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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

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

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

 

 של הסובייקטיבית הערכתה 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
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 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה  תאור .1

  כללי 1.1

התאגדה בישראל כחברה   ("החברה"חברה מנהלת בע"מ )להלן:  –השתלמות למורים וגננות  נותקר

 (.  520027251)מס' חברה:  1965בע"מ בשנת 

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

 ישראל מחזיקים באמצעי השליטה בחברה באופן שווה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

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

 קרן – והשנייה( "הרגיל המסלול"קרן )להלן:  רגיל מסלול - וגננות למוריםהשתלמות  קרן – האחת

או  "הקרנות"( )להלן: "המקוצר המסלול"קרן )להלן:  מקוצר מסלול– וגננותהשתלמות למורים 

 (. "קרנות ההשתלמות למורים" או "קרנות ההשתלמות"

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

לקרנות ההשתלמות  ההצטרפות. ", בהתאמה(ההון שוק רשות"-", והממונהוחיסכון )להלן: "

במוסדות חינוך רשמיים ומורים וגננות בגני ילדים  ,פתוחה לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים

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

 הכספיים  הדוחות על

ציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוח מת אורית להלן

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהשיש להם או צפויה להיות להם השפ

   ובתעסוקה במשק התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

הקורונה ברחבי העולם, תוך גילוי מוטציות נוספות נפתחה ב"גל שלישי" של התפרצות נגיף  2021שנת 

שלו, שבעקבותיה חל הידוק של המגבלות ברחבי העולם ובפרט במדינות אירופה. למרות זאת, קצב 

כנית סיוע והחיסונים הולך ותופס תאוצה )למעט אירופה(, יחד עם נתוני מאקרו חזקים במיוחד ות

התאוששות חזקה מאוד, כפי שעולה גם מתחזיות הצמיחה של קרן ממשלתיות ענקיות, מה שמצביע על 

( שעודכנו כלפי מעלה בפעם השנייה תוך שלושה חודשים, כשלהערכתם IMFהמטבע הבינלאומית )

הצמיחה החדה ביותר מאז  –( 5.5%-)עודכן מעלה מ 6.0%בשיעור של  2021-הכלכלה העולמית תצמח ב

, כאמור, על רקע קצב 6.4%-ל 3.1%-ודכנה מעלה מ. תחזית הצמיחה של ארה"ב ע70-שנות ה

ההתאוששות והיקף התמיכה של המדיניות המאקרו כלכלית. במהלך הרבעון הראשון, תכנית הסיוע 

טריליון דולר הועברה, ולאחריה הגיע תור תכנית ההשקעה  1.9-הענקית )והשנייה( בהיקף של כ

 שנים. 8ן דולר בתשתיות על פני טריליו 2.25המדוברת, שעל פיה הממשל צפוי להשקיע 

בארה"ב, נתוני הצמיחה לרבעון הראשון טרם פורסמו, אך הנתונים השוטפים מצביעים על התאוששות 

יורק(, הצמיחה ברבעון הראשון צפויה להסתכם -חזקה, כשלפי המודלים של הפד )שלוחת אטלנטה וניו

מיליון משרות במהלך הרבעון  1.6-כ. שוק העבודה האמריקני החל להתאושש עם תוספת של 6.0%-בכ

אלף נוספו בחודש מרץ בעקבות הסרת חלק מההגבלות, ושיעור האבטלה  916הראשון, כשמתוך זה 

( עלה בסוף ISM. התעשייה בארה"ב מתרחבת בקצב יוצא דופן, כאשר מדד מנהלי הרכש )6.0%עומד על 

ם בעוד שצד יקושיאת על רקע עלייה בב, ז1983נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז  64.7-הרבעון הראשון ל

בענף השירותים,  ISM-ההיצע מתקשה לעמוד בקצב ומוביל לעליה חדה ברכיב המחירים. לפי מדד ה

-שיא כל הזמנים של הסדרה מ –נק'  63.7מסתבר כי גם ענף זה חווה ביקוש חזק כשמדד עלה לרמה של 

וכתוצאה מכך הקצב השנתי עלה  0.6%-ב ( עלה בחודש מרץCPI. מדד המחירים לצרכן בארה"ב )1997

, זאת בעקבות התפוגגות השפעות הקצה מהצניחה של מחירי הנפט בשנה שעברה, יחד עם 2.6%-ל

שיבוש בשרשראות האספקה שהובילו לעלייה חסרת תקדים בעלויות השילוח שעושות את דרכן אל 

ן הראשונה של השנה, הזינוק המוצרים, ומחירי הסחורות שנמצאים בשיאים של שנים. במהלך הרבעו

כניות הסיוע הסופר מרחיבות של ובציפיות האינפלציה, קצב ההתחסנות המהיר, יציבות בתחלואה ות

 10-הממשלה והנתונים החזקים הובילו לעליית תשואות בשוק האג"ח הממשלתי, כאשר התשואה ל

מרות העלייה בתשואות בסוף הרבעון הראשון. ל 1.7%-לכ 2020בסוף דצמבר  0.9%-שנים עלתה מכ

, וימשיך במדיניות המוניטארית 2023האג"ח, הפד הצהיר כי יותיר את הריבית ללא שינוי עד סוף 

 הסופר מרחיבה, זאת למרות שעדכן את תחזית הצמיחה והאינפלציה כלפי מעלה והאבטלה כלפי מטה. 

מבצע חיסונים איטי  בעוד ארה"ב בשלב התאוששות חזק במיוחד, אירופה מתקשה להתאושש בעקבות

לאחר שבגרמניה האריכו את המגבלות עד לאמצע חודש אפריל, מה  –במיוחד והחרפת המגבלות 

שמוביל לפתיחת פערים בתחזיות הצמיחה בין מדינות אירופה לשאר העולם, ובפרט ארה"ב. נכון לחודש 

שיעור האבטלה בגוש . 0.9%-ומדד הליבה עלה ב 1.3%-מרץ, האינפלציה השנתית בגוש האירו עלתה ב

כניות הסיוע בשוק העבודה. בסוף הרבעון ו, אך אינו מייצג לאור ת8.3%( עמד על פברוארהאירו )נכון ל
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הראשון, מדדי מנהלי הרכש החלו להצביע על התאוששות בתעשייה כשהמדד בגוש האירו עלה לרמה של 

, אך עדיין מצביע על התכווצות, נק' 48.7נק', ובמקביל ענף השירותים השתפר גם הוא לרמה של  62.4

הותירו את המדיניות המוניטארית ללא שינוי ונכון לכתיבת שורות אלה  ECB-פשוט מתונה יותר. ב

טריליון אירו, במקביל, אותתו כי בהחלט ייתכן והם יבצעו  1.85-היקף תכנית הרכישות עומד על כ

-ואינפלציית הליבה מ 1.5%-ל 1.0%-מ 2021-עדכן את תחזית האינפלציה ל ECB-שינויים בהמשך. ה

 , זאת על רקע הזינוק של מחירי האנרגיה במהלך החודשים האחרונים. 1.0%-ל 0.8%

ובהשוואה רבעונית שיעור הצמיחה עמד  18.3%-בסין, קצב הצמיחה השנתי ברבעון הראשון הסתכם ב

ן החלו לעורר חשש הקודם. נתוני המאקרו החזקים של סי ברבעון 3.2%לאחר צמיחה של  0.6%על 

 בקרב המשקיעים כי הממשל הסיני יאט את קצב התמיכה הפיסקאלית והמוניטארית שלו בהמשך. 

, זאת על רקע 2021בגזרת מחירי הסחורות, מחירי הנפט התאוששו בחדות במהלך הרבעון הראשון של 

ההיצע מהצד של ביקוש חזק יותר בעקבות חידוש הפעילות הכלכלית לצד זעזועים כאלה ואחרים בצד 

OPEC+  ספינג קונטיינרים ענקים  –סואץ  בתעלתולקראת סוף הרבעון הראשון התרחש אירוע חריג

, מחיר חבית נפט מסוג 2021בסיכום הרבעון הראשון של  נתקעה וחסמה את המעבר של ספינות בתעלה.

BRENT לחבית, ומחיר חבית נפט מסוג  62.9$-ל 21.6%-עלה בWTI לחבית.  59.3$-ל 22.4%-עלה ב 

, כאשר הדולר התחזק 1המטבעותאל מול סל  3.6%-במהלך הרבעון הראשון של השנה, הדולר התחזק ב

 מול הפאונד.  0.8%-אל מול האירו, אך נחלש בכ 4.0%-בכ

חל הידוק והארכת הסגר השלישי, כאשר בפברואר החלה  2021בישראל, בתחילת הרבעון הראשון של 

להסתמן ירידה בתחלואה עקב עלייה בשיעור המתחסנים והמשק החל ביציאה הדרגתית מהסגר עד 

לכדי חזרה לפעילות כמעט מלאה במהלך חודש מרץ. לפי התחזית של קרן המטבע הבינלאומית, ישראל 

, ולפי בנק ישראל, התחזית אף אופטימית יותר עם צמיחה של 5.0%בשיעור של  2021-לצמוח ב צפויה

. לפי הלמ"ס, במחצית הראשונה של חודש מרץ שיעור האבטלה בהגדרה הרחבה עמד על 2021-ב 6.3%

-, בעוד שבמחצית השנייה של חודש ינואר, בשיא הסגר השלישי, שיעור האבטלה עמד על כ12.0%-כ

19.0%.  

אל  3.9%-אל מול סל המטבעות, כאשר השקל נחלש ב 1.3%-בסיכום הרבעון הראשון, השקל נחלש ב

שקלים  3.91אל מול האירו לרמה של  0.2%-שקלים לדולר, אך התחזק ב 3.33מול הדולר לרמה של 

 לאירו. 

