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 מאפיינים כלליים של קרן ההשתלמות  .1

 תאור כללי 

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

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

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 

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

 השליטה בחברה. 

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

 מרכז השלטון המקומי בישראל(. 12.5%-ישראל ו

 

 . 1965 -מועד הקמת הקרן 

 סוג ומספר אישור קופת גמל באוצר שיש לקרן 

 שם הקרן מס' אישור סוג האישור סוג העמיתים
–  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 485 קרן השתלמות שכירים

 מסלול כללי -הרגילהמסלול 
–  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 2037 קרן השתלמות שכירים

 הלכה מסלול -המסלול הרגיל
–  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 2038 קרן השתלמות שכירים

 מסלול אג"ח -המסלול הרגיל
 

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

 

 ההשקעה תאור מסלולי 

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

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

 000-0485-00000000000485-520028390–   מסלול כללי  א. 

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

 000-2037-00000000000485-520028390–   הלכהמסלול ב.      

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

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

 000-2038-00000000000485-520028390- ח ” אג מסלול   . ג 

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

 חודשים   3עד    פיקדונותב,  זומן מ יתרת הנכסים תושקע ב מתמחות ונגזרות על מכשירים אלה.    מתמחות, קרנות נאמנות 
 . במניות   קעו ש יו לא  מסלול  הנכסי  בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  החברה המנהלת ו על פי שיקול דעתה של  ,  במט"ח ו 
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מטרת הקרן הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות. בשנת ההשתלמות משלמת הקרן למשתלמים 

זון האקטוארי והכל בכפוף , בהתאם למנגנון האינוספיםמענק חודשי, שכר לימוד, רכישת זכויות פנסיה ותשלומים 

 תקנון הקרן.להוראות 

 

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

לשנה ובניכוי  4%בשיעור הובטחה לעמיתים הפורשים הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית  31.12.2010ליום 

בהתאם   משוערכים, חשבונות העמיתים  והחלטת הדירקטוריון  על פי הנחיות אגף שוק ההון  1.1.2011דמי ניהול. החל מיום  

 .לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול

מוכרים בפיקוח משרד  או רשמייםשהם מוסדות חינוך תיכוניים וסמינרים עמיתי הקרן הינם עובדי הוראה בבתי ספר 

 החינוך או משרד ממשלתי אחר.

 

 למסלול הרגילתנאי ההצטרפות 

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים:

 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנון הקרן.  •

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

 . שנים 55 -גילם מתחת ל •

 .למורים אינם חברים בקרן השתלמות אחרת •
 

 שיעורי הפרשות

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

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

משרה.    150%עד    והינמתשנ"ד  האפשרי החל  מהשכר. )היקף ההפקדה    12.6%  והינשיעור ההפקדה החודשית הכולל לקרן  

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

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

 באמצעות משרד החינוך.

 

 שינויים במסמכי יסוד: 

 שינוי התקנון של הקרן: 

, לאחר מועד אישור הדוחות 2017 לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנון הקרן, הוגשה בחודש ספטמבר

הכספיים, למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנון הקרן במסגרתה התבקשה הממונה לאשר את השינויים המפורטים 

 להלן: 

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

ש הממונה דאז לאשר את השינויים המפורטים הממונה, בקשה לתיקון תקנוני הקרנות במסגרתה התבק

 להלן: 

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון הקרן במטרה לפתוח את שערי   – נוסף הלכה מסלול הוספת  .1.1

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

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

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

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

 ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה בסמכותה תהיינה במסלול ההשקעותברשותו של הרב אריה דביר. 
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  מוגבלת  במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים  עבור בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה

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

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

 באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באלה". 

 , ביקשה החברה להוסיף את שם הרב לפיו מוכתבת מדיניות ההשקעה של מסלול ההלכה הקיים. בנוסף .1.2

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

ו במשך הרגיל, תנאי ליציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב בפני מעסיקו כי ימשיך בעבודת

שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההשתלמות. על מנת לוודא קיומו של תנאי זה מגבילה החברה את גיל היציאה  

 . החברה ביקשה לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. 63להשתלמות לגיל 

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

 למועד נכון. נוספת פעם התקנון לתיקון הבקשה הוגשה 25.11.2019 ביום זו ובמסגרת, כאמור התקנון לתיקון

 .הקרנות תקנוני לתיקון הממונה אישור התקבל טרם, הדוח

 

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

מסלול רגיל לאישור הממונה על שוק ההון. במסגרת התיקון ביקשה החברה לשנות את  –תקנון קרן ההשתלמות 

שנים    55שנים )במקום    57הגדרת "עובד הוראה" כך שעובד הוראה ייחשב מי שבמועד ההצטרפות גילו אינו עולה על  

(. כמו כן, ביקשה החברה לתקן את מנגנון ההעברה האוטומטית מהמסלול הרגיל למסלול  ןלתיקו קודםכפי הקבוע 

(, תסתיים לתיקון קודםשנים כפי הקבוע  55שנים )במקום לגיל  57בו עם הגיעו של העמית לגיל שהמקוצר, באופן 

וצר. הסיבה לשינויים אוטומטי לקרן במסלול המק  באופןחברותו הפעילה בקרן במסלול הרגיל והחברה תפעל לצרפו  

בשנתיים נוספות. ביום  הרגילההמבוקשים הינה הארכת גיל ההצטרפות לקרן, והארכת תקופת החברות בקרן 

 התקבל אישור הממונה לשינויים המבוקשים.     6.9.2020

 

 

 ניתוח זכויות העמיתים .2

 יחס נזילות .2.1
 

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

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

 
  32.55  מסלול כללי   
  53.41 מסלול הלכה  

  100.00  ח” מסלול אג 
 

 
 סך היקף זכויות העמיתים הניתנים למשיכה

  
סך היקף זכויות העמיתים הניתנים למשיכה מקרן ההשתלמות המשמש לצורך חישוב יחס הנזילות של הקרן,  

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

,  ותק בהוראה, גיל -שנות וותק בחסכון בלבד אלא גם בכפוף לתנאים שנקבעו בו )לדוגמא 6אינו פונקציה רק של 

 (. יציאה בעבר להשתלמות
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 משך חיים ממוצע בחסכון  .2.2

 

 שנות וותק. 6הנתונים המובאים לעיל מתייחסים לעמידה בתנאי של 

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

 עבר להשתלמות (. ותק בהוראה, גיל, יציאה ב -וותק אלא  גם בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן )לדוגמא

 

באוגוסט   31ליום    
2020 

 בשנים   

 
   2.17  מסלול כללי 

   2.40 הלכהמסלול  
   0.08  ח” מסלול אג 

 

 

 

  תש"פהעמיתים )מאוחד(  בשנת הלימודים  חשבונות שינוי במספר .2.3

 

 לסוף השנה
 

(31/8/20) 

 השנה  נסגרו
 
 

 נפתחו
 * השנה
 

 לתחילת 
 השנה

(01/9/19) 

 חשבונותמספר 
 

 סוג העמיתים
 שכירים 64,393 5,815 4,170 66,038

 
 

 חשבונות שהצטרפו כוללים מורים החוזרים משנת השתלמות.  * 

 

 

 תש"פ לשנת  משיכות , הפקדות ונכסים לפי ותק יציאה להשתלמות, התפלגות   .2.4

 מצרפי   

   יציאה להשתלמות   
זכויות סך  

 ( 3עמיתים)
 

  הפקדות ( 2)   משיכות
(1 ) 

 וותק בקרן עמיתים מספר   מספר    תשלומים

 שנים 3עד  4,794 - - 63,708 552 138,721
 שנים 6-4 7,983 - - 123,085 1,527 577,201
 שנים 7 2,949 71 6,726 43,668 65,702 237,777

 שנים ומעלה 8 24,083 691 71,071 254,939 263,227 5,093,593
      --------------- 

 סה"כ 39,809 762 77,797 485,400 331,008 6,047,292
 

 בין מסלולים(. ש"חאלפי  2,386ש"ח ) פיאל 3,008בסך הסכום כולל העברת זכויות עמיתים לקרן  . 1
 העברת זכויות לקרנות אחרות. אלפי ש"ח בין מסלולים( 2,386ש"ח )אלפי  115,588של    הסכום כולל סך . 2

זכויות העמיתים משקפים הצטברות נכסים ואין ביטוי בדוחות הכספיים לזכויות העמיתים על פי תקנות  . 3
 הקרן.
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 )מצרפי( תש"פניתוח זכויות עמיתים  בשנת הלימודים   .2.5
 

  באוגוסט  31ליום 
2019 2020  

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח

 

מספר 
 חשבונות

נכסים, נטו סך 
 באלפי ש"ח

 

מספר 
 חשבונות

 

 חשבונות פעילים 46,920 3,624,441 46,200 4,212,675
 חשבונות לא פעילים 19,118 2,422,851 18,193 1,503,576
 סה"כ 66,038 6,047,292 64,393 5,716,251

     
 

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

 מצרפי*:   (   ש"ח משיכות כספים )אלפי  

חלק  100%חלק עובד+  סה"כ

 מעסיק

  89%חלק עובד + 

 חלק מעסיק

  חלק עובד

 סכום 

 ( ש"ח)אלפי 

מס' 

 חשבונות

 סכום 

 )אלפי

 ( ש"ח

מס' 

 חשבונות

 סכום 

)אלפי 

 ש"ח( 

מס' 

 חשבונות

 סכום

)אלפי 

 ( ש"ח

מס' 

 חשבונות

משיכות 

 כספים 

331,008 3,408 170,543 1,265 160,466 2,143  -  -  

 

 

 מצרפי התפלגות התשלומים  )אלפי ש"ח(

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

 
 נושא 31/08/20 31/08/19

 מענקים 60,092 62,946 (4.53)
 

 שכ"ל  5,826 6,729 (13.42)
 

 נלווים  11,879 12,303 (3.44)
 

 תשלומים למשתלמים 77,797 81,978 (5.10)
 

 * משיכות כספים 331,008 ** 337,792 (2.01)
 

 סה"כ תשלומים 408,805 ** 419,770 (2.61)
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 מצרפי התשלומים  )אלפי ש"ח(תמהיל 

 ש"חאלפי  -תמהיל התשלומים 
 כ התשלומיםה"% מס

 
 נושא 31/08/20

 "כ תשלומים למשתלמיםהס 77,797 19.03
 

 *משיכות כספים 331,008 80.97
 

 סה"כ 408,805 100.00
 

 .אלפי ש"ח( 101,370- 2019)שנת  ש"חאלפי  113,202 בסך ברות לקופות אחרות * כולל  הע

 מוין מחדש. **

 דמי ניהול  .3

 שיעור דמי הניהול

לדוח עסקי תאגיד( חושבו דמי הניהול על ההפקדות המשוערכות א'   1ראה פרק  -)מועד השינוי המבני  31.12.2010עד ליום  
לשנה על   0.47%הינם בשיעור  95 ספטמברלשנה. החל מחודש  1%עד שנת תשנ"ו, דמי הניהול הינם בשיעור  כדלהלן:
 לשנה על הפקדות משוערכות   0.33%דמי הניהול הינם בשיעור    2008. מחודש ספטמבר  1/9/95  -מ  החל  משוערכות  הפקדות

 דמי הניהול מחושבים על פי היתרה היומית הממוצעת  1.1.2011החל מיום  .01/09/08-החל מ

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

 

 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

 2020 

    
הוראות שיעור דמי הניהול שהקרן רשאית לגבות על פי 

   2.00 הדין

    שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל: 

.140 מסלול כללי     

.140   הלכהמסלול     

.140 מסלול אג"ח      
 
 
 
 
 

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

 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

 2020 

    
ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלולים נוסף סך 

    לדמי הניהול, הינם: 

   11,588 מסלול כללי 

   95 מסלול הלכה  

   3 מסלול אג"ח  
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 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי.  11לפירוט הרכב ההוצאות, ראה ביאור 
 

   ניתוח מדיניות ההשקעה  .4
 
 

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

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

 אחד ממגזרי ההשקעה והן ביחס לנתונים המקרו והמיקרו כלכליים במשק.
  

