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

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

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

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

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

 

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

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

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

 .עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה  תאור .1

  כללי 1.1

חברה מנהלת בע"מ )להלן:  – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות

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

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

באמצעי השליטה  12.5%-ומרכז השלטון המקומי מחזיק ב 37.5%-מחזיקה במדינת ישראל , 50%-ב

 בחברה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

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

"קרן )להלן:  רגיל מסלול - למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות  קרן – האחת

 מסלול–למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים השתלמות  קרן – והשנייה( "הרגיל המסלול

"קרנות  או "קרנות ההשתלמות"או  "הקרנות"( )להלן: "המקוצר המסלול"קרן )להלן:  מקוצר

 (. ההשתלמות למורים"

על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  הממונה שמנפיק שנתי אישור מתוקף פועלות ההשתלמות קרנות

עובדי ללקרנות ההשתלמות פתוחה  ההצטרפות. , בהתאמה("ההון שוק רשות"-ו ,"הממונה)להלן: "

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

 בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 הכספיים  הדוחות

תציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוח שיש להם או  תאור להלן

 . שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על  עהצפויה להיות להם השפ

 במשק ובתעסוקה  התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

במהלך התקופה הנסקרת הכלכלה העולמית המשיכה לסבול מנגיף הקורונה כאשר התחלואה המשיכה 

במגמת העלייה. חלק מהמדינות בעולם כמו אירופה וישראל חידשו חלק גדול מההגבלות עד כדי סגר 

 ,2020מלא, ובכך הנתונים השוטפים המעידים על עוצמת פעילות הכלכלית שינו כיוון לקראת סוף שנת 

 זאת לאחר שברבעון השלישי ובתחילת הרבעון האחרון של השנה הפעילות הכלכלית הלכה והתאוששה. 

טרם פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו, אך הצמיחה ברבעון  2020בארה"ב, נתוני הרבעון האחרון של 

רבעון ב 31.4%)שיעור שינוי רבעוני במונחים שנתיים( לאחר התכווצות של  33.1%-השלישי הסתכמה ב

 2019, ובהשוואה לסוף 2.9%-ל 9.0%השני, ובכך ההתכווצות בקצב השנתי התמתנה מהתכווצות של 

. כאמור, התחלואה בעולם ובפרט בארה"ב המשיכה לעלות 3.5%-)טרום המשבר( התוצר עדיין נמוך בכ

מת במהלך התקופה הנסקרת, אך למרות זאת, בארה"ב לא חידשו את הסגרים, והכלכלה המשיכה במג

( המצביעים על המשך התרחבות ISMהתאוששות כפי שעולה מנתונים כלכליים כמו מדדי מנהלי הרכש )

בכלכלה האמריקאית גם ברבעון האחרון של השנה. שוק העבודה בארה"ב הוסיף במהלך התקופה 

מיליון משרות, כאשר  9.4-שוק העבודה בארה"ב איבד כ 2020אלף משרות, אך בסיכום  1,561הנסקרת 

בחודש האחרון של השנה ההתאוששות בשוק העבודה נעצרה ונרשמה ירידה במספר המשרות מאז 

, בעוד ערב המשבר שיעור 6.7%עמד על  2020ההתאוששות שהחלה בחודש אפריל. שיעור האבטלה בסוף 

 2.3%לעומת  1.4%עמד על  2020( בסוף CPI-קצב האינפלציה השנתית )לפי ה. 3.5%האבטלה עמד על 

  .2019בסוף  2.3%-בהשוואה ל 1.6%, ואינפלציית הליבה על 2019בסוף 

גם באירופה נתוני הצמיחה לרבעון האחרון של השנה טרם פורסמו, אך על פי הנתונים הזמינים עד כה, 

ברבעון הקודם, והקצב השנתי  39.5%לעומת התכווצות של  61.3%-הצמיחה ברבעון השלישי הסתכמה ב

ברבעון הקודם. להבדיל מארה"ב, באירופה הנתונים  14.7%-ל בהשוואה 4.3%נותר שלילי בשיעור של 

השוטפים ברבעון האחרון של השנה מאותתים על שינוי כיוון בהתאוששות עד כדי התכווצות, לאור 

החרפת התפשטות הנגיף והסגרים החדשים. במהלך החודש האחרון של השנה, התקיימה החלטת 

-בה הבנק המרכזי של אירופה הכריז על הרחבת תכנית התמריצים המוניטריים ב ECB-הריבית של ה

מיליארד אירו נוספים למשך תשעה חודשים לפחות. קצב האינפלציה השנתי בגוש האירו ירד  500

, ואילו 2019בסוף  1.3%בהשוואה לגידול של  0.3%עמד על ירידה של  2020לטרטוריה שלילית, ובסוף 

  .2019בסוף  1.3%בהשוואה לגידול של  0.2%-ב 2020עלתה בסוף  אינפלציית הליבה

סין הצליחה להתאושש במהירות יחסית מנגיף הקורונה כאשר בה הסגר התקיים רק ברבעון הרשון של 

פתח באופן משמעותי יותר ובמקביל יהשנה ומאז, לא היה שם גל שני או שלישי והכלכלה החלה לה

, הכלכלה 2020ברבעון האחרון של הממשלה החלה להגדיל את ההשקעה בתשתיות באופן משמעותי. 

ברבעון הקודם.  3.0%)שיעור שינוי רבעוני(, בהמשך לצמיחה של  2.6%הסינית צמחה בשיעור של 

על  4.2%-למית צפויה להתכווץ בבעוד שהכלכלה העו 2.3%-, הכלכלה הסינית צמחה ב2020בסיכומה של 

  .OECD-פי תחזיות ה

שוק האנרגיה חווה עליות במהלך התקופה הנסקרת על רקע ההתאוששות בפעילות הכלכלית. מחיר 

. במהלך 48.43$-ל 13.3%-עלה ב WTIומחיר חבית מסוג  51.72$-ל 137.5%-עלה ב BRENTחבית מסוג 



אל מול האירו,  2.3%על רקע החלשות של  1ל המטבעותאל מול ס 2.4%-התקופה הנסקרת הדולר נחלש ב

 מול הין.  2.5%-מול הפאונד ו 2.3%

)שיעור שינוי רבעוני במונחים  38.9%בישראל, נכון לנתוני הרבעון השלישי, קצב הצמיחה עמד על 

 בלבד בקצב השנתי, 1.1%ברבעון השני, מה שהוביל להתכווצות של  29.2%שנתיים( לאחר התכווצות של 

ברבעון השני. הכלכלה הישראלית נפגעה הרבה פחות ממדינות מפותחות אחרות, הודות  8.0%לעומת 

טק הישראלי בתוצר. בעוד מרבית רכיבי החשבונאות הלאומית נותרו רחוקים -למשקל הגבוה של ההיי

 מהתאוששות מלאה, ביצועי היצוא לאורך המשבר בולטים לטובה ועלו במצטבר בשלושת הרבעונים של

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובכך קיזזו חלק גדול מהירידה בתוצר  10.9%בשיעור של  2020

 –שהגיעה משאר הרכיבים ובפרט מהצריכה הפרטית. שיעור האבטלה בהגדרה הרחבה )הגדרה רחבה 

בעקבות משבר הקורונה, שיעור האבטלה כולל את היוצאים לחל"ת ואת אלה שאינם בכוח העבודה 

)הנתון העדכני  2020ובעצם סוף  של חודש דצמבר השנייההקשורות לקורונה(, נכון למחצית  מסיבות

 )בגין הבלתי מעוסקים(. 2019בסוף  3.6%שיעור אבטלה רשמי של ל בהשוואה 13.7%האחרון(, עמד על 

 4.2%-אל מול סל המטבעות. בפרט, השקל התחזק ב 2.5%-במהלך התקופה הנסקרת, השקל התחזק ב

 אל מול האירו.  2.0%-ל הדולר, ובאל מו

 תקציב וריבית, אינפלציה

לעומת  0.7%-ירד ב 2020( ובכל 0.0%מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי במהלך התקופה הנסקרת )

. במהלך התקופה הנסקרת בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה 2019בשנת  0.6%עלייה של 

שקל(, מיליארד  85מיליארד שקל )עד  35אך הגדיל את היקף רכישות האג"ח הממשלתיות בעוד  0.1%של 

 והשיק תכנית מתן הלוואות לבנקים מסחריים בריבית שלילית. 

 2.0%-מיליארד שקלים, קיטון נומינלי של כ 310.9-הסתכמו ב 2020הכנסות המדינה ממסים בשנת 

 478.5-הסתכמו בכ 2020. כמו כן, סך ההוצאות עבור התקציב והתכנית הכלכלית בשנת 2019לעומת שנת 

 מהתוצר.   11.7%עומד על  2020-. הגירעון ב2019-בהשוואה ל 19.7%-ל כמיליארד שקלים, גידול ש

( הסתכם 2020בדצמבר  15-העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים )פורסם ב –מאזן התשלומים 

מיליארד דולרים )נתונים מנוכי עונתיות(  2.9-)נתון אחרון שפורסם( ב 2020ברבעון השלישי של שנת 

מיליארד דולרים ברבעון השני. במבט על ארבעת הרבעונים האחרונים, העודף  3.2בהמשך לעודף של 

 מהתוצר. 2.7%-מיליארד דולרים המהווים כ 11.1בחשבון השוטף עמד על 

 שוק המניות 

 10.2%-עלה ב 125, מדד ת"א 18.8%-ב 90, ת"א 7.5%-עלה ב 35במהלך התקופה הנסקרת, מדד ת"א 

עלה  DOW JONES-, מדד ה7.3%-עלה ב S&P500-רה"ב מדד ה. בא17.4%-עלה ב SME 60-ומדד ה

  CAC-, ה8.9%-עלה ב STOXX600-. באירופה, מדד ה9.6%-עלה ב  NASDAQ-ומדד ה 7.7%-ב

 MSCI-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה6.0%-הגרמני עלה ב DAX-וה 12.2%-הצרפתי עלה ב

EM מדד 15/1%-עלה ב ,CSI300 ד הומד 8.2%-הסיני עלה ב-Nikkei 18.6%-היפני עלה ב. 

