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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   קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע”משם 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%הסתדרות המורים,    50%הכללית: בעלי אמצעי השליטה לפי חלקם היחסי )  בעלי זכויות הצבעה באסיפה

 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
–  השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן  485 קרן השתלמות שכירים

 מסלול כללי -המסלול הרגיל
–  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
 

 . 2022  בדצמבר  31תוקף האישורים שנתן הממונה כמפורט לעיל הוא עד ליום  

 

 תאור מסלולי ההשקעה

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

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

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

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

 000-2037-00000000000485-520028390–   הלכהמסלול ב.      

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

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

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

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

חודשים   3יתרת הנכסים תושקע במזומן, בפיקדונות עד  מתמחות ונגזרות על מכשירים אלה.    מתמחות, קרנות נאמנות 
 החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות. על פי שיקול דעתה של  ובמט"ח,  
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ת משלמת הקרן למשתלמים  מטרת הקרן הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות. בשנת ההשתלמו

האי למנגנון  בהתאם  נוספים,  ותשלומים  פנסיה  זכויות  רכישת  לימוד,  שכר  חודשי,  בכפוף  מענק  והכל  האקטוארי  זון 

 תקנון הקרן.להוראות 

 

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

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

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

 לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול.

ן הינם עובדי הוראה בבתי ספר תיכוניים וסמינרים שהם מוסדות חינוך רשמיים או מוכרים בפיקוח משרד  עמיתי הקר

 החינוך או משרד ממשלתי אחר.

 

 תנאי ההצטרפות למסלול הרגיל 

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים:

 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנון הקרן.  •

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

 שנים.  55 -גילם מתחת ל •

 אינם חברים בקרן השתלמות אחרת למורים. •
 

 שיעורי הפרשות 

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

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

משרה.    150%מהשכר. )היקף ההפקדה האפשרי החל מתשנ"ד הינו עד    12.6%שיעור ההפקדה החודשית הכולל לקרן הינו  

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

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

 באמצעות משרד החינוך.

 

 שינויים במסמכי יסוד: 

 שינויים במסמכי יסוד: 

 שינוי התקנון של הקרן: 

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

 בקשה לתיקון תקנון הקרן במסגרתה התבקש הממונה דאז לאשר את השינויים המפורטים להלן: 

קנון תקנון קרן המסלול הרגיל ולתל  הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף  –  נוסף  הלכה  מסלול  הוספת 1.1

עובדי הוראה שומרי   , במטרה המסלול המקוצר  קרן נוספת של  לפתוח את שערי הקרנות בפני אוכלוסייה 

מסלול ההלכה החדש ייקרא "קרן השתלמות למורים וגננות מסלול הלכה ב'" ושמו של מסלול ההלכה    הלכה.

קעה המוצעת של מסלול הקיים ישונה ל"קרן השתלמות למורים וגננות מסלול הלכה א'". להלן מדיניות ההש

 ההלכה החדש:  

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

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

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

נכסי המסלול לא יושקעו באחזקות ישירות בחברות    .היהודית  ההלכה  לכללי  כפופות  בו  שההשקעות  בכך
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)כגון מניות ו/או אגרות חוב קונצרניות( והחשיפה לנכסים תתבצע באג"ח ממשלתיות ויצירת חשיפות למניות 

 ". אופציות וכיוצא באלהבאמצעות חוזים, 

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

הרגיל 1.2 המסלול  קרן  בתקנון  להשתלמות  ליציאה  המקסימאלי  הגיל  סעיף    –  הוספת  קרן   20לפי  לתקנון 

בפני מעסיקו כי ימשיך בעבודתו  יציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב  המסלול הרגיל, תנאי ל

את   ברהה החאי זה מגבילבמשך שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההשתלמות. על מנת לוודא קיומו של תנ

  מספר  תיקון. החברה ביקשה לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל.  63שתלמות לגיל  היציאה ל גיל ה

 קרן המסלול הרגיל.    בתקנון טכניות שנפלו  סופר טעויות

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

 לתיקון התקנון פעם נוספת. 