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

 תאור התפתחויות בכלכלה והשפעתן על מדיניות ההשקעה של הקרן  4.1

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

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

ם ברחבי העולם החלו בהפחתות המבנית בסין והברקזיט באירופה. בהתאם להתפתחויות הנ"ל, הבנקים המרכזיי

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

כאשר הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים  2020-. אך הסיפור האמיתי החל ב2019המניות עם סגירת שנת 

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

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

לכלית היו  חודש מרץ, רוב מדינות העולם בהן הנגיף התפרץ נקטו במדיניות של סגר כללי. ההשלכות על הפעילות הכ

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

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

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

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

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

ים בניסיון להתמודד עם המשבר הקורונה ותמוך בפעילות הכלכלית עד כמה שניתן. בשלב בהיקפים חסרי תקד

הראשוני הבנקים המרכזיים בהובלת הפד חתכו את הריביות והחלטו לנקוט במדיניות של הרחבה כמותית ללא 

רעונות. מגבלות על הכמות. בשלב השני, הממשלות החלטו לנקוט במדיניות פיסקאלית מרחיבה תוך הגדלת הגי

הממשלות נקטו במספר רב של פעולות אשר כללו העברת כספים ישירה לאזרחים ועסקים, מתן הלוואות ומענקים 

לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה מוגברים ודחיית תשלומי מסים ואגרות. עצירת הפעילות הכלכלית גבתה מחיר כבד 

 משוק הנפט על רקע הפגיעה בביקוש העולמי לנפט.

 

 מסלול כללי  4.2

 

 מדיניות ההשקעה: .א
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במהלך השנה החברה המשיכה להגדיל את ההשקעות הלא סחירות בתיק ההשקעות במסלול   –  השקעות לא סחירות

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

 ואה על האי סחירות. תש תיק הנכסים לענפים שונים תוך פיצוי 

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

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

 ם למשתלמים ומשיכות כספים(.התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים ונלווי

 

 

 ביצוע השקעה במניות וני"ע המירים : 

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

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

 הקונצרני על חשבון הגדלת החשיפה באפיק עו"ש והשקעות אלטרנטיביות. 

 

 
 ביצוע השקעה בקרנות השקעה והשקעות ריאליות: 

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

בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות חלקן  המסלול הכללילהרחבת השקעותיהם של 

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

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

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

 . יללע האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון

 

 השנה מיליון ש"ח בתחילת 437-מסך של כ עלה במסלול הכללי הלא סחירות  אלטרנטיביותה ההשקעותשווי  היקף

הדוח לעומת תקופת לסוף   המסלול הכללימנכסי  10.89%-ומהווים כ תקופת הדוחמיליון ש"ח לסוף  657- לסך של כ

התקופה וזאת כתוצאה מביצוע השקעות נוספות בשנה האחרונה )ראה פירוט נרחב בחלק ג )ד(  בתחילת  8.10%-כ

 ( לדוח עיסקי תאגיד(. 2)

 . לעיל האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון ממשיכה החברה

 

 

 הינם: מסלול השינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

אלפי ש"ח ליום   5,563,320אלפי ש"ח לעומת  5,874,726ל הסתכמו לסך ש 31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר מתשואה נומינלית ברוטו של  מיליון 311-. גידול של כ 31.8.2019

 מיליון ש"ח.  62-בתוספת צבירה חיובית, נטו של כ 4.55%

מסך נכסי המסלול לסוף תקופה    78.22%- סחירים המהווים כנכסי המסלול כוללים  בעיקר השקעה בניירות ערך  

 מסך נכסי המסלול לתחילת תקופה.    78.35%-לעומת כ

 

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

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

 כון המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות". "סי

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

 בקרנות השקעה, קרנות הון סיכון ומכשירים נגזרים. 
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 מותאמות, הלוואות לעמיתים  ו, הלוואות בלתי סחיר קונצרנימורכב מאג"ח  סחירים שאינם חוב נכסי סעיף

  מגמה זו נבעה בסופה.  3.88% -בתחילתה ל  5.26%במהלך השנה משיעור של   קטן זה סעיף . פיקדונות בבנקים

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

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

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

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

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

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול: 

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות  

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

 1%- 36% 36% 42%-30% 39%-27% מניות

 2%- 15% 13%     מניות ישראלמתוך זה 

 1% 21% 22%     מתוך זה מניות זרות

 1% 17% 18% 22%-12% 25%-15% אגרות חוב ממשלתיות

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

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

 3% 13% 15% 13%-3% 18%-8% השקעות אלטרנטיביות

   100% 100%     סה"כ 

 4% 28% 32%     חשיפה למטבע חוץ

 2%- 12%- 14%- 21%-9% 22%-10% גידור

 2% 16% 18%     חשיפה למטבע חוץ נטו

 

 

 הלכהמסלול   . 4.2

 מדיניות ההשקעה:  .א

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

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

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

 על ידי הנהלת החברה. לעת 

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

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

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

 הינם:  מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

אלפי ש"ח ליום  144,470אלפי ש"ח. לעומת  164,562הסתכמו לסך של  31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

מיליון ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר מתשואה נומינלית ברוטו של  20-. גידול של כ31.8.2019

 מיליון ש"ח.  15-בתוספת צבירה חיובית, נטו של כ 3.23%

מסך נכסי המסלול לתחילה  90.91%-נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כ

 לסוף תקופה.   93.64%לעומת 

 סחיר.  קונצרניים כוללים השקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח החוב הסחיר נכסי
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( על מנת להקטין את "סיכון האשראי" כמו גם את   AAA)המדורגות ממשלתיות חוב אגרות מחזיקה הקרן

 "סיכון המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות". 

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

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

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

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

 

 

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות  

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

 3% 33% 36% 42%-30% 39%-27% מניות

 3%- 15% 12%     מתוך זה מניות ישראל

 6% 18% 24%     מתוך זה מניות זרות

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

 0% 29% 29% 42%-30% 40%-28% אגרות חוב קונצרניות

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

   100% 100%     סה"כ 

 4% 21% 25%     חשיפה למטבע חוץ

 1%- 3%- 4%- 21%-9% 21%-9% גידור

 3% 18% 21%     חשיפה למטבע חוץ נטו

 

 ח”אגמסלול   . 4.3

 מדיניות ההשקעה: .א

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

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

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

 

 הינם:  מסלולהשינויים העיקריים בהרכב נכסי ה .ב

. 31.8.2019אלפי ש"ח ליום  8,461אלפי ש"ח. לעומת  8,004  הסתכמו לסך של 31.8.2020נכסי המסלול נטו ליום 

אלפי ש"ח   516מצבירה שלילית, נטו של  אלפי ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר 457-של כ קיטון

 . 0.82%תשואה נומינלית ברוטו של  ובתוספת

מסך נכסי המסלול  84.55%- נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני סחיר המהווים כ

רנות תל בונד וק  קרנות סלב  כמו כן משקיע המסלול.  לתחילת התקופה  95.16%-לעומת שיעור של כ  לסוף תקופה

לתחילת   7.51%-לסוף תקופה לעומת שיעור של כמסך נכסי המסלול  6.71%-נאמנות אג"ח סחירות המהוות כ

 התקופה. 

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  .ג

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות  

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

0%-100% 

61% 64% -3% 

 0% 32% 32% אגרות חוב קונצרניות

 3% 4% 7% מזומנים ופקדונות

   100% 100% סה"כ 

 0% 2% 2%     חשיפה למטבע חוץ

 0% 0% 0%     גידור

 0% 2% 2%     חשיפה למטבע חוץ נטו

 

 

 

 ניהול סיכונים .5

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

 נזילות סיכון  . 5.1

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

 להפסד כתוצאה מחשיפה לגורמי סיכון מועטים .

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

היקף ההשקעה  .עמיתים ת זכויותמשיכרן מתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים לצורך הקל שנזילות ה צרכי
בנכסים הנזילים משתנה מעת לעת כאמור הן על פי צרכי הנזילות והן כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים של  

      המסלולים.
של הקרן הוא נמוך יחסית וביכולתה  יודגש כי מרבית נכסי הקרן כמפורט לעיל הינם סחירים. לפיכך סיכון הנזילות

 לממש נכסים באופן קל ומהיר.

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

 ניתוח נזילות הקרן: .5.1.1

 2020באוגוסט  31ליום  

 ח ”אגמסלול  הלכהמסלול  מסלול כללי  

נכסים, נטו   
 ש"ח( אלפי )ב

נכסים, נטו  
 ש"ח( אלפי )ב

נכסים, נטו  
 ש"ח( אלפי )ב

 
  7,877 162,414 4,972,519 נכסים נזילים וסחירים 

  17 -  44,445 מח"מ עד שנה
  21 34 189,797 מח"מ מעל שנה

  89 2,114 667,965 אחרים 
 5,874,726 164,562 8,004  

 

 

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

   

באוגוסט   31ליום    
2020 

   % 

 
   259.81  מסלול כללי 

   184.77 הלכהמסלול  

   98.42 מסלול אג"ח
  

 
 יחס נזילות  .5.1.3
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 . לעיל   2.1ראה סעיף  

 

 .  סיכוני שוק 5.2

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

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

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

 
 
 
 

  
 סיכון מדד וסיכון מטבע  . 5.2.1

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

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

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

 חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי. 

ות של הקרן בהתאם היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקע
למגמות והשינויים החלים בשוק ההון ית הסיכון ובכפוף ילהערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמ

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

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

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

 
 2020באוגוסט  31ליום  מסלול כללי  

 
 ללא הצמדה

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן 

במטבע חוץ או 
 סה"כ בהצמדה אליו

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

 5,874,726 2,320,322 1,282,959 2,271,445 סך נכסי המסלול, נטו
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 480,888) ( 651,795) -  170,907 מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 
  

 2020באוגוסט  31ליום  הלכהמסלול  
 

 ללא הצמדה
בהצמדה למדד 

 המחירים לצרכן 
במטבע חוץ או 
 סה"כ בהצמדה אליו

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

 164,562 40,865 38,109 85,588 סך נכסי המסלול, נטו
     

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות 
 ( 7,068) ( 7,068) -  -  מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 
 
 

 2020באוגוסט  31ליום  ח ”אגמסלול 
 סה"כבמטבע חוץ או בהצמדה למדד  ללא הצמדה 
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 בהצמדה אליו המחירים לצרכן 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
     

 8,004 166 3,449 4,389 סך נכסי המסלול, נטו
     

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

 
 
 
 
 
 

 
 סיכון ריבית . 5.2.2

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

 החוב כסי נגובה החשיפה לשינויי ריבית תלוי במשך החיים הממוצע של  לטובה)ירידת התשואות בשוק(.
 בכפוף לדירוג האשראי של הנכס.

