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 מאפיינים כלליים של קרן ההשתלמות  .1

 תאור כללי 

 המסלול המקוצר–   קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים שם הקרן: 

"החברה"(.    -)להלן   מ”קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בעשם החברה המנהלת:  

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 

הסתדרות המורים בישראל, מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי בישראל מחזיקים באמצעי  -בעלי אמצעי השליטה

 השליטה בחברה. 

מדינת  37.5%המורים, הסתדרות  50%אמצעי השליטה לפי חלקם היחסי )בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית: בעלי 

 מרכז השלטון המקומי בישראל(. 12.5%-ישראל ו

 

 . 1965 -מועד הקמת הקרן 

 סוג ומספר אישור קופת גמל באוצר שיש לקרן 

 שם הקרן מס' אישור סוג האישור סוג העמיתים
–  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 285 קרן השתלמות שכירים

 מסלול כללי -המקוצרהמסלול 
–  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 2041 קרן השתלמות שכירים

 הלכהמסלול -המסלול המקוצר
–  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 2042 קרן השתלמות שכירים

 מסלול אג"ח -המסלול המקוצר
 

 . 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: 

   000-0285-00000000000285-520028390- מסלול כללי  א. 

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

 000-2041-00000000000285-520028390–   הלכהמסלול        ב. 

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

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

 000-2042-00000000000285-520028390- 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 סל חודשים,   3התחייבות, שטרי הון, הלוואות, מק"מ, נע"מ, פיקדונות מעל  

 3עד    פיקדונותב,  זומן מ יתרת הנכסים תושקע במתמחות ונגזרות על מכשירים אלה.    מתמחות, קרנות נאמנות
לא מסלול  הנכסי  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   רשמייםשהם מוסדות חינוך  תיכוניים וסמינרים  עמיתי הקרן הינם עובדי הוראה בבתי ספר  

 משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.

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

)בדרך כלל עובדי הוראה מעל   מסלול רגיל-לקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלהצטרף  

 במשרה חלקית בשנת שבתון(.מורים ו 55גיל 

  שיעורי הפרשות לקרן

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

 על ידי המעסיק. %7.5והפרשה חודשית בשיעור 

 שינויים במסמכי יסוד  

 שינויים בתקנון של הקרן

למשרדי הממונה,   2017ן תקנוני הקרנות, הוגשה בחודש ספטמבר  לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקו

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

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון קרן המסלול המקוצר, במטרה  – נוסף הלכה מסלול הוספת

לפתוח את שערי הקרנות בפני אוכלוסייה נוספת של עובדי הוראה שומרי הלכה. מסלול ההלכה החדש ייקרא 

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

וניים, מורי סמינרים ומפקחים מסלול הלכה א'". להלן מדיניות ההשקעה המוצעת של מסלול למורים תיכ

 ההלכה החדש: 

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

 ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה בסמכותה תהיינה במסלול ההשקעות. ברשותו של הרב אריה דביר

 מוגבלת במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים עבור בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה

נכסי המסלול לא יושקעו באחזקות ישירות בחברות )כגון  .היהודית ההלכה לכללי כפופות בו שההשקעות בכך

מניות ו/או אגרות חוב קונצרניות( והחשיפה לנכסים תתבצע באג"ח ממשלתיות ויצירת חשיפות למניות 

 ".באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באלה

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

 נכון למועד הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנון הקרן.
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 ניתוח זכויות העמיתים . 2

 יחס נזילות   . 2.1
 

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

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

 
   68.82  מסלול כללי 

   64.17 הלכהמסלול  

   87.27 מסלול אג"ח
 

 
  משך חיים ממוצע בחסכון   . 2.2

 . משך החיים הממוצע של התחייבויות הקרן כלפי עמיתיה שחסכונותיהם טרם הבשילו

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

 שנים    

 
   2.06  מסלול כללי 

   2.25 הלכהמסלול  

   0.92 מסלול אג"ח
 
   תש"פבשנת הלימודים  )מאוחד(  שינוי במספר חשבונות העמיתים  . 2.3

 לסוף השנה
 

(31/8/20) 

 השנה  נסגרו
 
 

 נפתחו
  השנה

 

 לתחילת 
 השנה

(01/9/19) 

 חשבונות מספר
 

 סוג העמיתים
 שכירים 9,353 999 938 9,414

 

 )מצרפי(  תש"פניתוח זכויות עמיתים  בשנת הלימודים  2.4 

 

  באוגוסט  31ליום 
2019 2020  

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 

  חשבונותמספר 

 חשבונות פעילים 4,660 341,560 4,307 305,671
 חשבונות לא פעילים 4,754 244,778 5,046 253,767
 סה"כ 9,414 586,338 9,353 559,438

     
 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 
 

 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  

  31ביום 
   2020באוגוסט 
  באחוזים 

 

   
  2.00 שיעור דמי הניהול שהקרן רשאית לגבות על פי הוראות הדין 

   : בפועלממוצע שגבתה החברה המנהלת דמי ניהול שיעור 

.120 מסלול כללי    

.120 מסלול הלכה     

.120 אג"ח  מסלול    
 
 

 

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

 

 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
   2020באוגוסט 
  באחוזים 

 

   
סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלולים נוסף 

   הניהול, הינם: לדמי 

  1,160 מסלול כללי 

  6 מסלול הלכה  

  - אג"ח  מסלול 
 
 
 
 
 

 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי.  11לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 
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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 ההשקעה .  2012-)כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב

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

 ביחס לנתונים המקרו והמיקרו כלכליים במשק.
 ההשקעות שנקבעה על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות. הקרן משקיעה, על פי הוראות התקנות הנ"ל ובהתאם למדיניות 

 

 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 

פריצה מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, ההאטה המבנית  פוליטית שהלכה וגברה עם-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 עם סגירת 

כאשר הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים עם התפרצות נגיף  2020- . אך הסיפור האמיתי החל ב2019שנת 

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

ריפו כאשר במהלך חודש מרץ, רוב מדינות חברתי בתהליך של שגבר ככל שנתוני המקרים והמוות עלו. כך, ההגבלות הח

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 הפעילות הכלכלית, 

בחדות, אך עם התגובה המאסיבית של הבנקים המרכזיים והממשלות השווקים החלו להתייצב ואף שוקי המניות ירדו 

לעלות לרמה גבוהה יותר מערב טרום המשבר. ככל שהחודשים עברו, הנתונים הכלכליים שפורסמו במהלך התקופה  

ית הגלובאלית. כאמור, כפועל הנסקרת אותתו עד כמה המשבר הבריאותי אליו נכנסנו הביא לפגיעה עצומה בפעילות הכלכל

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 המרכזיים בהובלת הפד חתכו את 

של הרחבה כמותית ללא מגבלות על הכמות. בשלב השני, הממשלות החלטו לנקוט  הריביות והחלטו לנקוט במדיניות

במדיניות פיסקאלית מרחיבה תוך הגדלת הגירעונות. הממשלות נקטו במספר רב של פעולות אשר כללו העברת כספים 

ומי מסים ישירה לאזרחים ועסקים, מתן הלוואות ומענקים לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה מוגברים ודחיית תשל

 ואגרות. עצירת הפעילות הכלכלית גבתה מחיר כבד משוק הנפט על רקע הפגיעה בביקוש העולמי לנפט. 

 

 מסלול כללי   4.2

 מדיניות ההשקעה: .א

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

גיוון     הכללי, בהשקעות ראליות, בהלוואות מותאמות ובקרנות השקעה אלטרנטיביות. המטרה בגידול בחלק זה היא

 תשואה על האי סחירות.  תיק הנכסים לענפים שונים תוך פיצוי 

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

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

 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 
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להתאימה לשינויים שחלו בשוק. באופן הדרגתי הוחלט להקטין במסלול הכללי את החשיפה באפיק המנייתי והאג"ח 

 שקעות אלטרנטיביות. 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

 

 השנה  מיליון ש"ח בתחילת    46.5-מסך של כ  עלה  במסלול הכללי  הלא סחירות    אלטרנטיביותה  ההשקעותשווי    היקף

הדוח לעומת תקופת  לסוף    המסלול הכללימנכסי    10.00%-ומהווים כ  תקופת הדוחמיליון ש"ח לסוף    59.1-לסך של כ

ראה פירוט ההשקעות בדוח  )התקופה וזאת כתוצאה מביצוע השקעות נוספות בשנה האחרונה  בתחילת 8.49%-כ

 . 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  547,791אלפי ש"ח לעומת  573,800הסתכמו לסך של  31.8.2020נכסי הקרן נטו ליום 

 ובתוספת 4.49%מיליון ש"ח בהון צבור של נכסי הקרן, הנובע מתשואה חיובית נומינלית ברוטו של  26 -גידול של כ

 ש"ח. מיליון  1.6-, נטו של כחיוביתצבירה 

 

מסך נכסי הקרן לסוף תקופה לעומת  79.88% -נכסי הקרן כוללים בעיקר השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כ

 בתחילת שנה.   80.08%

 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 סלות כוללות  באפיק הסחיר, השקעה  בהשקעות אחר

 בקרנות השקעה, קרנות הון סיכון ומכשירים נגזרים. 