 

 תקציב וריבית, אינפלציה

ראשון. קצב האינפלציה השנתי חזר בשלושת החודשים של הרבעון ה 0.8%-מדד המחירים לצרכן עלה ב

שהה בטרטוריה השלילית בעיקר על רקע נפילת  2020לאחר שבמהלך  0.2%לטרטוריה חיובית של 

מחירי האנרגיה עם פרוץ המשבר. בנק ישראל הותיר את המדיניות המוניטארית על כנה, אך הודיע 

, בהמשך לרכישות 2021ר בשנת מיליארד דול 30לראשונה על תכנית לרכישת דולרים בסכום כולל של 

חלשות השקל במהלך רבעון זה. במהלך י, מה שהוביל לה2020מיליארד דולר בשנת  21בהיקף של 

 
1 Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally AdjustedTrade Weighted U.S. Dollar   :מקור ,FRED 
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מיליארד שקל ובמצטבר עד כה  12.7-התקופה הנסקרת, בנק ישראל רכש אג"ח ממשלתיות בהיקף של כ

 במהלך תקופה זו.  מיליארד שקל, ובאפיק הקונצרני לא בוצעו רכישות 59-רכש בהיקף של כ

סך הכנסות המדינה ממיסים )ללא מע"מ יבוא ביטחוני( בשלושת החודשים של הרבעון השלישי 

אל מול התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, סך  13.9%מיליארד ש"ח, עלייה של  92.2-הסתכמו ב

אל מול  26.5%מיליארד ש"ח, עלייה של  120.3ההוצאות )ללא מתן אשראי( באותה התקופה עמדו על 

 12-התקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה בצד ההוצאות בשנה האחרונה הובילה את הגירעון ב

 מהתוצר.  12.1%חודשים האחרונים, נכון לסוף הרבעון הראשון, לרמה של 

 2020של שנת  האחרוןהעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ברבעון  –מאזן התשלומים 

במבט על  מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 3.2ד דולר, זאת בהשוואה לעודף של יארמיל 5.1-ב

 מהתוצר. 4.8%-ים כומיליארד דולרים המהו 19.7, העודף בחשבון השוטף עמד על 2020

 שוק המניות 

עלה  125, מדד ת"א 6.1%-עלה ב 90, ת"א 7.0%-עלה ב 35, מדד ת"א 2021הראשון של  בסיכום הרבעון

 DOW-, מדד ה5.8%-עלה ב S&P500-. בארה"ב, מדד ה13.0%-עלה ב SME 60-ומדד ה 6.1%-ב

JONES ומדד ה 7.8%-עלה ב-NASDAQ באירופה, מדד ה2.8%-עלה ב .-STOXX600 7.7%-עלה ב ,

-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה9.3%-הגרמני עלה ב DAX-וה 9.5%-הצרפתי עלה ב CAC-ה

MSCI EM מדד 1.9%-עלה ב ,CSI300 ומדד ה 3.1%-הסיני ירד ב-Nikkei 6.3%-היפני עלה ב. 

  שוק הנגזרים

מיליון יחידות  6.4-הסתכם ב 35בסיכום הרבעון הראשון, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א 

טריליון ₪ במונחי נכס הבסיס. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות  1.0-ציה או באופ

 3.0-מיליארד ₪ במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב 107-דולר/שקל ב

 .2במונחי נכס הבסיסמיליארד ₪ 

 

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

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

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

ים למסחר בורסה וכן על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם רשומ

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

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

 קרנות סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

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

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 

לאור זאת לקראת ל מנת לשמור על נכסי הקרנות המנוהלות על ידי החברה והנזילות הנדרשת. והכל ע

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

 
 .ערך לניירות הבורסה אתר 2
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במסלולים הכלליים וההילכתיים עלייה בחשיפה למניות על חשבון הקטנת החשיפה לאג"ח קונצרני 

 י. וממשלת

 

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

החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי 

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

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

המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה 

להתנהגות השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב. במקביל 

 ות אחרות מהטעמים האמורים לעיל.החברה ממשיכה לבצע השקעות לא סחיר

 

 אג"ח מדינה

. הרבעון הראשון במהלך %0.4 של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .1.6%-ב עלו( שנים 2-5והבינוניות ) 0.5%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות

במהלך הרבעון  1.7%קבועה נרשמה ירידה של באפיק השקלי בריבית  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.2%-שנים( ירד ב 2-5, וחלקו הבינוני )3.3%-+ שנים( ירד ב5הראשון. חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

עלה  40, מדד תל בונד 1.8%-עלה ב 20בסיכום הרבעון הראשון במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד 

ותל בונד  3.2%-, תשואות עלה ב2.3%-. מדד צמודות יתר עלה ב1.7%-בעלה  60ומדד תל בונד  1.7%-ב

נ"ב,  112-נ"ב ל 20-ירד ב 20. ברמת המרווחים, המרווח של מדד תל בונד 1.7%-צמודות בנקים עלה ב

נ"ב. באפיק השקלי,  43-נ"ב ל 16-נ"ב ומדד תל בונד בנקים ירד ב 95-נ"ב ל 34-ירד ב 40מדד תל בונד 

 8.1-נ"ב. בגזרת גיוס הון באפיק, החברות גייסו כ 185-נ"ב ל 1-ל בונד שקלי ירד בהמרווח במדד ת

 .3בהשוואה לגיוסים אשתקד 26.6%, ירידה של 2021מיליארד ₪ באמצעות אג"ח ברבעון הראשון של 

 

 

 
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.

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

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

 לישראל.

 
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 3
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היקף הנכסים הנזילים בתיק ההשקעות מותאם לצפי התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים 

 ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים מהקרנות(.

 
  

(, היו 1.1.2021-31.3.2021השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום התקופה הנסקרת )
 כדלקמן:

 

 Q1-2021 

 5.2% מדד המניות הכללי

SME  60 13.0% 

 6.1% 125מדד ת"א 

 7.0% 35מדד ת"א 

 5.1% מדד אג"ח להמרה

 0.3% אג"ח כללי מדד

 0.8% מדד המחירים לצרכן

 

 

 

 

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

 מסלול רגיל-קרן השתלמות למורים וגננות

 מורים וגננות מדיניות  

 שינוי 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 מסלול כללי

 3% 38% 41% 46%-34% 46%-34% מניות

 1% 14% 15%     ישראלמתוך זה מניות 

 2% 24% 26%     מתוך זה מניות זרות

 1%- 18% 17% 22%-12% 22%-12% אגרות חוב ממשלתיות

 1%- 25% 24% 36%-24% 36%-24% אגרות חוב קונצרניות

 1%- 4% 4% 10%-0% 10%-0% מזומנים ופקדונות

 0% 15% 14% 18%-8% 18%-8% השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 2% 34% 36%     חשיפה למטבע חוץ

 5%- 13%- 18%- 22%-10% 22%-10% גידור

 3%- 21% 18%     חשיפה למטבע חוץ נטו

      
 מורים וגננות הלכתי  מדיניות  

 שינוי 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 מסלול הלכתי

 4% 38% 43% 46%-34% 46%-34% מניות

 1% 12% 13%     מתוך זה מניות ישראל

 3% 26% 30%     מתוך זה מניות זרות

 2%- 27% 25% 27%-17% 27%-17% אגרות חוב ממשלתיות

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

 2%- 6% 5% 10%-0% 10%-0% מזומנים ופקדונות

 1%- 0% 0% 8%-0% 8%-0% השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 4% 28% 31%     חשיפה למטבע חוץ

 7%- 5%- 12%- 21%-9% 21%-9% גידור

 3%- 22% 19%     חשיפה למטבע חוץ נטו
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 מורים וגננות ללא מניות מדיניות  

 שינוי 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 מסלול ללא מניות

לפחות מנכסי המסלול   75% אגרות חוב ממשלתיות
יושקעו במכשירי חוב מכל 

סוג, לרבות אגרות חוב, 
כתבי התחייבות, שטרי הון, 

הלוואות, מק"מ, נע"מ, 
חודשים,  3פיקדונות מעל 

תעודות סל על מדדי אג"ח, 
קרנות השקעה מתמחות, 
קרנות נאמנות מתמחות 

ונגזרות על מכשירים אלה. 
יתרת הנכסים תושקע 

 3דונות עד במזומן, בפיק
חודשים ובמט"ח, על פי 

שיקול דעתה של החברה 
וף להורות פהמנהלת ובכ

ההסדר התחיקתי. נכסי 
 המסלול לא יושקעו במניות.