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

 

 2020באוגוסט  31ליום  מסלול כללי  
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 2.21 ( 1.95) תשואת תיק ההשקעות
 

 2020באוגוסט  31ליום   הלכהמסלול 
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 3.17 ( 2.81) תשואת תיק ההשקעות
 

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

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

 5.14 ( 4.48) תשואת תיק ההשקעות
 

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

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

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

 
 מסלול כללי 

 2020באוגוסט    31ליום   

 

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

אחוז מסך 
 הכל 

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

       ענף משק
 10.73 155,106 25,492 -  -  129,614 בנקים
 3.00 43,401 5,205 -  1,559 36,637 ביטוח
 0.64 9,184 -  8,203 981 -  ביומד

 23.96 346,307 308,849 -  5,541 31,917 טכנולוגיה 
 28.06 405,592 199,106 7,832 42,578 156,076 מסחר ושירותים

 15.28 220,852 12,384 48,737 26,229 133,502 נדל"ן ובינוי
 15.83 228,825 48,521 17,558 23,989 138,757 תעשיה 
 2.51 36,310 9,348 -  1,471 25,491 נפט וגז

 100.00 1,445,577 608,905 82,330 102,348 651,994 סך הכל
 
 
 

 מסלול הלכה

 

 2020באוגוסט    31ליום   

 

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

אחוז מסך 
 הכל 

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

       ענף משק
 47.24 188 188 -  -  -  טכנולוגיה 

 52.76 210 210 -  -  -  מסחר ושירותים

 100.00 398 398 -  -  -  סך הכל 
 
 

 מסלול אג"ח 

 

 2020באוגוסט    31ליום   

 

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

אחוז מסך 
 הכל 

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

       ענף משק
 100.00 5 -  -  5 -  נדל"ן ובינוי

       

 100.00 5 -  -  5 -  סך הכל 
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 אשראי  ניסיכו .  5.3

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

 מושקעים בו. 

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

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

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

 

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

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

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

 ההשקעות בבנקים  מסחריים גדולים, בנקים למשכנתאות בעלי הון עצמי גבוה בלבד. 

 

 גיאוגרפי חלוקת נכסי חוב על פי מיקום  . 5.3.1

 

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

 
  2,453,681 234,242 2,219,439   בארץ

  52,278 -  52,278 בחו"ל 
 2,271,717 234,242 2,505,959  

 

 

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

  
  75,860 34 75,826 בארץ

 

 
 

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

 
  6,809 38 6,771 בארץ
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 חלוקת  נכסי חוב לפי דירוג  . 5.3.2

 

 לדירוגים בארץפירוט נכסי חוב בחלוקה  .א

  31ליום   
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

 מסלול אג"ח מסלול הלכה מסלול כללי  

 שווי נכסים  שווי נכסים  שווי נכסים  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

    נכסי חוב סחירים בארץ
    אגרות חוב ממשלתיות

קונצרניות ונכסי חוב אגרות חוב 
 אחרים בדירוג: 

1,067,545 46,814 4,879 

AA   1,468 25,765 897,182 ומעלה 
BBB    עדA 239,153 3,232 403 

 BBB 9,656 15 12- נמוך מ 
 9 -  5,903 לא מדורגים 

 6,771 75,826 2,219,439 בארץ  סך הכל נכסי חוב סחירים 

 
 

   

    נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
אגרות חוב קונצרניות ופקדונות 

בבנקים ומוסדות פיננסים 
 בדירוג: 

   

AA   35 -  62,375 ומעלה 
BBB    עדA  1,784 34 3 

 -  -  1,504 לא מדורגים 
 -  -  22,951 הלוואות לעמיתים
 -  -  145,628 הלוואות לאחרים

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים  
 בארץ

234,242 34 38 

    
 6,809 75,860 2,453,681 נכסי חוב בארץ  סך הכל

 -  -  6,345 נכסי חוב בדירוג פנימי- מזה 

    
 בחו"ל   פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים . ב 

  31ליום   
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

  31ליום  
 2020באוגוסט  

 מסלול אג"ח מסלול הלכה מסלול כללי  

 שווי נכסים  שווי נכסים  שווי נכסים  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

    נכסי חוב סחירים בחו"ל
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב 

 אחרים בדירוג: 
   

BBB 33,767  -  - 
 -  -  BBB 18,511- נמוך מ 

    
 -  -  52,278 סך הכל נכסי חוב סחירים  בחו"ל 
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 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן . 5.3.3

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

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

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

 

 נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג
 

 2020באוגוסט  31ליום 
 

  מסלול אג"ח  מסלול הלכה מסלול כללי  
  אחוזים  

 
AA   1.03 -  1.20 ומעלה  

A 8.49 8.49 8.49  
BBB 16.35  -  -  

  -  -  5.18 לא מדורג 

 

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

 2020באוגוסט    31ליום   מסלול כללי 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים    סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 18.70 468,506 בנקים
 8.03 201,306 ביטוח

 0.44 11,049 טכנולוגיה 
 12.84 321,784 מסחר ושירותים

 8.30 207,914 נדל"ן ובינוי
 6.59 165,236 תעשיה 
 1.58 39,668 נפט וגז

 0.92 22,951 הלוואות לעמיתים
 42.60 1,067,545 אג"ח ממשלתי

 100.00 2,505,959 סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים 

 

 

 2020באוגוסט    31ליום   הלכהסלול  מ 

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 15.95 12,097 בנקים
 7.58 5,751 ביטוח

 0.01 9 טכנולוגיה 
 3.48 2,643 מסחר ושירותים

 8.22 6,234 נדל"ן ובינוי
 2.63 1,994 תעשיה 
 0.42 318 נפט וגז

 61.71 46,814 אג"ח ממשלתי

 100.00 75,860 ושאינם סחיריםסך הכל נכסי חוב סחירים  
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 2020באוגוסט    31ליום   ח” אג מסלול  

 אחוז מסך כל הנכסים שווי נכסים  
 באחוזים  באלפי ש"ח  

   ושאינם סחירים   סחירים   חוב  נכסי 
   ענף משק

 9.5 637 בנקים
 5.58 380 ביטוח

 0.12 8 טכנולוגיה 
 5.76 392 מסחר ושירותים

 4.51 307 נדל"ן ובינוי
 2.26 154 תעשיה 
 0.76 52 נפט וגז

 71.66 4,879 אג"ח ממשלתי

 100.00 6,809 ושאינם סחיריםנכסי חוב סחירים    סך הכל
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 סיכונים גיאוגרפיים     5.4

 מסלול כללי 

 

 

 

 מסלול הלכה

 2020באוגוסט  31ליום  

 
אגרות חוב 
ממשלתיו

 ת
 

אגרות 
חוב 

קונצרניו
 ת

  מניות 
קרנות 

 סל
 

קרנות 
 נאמנות

 
נדל"ן 

 להשקעה
 

השקעות 
 אחרות

 
סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 דלתא 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 
                    

 124,129  -  124,129  11,764  -  -  36,505  -  29,046  46,814 ישראל
 30,510  -  30,510  2  -    30,110  398  -  - ארה"ב
 1,894  -  1,894  -  -  174  1,720  -  -  - גרמניה

 4,720    4,720  -  -  -  4,720  -  -  - סין
 3,309  -  3,309  -  -  1,466  1,843  -  -  - אחר

 164,562  -  164,562  11,766  -  1,640  74,898  398  29,046  46,814 סך הכל

 

 

 

 מסלול אג"ח 

 2020באוגוסט  31ליום  

 
אגרות חוב 
 ממשלתיות

 

אגרות 
חוב 

קונצרניו
 ת

  מניות 
קרנות 

 סל
 

קרנות 
 נאמנות

 
נדל"ן 

 להשקעה
 

השקעות 
 אחרות

 
סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 דלתא 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 
                    

 7,872  -  7,872  653  -  -  406  5  1,929  4,879 ישראל
 1  -  1  -  -  -  -  -  1  - ארה"ב

 131  -  131  -  -  131  -  -  -  - אחר
                    

 8,004  -  8,004  653  -  131  406  5  1,930  4,879 סך הכל

 

 

 

 

 2020באוגוסט  31ליום  

 
אגרות חוב 
 ממשלתיות

 
אגרות 

חוב 
 קונצרניות

  קרנות סל  מניות 
קרנות 
 נאמנות

 
נדל"ן 

 להשקעה
 

השקעות 
 אחרות

 
סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 דלתא 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 
                    

 3,987,484  2,513  3,984,971  896,740  -  10,193  -  802,052  1,208,441  1,067,545 ישראל
 1,403,782  168,394  1,235,388  229,872  -  -  517,380  461,125  27,011  - ארה"ב

 177,753  -  177,753  -  -  11,060  108,438  48,761  9,494  - סין
 85,592  -  85,592  -  -  6,682  -  70,969  7,941  - גרמניה

 391,022  -  391,022  116,354  -  145,073  56,565  62,670  10,360  - אחר

 6,045,633  170,907  5,874,726  1,242,966  -  173,008  682,383  1,445,577  1,263,247  1,067,545 סך הכל
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 . סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים .55

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

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

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

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

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

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

 

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

נים, הכנת דיווחים והשתתפות בישיבות הדירקטוריון, הנהלה וועדות רלוונטיות . מינוי מנהלת מערכות וניהול נתו
 המידע , מקטין אף הוא את החשיפה הקיימת לתחום סיכונים זה בקופה. 

 

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

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

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

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

 את חובתו כאמור בסעיף קטן )א(". 

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

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

 הרגולציה המעודכנות . 

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

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

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

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

   

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

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

השפעה  תיאור תמציתי סוג הסיכון
 גדולה 

 השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 
 סיכוני מאקרו

 

שינויים פוליטיים  
 וכלכליים  

 
 

X  

  X  מצב המשק 
 

מצב תעסוקה אצל  
 מעביד

 
 

 
X 

 

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

סיכונים 
 לקרן ייחודיים 

  X  רמת שימור תיק

 X   סיכון אבטחת מידע 
 סיכון תפעולי וסיכון  

 משפטי
 X  

  X  טעמי הציבור 
  X  תלות בספק אחד * 
     

 
 
 

קרן ההשתלמות לחברה ספק בו היא תלויה בנוגע למערכת תפעול  –תלות בספקים בתחום תפעול העמיתים  * 
שבניהולה. להערכת הנהלת החברה, השפעת סיכון זה על התאגיד הינה בינונית. החברה פועלת להקטנת  הרגילה

הסיכון באמצעות התקשרות בהסכם עם בית התוכנה המתחזק ומפתח את התוכנה בה משתמש הבנק המתפעל 
 למתן שירותיו לחברה גם שלא באמצעות הבנק המתפעל, במידת הצורך.   