אות לעמיתים   , הלוואות מותאמות, הלוובלתי סחיר קונצרנימורכב מאג"ח  סחירים שאינם חוב נכסי סעיף

 מגמה זו נבעהבסופה.  3.60% -בתחילתה ל 4.55%במהלך השנה משיעור של   קטן זה סעיףופיקדונות בבנקים. 

והאג"ח  אשר חלקם הושקעו מחדש  , ההלוואות המותאמותפירעונות בהתאם ללוחות הסילוקין של הפיקדונותמ

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

  מחזיקה  הקרן. נזילים נכסים אחזקת לגבי הקרן ממדיניות נפרד בלתי חלק הןנים ושווי מזומנים במזומ 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
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 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

 0% 36% 36% 42%-30% 39%-27% מניות

 2%- 15% 13%     מתוך זה מניות ישראל

 1% 21% 22%     מתוך זה מניות זרות

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

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

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

 2% 12% 14% 13%-3% 18%-8% השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 4% 29% 33%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 12%- 14%- 21%-9% 22%-10% גידור

 2% 17% 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  

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

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

 לעת על ידי הנהלת החברה. 

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

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

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

 

 הינם: מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

.  31.8.2019ליום אלפי ש"ח  9,358אלפי ש"ח לעומת  סך של  10,400הסתכמו לסך  31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

  687- שהשיג המסלול בתוספת צבירה חיובית של כ  3.53%אלפי ש"ח הנובע מתשואה חיובית של  1,042-גידול של כ

 אלפי ש"ח. 

מסך נכסי המסלול לתחילה לעומת  91.50%-נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כ

 לסוף תקופה.  94.25%

 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 .  קרנות סלהשקעות אחרות כוללות  באפיק הסחיר, השקעה  ב

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

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



 

10 
 

 .אחרות לקרנות כספם את להעביר המבקשים או כספם את המושכים

 

 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

 4% 33% 37% 42%-30% 39%-27% מניות

 2%- 15% 13%     מתוך זה מניות ישראל

 6% 18% 24%     מתוך זה מניות זרות

 0% 29% 29% 22%-12% 31%-21% ממשלתיותאגרות חוב 

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

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

   100% 100%     סה"כ 

 4% 21% 25%     חשיפה למטבע חוץ

 1%- 3%- 4%- 21%-9% 21%-9% גידור

 3% 18% 21%     חשיפה למטבע חוץ נטו

 
 
 
 

 ח”אגמסלול    . 4.3

 מדיניות ההשקעה:  .א

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

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

 י. נכסי המסלול לא יושקעו במניות. ובכפוף להוראות ההסדר התחיקת  ההשקעות

 

 הינם: מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה  .ב

. 31.8.2019אלפי ש"ח ליום  2,289אלפי ש"ח לעומת  סך של  2,138הסתכמו לסך  31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

  1.08%תשואה חיובית של אלפי ש"ח בתוספת  175-בעיקר מצבירה שלילית של כאלפי ש"ח הנובע  151-של כ קיטון

מסך נכסי   84.53%-נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני סחיר המהווים כ.  שהשיג המסלול

נות תל בונד וקר קרנות סלמסך נכסי המסלול לתחילת תקופה וכן השקעה ב 85.76%המסלול לסוף תקופה לעומת 

מסך נכסי המסלול לתחילת  8.39%לעומת  מסך נכסי המסלול לסוף תקופה 9.21%-נאמנות אג"ח סחירות המהוות כ

 . התקופה

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול: .ג

 

 מורים תיכוניים מקוצר ללא מניות מדיניות  

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

 אגרות חוב ממשלתיות

0%-100% 

61% 63% -1% 

 2% 32% 34% אגרות חוב קונצרניות

 1%- 6% 5% מזומנים ופקדונות

   100% 100% סה"כ 

 0% 3% 3%     חשיפה למטבע חוץ

 0% 0% 0%     גידור

 0% 3% 3%     חשיפה למטבע חוץ נטו
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 ניהול סיכונים   . 5

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

 נזילות סיכון  . 5.1

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

 מחשיפה לגורמי סיכון מועטים .

 בוחנת מעת לעת את שיעור החשבונות הנזילים כדי לוודא ששיעור הנכסים הסחירים עונה על נקודה זו.  רןהנהלת הק
היקף ההשקעה בנכסים    .עמיתים  ת זכויותמשיכרן מתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך  הקשל  נזילות  ה  צרכי

      ינוי בתמהיל הנכסים של המסלולים.הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה מש
יודגש כי מרבית נכסי הקרן כמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות של הקרן הוא נמוך יחסית וביכולתה 

 לממש נכסים באופן קל ומהיר.

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

 ניתוח נזילות הקרן: .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

 
  2,129 10,389 496,067 נכסים נזילים וסחירים 

  5 -  3,836 מח"מ עד שנה
  5 2 17,458 מח"מ מעל שנה

  ( 1)  9 56,439 אחרים 
 573,800 10,400 2,138  

 

 
 

 

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

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

 
   125.62  מסלול כללי 

   155.73 הלכהמסלול  

   114.10 מסלול אג"ח
  

 
 יחס נזילות    .5.1.3

 . עיל ל   2.1ראה סעיף  

 
 .   סיכוני שוק5.2

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

 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 
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 וחי ו/או הפסדי הון בהתאם למגמת התשואה.עשויים להניב רו בפרמטרים כלכלייםלים  חשינויים הכאשר  מניות(,
 

  
 

 סיכון מדד וסיכון מטבע . 5.2.1

. בחירת מגזר ההצמדה להשקעה אינה תולדה של הדרישה  לקרן אין התחייבות לתשלום לפי בסיס הצמדה כלשהו
באפיק  הן . נכסי הקרן מושקעיםלעמידה מול ההתחייבויות אלא מקורה בשיקולי השאת תשואה לעמיתי הקרן

והן באפיקים שאינם צמודים וזאת   הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה
כלכליות תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים חלופיים לאפיק   ובתקופות בהן הצפי והערכות המאקר

י שווין ההוגן כפוף בין היתר הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ )ללא הצמדה( ובחו"ל )שינו
לשינויים בשערי החליפין(. ההשקעה במניות נבחנת בהתאם לניתוחים מיקרו כלכליים של חברות ובהתחשב 

 בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי.

בהתאם  היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של הקרן
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. 

יקולים  היקף ההשקעה בנכסים צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לש
הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער הדולר בארץ עשוי להיות  
מושפע הן ממגמות המסחר בחו"ל, השפעות ביטחוניות, שיעור ריבית בנק ישראל ופערי הריבית בין הארץ לחו"ל 

של מחירי הסחורות בעולם. השפעה נוספת   רעון בתקציב והן השלכותיוכן השלכות מדיניות כלכליות הן ביחס לג
   עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי ביחס למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.

 
 

 2020באוגוסט  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  
     

 573,800 222,468 131,123 220,209 נטוסך נכסי המסלול, 
     

 באמצעות הבסיס לנכסי חשיפה
 ( 40,992) ( 59,822) -  18,830 דלתא במונחי נגזרים מכשירים

 
 
 

 2020באוגוסט  31ליום  הלכהמסלול  
 

 ללא הצמדה
בהצמדה למדד 

 המחירים לצרכן 
במטבע חוץ או 

 סה"כ אליובהצמדה 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
     

 10,400 2,578 2,547 5,275 נטוסך נכסי המסלול, 
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 432) ( 432) -  -  מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 

 
 

 2020באוגוסט  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  
     

 2,138 78 1,160 900 סך נכסי המסלול, נטו
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 -  -  -  -  מכשירים נגזרים במונחי דלתא
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 סיכון ריבית  . 5.2.2

סיכון הנובע משינוי החל בתשואה   וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סחירות  אגרות חובההשקעה ב
( או לחילופין להשתנות 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(.
 דירוג האשראי של הנכס. ל

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

 2020באוגוסט  31ליום  מסלול כללי  
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 2.36 ( 2.07) תשואת תיק ההשקעות
 

 2020באוגוסט  31ליום   הלכהמסלול 
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 3.14 ( 2.78) תשואת תיק ההשקעות
 

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

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

 5.70 ( 4.95) תשואת תיק ההשקעות
 

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. לצורך 

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

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

 כללי מסלול 

 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
 10.50 14,900 2,516 -  -  12,384 בנקים
 3.07 4,352 513 -  157 3,682 ביטוח
 0.66 942 -  844 98 -  ביומד

 23.93 33,967 30,558 -  552 2,857 טכנולוגיה 
 27.85 39,528 19,534 779 4,221 14,994 מסחר ושירותים

 15.47 21,953 1,221 4,873 2,606 13,253 נדל"ן ובינוי
 15.80 22,426 4,806 1,763 2,392 13,465 תעשיה 
 2.73 3,875 924 -  143 2,808 נפט וגז

 100.00 141,943 60,072 8,259 10,169 63,443 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
 43.48 10 10 -  -  -  טכנולוגיה 

 56.52 13 13 -  -  -  מסחר ושירותים

 100.00 23 23 -  -  -  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 1 -  -  1 -  ובינוינדל"ן  

       

 100.00 1 -  -  1 -  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  באג"ח    Aולהחזיק בדרך כלל  אג"ח קונצרניות מדורגות לפחות בדירוג  
קונצרני או בהלוואות מותאמות, הקרן דורשת תוספת תשואה מעבר לאג"ח הממשלתי הנובע מפרמיית הסיכון שהקרן 

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

 

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

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

נמוך. לאור  השקעות קיבלה החלטה לא להשקיע בפקדונות צמודים ושטרי הון בבנקים בעלי הון עצמי כמו 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. 

