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 מאפיינים כלליים של קרן ההשתלמות  .1

 תאור כללי 

 המסלול המקוצר–  וגננות קרן השתלמות למורים  שם הקרן: 

החברה מוגבלת בערבות "החברה"(.  -)להלן מ”חברה מנהלת בע למורים וגננותקרנות השתלמות שם החברה המנהלת: 

 ואין לה הון מניות. 

 

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

 .הסתדרות המורים( 50%-מדינת ישראל ו 50%מחזיקי אמצעי השליטה לפי חלקם היחסי )הצבעה באסיפה הכללית: 

 

 . 1965 -מועד הקמת הקרן 

 סוג ומספר אישור קופת גמל באוצר שיש לקרן 

 שם הקרן מס' אישור האישורסוג  סוג העמיתים
 מסלול כללי -המסלול המקוצר– קרן השתלמות למורים וגננות 284 קרן השתלמות שכירים
מסלול -המסלול המקוצר– קרן השתלמות למורים וגננות 2039 קרן השתלמות שכירים

 הלכה
מסלול -המסלול המקוצר– קרן השתלמות למורים וגננות 2040 קרן השתלמות שכירים

 אג"ח 
 

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

 000-0284-00000000000284-520027251–  מסלול כללי  א. 

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

 000-2039-00000000000284-520027251–  הלכהמסלול ב.      

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת -2012תחיל פעילות  נובמבר 
להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף ו היהודיתלכללי ההלכה והכל בכפוף  , לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

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

 000-2040-00000000000284-520027251-ח ” אג מסלול   . ג 

מסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג, לרבות אגרות חוב, כתבי מנכסי הלפחות  75%- 2012תחילת פעילות נובמבר 
על מדדי אג"ח, קרנות השקעה  קרנות סלחודשים,  3התחייבות, שטרי הון, הלוואות, מק"מ, נע"מ, פיקדונות מעל 

 3עד  פיקדונות ב , זומן מ יתרת הנכסים תושקע ב מתמחות ונגזרות על מכשירים אלה.  מתמחות, קרנות נאמנות 
לא מסלול ה נכסי בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. החברה המנהלת ו על פי שיקול דעתה של , ובמט"ח  חודשים 

 . במניות   קעו ש יו 
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 למסלול המקוצר תנאי ההצטרפות 

או מוכרים בפיקוח משרד  רשמייםעמיתי הקרן הינם עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך 

 החינוך או משרד ממשלתי אחר. 

קרן המסלול מיועד למורים אשר מקבלים את שכרם על פי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצטרף ל

 ומורים במשרה חלקית בשנת שבתון(. 55מסלול רגיל )בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל -וגננות השתלמות למורים

 שיעורי הפרשות לקרן 

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

 על ידי המעסיק.  %7.5בשיעור 

 

 ים במסמכי יסודשינוי 

 של הקרן תקנוןשינויים ב 

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

 לתיקון תקנוני הקרנות במסגרתה התבקש הממונה דאז לאשר את השינוי המפורט להלן:  

לפתוח את  , במטרההמסלול המקוצר קנון קרןתל הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף – נוסף הלכה מסלול הוספת

מסלול ההלכה החדש ייקרא "קרן השתלמות למורים  שערי הקרנות בפני אוכלוסייה נוספת של עובדי הוראה שומרי הלכה.

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

 קעה המוצעת של מסלול ההלכה החדש:  מדיניות ההש

ברשותו של הרב  היהודית ההלכה לכללי ובכפוף הדין להוראות בכפוף שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי"

 חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה בסמכותה תהיינה במסלול  ההשקעות. אריה דביר

 ההלכה  לכללי כפופות בו שההשקעות בכך מוגבלת במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים עבור בנאמנות לפעול

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

 ".אופציות וכיוצא באלה תתבצע באג"ח ממשלתיות ויצירת חשיפות למניות באמצעות חוזים, 

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

 .ן הקרןנכון למועד הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנו
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 ניתוח זכויות העמיתים .2

 יחס נזילות  2.1
 ממנה מתוך כלל נכסי הקרן.שיעור הסכומים שהעמיתים בקרן רשאים למשוך 

 
   

באוגוסט   31ליום   
2020 

 

  %  

 
   62.54  מסלול כללי 

   55.58 הלכהמסלול  

   87.05 מסלול אג"ח
 

 
 

  משך חיים ממוצע בחסכון . 2.2
 . משך החיים הממוצע של התחייבויות הקרן כלפי עמיתיה שחסכונותיהם טרם הבשילו

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

 שנים    

 
    2.08  מסלול כללי 

    2.50 הלכה  מסלול 

    1.55 "חאג   מסלול 
 
 

 

 "פבשנת הלימודים תש)מאוחד(  שינוי במספר חשבונות העמיתים .2.3
 

 לסוף השנה
 

(31/8/20) 

 השנה  נסגרו
 
 

  נפתחו
  השנה

 

 לתחילת 
 השנה

(01/9/19) 

 חשבונות עמיתים
 

 העמיתיםסוג 
 שכירים 14,916 1,803 1,230 15,489

 

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

  באוגוסט  31ליום 
2019 2020  

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 

מספר 
 חשבונות

 

 חשבונות פעילים 7,861 475,552 7,082 412,777
 חשבונות לא פעילים 7,628 293,290 7,834 285,461
 סה"כ 15,489 768,842 14,916 698,238
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 דמי ניהול  .3

 שיעור דמי הניהול 

 הכספיים  השיעור של דמי הניהול של הקרן בהתאם לדוחות: שיעור דמי הניהול שנגבו מעמיתי הקרן בשנת החשבון הינו 
מתבסס על יתרת הנכסים הממוצעת במהלך השנה ו הלןבטבלה להקרן הינו כמפורט השנתיים של החברה המנהלת של 

 ומתחשב בעדכון הפרשה להוצאות שנרשמו בדוחות הכספיים.

 

 

לשנה 
שהסתיימה ביום  

  2020באוגוסט  31
  באחוזים 

 

   
שיעור דמי הניהול שהקרן רשאית לגבות על פי הוראות 

  2.00 הדין

   : ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועלדמי ניהול שיעור 

   מסלול כללי 

.110 מסלול הלכה     

.110 אג"ח  מסלול    

 110.   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שהסתיימה ביום  לשנה
  2020באוגוסט  31
 באלפי ש"ח  

    
 במסלולים מהעמיתים הנגבות הישירות ההוצאות סך

     : הינם , הניהול לדמי נוסף

  

   1,347 כללי  מסלול

   11 הלכה   מסלול

   1   "חאג מסלול
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   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4

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

קבלות על סמך הנתונים, המשתנים מעת לעת, של ההשקעה המותרים. החלטות ועדת השקעות וצוות ההשקעות מת
המגזרים המרכיבים את שוק ההון והכספים. התשואה המושגת במגזרים השונים נבחנת הן ביחס לתשואת השוק בכל אחד 

 ממגזרי ההשקעה והן ביחס לנתונים המקרו והמיקרו כלכליים במשק.
  

 ת ההשקעות שנקבעה על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות. הקרן משקיעה, על פי הוראות התקנות הנ"ל ובהתאם למדיניו
 
 תאור התפתחויות בכלכלה והשפעתן על מדיניות ההשקעה של הקרן  4.1

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

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

בסין והברקזיט באירופה. בהתאם להתפתחויות הנ"ל, הבנקים המרכזיים ברחבי העולם החלו בהפחתות ריבית 

ובתכניות הרחבה כמותיות, מה שהוביל גם לירידה חדה בתשואות האג"ח בעולם ומצד שני לעלייה חדה במדדי המניות 

כאשר הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים עם   2020-. אך הסיפור האמיתי החל ב2019עם סגירת שנת 

התפרצות נגיף הקורונה בסין ומשם אל כל העולם. ככל שעברו היום, ממשלות העולם החלטו לנקוט בפעולות לסגירת  

החריפו כאשר במהלך חודש  גבולות וריחוק חברתי בתהליך של שגבר ככל שנתוני המקרים והמוות עלו. כך, ההגבלות 

מרץ, רוב מדינות העולם בהן הנגיף התפרץ נקטו במדיניות של סגר כללי. ההשלכות על הפעילות הכלכלית היו דרמטיות 

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

ו בחדות, אך עם התגובה המאסיבית של הבנקים המרכזיים והממשלות השווקים  הפעילות הכלכלית, שוקי המניות ירד

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

כלית במהלך התקופה הנסקרת אותתו עד כמה המשבר הבריאותי אליו נכנסנו הביא לפגיעה עצומה בפעילות הכל

הגלובאלית. כאמור, כפועל יוצא, בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם החלו לפרוש תכניות הרחבה בהיקפים חסרי 

תקדים בניסיון להתמודד עם המשבר הקורונה ותמוך בפעילות הכלכלית עד כמה שניתן. בשלב הראשוני הבנקים  

ות של הרחבה כמותית ללא מגבלות על הכמות. בשלב  המרכזיים בהובלת הפד חתכו את הריביות והחלטו לנקוט במדיני

השני, הממשלות החלטו לנקוט במדיניות פיסקאלית מרחיבה תוך הגדלת הגירעונות. הממשלות נקטו במספר רב של 

פעולות אשר כללו העברת כספים ישירה לאזרחים ועסקים, מתן הלוואות ומענקים לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה 

שלומי מסים ואגרות. עצירת הפעילות הכלכלית גבתה מחיר כבד משוק הנפט על רקע הפגיעה בביקוש  מוגברים ודחיית ת

 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 בחלק זה 

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

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

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

 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 המנייתי 

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

 
 ביצוע השקעה בקרנות השקעה והשקעות ריאליות: 