 ד הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנוני הקרנות. נכון למוע

 

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

. במסגרת התיקון ביקשה החברה  שוק ההוןמסלול רגיל לאישור הממונה על    –לתיקון תקנון קרן ההשתלמות 

שנים    57ובד הוראה" כך שעובד הוראה ייחשב מי שבמועד ההצטרפות גילו אינו עולה על  הגדרת "עלשנות את  

. כמו כן, ביקשה החברה לתקן את מנגנון ההעברה האוטומטית  קודם לתיקון(שנים כפי הקבוע    55)במקום  

ם כפי שני  55שנים )במקום לגיל    57בו עם הגיעו של העמית לגיל  שמהמסלול הרגיל למסלול המקוצר, באופן  

באופן אוטומטי  (, תסתיים חברותו הפעילה בקרן במסלול הרגיל והחברה תפעל לצרפו  קודם לתיקוןהקבוע  

המקוצר במסלול  תקופת    .לקרן  והארכת  לקרן,  ההצטרפות  גיל  הארכת  הינה  המבוקשים  לשינויים  הסיבה 

   התקבל אישור הממונה לשינויים המבוקשים.   6.9.2020ביום  בשנתיים נוספות.הרגילה החברות בקרן 

 

 

 ניתוח זכויות העמיתים .2

 יחס נזילות  .2.1
 

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

   
  31ליום    

 2021באוגוסט 

   % 

 
  62.0 מסלול כללי   
  46.15 מסלול הלכה  

  100.00  מסלול אג”ח
 

 
 סך היקף זכויות העמיתים הניתנים למשיכה 

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

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

,  ותק בהוראה, גיל  -וותק בחסכון בלבד אלא גם בכפוף לתנאים שנקבעו בו )לדוגמא  שנות  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  

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

 

באוגוסט   31ליום    
2021 

 בשנים   

 
   2.47 מסלול כללי 

   2.40 הלכהמסלול  
   0.08  מסלול אג”ח

 

 

 

   פ"אתשהעמיתים )מאוחד(  בשנת הלימודים  חשבונות שינוי במספר .2.3

 

 לסוף השנה 
 

(31/8/21 ) 

 השנה   נסגרו
 
 

 נפתחו
 *  השנה
 

 לתחילת  
 השנה 

(01/9/20 ) 

 חשבונות מספר 
 

 סוג העמיתים
 שכירים  66,038 8,672 4,359 70,351

 
 

 שהצטרפו כוללים מורים החוזרים משנת השתלמות. חשבונות   * 

 

 תשפ"א לשנת  התפלגות יציאה להשתלמות, משיכות , הפקדות ונכסים לפי ותק   .2.4

 מצרפי   

 

 נכסים משיכות הפקדות השתלמות משתלמים עמיתים ותק

1-3 
             

5,192  - - 
          

65,333  
                               

875  
                         

149,466  

4-6 
             

7,616  - - 
        

119,928  
                            

2,768  
                         

621,720  

7 
             

2,930  
                       

61           5,607  
          

44,354  
                          

71,673  
                         

261,938  

8 
           

24,721  
                        

529         56,455  
        

275,099  
                        

290,385  
                      

5,978,397  

 7,011,521 365,701 504,714 62,062 590 40,459 סה"כ
 

 בין מסלולים(. ש"חאלפי  2,806ש"ח )  פיאל  4,030בסך הסכום כולל העברת זכויות עמיתים לקרן  . 1
 העברת זכויות לקרנות אחרות.  אלפי ש"ח בין מסלולים( 2,806ש"ח )אלפי  139,325של    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(   פ"אתשניתוח זכויות עמיתים  בשנת הלימודים   .2.5

 

  באוגוסט   31ליום 
2020 2021  

סך נכסים, נטו 
 ש"ח באלפי 
 

מספר 
 חשבונות

סך נכסים, נטו 
 באלפי ש"ח 

 

מספר 
 חשבונות

 

 חשבונות פעילים  49,960 4,238,044 46,920 3,624,441
 חשבונות לא פעילים  20,391 2,773,477 19,118 2,422,851
 סה"כ 70,351 7,011,521 66,038 6,047,292

     
 

 פ"א תששנה"ל   -תשלומים ומשיכות כספים )כולל העברות( מקרן ההשתלמות  .2.6
 

 ( מצרפי: ש"ח  משיכות כספים )אלפי     2.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפלגות התשלומים  )אלפי ש"ח( מצרפי  2.6.2

 

 התפלגות התשלומים )אלפי ש"ח( 

 נושא
 %-שינוי ב 31/08/2020 31/08/2021

      

 (12.21) 60,092 52,752 מענקים 
 

  (22.33) 5,826 4,525 שכ"ל  

 
  (59.72) 11,879 4,785 נלווים  

 