 













 
חברה  למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרנות השתלמות 

 מ”מנהלת בע
=============================== 
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 כספיים  חותדו
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 תוכן העניינים 
 
 

  עמוד

 בון המבקריםי החשדוח רוא 3

 ספיהכל המצב דוחות ע 4-6

  דוחות הכנסות והוצאות 7-10

  ת על השינויים בזכויות העמיתיםחודו 11-14

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ליכל – 1ור בא 15

 חשבונאיתמדיניות  - 2ור בא 16-20

 חייבים ויתרות חובה – 3ור בא 21

 נכסי חוב סחירים – 4באור  22

 םנכסי חוב שאינם סחירי – 5באור  23

 מניות – 6באור  24

 השקעות אחרות – 7באור  25-26

 תזכו-ותזכאים ויתר – 8באור  27

 חרותהכנסות א -9באור  28

 דמי ניהול –10 אורב 28

  ירותהוצאות יש -11 באור 29-30

 תשואות –12 רואב 30

 םבעלי עניין וצדדים קשורי םקאות עסיתרות וע – 13באור  31

   מיסים -14באור  32

 ויות תלויותהתחייב – 15באור  33-34

 ומידע נוסף ותתחויות אחרהתפ - 16ור בא 34
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 לפי מסלולים דוחות על המצב הכספי

 2020סט באוגו  31 םו לי 

 מאוחד  ח ”ל אגלו מס  מסלול הלכה  מסלול כללי  

  ח ש"  יבאלפ 
         רכוש שוטף

  259,639  471  8,096  251,072 ם ושווי מזומניםמנימזו
  * 26,642  93  2,298  26,520 החובחייבים ויתרות 

 277,592  10,394  564  286,281  

         
         השקעות פיננסיות

  2,354,314  6,771  75,826  2,271,717 ריםוב סחיסי חכנ
  234,314  38  34  234,242 אינם סחיריםב שוחנכסי 
  1,445,980  5  398  1,445,577 תמניו

  1,885,977  630  78,151  1,807,196 רותהשקעות אח
  5,920,585  7,444  154,409  5,758,732 יותת פיננס ו עסך כל השק

         

         

  6,206,866  8,008  164,803  6,036,324 הנכסים סך כל 

         
  * 159,574  4  241  161,598 זכותזכאים ויתרות 

         
  6,047,292  8,004  164,562  5,874,726 זכויות העמיתים

         

  6,206,866  8,008  164,803  6,036,324 יות וזכויות העמיתים ייבו ההתחסך כל 

         

 

 

 

 אזן המאוחד.ש"ח קוזזה במ פיאל 2,269בסך  םיסלולמ יןב תהדדיו"ז יתרת ח * 
 
 

 ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.אהב

 

 

 

 

 



רה חים חבם ומפקימורי סמינר ניים,השתלמות למורים תיכו תקרנו
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 יםלולמס יפל צב הכספיעל המוחות ד

 
 

 2019באוגוסט  31ליום  

 מאוחד  ח ”מסלול אג  מסלול הלכה  ללי מסלול כ 

  באלפי ש"ח  
         שוטף ושרכ

  298,839  355  11,621  286,863 םינומוי מזוושם ניומזמ
  30,355  3  1,472  29,315 חובהחייבים ויתרות 

 316,178  13,093  358  329,194  

         
         נסיותפינ קעותשה

  2,286,661  7,360  72,002  2,207,299 נכסי חוב סחירים
  292,941  52  49  292,840 יריםנכסי חוב שאינם סח

  1,257,685  8  268  1,257,409 תומני
  1,558,403  688  59,150  1,498,565 השקעות אחרות

  5,395,690  8,108  131,469  5,256,113 יותננס סך כל השקעות פי

         

         

  5,724,884  8,466  144,562  5,572,291 הנכסים סך כל 

         
  8,633  5  92  8,971 תזכו רות זכאים וית

         
  5,716,251  8,461  144,470  5,563,320 יתיםזכויות העמ

         

  5,724,884  8,466  144,562  5,572,291 מיתים עוזכויות ה יותההתחייבו סך כל 

         
 
 וחד.המאוזזה במאזן אלפי ש"ח ק 435בסך  וליםמסלת בין יתרת חו"ז הדדי * 
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 יםמאוחד תת והוצאווסנהכ ותחוד

 
 

 
 .כולל הפרשי שער מט"ח *
 

 ם.חות הכספיינפרד מהדו תיחלק בל מהווים פיםרוצהמ םיהבאור
 

   
 באוגוסט 31ימה ביום שהסתילשנה 

   2020 2019  2018 

  באור 
 אלפי ש"ח

       ים(פסדהכנסות )ה

   

 

   

   * מניםווי מזומנים ושוזממ
(4,955) 1,763  (1,531) 

       

       עותמהשק

   מנכסי חוב סחירים
31,719 84,308  34,883 

   ים ירחסם שאינ בי חומנכס
3,337 12,157  7,947 

   ממניות
20,816 33,205  93,511 

   מהשקעות אחרות
226,226 28,234  149,191 

   תות מהשקעוכל ההכנס ךס
282,098 157,904  285,532 

       

 1,140  246 167  9 חרותות אהכנס
       

   סך כל ההכנסות 
277,310 159,913  285,141 

       

       תואהוצ

  10 דמי ניהול
8,336 7,867  7,718 

  11 הוצאות ישירות
11,686 9,376  7,956 

  14 מיסים
2,842 2,520  2,149 

   צאותהוכל ה ךס
22,864 19,763  17,823 

   
    

   צאות לתקופההכנסות על הו דףעו
254,446 140,150  267,318 



רה חים חבם ומפקימורי סמינר ניים,השתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

=============================== 
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 לפי מסלולים הכנסות והוצאות ותדוח
 
 
 
 

 2020באוגוסט  31שהסתיימה ביום  נהלש  

  הלכהול מסל  לי למסלול כ 

ל מסלו 
 מאוחד  ח ”אג

 לפי ש"ח אב 

         הפסדים(הכנסות )

         

  (4,955)  (6)  (42)  (4,907) *  ומנים ושווי מזומניםזממ

         

         מהשקעות

  31,719  86  672  30,961 מנכסי חוב סחירים
  3,337  -  (2)  3,339 מנכסי חוב שאינם סחירים

  20,816  -  125  20,691 ותניממ
  226,226  (7)  4,565  221,668 אחרותמהשקעות 

  282,098  79  5,360  276,659 תסות מהשקעו סך כל ההכנ

         

  167  -  20  147 ות, נטות אחרהכנסו

         

  277,310  73  5,338  271,899 ההכנסות סך כל 

         

         הוצאות

  8,336  11  217  8,108 לניהוי דמ
  11,686  3  95  11,588 שירותות יהוצא

  2,842  -  90  2,752 מיסים

  22,864  14  402  22,448 וצאותסך כל הה
         

         

  254,446  59  4,936  249,451 כנסות על הוצאות לתקופהף העוד
 
 

 .מט"ח רשע רשיהפכולל  *
 ות הכספיים.רד מהדוחבלתי נפם חלק ים מהווירים המצורפאוהב

 
 
 
 
 
 
 
 



רה חים חבם ומפקימורי סמינר ניים,השתלמות למורים תיכו תקרנו
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 לפי מסלולים ותהכנסות והוצא ותדוח
 
 
 

 2019וסט באוג 31ביום  לשנה שהסתיימה 

  הלכהמסלול   לי לכ לולסמ 

מסלול 
 מאוחד  ח ”אג

 באלפי ש"ח  

         הכנסות )הפסדים(

         

  1,763  (4)  (73)  1,840 *  םנימו מזמזומנים ושווי מ

         

         ותמהשקע

  84,308  252  2,366  81,690 מנכסי חוב סחירים
  12,157  1  2  12,154 יריםמנכסי חוב שאינם סח

  33,205  1  34  33,170 ותינממ
  28,234  26  (814)  29,022 אחרותשקעות המ

  157,904  280  1,588  156,036 כנסות מהשקעותהה לכ סך

         

  246  -  21  225 ונסות אחרות, נטכה

         

  159,913  276  1,536  158,101 ההכנסות כל  ךס

         

         הוצאות

  7,867  11  188  7,668 להוידמי נ
  9,376  3  65  9,308 ישירותהוצאות 

  2,520  -  71  2,449 מיסים

  19,763  14  324  19,425 ותצאו הה סך כל
         

         

  140,150  262  1,212  138,676 העודף הכנסות על הוצאות לתקופ
 
 

 .ט"חשי שער מכולל הפר *
 
 
 
 
 
 

 נפרד מהדוחות הכספיים. לתיק בפים מהווים חלרם המצויהבאור
 
 
 



רה חים חבם ומפקימורי סמינר ניים,השתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ
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 לוליםלפי מס וצאותות וההכנס ותדוח
 
 
 
 

 2018ט באוגוס 31 וםיבה תיימלשנה שהס 

  הלכהמסלול   כללי ול מסל 

ל לו מס
 מאוחד  ח ”אג

 באלפי ש"ח  

         הכנסות )הפסדים(

         

  (1,531)  -  (9)  (1,522) *  מזומניםווי ם ושמנימזו מ

         

         מהשקעות

  34,883  95  883  33,905 מנכסי חוב סחירים
  7,947  -  4  7,943 םריחימנכסי חוב שאינם ס

  93,511  -  71  93,440 יותממנ
  149,191  (1)  5,605  143,587 מהשקעות אחרות

  285,532  94  6,563  278,875 תסות מהשקעו ההכנ סך כל

         

  1,140  -  125  1,015 , נטוהכנסות אחרות

         

  285,141  94  6,679  278,368 ההכנסות ל סך כ

         

         אותהוצ

  7,718  11  169  7,538 ולדמי ניה
  7,956  4  79  7,873 הוצאות ישירות

  2,149  -  62  2,087 מיסים

  17,823  15  310  17,498 סך כל ההוצאות
         

         

  267,318  79  6,369  260,870 קופהדף הכנסות על הוצאות לתעו 
 
 

 .ט"חער מש ישפרכולל ה *
 
 
 

 נפרד מהדוחות הכספיים.חלק בלתי הווים רפים מצוהמם ריאוהב
 
 
 



רה חים חבם ומפקימורי סמינר ניים,השתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ
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 יםמאוחד ת העמיתיםזכויועל השינויים ב ותדוח
 
 
 
 

   
 גוסט ו בא 31ום נה שהסתיימה ביש ל

   2020 2019  1820  

   
 אלפי ש"ח 

   
 

   

   זכויות עמיתים לתחילת התקופה
5,716,251 5,522,285  5,212,738 

       

   וליםמלים מדמי גבו תק
482,392 473,586 *  463,724 * 

       

   תשלומים לעמיתים 
293,217 319,472 *  311,394 * 

       

       ןרהעברות צבירה לק

 1,009  1,072 622   קופות גמלות מרהעב

 3,425  2,736 2,386   העברות בין מסלולים 

       

       ןמהקר הצביר העברות

 (111,110)  (101,370) (113,202)   ל קופות גמות להעבר

ין מסלולים ות בהעבר    
(2,386) (2,736)  (3,425) 

   העברות צבירה, נטו
(112,580) (100,298)  (110,101) 

       
סות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנ עודף

 267,318  140,150 254,446   תהכנסות והוצאו

       

   קופההתיתים לסוף זכויות העמ
6,047,292 5,716,251  5,522,285 

 

 
 חדש.מוין מ *
 
 

 דוחות הכספיים.הד מנפר בלתימהווים חלק המצורפים רים הבאו



ם חברה חיומפק סמינרים , מוריונייםם תיכלמורי מותקרנות השתל
 מ”לת בעמנה

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

 רגיל המסלול ה   -יםמפקחנרים ורי סמיותיכוניים, מורים  קרן השתלמות למ
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 לפי מסלולים ויות העמיתיםבזכ וייםינשעל ה ותדוח