 

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גיאוגרפי  . 5.3.1

 

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

  246,376 21,294 225,082 בארץ
  5,248  5,248 בחו"ל 

 230,330 21,294 251,624  

 

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

  5,109 2 5,107 בארץ
 

 

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

  1,819 10 1,809 בארץ
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 חלוקת  נכסי חוב לפי דירוג   . 5.3.2

 פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים בארץ .א

 

  31ליום  
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

 מסלול אג"ח מסלול הלכה מסלול כללי  

 שווי נכסים  שווי נכסים  שווי נכסים  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

    נכסי חוב סחירים בארץ
 1,305 3,000 107,180 אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב 
 אחרים בדירוג: 

   

AA   413 1,795 91,796 ומעלה 
BBB   עדA  24,661 311 86 

 BBB 861 1 2- נמוך מ 
 3 -  584 לא מדורג 

 1,809 5,107 225,082 בארץ  סך הכל נכסי חוב סחירים 

 
 

   

    סחירים בארץנכסי חוב שאינם  
אגרות חוב קונצרניות ופקדונות 

 בבנקים ומוסדות פיננסים בדירוג: 
   

AA   10 -  5,616 ומעלה 
BBB   עדA  168 2  - 

 -  -  66 לא מדורגים 
 -  -  1,387 הלוואות לעמיתים
 -  -  14,057 הלוואות לאחרים

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
 בארץ

21,294 2 10 

    
   246,376 נכסי חוב בארץ  סך הכל

 1,819 5,109 637 נכסי חוב בדירוג פנימי  - מזה 

    
 בחו"ל   פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים . ב 

 

  31ליום  
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

 מסלול אג"ח מסלול הלכה מסלול כללי  

 שווי נכסים  שווי נכסים  שווי נכסים  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

    נכסי חוב סחירים בחו"ל
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב 

 אחרים בדירוג: 
   

BBB  3,473  -  - 
 -  -  BBB 1,775- נמוך מ 

    
 -  -  5,248 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. 

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

 

 נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג
 

 2020באוגוסט  31ליום 
 

  מסלול אג"ח  מסלול הלכה מסלול כללי  
  אחוזים  
 

AA   1.02 -  1.22 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

 2020באוגוסט    31ליום   מסלול כללי 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים    סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 17.15 43,152 בנקים
 8.77 22,071 ביטוח

 0.43 1,083 טכנולוגיה 
 13.51 33,988 מסחר ושירותים

 9.04 22,753 נדל"ן ובינוי
 6.38 16,052 תעשיה 
 1.57 3,958 נפט וגז

 0.55 1,387 הלוואות לעמיתים
 42.60 107,180 אג"ח ממשלתי

 100.00 251,624 נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים   סך הכל

 

 

 2020באוגוסט    31ליום   הלכהמסלול  

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 14.35 733 בנקים
 8.22 420 ביטוח

 0.02 1 טכנולוגיה 
 3.88 198 מסחר ושירותים

 10.30 526 נדל"ן ובינוי
 4.13 211 תעשיה 
 0.39 20 נפט וגז

 58.72 3,000 אג"ח ממשלתי

 100.00 5,109 ושאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב סחירים  
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 2020באוגוסט    31ליום   ח” מסלול אג 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   סחירים ושאינם    סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 10.51 191 בנקים
 4.95 90 ביטוח

 0.11 2 טכנולוגיה 
 4.56 83 מסחר ושירותים

 5.17 94 נדל"ן ובינוי
 2.47 45 תעשיה 
 0.49 9 נפט וגז

 71.74 1,305 אג"ח ממשלתי

 100.00 1,819 ושאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב סחירים  
 

 גיאוגרפיים סיכונים    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 
                    

 386,906  259  386,647  76,222  -  1,142  57  78,800  123,246  107,180 ישראל
 140,349  18,571  121,778  24,748  -  -  49,087  45,194  2,749  - ארה"ב

 17,927  -  17,927  -  -  1,088  11,020  4,832  987  - סין

 8,449  -  8,449  -  -  658  -  7,069  722  - גרמניה

 38,999  -  38,999  11,649  -  14,769  5,493  6,048  1,040  - אחר

 592,630  18,830  573,800  112,619  -  17,657  65,657  141,943  128,744  107,180 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 
                    

 7,849  -  7,849  653  -  -  2,087  -  2,109  3,000 ישראל
 1,955  -  1,955  -  -  -  1,932  23  -  - ארה"ב

 300    300  -  -  -  300  -  -  - סין
 111  -  111  -  -  11  100  -  -  - גרמניה

 185    185  -  -  85  100  -  -  - אחר

 10,400  -  10,400  653  -  96  4,519  23  2,109  3,000 סך הכל
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 מסלול אג"ח 

 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 
                    

 2,099  -  2,099  121  -  -  159  1  513  1,305 ישראל
 39  -  39  -  -  38  -  -  1  - אחר

                    

 2,138  -  2,138  121  -  38  159  1  514  1,305 סך הכל

 

 .  סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים .55

באים לידי  סיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הרגולטור ומסיכוני מיקרו מקרו. אשר
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,  
העולם שיקרינו על השווקים בארץ, אירועי קטסטרופה עולמי  ירידות בשווקי -בעקבות אירועים מקרו כלכליים כגון

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

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

 בקרות, הפרדת סמכויות, הפרדת סביבות מיכון ורוטציות.

עמידת   מערכות מידע אשר בין היתר, תפקידה לבקר אתעל פי חוזר הממונה על שוק ההון, מונתה בחברה מנהלת 
המערכות המידע התפעוליות ברגולציה, הניהול השוטף של נכסי טכנולוגיות המידע, ניהול שוטף של סמכויות והרשאות, 
עמידת נהלי הקופה בהוראות הדין, פעילות החברה המתפעלת בכל הנוגע להנחיות בנושא בקרות מידע וניהול נתונים,  

נת דיווחים והשתתפות בישיבות הדירקטוריון, הנהלה וועדות רלוונטיות . מינוי מנהלת מערכות המידע , מקטין אף הכ
 הוא את החשיפה הקיימת לתחום סיכונים זה בקופה. 

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

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

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

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

 כאמור בסעיף קטן )א(". 

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

וזאת לאחר שסקר הציות האחרון בוצע בקרנות היה בשנת  2017הלת החברה לבצע סקר ציות לשנת כמו כן החליטה הנ
.   2018לאחר שהורחב גם להוראות שפורסמו בשנת  2019לדירקטוריון בחציון הראשון לשנת  . סקר הציות הוגש  2012

 הוראות הרגולציה המעודכנות .ממונה האכיפה אחראי ליישום ממצאי הסקר שכוללים בעיקר תיקון והתאמת נהלים ל

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  הממונה כי נהלי לביצוע. במסגרת תוכנית העבודה בודק 
נהלים ואמצעים אחרים. כמו כן נבחנים אלו נושאים מוסדרים ואלו  באלו עניינים יש מקום לשפר, לעדכן או ליצור   נבחן  

ונה באופן שוטף אינם, ובאילו תחומים יש מקום לשפר את התשתית הקיימת בחברה. במשולב עם בדיקה זו, בוחן הממ
וכן מאתר פערים, ככל שהם  גורמי בקרה אפשריים בתאגיד  קיום הבקרות הקיימות בארגון על תהליכים , מאתר   את

קיימים, בין הבקרות הרצויות לבין הקיימות. תוצאת תהליך זה היא רשימה של פערים ונושאים הטעונים טיפול ושיפור  
 ר עדיפות לטיפול.  גם סד המלצות לטיפול הכוללות  ורשימת 
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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  בהתמודדות עם הסיכונים בתחום ההשקעות שנסקרו בפרק 
 תאגיד(. 