64% 65% -1% 

 0% 30% 31% אגרות חוב קונצרניות

 1% 4% 5% 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-קרן השתלמות למורים וגננות

 

 מורים וגננות מקוצר מדיניות  

 שינוי 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 מסלול כללי

 3% 38% 41% 46%-34% 46%-34% מניות

 1% 14% 15%     מתוך זה מניות ישראל

 2% 24% 26%     מתוך זה מניות זרות

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

 1%- 27% 25% 36%-24% 36%-24% אגרות חוב קונצרניות

 1%- 4% 3% 10%-0% 10%-0% מזומנים ופקדונות

השקעות 
 0% 13% 12% 18%-8% 18%-8% אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 2% 34% 35%     חשיפה למטבע חוץ

 4%- 13%- 17%- 22%-10% 22%-10% גידור

חשיפה למטבע חוץ 
 3%- 21% 19%     נטו

      
 מורים וגננות הלכתי מקוצר מדיניות  

 שינוי 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 מסלול הלכתי

 4% 39% 43% 46%-34% 46%-34% מניות

 1% 12% 13%     מתוך זה מניות ישראל

 3% 27% 30%     מתוך זה מניות זרות

 2%- 27% 25% 27%-17% 27%-17% אגרות חוב ממשלתיות

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

 1%- 5% 4% 10%-0% 10%-0% מזומנים ופקדונות

השקעות 
 1%- 0% 0% 8%-0% 8%-0% אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 4% 29% 32%     חשיפה למטבע חוץ

 7%- 6%- 13%- 21%-9% 21%-9% גידור

חשיפה למטבע חוץ 
 4%- 23% 19%     נטו
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 מורים וגננות מקוצר ללא מניות מדיניות  

 שינוי 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 מסלול ללא מניות

לפחות מנכסי המסלול   75% אגרות חוב ממשלתיות
יושקעו במכשירי חוב מכל 

סוג, לרבות אגרות חוב, כתבי 
התחייבות, שטרי הון, 

הלוואות, מק"מ, נע"מ, 
חודשים,  3פיקדונות מעל 

תעודות סל על מדדי אג"ח, 
קרנות השקעה מתמחות, 
קרנות נאמנות מתמחות 

ונגזרות על מכשירים אלה. 
יתרת הנכסים תושקע במזומן, 

חודשים  3דונות עד בפיק
ובמט"ח, על פי שיקול דעתה 

וף פשל החברה המנהלת ובכ
להורות ההסדר התחיקתי. 

נכסי המסלול לא יושקעו 
 במניות.

   

64% 64% 0% 

 0% 31% 31% אגרות חוב קונצרניות

 0% 5% 5% מזומנים ופקדונות

   100% 100% סה"כ 

 0% 2% 2% חשיפה למטבע חוץ

 0% 0% 0% גידור

חשיפה למטבע חוץ 
 0% 2% 2% 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 

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

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

נפתחה ב"גל שלישי" של התפרצות נגיף הקורונה ברחבי העולם, תוך גילוי מוטציות נוספות  2021שנת 

בפרט במדינות אירופה. למרות זאת, קצב שלו, שבעקבותיה חל הידוק של המגבלות ברחבי העולם ו

ת סיוע וכניוהחיסונים הולך ותופס תאוצה )למעט אירופה(, יחד עם נתוני מאקרו חזקים במיוחד ות

ובכך הנתונים השוטפים המעידים על  ממשלתיות ענקיות, מה שמצביע על התאוששות חזקה מאוד

לגבי ההשלכות לטווח הבינוני והארוך על אי וודאות קיימת עדיין . עם זאת, עוצמת פעילות הכלכלית

 הכלכלה העולמית.

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

 בבורסה בארץ ובבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר בתשואת הקרן.

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

 החברה ממשיכה לעקוב באופן רציף על השינוי בנכסי הקרן ודמי הניהול יעודכנו בהתאם. 
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 התפתחויות מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  2.4

 בארץ

כלכלת ישראל חזרה לפעילות כמעט מלאה ובחודש האחרון מצטברים עוד ועוד סימני התאוששות 

כלכלית, וזאת על רקע ביטול רוב המגבלות להתמודדות עם נגיף הקורונה. נתוני הצמיחה לרבעון הראשון 

ן, טרם פורסמו, אך המדדים השונים כמו ההוצאות בכרטיסי אשראי של בנק ישראל, מדדי ערך הפדיו

-אמון הצרכנים ועוד, מצביעים על התאוששות כלכלית. המדד המשולב של בנק ישראל בחודש מרץ עלה ב

, רמה המצביעה על קצב התרחבות מהיר של הפעילות הכלכלית.  שיעור האבטלה )בהגדרה הרחבה( 0.5%

שנייה של במחצית ה 11.6%לעומת  10.6%ממשיך במגמת ירידה, כשבמחצית הראשונה של אפריל עמד על 

מיליארד שקל בחודש אפריל  3.4-חודש מרץ. בנק ישראל רכב במסגרת תוכנית ההרחבה הכמותית  כ

מיליארד שקל בממוצע בחצי שנה האחרונה. בהחלטת הריבית בחודש אפריל בנק ישראל הותיר  4.2לעומת 

שראל. חטיבת את המדיניות המוניטארית ללא שינוי תוך עדכון כלפי מעלה של תחזיות הצמיחה של י

עם  2022-ותמשיך להיות מהירה ב 6.3%-המחקר של בנק ישראל מעריכה כי הצמיחה תסתכם השנה ב

 8.2%, הגירעון על 7.5%יעמוד על  2021-. כמו כן, הם מעריכים כי שיעור האבטלה ב5.0%צמיחה של 

ים כלפי מעלה . מדדי האינפלציה מפתיע2021עבור  1.3%-מהתמ"ג והאינפלציה עודכנה כלפי מעלה ל

-בעקביות בשלושת החודשים האחרונים וציפיות האינפלציה הגלומות בשוק ההון החלו להתכנס לכיוון ה

( ובכך השלים עלייה 0.5%)צפי  0.6%-לכל אורך העקום. מדד המחירים לצרכן בחודש מרץ עלה ב 2.0%

בהמשך לירידה שנרשמה  מהתמ"ג, זאת 11.2%-ל 12.1%-. הגירעון בחודש אפריל ירד מ0.2%שנתית של 

, 0.2%גם בחודש הקודם. שערו של השקל מול סל המטבעות רשם במהלך התקופה הנסקרת ירידה של 

-שקל לדולר ונחלש ב 3.28אל מול הדולר לרמה של  1.44%-ובמהלך התקופה הנסקרת התחזק השקל ב

 שקל לאירו. 3.99אל מול האירו לרמה של  1.02%

 בעולם

ברבעון  4.3%בהמשך לקצב צמיחה של  6.4%בשיעור של  2021המשק האמריקאי צמח ברבעון הראשון של 

. לצד ההאצה בפעילות הכלכלית, האינפלציה מאיצה באופן משמעותי כאשר מדד חודש 2020האחרון של 

ת הליבה . אינפלציי2008, הקצב המהיר מאז 4.2% -( והקצב שנתי האיץ ל0.2%)צפי  0.8%-אפריל עלה ב

. שוק העבודה בארה"ב מצביע על קושי של מעסיקים לגייס עובדים, 3.0%האיצה לקצב שנתי של 

אלף(. בסוף חודש אפריל התקיימה  978אלף בלבד )צפי  266כשבחודש אפריל תוספת המשרות עמדה על 

ימי בהודעה, החלטת הריבית בה הפד אותי את המדיניות המוניטארית ללא שינוי, ונשמע הרבה יותר אופט

 כשציינו כי הפעילות הכלכלית השתפרה וכי לא רואים סיכון מהותי לכלכלה כתוצאה מהמשבר הבריאותי. 

 0.6%התכווץ בגוש האירו בשיעור של  2021באירופה, שעדיין שרויה בסגרים, התוצר ברבעון הראשון של 

בתוצר, ולאחריה ספרד  1.7%דה של )שיעור שינוי רבעוני(, כשגרמניה הובילה את הירידה באירופה עם ירי

. האינפלציה השנתית בגוש האירו זינקה גם 0.4%-, ואילו לעומת זאת, צרפת צמחה ב0.4%, איטליה 0.5%

 . 0.9%-, על רקע השפעת הקצה של מחירי הנפט, ואינפלציית הליבה עלתה ל1.6%היא לקצב של 

 68.7לרמה של  9.2%-עלה ב BRENTג בגזרת מחירי הסחורות, בתקופה הנסקרת מחיר חבית נפט מסו

דולר לחבית. במהלך התקופה  65.41לרמה של  10.4%-עלה ב WTIדולר לחבית ומחיר חבית מסוג 

הנסקרת, בשוק האג"ח נרשמה ירידת תשואות, בפרט בחלקים הארוכים של העקום, על רקע ההצהרות של 

ת תשואות שמובילה לתנודתיות בשוק אך עדיין מדובר על רמ –הפד כי יותיר את הריבית ללא שינוי 

נ"ב לרמה של  12-שנים ירדה ב 10-המניות, ובפרט בענף הטכנולוגיה. התשואה על אג"ח ממשלתית ל

. במהלך 0.6%-עלה ב Eurostoxx50-וה 4.5%-עלה ב S&P500-. במהלך התקופה הנסקרת, מדד ה1.62%
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דולר  1.21אל מול האירו לרמה של  3.6%-וב 3.2%-התקופה הנסקרת הדולר נחלש אל מול המטבעות ב

 לאירו. 

 

 

 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

 אחוז השינוי  31.8.2020  31.3.2021     

 %   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

מסלול  -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כללי-רגיל

18,196,914  16,470,897  10.48 

מסלול  -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כשר–רגיל 

629,459  553,401  13.74 
מסלול  -קרן השתלמות למורים וגננות

 מסלול אג"ח-רגיל
13,994  13,031  7.39 

מסלול  -קרן השתלמות למורים וגננות
 מקוצר

822,220  747,862  9.94 
מסלול  -וגננותקרן השתלמות למורים 

 מסלול כשר-מקוצר
20,938  18,837  11.16 

מסלול  -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול אג"ח-מקוצר

2,365  2,143  10.34 

 10.56  17,806,171  19,685,890     סך הכל
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 הרגיל  העסקים ממהלך החורגיםאו /ו  החברה בעסקי פעמיים  חד או  חריגים  אירועים .4

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

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

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

נת לעובדיה היוצאים מבו המדינה ממ הנוכחיהודיע המדינה לקרנות כי היא שוקלת הפסקת ההסדר 

 לשנת השתלמות רכישת זכויות פנסיה תקציבית. 