 
 

  2020באוגוסט  31ליום  

  חדמאו   ח ”אג מסלול  הלכה מסלול  כללי  מסלול 

  י ש"ח פלאב 

        
 5,716,251  8,461  144,470  5,563,320 הלתחילת התקופים עמיתות הזכוי

        
 482,392  2  25,107  457,283 תקבולים מדמי גמולים

        
 293,217  -  11,075  282,142 מיתים עים ללומשת

        
        לקרן צבירה העברות

 622  -  -  622 מלפות גת מקורוהעב
 2,386  462  1,632  292 סלולים העברות בין מ

        
        הקרןהעברות צבירה מ

 (113,202)  (980)  (216)  (112,006) העברות לקופות גמל 
 (2,386)  -  (292)  (2,094) מסלולים  ןבי רותבהע

 (112,580)  (518)  1,124  (113,186) והעברות צבירה, נט

        
 ל הוצאות הכנסות ע ףדוע

 דוח ר מבועמ פהקולת
 254,446  59  4,936  249,451 ותוהוצא הכנסות

        

        

 6,047,292  8,004  164,562  5,874,726 הסוף התקופם ליתיזכויות העמ

 
 
 
 
 
 

 .יםבלתי נפרד מהדוחות הכספיהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 וליםמסל פיל יתיםזכויות העמב םישינויעל ה ותדוח
 
 
 
 

  2019סט באוגו  31ליום  

  מאוחד  ח ”אג מסלול  ההלכ מסלול  לי כל מסלול 

  באלפי ש"ח  

        
 5,522,285  7,729  129,227  5,385,329 קופהתה ילתלתחעמיתים ות הזכוי

        
 * 473,586  -  22,322  * 451,264 לים מדמי גמוליםבו תק

        
 * 319,472  318  8,401  * 310,753 תים ם לעמיתשלומי

        
        ברות צבירה לקרןעה

 1,072  -  8  1,064 העברות מקופות גמל
 2,736  1,147  1,221  368 ולים לבין מסהעברות 

        
        העברות צבירה מהקרן

 (101,370)  (359)  (761)  (100,250) מל העברות לקופות ג
 (2,736)  -  (358)  (2,378) ים ין מסלולות בהעבר

 (100,298)  788  110  (101,196) ה, נטוהעברות צביר

        
 הוצאות  נסות עלעודף הכ

  ר מדוחבה מועלתקופ
 140,150  262  1,212  138,676 הכנסות והוצאות

        

        

 5,716,251  8,461  144,470  5,563,320 סוף התקופהם לעמיתיה זכויות

 
 
 

 מוין מחדש. *
 
 
 
 

 ים.כספיד מהדוחות ההווים חלק בלתי נפרהבאורים המצורפים מ
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 םיולמסל ילפ יםמיתיות העם בזכועל השינויי ותדוח

 
 
 

  2018וגוסט בא 31ליום  

  דמאוח  ח ”אג מסלול  הלכה מסלול  כללי  מסלול 

  באלפי ש"ח  

        
 5,212,738  8,422  111,486  5,092,830 ופההתק ילתחלת העמיתיםות זכוי

        
 * 463,724  13  20,034  * 443,677 תקבולים מדמי גמולים

        
 * 311,394  435  8,511  * 302,448 ם י מיתלעם ומיתשל

        
        ירה לקרןהעברות צב

 1,009  -  -  1,009 לקופות גממ העברות
 3,425  778  2,067  580 מסלולים ברות בין עה

        
        מהקרןהעברות צבירה 

 (111,110)  (697)  (2,068)  (108,345) העברות לקופות גמל 
 (3,425)  (431)  (150)  (2,844) ולים סלמ בין תהעברו

 (110,101)  (350)  (151)  (109,600) טוהעברות צבירה, נ

        
 אות הוצ סות עלהכנדף עו

 ח ודר מועבמפה לתקו
 267,318  79  6,369  260,870 אותהכנסות והוצ

        

        

 5,522,285  7,729  129,227  5,385,329 סוף התקופהיתים למת העזכויו 

 
 
 
 

 מחדש. יןמו *
 
 
 

.ת הכספייםחורד מהדוווים חלק בלתי נפהבאורים המצורפים מה
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 כללי - 1באור 
קרן השתלמות  המסלול הרגיל הינה םומפקחי סמינרים ריים, מותיכונימורים למות להשת קרן  .א

 –ד כ"שתה ,ל(מפות גישור ולניהול קום לאכלליסה )תקנות מס הכנת למורים כמשמעותה במיוחד
ים תיכוניים, מורי ורלמשתלמות סכון של קרן ההיחול הרגיל הינו אחד משני מסלולי המסל. ה1964

וראה ובדי העל פי דירוג עת שכרם קבלים אמרים אשר עד למוול מיו. המסלקחיםומפסמינרים 
 בכפוף לתקנות הקרן.ו

 עיקרי התכנית:
 בד.העושל כורתו ממש 8.4% יק הןסת המעוהפרשו 4.2%ור של יען בשבד ההפרשות העו

 שנים. 8 –ל ו 7 –ה ל כנים וניתן להאריש 6סכון היא בת יתקופת הח
שתלמות, יהא רשאי חופשת האותו ב םים המזכיתנאאחר כל ה כדין ומילאיו עובד ששילם תשלומ

 .סכוןפת חעד שנת לימודים שלמה עבור כל תקו את לחופשת השתלמותלצ
תו. מי ממשכור 66.66%יעור של בשות השתלמ מענק אהרובד ההוקבל עבתקופת ההשתלמות י

 אמה.בהת 88.88%או  77.77%ל בשיעור ש נקיקבל מעשנים  8 או 7חסך ש
 תקנונה.  ם על פיים אחריוצאות ותשלומהחזרי השתלמות הה בשנת הלעמיתי משלמתהקרן 

ן קרה תקנוןבמור אלמוחזרים לו בהתאם  ותיוסכונעמית אשר מפסיק את חברותו בקרן, ח
 ה.נהללטות הוהח

 
ל ",  ו"מסלוהלכה סלולחדשים: "מה לי השקען שני מסלוים בקר, פועל2012 פברוארהחל מחודש  .ב

 . לא מניות(ל לג"ח" )מסלוא

 
 :ת והגדר .ג

  – אלהיים כספ חותבדו
 הרגיל.ול מסל– תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  ןרק -הקרן 

 ללי.מסלול כ -כללי
 .לול כשר"("מסבר:ה )לשעהלכל לוסמ -כהלה

 מסלול אג"ח. -אג"ח
 

 בע"מ.חברה מנהלת  ים ומפקחיםינרלמורים תיכוניים, מורי סממות תלנות השרק-החברה המנהלת
 

 לישראל בע"מ. בינלאומי הראשוןנק ההב -על המתפ נקבה
 

 .2005 - תשס"הגמל( ה נסיים )קופותפינ ותיםחוק הפיקוח על שיר - חוק קופות הגמל
 
 .1964 -"ד שכמל(, התולניהול קופות ג תקנות מס הכנסה )כללים לאישור - נסהמס הכ תקנות
 
 .יסכון ח וחון, ביטושוק הה  ותרש - שוק ההון רשות 
 

 .ן , ביטוח וחיסכורשות  שוק ההוןה על הממונ - הממונה
 

 .2010  ש"עתה ים(,ספיים שנתי)דוחות כ ערך ירותכהגדרתם בתקנות ני - בעלי עניין
 
נסה נות מס הכתקשראל, בכת רואי חשבון בימשמעותם בגילויי דעת של לשכ – יםשורדדים קצ

על  ה החליםלי השקעלת גמל( כופוננסיים )קירותים פישעל ובתקנות הפיקוח 
 .2012-התשע"ב  גופים מוסדיים ,

 
 .המרכזית לסטטיסטיקה לשכהמת המדד המחירים לצרכן כפי שמפרס - מדד
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 נאיתשבוהח דיניותרי המיקע - 2ר ובא

 ת:עיקרי המדיניות החשבונאי .א
 

 לממונה עהת תאם להוראור נקבעו בהאש י כללי החשבונאות והדיווח,לפ יםים ערוכהדוחות הכספי .1

 .כוןוח וחסן, ביטושוק הה

 חות אלו הוא באלפי שקלים חדשים נומינליים.כספי בדוהדיווח ה .2

 להלן. 4 האמור בסעיף מעט, לרטביס מצבס ייא לפהככלל דיווח בדוחות הכספיים ה טתשי .3

יות ות  של זכובונמהקופה נכללים במסגרת החשרות עבוהומים ותשל ופהעברות לקתקבולים וה .4

ו הדוח על ירשם במסגרת המאזן אבהתאמה, לפיכך לא י פירעונםאו עם  םעם גבייתם העמיתי

   שולם. וטרם וב שנצבר בגין סעיף זהח יםיתות העמהשינויים בזכוי
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 )המשך( ונאיתהמדיניות החשב עיקרי - 2באור 

 בויות :והתחיים נכסיכת הער .ב
 

 : רט להלןולו כמפכלנ 2019 –ו  2020אוגוסט ב 31השקעות ליום  .1
 

 :זומניםי משוו .א

ונות לזמן קצר פקד יתר,שבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין הומנים נחכשווי מז

ה חודשים וששלההשקעה בהם לא עלתה על  בעתשם ימוד למועד מע פהוקוהת קנבבדו שהופק

 .בשעבוד ליםגבמו אינם ואשר

 
 ים:ניירות ערך סחיר .ב

 

ד חרון למועהעסקים האה ליום ורסבב ורסםהשער שפ לפי - רץ בא   ם רך סחירי ניירות ע 
  הדיווח.

נכס סחיר בהנפקה  
 פרטית 

ן בי רי הפעפקבע להבורסה מוכפל במקדם שנ רלשע בהתאם 
השוק של עת תנאי העיסקה לבין שווי קביעד במוערך הנכס 

ל שות ורך תקופת חיי הסחירמופחת לא ה,ם ההקצאהנכס ביו
 הנכס.