 לה לגבי השפעתם הצפויה על הקרן:להלן ריכוז טבלת סיכונים כללית תוך דירוגם לפי הערכות ההנה
 

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   נזילותסיכון  
 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 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרנות השתלמות 

 מ” חברה מנהלת בע
=============================== 

 
 
 

 המסלול המקוצר  -למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות 
 
 
 

 כספיים  חותדו
 
 
 

 2020באוגוסט  31ליום 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



כוניים, מורי סמינרים ומפקחים יתקרנות השתלמות למורים 
 מ” חברה מנהלת בע

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

 צרהמקו סלולהמ  -םמפקחיורי סמינרים וקרן השתלמות למורים תיכוניים, מ
 
 

 תוכן העניינים
  עמוד

 דוח רואי החשבון המבקרים 3

 צב הכספימהדוחות על  4-6

  דוחות הכנסות והוצאות 7-10

  םעמיתייים בזכויות הדוחות על השינו 11-14

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ליכל – 1ור בא 15

 חשבונאיתמדיניות  - 2ור בא 16-19

 יתרות חובהים וחייב – 3ור בא 20

 נכסי חוב סחירים – 4באור  21

 םנכסי חוב שאינם סחירי – 5באור  22

 מניות – 6באור  23

 השקעות אחרות – 7באור  24-25

 זכות-זכאים ויתרות – 8באור  26-27

 חרותהכנסות א -9באור  28

 דמי ניהול –10 אורב 28

  ירותהוצאות יש -11 באור 29-30

 תשואות –12 רואב 30

 םישורבעלי עניין וצדדים ק םקאות עסיתרות וע – 13באור  31

   מיסים -14באור  32

 ויות תלויותהתחייב – 15באור  33

 ומידע נוסף ותתחויות אחרהתפ - 16ור בא 34
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 סלוליםלפי מ ב הכספיעל המצדוחות 

 

 2020באוגוסט  31ליום  

 מאוחד  ח ”מסלול אג  מסלול הלכה  כללי ול מסל 

  באלפי ש"ח  
         רכוש שוטף

  24,595  106  579  23,910 םיוי מזומנושומזומנים 
  * 90  1  14  88 רות חובהחייבים וית

 23,998  593  107  24,685  

         
         יותפיננס  השקעות
  237,246  1,809  5,107  230,330 סחירים נכסי חוב

  21,306  10  2  21,294 נכסי חוב שאינם סחירים
  141,967  1  23  141,943 מניות

  178,406  213  4,684  173,509 ות אחרותקעהש
  578,925  2,033  9,816  567,076 סך כל השקעות פיננסיות

         

         

  603,610  2,140  10,409  591,074 ים כסנהסך כל 

         
  * 17,272  2  9  17,274 זכאים ויתרות זכות

         
  586,338  2,138  10,400  573,800 עמיתיםות הזכוי

         

  603,610  2,140  10,409  591,074 ההתחייבויות וזכויות העמיתים סך כל 

         

 

 מאוחד.זזה במאזן האלפי ש"ח קו 13ם בסך ולימסל בין ז הדדיתיתרת חו" * 

 

 

 

 

 וחות הכספיים.ים חלק בלתי נפרד מהדרפים מהווורים המצואהב
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 מסלוליםלפי  יכספב ההמצ על תדוחו

 

 2019באוגוסט  31ליום  

 דוחמא  ח ”מסלול אג  מסלול הלכה  מסלול כללי  

  באלפי ש"ח  
         רכוש שוטף

  31,113  106  790  30,217 םווי מזומנימזומנים וש
  396  -  3  393 חייבים ויתרות חובה

 30,610  793  106  31,509  

         
         ותיננסיפ תקעו שה

  234,240  1,963  5,060  227,217 נכסי חוב סחירים
  24,961  14  3  24,944 נכסי חוב שאינם סחירים

  122,975  2  16  122,957 תמניו
  146,065  204  3,489  142,372 אחרות עותהשק

  528,241  2,183  8,568  517,490 נסיותסך כל השקעות פינ

         

         

  559,750  2,289  9,361  548,100 הנכסים  כל ךס

         
  312  -  3  309 זכאים ויתרות זכות

         
  559,438  2,289  9,358  547,791 עמיתיםזכויות ה

         

  559,750  2,289  9,361  548,100 ההתחייבויות וזכויות העמיתים ל כ סך

         

 

 בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. חלק ויםמהוורפים צמה יםוראהב
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 יםמאוחד הכנסות והוצאות ותדוח

 

 

 .ח"טמ שער פרשיל הכול *
 
 
 פים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.צורהמם ריאובה

 
 
 
 
 
 

   
 באוגוסט 31הסתיימה ביום ה שלשנ

   2020 2019  2018 

  באור 
 ש"ח אלפי

       הכנסות )הפסדים(

       
   * יםממזומנים ושווי מזומנ

(539) 6  (57) 

       

       מהשקעות

   םיריב סחחו ימנכס
3,593 8,662  3,602 

    מנכסי חוב שאינם סחירים
150 1,167  594 

   ממניות
1,816 3,639  9,553 

   מהשקעות אחרות
21,831 1,859  14,207 

   ת מהשקעותההכנסוסך כל 
27,390 15,327  27,956 

       

 66  20 18  9 , נטוותהכנסות אחר
       

    תסך כל ההכנסו
26,869 15,353  27,965 

       

       הוצאות

  10 דמי ניהול
694 651  639 

  11 הוצאות ישירות
1,166 919  762 

 209  237 261  14 מיסים

       

   ותסך כל ההוצא
2,121 1,807  1,610 

       

   פהעודף הכנסות על הוצאות לתקו
24,748 13,546  26,355 
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 לפי מסלולים אותת והוצהכנסו ותוחד
 
 
 
 

 2020באוגוסט  31ימה ביום לשנה שהסתי 

 מאוחד  ח ”אגל מסלו   הלכהמסלול   כללי  מסלול 

 ש"ח פי  באל 

         הכנסות 

         

  (539)  (1)  (2)  (536) * * זומניםושווי מנים מזומ

         

         מהשקעות

  3,593  29  52  3,512 מנכסי חוב סחירים
  150  -  -  150 מנכסי חוב שאינם סחירים

  1,816  -  7  1,809 ממניות
  21,831  (1)  320  21,512 מהשקעות אחרות

  27,390  28  379  26,983 כל ההכנסות מהשקעות ךס

         

  18  -  2  16 וט, נרותנסות אחכה

         

  26,869  27  379  26,463 ההכנסות סך כל 

         

         הוצאות

  694  3  12  679 דמי ניהול
  1,166  *-  6  1,160 צאות ישירותוה

  261  -  6  255 מיסים
  2,121  3  24  2,094 ההוצאותכל סך 

         

         

  24,748  24  355  24,369 קופהת לתואהוצעל סות הכנ עודף
 

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

 
 

 אלפי ש"ח. 1-* קטן מ
 

 נפרד מהדוחות הכספיים. יוים חלק בלתהבאורים המצורפים מהו
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 וליםלפי מסל הכנסות והוצאות ותוחד
 
 
 

 2019ט באוגוס 31מה ביום לשנה שהסתיי 

 מאוחד  ח ”אגול מסל  ההלכ ללו מס  לי לכמסלול  

 באלפי ש"ח  

         הכנסות 

         

  6  (1)  (6)  13 **  מזומנים ושווי מזומנים

         

         מהשקעות

  8,662  72  160  8,430 יריםחוב סחי מנכס
  1,167  -  -  1,167 חיריםמנכסי חוב שאינם ס

  3,639  -  2  3,637 יותממנ
  1,859  7  (69)  1,921 תרואחות מהשקע

  15,327  79  93  15,155 סך כל ההכנסות מהשקעות

         

  20  -  2  18 הכנסות אחרות, נטו

         

  15,353  78  89  15,186 ות נסההכסך כל 

         

         הוצאות

  651  3  10  638 דמי ניהול
  919  *-  4  915 ירותהוצאות יש

  237  -  5  232 םמיסי
  1,807  3  19  1,785 סך כל ההוצאות

         

         

  13,546  75  70  13,401 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
 

 ש"ח. אלפי 1-מ * קטן
 .ער מט"חפרשי שכולל ה**
 

 
 ת הכספיים.פרד מהדוחובלתי נים מהווים חלק הבאורים המצורפ
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 לפי מסלולים תצאוווה הכנסות תווחד
 
 

 2018באוגוסט  31ום לשנה שהסתיימה בי 

 מאוחד  ח ”אגמסלול   הלכהמסלול   מסלול כללי  

 ש"ח   באלפי 

         הכנסות 

         

  (57)  -  4  (61) **  מזומנים ושווי מזומנים

         

         מהשקעות

  3,602  18  65  3,519 יריםי חוב סחכסמנ
  594  -  -  594 יריםשאינם סח חוב יכסמנ

  9,553  -  4  9,549 תממניו
  14,207  2  363  13,842 מהשקעות אחרות

  27,956  20  432  27,504 סות מהשקעותההכנ סך כל

         

  66  -  6  60 וחרות, נטות אנסהכ

         

  27,965  20  442  27,503 סות ההכנסך כל 

         

         ותצאהו

  639  2  9  628 דמי ניהול
  762  *-  5  757 ותהוצאות ישיר

  209  -  5  204 מיסים
  1,610  2  19  1,589 ותסך כל ההוצא

         

         

  26,355  18  423  25,914 וצאות לתקופהת על העודף הכנסו 
 

 ש"ח.אלפי  1-מ * קטן
 ."חטמכולל הפרשי שער **
 

 
 י נפרד מהדוחות הכספיים.המצורפים מהווים חלק בלת םוריהבא
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 יםמאוחד על השינויים בזכויות העמיתים ותחדו
 
 

 

   
  באוגוסט 31ם ה שהסתיימה ביו לשנ

   2020 2019  2018 

   
 ש"ח אלפי 

   

 

   

   לתחילת התקופהים תיזכויות עמ
559,438 548,942  521,430 

       