"ל במסגרתו דחו הקרנות את כל החשכשלחו הקרנות מכתב תגובה למכתב  2020ביולי  28 ביום

"ל, וכן דחו את הטענה לפיה המדינה רשאית להפסיק החשכהטענות שהועלו על ידי המדינה במכתב 

 יות הפנסיה התקציבית. באופן חד צדדי את הסדר רכישת זכו

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

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

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

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

על פי הודעת המדינה יחול גם ביחס  –וב קצבת הפנסיה התקציבית. הפסקת ההסדר לטובת חיש

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

  לאוצר המדינה. תשלומים 

ת בין לבין, המדינה חזרה על עמדתה אגב הליך המתקיים בבית הדין לעבודה במסגרתו מבקש

 בהמשך(.  9.3החברה לחלק בין עמיתיה את כספי העודף הכספי )ראה סעיף 

ובכתבי בי הדין  הקרנות דוחות מכל את עמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת מכתב התגובה

. בנוסף, הקרנות הודיעו למדינה כי השונים שהוגשו מטעם המדינה בנושא חלוקת העודף הכספי

וממילא עמדת המדינה צריכה להתברר מול הארגון היציג המייצג את עובדי טענותיה השונות נדחות 

למיטב ידיעת החברה, הסתדרות המורים הגישה בקשה להצטרף להליך חלוקת כספי  ההוראה.  

העודף הכספי וזאת על רקע מעמדה כארגון היציג של עובדי הוראה , שחלקם גם עמיתים בקרנות 

 אמור לעיל, עלולה לפגוע בזכויות מוקנות של אותם עובדי הוראה . המורים , ואשר עמדת המדינה , כ

 

מנהל השקעות נוסף שינהל  לבחירתהשלימה הליך תחרותי החברה  – נוסף השקעות מנהל בחירת 4.2

 סמינרים מורי, תיכוניים למורים השתלמות קרנות ידי על המנוהלות הקרנותאת ההשקעות של 

 בתום"מ במקום מנהל ההשקעות הנוכחי, פסגות ניירות ערך בע"מ. בע מנהלת חברה ומפקחים

 הצעתה נבחרה, שונים גופים ארבעה של ההצעות בחינת ולאחר, חיצוני גורם בהובלת שנערך ההליך

מיטב  1.11.2020"מ. הסכם סופי בין הצדדים נחתם והחל מיום בע תיקים ניהול דש מיטב חברת של

קרנות ההשתלמות  ידי על נוהלותאת תיק ההשקעות של הקרנות המ מנהלתדש ניהול תיקים בע"מ 

למועד הדוחות,  נכוןחברה מנהלת בע"מ. יובהר, כי  –למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

, לא חל שינוי, ופסגות ניירות ערך בע"מ החברה ידי על המנוהלותביחס לקרנות ההשתלמות 

נכון למועד הדוחות, גובשה ונחתמה בין החברה לבין ממשיכה לנהל את תיק ההשקעות של החברה. 

להסכם בין הצדדים במסגרתה גרעו הצדדים את קרנות  7פסגות ניירות ערך בע"מ, תוספת מספר 

חברה מנהלת בע"מ מההסכם והכל  –חים ההשתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפק

 להסכם כאמור.  7 –בהתאם לתנאים שנקבעו והוסכמו בין הצדדים במסגרת התוספת ה 
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התקבלה אצל החברה המנהלת הודעה מפסגות ניירות ערך בע"מ, לפיה, פסגות  11.5.2021ביום 

 3וזאת בחלוף  ניירות ערך בע"מ תחדל מלספק שרותי ניהול השקעות לקרנות המנוהלות בחברה,

חודשים ממועד משלוח ההודעה. הנהלת החברה בוחנת את מכלול האפשרויות לניהול השקעות של 

 תיק ההשקעות של הקרנות המנוהלות שלה. 

 

הומצאה למשרדי  17.5.2020ביום  - קעניג ואח' נ' מיטב דש גמל ופנסיה ואח' 22866-05-20ת"צ  4.3

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

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

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

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

האומר, התובעים 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 

עים, הבסיס לטעות החישובית אצל הנתבעות מקורו בכך שאצל כלל הנתבעות "המחשב התוב

)המחשב את זכויות 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 

נה הטעות ותוכנת המחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתים בגין העבר, וכן בחלק מן המקרים תוק

 טוענים כי החברות המנהלות לא קיימו בקרות מתאימות. 

 

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

בקשה למשלוח הודעה צד ג'  תגובה לתביעה הוגשה לבית המשפט בצרוף לייצג את קרנות המורים.

כנגד רשות המיסים. בנוסף , ובהתייחס לתביעה, חתמה החברה על הסדר דיוני מול הבנק המתפעל 

 ביחס לזכויות העמיתים . 

 

ובשים לב לשלבים המקדמיים של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, נכון למועד אישור הדוחות  

 אמיתית להעריך את השפעתן האפשרית בשלב זה.  עודנה לומדת את הטענות ללא יכולת החברה 

 

אישר דירקטוריון החברה פה אחד את הצעת הנהלת החברה למזג בין החברה לבין  27.3.2017ביום  4.4

חברה מנהלת בע"מ )להלן:  –חברת קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

ניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות "( ובין קרנות ההשתלמות שבתיכוניים ריםמו  חברת"

פי המתווה הנוכחי, במסגרת המיזוג האמור תשמש החברה  על. תיכוניים ריםמו חברתשבניהול 

את הפעולות הדרושות לביצוע הליך  בחנוהחברה בסיוע יועציה המשפטיים, כחברה הקולטת. 

התקנון  שיכנס לתוקף לאחר הליך המיזוג.   מוצעגובש  תקנון חברה מנהלת  אףהמיזוג, ובכלל זה 

המוצע והנושא הובאו בפני רשות החברות הממשלתיות, אך זו בחרה בעת הזו לא לקדם את הנושא. 

  נכון למועד דו"ח זה לא חלה התקדמות נוספת בקידום ההליך.

 

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

התקבלה החלטה בכתב של דירקטוריון החברה לזימון אסיפה כללית לצורך תיקון תקנון  2020

 החברה המנהלת כהוראת שעה ביחס להוראות המניין החוקי )קוורום( לקיום ישיבות דירקטוריון. 
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דירקטוריון, אשר מתוכם לפחות הקוורום הנדרש הינו חמישה חברי בהתאם לקבוע בתקנון כיום, 

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

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

המדינה למנות  הנדרש ,כהונתהדירקטורית בחברה מטעם המדינה, ועל כן ובסיום פעלה כווליוביץ 

השרים הרלוונטיים הדירקטורים מטעם המדינה ממונים על ידי דירקטור בחברה מטעמה במקום. 

רשות החברות הממשלתיות, לאחר קבלת אישור הוועדה לבדיקת מינויים המובאים לפתחם על ידי 

ונות, הוועדה לא "(. עקב קיומן של מערכות הבחירות האחרהוועדהבחברות ממשלתיות )להלן: "

מונו בחברה דירקטורים מטעם היה בחברה החשש  שלא יכונסה במועדיה כנדרש, וכפועל יוצא 

אי מימוש מינוי הדירקטורים בחברה מטעם המדינה, עם  סיום כהונתה של הגב' ווליוביץ.  המדינה

 החברה. הנדרש על פי תקנון קוורום בעיה בעמידה בדרישת היוצר הלכה למעשה 

 

, 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 סמכויותיו  הדירקטוריון ולהפעילן בעצמה.

הימנע ממצב בו ענייני החברה מתנהלים על ידי אסיפת בעלי המניות, ולשם שמירה על וכן על מנת ל

זכויות העמיתים, הוצע לתקן את תקנון החברה המנהלת כהוראת שעה, עד למועד בו יפעלו בעלי 

 .השליטה וימלאו את מכסת הדירקטורים מטעמם

 

עניינו מינוי דירקטורים הנדרש לתקנון החברה ש 20במסגרת התיקון שהמוצע, הוצע לתקן את סעיף 

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

הדירקטוריון המכהנים ממספר הדירקטורים המינימלי הנדרש על פי דין, יהיה דירקטוריון החברה , 

כנדרש על פי דין, וזאת  ובהעדר מניין חוקי, הנהלת החברה, מוסמכים למנות דירקטורים בחברה

באופן זמני ועד לאשר בעלי המניות יפעלו למלא את מכסת הדירקטורים מטעמם, שאז ההוראות 

 המקוריות ביחס למניין החוקי תשובנה על כנן. 

 

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

 23.11.2020)להלן: "האסיפה הנדחית"(. ביום  23.11.2020ה ליום מטעם המדינה(, נדחתה האסיפ

כונסה האסיפה הנדחית במניין חוקי. במסגרת האסיפה הנדחית, לא אושר תיקון התקנון לעניין 

  הוראות המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון, וזאת עקב התנגדות המדינה לתיקון כאמור. 

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

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

י ואישרה את כונסה האסיפה הנדחית במניין חוק 28.12.2020)להלן: "האסיפה הנדחית"(. ביום 

  התיקון האמור.

  

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

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 

מטעם אישור  התקבל  16.2.2021ביום טעמה. החברה פנתה לרשות שוק ההון לבחינת המינוי. מ
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רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון למינויו של מר דוד מזרחי לכהונת דירקטור וחבר ועדת ביקורת 

 בחברה. 

 

 כספיים  קשיים להצביע  העלולים אירועים .5

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

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

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 מהותיות   עסקאות .6

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

 בעסקה או בהשקעה כאמור.