תשלומים  
 (20.23) 77,797 62,062 למשתלמים 

 

 

משיכות  
  10.48           331,008 365,701 כספים * 

 

 
סה"כ 

   4.64            408,805 427,763 תשלומים

 חלק עובד   
 100%חלק עובד+    89%חלק עובד + 

 סה"כ חלק מעסיק
 חלק מעסיק

 
     

משיכות 
 כספים 

מס'  
 חשבונות

 סכום
מס'  

 חשבונות

 סכום 
מס'  

 חשבונות

 סכום 
מס'  

 חשבונות

 סכום 
)אלפי 
 ש"ח( 

)אלפי 
 ש"ח( 

)אלפי 
 ש"ח( 

)אלפי 
 ש"ח( 

  - - 2,404 172,783 1,365 192,918 3,769 365,701 

 



המסלול הרגיל –קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים   
 סקירת הנהלה    

 

8 

 

 

 

 מצרפי   תמהיל התשלומים  )אלפי ש"ח(  2.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אלפי ש"ח( 113,202- 2020)שנת   ש"חאלפי  136,519 בסך ברות לקופות אחרות * כולל  הע

 דמי ניהול  .3

 שיעור דמי הניהול 

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

לשנה על הפקדות משוערכות   0.33%מי הניהול הינם בשיעור  ד  2008. מחודש ספטמבר  1/9/95  -הפקדות משוערכות החל מ
 דמי הניהול מחושבים על פי היתרה היומית הממוצעת  1.1.2011. החל מיום 01/09/08-החל מ

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

 

 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

 2021 

    
שיעור דמי הניהול שהקרן רשאית לגבות על פי הוראות 

   2.00 הדין

    שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל: 

.150 מסלול כללי     

.150   הלכהמסלול     

.150 מסלול אג"ח      
 
 
 

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

 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

 2021 

    
סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים במסלולים נוסף 

    לדמי הניהול, הינם: 

   9,366 מסלול כללי 

   260 מסלול הלכה  

   11 מסלול אג"ח  
 

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

 אלפי ש"ח -תמהיל התשלומים 

% מסה"כ   31/08/2021 נושא
 התשלומים 

 
סה"כ 

תשלומים 
 למשתלמים

62,062            
14.51   

 

 
משיכות  
            365,701 כספים*

85.49   
 

 

           427,763 סה"כ
100.00   
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 יתוח מדיניות ההשקעה  נ  .4
נכסי הקרן מושקעים במסגרת הגבולות והמגבלות שנקבעו על פי הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 

. במטרה להשיג תשואה גבוהה ככל האפשר בכל אחד מאפיקי 2012-גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב 
החלטות   המותרים.  של  ההשקעה  לעת,  מעת  המשתנים  הנתונים,  סמך  על  מתקבלות  ההשקעות  וצוות  השקעות  ועדת 

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.

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

 
 
 תאור התפתחויות בכלכלה והשפעתן על מדיניות ההשקעה של הקרן  4.1

 

התחלואה   ממצב  הושפע  הצמיחה  קצב  העולמית.  בכלכלה  התאוששות  נמשכה  האחרונה  השנה    Covid-19במהלך 

סייעה להתגבר על התחלואה, להסיר מגבלות ולתמוך בפעילות הכלכלית.    2021נות שונות. הפצת החיסון בתחילת  במדי

המדינות המפותחות נהנו הראשונות ממתן חיסון, כאשר בחלק מהמדינות המתפתחות קצב ההתחסנות נותר נמוך, מה  

ם גלי התחלואה מבלי להטיל סגרים ומגבלות שפגע בפעילות הכלכלית שלהן. במקביל, מדינות רבות למדו להתמודד ע

 מחמירות, מה שהפחית פגיעה בכלכלה בגלי התחלואה האחרונים. 