 
   

  ם י סחיר   ערך   ניירות 
 "ל בחו 

 האחרון העסקים ביום ,רךהע לנייר שנקבע שערה לפי -
 שערי ולפי נסחר הוא בו מוסדר בשוק או"ל בחו בבורסה

 .הדיווח תאריךן בחרוהעסקים האיום ל גיםצייה פיןהחלי
   

   ת קעו להש   קרנות 
  נות אמ בנ משותפות  

 "ל חו ב 

 רוןהאח העסקים םביו הערך, ריילנ שנקבע הפדיון שער לפי -
סדר בו הוא , או בשוק מוהדיווח לתאריך "לה בחוסבבור
 .נסחר
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 )המשך( ת החשבונאיתיוינמדה עיקרי - 2באור 

 :ך( ויות )המשיבחיתהם וסיכנת רכהע .ב
 

 ם:ניירות ערך ונכסים בלתי סחירי .ג

 - רניות נצ קו אגרות חוב  

 

יעורי ש מנים, כאשרזרימי המזון תעל היוו סבהתאם למודל המבוס
שערי פקת ציטוטי מחירים ועים על ידי חברה המסוון נקבבית להייהר
 ונה.מכרז שפורסם ע"י הממתה בר זכית לגופים מוסדיים , אשריב

י ישנן אינדיקציות לכך ששוו אשרכ  עותועדת השק טתחלהלתאם הב

או  ללעיחלופות המל לפי אחת ווי המתקבהשעותית מהנייר חורג משמ

 יל.ופות לעחת מהחלאבאמצעות כו יתן להערישלא נ

ן  הון סיכו   קרנות 

 השקעה וקרנות  

 

, מוכר ננסייפ סדמו של או הקרן של לדיווחים בהתאם -

 .תלפחו הלשנ תאח שמתקבלים

ם להערכת שווי אחת לשנה או בהתא להערכת מומחהם תאהב  - יות מנ

 ת.לשנה לפחות ימית אחפנ

 פציות לאואכתבי 

 תאחרוירות וסח

 

- 

 

 ה.לשנ אחת מחהומ להערכתבהתאם 

 חוזים עתידיים לא

 יריםחס

 

- 

 

פרש ת כהמוצגנכללים ע"פ שוויה ההוגן של כל עסקה, אשר 

ת יבותחידי בקיזוז ההיתענכס ההן של בין השווי המהוו

כות הנובעת מעודף ת בגין העסקה. יתרת זהעתידי

יף גת בסעמוצ יםידם העתייסיות העתידיות על הנכבוחייההת

 .רות זכותים ויתזכא

 אותווהלפיקדונות ו
 
 

- 
 
 

 ידי החברה הזוכה במכרז.-ך שנקבע עלערומודל השבהתאם ל
  

 
 פיק הנכס.מנורז או מפיננסי האד ההמוסטוט מבהתאם לצי - מורכבים  מוצרים 

   
    בידנד לקבל יד

- 

 . ח ו יו דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתאריך הד 

   בלת לקריבי
- 

  EX-ה  חוב סחירות לאחר יום ת והפרשי הצמדה של אגרות בי רי 
 ר יום התשלום עד לתאריך הדיווח. וטרם עב 

 
רות הצמודות ית

 למדד 
  

- 
 תאריך הדיווח.   ונה לפני ם לאחר ס ר שפו   לפי המדד   נכללות 

 
ת בוות הנקויתר

או  חוץבמטבע 
צמודות לשער מטבע 

 חוץ

  
- 

 הדיווח. ריך  לתא   דוע י ה לפי השער היציג  
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 )המשך( המדיניות החשבונאית עיקרי - 2באור 

 

 נכסים והתחייבויות )המשך( :הערכת  .ב
 

  הוצאותו הכרה בהכנסות  .ד

 
למעט הכנסות  רה,היינו על בסיס צביד היווצרותן, דעוות והוצאות במהקרן כוללת את ההכנס

 רים הנרשמות על בסיס מזומן.פיגוית מריב

 
 חייבים  .ה

  
לאור הפקדות ייערך על בסיס מזומן, במועד התקבול בפועל  וםישר הממונה ותהוראלם אתבה

 רם שהתקבלו לאחות החייבים אינם כוללים סכומיתרי 31.8.2019 –ו  31.8.2020 מיםזאת, לי

 פי.תאריך הדוח הכס

 
 
  ניםבאומד שימוש .ו

י לכללתאם שוק ההון ובה רשותידי -בהתאם לכללים שנקבעו על יים,בעריכת הדוחות הכספ

פיעים על הנתונים מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשאות חשבונ

ן ות תלויות שניתיוותנים והתחייביות, על הנתונים בדבר נכסים מבוהמדווחים של נכסים והתחיי

ות בפועל ות והוצאות בתקופות הדיווח. התוצאהכנסכספיים וכן על נתוני ת הלהם גילוי בדוחו

 מאומדנים אלה.שונות  היותות לעשוי

 

 שיעור השינוי במדדים נבחרים )באחוזים(: .ז

 

 באוגוסט 31יום ב סתיימהשה לשנה 
2020           2019                   2018 

דד המחירים במ)ירידה( יה ילעשיעור ה
 0.49 (0.59) י מדד ידוע()לפ לצרכן

 
1.40 

ן חליפיה בשער( העלייה )הירידה שיעור    
 (2.47) (4.52) ביחס לשקלרה"ב לר של אהדו של

 
0.39 
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 )המשך(  החשבונאיתהמדיניות עיקרי  - 2באור 
 

  זכויות עמיתים .ח

 
על  ספיים להתחייבויותביטוי בדוחות הכ יןות נכסים ואברזכויות העמיתים משקפים הצט -

תיק בהתאם לתשואת  ותמשוערכהעמיתים  זכויות, 1.1.2011-מהחל . הקרן פי תקנות
 (.16)ראה גם באור  הקרן ובניכוי דמי ניהולעות של ההשק

 
מסלולי הקרן, המנוהל במסלול  כוללות חשבון מרכז לכל 1.1.2011-יתים החל מזכויות העמ -

י קרק ההשקעות )ם לתשואת תיאכויות העמיתים בהתהמעבר לחישוב ז דועללי, אשר למהכ
ויות העמיתים ם על זכדף הנכסיים את יתרת עו(, נזקפו בו סכומים המהוו1.1.2011

ה החשבון מזוכה בתשואת תיק ההשקעות . החל מתאריך ז31.12.10המשוערכות לתאריך 
ממרכיב המעביד  0.9%-ההפקדה ב תבעשבון מזוכה החכמו כן, ובניכוי דמי ניהול.  של הקרן

ות, משולמים יצוע משיכת כספים שלא למטרת השתלמב עתמסלוליה. ב דות לקרן עלקבהפ
עסיק וזאת בגין העמיתים הזכאים בעת משיכה למלוא הפקדות המ 0.9%החשבון אותם מ

ת לעמיתי מוחשבון זה משולמים מענקי ההשתלמהקרן על כל מסלוליה ועל פי תקנונה. מ
חיסכון שלהם ה רת, בניכוי יתלשנת שבתון םשר ממשים את זכאותעל כל מסלוליה א רןהק

עיל, הינו חלק מזכויות העמיתים ן המרכז כאמור לסלוליה. החשבובחשבונם בקרן על כל מ
 ן.בכפוף לאמור בתקנון הקר

 
 דירקטוריון של החברה המנהלת.)ב( בדוח ה6למידע נוסף ראה פרק א סעיף 

 
 
עם ו א ת עם גבייתםלים בחשבונולם שלא להשתלמות נכהקרן וכן תשלומימו העברות לקרן -

סכומים שהצטברו וטרם ים אינם כוללים הדוחות הכספי תשלומם לפי העניין. בהתאם לכך,
 .התקבלו/שולמו

 

בע בתקנונה מנגנון מול הממונה נקבע כי הקרן, תקהמנהלת החברה  במסגרת הדיונים של -
מנגנון זה יה. במסגרת תהתחייבויותיה לעמירן תוכל לעמוד בקה י שיבטיח כיאראיזון אקטו

ובהתאם בדיקה אקטוארית  חברה המנהלת,אחת לתקופה שתיקבע על ידי ה הקרן,ע בצת
ית לבצע שינויים עתידיים בזכויות תהיה רשאהמנהלת לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה 

 . בדיקה האקטואריתהת שלאחר השלמ עדיוצאים לשנת השתלמות החל מהמוהעמיתים ה
 

וכן ליום  31.12.2008כאמור ליום  ותיקחיצוני, בד צעות אקטוארמהקרן ביצעה בא -
קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד  הצביעו כי בקרן אשר 31.8.2013
, אשר על בסיסו קיים עודף כאמורמאזן אקטוארי יותיה כלפי עמיתי הקרן. בהתחייבו

  .24.12.2018ון בתאריך ירדירקטוואושר ב 31.8.2018גם ליום  ךעררי בקרן,  נואאקט
 31 וגש עדי אשר 31.8.20ם ח אקטוארי ליודו עורכת המנהלת החברה הממונהבקשת ל
  .כמבוקש 2020מבר צדב
 

זה, סך  סכום מתוך .ש"ח אלפי 806 -של סך על עומדת  31.8.2020 םליו פיהכס העודף יתרת
 רי.ספי איזון אקטואכ הינם ש"ח ני מיליו 43של 

 
 הלת.עיסקי תאגיד של החברה המנ חלמידע נוסף ראה חלק א' סעיף א' בדו
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 רות חובהים ויתחייב – 3באור 

 

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

 ח ”ש אלפי  :מאוחד ההרכב .א

     

 2,867  788  לקבלית ודיבידנד ריב

 25,852  25,403  קשור  דצ-מסלול רגיל   -קרן השתלמות למורים וגננות

 300  303  קרן השתלמות למורים העל יסודיים

 -  93  השקעות יןסכומים לקבל בג

 1,336  55  אחרים

  ל חייבים ויתרות חובהכהסך 
26,642  30,355 

 
 
 

אוגוסט ב 31ם ליו    

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  י כלל

סלול מ
  ההלכ

ול לסמ
ח ”אג  

 ש"ח אלפי  

            ההרכב לפי מסלולים:  .ב

             

 3  9  2,855  -  2  786 לקבל ריבית ודיבידנד

–ת למורים וגננות מסלול רגיל ומקרן השתל
 -  984  24,868  -  1  25,402 צד קשור-לימסלול כל

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 
ל מסלו -ליגל רמסלו -חיםסמינרים ומפק

 -  435  -  -  2,269  - ד קשורצ-כללי

 -  8  292  -  26  277 יסודייםמות למורים העל לקרן השת

 -  -  -  93  -  - קעותשהים לקבל בגין סכומ

 -  36  1,300  -    55 אחרים

 3  1,472  29,315  93  2,298  26,520 סך הכל חייבים ויתרות חובה
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 נכסי חוב סחירים – 4באור 

 מאוחדההרכב  .א

 באוגוסט  31ליום   

  2020  0192  

 "ח ש אלפי  

     

 1,000,293  1,119,238  ות חוב ממשלתיותאגר

     אגרות חוב קונצרניות:

 1,286,368  1,235,076  שאינן ניתנות להמרה

  סך הכל נכסי חוב סחירים 
2,354,314  2,286,661 

 
 לפי מסלולים: ההרכב  .ב
 

ט באוגוס 31ליום    

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 למסלו 
  הלכה

 למסלו 
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

לול מס
  הלכה

מסלול 
ח ”אג  

לפי ש"ח א   

            

             

 5,402  40,945  953,946  4,879  46,814  1,067,545 אגרות חוב ממשלתיות

            :רניותאגרות חוב קונצ

 1,958  31,057  1,253,353  1,892  29,012  1,204,172 להמרה תושאינן ניתנ

 7,360  72,002  2,207,299  6,771  75,826  2,271,717 כסי חוב סחירים ך הכל נס
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 ב שאינם סחיריםכסי חונ – 5באור 
 

 : ההרכב מאוחד .א

 באוגוסט  31ליום   

  2020  2019 

 ח ”שי אלפ   

     ניות:רצגרות חוב קונא

 95,047  59,147  ן ניתנות להמרהשאינ

 8,375  6,588  קים נות בבניקדו פ

 25,207  22,951  הלוואות לעמיתים

 164,312  145,628  לאחריםהלוואות 

  סחירים  שאינם סך הכל נכסי חוב
234,314  292,941 

 
 

 ההרכב לפי מסלולים: .ב

 
 

 באוגוסט  31ם ליו  

 2020  2019 

 

 מסלול
  ללי כ

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  לכהה

מסלול 
 ח ”אג

 אלפי ש"ח  

            