 

 העיקריים  ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

מתבצע  נותבהתבסס על נותני שירותים במיקור חוץ. תפעול הקר נות שבניהולההחברה מנהלת את הקר

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

 ,וזכויות העמיתים נותהמשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקר ,בע"מ הבינלאומי הראשון לישראל

ל . החברה מפקחת באופן שוטף ענותהמשמש כגורם המנהל את השקעות הקר ,בע"מ ניירות ערךופסגות 

  .פעילותם של גופים אלו באמצעות נושאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברה

באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של רמת  קרנות שבניהולההחברה קובעת את מדיניות ההשקעות של ה

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

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

בניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף שההשתלמות  נותהחלות עליה ועל קר

  .מוסדי

הגבוהה של השירות  םבכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על רמת

להמשיך ולנהל את  שואפת החברה המנהלת .שבניהולה, כפי שהיה בעבר נותיהול המאפיינים את הקרוהנ

 .תיק ההשקעות ע"י גופים המתמחים בניהול איכותי וברמה גבוהה ככל האפשר
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 הרגיל  העסקים ממהלך  החורגות תכניות .8

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

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

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

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

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

 

 בתקופת הדיווח: ושינויים מהותיים  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

 הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.

נכסי החברה הינם בעיקר יתרות חובה של הקרנות המנוהלות בגין דמי ניהול לקבל לכיסוי  

 התחייבויות החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 הון עצמי: 9.2

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

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

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

 .ענפיתגמל 

 עודף כספי 9.3

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

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

 העמיתים זכויות על הנכסים עודף יתרת את המהווים סכומים בו ההשקעות, נזקפותיק  לתשואת

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות

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 . 

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

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

עומדות בפני הקרן בנושא העודף הכספי ולהביא והיועמ"ש. הצוות נועד לבחון את האלטרנטיבות ה

 בפני הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. 

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

 כדלקמן: החברה דירקטוריון בפני להמליץ

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

 קידום המשך לטובת בקרן יישאר הכספי מהעודף 30%. 1995-2010שבה נוצר העודף הכספי בין 
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מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון. ההנהלה תשקוד על  גורם. מנגנון החלוקה יוצע על ידי מטרותיה

 החלוקה מנגנון שייקבע לאחר. החלוקהביעת מנגנון ק ןלענייחיפוש ובחירת גורם מקצועי מתאים 

 שוק ההון ולאחר מכן וכתנאי לחלוקה יתבקש אישור בית המשפט".  רשותהנושא יובא בפני 

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

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

  הגורמים המתאימים.

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

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

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

דירקטוריון החברה קיים דיונים בהמלצות חוות דעת שריג והחליט לאמץ אותן במלואן. דירקטוריון 

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

וע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. קודם לפנייה לבית המשפט, פנתה הנהלת החברה לביצ

לרשות שוק ההון והודיעה על כוונתה לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת לקבל צו שיפוטי המתיר 

 את ביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג.

מחוזי במחוז מרכז. לאחר הגשת העתירה עתירת הקרנות הוגשה לבית המשפט ה 28.1.2020ביום 

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

, הגישה המדינה את עמדתה לבקשת החלוקה לבית הדין לעבודה. עמדת המדינה 2021בחודש מאי 

דר ולפיה, שהיא גם הגורם שהתבקש לחוות דעתו על ההס –נחלקת לשניים . תשובת רשות שוק ההון 

על החברה ליזום תיקון תקנון לשם הסדרת חלוקת כספי העודף הכספי. החברה דוחה עמדה זו. 

בנוסף, גורמים שונים במשרד האוצר צרפו את עמדתם לתיק בית הדין וטענו כי יש להם טענות שונות 

 כפי ,המדינה ידי על התקציבית הפנסיה זכויות רכישתביחס לכספי העודף הכספי משום שהסדר 

 הודיעה אלו דברים לאור. מחייב משפטי תוקף נעדר כן ועל הסמכה ללא נעשה, שנים עשרות שנעשה

 משרד במסגרתו שנים עשרות המתקיים ההסדר את להפסיקבדעת המדינה  כי, חברהל המדינה

 בשנות התקציבית הפנסיה זכויות רכישת מימון בעלויות נושאים האוצר משרדאו /ו החינוך

 חישוב לטובת תקוו כשנת ההשתלמות בשנת להכרה כתנאי וזאת ההוראה עובדי של ההשתלמות

 זה שפרשו לעובדים ביחס גם יחול המדינה הודעת פי על – ההסדר הפסקת. התקציבית הפנסיה קצבת

 לאוצר  תשלומים בעדן שולמו שלא ההשתלמות שנות בגין הוותק בחשבון בהם הובא אם גם מכבר

עמדת רשות שוק ההון בהליך מכל את עמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת  . החברה דוחההמדינה

לחברה שורה של טענות סף דיוניות שיובאו לפתחו של בית הדין.  חלוקת העודף הכספי . בנוסף,

למיטב ידיעת החברה, הסתדרות המורים הגישה בקשה להצטרף להליך חלוקת כספי העודף הכספי 

וזאת על רקע מעמדה כארגון היציג של עובדי הוראה, שחלקם גם עמיתים בחברה, ואשר עמדת 

 ות מוקנות של אותם עובדי הוראה. המדינה , כאמור לעיל, עלולה לפגוע בזכוי

 

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

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

לבג"ץ וביקשה שבית המשפט העליון  עגור עתרהלקרנות, עגור נמצאת על סף העדר איזון אקטוארי. 

 דחויורה למדינה, בין היתר, להעמיד את עגור באותו מצב של עודף אקטוארי כפי הקרנות. הקרנות 

 ועתירת עגור נמחקה תוך חיוב עגור בהוצאות הקרנות.  את טענות עגור
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נה ייצוגית )ת"צ , הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה, בקשה לאישור תובע2021כמו כן, בחודש פברואר 

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

מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ )להלן: "החברות המנהלות"(. במסגרת הבקשה, ביקשו 

הקבוצה שעל  ( כספי ה"עודף הכספי" לחברי100%המבקשים כי בית המשפט יורה על חלוקת מלוא )

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

את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשלב זה אין ביכולתה לחוות דעה לומדת הכספי". החברה 

 ביחס לסיכויי התובענה.

 של סך.  מתוך סכום זה, "חש מיליוני 2,706-כ של סך על עומדת 31.3.2021 ליום הכספי העודף יתרת

  ש"ח הינם כספי איזון אקטוארי. מיליוני 189

 

 

  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

"ח. ש לפיא 15,208: הן 31.3.2021שהסתיימה ביום חודשים   שבעה  של לתקופההכנסות החברה  סך

מסלול רגיל )על כל  -החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים וגננות הכנסות

)על כל מסלוליה(  וזאת בגובה ההוצאות  מקוצר מסלול–השתלמות למורים וגננות  וקרןמסלוליה( 

 שיש לחברת הניהול בפועל . 

 מקרן הינןש"ח  אלפי 14,644 דמי ניהול כאשר סך שלמ הינן הדיווח בתקופת החברה הכנסות

 השתלמות מקרן הינןש"ח  אלפי 564)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול -וגננות למורים השתלמות

 .מקוצר מסלול -וגננות למורים

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

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

 .המנוהלים הנכסים ליחס בהתאם הפעילים המסלולים בין ובקרנות, הקרנות בין
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 :הנהלה וכלליות הלן פירוט הוצאות ל .א

   

לתקופה של שבעה חודשים 
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

חודשים לתקופה של שלושה 
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

   2021  2020  2021  2020  2020 

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

 באלפי ש "ח  "ח

            

 13,533  3,336  3,686  7,874  8,402   דמי תפעול 

 2,122  530  625  1,237  1,447   ניהול השקעות 

 1,898  544  467  1,143  1,074   שכר ונלוות
דמי גמולים לדירקטור חיצוני  

 427  116  100  267  217 וחברי ועדות 

 107  26  28  62  64   הוצאות לחברה מצטטת

 303  74  134  154  313   ביטוחים הנהלה 

 2,194  597  666  1,294  1,810   מקצועיות

 266  66  66  155  155   מנהל סיכונים 

 204  51  64  119  137   בקר השקעות

 297  71  75  152  182   ניהול מערכות מידע

 174  41  35  107  93   קצין ציות
אחזקת משרדים שכ"ד 

 700  148  182  384  414  ותקשורת

 221  119  30  145  69   דיוור לעמיתים 

 16  5  20  15  24   אחזקת רכב 

 615  151  160  352  441   מיכון מערך ההשתלמות

 510  130  113  293  287   פחת והפחתות 

 139  16  29  101  76   חיתום הלוואות 

   15,205  13,854  6,480  6,021  23,726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חברה מנהלת בע"מ -קרנות השתלמות למורים וגננות
 

22 

 

 

 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי .ב

   

לתקופה של שבעה חודשים 
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

   2021  2020  2021  2020  2020 

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

            

 302  141  118  213  411   ייעוץ משפטי 

 559  136  173  310  392   ביקורת פנים

 284  63  63  199  208   ביקורת חשבונות

 715  178  179  416  418   ניהול כספים 

 43  11  11  25  25   יועץ סוקס

 291  68  122  131  356   ייעוץ מקצועי אחר 

   1,810  1,294  666  597  2,194 

 

 

 פרטים נוספים: .ג

 חברה ומפקחים סמינרים מורי, תיכוניים למורים השתלמות קרנות את מחייבת החברה

, בהשתתפות בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים קשורצד -"מבע מנהלת

מקרנות  2021 במרץ 31 חודשים שהסתיימה ביום שבעה בתקופה של על ידי כל חברה. החזר 

השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות 

 .ש"ח אלפי 2,019 לסך של הסתכםבהוצאות משותפות 
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 יכוז מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות  ר .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 10.1

 31.3.2021 31.3.2020 31.8.2020 

    

 חשבונות מספר
 :עמיתים

   

 179,692 177,504 191,486 פעילים

 54,122 59,449 63,972 פעילים לא

    

 נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 11,669,605 11,941,675 15,113,604 פעילים

 6,136,566 3,730,488 4,572,286 פעילים לא

    

 תוצאתיים נתונים
 "ח(ש)באלפי 

   

 משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים עבור

45,480 81,113 94,258 

 1,813,231 999,513 1,072,782 גמולים מדמי תגמולים

תקבולים מדמי גמולים 
 7,930 10,012 4,516 פעמייםחד 

 962 4,226 373 לקרן צבירה העברות

 (247,343) (164,172) (166,013) מהקרן צבירה העברות

    

 :תשלומים
 

   

 (764,438) (540,971) (503,766)  פדיונות

 (304,445) (174,309) (133,437) אחרים

)הפסדים(  הכנסות עודף
 743,585 (1,019,777) 1,627,369 לתקופה הוצאות על

    

 שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי  מנכסים

   

 23,735 13,861 15,208 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
    )באחוזים(: מנכסים

      0.14-רגילה קרן פעילים
 0.12- מקוצרת קרן

      0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן
 0.11- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן פעילים לא
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן
 0.11- מקוצרת קרן
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  פעילים לא עמיתים בדבר מידע 10.2

 

 

 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין דמי  10.3

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

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

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

 החברה לגבות על פי הוראות הדין. 