  שוק הנגזרים

מיליון יחידות  9.6-הסתכם ב 35במהלך התקופה הנסקרת, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א 

הסתכם מחזור המסחר באופציות  במונחי נכס הבסיס. בשוק המט"ח ש"חטריליון  1.33-אופציה או ב

 6.5-במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב ש"חמיליארד  150-דולר/שקל ב

 .2במונחי נכס הבסיסמיליארד ₪ 

 
1 Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally AdjustedTrade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index   :מקור ,FRED 
 .ערך לניירות הבורסה אתר 2



 

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

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

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

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

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

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא באמצעות קרנות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות קרנות 125

 סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

השקעות לאור נגיף הקורונה והשלכותיו, הנהלת החברה, וועדת ההשקעות, מנהל הסיכונים, מנהל ה

ושאר הגורמים הרלוונטיים בחברה עוקבים מקרוב אחר כל שינוי ותרחיש, דנים באופן שוטף בהרכב 

תיק ההשקעות ומקיימים דיונים תכופים בהתאם להתנהלות השווקים והבורסות בארץ ובעולם והכל 

את סוף לקרעל מנת לשמור על נכסי הקרנות המנוהלות על ידי החברה והנזילות הנדרשת. לאור זאת 

: עיקר השינוי היה  תשפ"א, אושר שינוי במדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2020 חודש דצמבר

וממשלתי.  אג"ח קונצרניעל חשבון הקטנת החשיפה לחשיפה למניות ב במסלולים הכלליים עלייה

 עלייה בחשיפה למניות וכן לאג"ח ממשלתי על חשבון הקטנת החשיפה במסלולים ההילכתיים

 .ומזומנים  לאג"ח קונצרני 

 

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

במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות 

והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או השקעות אחרות מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או 

שנים( המהוות לדעת  10-20עקיפה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

ההנהלה וועדת השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה להתנהגות 

ת הגנות מטעם המדינה מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב. במקביל החברה ממשיכה השווקים, וכן בעלו

 לבצע השקעות לא סחירות אחרות מהטעמים האמורים לעיל.

 

 

 אג"ח מדינה

במהלך התקופה הנסקרת.  0.4%באפיק הצמוד נרשמה ירידה של  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .0.6%-שנים( עלו ב 2-5בינוניות )וה 0.1%-שנים( עלו ב 5-10אגרות החוב הארוכות )

במהלך התקופה  0.7%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה ירידה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.2%-שנים( עלה ב 2-5, וחלקו הבינוני )1.6%-+ שנים( ירד ב5הנסקרת. חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

-עלה ב 40, תל בונד 2.0%-עלה ב 20במהלך התקופה הנסקרת במדדי האג"ח הקונצרניים, מדדי תל בונד 

, תל בונד צמודות 3.8%-, תשואות ב2.3%-יתר עלה ב-. מדד צמודות1.6%-עלה ב 60ותל בונד  1.2%

מדד תל  נ"ב, 132-נ"ב ל 26-ירד ב 20. ברמת המרווחים, המרווח של מדד תל בונד 0.7%-בנקים עלה ב

נ"ב. באפיק השקלי, המרווח  59-נ"ב ל 10-נ"ב ומדד תל בונד בנקים ירד ב 130-נ"ב ל 2-ירד ב 40בונד 

 8.27נ"ב. בגזרת גיוס הון באפיק, החברות גייסו  194-נ"ב ל 79-במדד תל בונד שקלי בריבית קבועה ירד ב

 . 3בהשוואה לגיוסים אשתקד 71.4%באמצעות אג"ח במהלך התקופה הנסקרת, ירידה של  ש"חמיליארד 

 

 

 
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 3



 

 

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

תוך שמירה   ממשלתיות, החברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות

ברכיב האג"ח החברה ביצעה קיצור קל ושומרת על מח"מ בינוני של התיק  על עיקרון פיזור סיכונים. 

 ך ניצול התנודתיות באפיק זה. תו

לצד זאת, החברה המשיכה באסטרטגיית הגדלת ההשקעות הלא סחירות בתחום האשראי והגדילה 

חשיפה באג"ח לא סחירות ובהלוואות מותאמות, במטרה לגוון את תיק האשראי לצד קבלת פיצוי 

 בתשואה על האי סחירות.

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

מחוץ  OTCהמחירים לצרכן ולא צמודות )שקליות(, וכן אג"ח צמודות מט"ח ואג"ח חו"ל הנסחרות ב

 לישראל.

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

 ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים מהקרנות(.

 
  

(, היו 1.9.2020-31.12.2020השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום התקופה הנסקרת )
 כדלקמן:

  

 11.3% מדד המניות הכללי

SME  60 17.4% 

 10.2% 125מדד ת"א 

 7.5% 35מדד ת"א 

 10.0% מדד אג"ח להמרה

 0.5% אג"ח כללי מדד

 0.0% מדד המחירים לצרכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 להלן שינוי בהרכב תיקי ההשקעות בהשוואה למדיניות ההשקעות הצפויה ולרבעון קודם.  2.2

 

 מסלול רגיל-תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים 

 

 מורים תיכוניים מדיניות  

 שינוי 31/08/2020 31/12/2020 31/08/2020 31/12/2020 מסלול כללי

 4% 36% 40% 39%-27% 46%-34% מניות

 1% 13% 14%     מתוך זה מניות ישראל

 3% 22% 26%     מתוך זה מניות זרות

 2%- 18% 16% 25%-15% 22%-12% אגרות חוב ממשלתיות

 1%- 26% 25% 38%-26% 34%-22% אגרות חוב קונצרניות

 1%- 5% 3% 12%-2% 10%-0% מזומנים ופקדונות

 0% 15% 16% 18%-8% 19%-9% אלטרנטיביותהשקעות 

   100% 100%     סה"כ 

 4% 32% 37%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 14%- 16%- 22%-10% 25%-13% גידור

 2% 18% 21%     חשיפה למטבע חוץ נטו

      
 מורים תיכונים הלכתי  מדיניות  

 שינוי 31/08/2020 31/12/2020 31/08/2020 31/12/2020 מסלול הלכתי

 2% 36% 38% 39%-27% 46%-34% מניות

 1%- 12% 12%     מתוך זה מניות ישראל

 2% 24% 26%     מתוך זה מניות זרות

 2%- 28% 26% 31%-21% 32%-22% אגרות חוב ממשלתיות

 1%- 29% 28% 40%-28% 34%-22% אגרות חוב קונצרניות

 1% 6% 7% 12%-2% 10%-0% מזומנים ופקדונות

 0% 0% 0%     השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 3% 25% 28%     חשיפה למטבע חוץ

 0% 4%- 4%- 21%-9% 25%-13% גידור

 3% 21% 24%     חשיפה למטבע חוץ נטו

      
 מורים תיכוניים ללא מניות מדיניות  

 שינוי 31/08/2020 31/12/2020 31/08/2020 31/12/2020 מסלול ללא מניות

לפחות מנכסי המסלול יושקעו   75% אגרות חוב ממשלתיות
במכשירי חוב מכל סוג, לרבות אגרות 

חוב, כתבי התחייבות, שטרי הון, 
 3הלוואות, מק"מ, נע"מ, פיקדונות מעל 
חודשים, תעודות סל על מדדי אג"ח, 

קרנות השקעה מתמחות, קרנות 
נאמנות מתמחות ונגזרות על מכשירים 

אלה. יתרת הנכסים תושקע במזומן, 
חודשים ובמט"ח, על  3דונות עד בפיק

פי שיקול דעתה של החברה המנהלת 
ובכפוף להורות ההסדר התחיקתי. נכסי 

 המסלול לא יושקעו במניות.