בעדכון שפרסמה בחודש אוקטובר קרן המטבע הבינלאומית היא הורידה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית לשנת 

. הקרן הורידה 4.9%- ל  2022-חזית לשנתבתחזית מחודש יולי והותירה ללא שינוי את הת  6.0%מרמה של    5.9%- ל  2021

. למדינות המתפתחות עלתה 4.5%- ל  2022-והעלתה לשנת  5.2%-ל   2021את תחזיות הצמיחה למדינות המפותחות לשנת  

 .  5.1%- ל 2022-וירדה ל 6.4%- ל  2021-התחזית ל

ש בתחומים  חברות  דיווחי  התרבו  העולמית.  האספקה  בשרשרת  וחסרים  לעיכובים  גרמה  ובמדינות  התחלואה  ונים 

שונות על פגיעה בפעילות וירידה בתפוקות ובמכירות בגלל מחסור בחומרי גלם ובמוצרים בתהליך הייצור. קשיים אלו  

לאחרונה  ואף  התחלואה  בעקבות  הבינלאומית,  התיירות  בענף  בפרט  בפעילות בתחום השירותים,  להאטה  התווספו 

 על רקע מחסור מסתמן לקראת החורף. נרשמה עלייה חדה במחירי סחורות האנרגיה בעולם 

 
 

 מסלול כללי  4.2

 מדיניות ההשקעה: . א

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

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

 תשואה על האי סחירות.  תיק הנכסים לענפים שונים תוך פיצוי 

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

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

 התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים(.

 

 ות וני"ע המירים : ביצוע השקעה במני

ירד  הסיני    CSI300  -שווקי המניות בעולם הראו התאוששות. למעט מדד הבסיכום התקופה הנסקרת,   -ב  אשר 

-ומדד המניות הכללי עלו  ב  125בארץ מדד ת"א  , בכל שווקי המניות העיקריים בעולם נרשמו עליות חדות.  0.02%

בהתאמה,   24.4%  -ו  29.2%- עלו ב  DOW JONES- ומדד ה   S&P500-בארה"ב, מדד הבהתאמה.    29%-וב  27.8%

. באסיה ובשווקים  22.3%-הגרמני עלה ב  -DAXוה  35%-הצרפתי עלה  ב  CAC-ה  28.5%-עלה ב  STOXX600-מדד ה

 . 21.4%-היפני עלה ב  Nikkei-ומדד ה 18.8%- עלה ב MSCI EM-המתעוררים, מדד ה

ולם בעקבות נגיף הקורונה ושינויים שקורים בשווקי ההון עם הירידה בתחלואה שפקדה את אוכלוסיית הארץ והע

וועדת ההשקעות  במהלך שנת תשפ"א    בארץ ובעולם מעודכנת מדיניות ההשקעות, מעת לעת בהתאם להתפתחויות.

בכדי להתאימה לשינויים שחלו בשוק. באופן הדרגתי    במסלול הכללי וזאתאת מדיניות ההשקעות  פעמיים  עידכנה  

   .האג"ח הממשלתי והקונצרניהחשיפה באפיק  הקטנתשיפה באפיק המנייתי על חשבון החהוגדל שיעור 
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 ביצוע השקעה בקרנות השקעה והשקעות ריאליות: 

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

השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות המשיכה החברה במאמציה להרחבת     ההשקעות,

 .בלתי סחירות והלוואות מותאמות

 

מיליון ש"ח בתחילת השנה  657-היקף שווי ההשקעות האלטרנטיביות הלא סחירות במסלול הכללי  עלה מסך של כ

סוף תקופת הדוח לעומת  מנכסי המסלול הכללי ל  14.77%-מיליון ש"ח לסוף תקופת הדוח ומהווים כ   1,007- לסך של כ

)ראה פירוט ההשקעות בדוח  בתחילת התקופה וזאת כתוצאה מביצוע השקעות נוספות בשנה האחרונה   10.89%-כ

 נכס בודד כפי שמפורסם באתר החברה(.

 

 השינויים העיקריים בהרכב נכסי המסלול הינם:  . ב

ליום   נטו  המסלול  של    31.8.2021נכסי  לסך  לעומת    6,807,577הסתכמו  ש"ח  ליום   5,874,726אלפי  ש"ח  אלפי 

ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר מתשואה נומינלית ברוטו של   מיליון  933-. גידול של כ 31.8.2020

 מיליון ש"ח.  62-בתוספת צבירה חיובית, נטו של כ 14.98%

מסך נכסי המסלול לסוף תקופה    76.77%- נכסי המסלול כוללים  בעיקר השקעה בניירות ערך סחירים המהווים כ

 מסך נכסי המסלול לתחילת תקופה.    78.22%-לעומת כ

 נכסי החוב הסחירים כוללים השקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני סחיר. 

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

 המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות".