 מידע על משתלמים  10.4

  
 שבעהבתקופה של 

חודשים שהסתיימה 
  במרץ 31ביום 

בתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

  2021 2020 2020 

 2,969 2,949 2,311 מספר משתלמים

 304,445 174,309 133,437 )באלפי ש"ח(תשלומים למשתלמים 
 

 

 

 

 

 

 31.3.2021 31.3.2020 31.8.2020 

 מנותקי חשבונות
 קשר: 

   

 3,793 5,566 3,606 חשבונות מספר

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח(ש)באלפי 

273,116 229,639 152,777 

ניהול שנגבו מנכסים  דמי
 "ח(ש)באלפי 

153 201 203 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

 קרן 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

 קרן 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

      0.14-רגילה קרן
 0.11- מקוצרת קרן

 קרנות השתלמות  

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

 

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם  2% עד

 לתנאים הקבועים בתקנות 
 אין אחר
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 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  – נוסף הלכה מסלול הוספת -

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

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

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

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

 החדש: 

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

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

 בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של תהבלעדי ובאחריותה

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

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

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

 ".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  -

ל הרגיל, תנאי ליציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב לתקנון קרן המסלו

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

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

 ביקשה לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. 

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות מספר יקוןת -

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

 הוגשה הבקשה לתיקון התקנון פעם נוספת. 

 נכון למועד הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנוני הקרנות.

 

 2.8.2020ביום   - רגיל במנגנון ההעברה האוטומטית למסלול המקוצרתקנון השינוי ה .ב

מסלול רגיל לאישור הממונה על  –לתיקון תקנון קרן ההשתלמות גישה החברה בקשה ה

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

שנים כפי  55שנים )במקום  57הוראה ייחשב מי שבמועד ההצטרפות גילו אינו עולה על 

חברה לתקן את מנגנון ההעברה האוטומטית . כמו כן, ביקשה הקודם לתיקון(הקבוע 

שנים )במקום  57בו עם הגיעו של העמית לגיל שמהמסלול הרגיל למסלול המקוצר, באופן 

(, תסתיים חברותו הפעילה בקרן במסלול הרגיל קודם לתיקוןשנים כפי הקבוע  55לגיל 

המבוקשים  הסיבה לשינויים .לקרן במסלול המקוצרבאופן אוטומטי והחברה תפעל לצרפו 

בשנתיים הרגילה הינה הארכת גיל ההצטרפות לקרן, והארכת תקופת החברות בקרן 

  נוספות.

  התקבל אישור הממונה לשינויים המבוקשים.   6.9.2020ביום 
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 שינויים בהרכב הדירקטוריון וועדותיו  .11

את כהונתה כדירקטורית חברת ועדת ביקורת. החברה  ליוביץווסיימה הגב' חדווה    27.12.20  ביום

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

התקבל אישור מטעם רשות שוק  16.2.2021ביום ועדת ביקורת במקומה של הגב' חדווה ליוביץ. 

 הונת דירקטור וחבר ועדת ביקורת בחברה. ההון, ביטוח וחסכון למינויו של מר דוד מזרחי לכ

 

 שינויים רגולטורים בתקופת הדוח   .12

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

 במהלך תקופת הדוח:

 

הארכת  –דירקטוריון גוף מוסדי  –: תיקון הוראות החוזר המאוחד 3-9-2021חוזר גופים מוסדיים  12.1

 הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה

פורסמה הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה במסגרתה תוקנו חלק ההוראות חוזר  20.4.2020ביום 

חובת  בוטלה הוראת השעהבמסגרת  (.2020-9-10דירקטוריון גוף מוסדי )חוזר גופים מוסדיים: 

 24ביום ; "(ההקלהפרונטאלי )להלן: "הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן 

ריך את תוקפה של אבמסגרתו ה 2020-9-15פרסם הממונה את חוזר גופים מוסדיים  2020בספטמבר 

ביום בהמשך לכך ונוכח התמשכות אירועי הקורונה,  .31.12.2020עד ליום  ההקלההוראת השעה בעניין 

עד ליום ו פורסם חוזר זה במסגרתו הוארכה ההקלה פעם נוספת, בשישה חודשים נוספים 21.3.2021

 חוזר. להוראות ה. החברה ממשיכה לפעול בהתאם 30.6.2021

 22-ה הבהרה לגבי הארכת תוקפה של הוראת השעה בעניין הוצאות ישירות בגין פיזור הכנסת 12.2

התקבלו ברשות  23.12.2020ביום  23-עם התפזרותה של הכנסת ה. 10.3.2021ההבהרה פורסמה ביום 

א 3הארכת תוקפה של הוראת השעה הקבועה בתקנה לצורך בשוק ההון, ביטוח וחיסכון פניות בנוגע 

-ס"חהתש, עסקאות()הוצאות ישירות בשל ביצוע  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(ל

 הוראת תעמודלחוק יסוד: הכנסת,  38"(. יובהר כי בהתאם להוראות סעיף הוראת השעה)להלן: " 2008

הארכת תוקפה של  .24-ה הכנסת התכנסות מיום חודשים שלושה תום עד בתוקפה הנזכרת השעה

אשר הוצגו בפסיקות בתי המשפט בשים לב לכך כי  םהוראת השעה כאמור תואם גם את הרציונליי

הוראת השעה מסדירה הוראות חשובות ומשמעותיות ופקיעתן, ללא יכולת להאריך את תוקפן, עלולה 

חודשים  3מכאן, שהוראת השעה תמשיך לעמוד בתוקפה עד תום ליצור כאוס בשווקים המוסדרים. 

 . 24 –מיום התכנסות הכנסת ה 

 

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות : 24-9-2016ים חוזר גופים מוסדי 12.3

 למשיכה והעברת כספים

במרץ  28שפורסם ביום  2011-9-6את חוזר גופים מוסדיים ליף החו 11.2.2021פורסם ביום חוזר זה 

 עמיתים / זכאים. בבקשותתביעות וטיפול ה יישובם הינו מרכזי בפעילות גופים מוסדייהמרכיב . ה2011
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דרך פעולתו של גוף מוסדי במסגרת הליך יישוב תביעות משפיעה באופן ישיר על מימוש זכויותיו של 

התובע ועל יכולתו לבחון את דרכי הפעולה העומדות בפניו בשלבים השונים של ההליך האמור. בדומה, 

זקנה ולהעברת כספים משפיע על  אופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים, לקבלת קצבת

מידע סטטיסטי יאפשר  איסוףעל כן, יכולתם של העמיתים לקבל החלטות מושכלות לגבי חסכונותיהם. 

בו גופים מוסדיים מיישבים תביעות וביחס לאופן הטיפול של גוף מוסדי שפרסום מדדים ביחס לאופן 

מדדים אלו יהוו כלי נוסף למבוטחים בבקשות למשיכת כספים, לקבלת קצבת זקנה ולהעברת כספים. 

עיקרי השינויים שנכללו בחוזר הם: פיצול יתקשרו.  עמוולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף המוסדי 

הדיווח של "תביעות שאושרו" לשני דיווחים: "תביעות ששולמו" ו"תביעות ששולמו חלקית" )בהתאם 

(; הוספה התייחסות ביעות וטיפול בפניות ציבור""בירור ויישוב ת, 2016-9-9חוזר להגדרות שקבועות ב

מהמועד שבו תובע הציג לראשונה תביעה ועד לפשרות שלפנים משורת הדין; משך זמן לטיפול בתביעה 

. החברה פועלת בהתאם הפשרה לתובע או עד למועד שבו אישר התובע את הודעת הלמועד מסירת הודע

 לחוזר זה. 

 עדכון –אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל : 2-9-2021חוזר גופים מוסדיים  12.4

התפרסמה  18.10.2020. כזכור ביום 19.1.2021פורסם ביום  2021-9-2העדכון לחוזר גופים מוסדיים 

טיוטה" )להלן:  –"אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל  השעניינ 2019-16טיוטת חוזר גופיים מוסדיים 

 2020-9-4גופים מוסדיים חוזר  –במקורי לעניין זה "(, אשר כללה הוראות לשינויים בחוזר טיוטת חוזר"

, אשר הסדיר בין היתר, "(2020-9-4חוזר גופים מוסדיים "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" )להלן: "

 , את חובות הגוף המוסדי למתן היזון חוזרלדרכים לביצוע הפקדת תשלומים לחשבון קופת גמאת ה

למעסיקים, וכן, הוראות להחלת החוזר על המעסיקים באופן מדורג ובהתאמה לגודלם של המעסיקים 

לאור התגובות שהתקבלו אגב פרסום טיוטת חוזר ועל מנת  )מבחינת מספר עובדים המועסקים אצלו(.