   גמולים דמים מתקבולי
70,720 69,550  67,641 

       

   מיתים ים לעתשלומ
30,126 39,545  34,304 

       

       קרןהעברות צבירה ל

 -  - 191   ופות גמלהעברות מק

 395  251 76   ולים העברות בין מסל

       

       העברות צבירה מהקרן

 (32,180)  (33,055) (38,633)   ת גמל לקופו העברות

 (395)  (251) (76)   העברות בין מסלולים 

   ות צבירה, נטוברהע
(38,442) (33,055)  (32,180) 

       

 26,355  13,546 24,748   צאותר מדוח הכנסות והולתקופה מועב הוצאותות על כנסף העוד

       

   לסוף התקופהזכויות העמיתים 
586,338 559,438 

 
548,942 

 
 
 

 
 כספיים.נפרד מהדוחות ה מהווים חלק בלתים המצורפים ריאובה 
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 לפי מסלולים בזכויות העמיתים ינוייםעל הש ותדוח

 
 

  2020גוסט ו בא 31ליום  

  מאוחד  ח ”אג למסלו   הלכה מסלול  כללי  מסלול 

  באלפי ש"ח  

        
 559,438  2,289  9,358  547,791 ופהלתחילת התקים זכויות העמית

        
 70,720  219  1,691  68,810 םדמי גמוליתקבולים מ

        
 30,126  1  803  29,322 לומים לעמיתים שת

        
        לקרןצבירה העברות 

 191  -  -  191 להעברות מקופות גמ
 76  47  29  - ין מסלולים ות בהעבר

        
        העברות צבירה מהקרן

 (38,633)  (440)  (230)  (37,963) ל מברות לקופות געה
 (76)  -  -  (76) בין מסלולים  רותהעב

 (38,442)  (393)  (201)  (37,848) העברות צבירה, נטו

        
 אות דף הכנסות על הוצוע

 ח ועבר מדולתקופה מ
 24,748  24  355  24,369 הכנסות והוצאות

        

        

 586,338  2,138  10,400  573,800 פהו קתלסוף ה מיתיםעהזכויות 

 
 
 
 

 ספיים.חלק בלתי נפרד מהדוחות הכהבאורים המצורפים מהווים 
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 יםלפי מסלול העמיתיםבזכויות  ייםינוהש על ותדוח

 
 
  2019גוסט ו בא 31ליום  

  מאוחד  ח ”אג לולסמ  הלכה מסלול  כללי  מסלול 

  באלפי ש"ח  

        
 548,942  2,186  8,476  538,280 לתחילת התקופה םיתימעהזכויות 

        
 69,550  268  1,665  67,617 מדמי גמוליםלים תקבו 

        
 39,545  491  853  38,201 לעמיתים מים תשלו 

        
        העברות צבירה לקרן

 -  -  -  - ות גמלהעברות מקופ
 251  251  -  - ם ילהעברות בין מסלו

        
        רןמהקהעברות צבירה 

 (33,055)  -  -  (33,055) העברות לקופות גמל 
 (251)  -  -  (251) העברות בין מסלולים 

 (33,055)  251  -  (33,306) ה, נטוהעברות צביר

        
 אות ות על הוצעודף הכנס

 בר מדוח ה מועלתקופ
 13,546  75  70  13,401 הכנסות והוצאות

        

        

 559,438  2,289  9,358  547,791 לסוף התקופהעמיתים ת הזכויו 

 
 

 ים.הדוחות הכספינפרד מלק בלתי הבאורים המצורפים מהווים ח 
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 סלוליםי מלפ עמיתיםם בזכויות הוייעל השינ ותדוח
 
 
 
 

  2018באוגוסט  31 ליום 

  מאוחד  ח ”גא למסלו   הלכה לו למס  כללי  מסלול 

  באלפי ש"ח  

        
 521,430  1,820  7,191  512,419 לתחילת התקופהזכויות העמיתים 

        
 67,625  357  1,354  65,914 ליםמי גמו לים מדבו תק

        
 34,288  160  736  33,392 לעמיתים  מיםלו שת

        
        העברות צבירה לקרן

 -  -  -  - למגברות מקופות עה
 395  151  244  - לים סלוהעברות בין מ

        
        רה מהקרןת צביהעברו 

 (32,180)  -  -  (32,180) העברות לקופות גמל 
 (395)  -  -  (395) בין מסלולים  רותהעב

 (32,180)  151  244  (32,575) העברות צבירה, נטו

        
 הוצאות  לעודף הכנסות ע

 ועבר מדוח מ הפלתקו
 26,355  18  423  25,914 תהכנסות והוצאו

        

        

 548,942  2,186  8,476  538,280 לסוף התקופהזכויות העמיתים 
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 כללי - 1באור 

  
וצר הינה קרן השתלמות ל מקמסלו–מפקחים ינרים ומורי סמים תיכוניים, מורהשתלמות ל קרן .א

 .1964 –תשכ"ד ה ,מל(ת גור ולניהול קופוים לאישכלל) התקנות מס הכנסבכמשמעותה 
י יים, מוריכונת יםת למורההשתלמו קרנותסכון של ילי החנו אחד משני מסלוהמסלול המקוצר הי

פי  על ר מקבלים את שכרםמיועד למורים אש סלולהמ .הלת בע"מה מנחבר ם ומפקחיםינריסמ
קרן  - סלול הרגיל בקרןצטרף למלה םיאהקרן ואינם רש דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון

שנת , מורים במשרה חלקית ב55עובדי הוראה מעל גיל השתלמות מיוחדת למורים )בדרך כלל 
 ים(.ואחרן תושב

 
 

ול ו"מסל "הלכהלול "מס שים:מסלולי השקעה חד שניפועלים בקרן  ,2012נובמבר חודש החל מ .ב
 ח" )מסלול ללא מניות(. אג"

 
 : תוהגדר .ג

 
  – האלים יפסבדוחות כ

 
 .המסלול המקוצר– חיםתיכוניים, מורי סמינרים ומפקם ת למורילמוהשת קרן -הקרן 

 מסלול כללי. -כללי
 .(כשר" מסלולשעבר: "כה )ללה מסלול -הלכה
 ג"ח.ול אמסל -אג"ח

 
חברה מנהלת  םורי סמינרים ומפקחילמורים תיכוניים, מ קרנות השתלמות-המנהלתרה החב
 .מבע"

 
 .בע"מ ראלבנק הבינלאומי הראשון ליש – להבנק המתפע

 
 .2005 -נסיים )קופות גמל( התשס"ה על שירותים פינחוק הפיקוח  - חוק קופות הגמל

 
 .1964 -קופות גמל(, התשכ"ד ול לאישור ולניה נסה )כלליםת מס הכתקנו - הכנסהמס  ותקנת

 
 . ןרשות  שוק ההון, ביטוח וחיסכו - הוןשוק ה רשות 
 

 .וחיסכון  טוחרשות  שוק ההון, ביעל  ונהממה - הממונה
 

 .2010  ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ענות ניירות כהגדרתם בתק - בעלי עניין

 
מס הכנסה שבון בישראל, בתקנות י חת של לשכת רואם בגילויי דעשמעותכמ – יםקשור צדדים

על ים לחהכללי השקעה  (לקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמיפובתקנות ה
 .2012- ע"בגופים מוסדיים , התש

 
 

 לסטטיסטיקה. י שמפרסמת הלשכה המרכזיתמדד המחירים לצרכן כפ - מדד
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 איתשבוניניות החהמד רייקע - 2 באור

 ת החשבונאית:עיקרי המדיניו .א
 

נה וממוהדיווח, אשר נקבעו בהתאם להוראות ה לפי כללי החשבונאותות הכספיים ערוכים וחהד .1

 וחסכון.יטוח , בןוהעל שוק ה

 מינליים.הוא באלפי שקלים חדשים נובדוחות אלו  ספיהדיווח הכ .2

 להלן. 4סעיף ור בהאמ בר, למעטמצט יסבסא לפי שיטת הדיווח בדוחות הכספיים ככלל הי .3

ת סגרת החשבונות  של זכויוהקופה נכללים במות מהעברלקופה ותשלומים וות תקבולים והעבר .4

במסגרת המאזן או הדוח על  רשםיי נם בהתאמה, לפיכך לארעופי עם גבייתם או םהעמיתים ע

 ולם. כויות העמיתים חוב שנצבר בגין סעיף זה וטרם שהשינויים בז
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 )המשך( ונאיתחשבהמדיניות ה ריעיק - 2באור 
 

 נכסים והתחייבויות :הערכת  .ב
 

 לן :לה טרונכללו כמפ 2019 –ו  2020באוגוסט  31השקעות ליום  .1
 

 :שווי מזומנים .א

ה הכוללות, בין היתר, פקדונות לזמן קצר נים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהמזומ יווכש

ושה חודשים לשל בהם לא עלתה עבעת ההשקעה  ימושםועד מה עד למוהתקופ קבבנ דופקשהו

 .בשעבוד מוגבלים םאינ ואשר

 
 ניירות ערך סחירים: .ב

 