60% 61% -1% 

 2% 32% 34% אגרות חוב קונצרניות

 1%- 7% 6% מזומנים ופקדונות

   100% 100% סה"כ 

 0% 2% 2% חשיפה למטבע חוץ

 0% 0% 0% גידור

 0% 2% 2% חשיפה למטבע חוץ נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מסלול מקור-תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים 

 

 

 מורים תיכוניים מקוצר מדיניות  

 שינוי 31/08/2020 31/12/2020 31/08/2020 31/12/2020 מסלול כללי

 4% 36% 39% 39%-27% 46%-34% מניות

 1% 13% 14%     ישראלמתוך זה מניות 

 3% 22% 25%     מתוך זה מניות זרות

 2%- 19% 16% 25%-15% 22%-12% אגרות חוב ממשלתיות

 1%- 27% 26% 38%-26% 34%-22% אגרות חוב קונצרניות

 0% 4% 3% 12%-2% 10%-0% מזומנים ופקדונות

 1% 14% 15% 18%-8% 19%-9% השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 4% 33% 37%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 14%- 16%- 22%-10% 25%-13% גידור

 2% 19% 21%     חשיפה למטבע חוץ נטו

      
 מורים תיכוניים הלכתי מקוצר מדיניות  

 שינוי 31/08/2020 31/12/2020 31/08/2020 31/12/2020 מסלול הלכתי

 2% 37% 39% 39%-27% 46%-34% מניות

 1%- 13% 12%     מתוך זה מניות ישראל

 3% 24% 27%     מתוך זה מניות זרות

 2%- 29% 26% 31%-21% 32%-22% אגרות חוב ממשלתיות

 1%- 29% 28% 40%-28% 34%-22% אגרות חוב קונצרניות

 1% 6% 7% 12%-2% 10%-0% מזומנים ופקדונות

 0% 0% 0%     השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 3% 25% 28%     חשיפה למטבע חוץ

 0% 4%- 5%- 21%-9% 25%-13% גידור

 3% 21% 23%     חשיפה למטבע חוץ נטו

      
 מורים תיכוניים מקוצר ללא מניות מדיניות  

 שינוי 31/08/2020 31/12/2020 31/08/2020 31/12/2020 מסלול ללא מניות

לפחות מנכסי המסלול יושקעו   75% ממשלתיותאגרות חוב 
במכשירי חוב מכל סוג, לרבות 

אגרות חוב, כתבי התחייבות, שטרי 
הון, הלוואות, מק"מ, נע"מ, פיקדונות 

חודשים, תעודות סל על מדדי  3מעל 
אג"ח, קרנות השקעה מתמחות, 

קרנות נאמנות מתמחות ונגזרות על 
מכשירים אלה. יתרת הנכסים 

 3תושקע במזומן, בפיקדונות עד 
חודשים ובמט"ח, על פי שיקול דעתה 
של החברה המנהלת ובכפוף להורות 
ההסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא 

 יושקעו במניות.

59% 61% -2% 

 1%- 34% 33% אגרות חוב קונצרניות

 3% 5% 8% מזומנים ופקדונות

   100% 100% סה"כ 

 0% 3% 3% חשיפה למטבע חוץ

 0% 0% 0% גידור

 0% 3% 3% חשיפה למטבע חוץ נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נגיף הקורונה 2.3

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

מתהליך בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת צעדים, 

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

 אשר השפיעו באופן מידי על פעילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט.

הכלכלה העולמית המשיכה לסבול מנגיף הקורונה כאשר התחלואה המשיכה  ,הדיווחתקופת במהלך 

ולם כמו אירופה וישראל חידשו חלק גדול מההגבלות עד כדי סגר במגמת העלייה. חלק מהמדינות בע

, 2020מלא, ובכך הנתונים השוטפים המעידים על עוצמת פעילות הכלכלית שינו כיוון לקראת סוף שנת 

 זאת לאחר שברבעון השלישי ובתחילת הרבעון האחרון של השנה הפעילות הכלכלית הלכה והתאוששה. 

עליות ברוב אפיקי ההשקעה העיקריים אשר הושפעו מההתאוששות  נרשמו במהלך תקופת הדיווח

 .בבורסה בארץ ובבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר בתשואת הקרן

למרות שהחל מחודש מאי מדינות רבות ברחבי העולם, לרבות ישראל, החלו ליישם מדיניות של חזרה 

שההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה בארץ  הרי מוגבלת לשגרה והנעת הפעילות הכלכלית מחדש,

עדיין על חוסר מצביעה  2021וסגר שלישי בתחילת  2020 3לסגר שני בתחילת רבעון בארץ והחזרה  ובעולם

 אי וודאות לגבי ההשלכות לטווח הבינוני והארוך על הכלכלה העולמית.  וכן קיומה של היציבות

 

לא נראה גידול מהותי בהיקף המשיכות והפדיונות הנהלת  יצוין כי מתחילתו של משבר החירום האמור,

 החברה ממשיכה לעקוב באופן רציף על השינוי בנכסי הקרן ודמי הניהול יעודכנו בהתאם. 

לאור האירועים החריפים והתנודות החריגות בשווקים , קיימה החברה ישיבת דירקטוריון מיוחדת 

 כיות עסקית , תוך התייחסות לנושאים הבאים כדלהלן: לנושא, בה נידונה היערכות הקופה לתכנית המש

תוך התייחסות לנזילות הנכסים ככל שיהיו  חשיפה בפעילות ההשקעות והשפעה על נכסי הקופה .א

מנהל ההשקעות   פניות מוגברות למשיכת כספים, דיונים ככל שנדרש של ועדת ההשקעות התייעצות

שאפשר לנסיבות שיתפתחו לשמירת נכסי החברה ומנהל הסיכונים על מנת להגיב בסמוך ככל 

 והנזילות הנדרשת.

תפעול החברה באופן שתשמר רציפות תפקודית ויכולת עמידה ביעדי שירות והוראות הרגולציה,  .ב

בהקשר זה נקטה הקופה בצעדי זהירות והערכות להגברת ביטחונם של העובדים לרבות עזרי הגנה 

רחוק. בנוסף פנתה החברה לכל ספקי השרות העיקריים והיערכות למתן שרות תוך כדי עבודה מ

ובדקה מולם את היערכותם בהתאם ויכולתם לספק את השירות הנדרש לחברה במצב חירום זה 

 וככל שתהיה פגיעה תפקודית גם אצל ספקים אלו.

המשך תפקוד הדירקטוריון וועדותיו באופן רציף באמצעים דיגיטליים ואלקטרוניים בתקופות של  .ג

מלא ושילוב של אמצעים דיגיטאליים ואלקטרוניים בשילוב השתתפות בפועל של חלק מחברי סגר 

 הדירקטוריון או הוועדות בין הסגרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התפתחויות מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  2.4

 ישראל

)במונחים  2020בתוצר ברבעון האחרון של  6.3%כלכלת ישראל הפתיעה כאשר רשמה גידול של 

שנתיים( וזאת למרות שבמהלך הרבעון, ישראל נכנסה לסגר הדוק והציפיות היו להתכווצות של 

 2.4%בשיעור של  2020-כמכלול, הכלכלה הישראלית התכווצה ב 2020התוצר בסוף השנה. במבט על 

. 3.7%-ב 2020-י התוצא יתכווץ ב. זאת לעומת ההערכות של בנק ישראל כ2019-בלבד בהשוואה ל

לאחר שבמחצית הראשונה עמד על  19.1%-שיעור האבטלה במחצית השנייה של חודש ינואר עלה ל

. בהחלטת 2021, זאת על רקע הסגר המחמיר יותר בכלכלה הישראלית בחודש הראשון של 16.7%

, ובנק ישראל 0.1%של  הריבית של בנק ישראל בתחילת חודש ינואר הריבית נותרה ללא שינוי ברמה

הציג תחזיות כלכליות מעודכנות של חטיבת המחקר. על פי התחזית של בנק ישראל, בתרחיש של 

, שיעור 6.3%הכלכלה צפויה לצמוח בשיעור של  2021-חיסון מהיר )כפי שאנו עדים לו היום( ב

ימים  10-. כ8.0%-והגירעון הממשלתי על כ 0.6%, האינפלציה על 7.7%האבטלה צפוי לעמוד על 

לאחר החלטת הריבית, הוועדה המוניטארית הודיעה על שינוי במדיניות הבנק בפעילותו בשוק 

. על פי נתוני יתרות 2021מיליארד דולר במהלך שנת  30המט"ח והצהירה מראש על תכנית רכישת 

 6.8המט"ח של בנק ישראל, בחודש ינואר בנק ישראל כבר הספיק לרכוש דולרים בהיקף של 

. שערו של השקל מול סל 2021-מתכנית הרכישות המתוכננת ל 23.0%-מיליארד דולר, המהווים כ

, ובמהלך התקופה הנסקרת נחלש השקל 1.1%המטבעות רשם במהלך התקופה הנסקרת ירידה של 

בלבד אל מול האירו לרמה של  0.03%-שקל לדולר ונחלש ב 3.24אל מול הדולר לרמה של  0.8%-ב

ו. על פי נתוני התחלואה בישראל, בסוף התקופה הנסקרת, הממוצע הנע השבועי של שקל לאיר 3.94

מקרים ליום בממוצע לאחר שבאמצע חודש ינואר עמדו על  4,823מקרי הקורונה היומי עומד על 

מהאוכלוסייה בישראל כבר חוסנה במנה הראשונה  43.3%-מקרים ליום בממוצע. כמו כן, כ 8,395

 ייה חוסנו בשתי מנות. מהאוכלוס 28.3%ועוד 

 

 בעולם

ברבעון  33.4%, לאחר צמיחה של 4.0%-הסתכם ב 2020בארה"ב, קצב הצמיחה ברבעון האחרון של 

-הכלכלה האמריקאית התכווצה ב 2020הקודם )שיעור שינוי רבעוני במונחים שנתיים(, ובסיכום 

ידה על המשק . דו"ח התעסוקה לחודש ינואר הצביע על כך שהתחלואה בארה"ב הכב3.5%

אלף משרות בלבד, על רקע חולשה רוחבית  49, כאשר המשק הוסיף 2021האמריקאי עם תחילת 

. בהשוואה אל טרום המשבר, כמות המועסקים 6.3%-ל 6.7%-בשוק העבודה, ושיעור האבטלה ירד מ

הן ( Markit-ו ISMמיליון משרות. מדדי מנהלי הרכש בחודש ינואר ) 10-בארה"ב עדיין נמוכה בכ

בתעשייה והן בשירותים ממשיכים לאותת על רמת פעילות כלכלית חזקה בארה"ב. בהחלטת הריבית 