רות , אשר היו אמו2020-9-4חוזר גופים מוסדיים למצות את הדיונים בשוק הוחלט לדחות את הוראות 

עובדים אך  3. כן, הוראות ביחס למעסיק המעסיק לפחות 2022, לפברואר 2021להיכנס לתוקף בפברואר 

החברה פועלת אל מול . 2022נדחו ליוני  2021עובדים, שהיו אמורות להיכנס לתוקף יוני  10-לא יותר מ

 המעסיקים בהתאמה להוראות עדכון החוזר.

 עדכון –מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני : 1-9-2021חוזר גופים מוסדיים  12.5

"מבנה אחיד  השעניינ 2019-50התפרסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים  2020באוקטובר  18ביום 

, אשר כללה הצעות ("טיוטת החוזר" :להלן) טיוטה –להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק " 2020-9-12ים מוסדיים לשינויים מהותיים בחוזר גופ

 . "(חוזר מבנה אחיד" :להלן (החיסכון הפנסיוני"

ועל מנת לאפשר למצות את הדיונים עם  ת החוזרלאור התגובות הרבות שהתקבלו אגב פרסום טיוט

ממשק ( 1מבנה אחיד, כפי שמפורט להלן: השוק הוחלט בשלב זה לבצע דחיה של חלק מהוראות חוזר 

ושהיו אמורות  ת החוזרהניוד הנוגעות לחובה לסליקה כספית במסלקה הפנסיונית אשר הוצגו בטיוט

הוראות בנושא העברת מידע הנוגע ( 2; 2024נדחו לחודש פברואר  2021להיכנס לתוקף בחודש יוני 

הכספים, אשר היו אמורות להיכנס  תלהשוואת התשואה בין קופות גמל במקרה של איחור בהעבר

והוצע בטיוטת החוזר לקבוע להן מועד חדש לכניסה לתוקף בחודש יוני  2020לתוקף בחודש נובמבר 

ממשק מעסיקים, הנוגעות לעניין ( 3; ממשק עדכני יפורסם בהמשך, 2021נדחו לחודש נובמבר , 2021

הגבלת השימוש של הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות אשר היו אמורות להיכנס לתוקף 
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הוראות לעניין כללים להעברת מידע מבעל רישיון ( 4; 2022נדחו לחודש פברואר  2021בחודש פברואר 

גמל אשר היו אמורות להיכנס לתוקף בחודש למעסיק ולגוף מוסדי לעניין אופן חלוקת כספים בין קופות 

בנוסף פורסמה גרסה מעודכנת לממשק מידע למעסיק, בה  . 2021נדחו לחודש נובמבר  2021פברואר 

מספר שדות חדשים אשר מטרתם לפשט את הזיהוי במסלקה והעברת מידע נוסף לחוסך בעת תהליך 

  19.2.2021 ביום פורסםחוזר זה  .כניסה לעבודה חדשה

 פגיעה באי תלותו של רואה חשבון מבקר עקב מתן שירות נלווה –עמדת ממונה : 273-2021 שה. 12.6

לעקרונות הנדרשים ביישום פרסם הממונה את עמדתו שבכותרת. העמדה מתייחסת  14.1.2021ביום 

של גוף מוסדי עקב מתן שירות נלווה. לאור  ,תלות של רואה חשבון מבקר-הוראות הנוגעות לאי

החשיבות בהבטחת פעילותו העצמאית והמקצועית של רואה חשבון מבקר בגוף מוסדי ולשם הגברת 

מידת הוודאות כי דוחותיהם הכספיים של הגופים המוסדיים משקפים באופן נאות את מצבם הכספי 

עמדתו, תהיה בפגיעה באי התלות הנדרשת , ביקש הממונה לפרט את המקרים בהם, לותוצאות פעילותם

תגמול נושאי  :בנושאים שפורטו במסמך העמדה וביניהם מרואה חשבון מבקרן ואלה הם המקרים

  משרה, הערכת מצבם בפועל של נכסים ועוד.

 .מתן חוות דעת של רואה החשבון המבקר .1

יחס כושר  ותלדוח וא יםהכספי לדוחותעיצוב ויישום של מערכות מידע ממוחשבות הקשורות  .2

 .וכן שירות בעניין מערכות ממוחשבות כאמור ,המבוקרפירעון כלכלי של הגוף המוסדי 

מתן שירותים אקטואריים לגוף המוסדי המבוקר. בכלל זה, מתן שירותי ייעוץ המבוססים על  .3

אקטוארית, הדורשים קביעה של סכומים הנרשמים בדוחות כספיים, דוח יחס כושר פירעון עבודה 

כלכלי ודיווחים אחרים של הגוף המוסדי המבוקר, וכן שירותים שיש חשש שיעלו לכדי מעורבות 

ניהולית בגוף המוסדי, כגון בדרך של קביעת המחיר, היקף הכיסוי או עצם שיווקם של מוצרי ביטוח 

 .המוסדישל הגוף 

 החברה רשמה לפניה את עיקרי העמדה ותפעל לפיה. 

 פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה –עמדת ממונה : 7950-2020שה.  12.7

ההתנהלות הראויה של . פירסם הממונה את עמדתו במסגרתה הבהיר את עמדתו בדבר 5.1.2021ביום 

אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון גוף מוסדי ונושא המשרה המיועד בו, טרם התקבל 

 ידי הגוף המוסדי-יום מהגשת בקשת אישור למינויו על 60למינויו, או טרם חלפו 

. יובהר כי 1981-י לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א41בהתאם להוראות סעיף 

ופן התנהלותו של הגוף המוסדי. הליך אישור נושאי משרה הוא אמצעי פיקוח ובקרה של הממונה על א

האיסור החוקי על כהונה של נושא משרה בטרם המועד כאמור וביצוע פעולות במסגרתו, עלולה לפגוע 

בניהולו התקין או ביציבותו של הגוף המוסדי, וזאת כאשר בסופו של יום נקבע כי אינו מתאים לכהונה. 

חס לפעולות שיכול או לא יכול לבצע מועמד על פי האמור לעיל, מבקשת הרשות להבהיר את עמדתה בי

 לכהונת נושא משרה, כפי שמפורט להלן: 

חתימה על מסמכים  מתן הוראות לעובדי הגוף המוסדי;: המועמד לא יבצע את הפעולות הבאות .א

קבלת החלטות ניהוליות בגוף  במסגרת סמכויותיו בתפקיד המיועד, לרבות כמורשה חתימה;

השתתפות בפורומים ניהוליים או מקצועיים  ת בהליכי קבלת החלטות,המוסדי, ובכלל זה השתתפו

גיוס כוח אדם בפועל, לרבות  בניית תכנית עבודה או תכנית אסטרטגית; או ניהול ישיבות הנהלה;

ייצוג החברה כלפי חוץ, ובכלל זה השתתפות  ביצוע שינוי ארגוני או שינויים במצבת כוח האדם;
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הצגה כמי שמכהן  רגולטוריים; פורומים פומביים או תהליכיםמטעם הגוף המוסדי בכנסים, 

חשיפה לנתונים מסחריים סודיים של הגוף המוסדי, פרט לנתונים הנחוצים לצורך  בתפקיד המיועד;

  המיועד. החפיפה עם תפקידו

ביצוע תפקידו הקודם בגוף המוסדי, ככל : המועמד יהיה רשאי לבצע את הפעולות הבאות .ב

השתתפות בהליכי איתור למשרה המיועדת, לרבות עריכת שיחות בדבר החזון  שרלוונטי;

כנית עבודה במסגרת תפקידו המיועד, אך למעט קבלת החלטות וות האסטרטגי לגוף המוסדי

ניהוליות בפועל; עריכת חפיפה עם האדם אותו הוא מיועד להחליף, ובכלל זה עריכת פגישות, 

עריכת פגישות היכרות עם נושאי משרה אחרים  שתכליתן לימוד המשרה; ו'שיחות, התכתבויות וכ

קבלת חומרי קריאה או נתונים לצורך  בגוף, אשר לא תכלולנה קבלת החלטות ניהוליות בפועל;

  העמקת ההיכרות עם התפקיד המיועד ועם הגוף המוסדי.

 

 

 

 
 
 
 

 ונהלים  לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

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

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

קטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח התקופתי הנן אפ

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

 בהוראות אלו.

 
  בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2021 במרץ 31 במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום

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

 הפנימית של החברה על דיווח כספי.
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 2021במרץ  31 ליום ביניים דוחות כספיים
 בלתי מבוקרים 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2021במרץ  31ליום ביניים דוחות כספיים  
 בלתי מבוקרים 

 
 

 

 

 

 

 הענייניםתוכן 
 

 

 

 
 
 
 

  

  עמוד

 סקירהדוח  3
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 עיקרי המדיניות החשבונאית – 3באור  7

 מגזרי פעילות-4באור  7
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 הרווח והפסדעל  ביניים ותדוח
 

 

  

לתקופה של שבעה חודשים  
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 באוגוסט

  2021  2020  2021  2020  2020 

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

  באור
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
בלתי  

  מבוקר
בלתי 

 מבוקר  מבוקר

           

           

            הכנסות

            

 23,735   6,023  6,482  13,861  15,208  6 דמי ניהול

            

 23,735   6,023  6,482  13,861  15,208   סך כל ההכנסות

             
             הוצאות

             
 23,726   6,021  6,480  13,854  15,205   הוצאות הנהלה וכלליות

 9   2  2  7  3   הוצאות מימון

 23,735   6,023  6,482  13,861  15,208   סך כל ההוצאות

                

                

 -    -    -  -   -   לתקופהרווח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2021במרץ   31ליום   ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

 כללי – 1באור 

החברה מוגבלת בערבות  .1965חברה מנהלת בע"מ נתאגדה בשנת –וגננות השתלמות למורים  קרנות .א
 ואין לה הון מניות. 