  ם י ר ניירות ערך סחי 
 בארץ 

  ן למועד הדיווח.האחרו קיםהעסבבורסה ליום  שפורסם ערהש לפי -

פקה  נכס סחיר בהנ 

 פרטית 

בין ערך  פער  ה   פי נקבע ל בהתאם לשער הבורסה מוכפל במקדם ש  -

י השוק של הנכס ביום  שוו העיסקה לבין    עד קביעת תנאי במו   הנכס 
 ירות של הנכס. תקופת חיי הסח   ההקצאה, מופחת לאורך 

 
   

  ערך   ירות י נ 
 "ל בחו   ם י ר סחי 

 בבורסה האחרון העסקים ביום ,הערך ריינל שנקבע שערה לפי -
 םיגיהיצ ןיפיהחל שערי ולפי נסחר הוא בו מוסדר בשוק או"ל ובח

 .וחהדיו תאריךאחרון ביום העסקים הל
   

   שקעות ה ל   ת קרנו 
  נות בנאמ משותפות  

 בחו"ל 

 האחרון םיקהעס ביום הערך, לנייר שנקבע הפדיון שער לפי -
 .סחרבשוק מוסדר בו הוא נלתאריך הדיווח, או  בחו"ל הסרבבו
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 )המשך( המדיניות החשבונאית עיקרי - 2באור 

 : המשך(יות )התחייבוסים וכנכת הער .ב
 

 חירים:י סם בלתרך ונכסיניירות ע .ג

 - רניות קונצ אגרות חוב  

 

כאשר  ,סס על היוון תזרימי המזומניםודל המבובהתאם למ
 היוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטיריבית לשיעורי ה

לגופים מוסדיים , אשר זכתה במכרז מחירים ושערי ריבית 
 נה.שפורסם ע"י הממו

כך ת לאשר ישנן אינדיקציוכ  שקעותעדת ההחלטת ותאם להב

 ת מהשווי המתקבל לפי אחתשמעותיששווי הנייר חורג מ

אחת  העריכו באמצעותות לעיל או שלא ניתן למהחלופ

 חלופות לעיל.מה

 הון סיכון וקרנות    קרנות 

   השקעה 

, מוכר פיננסי מוסד של או הקרן של חיםלדיוו בהתאם -

 .לפחות לשנה תאח שמתקבלים

 להערכת שווי או בהתאם אחת לשנה להערכת מומחהבהתאם   - מניות 

 ת אחת לשנה לפחות.פנימי

ת לא אופציו כתבי

 אחרותסחירות ו

 

- 

 

 אחת לשנה. בהתאם להערכת מומחה

 

 חוזים עתידיים לא

 סחירים

 

- 

 

הוגן של כל עסקה, אשר מוצגת כהפרש נכללים ע"פ שוויה ה

בות נכס העתידי בקיזוז ההתחיישל ה וןבין השווי המהו

עודף העתידית בגין העסקה. יתרת זכות הנובעת מ

העתידיים מוצגת בסעיף הנכסים התחייבויות העתידיות על ה

 אים ויתרות זכות.זכ

 יקדונות והלוואותפ
 
 

- 
 
 

 רה הזוכה במכרז.ידי החב-בהתאם למודל השערוך שנקבע על
  

 
 נפיק הנכס.מוסד הפיננסי האורז או ממוט מהבהתאם לציט - מוצרים  מורכבים 

    דיבידנד לקבל 

- 

 ח. ו רז וטרם התקבל עד לתאריך הדיו הוכ דיבידנד ש 

   ית לקבלריב
- 

  EX-ה  ב סחירות לאחר יום חו י הצמדה של אגרות ריבית והפרש 
 ח. וטרם עבר יום התשלום עד לתאריך הדיוו 

 
   צמודות למדד יתרות ה

- 
 הדיווח.   חרונה לפני תאריך סם לא נכללות לפי המדד שפור 

 
יתרות הנקובות 

או צמודות  חוץבמטבע 
 מטבע חוץער לש

  
- 

 אריך הדיווח. ידוע לת ה לפי השער היציג  
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 )המשך( בונאיתחשהמדיניות ה עיקרי - 2באור 

 

 נכסים והתחייבויות )המשך( :הערכת  .ב
 

  והוצאות נסותהכרה בהכ  .ד

 
בירה, למעט הכנסות ל בסיס צוצרותן, דהיינו עד היוהקרן כוללת את ההכנסות והוצאות במוע

 ל בסיס מזומן.ת עמריבית פיגורים הנרשמו

 
 חייבים  .ה

  
, במועד התקבול בפועל לאור מןייערך על בסיס מזורישום הפקדות  הממונהות להוראם אבהת

יבים אינם כוללים סכומים שהתקבלו לאחר יתרות החי 31.8.2019 –ו  31.8.2020 מיםזאת, לי

 הדוח הכספי. תאריך

 
 
 מדנים באו ימושש .ו

לכללי ובהתאם  שוק ההון רשותידי -שנקבעו על ליםבעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכל

באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים  משנדרשת ההנהלה להשתחשבונאות מקובלים 

ויות ות תלל הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויתחייבויות, עהמדווחים של נכסים וה

קופות הדיווח. התוצאות בת חות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאותילוי בדושניתן להם ג

 .היות שונות מאומדנים אלהשויות לעבפועל 

 

 דים נבחרים )באחוזים(:מדשיעור השינוי ב .ז

 באוגוסט 31יום ב סתיימהשה לשנה 
2020           2019                   2018 

ים במדד המחיררידה( )ייה ישיעור העל
 0.49 (0.59) )לפי מדד ידוע( לצרכן

 
1.40 

פין יחלה בשערהעלייה )הירידה(  עורשי    
 (2.47) (4.52) לביחס לשקהדולר של ארה"ב ל ש

 
0.39 
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 חייבים ויתרות חובה – 3באור 

 

 גוסט באו  31יום ל  

  2020  2019 

 ח ”שאלפי   :מאוחד ההרכב .א

     

 272  77  לידנד לקביבריבית וד
-מסלול כללי-ל רגיל קרן השתלמות למורים וגננות מסלו

 -  7  צד קשור
ול  מסל-מקוצרמסלול השתלמות למורים וגננות  קרן

 -  2  צד קשור-לליכ

     

 124  4  אחרים

  ות חובהיבים ויתרסך הכל חי
90  396 

 
 
 
 

 באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 למסלו 
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 אלפי ש"ח  

            לולים: לפי מסההרכב  .ב

             

 -  1  271  -  -  77 קבלידנד לריבית ודיב
וניים קרן השתלמות למורים תיכ

מסלול  -סמינרים ומפקחיםמורי 
 ד קשור צ-ל כללי מסלו-מקוצר

-  13  -  -  -  - 

  -למורים וגננות השתלמות קרן
ד  צ-ל כללי מסלו-מסלול מקוצר

 קשור
  1  1  -  -  - 

  -ורים וגננותלמלמות קרן השת
ד  צ-ל כללימסלו-רגיל מסלול 

 קשור
7  -  -  -  -  - 

            

 -  2  122  -  -  4 אחרים

            

 -  3  393  1  14  88 סך הכל חייבים ויתרות חובה
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 סי חוב סחיריםנכ – 4אור ב

 דוחמאההרכב  .א

 באוגוסט  31 ליום  

  2020  2019 

 "ח ש אלפי  

     

 99,593  111,485  גרות חוב ממשלתיותא

     ב קונצרניות:ות חו אגר

 134,647  125,761  שאינן ניתנות להמרה

  סך הכל נכסי חוב סחירים 
237,246  234,240 

 
 

 
 
 

 ולים: פי מסלרכב להה .ב
 
 

 אוגוסט ב 31ליום  

 2020  2019 

 

 לולמס
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 ולמסל
  לי כל

מסלול 
  כההל

מסלול 
 ח ”אג

 "ח ש אלפי 

            

             

 1,422  2,713  95,458  1,305  3,000  107,180 ת חוב ממשלתיותאגרו 

            אגרות חוב קונצרניות:

 541  2,347  131,759  504  2,107  123,150 הנות להמרנן ניתשאי

 1,963  5,060  227,217  1,809  5,107  230,330 סך הכל נכסי חוב סחירים 
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 נכסי חוב שאינם סחירים – 5באור 
 

 : ההרכב מאוחד .א

 באוגוסט  31ום לי  

  2020  2019 

 ח ”שאלפי   

     ת:אגרות חוב קונצרניו 

 7,364  5,606  ת להמרהנן ניתנושאי

 257  256  פיקדונות בבנקים 

 1,242  1,387  הלוואות לעמיתים

 16,098  14,057  לאחרים הלוואות

  סחירים נכסי חוב שאינם סך הכל 
21,306  24,961 

 
 

 ם:ההרכב לפי מסלולי .ב

 

 באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 למסלו 
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

ל מסלו 
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 אלפי ש"ח  

            

            ות:אגרות חוב קונצרני

 14  3  7,347  10  2  5,594 רהאינן ניתנות להמש

 -  -  257  -  -  256 יקדונות בבנקים פ

 -  -  1,242  -  -  1,387 ת לעמיתיםהלוואו 

 -  -  16,098  -  -  14,057 הלוואות לאחרים

            
סך הכל נכסי חוב שאינם  

 14  3  24,944  10  2  21,294 ים רסחי

 
 נוספים :  פרטים .ג

-, סכום ההלוואה הועלה ל2017 ל מפברוארהחלעמית. ש"ח  25,000עד  וואות שלהקרן מעניקה הל
ת ריבית ונושאוודות ההלוואות אינן צמ 7/7/2010מיום על פי החלטת הנהלת הקרן ש"ח.  40,000

  דשים.חו 36עד  12לתקופה של  1%ה מינוס משתנ רייםפ
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 מניות – 6באור 

   : מאוחד בההרכ   א. 