הסחיר באפיק  כוללות   אחרות  בעיקר  השקעות  סל,  בקרנות  נאמנותו  השקעה   כ  קרנות    מהאפיק(   95%-)מהוות 

 .מהאפיק( 92%-)מהווים כ קרנות הון סיכוןו ובאפיק הלא סחיר בעיקר השקעה בקרנות השקעה

לעמיתים    הלוואות  מותאמות,  הלוואות  סחיר,  בלתי  קונצרני  מאג"ח  מורכב  סחירים  שאינם  חוב  נכסי  סעיף 

סעיף נכסי חוב שאינם סחירים מורכב מאג"ח קונצרני בלתי סחיר, הלוואות מותאמות, הלוואות  ופיקדונות בבנקים.   

בסופה. מגמה זו   3.03%  -בתחילתה ל   3.88%ל  במהלך השנה משיעור ש   קטן.  סעיף זה  פיקדונות בבנקיםלעמיתים  ו

והאג"ח אשר חלקם הושקעו מחדש  , הלוואות מותאמות נבעה מפירעונות בהתאם ללוחות הסילוקין של הפיקדונות

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

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

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

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

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  . ג

 הרכב ההשקעות  מדיניות   

 שינוי  31/08/2020 31/08/2021 31/08/2020 31/08/2021 מסלול כללי

50%-38% מניות   27%-39% 45% 36% 9% 

 3% 13% 16%     מתוך זה מניות ישראל

 7% 22% 29%     מתוך זה מניות זרות 

20%-12% אגרות חוב ממשלתיות   15%-25% 16% 18% -2% 

27%-15% אגרות חוב קונצרניות   26%-38% 18% 26% -8% 

10%-0% מזומנים ופקדונות   2%-12% 4% 5% -1% 

20%-10% השקעות אלטרנטיביות   8%-18% 17% 15% 2% 

   100% 100%     סה"כ

 9% 32% 41%     חשיפה למטבע חוץ

25%-13% גידור  10%-22% -23% -14% -9% 

 0% 18% 18%     חשיפה למטבע חוץ נטו 
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 הלכה מסלול  . 4.2

 מדיניות ההשקעה:  . א

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

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

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

 או יקבעו מעת לעת על ידי הנהלת החברה. 

 ביצוע השקעה בקרנות השקעה והשקעות ריאליות: 

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

עפ"י  החבר ההשקעות, כלכלה  מכון  באישור  ההלכתיים  גם במסלולים  סחירות  בלתי  השקעות  לבצע  החלה  ה 

 הלכה בראשות הרב אריה דביר.

 ביצוע השקעה במניות וני"ע המירים : 

- ב  אשר ירד  הסיני    CSI300  -שווקי המניות בעולם הראו התאוששות. למעט מדד הבסיכום התקופה הנסקרת,  

ומדד המניות הכללי עלו    125בארץ מדד ת"א  ריים בעולם נרשמו עליות חדות.  , בכל שווקי המניות העיק0.02%

הבהתאמה.    29%-וב  27.8%-ב מדד  ה  S&P500-בארה"ב,  ב   DOW JONES-ומדד    24.4%  -ו  29.2%-עלו 

. 22.3%-הגרמני עלה ב  -DAXוה  35%-הצרפתי עלה  ב  CAC-ה  28.5%-עלה ב  STOXX600-בהתאמה, מדד ה

 . 21.4%-היפני עלה ב Nikkei-ומדד ה 18.8%-עלה ב MSCI EM-ובשווקים המתעוררים, מדד הבאסיה 

עם הירידה בתחלואה שפקדה את אוכלוסיית הארץ והעולם בעקבות נגיף הקורונה ושינויים שקורים בשווקי  

ועדת  ובמהלך שנת תשפ"א    ההון בארץ ובעולם מעודכנת מדיניות ההשקעות, מעת לעת בהתאם להתפתחויות.

בכדי להתאימה לשינויים שחלו בשוק.    במסלול ההילכתי וזאתאת מדיניות ההשקעות  פעמיים  ההשקעות עידכנה  

הדרגתי   שיעור  באופן  חשבון  הוגדל  על  המנייתי  באפיק  באפיק    הקטנתהחשיפה  הממשלתי  החשיפה  האג"ח 

 .  והקונצרני

 השינויים העיקריים בהרכב נכסי המסלול הינם:  . ב

נטו  המסלול  של    31.8.2021ליום    נכסי  לסך  לעומת    196,765הסתכמו  ש"ח.  ליום   164,562אלפי  ש"ח  אלפי 

מיליון ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר מתשואה נומינלית ברוטו של    32-. גידול של כ31.8.2020

 מיליון ש"ח.  16-בתוספת צבירה חיובית, נטו של כ 9.48%

בעיקר   כוללים  כנכסי המסלול  המהווים  ערך סחירים  בניירות  לתחילה   93.64%-השקעה  נכסי המסלול  מסך 

 לסוף תקופה.   90.55%לעומת 

 נכסי החוב הסחירים כוללים השקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני סחיר. 