            ניות:ב קונצראגרות חו 

 52  49  94,946  38  34  59,075 שאינן ניתנות להמרה

 -  -  8,375  -  -  6,588 פיקדונות בבנקים 

 -  -  25,207  -  -  22,951 ת לעמיתיםוואו הל

 -  -  164,312  -  -  145,628 יםהלוואות לאחר

            
וב שאינם  סך הכל נכסי ח

 52  49  292,840  38  34  234,242 סחירים 

 
 
 
 

 פרטים נוספים :  .ג

-ה להועל , סכום ההלוואה2017 החל מפברוארלעמית. ש"ח  25,000עד ות של הקרן מעניקה הלווא
ת ריבית ונושאוההלוואות אינן צמודות  7/7/2010מיום הקרן  תי החלטת הנהלעל פ"ח. ש 40,000
  חודשים. 36עד  12לתקופה של  1%משתנה מינוס  פריים
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 ותמני – 6ר באו

   א.   ההרכב מאוחד:

 באוגוסט  31ליום   

  2020   2019 

 אלפי ש"ח   

 1,201,737  1,363,650  מניות סחירות

 55,948  82,330  חירותמניות לא ס

  סך הכל מניות
1,445,980  1,257,685 

 
 
 

 לולים:י מסלפההרכב  .ב

 
 

 וסט באוג 31ליום  

 2020  2019 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 לולמס
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
 ח ”גא

 אלפי ש"ח  

            

 8  268  1,201,461  5  398  1,363,247 מניות סחירות

 -  -  55,948  -  -  82,330 ת יות לא סחירו מנ

            

 8  268  1,257,409  5  398  1,445,577 תמניו ל סך הכ
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 השקעות אחרות – 7באור 

 

 

 

 

 :כשירים נגזרים מ   .ב
ח ננסיים לתאריך הדוהנכסים הפי א שלתלוצג במונחי דס הבסיס, המם החשיפה, נטו לנכלהלן סכו  

 .הכספי

 

 

 

 

 

 

 

 באוגוסט  31ליום   

  0202   9201  

      ש"ח אלפי   המאוחד: ההרכב .א

     ותהשקעות אחרות סחיר

 782,822  757,687  קרנות סל 

 200,774  174,779  נאמנות תקרנו

 -  168,394  זרים מכשירים נג

 32,699  62,998  בניםוצרים מומ

 333  1,349  כתבי אופציה 

 1,016,628  1,165,207  שקעות אחרות סחירותל הסך הכ

     שקעות אחרות שאינן סחירותה
 527,793  657,285  ן סיכוןקרנות השקעה וקרנות הו

 3,540  11,837  שירים נגזרים מכ

 -  47,101  מוצרים מובנים

 10,182  4,487  פציה אוי כתב

 260  60  אחרות

 541,775  720,770  ותת שאינן סחירסך הכל השקעות אחרו

  אחרותהשקעות סך הכל 
1,885,977  1,558,403 

 סט באוגו  31ם ליו   

  2020  9201  

      ש"ח אלפי   

 * 5,180  170,907  מניות

 (654,962)  (658,862)  בע זרמט
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 ()המשך ות אחרותהשקע – 7אור ב
 

 
 

 שירים נגזרים  :  מכ    .ד
וח ך הדאריהפיננסיים לת םשל הנכסייס, המוצג במונחי דלתא ה, נטו לנכס הבספיהלן סכום החשל

 הכספי:
 

באוגוסט  31ם ליו    

 2020  2019 

  כללי  מסלול 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

מסלול 
  הלכה

מסלול 
ח ”אג  

 אלפי ש"ח  

            

 -  -  * 5,180  -  -  170,907 מניות
 -  (4,286)  (650,676)  -  (7,068)  (651,795) טבע זרמ

 
 

 
 יין מחדש.מו *
 
 

  באוגוסט  31ליום  

 2020  2019 
 

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 וללסמ
  כללי 

 מסלול
 הלכה

מסלול 
 אג"ח 

  אלפי ש"ח 

          ולים:ב לפי מסלההרכ  .ג
 

           ת אחרות סחירותהשקעו 

 363 55,938  726,521  406  74,898  682,383 קרנות סל 

 273 2,504  197,997  131  1,640  173,008 מנותנות נארק

 - -  -  -  -  168,394 זרים מכשירים נג

 52 708  31,939  93  1,556  61,349 ים מובניםרצמו

 - -  333  -  -  1,349 אופציה תבי כ

 1,086,483  78,094  630  956,790  59,150 688 

           השקעות אחרות שאינן סחירות

 - -  527,793  -  -  657,285 ת השקעה וקרנות הון סיכוןקרנו

 - -  3,540  -  57  11,780 שירים נגזרים מכ

      -  -  47,101 מובניםמוצרים 

 - -  10,182  -  -  4,487 יה ופצאתבי כ

 - -  260  -  -  60 חרותא

 720,713  57  -  541,775  - - 

           

 688 59,150  1,498,565  630  78,151  1,807,196 חרותקעות אהשסך הכל 
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 ים ויתרות זכותזכא - 8 אורב
 מאוחד:כב ההר .א

 וגוסט בא 31 ליום 

 2020  2019 

 ש"ח אלפי  

    

 380  135 צד קשור – חברה מנהלת

 384  444 צד קשור -וךד החינמשר

 89  179 מעסיקים

 2,003  148,593 יםשירים נגזר התחייבויות בגין מכ

 * 5,325  5,150 משתלמים ונלווים  בגין אוגוסט
לול  מס-מסלול כללי-ותלמורים וגננת ן השתלמוקר

 146  - ד קשורצ-הלכה

 -  4,902 סכומים לשלם בגין השקעות 

 -  2 שונים 

 * 306  169 מוסדות

 
159,574  8,633 

 : ההרכב לפי מסלולים .ב

 

  ט באוגוס 31ליום  

 2020  2019  

 

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  הלכה

 מסלול
  ח ”אג

 מסלול
  כללי 

 מסלול
  כההל

 ולמסל
  ח ”אג

ש"ח אלפי     

  5  68  307  4  73  58 ד קשורצ –חברה מנהלת 

  -  10  374  -  19  425 צד קשור-שרד החינוךמ

  -  -  89  -  -  179 מעסיקים

  -  14  1,989  -  49  148,544 ריםגזם נמכשירי התחייבויות בגין

  -  -  * 5,325  -  -  5,150 וגוסטמשתלמים ונלווים בגין א
-ל רגילמסלו– קרן השתלמות למורים וגננות

  -  -  146  -  -  - צד קשור-כההלל מסלו
ים תיכוניים, מורי סמינרים ות למורקרן השתלמ

  -  -  435  -  -  2,269 ורשצד ק-מסלול הלכה-מסלול רגיל-ומפקחים

  -  -  -  -  97  4,805 ן השקעותסכומים לשלם בגי

  -  -  -  -  2  - שונים

  -  -  * 306  -  1  168 מוסדות

  5  92  8,971  4  241  161,598 זכותויתרות סך הכל  זכאים 
 
 
 
 מויין מחדש. *
 
 



חברה ים חניים, מורי סמינרים ומפקם תיכות למוריקרנות השתלמו
 מ”מנהלת בע

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

 המסלול הרגיל   -יםנרים ומפקחמיורי ס וניים, מים תיכלמור תלמות קרן הש
  פייםסביאורים לדוחות הכ

 

28 

 

 
 

 ותהכנסות אחר – 9באור 
אות בגין העברות רות והוצחנות ארמק העברות ן, הכנסות בגימתייחס בעיקר לריבית על חובות מעסיקים

 אחרות. לקרנות

 
 
 לוהדמי ני – 10אור ב
 השקעה:רוט דמי הניהול לפי מסלולי פי .א

 ל מסך הנכסיםדמי ניהו

 באוגוסט 31ביום ימה לשנה שהסתי 

 2020  2019  2018 

 "חאלפי ש ההרכב:

 7,538  7,668  8,108 ול כללימסל

 169  188  217 הלכהמסלול 

 11  11  11 ח”אג למסלו

 7,718  7,867  8,336 י ניהולסך הכל דמ
 
 

 פיםוסם ניפרט  .ב

הקרן אשר משולמות על ידי אות לחברה המנהלת, לכיסוי הוצשלמת דמי ניהול הקרן מ 1.1.2011-החל מה
 אות שולמו על ידי הקרן.החברה המנהלת. עד לאותו מועד ההוצ

 
 יהול מעמיתיםשיעור דמי נ  .ג

 

 
 באוגוסט 31ביום ימה יה שהסתנלש

 2020  2019  2018 

 
 באחוזים

      דמי ניהול מסך הנכסים
שאית לגבות על פי שהחברה מנהלת ר שיעור דמי הניהול

 2.00 הוראות הדין
 

2.00 

 

2.00 
      :הלת בפועלממוצע שגבתה החברה המנדמי ניהול שיעור 

 0.15  0.14  0.14 מסלול כללי

40.1  0.14   לכהה מסלול   0.14 

40.1 אג"ח מסלול    0.14  0.14 
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 תרוישי צאותהו – 11באור 
 
 
 :אוחדמ .א

 
 
 

 גוסטבאו  31ימה ביום לשנה שהסתי  

  2020 
 2019  2018  2020 

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   
יתרת נכסים שיעור מתוך  

 ממוצעת

 0.02  0.02  0.03   1,210  1,078  1,530  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 0.01  -  -  468  102  -  רות ערךעמלות דמי שמירה של ניי

 -  -  -  55  161  126  ותבגין השקעות לא סחיר ותוצאה

             ניהול חיצוני:  עמלות

 0.08  0.12  0.14  4,488  6,539  8,297  בגין השקעה בקרנות השקעה 
 0.03  0.03  0.03  1,659  1,492  1,728  ל **ארץ ליש ועה בנכסים מחבגין השק

 -  -  -  76  4  5  עמלות אחרות 

 0.14  0.17  0.20  7,956  9,376  11,686  ותשיריאות וצהסך הכל 
 

 
 
 מסלול כללי: .ב

 

 באוגוסט 31יום לשנה שהסתיימה ב  

  2020 
 2019  2018  2020 

 2019  2018 

 ח אלפי ש"   
כסים נ יתרת ךשיעור מתו 

 עתממוצ

 0.02  0.02  0.03  1,192  1,044  1,494  ערך רותישל ני העמלות קניה ומכיר

 0.01  -  -  460  101  -  ךערות רניי שלעמלות דמי שמירה 

 -  -  -  55  161  126  הוצאות בגין השקעות לא סחירות

             עמלות ניהול חיצוני: 

 0.09  0.11  0.15  4,488  6,539  8,297  שקעה ה שקעה בקרנותבגין ה

 0.03  0.03  0.03  1,605  1,459  1,666  ראל **ש חוץ לי מהשקעה בנכסים בגין 

 -  -  -  73  4  5   עמלות אחרות

 0.15  0.16  0.21  7,873  9,308  11,588  סך הכל הוצאות ישירות
 
 

 ילית.ען טכנולוגיה יהול בגין קרמי נ** כולל ד
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 )המשך( ירותהוצאות יש – 11 אורב
 
 :ההלכמסלול  .ג

 

 טבאוגוס 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 
 

2019  2018 
 

2020 
 

2019  2018 

 י ש"ח פ אל  
נכסים רת תי שיעור מתוך 

 ממוצעת

 0.02  0.02  0.02  17  33  35  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 -  -  -  8  1  -  ות ערךרשמירה של ניית דמי עמלו

