאשר נטען כי כל הנתבעות סיווגו בטעות הפרשות 
שתלמות כחייבות במס. בקציר האומר, התובעים טוענים כי כלל שהועברו בעבור עמיתי קרנות הה

שבות ם שהן מחקרנות ההשתלמות הנתבעות מחשבות באופן שגוי את תקרת הטבת המס וזאת משו
ת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.  לטענת התובעים, הבסיס לטעות החישובית אצל את תקר

המחשב את זכויות העמיתים הח.מ.( תוכנת כך שאצל כלל הנתבעות "המחשב )הנתבעות מקורו ב
בצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו מתואם עם הוראות החוק השונות בקשר עם החישוב ופגע 

. עוד טוענים התובעים, כי בחלק מן המקרים תוקנה הטעות ותוכנת ית בעמיתים"ורה דרמטבצ
כי החברות המנהלות לא קיימו מיתים בגין העבר, וכן טוענים המחשוב לעתיד מבלי לפצות את הע

בקרות מתאימות. הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הועברה לחברת הביטוח ובתיאום עם החברה 
 רנות המורים. נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים, החברהלייצג את ק ןמונה עורך דיהמנהלת 
 אפשרית בשלב זה.לת אמיתית להעריך את השפעתן העודנה לומדת את הטענות ללא יכו המנהלת

 
 

 ףומידע נוס התפתחויות אחרות - 16באור 
 
 העמיתים זכויות .א

ומים ותשלן, זכאי לתנאים עם הקרתלמות מטשת הלשנ היוצא , עמיתקרן זכויות הינהקרן ה

 תאגיד. סקי' פרק א' לדוח עיאה פירוט בחלק ברנון הקרן. ים בתקהקבוע

 נגיף הקורונה .ב

 "הקורונה" ברחבי העולם. כחלק של מגפת וירוסהתפרצות  חלה 2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

בדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת ראל, והקורונה ביש יףבלימת התפשטות נגמתהליך 

הבריאות הישראלי סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל הציבור , במסגרתם פרסם משרד צעדים

לעניין למידע נוסף  בפרט. ועל שוק ההון המשק בכללות ידי על פעיליבישראל, אשר השפיעו באופן מ

 2.2סעיף ראה  הקרןרונה והשלכה על נכסי יף הקוודדותה עם נגתמות שנקטה החברה במסגרת הלפעו

 המנהלת. של החברה הדירקטוריוןבדוח 

 