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

בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות חלקן  המסלול הכללילהרחבת השקעותיהם של 

מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות  בתשתיות ו/או

שנים( המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא  10-20ארוכות טווח )

  ממשיכה  החברה .קורלציה להתנהגות השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב

 . לעיל האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון

 

  מיליון ש"ח בתחילת 49.7-מסך של כ עלה במסלול הכללי הלא סחירות  אלטרנטיביותה ההשקעותשווי  היקף

הדוח תקופת לסוף  המסלול הכללימנכסי  8.37%-ומהווים כ תקופת הדוחמיליון ש"ח לסוף   64.5-לסך של כ השנה

ראה פירוט ההשקעות )התקופה וזאת כתוצאה מביצוע השקעות נוספות בשנה האחרונה  בתחילת 7.30%-לעומת כ

 .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

.  31.8.2019אלפי ש"ח ליום  679,808אלפי ש"ח לעומת  747,862  הסתכמו לסך של 31.8.2020נכסי הקרן נטו ליום 

ומצבירה  4.19%מיליון ש"ח בהון צבור של נכסי הקרן, הנובע מתשואה חיובית נומינלית ברוטו של  68 -גידול של כ

 מיליון ש"ח .  39 -חיובית, נטו של כ

מסך נכסי הקרן לסוף תקופה לעומת  82.20% -יקר השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כנכסי הקרן כוללים בע

 בתחילת שנה.   81.45%

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

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

 המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות".

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

 בקרנות השקעה, קרנות הון סיכון ומכשירים נגזרים. 

 , הלוואות מותאמות, הלוואות לעמיתים  ובלתי סחיר קונצרניב מאג"ח מורכ סחירים שאינם חוב נכסי סעיף
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 מגמה זו נבעהבסופה.  3.05% -בתחילתה ל 3.98%במהלך השנה משיעור של   קטן זה סעיף פיקדונות בבנקים. 

והאג"ח  אשר חלקם הושקעו מחדש   , הלוואות מותאמותפירעונות בהתאם ללוחות הסילוקין של הפיקדונותמ

 אחרים וחלקם הושקעו במסגרת נכסי החוב הלא סחירים בדרך של מתן הלוואות מותאמות. באפיקים

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

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

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

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול: .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות   

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

 2%- 38% 36% 42%-30% 39%-27% מניות 

 3%- 16% 13%     מניות ישראלמתוך זה 

 0% 22% 22%     מתוך זה מניות זרות 

 1% 18% 19% 22%-12% 25%-15% אגרות חוב ממשלתיות 

 0% 28% 28% 42%-30% 38%-26% אגרות חוב קונצרניות 

 2%- 6% 4% 8%-0% 12%-2% מזומנים ופקדונות 

 2% 10% 12% 13%-3% 18%-8% השקעות אלטרנטיביות 

   100% 100%     סה"כ

 2% 29% 31%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 11%- 13%- 21%-9% 22%-10% גידור

 1% 18% 19%     חשיפה למטבע חוץ נטו 

 

 הלכהמסלול  . 4.2

 מדיניות ההשקעה: .א

הפעילות במסלול ההשקעות ההלכה דומה בהסתכלות של חלוקה לפי אפיקים לפעילות במסלולי הכללי )למעט  

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

ערך אשר מותרים להשקעה על פי המכון לכלכלה עפ"י ההלכה, בהתאם למדיניות ונהלים כפי שנקבעו או יקבעו 

 מעת לעת על ידי הנהלת החברה.

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

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

 חשבון הגדלת החשיפה באפיק עו"ש והאג"ח הממשלתי. 

 

 הינם: מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

ליום   ש"חאלפי  15,831אלפי ש"ח לעומת סך של  18,837הסתכמו לסך של  31.8.2020יום נכסי המסלול נטו ל 

31.8.2019  . 

ומצבירה   3.38%ש"ח בהון צבור של נכסי הקרן, הנובע מתשואה חיובית נומינלית ברוטו של  מיליון  3-גידול של כ

 ש"ח .  מיליון 2.4 -חיובית, נטו של כ

מסך נכסי המסלול לתחילה לעומת  90.92%-השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כנכסי המסלול כוללים בעיקר 

 לסוף תקופה.  93.41%

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

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

 יק" וכן את "סיכון הנזילות".המנפ
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 וקרנות נאמנות .  קרנות סלהשקעות אחרות כוללות  באפיק הסחיר, השקעה  ב

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

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

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

 
 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%- 16% 13%     מתוך זה מניות ישראל

 7% 17% 24%     מתוך זה מניות זרות 

 1% 28% 29% 22%-12% 31%-21% אגרות חוב ממשלתיות 

 2%- 30% 28% 42%-30% 40%-28% אגרות חוב קונצרניות 

 3%- 9% 6% 8%-0% 12%-2% מזומנים ופקדונות 

   100% 100%     סה"כ

 6% 18% 24%     חוץחשיפה למטבע 

 3%- 1%- 4%- 21%-9% 21%-9% גידור

 3% 17% 20%     חשיפה למטבע חוץ נטו 

 

 

 ח ”אגמסלול   . 4.3

 מדיניות ההשקעה: .א

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

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

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

 

 הינם:  מסלולרכב נכסי ההשינויים העיקריים בה .ב

אלפי ש"ח ליום   2,599 אלפי ש"ח לעומת סך של 2,143 הסתכמו לסך של 31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

31.8.2019  . 

אלפי ש"ח  477-מצבירה שלילית, נטו של כ אלפי ש"ח בהון צבור של נכסי הקרן, הנובע  456 -של כ קיטון

 . 0.88%תשואה חיובית נומינלית ברוטו של בתוספת 

מסך נכסי המסלול  86.15%-נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני סחיר המהווים כ

קרנות ו תל בונד קרנות סלמסך נכסי המסלול לתחילת תקופה וכן השקעה ב 82.15%לסוף תקופה לעומת 

 לתחילתה.  11.59%לעומת  לסוף תקופהמסך נכסי המסלול  5.60%-סחירות המהוות כ נאמנות אג"ח

 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% 

60% 62% -2% 

 1% 32% 33% אגרות חוב קונצרניות 

 1% 6% 7% 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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 ניהול סיכונים .5

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

 נזילותסיכון  . 5.1

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

 כתוצאה מחשיפה לגורמי סיכון מועטים .

 בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה זו.  רןהנהלת הק
ה היקף ההשקע .עמיתים ת זכויותיכמשמתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  רןהקשל נזילות ה צרכי

      .מסלוליםבנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים של ה
הוא נמוך יחסית וביכולתה  רןכמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקרן יודגש כי מרבית נכסי הק

 קל ומהיר. לממש נכסים באופן

תיאור עסקי  בדוחלו'  סעיף בנוגע למדיניות ניהול הסיכונים ותיאור השיטות וההערכות של החברה המנהלת, ראה 
 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

 
  2,084 18,827 665,460 נכסים נזילים וסחירים 

  5 - 4,870 מח"מ עד שנה
  7 3 18,657 מח"מ מעל שנה

  47 7 58,875 אחרים 
 747,862 18,837 2,143  
 

 

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

 

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

 
    142.27  מסלול כללי 

    179.84 הלכהמסלול  

    111.72 מסלול אג"ח
      

 

 .  יחס נזילות 5.1.3

 . עיל ל   2.1ראה סעיף  

 

 סיכוני שוק  . 5.2

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

 הצפויים בשיעורי התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי ההשקעה עפ"י המגמות.  
נייר הערך )אגרות חוב,  אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג 

 עשויים להניב רווחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה. בפרמטרים כלכלייםלים  חשינויים הכאשר  מניות(,
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 סיכון מדד וסיכון מטבע . 5.2.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולדה של  לום לפי בסיס הצמדה כלשהואין התחייבות לתש קרןל
 מושקעים קרן. נכסי הקרןהדרישה לעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי ה

והן באפיקים שאינם  באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה הן
כלכליות תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים   ובתקופות בהן הצפי והערכות המאקרצמודים וזאת 

חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ )ללא הצמדה( ובחו"ל )שינוי שווין ההוגן  
ים של  כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין(. ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכלי

 חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי. 

בהתאם  קרןהיקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של ה
למגמות והשינויים החלים בשוק ההון ית הסיכון ובכפוף ילהערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמ

 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 לשיקולים 
והכספים. שער הדולר בארץ עשוי להיות הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון 

מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ 
רעון בתקציב והן השלכות של מחירי הסחורות בעולם. ילחו"ל וכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג

 חברות האשראי ביחס למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות. השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של
להלן( ולעניין פיזור   5.3.1לצורך עמידה במדיניות ההשקעות לעניין פיזור גיאוגרפי מצד אחד )ראה פיסקה 

   מטבעי מצד שני, מבצעת הקופה מעת לעת פעולות גידור של מטבע חוץ מול השקל הישראלי.

  

 2020 באוגוסט 31ליום  מסלול כללי  
 

 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  
     

 747,862 272,855 172,612 302,395 , נטוסך נכסי המסלול
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 43,879) ( 68,925) - 25,046 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  
     

 18,837 4,569 4,739 9,529 סך נכסי המסלול, נטו
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 761) ( 761) - - 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  
     

 2,143 48 939 1,156 סך נכסי המסלול, נטו
     

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

 סיכון ריבית . 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה  וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות אגרות חובההשקעה ב
לחילופין להשתנות  ( או עליית התשואות בשוקלהשתנות לרעה מחיר הנכס )עשוי  הלפדיון בשוק אשר בגינ 

בכפוף   החובנכסי גובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של  לטובה)ירידת התשואות בשוק(.
 לדירוג האשראי של הנכס. 