בסוף חודש ינואר, הפד הותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי והתייחס לכך שההתאוששות 

, אך מנגד דאגו להדגיש כי במבט קדימה, יש מקום לאופטימיות שכן 2020הכלכלית נחלשה בסוף 

 ת החיסונים לציבור מפחיתה את הסיכונים לאופק הכלכלי בטווח הבינוני. פריש

ברבעון  60%-לאחר צמיחה של כ 2.8%-התכווץ ב 2020בגוש האירו, התוצר ברבעון האחרון של 

לאחר התכווצות  5.1%-השלישי )שיעור שינוי רבעוני במונחים שנתיים(, ובכך הקצב השנתי התכווץ ב

, כלכלה גוש האירו ממשיכה 2021על פי מדדי מנהלי הרכש לחודש ינואר  ברבעון הקודם. 4.3%של 

ועשויה לעשות את דרכה למיתון כפול. הבנק המרכזי באירופה הותיר את המדיניות  2021-להתכווץ ב

המוניטארית ללא שינוי בהחלטת הריבית בחודש ינואר, זאת לאחר שבחודש דצמבר בחר להגדיל את 

 טריליון אירו.  1.85-מיליארד אירו ל 500-היקף תכנית הרכישות ב

+ יצאו בהצהרה OPECבגזרת מחירי הסחורות, מחירי הנפט רשמו עלייה ונתמכו ממספר גורמים: 

על הרצון שלהם להחזיר את שיווי המשק לשוק ההנפט בהקדם, נתוני המלאים ממשיכים לרדת, 



קביל לפרישת החיסונים. בתקופה הביקוש לנפט מסין מזנק, והתחלואה העולמית נמצאת בירידה במ

דולר לחבית ומחיר חבית  63.3לרמה של  14.9%-עלה ב BRENTהנסקרת מחיר חבית נפט מסוג 

-דולר לחבית. במהלך התקופה הנסקרת, מדד ה 60.13לרמה של  15.2%-עלה ב WTIמסוג 

S&P500 ה4.8%-עלה ב ,-Eurostoxx600 ו 5.1%-עלה ב- MSCI במהלך התקופה . 11.3%-עלה ב

דולר  1.2127אל מול האירו לרמה של  0.7%-וב 0.6%-הנסקרת הדולר התחזק אל מול המטבעות ב

, על רקע המשך 1.25%נ"ב לרמה של  33-שנים עלתה ב 10-לאירו. התשואה בארה"ב על אג"ח ל

 התאוששות כלכלית ותכנית פיסקאלית מרחיבה שצפויה לצאת לפועל.

 

 

 

 על ידי החברה המנהלת  הנכסים המנוהלים היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

     31.12.2020  31.8.2020  
אחוז 
 השינוי

 %   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

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

6,165,809  5,874,726  4.95 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 מסלול כשר –מסלול רגיל 

173,637  164,562  5.51 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח -מסלול רגיל 
8,377  8,004  4.66 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 4.08  573,800  597,186 מקוצרמסלול 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 מסלול כשר -מסלול מקוצר

10,757  10,400  3.43 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח -מסלול מקוצר
2,086  2,138  (2.43) 

 4.89  6,633,630  6,957,852     סך הכל
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

התקבל במשרדי  2020ביוני  16ביום  – רכישת זכויות הפנסיה התקציבית על ידי המדינה 4.1

החברה מכתב מטעם החשב הכללי במשרד האוצר בעניין "הפסקת מימון המדינה את רכישת 

זכויות הפנסיה התקציבית של עובדי הוראה בשנת השבתון" )להלן: "מכתב החשכ"ל"(. במסגרת 

בו המדינה מכתב החשכ"ל, הודיע המדינה לקרנות כי היא שוקלת הפסקת ההסדר הנוכחי 

 מממנת לעובדיה היוצאים לשנת השתלמות רכישת זכויות פנסיה תקציבית. 

)להלן: "מכתב התגובה"( במסגרתו  התקבל מכתב תגובה מטעם החשכ"ל 2020בנובמבר  12ביום 

ציינה המדינה, כי הסדר רכישת זכויות הפנסיה התקציבית על ידי המדינה, כפי שנעשה עשרות 

בשנים, נעשה ללא הסמכה ועל כן נעדר תוקף משפטי מחייב. לאור דברים אלו הודיעה המדינה 

המתקיים עשרות לקרנות, כי החל ממועד מכתב התגובה, בדעת המדינה להפסיק את ההסדר 

שנים במסגרתו משרד החינוך ו/או משרד האוצר נושאים בעלויות מימון רכישת זכויות הפנסיה 

התקציבית בשנות ההשתלמות של עובדי ההוראה וזאת כתנאי להכרה בשנת ההשתלמות כשנת 

על פי הודעת המדינה יחול גם  –ותק לטובת חישוב קצבת הפנסיה התקציבית. הפסקת ההסדר 

לעובדים שפרשו זה מכבר גם אם הובא בהם בחשבון הוותק בגין שנות ההשתלמות שלא ביחס 

  לאוצר המדינה. שולמו בעדן תשלומים 

הקרנות דוחות מכל את עמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת מכתב התגובה. בנוסף, הקרנות 

ול הארגון הודיעו למדינה כי טענותיה השונות נדחות וממילא עמדת המדינה צריכה להתברר מ

  היציג המייצג את עובדי ההוראה.  

 

הומצאה למשרדי  17.5.2020ביום  -קעניג ואח' נ' מיטב דש גמל ופנסיה ואח'  22866-05-20ת"צ  4.2

קעניג ואח' נ' מיטב דש גמל ופנסיה ואח'  22866-05-20הקרנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

חברות המנהלות קרנות  12המורים ועוד )להלן: "התביעה"(.  התביעה הוגשה כנגד קרנות 

השתלמות. על פי המבוקש בבקשה, מתבקשים סעדים שונים כנגד הנתבעות, כאשר נטען כי כל 

הנתבעות סיווגו בטעות הפרשות שהועברו בעבור עמיתי קרנות ההשתלמות כחייבות במס. 

אופן שגוי את בקציר האומר, התובעים טוענים כי כלל קרנות ההשתלמות הנתבעות מחשבות ב

תקרת הטבת המס וזאת משום שהן מחשבות את תקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.  

לטענת התובעים, הבסיס לטעות החישובית אצל הנתבעות מקורו בכך שאצל כלל הנתבעות 

"המחשב )המחשב את זכויות העמיתים הח.מ.( תוכנת בצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו 

החוק השונות בקשר עם החישוב ופגע בצורה דרמטית בעמיתים". עוד  מתואם עם הוראות

טוענים התובעים, כי בחלק מן המקרים תוקנה הטעות ותוכנת המחשוב לעתיד מבלי לפצות את 

 העמיתים בגין העבר, וכן טוענים כי החברות המנהלות לא קיימו בקרות מתאימות. 

לחברת הביטוח ובתיאום עם החברה מונה עורך דין הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הועברה 

 לייצג את קרנות המורים.

נכון למועד אישור הדוחות החברה עודנה לומדת את הטענות ללא יכולת אמיתית להעריך את 

 השפעתן האפשרית בשלב זה.

בתקופת הדוח החברה השלימה הליך תחרותי לבחירת מנהל  – אחרבחירת מנהל השקעות  4.3

נהל את ההשקעות של הקרנות המנוהלות על ידי החברה במקום מנהל שי אחרהשקעות 

ההשקעות פסגות ניירות ערך בע"מ. בתום ההליך שנערך בהובלת גורם חיצוני, ולאחר בחינת 

ההצעות של ארבעה גופים שונים, נבחרה הצעתה של חברת מיטב דש ניהול תיקים בע"מ. הסכם 

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מנהלת את תיק  1.11.2020סופי בין הצדדים נחתם והחל מיום 

ההשקעות של הקרנות המנוהלות על ידי החברה. יובהר, כי נכון למועד הדוחות, ביחס לקרנות 



חברה מנהלת בע"מ לא חל שינוי, ופסגות ניירות ערך בע"מ  –ההשתלמות למורים וגננות 

 ממשיכה לנהל את תיק ההשקעות של החברה. 

ר דירקטוריון החברה פה אחד את הצעת הנהלת החברה למזג בין החברה איש 27.3.2017ביום  4.4

חברת  מורים חברה מנהלת בע"מ )להלן: " –לבין חברת קרנות השתלמות למורים וגננות 

"( ובין קרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול חברת מורים וגננות

החברה מיזוג האמור תשמש החברה כחברה הנקלטת. וגננות. על פי המתווה הנוכחי, במסגרת ה

בסיוע יועציה המשפטיים, בחנו את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה אף גובש  

תקנון חברה מנהלת מוצע  שיכנס לתוקף לאחר הליך המיזוג.  התקנון המוצע והנושא הובאו 

א לקדם את הנושא. נכון למועד דו"ח בפני רשות החברות הממשלתיות, אך זו בחרה בעת הזו ל

  זה לא חלה התקדמות נוספת בקידום ההליך.

 26ביום  – תיקון תקנון החברה המנהלת בעניין המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון 4.5

התקבלה החלטה בכתב של דירקטוריון החברה לזימון אסיפה כללית לצורך  2020בספטמבר 

תיקון תקנון החברה המנהלת כהוראת שעה ביחס להוראות המניין החוקי )קוורום( לקיום 

 ישיבות דירקטוריון. 