 
הגישה החברה למשרד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת החברה  2007במהלך חודש אפריל  .ב

מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף 
 ף שוק ההון בנושא.)ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא אג86

בהתאם לאישור אגף שוק ההון. החברה החלה פעילותה   2010בדצמבר    31השינוי המבני הושלם ביום  
 .2011בינואר  1ביום 

 
אורגניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת של -כתוצאה מהשינוי המבני בוצע רה .ג

מנות בידי החברה המנהלת. בעקבות קופות גמל ולקופות גמל )קרנות ההשתלמות( שמנוהלות בנא
השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה 

 והתחייבויותיה, לבין קופות הגמל, נכסיהן והתחייבויותיהן. 

 

במסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לקופות הגמל ותוקן תקנון ההתאגדות של החברה.  .ד
על ידי משרד האוצר ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם החברות. התקנונים אושרו 

 יצוין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם מספר החברה לא השתנה.
. החברה מנהלת שתי 2011בינואר  1החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה החל מיום   

 קרנות כמפורט להלן:
 

אשר מטרתה, מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת  -מסלול רגיל -ות למורים וגננותקרן השתלמ
 רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: להשתלמות.

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

 
המסלול מיועד למורים אשר מקבלים את שכרם על  -מסלול מקוצר -קרן השתלמות למורים וגננות

-וגננותפי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצטרף לקרן השתלמות למורים 
 , מורים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(.55מסלול רגיל )בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל 

 
 פתיחת מסלולים חדשים .ה

, פתחה החברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשים: מסלול הלכה 2012החל מחודש פברואר 
 ומסלול אג"ח )מסלול ללא מניות(. 

 
 דמי ניהול: .ו

מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. אי לכך,  על פי תקנון החברה ועל פי
החברה מחייבת את הקרנות בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על פי 

 הוראות הדין.
 

"הנכסים"( ולהכנסות מאותם נכסים, לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים של  –לנכסי הקרנות )להלן  .ז
 חר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות ובהוצאות של הקרנות.החברה מא
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2021במרץ     31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )המשך( כללי – 1באור 
 

מסלול רגיל, תקבע -במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים וגננות .א
בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתיה. במסגרת 
מנגנון זה תבצע הקרן, אחת לתקופה שתיקבע על ידי החברה, בדיקה אקטוארית ובהתאם לתוצאות 

יקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת בד
 השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית. 

 
וכן ליום  31.8.2013, 31.12.2008החברה ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור לימים 

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

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

לא ניתן מידע בדבר דוחות על השינויים בהון ודוחות  2021במרץ  31בדוחות הכספיים ביניים ליום  .ב
על תזרימי המזומנים, וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של החברה, שהינה לא 

 ח וכל הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.למטרות רוו

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

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

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.  2020באוגוסט  31הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
במאי  24-בתאריך ב תמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה

2021. 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל
בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים 

שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות. שיקול הדעת של והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 
ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות 

 הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.
 
 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

ל החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות המדיניות החשבונאית ש
 השנתיים.

 

 מגזרי פעילות-4באור 

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

 קרנות השתלמות.-פעילות גמלעל בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר 
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2021במרץ   31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 
 

 
 

 הון עצמי ודרישת הון  – 5באור 
 

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

 10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב או 

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

 
 

 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:
 
 

 

  

לתקופה של שבעה חודשים  
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 באוגוסט

  2021  2020  2021  2020  2020 

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

  
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
בלתי  

  מבוקר
בלתי 

 מבוקר  מבוקר

           

           
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 13,351  14,644  מסלול רגיל 
 

6,235  5,802  22,860 
-קרן השתלמות למורים וגננות

 510  564  מסלול מקוצר
 

247  221  875 

           

 23,735  6,023  6,482  13,861  15,208   סך כל ההכנסות

            
 
 
 פרטים נוספים:  .ב

 

החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת גמל ענפית רשאית לגבות דמי ניהול לפי הוצאות  (1

 עמית.לשנה מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל  2%שהוציאה בפועל ובכפוף לשיעור של 

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

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

 לייחוס, מחולקות בין הקרנות ובין המסלולים בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים.
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2021במרץ   31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 
 
 

 ואירועים לאחר תאריך המאזןתביעות תלויות  – 7באור 

 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 הפרשות 

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

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 לטעות החישובית אצל 

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

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 

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

 בקרות מתאימות. 

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

תגובה לתביעה הוגשה לבית המשפט בצרוף בקשה למשלוח הודעה צד ג'  לייצג את קרנות המורים.

מה החברה על הסדר דיוני מול הבנק המתפעל כנגד רשות המיסים. בנוסף , ובהתייחס לתביעה, חת

ובשים לב לשלבים המקדמיים של , הכספיים הדוחות עריכת למועד נכוןביחס לזכויות העמיתים . 

 להעריך  אמיתית  יכולת  ללא  הטענות  את  לומדת  עודנה  החברההבקשה לאישור התובענה כייצוגית,  

 .זה בשלב האפשרית השפעתן את
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2021במרץ   31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 
 

 )המשך(תביעות תלויות ואירועים לאחר תאריך המאזן  – 7באור 
 

 תביעות תלויות )המשך( .א

בבקשה עתרה החברה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז,  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 בפני 

 בית הדין האזורי לעבודה. 

דה. עמדת המדינה הגישה המדינה את עמדתה לבקשת החלוקה לבית הדין לעבו 2021בחודש מאי , 

שהיא גם הגורם שהתבקש לחוות דעתו על ההסדר,  –נחלקת לשניים . תשובת רשות שוק ההון 

סדרת חלוקת כספי העודף הכספי. החברה דוחה עמדה הולפיה, על החברה ליזום תיקון תקנון לשם  

להם טענות זו. בנוסף, גורמים שונים במשרד האוצר צרפו את עמדתם לתיק ביית הדין וטענו כי יש 

שונות ביחס לכספי העודף הכספי משום שהסדר רכישת זכויות הפנסיה התקציבית על ידי המדינה, 

כפי שנעשה עשרות שנים, נעשה ללא הסמכה ועל כן נעדר תוקף משפטי מחייב. לאור דברים אלו 

הודיעה המדינה לחברה, כי בדעת המדינה להפסיק את ההסדר המתקיים עשרות שנים במסגרתו 

שרד החינוך ו/או משרד האוצר נושאים בעלויות מימון רכישת זכויות הפנסיה התקציבית בשנות מ

ההשתלמות של עובדי ההוראה וזאת כתנאי להכרה בשנת ההשתלמות כשנת ותק לטובת חישוב 

על פי הודעת המדינה יחול גם ביחס לעובדים שפרשו  –קצבת הפנסיה התקציבית. הפסקת ההסדר 

הובא בהם בחשבון הוותק בגין שנות ההשתלמות שלא שולמו בעדן תשלומים  זה מכבר גם אם 

לאוצר המדינה. החברה דוחה מכל את עמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת עמדת רשות שוק ההון 

בהליך חלוקת העודף הכספי . בנוסף , לחברה שורה של טענות סף דיוניות שיובאו לפתחו של בית 

הסתדרות המורים הגישה בקשה להצטרף להליך חלוקת כספי העודף הדין. למיטב ידיעת החברה, 

הכספי וזאת על רקע מעמדה כארגון היציג של עובדי הוראה , שחלקם גם עמיתים בחברה, ואשר 

 עמדת המדינה , כאמור לעיל, עלולה לפגוע בזכויות מוקנות של אותם עובדי הוראה .

"( הגישה בקשה עגורארגון המורים )להלן: " קרן ההשתלמות עגור מיסודה של 2020יולי  במהלך

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

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

צב של עודף אקטוארי כפי הקרנות. הקרנות יורה למדינה, בין היתר, להעמיד את עגור באותו מ

התנגדו לבקשה של עגור לצירופם לתיק והתנגדו לטענות עגור שהועלו כנגד המדינה במסגרת הבג"ץ 

שהוגש על ידי עגור. עתירת עגור נמחקה תוך חיוב עגור בהוצאות הקרנות. כמו כן, בחודש פברואר 

אתר  37691-02-21שור תובענה ייצוגית )ת"צ , הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה, בקשה לאי2021

ואח' נ' קרנות המורים( כנגד החברה וחברת קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 

ומפקחים חברה מנהלת בע"מ )להלן: "החברות המנהלות"(. במסגרת הבקשה, ביקשו המבקשים כי 

י" לחברי הקבוצה שעל פי הבקשה ( כספי ה"עודף הכספ100%בית המשפט יורה על חלוקת מלוא )

מכסי "העודף הכספי".  70%זכאית לחלוקת  66271-01-20 -שהוגשה על ידי החברות המנהלות ב

החברה לומדת את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשלב זה אין ביכולתה לחוות דעה ביחס 

 לסיכויי התובענה.
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות

 
 2021במרץ   31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 
 )המשך(תביעות תלויות ואירועים לאחר תאריך המאזן  – 7באור 

 

 רועים לאחר תאריך המאזןיא .ב

פסגות ניירות התקבלה אצל החברה המנהלת הודעה מפסגות ניירות ערך בע"מ, לפיה,    11.5.2021ביום  

חודשים  3, וזאת בחלוף והלות בחברהערך בע"מ תחדל מלספק שרותי ניהול השקעות לקרנות המנ

ממועד משלוח ההודעה. הנהלת החברה בוחנת את מכלול האפשרויות לניהול השקעות של תיק 

 שלה. של הקרנות המנוהלות ההשקעות 

 

 