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

 2020 באוגוסט 31ליום  מסלול כללי  
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 2.46 ( 2.15) תשואת תיק ההשקעות
 

 

 2020באוגוסט  31ליום  הלכהמסלול  
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 3.23 ( 2.86) תשואת תיק ההשקעות
 

 

 2020באוגוסט  31ליום  ח” אג   מסלול 
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 תשואת תיק ההשקעות
 

(4.60 ) 5.40 

 

 

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

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

 ניתוח הרגישות כולל רק את הסעיפים שערכם מושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית.  (2)
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 עבור השקעות במכשירים הוניים  חשיפה לענפי המשקפירוט ה . 5.2.3

 מסלול כללי 

 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
 10.95 19,547 2,643 - - 16,904 בנקים
 3.44 6,133 640 - 179 5,314 ביטוח
 0.56 1,002 - 884 118 - ביומד

 23.35 41,675 36,639 - 667 4,369 טכנולוגיה 
 27.61 49,272 23,924 705 5,159 19,484 מסחר ושירותים

 15.44 27,563 1,513 5,710 3,119 17,221 נדל"ן ובינוי
 16.23 28,970 5,950 2,050 2,818 18,152 תעשיה 

 2.42 4,316 1,162 - 183 2,971 וגזנפט  

 100.00 178,478 72,471 9,349 12,243 84,415 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  

       משקענף  
 47.50 19 19 - - - טכנולוגיה 

 52.50 21 21 - - - מסחר ושירותים
       

 100.00 40 40 - - - 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  באלפי ש"ח  

       ענף משק
 100.00 2 - - 2 - נדל"ן ובינוי

       

 100.00 2 - - 2 - סך הכל 
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 אשראי  ניסיכו .  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. 

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

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

יכה בגין השקעה זו.  השקעות בדירוג אחר באפיק זה הן כתוצאה משינויים )ירידה( בדירוג שנעשו לאחר שהקרן מער
 הרכישה ועל פי מדיניות הדירקטוריון ניתן להחזיק בהם תוך מעקב צמוד של פורום חוב על המלצותיו. 

 

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

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

נמוך. לאור  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 עפ"י החלטת ועדת יזאת, ההשקעה בפ

 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  
 

  326,783 23,527 303,256 בארץ
  5,889 - 5,889 בחו"ל 

 309,145 23,527 332,672  

 

 

 

 

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

  9,149 3 9,146 בארץ
 

 

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

  1,859 12 1,847 בארץ
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 חלוקת  נכסי חוב לפי דירוג  . 5.3.2

 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 

 1,287 5,435 144,896 אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

 בדירוג: 
   

AA   433 3,216 127,256 ומעלה 
BBB   עדA  29,440 493 121 

 BBB 932 2 3-נמוך מ 
 3 - 732 לא מדורג 

 1,847 9,146 303,256 בארץ  סך הכל נכסי חוב סחירים 
 
 

   

    בארץ  סחירים   שאינם  חוב  נכסי 
בבנקים  אגרות חוב קונצרניות ופקדונות 

 ומוסדות פיננסים בדירוג: 
   

AA   11 - 6,151 ומעלה 
BBB   עדA  180 3 1 

 - - 55 לא מדורגים 
 - - 1,972 הלוואות לעמיתים
 - - 15,169 הלוואות לאחרים

 12 3 23,527 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

    
 1,859 9,149 326,783 סך הכל נכסי חוב בארץ

 - - 646 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  שווי נכסים  שווי נכסים  

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

ונכסי חוב אחרים  אגרות חוב קונצרניות 
 בדירוג: 

   

BBB  3,644 - - 
 - - BBB 2,245-נמוך מ 

    
 - - 5,889 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 אג"ח קונצרני כפי שנמדדו  

ספקת ציטוטי מחירים ושערי  בבורסה לני"ע בת"א. שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המ
 ריבית להיוון הנכסים השונים. 

 . ללות בגין כל אחת מקבוצות הדירוגלהלן טבלת הריביות הממוצעות המשוק 

 נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג
 

 2020 באוגוסט 31ליום 
 

  מסלול אג"ח  מסלול הלכה מסלול כללי  
  אחוזים  
 

AA   1.02 - 1.23 ומעלה  
A 8.49 8.49 8.49  

  - - 5.25 לא מדורג 
 

 

 

 

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

 2020  באוגוסט   31ליום   מסלול כללי 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים    סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 16.80 55,895 בנקים
 8.19 27,244 ביטוח

 0.40 1,330 טכנולוגיה 
 12.42 41,305 מסחר ושירותים

 10.47 34,840 נדל"ן ובינוי
 5.64 18,747 תעשיה 
 1.94 6,443 נפט וגז

 0.59 1,972 הלוואות לעמיתים
 43.56 144,896 אג"ח ממשלתי

 100.00 332,672 נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים   סך הכל
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 2020  באוגוסט   31ליום   הלכהמסלול  

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 14.42 1,319 בנקים
 8.62 789 יטוחב 

 0.01 1 טכנולוגיה 
 4.07 372 מסחר ושירותים

 8.76 801 נדל"ן ובינוי
 3.69 338 תעשיה 
 1.03 94 נפט וגז

 59.41 5,435 אג"ח ממשלתי

 100.00 9,149 ושאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב סחירים  
 

 2020  באוגוסט   31ליום   ח” מסלול אג 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 9.96 185 בנקים
 5.11 95 ביטוח

 0.11 2 טכנולוגיה 
 6.29 117 מסחר ושירותים

 5.59 104 נדל"ן ובינוי
 3.01 56 תעשיה 
 0.70 13 נפט וגז

 69.23 1,287 אג"ח ממשלתי

 100.00 1,859 סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים
 

 

 גיאוגרפייםסיכונים  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 
                    

 508,304  272  508,032  86,184  -  1,176  9,472  102,236  164,068  144,896 ישראל
 185,507  24,774  160,733  31,589  -  -  72,221  53,980  2,943  - ארה"ב

 22,029  -  22,029  -  -  1,388  13,654  5,962  1,025  - סין
 10,356  -  10,356  -  -  808  -  8,465  1,083  - גרמניה

 46,712  -  46,712  13,442  -  16,411  7,875  7,835  1,149  - אחר

 772,908  25,046  747,862  131,215  -  19,783  103,222  178,478  170,268  144,896 סך הכל
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 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 
                    

 14,303  -  14,303  1,322  -  -  3,832  -  3,714  5,435 ישראל
 3,404  -  3,404  -  -  -  3,364  40  -  - ארה"ב

 499    499  -  -  -  499  -  -  - סין
 205  -  205  -  -  19  186  -  -  - גרמניה
 426  -  426  -  -  220  206  -  -  - אחרים

                    

 18,837  -  18,837  1,322  -  239  8,087  40  3,714  5,435 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 
                    

 2,101  -  2,101  162  -  -  80  2  570  1,287 ישראל
 42  -  42  -  -  40  -  -  2  - אחרים

                    

 2,143  -  2,143  162  -  40  80  2  572  1,287 סך הכל
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 סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים  .  .55

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

הסחירים בארץ )בהם מושקעים מרבית נכסי הקרן(, עליות ריבית שיורידו את ערך הנכסים הלא סחירים וכד', או,  
ירידות בשווקי העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה עולמי  -מקרו כלכליים כגון בעקבות אירועים

)פיגועי טרור, מלחמות, אסונות טבע וכד'( שישפיעו באופן דומה. בנוסף קיימים סיכונים תפעוליים וסיכון משפטי. 
המתפעלות את הקרן והן בטעויות סיכונים תפעוליים באים לידי ביטוי הן בשיבושים אפשריים במערכות מחשב 

אנוש ברישום חשבונאי ובביצוע פעילות ההשקעות. סיכון תפעולי עולה במיוחד בשנים האחרונות לאור שינויים  
חוזרים ונשנים בהוראות הרגולטור. הוראות אלה מחייבות שינויים מרחיקי לכת במערכות מיכון תוך מתן לוחות 

פשרויות המיכון ולבדיקות הקבלה הנדרשות. סיכון משפטי הינו תולדה של  זמנים קצרים למדי ליישומם ביחס לא
סיכון תפעולי. הנהלת הקרן ומנהל התפעול נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותם להקטנת הסיכונים ככל 

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

 

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

ות מידע והרשאות, עמידת נהלי הקופה בהוראות הדין, פעילות החברה המתפעלת בכל הנוגע להנחיות בנושא בקר
וניהול נתונים, הכנת דיווחים והשתתפות בישיבות הדירקטוריון, הנהלה וועדות רלוונטיות . מינוי מנהלת מערכות 

 המידע , מקטין אף הוא את החשיפה הקיימת לתחום סיכונים זה בקופה. 

 

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

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

וכן הטיל על הפרות שקבועה בשלהן   ם של חוקי הפיקוחהפרות חוקי הפיקוח, וזאת לצורך הבטחת ביצועם ואכיפת
 שאפשר להטיל בשל הפרות אחרות.   עבירה פלילית עיצום כספי בסכום גבוה מסכום העיצום הכספי 

קובע: "קבע התאגיד נהלים מספקים למניעת הפרה כאמור בסעיף קטן )ב(, מינה אחראי  התיקון לחוק הפיקוח 
קט אמצעים סבירים לתיקון הפרה ולמניעת הישנותה, חזקה כי המנהל הכללי קיים מטעמו לפיקוח על קיומם וכן נ 

 את חובתו כאמור בסעיף קטן )א(". 