 
כם הקוורום הנדרש הינו חמישה חברי דירקטוריון, אשר מתובהתאם לקבוע בתקנון כיום, 

לפחות שני חברי דירקטוריון מטעם המדינה, שני חברי דירקטוריון מטעם הסתדרות המורים 

סיימה  הגב' חדווה ווליוביץ את כהונתה כדירקטורית  27.12.2020ביום  ודירקטור חיצוני אחד.

 הנדרש ,דירקטורית בחברה מטעם המדינה, ועל כן ובסיום כהונתהפעלה כהגב' ווליוביץ בחברה. 

ה למנות דירקטור בחברה מטעמה במקום. הדירקטורים מטעם המדינה ממונים על ידי המדינ

רשות החברות הממשלתיות, לאחר קבלת אישור השרים הרלוונטיים המובאים לפתחם על ידי 

הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות )להלן: "הוועדה"(. עקב קיומן של מערכות 

היה בחברה החשש  שלא סה במועדיה כנדרש, וכפועל יוצא הבחירות האחרונות, הוועדה לא כונ

אי מימוש מינוי עם  סיום כהונתה של הגב' ווליוביץ.  מונו בחברה דירקטורים מטעם המדינהי

הדירקטורים בחברה מטעם המדינה, יוצר הלכה למעשה בעיית קוורום בישיבות דירקטוריון 

 החברה.

 

, במקרה בו נבצר מהדירקטוריון להפעיל 1999-)א( לחוק החברות, תשנ"ט52בהתאם לסעיף 

סמכויותיו, ובכלל זה עקב העדר מניין חוקי, אזי האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות 

לפיכך ולמען מניעת מצב בו נבצר מהדירקטוריון להפעיל  הדירקטוריון ולהפעילן בעצמה.

ידי אסיפת בעלי המניות,  סמכויותיו וכן על מנת להימנע ממצב בו ענייני החברה מתנהלים על

ולשם שמירה על זכויות העמיתים, הוצע לתקן את תקנון החברה המנהלת כהוראת שעה, עד 

 למועד בו יפעלו בעלי השליטה וימלאו את מכסת הדירקטורים מטעמם.

 

לתקנון החברה שעניינו מינוי דירקטורים  20במסגרת התיקון שהמוצע, הוצע לתקן את סעיף 

ישיבות הדירקטוריון, בהיעדר מניין חוקי ולקבוע כי במידה ויפחת מספר  הנדרש לשם קיום

חברי הדירקטוריון המכהנים ממספר הדירקטורים המינימלי הנדרש על פי דין, יהיה 

דירקטוריון החברה , ובהעדר מניין חוקי, הנהלת החברה, מוסמכים למנות דירקטורים בחברה 

לאשר בעלי המניות יפעלו למלא את מכסת הדירקטורים  כנדרש על פי דין, וזאת באופן זמני ועד

 מטעמם, שאז ההוראות המקוריות ביחס למניין החוקי תשובנה על כנן. 

 

)עקב היעדרות נציג בעל המניות  16.11.2020בהעדר מניין חוקי באסיפה הכללית שזומנה ליום 

ית"(. ביום )להלן: "האסיפה הנדח 23.11.2020מטעם המדינה(, נדחתה האסיפה ליום 



התכנסה האסיפה הנדחית במניין חוקי. במסגרת האסיפה הנדחית אושר ברוב דעות  23.11.2020

בעלי המניות תיקון התקנון לעניין הוראות המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון כמפורט 

 לעיל. 

בהעדר מניין חוקי באסיפה הכללית שזומנה ליום בחודש דצמבר זומנה אסיפה כללית נוספת, 

 28.12.2020)עקב היעדרות נציג בעל המניות מטעם המדינה(, נדחתה האסיפה ליום  21.12.2020

 כונסה האסיפה הנדחית במניין חוקי.  28.12.2020)להלן: "האסיפה הנדחית"(. ביום 

לאישורה של רשות שוק  הגישה החברה בקשה לתיקון תקנון החברה כאמור 6.1.2021ביום 

ההון, ביטוח וחסכון. נכון למועד הדוחות טרם התקבל אישור הממונה על רשתות שוק ההון 

 לתיקון המבוקש. 

כמו כן, נכון למועד הדוחות העבירה המדינה פרטי מועמד לתפקיד דירקטור וחבר ועדת ביקורת 

לת אישור הממונה תידרש מטעמה. החברה פנתה לרשות שוק ההון לבחינת המינוי. בכפוף לקב

 המדינה להשלים את הליך המינוי של הדירקטור מטעמה. 

 

 

 כספיים  קשיים להצביע  העלולים אירועים .5

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

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

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 מהותיות   עסקאות .6

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

 בעסקה או בהשקעה כאמור.

 

 העיקריים  ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

מנהלת את הקרנות שבניהולה בהתבסס על נותני שירותים במיקור חוץ. תפעול הקרנות מתבצע החברה 

הבנק הבינלאומי  – באמצעות שני נותני שירותים עיקריים, מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם

ות הראשון לישראל בע"מ, המשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקרנות וזכויות העמיתים, ופסגות נייר

ערך בע"מ, המשמש כגורם המנהל את השקעות הקרנות. החברה מפקחת באופן שוטף על פעילותם של גופים 

  אלו באמצעות נושאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברה.

החברה קובעת את מדיניות ההשקעות של הקרנות שבניהולה באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של רמת 

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

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

  עליה ועל קרנות ההשתלמות שבניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף מוסדי.

חברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על רמתם הגבוהה של השירות בכוונת ה

החברה המנהלת שואפת להמשיך ולנהל את  והניהול המאפיינים את הקרנות שבניהולה, כפי שהיה בעבר.

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

 לעיל. 4.3וסף ראה סעיף לעניין בחירת מנהל השקעות נ

 



 הרגיל  העסקים ממהלך  החורגות תכניות .8

פנתה הנהלת החברה לרשות שוק ההון והודיעה על כוונתה לפנות לבית המשפט המוסמך  2019במהלך שנת 

על מנת לקבל צו שיפוטי המתיר את ביצוע החלוקה של העודף הכספי שנצבר בקרן הרגילה  בהתאם 

עתרה  28.1.2020ל ידי פרופ' עודד שריג )להלן: "חוות דעת שריג"(. ביום להמלצות חוות דעת שניתנה ע

החברה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בבקשה לאישור המתווה לחלוקת העודף הכספי, והכל בהתאם 

 שלהלן.     9.3להמלצות שהובאו בחוות דעת שריג.  להרחבה בעניין העודף הכספי ראה סעיף 

 

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

 :כספי מצב 9.1

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

נכסי החברה הינם בעיקר יתרות חובה של הקרנות  הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.

 המנוהלות בגין דמי ניהול לקבל לכיסוי  התחייבויות החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 הון עצמי: 9.2

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

ברה , ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מח2012-קרן פנסיה(, התשע"ב  אוקופת גמל  

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

 מפעלית.

 עודף כספי 9.3

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

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

 הגורמים המתאימים. 

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

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

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

ת העמיתים לתשואת תיק ההשקעות, נזקפו בו סכומים המהווים את יתרת עודף הנכסים על זכויו

 .31.12.2010המשוערכות לתאריך 

הוחלט לבחון את נושא העודף כאמור  והסיבות להצטברותו בקרנות.  30.5.2012בישיבת החברה מיום 

(, אשר הגיש את  ממצאיו לחברה במהלך שנת EYלשם כך התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני )

2015 . 

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

ומנכ"ל הקרן, דירקטור מטעם הסתדרות המורים, דירקטור מטעם המדינה, סמנכ"ל הכספים והיועמ"ש. 

הצוות נועד לבחון את האלטרנטיבות העומדות בפני הקרן בנושא העודף הכספי ולהביא בפני 

 אפשריות. הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה 

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

 להמליץ בפני דירקטוריון החברה כדלקמן:

מהעודף הכספי לאוכלוסיית העמיתים הרלוונטית שחסכה בקרנות בתקופה  70%"לשקול חלוקה של 

עודף הכספי יישאר בקרן לטובת המשך קידום מה 30%. 1995-2010שבה נוצר העודף הכספי בין 



מטרותיה. מנגנון החלוקה יוצע על ידי גורם מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון. ההנהלה תשקוד על חיפוש 

ובחירת גורם מקצועי מתאים לעניין קביעת מנגנון החלוקה. לאחר שייקבע מנגנון החלוקה הנושא יובא 

 י לחלוקה יתבקש אישור בית המשפט". בפני רשות שוק ההון ולאחר מכן וכתנא

המימון, במטרה לקבל חוות דעת על המתודולוגיה ודרך החלוקה המיטבית של העודף הכספי. ביום 

הציגו פרופ' שריג וצוותו את חוות הדעת ומסקנותיהם לעניין אופן החלוקה. דירקטוריון  29.10.2018

אמץ אותן במלואן. דירקטוריון החברה הנחה החברה קיים דיונים בהמלצות חוות דעת שריג והחליט ל

את הנהלת החברה לפעול לקדם פנייה לבית המשפט המוסמך, במטרה לקבל אישור לביצוע החלוקה 

בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. קודם לפנייה לבית המשפט, פנתה הנהלת החברה לרשות שוק ההון 

קבל צו שיפוטי המתיר את ביצוע החלוקה והודיעה על כוונתה לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת ל

 בהתאם להמלצות חוות דעת שריג.

עתירת הקרנות הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. לאחר הגשת העתירה הורה  28.1.2020ביום 

 בית המשפט על המשך בירור ההליך בפני בית הדין האזורי לעבודה. 