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

 ח אלפי ש"   

 117,333  133,708  מניות סחירות

 5,642  8,259  סחירות מניות לא

  סך הכל מניות
141,967  122,975 

 
 
 
 
 

 מסלולים:ב לפי ההרכ .ב

 
 

 באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 

 

 למסלו 
  ללי כ

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

מסלול 
 ח ”אג

 י ש"ח אלפ  

            

 2  16  117,315  1  23  133,684 ת סחירותמניו 

 -  -  5,642  -  -  8,259 יות לא סחירות מנ

            

 2  16  122,957  1  23  141,943 תמניו  סך הכל
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 תשקעות אחרוה -  7ר אוב

 

 

 

 :מכשירים נגזרים .ב
דוח לתאריך הכסים הפיננסיים במונחי דלתא של הנחשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג ה םולהלן סכ

 כספי:ה

 

 

 

 

 סט ו באוג 31ליום   

  2020  2019 

      ש"ח אלפי   מאוחד: ההרכב .א

     ירותהשקעות אחרות סח

 74,533  70,335  ל קרנות ס

 20,218  17,791  קרנות נאמנות

 -  18,571  נגזרים ם מכשירי

 3,294  6,207  מוצרים מובנים

 31  132   האופציכתבי 

  113,036  98,076 

     השקעות אחרות שאינן סחירות
 46,531  59,097  קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 381  1,154  זרים נג מכשירים

 -  4,650  רים מובניםמוצ

 1,051  463  כתבי אופציה 

 26  6  אחרות

  65,370  47,989 

     

  השקעות אחרותסך הכל 
178,406  146,065 

 גוסט באו  31יום ל  

  2020  2019 

      ש"ח אלפי   

 534  18,830  מניות

 (67,262)  (60,254)  מטבע זר
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 ך()המש ותאחר שקעותה -  7באור 

 
 

 מכשירים נגזרים  :      .ד
 כספי:הדוח הלתאריך נכסים הפיננסיים יס, המוצג במונחי דלתא של הסטו לנכס הב, נפהם החשיולהלן סכ

 

באוגוסט  31ליום    

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  ההלכ

 ולמסל
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
 הלכה

מסלול 
ח ”אג  

 אלפי ש"ח  

            

 -  -  534  -  -  18,830 יותמנ

 -  (270)  (66,993)  -  (432)  (59,822) מטבע זר
 
 

 

  אוגוסט ב 31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 לולמס
  הלכה

 למסלו 
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

 מסלול
 לכהה

מסלול 
 אג"ח 

"חי שאלפ   

          :לפי מסלוליםההרכב  .ג
 

           
 

           השקעות אחרות סחירות

 129 3,291  71,113  159  4,519  65,657 קרנות סל 

 63 151  20,004  38  96  17,657 מנותת נאקרנו

 - -  -  -  -  18,571 גזרים מכשירים נ

 12 47  3,235  16  65  6,126 מוצרים מובנים

 - -  31  -  -  132 אופציה  כתבי

 108,143  4,680  213  94,383  3,489 204 

           

           השקעות אחרות שאינן סחירות

 - -  46,531  -  -  59,097 סיכוןות הון וקרנקעה שקרנות ה

 - -  381  -  4  1,150 ם זרימכשירים נג

 - -  -  -  -  4,650 רים מובניםמוצ

 - -  1,051  -  -  463 ציה תבי אופכ

 - -  26  -  -  6 רותאח

 65,366  4  -  47,989  - - 

           

 204 3,489  142,372  213  4,684  173,509 השקעות אחרותסך הכל 
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 זכאים ויתרות זכות - 8באור 
 

 :מאוחד ברכהה .א

 באוגוסט  31יום ל 

 2020  2019 

 ש"ח לפי א 

    

 61  79 צד קשור –משרד החינוך 

 50  274 צד קשור-החברה המנהלת

 6  6 שונים 

 13  7 ותדמוס

 182  16,378 ין מכשירים נגזריםבויות בגהתחיי
צד -ה הלכמסלול -מסלול מקוצר-למורים וגננות קרן השתלמות

 -  9 קשור
   6 יםהעל יסודירים ומלמות לקרן השת
 -  31 מעסיקים

 -  2 מישור

 -  480 ות סכומים לשלם בגין השקע

    

 
17,272  312 
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 )המשך(  זכות ותם ויתרזכאי - 8באור 
 
 

 גוסט באו  31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  לי כל

 ללו מס
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  ההלכ

מסלול 
 ח ”אג

 אלפי ש"ח  

            ההרכב לפי מסלולים:  .ב

 -  2  48  -  1  273 קשור דצ – מנהלתהחברה ה

 -  -  61  -  -  79 צד קשור –ינוך משרד הח
מסלול  -קוצרמסלול מ-מות למורים וגננותקרן השתל

 -  -  -  -  -  9 קשור דצ-הלכה

 -  -  -  -  -  6 יםהעל יסודימורים ל קרן השתלמות

 -  -  -  -  -  31 מעסיקים
מינרים קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי ס

 -  -  -  -  -  13 צד קשור-כה מסלול הל-מסלול מקוצר -ומפקחים

 -  -  6  -  -  6 שונים 

 -  -  13  -  -  7 מוסדות

 -  -  -  -  -  2 מישור

 -  -  -  2  6  472 השקעות סכומים לשלם בגין 

   1  181    2  16,376 נגזרים םימכשיר התחייבויות בגין

 -  3  309  2  9  17,274 סך הכל זכאים ויתרות זכות

 
 

 אחרותהכנסות  – 9באור 
 

עברות ת והוצאות בגין החרוארנות הכנסות בגין העברות מקעסיקים, חובות מ בעיקר לריבית עלמתייחס 

 ות.לקרנות אחר
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 דמי ניהול – 10ור בא
 

 י הניהול לפי מסלולי השקעה:דמט ופיר .א
 דמי ניהול מסך הנכסים

 גוסטבאו 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2020  2019  2018 

 ח"אלפי ש :ההרכב

796 מסלול כללי   638  628 
 9  10  12 הלכהלול מס

 2  3  3 ח”גאסלול מ

 639  651  694 להוצאות דמי ניהו כלהסך 
 
 
 
 
 
 

 םיפרטים נוספ   ב. 

על הקרן משלמת דמי ניהול לחברה המנהלת, לכיסוי הוצאות הקרן אשר משולמות  1.1.2011-החל מה
 ות מהקרן.צאות שולמו ישירמועד, ההואותו הלת. עד לידי החברה המנ

 
 תיםשיעור דמי ניהול מעמי  .  ג

 נוקרן היה לל החברה המנהלת שש הכספיים  וחות השנתיים של הקרן בהתאם לדיעור של דמי הניהול שה
הפרשה להוצאות מתבסס על יתרת הנכסים הממוצעת במהלך השנה ומתחשב בעדכון ו כמפורט בטבלה להלן

  ספיים.ות הכרשמו בדוחשנ
 

 
 אוגוסטב 31ביום לשנה שהסתיימה 

 
2020  2019 

 
2018 

 
 םיוזבאח

      דמי ניהול מסך הנכסים
י פ ללת רשאית לגבות עדמי הניהול שהחברה המנה שיעור

 2.00 הוראות הדין
 

2.00 

 

2.00 
ממוצע שגבתה החברה המנהלת דמי ניהול שיעור 

 :בפועל
     

12.0 מסלול כללי   120.   210.  
.120 הלכה  מסלול    120.   120.  