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

וזאת לאחר שסקר הציות האחרון בוצע בקרנות היה  2017כמו כן החליטה הנהלת החברה לבצע סקר ציות לשנת 
לאחר שהורחב גם להוראות שפורסמו  2019לדירקטוריון בחציון הראשון לשנת  . סקר הציות הוגש  2012בשנת 
בעיקר תיקון והתאמת נהלים להוראות . ממונה האכיפה אחראי ליישום ממצאי הסקר שכוללים  2018בשנת 

 הרגולציה המעודכנות . 

 

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

מלא לדרישות הדין, במקרה ולא  החברה נותנים מענה  במסגרת תוכנית העבודה בודק הממונה כי נהלי  לביצוע.
נהלים ואמצעים אחרים. כמו כן נבחנים אלו נושאים מוסדרים  באלו עניינים יש מקום לשפר, לעדכן או ליצור  נבחן 

משולב עם בדיקה זו, בוחן הממונה ואלו אינם, ובאילו תחומים יש מקום לשפר את התשתית הקיימת בחברה. ב
וכן מאתר  גורמי בקרה אפשריים בתאגיד  קיום הבקרות הקיימות בארגון על תהליכים , מאתר   באופן שוטף את

פערים, ככל שהם קיימים, בין הבקרות הרצויות לבין הקיימות. תוצאת תהליך זה היא רשימה של פערים ונושאים 
 גם סדר עדיפות לטיפול.   מלצות לטיפול הכוללות ה הטעונים טיפול ושיפור ורשימת 

   

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

)ראה הרחבה  בנושא בחלק ג' סעיף יב'  בדוח עיסקי  נים בתחום ההשקעות שנסקרו בפרק בהתמודדות עם הסיכו
 תאגיד(. 
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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

 
 מאקרוסיכוני 

 

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   אבטחת מידעסיכון  
 סיכון תפעולי וסיכון  

 משפטי
 X  

  X  טעמי הציבור 
 X    תלות בספק אחד 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 מ”חברה מנהלת בע למורים וגננותקרנות השתלמות 

=============================== 
 
 
 

 המסלול המקוצר  -למורים וגננותקרן השתלמות 
 
 
 

 כספיים  חותדו
 
 
 

 2020באוגוסט  31ליום 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מ”ת בעקרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהל
=============================== 

 
 
 

 המסלול המקוצר  -קרן השתלמות למורים וגננות
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

  עמוד

 םיהמבקרדוח רואי החשבון  3

 ב הכספיעל המצדוחות  4-6

  הוצאותדוחות הכנסות ו 7-10

  דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 11-14

 כללי – 1באור  15

 מדיניות חשבונאית - 2באור  16-19

 חייבים ויתרות חובה – 3באור  20

 סחיריםנכסי חוב  – 4באור  21

 נכסי חוב שאינם סחירים – 5באור  22

 מניות – 6ור אב 23

 השקעות אחרות – 7באור  24-25

 זכות-יתרותזכאים ו – 8באור  26

 הכנסות אחרות -9 באור 27

 דמי ניהול –10באור  27

  הוצאות ישירות -11באור  28-29

 תשואות –12באור  30

עם בעלי עניין יתרות ועסקאות  – 13באור  30

 וצדדים קשורים

  מיסים  -14באור  31

 התחייבויות תלויות – 15 ורבא 32

 ומידע נוסף התפתחויות אחרות - 16באור  33
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 לפי מסלולים דוחות על המצב הכספי

 

 2020באוגוסט  31ליום  

 דמאוח  ח ”מסלול אג  המסלול הלכ  לול כללי סמ 

  באלפי ש"ח  
         רכוש שוטף

  33,205  97  1,211  31,897 ניםשווי מזוממזומנים ו
  * 176  48  23  119 הת חובויתרו חייבים

 32,016  1,234  145  33,381  

         
         השקעות פיננסיות

  320,138  1,847  9,146  309,145 נכסי חוב סחירים
  23,542  12  3  23,527 םירינכסי חוב שאינם סח

  178,520  2  40  178,478 מניות
  236,189  138  8,436  227,615 אחרות השקעות

  758,389  1,999  17,625  738,765 ננסיותקעות פיהש כל ךס

         

         

  791,770  2,144  18,859  770,781 כסים נהל סך כ

         
  * 22,928  1  22  22,919 ויתרות זכותים זכא

         
  768,842  2,143  18,837  747,862 זכויות העמיתים

         

  791,770  2,144  18,859  770,781 תים העמי כויותוז תויו ההתחייבל כ סך

         

 

 

 זן המאוחד.מאב קוזזה ש"ח אלפי 14ך מסלולים בס יתרת חו"ז הדדית בין * 

 

 

 

 

 פיים.סכמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הם הוריאהב
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 דוחות על המצב הכספי לפי מסלולים

 

 2019וסט אוגב 31ליום  

 וחדאמ  ח ”מסלול אג  כהל הלמסלו   כללי  ולמסל 

  באלפי ש"ח  
         וטףש שרכו 

  42,782  130  1,427  41,225 ומניםמזומנים ושווי מז
  477  -  4  473 חייבים ויתרות חובה

 41,698  1,431  130  43,259  

         
         השקעות פיננסיות

  292,343  2,135  7,819  282,389 ריםוב סחיי חנכס
  27,097  16  4  27,077 יריםנכסי חוב שאינם סח

  151,240  3  27  151,210 תמניו
  184,598  315  6,553  177,730 תורת אחהשקעו
  655,278  2,469  14,403  638,406 פיננסיות עותהשקסך כל 

         

         

  698,537  2,599  15,834  680,104 הנכסים סך כל 

         
  299  -  3  296 זכאים ויתרות זכות

         
  698,238  2,599  15,831  679,808 יםיתהעמ זכויות

         

  698,537  2,599  15,834  680,104 ים מיתהע ההתחייבויות וזכויותסך כל 

         

 

 

 

 וחות הכספיים.מהדרד ק בלתי נפורים המצורפים מהווים חלאהב
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 םימאוחד הכנסות והוצאות ותוחד

 

 
 

 
 .כולל הפרשי שער מט"ח *

 
 

 פיים.מהדוחות הכסד ים מהווים חלק בלתי נפרהמצורפ הבאורים
 

  

   
 וסטבאוג 31יום לשנה שהסתיימה ב

   2020 2019  2018 

  באור 
 חש"פי לא

       נסות )הפסדים(כה

   
 

   
   * שווי מזומניםו ניםממזומ

(470) 42  36 

       

       מהשקעות

   מנכסי חוב סחירים
4,302 10,556  4,283 

    יריםם סחינשאב חו מנכסי
193 1,228  602 

   ותממני
2,308 3,895  10,987 

   חרותמהשקעות א
26,240 2,151  15,874 

   ת מהשקעותוהכנסה כל ךס 
33,043 17,830  31,746 

       

 4  17 11  9 , נטואחרותהכנסות 
       

   סך כל ההכנסות 
32,584 17,889  31,786 

       

       הוצאות

  10 הולני ימד
875 796  732 

  11 ישירותהוצאות 
1,359 1,074  860 

 279  337 390  14 מיסים

       

   ותצאסך כל ההו
2,624 2,207  1,871 

       

   על הוצאות לתקופהות כנסעודף ה
29,960 15,682  29,915 
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 לפי מסלולים אותת והוצהכנסו ותדוח
 
 
 
 
 
 

 2020 באוגוסט 31 וםלשנה שהסתיימה בי 

 מאוחד  ח ”אגמסלול   הלכהמסלול   כללי ל מסלו  

 ש"ח י  לפאב 

         )הפסדים(הכנסות 

         

  (470)  (2)  (8)  (460) *  ווי מזומניםמזומנים וש

         

         מהשקעות

  4,302  27  83  4,192 חוב סחיריםסי מנכ
  193  -  -  193 מנכסי חוב שאינם סחירים

  2,308  -  13  2,295 ותממני
  26,240  -  549  25,691 מהשקעות אחרות

  33,043  27  645  32,371 תסך כל ההכנסות מהשקעו 
         

  11  -  1  10 טות, נאחרו הכנסות 

         

  32,584  25  638  31,921 סות ההכנסך כל 

         

         הוצאות

  875  3  21  851 דמי ניהול
  1,359  1  11  1,347 תשירוי הוצאות

  390  -  11  379 מיסים
  2,624  4  43  2,577 סך כל ההוצאות

         

         

  29,960  21  595  29,344 פהל הוצאות לתקועודף הכנסות ע
 
 
 
 

 .מט"חכולל הפרשי שער  *
 

 כספיים.רד מהדוחות הים חלק בלתי נפהבאורים המצורפים מהוו
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 לפי מסלולים והוצאותת סוכנה תודוח
 
 

 2019וסט באוג 31ם ביו מה לשנה שהסתיי 

 מאוחד  ח ”אגמסלול   הלכהמסלול   מסלול כללי  

 ש"ח באלפי   

         )הפסדים(הכנסות 

         

  42  (1)  (5)  48 **  ווי מזומניםוש מזומנים

         

         עותשקמה

  10,556  70  218  10,268 יםמנכסי חוב סחיר
  1,228  -  -  1,228 מנכסי חוב שאינם סחירים

  3,895  -  4  3,891 ממניות
  2,151  12  (82)  2,221 מהשקעות אחרות

  17,830  82  140  17,608 סך כל ההכנסות מהשקעות
         

  17  -  1  16 אחרות, נטו  נסות )הוצאות(כה

         

  17,889  81  136  17,672 ההכנסות סך כל 

         

         הוצאות

  796  3  17  776 דמי ניהול
  1,074  *-  8  1,066 הוצאות ישירות

  337  -  8  329 מיסים
  2,207  3  33  2,171 סך כל ההוצאות

         

         