הגישה בקשה להצטרף  "(עגור)להלן: " מיסודה של ארגון המוריםקרן ההשתלמות עגור  2020במהלך יולי 

, עגור וכן הגישה עתירה לבג"צ במסגרתה טוענת עגור כי בניגוד לקרנות ,כצד להליך בבית הדין לעבודה

עגור עתרה לבג"ץ וביקשה שבית המשפט העליון יורה למדינה, בין נמצאת על סף העדר איזון אקטוארי. 

עתירת את טענות עגור  דחוור באותו מצב של עודף אקטוארי כפי הקרנות. הקרנות היתר, להעמיד את עג

נכון למועד דו"ח זה, טרם נתקבלה עמדת המדינה בעניין עגור נמחקה תוך חיוב עגור בהוצאות הקרנות. 

ההליך המתקיים בבית הדין לעבודה ועל כן קשה בקשת הקרנות לחלוקת העודף הכספי במסגרת 

 .ויי בקשת החברה להתקבללהעריך את סיכ

, הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית )ת"צ 2021כמו כן, בחודש פברואר 

אתר ואח' נ' קרנות המורים( כנגד החברה וחברת קרנות השתלמות למורים וגננות חברה  37691-02-21

ו המבקשים כי בית המשפט יורה על מנהלת בע"מ )להלן: "החברות המנהלות"(. במסגרת הבקשה, ביקש

( כספי ה"עודף הכספי" לחברי הקבוצה שעל פי הבקשה שהוגשה על ידי החברות 100%חלוקת מלוא )

מכסי "העודף הכספי". החברה לומדת את הבקשה  70%זכאית לחלוקת  66271-01-20 -המנהלות ב

 יכויי התובענה.לאישור תובענה ייצוגית ובשלב זה אין ביכולתה לחוות דעה ביחס לס

 51מיליוני ש"ח. מתוך סכום זה, סך של  849-עומדת על סך של כ 31.12.2020יתרת העודף הכספי ליום 

 מיליוני ש"ח הינם כספי איזון אקטוארי. 

 

  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

"ח. ש אלפי 3,396: הן 31.12.2020שהסתיימה ביום חודשים  ארבעה של  לתקופההכנסות החברה  סך
 -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםנובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים  והן

 מסלול–-תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים מסלול רגיל )על כל מסלוליה( 
 )על כל מסלוליה(  וזאת בגובה ההוצאות שיש לחברת הניהול בפועל .  מקוצר

תיכוניים, קרן השתלמות למורים מש"ח  אלפי 3,145של  הכנסות סךל מי הניהול מתפלגותהכנסות ד
קרן השתלמות מ הינןש"ח  אלפי 251)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול --מורי סמינרים ומפקחים

 .מקוצר מסלול --תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלמורים 

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

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

 .המנוהלים הנכסים ליחס בהתאם הפעילים המסלולים בין ובקרנות, הקרנות

 



 

 :וכלליות  הנהלהפירוט הוצאות  הלןל .א

 
 
 

  

חודשים  4לתקופה של 
 31שהסתיימה ביום 

   בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט 

  2020 2019    2020 

 באלפי ש "ח   באלפי ש "ח  
        

 5,044    1697 1,735 דמי תפעול
 797    267 419 השתתפות בהוצאות ניהול השקעות

 713    230 225 ונלוותהשתתפות בהוצאות שכר 
השתתפות בהוצאות דמי גמולים לדירקטור חיצוני 

 160    59 43 וחברי ועדות *

 40    13 14 הוצאות לחברה מצטטת

 118    34 66 השתתפות בהוצאות ביטוחים הנהלה
 943    275 481 השתתפות בהוצאות מקצועיות

 99    34 33 השתתפות  בהוצאות מנהל סיכונים
 77    26 27 השתתפות בהוצאות בקר השקעות

 112    30 40 השתתפות בהוצאות ניהול מערכות מידע
 66    25 22 השתתפות בהוצאות קצין ציות

 289    89 102 השתתפות באחזקת משרדים שכ"ד ותקשורת
 83    10 14 השתתפות בהוצאות דיוור

 7    4 1 השתתפות בהוצאות אחזקת רכב
 231    76 93 השתתפות בהוצאות מיכון מערך השתלמות 

 191    62 63 השתתפות בהוצאות פחת והפחתות
 53    31 18 השתתפות בהוצאות חיתום הלוואות

        

  3,396 2,962       9,023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ומשפטי מקצועיייעוץ  הרכב  .ב

    

חודשים  4לתקופה של 
 31שהסתיימה ביום 

     בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט 

    2020 2019       2020 

 באלפי ש "ח     באלפי ש "ח    
                

 130       43 101 ייעוץ משפטי השתתפות ב
 228       62 82 ביקורת פניםהשתתפות ב

 106       51 54 ביקורת חשבונותהשתתפות ב
 268       90 89 ניהול כספים השתתפות ב

 16       5 5 יועץ סוקסהשתתפות ב

 195       24 150 ייעוץ מקצועי אחר השתתפות ב
                

    481 275       943 
 

 

 

 פרטים נוספים: .ג

צד קשור בגין חלקה -החברה משתתפת עם קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ

הדוח  בתקופתבהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר 

לקרנות השתלמות למורים וגננות  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות משותפות 

 ש"ח אלפי 1,251של הסתכם לסך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות   ריכוז .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 10.1

 31.12.2020 31.12.2019 31.8.2020 

    

    :עמיתים חשבונות מספר

 51,580 50,891 53,744 פעילים

 23,872 25,968 24,674 פעילים לא

    

 נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 3,966,000 4,461,519 4,930,936 פעילים

 2,667,630 2,058,439 2,026,916 פעילים לא

    

)באלפי  תוצאתיים נתונים
 "ח(ש

   

 עבור משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים

9,503 10,535 16,662 

 553,112 183,192 203,879 תקבולים מדמי גמולים

 2,098 3,489 1,813 פעמייםדמי גמולים חד 

 813 192 212 לקרן צבירה העברות

 (151,835) (51,929) (61,989) מהקרן צבירה העברות

    

    

    :תשלומים

(109,309)  פדיונות  (120,983)  (245,546) 

 (77,797) (23,956) (18,669) אחרים

 על)הפסדים(  הכנסות עודף
 279,194 250,424 304,845 לתקופה הוצאות

    

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
    "ח(:ש)באלפי 

 9,030 2,964 3,396 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
    )באחוזים(: מנכסים

 קרן 0.15-רגילה קרן ולא פעילים פעילים
 0.13- מקוצרת

 0.14-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.12 

קרן       0.14-קרן רגילה
 0.12-מקוצרת 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

  פעילים לא עמיתים בדבר מידע 10.2

 
 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין  10.3

 

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

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

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

 י הוראות הדין. החברה לגבות על פ

  מידע על משתלמים 10.4

  
ארבעה בתקופה של 

חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

בתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

  2020 2019 2020 

 762 726 581 מספר משתלמים

 77,797 23,956 18,669 תשלומים למשתלמים )באלפי ש"ח(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2020 31.12.2019 31.8.2020 

    חשבונות מנותקי קשר:

 1,560 1,911 1,870 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

91,348 95,093 66,761 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 )באלפי ש"ח(

41 44 90 

ניהול ממוצע שיעור דמי 
 שנגבו מנכסים

 קרן 0.15-רגילה קרן
 0.13- מקוצרת

 0.14-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.12 

קרן       0.14-קרן רגילה
 0.12-מקוצרת 

 קרנות השתלמות  

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

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה  2% עד

 בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות 

 אין אחר



 

 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון 10.5

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

למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנוני הקרנות במסגרתה התבקש הממונה דאז  2017

 לאשר את השינויים המפורטים להלן: 

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון קרן המסלול  – הוספת מסלול הלכה נוסף -

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

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

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

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

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

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

דית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות ובאחריותה הבלע

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

לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול לא יושקעו באחזקות ישירות בחברות )כגון מניות 

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

 למניות באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באלה".

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

 ההלכה הקיים. 

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

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

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

. החברה 63לוודא קיומו של תנאי זה מגבילה החברה את גיל היציאה להשתלמות לגיל 

 בתקנון קרן המסלול הרגיל.  ביקשה לעגן מגבלה זו

 תיקון מספר טעויות סופר טכניות שנפלו בתקנון קרן המסלול הרגיל.   -

 25.11.2019החברה בתהליך מול רשות שוק ההון לתיקון התקנון כאמור, ובמסגרת זו ביום 

 הוגשה הבקשה לתיקון התקנון פעם נוספת. 

 

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

 

 2.8.2020ביום   - שינוי התקנון הרגיל במנגנון ההעברה האוטומטית למסלול המקוצר .ב

מסלול רגיל לאישור הממונה על שוק  –הגישה החברה בקשה לתיקון תקנון קרן ההשתלמות 

ההון. במסגרת התיקון ביקשה החברה לשנות את הגדרת "עובד הוראה" כך שעובד הוראה 

שנים כפי הקבוע קודם  55שנים )במקום  57ד ההצטרפות גילו אינו עולה על ייחשב מי שבמוע

לתיקון(. כמו כן, ביקשה החברה לתקן את מנגנון ההעברה האוטומטית מהמסלול הרגיל 

שנים כפי  55שנים )במקום לגיל  57למסלול המקוצר, באופן שבו עם הגיעו של העמית לגיל 

הפעילה בקרן במסלול הרגיל והחברה תפעל לצרפו הקבוע קודם לתיקון(, תסתיים חברותו 

באופן אוטומטי לקרן במסלול המקוצר. הסיבה לשינויים המבוקשים הינה הארכת גיל 

 ההצטרפות לקרן, והארכת תקופת החברות בקרן הרגילה בשנתיים נוספות. 