             יצוני: עמלות ניהול ח

 0.04  0.02  0.04  52  31  60  בנכסים מחוץ לישראל בגין השקעה

 -  -  -  2  -  -  ותעמלות אחר

 0.06  0.04  0.06  79  65  95  ותרשיסך הכל הוצאות י
 
 
 :ח”מסלול אג .ד

 

 אוגוסטב 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 
 

2019  2018 
 

2020 
 

2019  2018 

 אלפי ש"ח   
יתרת נכסים וך שיעור מת 

 ממוצעת

10.0  1  1  1  ומכירה של ניירות ערךעמלות קניה    0.01  - 

             : עמלות ניהול חיצוני

 0.01  0.02  0.02  2  2  2  ישראלמחוץ לים סנכב בגין השקעה

 -      1  -  -  עמלות אחרות

 0.01  0.03  0.03  4  3  3  רותישת יוצאוכל ההסך 
 

 
 השקעה תשואת מסלולי – 21באור 

 

 

 ו  נתית נומינלית ברוטתשואה ש
 סטובאוג 31מה ביום תיילשנה שהס

   באחוזים

 2020  2019  2018  2017  2016  

 עתתשואה ממוצ
ברוטו ינלית נומ

 שנים 5-ל

 3.71  1.47  4.62  5.23  2.75  4.55 מסלול כללי

 2.67  0.26  3.36  5.67  0.94  3.23 ה הלכ ללומס

 1.69  1.46  1.88  1.00  3.30  0.82 ח ”אגמסלול 
 
 



חברה ים חניים, מורי סמינרים ומפקם תיכות למוריקרנות השתלמו
 מ”מנהלת בע

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

 המסלול הרגיל   -יםנרים ומפקחמיורי ס וניים, מים תיכלמור תלמות קרן הש
  פייםסביאורים לדוחות הכ

 

31 

 

 
 

 בעלי עניין וצדדים קשורים םקאות עסיתרות וע – 13באור 
 
 ים רשום קיתרות עם בעלי עניין וצדדי .א
 

 באוגוסט  31ם ליו  

 2020  2019 

 ש"ח אלפי  ההרכב:

    

 (384)  (444) ך שרד החינומ-זכאים

 25,852  25,403 י מסלול כלל-וגננותקרן השתלמות למורים -חייבים 

    

 (380)  (135) הלת חברה מנ-זכאים
ן השתלמות למורים תיכוניים, מורי קר-אים( )זכחייבים

 (4)  - כללי ול למס-רמקוצ–סמינרים ומפקחים 

    : צדדים קשורים אחרים

 124,628  - ל פסגותשבתעודות סל  השקעות

    
 ש"חאלפי  25,403ן או צד קשור עמדה על על ענייתר במשך השנה של בשוטפים הגבוהה ביו חובותיתרת 

 .אלפי ש"ח( 25,852קודמת  ה)שנ

 
 

 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב

 סטבאוגו  31 םביו  הסתיימהלשנה ש  

  2020  2019  2018 

חאלפי ש"    

,3368  ת המנהללחברה  דמי ניהול   7,867  7,718 

101  177  191  ל השקעות )פסגות(הוצאות ישירות למנה  
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 סיםימ  - 14 באור

ות ממס ותיה פטורולפיכך הכנס 2021 בדצמבר 31ה בתוקף עד לצרכי מס הכנס ופת גמלשרה כקוא הקרן .א
 .  ( לפקודת מס הכנסה2) 9עיף לס םבהתא

 
 1.1.2005פני כשו לממימוש ניירות ערך זרים שנרכנסות ה הסנהכמס פקודת לב' 129לסעיף בהתאם  .ב

 .31.12.2004צברו עד ווחים הריאליים שנות במס על הרחייב
 
ר. וכשו שלא במקבאג"ח שנרח' לפקודה בגין ריבית שנצברה ברכישה  3מס על פי סעיף חייבת בהקרן  .ג

 .םבמועד התשלו הקרן רושמת הוצאות מסיםמהותיות מחוסר 
 

 
 
 ד:אוחמההרכב ה .ד

 
 

 
 וסטבאוג 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2020  2019  2018 

 "חאלפי ש 

גין נכסים בחו"ל מס שנוכה במקור ב  4003,   772,5   682,0  

, נטו )בקיזוז החזרים( מקור בארץמס שנוכה ב  (162)   (57)   81 
      

 842,2   02,52   492,1  
 

 
 ההרכב לפי מסלולים:  .א
 

 וסט אוגב 31ום ימה ביילשנה שהסת 

 2020 2019 2018 

 

 מסלול
  לי כל

 סלולמ
  י מסלול כלל  הלכה

מסלול 
  הלכה

מסלול 
  כללי 

לול מס
 הלכה

 "ח ש אלפי 

            

מקור בגין נכסים בחו"ל מס שנוכה ב  2,914  90  2,506  71  2,006  62 
)בקיזוז , נטו ור בארץכה במקשנו מס

 -  81  -  (57)  -  (162) החזרים( 

            

 2,752  90  2,449  71  2,087  62 
 
 
 
 



חברה ים חניים, מורי סמינרים ומפקם תיכות למוריקרנות השתלמו
 מ”מנהלת בע

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

 המסלול הרגיל   -יםנרים ומפקחמיורי ס וניים, מים תיכלמור תלמות קרן הש
  פייםסביאורים לדוחות הכ

 

33 

 

 
 ויות תלויותהתחייב – 15באור 

יבות שפורטו בחוק בגין חובות של בנס רןת על הקוהתחייב מטיל 1958שכר התשי"ח חוק הגנת ה .א

 (.3 באורגם  )ראה רןידי העברת כספים לק עדם עלבמו ם שלא סולקום לעובדיהמעבידי

 -31.8.2019) אלפי ש"ח 3,095 -ם בסך כוערכימ 31.8.2020רשות לקרן ליום גין הפב םקימעסי חובות תיתר
- 31.8.2019לגבייה באמצעות עורך דין )וב זה נמסרו ח"ח מתוך אלפי ש 792-סך של כ אלפי ש"ח(. 2,725
 אלפי ש"ח(. 1,228

 

ורט כמפ תרוחא סחירותת לא והשקעה ובהשקערנות הקרן התקשרה להשקעה בק 31.8.2020 יוםלעד  .ב

א ו/או מנהלי ההשקעות הלהקרנות  בהתאם לדרישה ממנהלי תושקעיתרת הסכום  בטבלה למטה,

 .סחירת האחרות

 
 31.8.2020ם ליו

 חבאלפי ש"

  

סה"כ 
 התחייבות

הושקע עד ליום 
 ןאזהמ

קריאות לאחר 
 ןמאזהתאריך 

תחייבות סך ה
 שנותרה

 416,075 44,151 307,980 768,206 הקרנות השקע

 5,317  - 37,807 43,124 תתאמוות מוהלווא

 421,392 44,151 345,787 811,329 "כסה

 
 
 

, בבקשה מרכז לבית המשפט המחוזי במחוז רהעתרה החב 28.1.2020ביום :66271-01-20ה"פ  .ג
בחוות דעת שריג. בית משפט  לאישור המתווה לחלוקת העודף הכספי והכל בהתאם להמלצות שהובאו

משפט על המשך בירור ההליך בפני בית הדין ההון. בהמשך, הורה בית השוק  שותרביקש את עמדת 
  האזורי לעבודה.

הגישה בקשה  "(עגורהלן: ")ל מיסודה של ארגון המורים שתלמות עגורן ההקר 2020במהלך יולי 
במסגרתה טוענת עגור כי בניגוד  וכן הגישה עתירה לבג"צ ,להצטרף כצד להליך בבית הדין לעבודה

ת המשפט העליון עגור עתרה לבג"ץ וביקשה שביזון אקטוארי. גור נמצאת על סף העדר איות, עקרנל
ת. הקרנות ארי כפי הקרנוגור באותו מצב של עודף אקטולהעמיד את עתר, יורה למדינה, בין הי

ת עגור שהועלו כנגד המדינה במסגרת ופם לתיק ומתנגדות לטענומתנגדות לבקשה של עגור לציר
 נכון למועד ת.תימסר לערכאות המתאימומטעם הקרנות  מתאימה הודעה ידי עגור. גש עלשהו הבג"ץ

המנהלת ת החברה ן קשה להעריך את סיכויי בקשכמדינה ועל דת העריכת הדוח, טרם נתקבלה עמ
 ל.להתקב
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   )המשך( תלויותת יוהתחייבו -15ור בא

 
ת ר תובענה ייצוגיה למשרדי הקרנות בקשה לאישומצאהו 17.5.2020ביום  : 22866-05-20ת"צ  .ד

בוקש השתלמות. על פי המהמנהלות קרנות  חברות 12ות המורים ועוד ד קרנכנגהתביעה הוגשה 
הפרשות  כאשר נטען כי כל הנתבעות סיווגו בטעות ת,בבקשה, מתבקשים סעדים שונים כנגד הנתבעו

בקציר האומר, התובעים טוענים כי כלל  מס.קרנות ההשתלמות כחייבות ב רו בעבור עמיתישהועב
ם שהן מחשבות בת המס וזאת משות באופן שגוי את תקרת הטמחשבוות קרנות ההשתלמות הנתבע

עים, הבסיס לטעות החישובית אצל ובקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.  לטענת התאת ת
יתים הח.מ.( תוכנת העמ"המחשב )המחשב את זכויות  צל כלל הנתבעותמקורו בכך שא הנתבעות

החישוב ופגע  אות החוק השונות בקשר עםם הורם עבצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו מתוא
נה הטעות ותוכנת וקם". עוד טוענים התובעים, כי בחלק מן המקרים תורה דרמטית בעמיתיבצ

א קיימו ת לן טוענים כי החברות המנהלובגין העבר, וכ ות את העמיתיםהמחשוב לעתיד מבלי לפצ
ברה רת הביטוח ובתיאום עם החה לחבעברהבקשה לאישור התובענה הייצוגית הובקרות מתאימות. 

רה יים, החבון למועד עריכת הדוחות הכספנכ קרנות המורים. עורך דין לייצג אתמונה המנהלת 
 .פעתן האפשרית בשלב זהת השיתית להעריך אהטענות ללא יכולת אמעודנה לומדת את המנהלת 

 
 
 
 

 ע נוסףומיד ותתחויות אחרהתפ - 16ור בא
 
 העמיתים ויותזכ .א

ים עומים הקבוותשל איםתנן, זכאי לעם הקרתלמות מטשת הלשנ הקרן הינה קרן זכויות, עמית היוצא

 .תאגיד סקידוח עי' פרק א' לחלק באה פירוט ברבתקנון הקרן. 

 נגיף הקורונה .ב

כחלק  ולם.עונה" ברחבי הפת וירוס "הקורחלה התפרצות של מג 2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

יך בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובדומה למדינות אחרות, נקטה ישראל בשורת תהלמ

ת והתנהלות כלל הציבור מגבלות על פעילום משרד הבריאות הישראלי סדרת במסגרתם פרסעדים, צ

ן ענייללמידע נוסף  שוק ההון בפרט.בישראל, אשר השפיעו באופן מיידי על פעילות המשק בכלל ועל 

 2.2נקטה החברה במסגרת התמודדותה עם נגיף הקורונה והשלכה על נכסי הקרן ראה סעיף ת שפעולו

 ל החברה המנהלת.ירקטוריון שדוח הדב

 