  15,682  78  103  15,501 תקופהעודף הכנסות על הוצאות ל
 

 . ש"חלפי א 1-* קטן מ
 .כולל הפרשי שער מט"ח* *
 

 
 תי נפרד מהדוחות הכספיים.וים חלק בלצורפים מהומהים הבאור
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 מסלולים פיל הכנסות והוצאות ותדוח
 
 

 2018ט באוגוס 31 יוםב לשנה שהסתיימה 

 דמאוח  ח ”אגסלול מ  הלכהמסלול   מסלול כללי  

 ש"ח באלפי   

         )הפסדים(הכנסות 

         

  36  -  7  29 **  ושווי מזומניםנים מזומ

         

         מהשקעות

  4,283  24  98  4,161 מנכסי חוב סחירים
  602  -  -  602 סחיריםב שאינם מנכסי חו

  10,987  -  7  10,980 ממניות
  15,874  1  567  15,306 מהשקעות אחרות

  31,746  25  672  31,049 סך כל ההכנסות מהשקעות
         

  4  -  8  (4) נטו  רות, אח הכנסות) הוצאות( 

         

  31,786  25  687  31,074 ההכנסות סך כל 

         

         הוצאות

  732  3  15  714 הולנידמי 
  860  *-  10  850 רותהוצאות ישי

  279  -  7  272 מיסים
  1,871  3  32  1,836 סך כל ההוצאות

         

         

  29,915  22  655  29,238 הקופת לתוצאוהעל עודף הכנסות 
 
 

 . ש"חאלפי  1-* קטן מ
 .ר מט"חכולל הפרשי שע **

 
 ם.הכספייות נפרד מהדוחחלק בלתי  ויםהוהבאורים המצורפים מ
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 יםמאוחד יתיםעמה יותזכום בל השינוייע ותדוח
 

   
 באוגוסט  31ם יו לשנה שהסתיימה ב

   2020 2019  2018 

   
 ש"ח  פיאל

   

 

   

   לתחילת התקופהזכויות עמיתים 
698,238 644,619  582,916 

       

   בולים מדמי גמוליםקת
120,905 113,275  105,701 

       

   תים ם לעמיתשלומי
42,250 46,911  42,888 

       

       בירה לקרןצות העבר

 11  - 161   ת גמלפומקו ותהעבר

 216  332 433   ם וליהעברות בין מסל

       

       העברות צבירה מהקרן

 (31,036)  (28,427) (38,172)   העברות לקופות גמל 

 (216)  (332) (433)   סלולים בין מת העברו

   העברות צבירה, נטו
(38,011) (28,427)  (31,025) 

       
ועבר מדוח הכנסות לתקופה מ תואהוצל עודף הכנסות ע

 29,915  15,682 29,960   והוצאות

       

   ופההתק לסוףזכויות העמיתים 
768,842 698,238  644,619 

 

 
 
 
 

 פיים.נפרד מהדוחות הכסתי בל ם חלקמהווים הבאורים המצורפי
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 לפי מסלולים העמיתיםת בזכויונויים על השי ותדוח

 
 

  2020 באוגוסט 31ליום  

  מאוחד  ח ”אג מסלול  הלכה מסלול  י כלל מסלול 

  ש"ח באלפי   

        
 698,238  2,599  15,831  679,808 תקופהלת הלתחיזכויות העמיתים 

        
 120,905  199  3,684  117,022 י גמוליםם מדמליתקבו 

        
 42,250  205  1,257  40,788 לעמיתים ם ימתשלו 

        
        בירה לקרןות צהעבר

 161  82  -  79 גמל פותמקוהעברות 
 433  289  29  115 ות בין מסלולים ברהע

        
        הקרןהעברות צבירה מ
 (38,172)  (727)  (45)  (37,400) ל גמהעברות לקופות 

 (433)  (115)  -  (318) העברות בין מסלולים 

 (38,011)  (471)  (16)  (37,524) העברות צבירה, נטו

        
 ת על הוצאות סוהכנעודף 

 דוח מועבר מלתקופה 
 29,960  21  595  29,344 הכנסות והוצאות

        

 768,842  2,143  18,837  747,862 הלסוף התקופעמיתים ות הזכוי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.וים חמהוים מצורפה הבאורים
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 ליםסלוי מלפ על השינויים בזכויות העמיתים ותדוח

 
 
 

  2019גוסט באו  31ליום  

  מאוחד  ח ”אג לולסמ  ההלכ מסלול  כללי  מסלול 

  "ח לפי שאב 

        
 644,619  2,394  13,643  628,582 התקופה ילתלתחמיתים העזכויות 

        
 113,275  303  3,139  109,833 תקבולים מדמי גמולים

        
 46,911  174  1,354  45,383 תשלומים לעמיתים 

        
        העברות צבירה לקרן

 -  -  -  - קופות גמלמ ותברהע
 332  15  300  17 בין מסלולים  רותהעב

        
        מהקרן העברות צבירה

 (28,427)  -  -  (28,427) ל גמ פותת לקורוהעב
 (332)  (17)  -  (315) לים לוהעברות בין מס

 (28,427)  (2)  300  (28,725) ונט רה, העברות צבי

        
 וצאות על הסות עודף הכנ

 דוח לתקופה מועבר מ
 15,682  78  103  15,501 נסות והוצאותכה

        

 698,238  2,599  15,831  679,808 הלסוף התקופ העמיתיםזכויות 

 
 

 מהדוחות הכספיים.בלתי נפרד  חלק וויםמההבאורים המצורפים 
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 ליםלפי מסלו זכויות העמיתיםנויים בעל השי ותדוח

 
 
 

  2018באוגוסט  31ליום  

  וחדאמ  ח ”אג מסלול  הלכה מסלול  כללי  לולסמ 

  באלפי ש"ח  

        
 582,916  2,332  10,792  569,792 התקופה תלחילתים עמיתזכויות ה

        
 105,701  383  2,979  102,339 ם מדמי גמוליםתקבולי

        
 42,888  368  815  41,705 תשלומים לעמיתים 

        
        רה לקרןביות צהעבר

 11  -  7  4 לגממקופות ת העברו
 216  91  125  - ים ין מסלולהעברות ב

        
        העברות צבירה מהקרן

 (31,036)  (66)  (100)  (30,870) גמל פות קוהעברות ל
 (216)  -  -  (216) ות בין מסלולים ברהע

 (31,025)  25  32  (31,082) נטוהעברות צבירה, 

        
 הוצאות ל עודף הכנסות ע

 ועבר מדוח ה מקופתל
 29,915  22  655  29,238 צאותת והוהכנסו

        

 644,619  2,394  13,643  628,582 לסוף התקופהזכויות העמיתים 

 
 

 נפרד מהדוחות הכספיים. ם חלק בלתיורפים מהוויצהמים הבאור
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 כללי - 1 אורב
  

מס תקנות משמעותה בות כשתלמינה קרן הה מסלול מקוצר– נותם וגנלמורי השתלמות קרן .א
 .1964 –תשכ"ד ה ,פות גמל(קו הולולני ישורסה )כללים לאהכנ

חברה  למורים וגננות מותשתלהה קרנותלי החסכון של שני מסלוחד מנו אהיהמסלול המקוצר 
כפוף ובדי הוראה בירוג על פי דלים את שכרם עקבמ אשר . המסלול מיועד למורים"מנהלת בעמ

דרך מורים )בת לוחדות מימשתלקרן ה -הרגיל בקרן להצטרף למסלול  שאיםנם רהקרן ואי וןלתקנ
 ם(.רה חלקית בשנת שבתון ואחריבמש וריםמ ,55כלל עובדי הוראה מעל גיל 

 
ו"מסלול  "הלכהל לומסם: "סלולי השקעה חדשיקרן שני מלים ב, פוע2012נובמבר חודש מל הח .ב

 לול ללא מניות(. ח" )מסאג"

 
 :ת רוהגד .ג

 
  – ספיים אלהות כבדוח
 
 .רסלול המקוצמה– גננותים ולמורהשתלמות  קרן -הקרן 

 מסלול כללי. -כללי
 .("מסלול כשר לשעבר: ") הלכהל מסלו -הלכה
 ח.ג"אול מסל -אג"ח

 
 "מ.עב נהלתחברה מ למורים וגננותתלמות ת השקרנו-החברה המנהלת

 
 ."מבעהראשון לישראל נלאומי ק הבינב –הבנק המתפעל 

 
 .2005 -התשס"ה ל( גמ קופותים )יננסיעל שירותים פ חוק הפיקוח - ת הגמלקופוחוק 

 
 .1964 -שכ"ד הת ל(,ים לאישור ולניהול קופות גמכללסה )הכנ מסתקנות  - תקנות מס הכנסה

 
 .ן כויסח וחרשות  שוק ההון, ביטו - ההון וקש רשות 
 

 .יסכון וחות  שוק ההון, ביטוח שרה על הממונ - הממונה
 

 .2010ש"ע  יים(, התשנתים כספי וחותת ערך )דקנות ניירוכהגדרתם בת - יןעני בעלי
 

תקנות מס הכנסה , בראלי דעת של לשכת רואי חשבון בישיגילותם בעוכמשמ – צדדים קשורים
על  ל( כללי השקעה החליםגמת קופות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ובתקנו

 .2012-פים מוסדיים , התשע"ב גו
 

 
 קה.סטיטטיית לסמרכזפי שמפרסמת הלשכה המדד המחירים לצרכן כ - דמד
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 תונאישבעיקרי המדיניות הח - 2באור 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: .א
 

ממונה וראות הלהם בהתאהחשבונאות והדיווח, אשר נקבעו  כים לפי כלליספיים ערוהכ חותהדו .1