 התקבל אישור הממונה לשינויים המבוקשים.    6.9.2020ביום 

 



 

 

 שינויים בהרכב הדירקטוריון וועדותיו  .11

סיימה הגב' חדווה ליוביץ את כהונתה כדירקטורית חברת ועדת ביקורת. החברה הגישה    27.12.20  ביום

בקשה למנות את מר דודי מזרחי כדירקטור חבר ועדת ביקורת   לאישורו של הממונה על רשות שוק ההון

התקבל אישור בדבר היעדר התנגדות למינוי המועמד  16.2.2021במקומה של הגב' חדווה ליוביץ. ביום 

נכון למועד אישור הדוחות פועל הדירקטוריון בהרכב חסר של  מאת הממונה על רשות שוק ההון. 

  דירקטור נוסף מטעמם המדינה. 

 

 שינויים רגולטורים בתקופת הדוח   .12

 

להלן שינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין הרלבנטיות לפעילות חסכון ארוך הטווח ולפעילות החברה 

 :תקופת הדוחבמהלך 

 תיקון – מוסדי בגוף ולמבוטחים לעמיתים רבעוני ודוח שנתי דוח 22-9-2020: מוסדיים גופים חוזר 12.1

 הדוח חוזר. מוסדי בגוף ולמבוטחים לעמיתים רבעוני ודוח השנתי לדוח תיקון פורסם 14.12.2020 ביום

 וחשבון דין ולמבוטחיהם לעמיתיהם לשלוח מוסדיים גופים לחובת ביחס שונות הוראות קובע השנתי

הוצאות ( )קופות גמל) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסייםפורסמו ברשומות  9.9.2020ביום  .תקופתי

)להלן: "התקנות"(. במסגרת התקנות נקבע, בין  2020-התש"ף(, תיקון( )ישירות בשל ביצוע עסקאות

לחוק הפיקוח על קופות  35היתר, כי במסגרת הדיווחים שנשלחים לעמית ולמבוטח לפי הוראת סעיף 

גמל, גוף מוסדי ידווח לעמית או למבוטח את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי קופת הגמל 

הוא גבה את ההוצאות הישירות ואת התשואה בניכוי ההוצאות שבניהולו, את סוגי ההשקעות שבגינם 

הישירות, באופן ובתנאים שיורה הממונה. החוזר תיקן את הדוח השנתי לעמיתים ולמבוטחים והוסיף 

את חובת דיווח בנוגע להוצאות הישירות שנגבו על ידי הקופה בהתאם להוראות תקנות הוצאות ישירות. 

 הנדרש בדוחות לעמיתים. החברה נערכה לעדכון הפירוט 



 2020-טיוטת תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון(, התשפ"א 12.2

יא לתקנות במסגרתה נקבעה 41לתיקון תקנה  פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה זה 15.12.2020ביום 

במקרים מיוחדים ולאחר ששוכנע כי בשל קשיים תפעוליים חברה מנהלת סבירה סמכותו של הממונה "..

לא תוכל לבצע את ההעברה במועד, לאשר דחיה של המועד האמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 

וצע היות הנוסח הטיוטה חמישה ימי עסקים נוספים; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין זה".  

ביאו להשלכות מרחיקות לכת על הכלכלה בישראל ובעולם. בכלל זה, ירידות התפשטות נגיף הקורונה הו

שערים חדות בשוקי ההון וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים. מצב הדברים האמור הביא לכך 

שחלק מציבור החוסכים מעוניין למשוך את כספי החיסכון מקופות הגמל. ריבוי בקשות למשיכת כספים 

  ולי השקעה בפרק זמן מסוים תטיל נטל תפעולי כבד ומשמעותי על הגופים המוסדיים.או ניודם בין מסל

 

 תיקון –ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים  17-9-2020חוזר גופים מוסדיים:  12.3

ו הוספ כדלהלן: )א(, מתקן את סימן ב' לחוזר המאוחדוהינו  12.11.2020חוזר זה פורסם ביום 

בי חשבון אשר הפעילות בו היא פעילות בסיכון נמוך לעניין הליך הכר את הלקוח לפי סעיף הקלות לג

ובמסגרתם  שעניינן דיווחים לחוזר המאוחד( 4)ו()9עודכנו הוראות סעיף  )ב( לצו איסור הלבנת הון. 2

גרת מקרים בהם במסבכי גוף מוסדי ידווח לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ,בין היתר נקבע ,

מהותיים ליציבות או למוניטין של הגוף שהנם חובות הדיווח לרשות המוסמכת התגלו מקרים 

המוסדי; דיווח לממונה על חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד 

הגוף המוסדי או תאגיד שבשליטתו; ומספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון 

בעקבות פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באשר למורכבות הפיתוח  טרור. )ג(

ניתנה ארכה של חצי שנה  ,וההטמעה של מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בחשבונות

 החברה פועלת בהתאם לחובת הדיווח המחויבות.  לכניסתו לתוקף של סעיף זה.

 

"ניהול נכסי  5לשער  4פרק  –תיקון הוראות החוזר המאוחד  16-9-2020חוזר גופים מוסדיים:  12.4

 השקעה" )תיקונים שונים( 

במסגרת חוזר זה נקבעו מספר תיקוני קבע להוראות פרק ניהול . 18.10.2020חוזר זה פורסם ביום 

בנוסף, נקבעו מספר הוראות שעה שנועדו להתאים את פעילות ההשקעה בגופים  .נכסי השקעה

קביעה כי "שווה מזומנים" )א(  בתמצית, להלן התיקונים שנקבעו: להשלכות של המשבר הכלכלי.

)ב(  כלל במסגרת סל השקעה לצורך פעילותו השוטפת של הסל או כבטוחות לנכסי סל ההשקעה;יי

הרחבת אפשרות להשקעה של גופים מוסדיים )ג(  לנהל סלי השקעה; מתן אפשרות למשקיע מוסדי

מתן פטור לגוף מוסדי מקבלת אישור של ועדת השקעות לעסקת רכישה )ד(  באמצעות סלי השקעה;

עיגון כהוראה קבועה את הוראת השעה המאפשרת לגוף )ה(  חוזרת של איגרות חוב על ידי המנפיק;

 לחוסכים שיש להם מקור הכנסה חודשי קבוע. 30%משיעור של  מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה

עדכון של רשימת חברות הדירוג המאושרות לדירוג חוב מחוץ לישראל. בנוסף נקבעו  הוראות )ו( 

מתן אפשרות למבטח לתת )א(  בנושאים הבאים: 2021במארס  31שעה נוספות שתוקפן עד ליום 

הארכת משך הזמן לפירעון הלוואה ; )ב( שאיל נייר ערךהלוואה, להשקיע בנכס חוב לא סחיר או לה

הארכה של הוראת השעה שמאפשרת )ג(  ימי עסקים. 60-ימי עסקים ל 30-שלא נפרעה במועדה מ

 שנים. 7שנה, במקום תקופה של עד  15למשקיע מוסדי להעמיד הלוואות לחוסכים לתקופה של עד 

פועלת בהתאם ביחס לתיקונים השונים במסגרת החברה נערכת ותחילתו של חוזר זה ביום פרסומו. 

 חוזר זה.



 

 ונהלים  לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

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

החברה והבכיר בתחום  הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הנן 

אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח התקופתי 

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

 בהוראות אלו.

 

 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של   2020בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

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

 דיווח כספי.הפנימית של החברה על 
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  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים   קרנות
  חברה מנהלת בע"מ

 
 
 
 

 2020 בדצמבר 31ליום  ביניים וחות כספייםד
 בלתי מבוקרים 
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חברה  תיכוניים, מור סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
 מנהלת בע"מ 

 
 2020 בדצמבר 31ליום ביניים דוחות כספיים  

 בלתי מבוקרים 
 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

 

  עמוד

 דוח סקירה 3

 דוחות ביניים על המצב הכספי 4

 דוחות ביניים על רווח והפסד 5

 כללי – 1באור  6

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים – 2באור  7

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 3באור  7

 מגזרי פעילות-4באור  7

 הון עצמי ודרישת הון – 5באור  8

 הולהכנסות מדמי ני – 6באור  8

 תביעות תלויות והתפתחויות אחרות -7באור 9-10

  

 

 

 
  







 5 

 
 
 

 

 
 חברה מנהלת בע"מ   תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות

 
 והפסדעל הרווח  ביניים ותדוח

 

  

לתקופה של ארבעה חודשים 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

  2020  2019   2020 

 באלפי ש"ח    באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   

 בלתי מבוקר  באור
בלתי  

 מבוקר
 

 מבוקר 

        

        

         הכנסות

         

 9,030   2,964  3,396  6 דמי ניהולהכנסות 

         

 9,030   2,964  3,396   סך כל ההכנסות

         
         הוצאות

         
 9,023   2,962  3,396   הוצאות הנהלה וכלליות

 7   2  -   הוצאות מימון

 9,030   2,964  3,396   סך כל ההוצאות

         

             

 -     -   -    לתקופהרווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

  



 6 

 חברה מנהלת בע"מ   תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
 

 2020 בדצמבר 31ליום   ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

 כללי – 1באור 

נתאגדה  חברה מנהלת בע"מ –למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים השתלמות  קרנות .א
 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .1965בשנת 

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

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

 שוק ההון. רשותלבהתאם  2010בדצמבר  31השינוי המבני הושלם ביום 
 .2011בינואר  1-החברה החלה פעילותה ב

 

ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת ורגא-כתוצאה מהשינוי המבני בוצע רה .ג
בנאמנות בידי החברה המנהלת. של קופות גמל  ולקופת גמל )קרן ההשתלמות( שמנוהלת 

בעקבות השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, 
 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהונכסיה והתחייבויותיה, לבין קופ

 

במסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לקופת הגמל ותוקן תקנון ההתאגדות של החברה.  .ד
ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם  רשות שוק ההוןו על ידי התקנונים אושר

החברות. יצוין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם מספר החברה לא 
 השתנה.