.120 אג"ח מסלול    120.   210.  
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 צאות ישירותהו – 11באור 
 
 :אוחדמ .א
 

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום     

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
שיעור מתוך סך נכסים  

 לתום שנה קודמת

 0.02  0.02  0.03  125  102  150  ות ערךה של ניירעמלות קניה ומכיר

 0.01  -  -  42  14  -  מירה של ניירות ערךעמלות דמי ש

 -  -  -  8  25  22  לא סחירות ת בגין השקעותהוצאו

             ני: צוי עמלות ניהול ח

 0.08  0.12  0.15  415  637  811  בגין השקעה בקרנות השקעה 

 0.03  0.03  0.03  149  136  176  **ראלוץ ליש סים מחבנכ בגין השקעה

 -  -  -  23  5  7  עמלות אחרות *

 0.14  0.17  0.21  762  919  1,166  תרו ישיסך הכל הוצאות 
 
 
 
 :מסלול כללי .ב

 

 טבאוגוס 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
שיעור מתוך סך נכסים  

 מתדנה קו לתום ש

 0.02  0.02  0.03  123  100  148  ל ניירות ערךש מכירהעמלות קניה ו

 0.01  -  -  42  14  -  ךמי שמירה של ניירות ערעמלות ד

 -  -  -  8  25  22  וצאות בגין השקעות לא סחירותה

             : חיצוניל ועמלות ניה

 0.08  0.12  0.15  415  637  811  בגין השקעה בקרנות השקעה 

 0.03  0.03  0.03  147  134  172  **ראלסים מחוץ ליש בנכ השקעהבגין 

 -  -  -  22  5  7  עמלות אחרות 

 0.14  0.17  0.21  757  915  1,160  רותיישות סך הכל הוצא
 

 
 

 ת.י** כולל דמי ניהול בגין קרן טכנולוגיה עיל
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 משך()ה הוצאות ישירות – 11אור ב
 
 :ההלכ מסלול .ג

 באוגוסט 31יום לשנה שהסתיימה ב  

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
ם לתום ך נכסישיעור מתוך ס 

 שנה קודמת

 0.03  0.03  0.02  2  2  2  ערךה ומכירה של ניירות יקנות עמל

             עמלות ניהול חיצוני: 

 0.03  0.03  0.04  2  2  4  ראלבנכסים מחוץ ליש  שקעהבגין ה

 0.01  -  -  1  -  -  ות אחרות עמל

 0.07  0.06  0.06  5  4  6  אות ישירותסך הכל הוצ
 
 
 :מסלול אג"ח .ד

טגוסבאו  31שהסתיימה ביום  לשנה    

  2020  2019  2018  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
נכסים שיעור מתוך סך  

שנה קודמת לתום  

*-  יירות ערךשל נכירה ניה ומעמלות ק   -*   -*   0.01  0.02  - 

             

*-  ת ישירותהכל הוצאו סך   -*   -*   0.01  0.02  - 
 

 
 

 ח.אלפי ש" 1-* קטן מ
 

 עהולי השקשואת מסלת – 12ור בא
 

 

ו  תשואה שנתית נומינלית ברוט  
  וגוסטבא 31 לשנה שהסתיימה ביום
   באחוזים

 2020  2019  2018  2017  2016  

תשואה ממוצעת 
ית ברוטו נומינל

שנים 5-ל  

662.  4.49 מסלול כללי   95.1   4.43  1.09  3.56 
 2.72  0.30  3.35  5.65  0.84  3.53 הלכהמסלול 

.233  1.08 ח ”אגול מסל   0.98  2.01  1.11  1.70 
 
 
 
 

 פעיל כל השנה. יהל הבהן המסלו לשנים סתחישנים מתי 5-ית ברוטו לנומינלהתשואה הממוצעת 
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 ם קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדי – 31באור 
 
 ים ן וצדדים קשוריתרות עם בעלי עניי .א
 
 

 באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 

 ש"ח אלפי  הרכב:ה

    

    

 (50)  (274) חברה מנהלת -זכאים 
-מקוצר לולמס למות למורים וגננותרן השתק-חייבים

 -  2 קשורצד -ימסלול כלל
-לול מקוצרלמות למורים וגננות מסרן השתק-זכאים

 -  (9) צד קשור-ה הלכמסלול 
צד  -רגיל לול מורים וגננות מסלמות לרן השתק-חייבים

 -  7 ורקש

 (61)  (79) חינוך משרד ה-זכאים

    צדדים קשורים אחרים: 

 12,972  - השקעות בתעודות סל של פסגות
 
 
 

 )שנה .ש"חאלפי  7הינה  שורצד ק בעל עניין או נה שלבמשך השגבוהה ביותר הפים שוט  ותחוב יתרת 

 (.0-קודמת 

 
 

 

 וצדדים קשורים אות עם בעלי ענייןעסק .ב

 באוגוסט 31ביום תיימה הסלשנה ש  

  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  

963  651  694  המנהלת  לחברה דמי ניהול  

 10  18  17  סגות(השקעות )פ למנהל ות רישי הוצאות
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 סיםימ  - 14באור 

 רותולפיכך הכנסותיה פטו 2021 בדצמבר 31ד אושרה כקופת גמל לצרכי מס הכנסה בתוקף ע הקרן .א
 .  נסההכ סלפקודת מ( 2) 9התאם לסעיף ממס ב

 
 1.1.2005ם שנרכשו לפני זרי ךרות ערנייהכנסה הכנסות ממימוש  ודת מסב' לפק129בהתאם לסעיף  .ב

 .31.12.2004יאליים שנצברו עד חייבות במס על הרווחים הר
 
במקור. ו שלא רכששנצברה ברכישה באג"ח שנ דה בגין ריביתח' לפקו 3הקרן חייבת במס על פי סעיף  .ג

 .הוצאות מסים במועד התשלוםמת רוש הקרןיות מחוסר מהות
 

 
 

 :כב המאוחדההר .ד
 

 

 
 באוגוסט 31 םוימה ביסתילשנה שה

 2020  2019  2018 

 "חאלפי ש 

 202  237  279 ה במקור בגין נכסים בחו"ל מס שנוכ
      

(18) ז החזרים( נטו )בקיזו, ץמס שנוכה במקור באר   -  7 

 261  237  209 

 

 

 :מסלולים ההרכב לפי .ה
 
 

 ט באוגוס 31נה שהסתיימה ביום לש  

 2020 2019 2018 

 

 מסלול
  לי כל

 וללמס
  מסלול כללי   לכהה

סלול מ
  הלכה

מסלול 
  כללי 

מסלול 
 הלכה

 אלפי ש"ח  

            

 5  197  5  232  6  273 מס שנוכה במקור בגין נכסים בחו"ל 

 -  7  -  -  -  (18) ץבארמס שנוכה במקור 

            

 255  6  232  5  204  5 
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 ותלויהתחייבויות ת – 15  ורבא

 
ת שפורטו בחוק בגין חובות של בנסיבו רןהתחייבות על הק מטיל 1958-שכר התשי"ח ת ההגנ קחו .א

 רן.ים לקעברת כספמעבידים לעובדיהם שלא סולקו במועדם על ידי ה

. (ש"חי אלפ 256–פי ש"ח )שנה קודמת אל 389 כ רך בסךמוע 31.8.2020יום לקרן לת וב בגין הפרשוח

 ש"ח(. אלפי 27-ך דין )שנה קודמתת עורסרו לגבייה באמצעוה נמוב זח ש"ח מתוךפי אל 2  -כ סך של

ורט כמפ רותסחירות אחהקרן התקשרה להשקעה בקרנות השקעה ובהשקעות לא  31.8.2020עד ליום  .ב

לא קרנות ו/או מנהלי ההשקעות ההי ישה ממנהלרלדסכום תושקע בהתאם יתרת ה בטבלה למטה,

 .רת האחרותסחי

 31.8.2020ליום 
 ש"חלפי אב

  

סה"כ 
 התחייבות

ד ליום שקע עהו
 המאזן

 קריאות לאחר
 תאריך המאזן

סך התחייבות 
 שנותרה

 41,246 4,366 28,193 73,805 קרנות השקעה

 417  3,300 3,717 מותות מותאהלווא
 41,663 4,366 31,493 77,522 כ"סה

 
הומצאה למשרדי הקרנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית  17.5.2020: ביום  22866-05-20ת"צ  .ג

המנהלות קרנות השתלמות. על פי המבוקש חברות  12שה כנגד קרנות המורים ועוד התביעה הוג

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

שהועברו בעבור עמיתי קרנות ההשתלמות כחייבות במס. בקציר האומר, התובעים טוענים כי כלל 

ת המס וזאת משום שהן מחשבות תבעות מחשבות באופן שגוי את תקרת הטבקרנות ההשתלמות הנ

ות החישובית אצל טענת התובעים, הבסיס לטעאת תקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.  ל

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

החישוב ופגע תואם עם הוראות החוק השונות בקשר עם בצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו מ

ת מקרים תוקנה הטעות ותוכנבצורה דרמטית בעמיתים". עוד טוענים התובעים, כי בחלק מן ה

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

ה הועברה לחברת הביטוח ובתיאום עם החברבקרות מתאימות. הבקשה לאישור התובענה הייצוגית 

ות הכספיים, החברה מונה עורך דין לייצג את קרנות המורים. נכון למועד עריכת הדוחהמנהלת 

 עודנה לומדת את הטענות ללא יכולת אמיתית להעריך את השפעתן האפשרית בשלב זה.ת המנהל
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  ומידע נוסף ותתחויות אחרהתפ – 16באור 
 

 נהנגיף הקורו

העולם. כחלק חלה התפרצות של מגפת וירוס "הקורונה" ברחבי  2020נת במהלך הרבעון הראשון לש

אל, ובדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת פשטות נגיף הקורונה בישרמתהליך בלימת הת

י סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל הציבור ישראלד הבריאות הצעדים, במסגרתם פרסם משר

לעניין  על פעילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט. למידע נוסף ל, אשר השפיעו באופן מיידיבישרא

 2.2ף הקורונה והשלכה על נכסי הקרן ראה סעיף במסגרת התמודדותה עם נגיפעולות שנקטה החברה 

 רה המנהלת.בדוח הדירקטוריון של החב

 