 ביטוח וחסכון. ההון, על שוק

 נומינליים.חדשים שקלים וא באלפי לו הות אחכספי בדוה הדיווח .2

 להלן. 4עיף ר בסהאמוט ים ככלל היא לפי בסיס מצטבר, למעכספיות הדוחח בהדיווטת יש .3

ת כויוה נכללים במסגרת החשבונות  של זתשלומים והעברות מהקופה וקופתקבולים והעברות ל .4

או הדוח על  מאזןרת השם במסגירי עונם בהתאמה, לפיכך לאעם פירמיתים עם גבייתם או הע

 זה וטרם שולם.   גין סעיףר בנצבחוב שתים העמינויים בזכויות השי
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 ך(המש) המדיניות החשבונאית עיקרי - 2 ורבא

 ות :נכסים והתחייבויהערכת  .ב

 

 הלן :נכללו כמפורט ל 2019 –ו  2020באוגוסט  31השקעות ליום  .1
 

 :שווי מזומנים .א

לזמן קצר  ותונפקדתר, ללות, בין היהה הכותן גבוות שנזילוהשקעבות שומנים נחמזכשווי 

שלושה ה על שקעה בהם לא עלתת ההם בעושוהתקופה עד למועד מימ בבנקשהופקדו 

 .דבשעבו מוגבלים אינם שרוא שיםחוד

 
 ניירות ערך סחירים: .ב

 

  חירים ס  ערך  ניירות 
 בארץ 

ד חרון למועהאהעסקים בבורסה ליום  םרסשפו השערלפי  -
  .יווחהד

נפקה  נכס סחיר בה 
 פרטית 

דם שנקבע לפי הפער בין קמוכפל במ סהורהב לשערבהתאם  
 שלתנאי העיסקה לבין שווי השוק יעת ד קבועערך הנכס במ

ורך תקופת חיי הסחירות ביום ההקצאה, מופחת לאכס הנ
 של הנכס.

 
   

  ערך  ניירות 
 "ל ו בח   סחירים 

 האחרון יםהעסק ביום ,רךהע לנייר שנקבע שערה לפי -
 שערי ולפי חרנס אוה בו מוסדר בשוק או"ל ובח בבורסה
 .הדיווח ךריתאב וןיום העסקים האחרל היציגים החליפין

   

  קרנות 
 להשקעות 

ת  ו פ ות מש 
  בנאמנות 

 בחו"ל 

 האחרון יםקסעה וםבי הערך, לנייר שנקבע הפדיון רעש לפי -
 דר בו הואוסהדיווח, או בשוק מריך לתא "לבבורסה בחו

 .רנסח
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 )המשך( ונאיתבשחה ותיניהמד עיקרי - 2באור 

 ( :שךנכסים והתחייבויות )המהערכת  .ב
 

 ניירות ערך ונכסים בלתי סחירים: .ג

 

 - קונצרניות חוב  אגרות  

 

נים, כאשר ודל המבוסס על היוון תזרימי המזומבהתאם למ
 המספקת ציטוטיה ון נקבעים על ידי חברית להיושיעורי הריב

ז רכה במזכתמוסדיים , אשר שערי ריבית לגופים מחירים ו
 ם ע"י הממונה.שפורס

ות לכך כאשר ישנן אינדיקציקעות  בהתאם להחלטת ועדת הש

לפי אחת  י המתקבלייר חורג משמעותית מהשווששווי הנ

ת תן להעריכו באמצעות אחמהחלופות לעיל או שלא ני

 פות לעיל.מהחלו

ון  הון סיכ  קרנות 

 קרנות  ו 

   השקעה 

, מוכר יננסיפ מוסד של או הקרן של לדיווחים בהתאם -

 .לפחות נהלש אחת מתקבליםש

הערכת שווי אחת לשנה או בהתאם ל כת מומחהלהער בהתאם  - מניות 

 ת.שנה לפחופנימית אחת ל

אופציות לא כתבי 

 אחרותסחירות ו

 

- 

 

 לשנה. אחת מחהבהתאם להערכת מו

 ידיים לאחוזים עת

 סחירים

 

- 

 

רש ת כהפר מוצגכל עסקה, אש"פ שוויה ההוגן של נכללים ע

ההתחייבות הנכס העתידי בקיזוז  שווי המהוון שלבין ה

הנובעת מעודף  רת זכותהעתידית בגין העסקה. ית

בסעיף  יות על הנכסים העתידיים מוצגתות העתידההתחייבוי

 ים ויתרות זכות.זכא

 נות והלוואותפיקדו
 
 

- 
 
 

 במכרז. ידי החברה הזוכה-עלוך שנקבע בהתאם למודל השער
  

 
 או ממנפיק הנכס. מהמוסד הפיננסי האורזבהתאם לציטוט  - מוצרים  מורכבים 

 ך הדיווח. ידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתארי דיב  -    ד לקבל יבידנד

  EX-ה  ירות לאחר יום סח חוב  הצמדה של אגרות  בית והפרשי רי  -   ריבית לקבל
 אריך הדיווח. לום עד לת וטרם עבר יום התש 

 
 דיווח. לאחרונה לפני תאריך ה נכללות לפי המדד שפורסם   -   צמודות למדד ות היתר

 
בות ת הנקויתרו

דות או צמו חוץמטבע ב
 לשער מטבע חוץ

 היציג הידוע לתאריך הדיווח. לפי השער   -  
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 )המשך( בונאיתחשיות ההמדינ עיקרי - 2באור 
 

 ( :יות )המשךנכסים והתחייבוערכת ה .ב
 

  צאותוהו הכרה בהכנסות  .ד

 
סות ט הכנה, למעעל בסיס צביר עד היווצרותן, דהיינוהקרן כוללת את ההכנסות והוצאות במו

 רים הנרשמות על בסיס מזומן.ית פיגומריב

 
 בים חיי .ה

  
פועל , במועד התקבול במןס מזוות ייערך על בסירישום הפקד הממונה להוראותבהתאם 

החייבים אינם כוללים סכומים שהתקבלו  תרותי 31.8.2019 –ו  31.8.2020 םמילאור זאת, לי

 תאריך הדוח הכספי. לאחר

 
 
 ים באומדנ שימוש .ו

שוק ההון ובהתאם לכללי  תרשוידי -בהתאם לכללים שנקבעו על כספיים,הדוחות הריכת בע

ים ת המשפיעים על הנתונבאומדנים והערכו משלהשת ים נדרשת ההנהלהנאות מקובלחשבו

יות תלויות ת, על הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבובויוים של נכסים והתחייהמדווח

ות והוצאות בתקופות הדיווח. ני הכנסן על נתוים וכהכספי גילוי בדוחות שניתן להם

 אלה.מאומדנים  אות בפועל עשויות להיות שונותהתוצ

 

 זים(:דים נבחרים )באחומדנוי בשיעור השי .ז

 באוגוסט 31יום ב הסתיימשה לשנה 
2020           2019                   2018 

ירים במדד המח)ירידה( יה ישיעור העל
 0.49 (0.59) (ידוע פי מדד)ל לצרכן

 
1.40 

חליפין ה בשער( העלייה )הירידה שיעור    
 (2.47) (4.52) לשקלביחס רה"ב של הדולר של א

 
0.39 
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 בהחייבים ויתרות חו – 3באור 

 

 באוגוסט  31ם ליו   

  2020  2019 

 ח ”שאלפי   :מאוחד ההרכב .א

     

 329  94  ת ודיבידנד לקבלריבי

 -  48  לקבל בגין השקעות םסכומי
 םי סמינרירן השתלמות למורים תיכוניים, מורק

 צד קשור-לימסלול כל-ר מסלול מקוצ-ומפקחים
  

9  - 

 148  25  יםאחר

  ובההכל חייבים ויתרות חסך 
176  477 

 
 
 
 

 גוסט באו  31ום לי 

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 לו מסל
  כההל

 מסלול
  ח ”אג

 למסלו 
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 "ח אלפי ש 

            ההרכב לפי מסלולים:  .ב

             

 -  1  328  -  -  94 ידנד לקבלת ודיבריבי
-רמסלול מקוצ-ם וגננותרן השתלמות למוריק

         14  - צד קשור-ללימסלול כ
       48  -  - סכומים לקבל בגין השקעות

רים תיכוניים, מורי רן השתלמות למוק
מסלול  -ל מקוצרמסלו-ומפקחים םסמינרי

 צד קשור-כללי
 

-  9  - 

      

 -  3  145  -  -  25 חריםא

            

 -  4  473  48  23  119 החוב ייבים ויתרותך הכל חס
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 סחיריםנכסי חוב  – 4אור ב

 מאוחדההרכב  .א

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

 "ח שאלפי   

 128,242  151,618  חוב ממשלתיותאגרות 

     אגרות חוב קונצרניות:

 164,101  168,520  רהינן ניתנות להמשא

     

  ם סחירי  חוב סך הכל נכסי
320,138  292,343 

 
 
 
 
 ם: פי מסלוליההרכב ל .ב
 
 

 באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 סלולמ
  ח ”אג

 מסלול
  י כלל

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 י ש"ח אלפ  

            

             

 1,599  4,451  122,192  1,287  5,435  144,896 חוב ממשלתיות אגרות

            יות:קונצרנאגרות חוב 

 536  3,368  160,197  560  3,711  164,249 רהת להמינן ניתנושא

 2,135  7,819  282,389  1,847  9,146  309,145 ירים חוב סחסך הכל נכסי 
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 ריםב שאינם סחינכסי חו – 5אור ב

 : רכב מאוחדהה .א

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

 ח ”שאלפי   

     רות חוב קונצרניות:אג

 7,976  6,034  ות להמרהניתנ בלתי

 223  367  פיקדונות בבנקים 

 1,620  1,972  ת לעמיתיםהלוואו 

 17,278  15,169  הלוואות לאחרים

  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
23,542  27,097 

 
 

 לולים:הרכב לפי מסה .ב

 

 באוגוסט  31יום ל 

 2020  2019 

 

 מסלול
  לי כל

 מסלול
  הלכה

 ולמסל
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 ש"ח  אלפי 

            

            ונצרניות:רות חוב קאג

 16  4  7,956  12  3  6,019 שאינן ניתנות להמרה

 -  -  223  -  -  367 קים פיקדונות בבנ

 -  -  1,620  -  -  1,972 תיםוואות לעמיהל

 -  -  17,278  -  -  15,169 לאחריםהלוואות 

            
הכל נכסי חוב שאינם   סך

 16  4  27,077  12  3  23,527 סחירים 
 

 נוספים : טים פר .ג

 40,000-הועלה ל אה, סכום ההלוו2017 החל מפברוארלעמית. ש"ח  25,000של עד הקרן מעניקה הלוואות 
משתנה  פריים ריביתונושאות  הלוואות אינן צמודותה 7/7/2010מיום ן קרלת העל פי החלטת הנהש"ח. 