מנהלת החברה  .2011בינואר  1מיום החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה החל 
 שתי קרנות כמפורט להלן:

מטרתה, מתן  - מסלול רגיל-השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן 
רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל  אפשרות לעובדי הוראה לצאת להשתלמות.

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

המסלול מיועד  - מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
למורים אשר מקבלים את שכרם על פי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים 

)בדרך כלל  מסלול רגיל-לקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלהצטרף 
 , מורים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(.55עובדי הוראה מעל גיל 

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

 הלכהמסלול פתחה החברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשים: , 2012 פברוארחל מחודש ה
 )מסלול ללא מניות(.  ח”אגומסלול 

 

 דמי ניהול: .ו
על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. אי לכך, 

קבע נפועל ובכפוף לשיעור המרבי שבדמי ניהול על פי הוצאותיה ב הקרנותאת  מחייבתהחברה 
 על פי הוראות הדין.

"הנכסים"( ולהכנסות מאותם נכסים, לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים  –לנכסי הקרנות )להלן  .ז
 .הקרנותשל החברה מאחר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות ובהוצאות של 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  
 חברה מנהלת בע"מ

 
 2020בדצמבר   31ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( כללי – 1באור 

במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי  .ח
מסלול רגיל, תקבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל -סמינרים ומפקחים

לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתיה. במסגרת מנגנון זה תבצע הקרן, אחת לתקופה שתיקבע על ידי 
טוארית ובהתאם לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע החברה, בדיקה אק

שינויים עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת 
 הבדיקה האקטוארית. 

 
וכן  31.8.2013, 31.12.2008 לימיםביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור  החברה

קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד   הרגילה  אשר הצביעו כי בקרן  31.8.2018ליום  
כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי מאזן אקטוארי  בהתחייבויותיה כלפי עמיתי הקרן.  

  .2020ר  בדצמב  28ון בתאריך  דירקטוריואושר ב  31.8.2020גם ליום    לבקשת הממונה  נערך  בקרן,
 

דוחות על השינויים בהון  בדברלא ניתן מידע  2020 בדצמבר 31ליום ביניים בדוחות הכספיים  .ט
וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של החברה,  ודוחות על תזרימי המזומנים,

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

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

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

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.   2020באוגוסט    31שהסתיימה ביום    ולשנהיום  הדוחות הכספיים ל
 22 -בתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 

 .2021 בפברואר
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל
דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים 
והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות. שיקול הדעת 

המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו של ההנהלה, בעת יישום 
 בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

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

 מגזרי פעילות-4באור 

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

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

 השתלמות.
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 חברה מנהלת בע"מ   סמינרים ומפקחיםתיכוניים, מורי השתלמות למורים  קרנות
 

 2020 בדצמבר 31ליום ביניים  באורים לדוחות הכספיים 
 

 הון עצמי ודרישת הון  – 5באור 
 

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

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

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

 .ענפית גמל

 
 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 :ההרכב .א
 דמי ניהול מצבירה:

 

 

  

חודשים  ארבעהלתקופה של 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

  2020  2019   2020 

 באלפי ש"ח    באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   

 מבוקר   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

        

        
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 2,734  3,145  מסלול רגיל  -סמינרים ומפקחים
 

 8,336 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 230  251  מסלול מקוצר-סמינרים ומפקחים
 

 694 

        

 9,030   2,964  3,396   סך כל ההכנסות

         
 
 
 פרטים נוספים:  .ב

 

ניהול לפי הוצאות דמי    רשאית לגבותגמל ענפית    מתוקף היותה חברה המנהלת של קופתהחברה   .1

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

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

ולמסלול מסוימים, מחויבות במלואן לקרן או המסלול הרלוונטי. הוצאות שאינן ישירות לקרן 

 .ניתנות לייחוס, מחולקות בין הקרנות ובין המסלולים בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים
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 חברה מנהלת בע"מ   תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
 

 2020בדצמבר  31ום ביניים ליבאורים לדוחות הכספיים 
 

 התפתחויות אחרות תביעות תלויות ו – 7ביאור 
 

 תביעות תלויות .א

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

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

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

ת ההשתלמות כחייבות במס. בקציר האומר, התובעים הפרשות שהועברו בעבור עמיתי קרנו

טוענים כי כלל קרנות ההשתלמות הנתבעות מחשבות באופן שגוי את תקרת הטבת המס וזאת 

משום שהן מחשבות את תקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.  לטענת התובעים, הבסיס 

שב )המחשב את זכויות לטעות החישובית אצל הנתבעות מקורו בכך שאצל כלל הנתבעות "המח

העמיתים הח.מ.( תוכנת בצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו מתואם עם הוראות החוק 

השונות בקשר עם החישוב ופגע בצורה דרמטית בעמיתים". עוד טוענים התובעים, כי בחלק מן 

המקרים תוקנה הטעות ותוכנת המחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתים בגין העבר, וכן 

 נים כי החברות המנהלות לא קיימו בקרות מתאימות. טוע

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הועברה לחברת הביטוח ובתיאום עם החברה מונה עורך 

 את לומדת עודנה החברה, הכספיים הדוחות עריכת למועד נכון דין לייצג את קרנות המורים.

 .זה בשלב האפשרית השפעתן את להעריך אמיתית יכולת ללא הטענות

 

ה עתרה החברה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בבקש 28.1.2020:ביום 66271-01-20"פ ה •

. בית ריגלאישור המתווה לחלוקת העודף הכספי והכל בהתאם להמלצות שהובאו בחוות דעת ש

משפט ביקש את עמדת רשות שוק ההון. בהמשך, הורה בית המשפט על המשך בירור ההליך 

 ית הדין האזורי לעבודה. בפני ב

"( הגישה עגורקרן ההשתלמות עגור מיסודה של ארגון המורים )להלן: " 2020יולי  במהלך

עגור  טענהבקשה להצטרף כצד להליך בבית הדין לעבודה, וכן הגישה עתירה לבג"צ במסגרתה 

קשה שבית עגור עתרה לבג"ץ וביכי בניגוד לקרנות, עגור נמצאת על סף העדר איזון אקטוארי. 

להעמיד את עגור באותו מצב של עודף אקטוארי כפי  המשפט העליון יורה למדינה, בין היתר,

לטענות עגור שהועלו כנגד  והתנגדולבקשה של עגור לצירופם לתיק  התנגדונות. הקרנות הקר

עתירת עגור נמחקה תוך חיוב עגור בהוצאות המדינה במסגרת הבג"ץ שהוגש על ידי עגור. 

נכון למועד דו"ח זה, טרם נתקבלה עמדת המדינה בעניין בקשת הקרנות לחלוקת הקרנות. 

י ההליך המתקיים בבית הדין לעבודה ועל כן קשה להעריך את סיכויהעודף הכספי במסגרת 

 .בקשת החברה להתקבל

, הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה, בקשה לאישור תובענה 2021כמו כן, בחודש פברואר 

קרנות השתלמות חברת  אתר ואח' נ' קרנות המורים( כנגד החברה ו  37691-02-21ייצוגית )ת"צ  

למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ )להלן: "החברות המנהלות"(. במסגרת הבקשה, ביקשו 

( כספי ה"עודף הכספי" לחברי הקבוצה 100%המבקשים כי בית המשפט יורה על חלוקת מלוא )

מכסי   70%זכאית לחלוקת    66271-01-20  -שעל פי הבקשה שהוגשה על ידי החברות המנהלות ב

 האת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשלב זה אין ביכולת  לומדת החברה"העודף הכספי".  

 ויי התובענה.לחוות דעה ביחס לסיכ
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 חברה מנהלת בע"מ   תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות

 
 2020בדצמבר  31ביניים ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

  )המשך( התפתחויות אחרותתביעות תלויות ו – 7ביאור 

 

 נגיף הקורונה .ב

חלה התפרצות של מגפת וירוס "הקורונה" ברחבי העולם.  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

כחלק מתהליך בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל 

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

 אשר השפיעו באופן מיידי על פעילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט.כלל הציבור בישראל, 

 

 על  וההשלכה  הקורונה נגיף  עם  התמודדותה במסגרת  החברה שנקטה  פעולות  לעניין  נוסף למידע

  .החברה של הדירקטוריון בדוח 2.3 סעיף ראה החברה ידי על המנוהלות הקרנות נכסי

 

 אחרבחירת מנהל השקעות  .ג

שינהל   אחרמנהל השקעות    לבחירתהחברה השלימה הליך תחרותי  –  אחר  השקעות  מנהל  בחירת

במקום מנהל ההשקעות פסגות ניירות ערך  החברה ידי על המנוהלות הקרנותאת ההשקעות של 

 בדוח הדירקטוריון של החברה המנהלת. 4.3 בסעיף נוסף מידע ראהבע"מ. 

 