  שים.חוד 36עד  12לתקופה של  1%ס מינו
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 יותמנ – 6באור 
 

   א.      ההרכב מאוחד:

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

 אלפי ש"ח   

 145,059  169,171  מניות סחירות

 6,181  9,349  לא סחירותמניות 

  סך הכל מניות
178,520  151,240 

 
 
 
 
 
 
 י מסלולים:כב לפההר .ב

 
 

 באוגוסט  31ם ליו  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 סלולמ
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
  הלכה

 מסלול
 ח ”אג

 אלפי ש"ח  

            

 3  27  145,029  2  40  169,129 סחירותמניות 

 -  -  6,181  -  -  9,349 ת מניות לא סחירו 

            

 3  27  151,210  2  40  178,478 ותך הכל מניס
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 עות אחרותהשק -  7אור ב

 חדמאו

 
 מכשירים נגזרים: .ב

ם לתאריך הדוח יהפיננסי יםסדלתא של הנכ ס, המוצג במונחילנכס הבסי טונ להלן סכום החשיפה,
 י:הכספ

 

 

 יין מחדש.מו *

 

 

 באוגוסט  31ום לי  

  2020  2019 

      ש"ח אלפי   :בההרכ .א

     ותהשקעות אחרות סחיר

 106,636  111,389  ל קרנות ס

 22,957  20,062  רנות נאמנותק

 -  24,775  גזרים מכשירים נ

 3,727  7,463  םניוצרים מובמ

 45  168  י אופציה כתב

  163,857  133,365 

     תחירו השקעות אחרות שאינן ס

 49,670  64,536  סיכון קרנות השקעה וקרנות הון

 440  1,450  ם מכשירים נגזרי

 -  5,858  צרים מובניםמו

 1,099  482  כתבי אופציה 

 24  6  אחרות

  72,332  51,233 

     

  השקעות אחרותסך הכל 
236,189  184,598 

 באוגוסט  31 ליום  

  2020  2019 

      אלפי ש"ח   

 * 564  25,046  מניות

 (79,404)  (69,686)  מטבע  זר
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 עות אחרות )המשך(קהש -  7באור 

 

 גזרים  :  מכשירים נ    .ד

 
 פי:ים הפיננסיים לתאריך הדוח הכסהנכס נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של חשיפה,להלן סכום ה

 

באוגוסט  31 וםלי   

 2020  2019 

  כללי  מסלול 

 ולסלמ
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 ולסלמ
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
ח ”אג  

ש"ח  אלפי   

            

 -  -  * 564  -  -  25,046 מניות

 -  (69)  (79,335)  -  (761)  (68,925) מטבע זר
 
 

 מויין מחדש. *

  גוסט באו  31ליום  

 2020  2019 
 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 למסלו 
  ח ”גא

 מסלול
  כללי 

 מסלול
 כההל

מסלול 
 אג"ח 

י ש"חאלפ    

          ההרכב לפי מסלולים: .ג
 

            

           קעות אחרות סחירותהש

 221 6,276  100,139  80  8,087  103,222  קרנות סל

 80 204  22,673  40  239  19,783 קרנות נאמנות

 - -  -  -  -  24,775 נגזרים מכשירים 

 - -  45  -  -  168 כתבי אופציה 

 14 71  3,642  18  104  7,341 ובניםמוצרים מ

           

 155,289  8,430  138  126,499  6,551 315 

           
           אחרות שאינן סחירותקעות הש

 - -  49,670  -  -  64,536 ןרנות הון סיכועה וקקרנות השק

 - 2  438  -  6  1,444 מכשירים נגזרים 

 - -  -  -  -  5,858 מוצרים מובנים

 - -  1,099  -  -  482 כתבי אופציה 

 - -  24  -  -  6 אחרות

 72,326  6  -  51,231  2 - 

           

 315 6,553  177,730  138  8,436  227,615 רותהשקעות אחסך הכל 
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 תוזכאים ויתרות זכ - 8באור 

 

 :מאוחד ההרכב .א

 סט באוגו  31ליום  

 2020  2019 

 ש"ח אלפי  

    

 84  497 צד קשור – תהלרה המנהחב

 7  31 מוסדות

 40  72 צד קשור –משרד החינוך 
ורי סמינרים תיכוניים, מ ן השתלמות למוריםקר

 -  1 צד קשור -אג"ח מסלול ללא -ומפקחים מסלול מקוצר
מינרים ים, מורי סקרן השתלמות למורים תיכוני

 -  1 צד קשור-הלכה מסלול -מסלול מקוצרומפקחים 

 -  626 ין השקעות בג לשלם םסכומי

 168  21,700 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

    

 
22,928  299 

 

 גוסט באו  31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 לולמס
  כללי 

מסלול 
  הלכה

ול מסל
 ח ”אג

 י ש"ח אלפ  

            י מסלולים: ההרכב לפ .ב

             

 -  2  82  1  5  491 צד קשור – תהמנהל החברה

 -  -  40  -  -  72 צד קשור –החינוך  משרד

   1  6  -  -  31 מוסדות
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

מסלול  -מקוצר ים מסלולסמינרים ומפקח
 ר צד קשו-אג"ח ללא 

1  -    -  -  - 

מורי תלמות למורים תיכוניים, קרן הש
מסלול  -קוצרל מם מסלוסמינרים ומפקחי

 צד קשור-לכהה
1  -  -  -  -  - 

מסלול ת גננווורים קרן השתלמות למ
 -  -  -  -  -  14 קשור צד -הלכה לול מס-מקוצר

 -  -  -  -  11  615 סכומים לשלם בגין השקעות 

 -  -  168  -  6  21,694 ריםכשירים נגזהתחייבויות בגין מ

 -  3  296  1  22  22,919 ותכאים ויתרות זסך הכל זכ
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 הכנסות אחרות – 9באור 
העברות מקרנות אחרות והוצאות בגין העברות הכנסות בגין חובות מעסיקים,  ת עלעיקר לריבימתייחס ב

 רות.לקרנות אח

 
 
 
 

 דמי ניהול – 10באור 
 

 עה:לפי מסלולי השק דמי הניהולפירוט   .א
 םול מסך הנכסידמי ניה

 

 וגוסטבא 31יום ביימה לשנה שהסת 

 2020  2019  2018 

 "חאלפי ש ההרכב:

 714  776  851 ימסלול כלל
 15  17  21 הלכהמסלול 

 3  3  3 ח”אגלול מס

 875  796  732 
 
 

 פרטים נוספים    ב.

 
מות על קרן אשר משולוי הוצאות הרה המנהלת, לכיסניהול לחב הקרן משלמת דמי 1.1.2011-ל מההח

 .ת שולמו ישירות מהקרןותו מועד, ההוצאולאעד  נהלת.מברה הידי הח
 

 יתיםמעמ שיעור דמי ניהול   . ג

 

 
 באוגוסט 31יימה ביום לשנה שהסת

 2020  2019  2018 

 
 באחוזים

      דמי ניהול מסך הנכסים
פי  רשאית לגבות על ברה המנהלתשיעור דמי הניהול שהח

 2.00 הוראות הדין
 

2.00 

 

2.00 
מנהלת צע שגבתה החברה המומול י ניהמדעור שי

 :בפועל
     

 0.12  0.12  0.11 ימסלול כלל
 0.12  0.12  0.11 מסלול הלכה  

 0.12  0.12  0.11 מסלול אג"ח 
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 ישירותאות הוצ – 11אור ב
 
 :אוחדמ .א
 
 

 באוגוסט 31יימה ביום לשנה שהסת  

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 "ח ש אלפי  
יתרת נכסים מתוך ר שיעו 

 ממוצעת

 0.02  0.02  0.03  140  148  188  ניירות ערך עמלות קניה ומכירה של

 0.01  -  -  52  16  4  שמירה של ניירות ערך עמלות דמי

 -  -  -  9  14  26  השקעות לא סחירות בגין הוצאות

             ול חיצוני עמלות ניה

 0.07  0.10  0.13  435  696  919  רנות השקעה בגין השקעה בק

 0.03  0.03  0.03  191  191  219  **קעה בנכסים מחוץ לישראלבגין הש

 0.01  -  -  33  9  3  עמלות אחרות 

 0.14  0.15  0.19  860  1,074  1,359  סך הכל הוצאות ישירות
 
 
 
 מסלול כללי: .ב

 

 באוגוסט 31ביום לשנה שהסתיימה   

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 י ש"ח אלפ   
 יתרת נכסיםמתוך  שיעור 

 ממוצעת

 0.02  0.02  0.03  137  144  183  יירות ערךל נלות קניה ומכירה שעמ

 0.01  -  -  52  16  4  רות ערךי שמירה של נייעמלות דמ

 -  -  -  9  14  26  סחירות לאן השקעות בגי הוצאות

             י: ונלות ניהול חיצעמ

 0.07  0.11  0.13  435  696  919  בגין השקעה בקרנות השקעה 

 0.03  0.03  0.03  186  187  212  **מחוץ לישראל בנכסים השקעהבגין 

 0.01  -  -  31  9  3  עמלות אחרות 

 0.14  0.16  0.19  850  1,066  1,347  תצאות ישירו סך הכל הו 
 

 
 
 

 בגין קרן טכנולוגיה עילית. ניהול** כולל דמי 
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 ()המשך הוצאות ישירות  – 11אור ב

 
 

 
 :הלכהלול מס .ג

באוגוסט 31ביום תיימה לשנה שהס    

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

י ש"ח אלפ     
 יתרת נכסיםך שיעור מתו 

 ממוצעת

 0.02  0.03  0.02  3  4  4  רךה של ניירות עלות קניה ומכירמע

             לות ניהול חיצוני: עמ

 0.04  0.03  0.04  5  4  7  כסים מחוץ לישראלבגין השקעה בנ

 0.02  -  -  2  -  -  לות אחרות עמ

 0.08  0.06  0.06  10  8  11  ישירות סך הכל הוצאות
 
 

 
 
 
 

 :ל אג"חמסלו .ד
 

סטבאוגו  31ביום שנה שהסתיימה ל    

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
יתרת נכסים שיעור מתוך  

 ממוצעת

 -  -  0.04  *-  *-  1  ניירות ערך ה שלקניה ומכירעמלות 

             יצוני: עמלות ניהול ח

 -  -  -  *-  *-  *-  למחוץ לישרא עה בנכסיםבגין השק

             

 -  -  0.04  *-  *-  1  רותכל הוצאות ישיסך ה
 

 
 

 
 אלפי ש"ח.  1-קטן מ *
 
 
 
 
 
 
 

 עהתשואת מסלולי השק – 12באור 
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ו  נלית ברוטומיית נתשואה שנת  
אוגוסטב 31ם שהסתיימה ביולשנה   

   באחוזים

 2020  2019  2018  2017  2016  

תשואה ממוצעת 
 ברוטומינלית נו
שנים 5-ל  

 3.36  1.00  4.08  5.09  2.50  4.19 כללי מסלול
 2.63  0.03  3.55  5.54  0.73  3.38 כה הלמסלול 

 1.65  1.32  1.92  1.01  3.14  0.88 ח ”אגמסלול 
 
 

 
 ריםעם בעלי עניין וצדדים קשו עסקאותות ורית – 13באור 

 וצדדים קשורים  נייןיתרות עם בעלי ע .א
 

 וגוסט בא 31ליום  

 2020  2019 

 ש"ח אלפי  :ההרכב

    
ניים, מורי סמינרים תיכו קרן השתלמות למורים-זכאים

 -  (1) אג"ח מסלול -מסלול מקוצר -ומפקחים
ים סמינר, מורי יםכונילמורים תילמות השת קרן-זכאים

 -  (1) צד קשור-כה הלמסלול -מסלול מקוצר -קחיםומפ
 

 (84)  (497) ים חברה מנהלתזכא

 (40)  (72) החינוך ד משר-כאיםז

    רים אחרים: צדדים קשו

 14,830  - של פסגותת סל השקעות בתעודו
 

אלפי  41-קודמת ה שנ)שור צד ק עניין אובעל נה של שוטפים במשך הש חובותלא היו יתרות של  )*(

 ש"ח(

 

 ות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקא .ב

 באוגוסט 31ה ביום הסתיימלשנה ש  

  2020  2019  2018 

"חאלפי ש    

       

 732  796  875  מי ניהול לחברה המנהלת ד

21  38  21  ות )פסגות(הוצאות ישירות  למנהל השקע  
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 יםסמ  - 14 אורב

ורות ולפיכך הכנסותיה פט 2021 בדצמבר 31ף עד גמל לצרכי מס הכנסה בתוק כקופתאושרה  רןהק .א
 .  כנסהה ( לפקודת מס2) 9בהתאם לסעיף  ממס

 
 1.1.2005רות ערך זרים שנרכשו לפני ניי הכנסה הכנסות ממימושפקודת מס ב' ל129לסעיף בהתאם  .ב

 .31.12.2004ד ע ברושנצחים הריאליים חייבות במס על הרוו
 

א במקור. נרכשו שלפקודה בגין ריבית שנצברה ברכישה באג"ח שח' ל 3בת במס על פי סעיף ן חייהקר .ג
 .במועד התשלום ת מסיםשמת הוצאורוהקרן מהותיות מחוסר 
 

 
 

 :ההרכב המאוחד .ד
 

 

 
 באוגוסט 31ימה ביום הסתילשנה ש

 2020  2019  2018 

 "חאלפי ש 

 271  334  408 בחו"ל  סיםנכין בג ס שנוכה במקורמ
      

 8  3  (18) )בקיזוז החזרים(  , נטובארץמס שנוכה במקור 

 390  337  279 

 

 

 לפי מסלולים: ההרכב .ה
 
 

 וסט באוג 31ביום  סתיימההלשנה ש 

 2020 2019 2018 

 

 למסלו 
  לי כל

 מסלול
  הלכה

מסלול 
  כללי 

 מסלול
  הלכה

מסלול 
  כללי 

מסלול 
 הלכה

 "ח י שאלפ  

            

 7  264  8  326  11  397 במקור בגין נכסים בחו"ל  שנוכהמס 
)בקיזוז  נטו, ר בארץמס שנוכה במקו

 -  8  -  3  -  (18) רים( החז

            

 379  11  329  8  272  7 
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 התחייבויות תלויות – 15 ורבא

 
ין חובות של ק בגושפורטו בחיבות סבנ רןקעל ה מטיל התחייבות 1958 -השכר התשי"ח חוק הגנת .א

 . רןים לקסולקו במועדם על ידי העברת כספ מעבידים לעובדיהם שלא

. (ש"חאלפי  100–"ח )שנה קודמת אלפי ש 230 כ וערך בסךמ 31.8.2020ות לקרן ליום חוב בגין הפרש

 לפי ש"ח(.א 48 -מתד)שנה קו צעות עורך דיןזה נמסרו לגבייה באמאלפי ש"ח מתוך חוב  101-של כסך 

 
ת כמפורט אחרו נות השקעה ובהשקעות לא סחירותהקרן התקשרה להשקעה בקר 31.8.2020יום לד ע .ב

ת ו/או מנהלי ההשקעות הלא נהלי הקרנוממ ושקע בהתאם לדרישהם תה, יתרת הסכובטבלה למט

 האחרות. רתסחי

 31.8.2020ליום 

 פי ש"חבאל

  

סה"כ 
 יבותהתחי

ליום  הושקע עד
 ןאזהמ

ת לאחר קריאו
 אזןמתאריך ה

סך התחייבות 
 שנותרה

 49,907 5,420 31,742 87,068 קרנות השקעה
הלוואות 

 ותאמותמ
3,989 3,563   427 

 50,334 5,420 35,304 91,057 כסה"
 
 
ישור תובענה ייצוגית הומצאה למשרדי הקרנות בקשה לא 17.5.2020: ביום  22866-05-20ת"צ  .ג

ברות המנהלות קרנות השתלמות. על פי המבוקש ח 12נות המורים ועוד התביעה הוגשה כנגד קר

בבקשה, מתבקשים סעדים שונים כנגד הנתבעות, כאשר נטען כי כל הנתבעות סיווגו בטעות הפרשות 

וענים כי כלל בות במס. בקציר האומר, התובעים טשהועברו בעבור עמיתי קרנות ההשתלמות כחיי

ת הטבת המס וזאת משום שהן מחשבות ות באופן שגוי את תקרקרנות ההשתלמות הנתבעות מחשב

את תקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.  לטענת התובעים, הבסיס לטעות החישובית אצל 

ויות העמיתים הח.מ.( תוכנת הנתבעות מקורו בכך שאצל כלל הנתבעות "המחשב )המחשב את זכ

ר עם החישוב ופגע ראות החוק השונות בקששגויה ורשלנית כך שהוא איננו מתואם עם הו בצורה

בצורה דרמטית בעמיתים". עוד טוענים התובעים, כי בחלק מן המקרים תוקנה הטעות ותוכנת 

מנהלות לא קיימו המחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתים בגין העבר, וכן טוענים כי החברות ה

 החברה רת הביטוח ובתיאום עםהבקשה לאישור התובענה הייצוגית הועברה לחבבקרות מתאימות. 

מונה עורך דין לייצג את קרנות המורים. נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים, החברה  המנהלת

 זה. עודנה לומדת את הטענות ללא יכולת אמיתית להעריך את השפעתן האפשרית בשלבהמנהלת 
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 התפתחויות אחרות ומידע נוסף – 16באור 
 

 נגיף הקורונה

חלה התפרצות של מגפת וירוס "הקורונה" ברחבי העולם. כחלק  2020רבעון הראשון לשנת במהלך ה

ורונה בישראל, ובדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת צעדים, טות נגיף הקפשבלימת התמתהליך 

ריאות הישראלי סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל הציבור בישראל, שרד הבמבמסגרתם פרסם 

לעניין פעולות שנקטה למידע נוסף  עילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט.ידי על פייעו באופן מאשר השפ

 בדוח הדירקטוריון 2.2סעיף ראה  הקרןותה עם נגיף הקורונה והשלכה על נכסי סגרת התמודדבמהחברה 

 .מנהלתה חברההשל 

 

 