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

 "סיכון המנפיק" וכן את "סיכון הנזילות". 

 וקרנות נאמנות .   קרנות סלבאפיק הסחיר, השקעה  בבעיקר השקעות אחרות כוללות  

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

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

 תשלומים לעמיתים המושכים את כספם או המבקשים להעביר את כספם לקרנות אחרות. 
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 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  . ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אג”חמסלול  . 4.3

 מדיניות ההשקעה: . א

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

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

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

 

 השינויים העיקריים בהרכב נכסי המסלול הינם:  . ב

. 31.8.2020אלפי ש"ח ליום  8,004אלפי ש"ח. לעומת  7,179  הסתכמו לסך של 31.8.2021נכסי המסלול נטו ליום 

אלפי ש"ח    993מצבירה שלילית, נטו של    אלפי ש"ח בהון צבור של נכסי המסלול, הנובע בעיקר  825-של כ  קיטון

 . 2.40%תשואה נומינלית ברוטו של  ובתוספת

מסך נכסי המסלול   72.91%- נכסי המסלול כוללים בעיקר השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני סחיר המהווים כ

תל בונד וקרנות    קרנות סלב  כמו כן משקיע המסלול.  לתחילת התקופה  84.55%-לעומת שיעור של כ  לסוף תקופה

לתחילת    6.71%-לסוף תקופה לעומת שיעור של כמסך נכסי המסלול    12.24%-נאמנות אג"ח סחירות המהוות כ

 התקופה. 

 

 להלן ריכוז תמהיל ההשקעות של המסלול:  . ג

 הרכב ההשקעות  מדיניות   

 שינוי  31/08/2020 31/08/2021 31/08/2020 31/08/2021 מסלול ללא מניות 

 ממשלתיות אגרות חוב  

0%-100% 

61% 61% 0% 

 2% 32% 34% אגרות חוב קונצרניות 

 2%- 7% 5% מזומנים ופקדונות 

  100% 100% סה"כ

 0% 2%      חשיפה למטבע חוץ

 0% 0%      גידור

 0% 2%      חשיפה למטבע חוץ נטו 

 

 

 

 

 

 הרכב ההשקעות  מדיניות   

 שינוי  31/08/2020 31/08/2021 31/08/2020 31/08/2021 מסלול הלכתי 

50%-28% מניות   27%-39% 45% 36% 9% 

 1% 12% 13%    מתוך זה מניות ישראל

 8% 24% 32%    מתוך זה מניות זרות 

32%-22% אגרות חוב ממשלתיות   21%-31% 25% 28% -3% 

28%-16% אגרות חוב קונצרניות   28%-40% 22% 29% -7% 

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

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

   100% 100%     סה"כ

 9% 25% 34%     חשיפה למטבע חוץ

25%-13% גידור  9%-21% -13% -4% -9% 

 1%- 21% 20%     חשיפה למטבע חוץ נטו 
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 יהול סיכוניםנ  .5
לעניין פירוט מדיניות ניהול הסיכונים ותיאור תהליכי העבודה,  ראה חלק ג' סעיף יב' בדוח עסקי תאגיד של החברה  

 אופן זיהוי הסיכונים והבקרות הקיימות בחברה.

 סיכון נזילות  . 5.1

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

 להפסד כתוצאה מחשיפה לגורמי סיכון מועטים .

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

לצורך משיכת זכויות עמיתים. היקף ההשקעה צרכי הנזילות של הקרן מתבטאים בעיקר בהחזקת נכסים נזילים  
של   הנכסים  בתמהיל  משינוי  כתוצאה  והן  הנזילות  צרכי  פי  על  הן  כאמור  לעת  מעת  משתנה  הנזילים  בנכסים 

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

 נכסים באופן קל ומהיר.לממש 

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

 

 2021באוגוסט  31ליום  

מסלול   מסלול כללי  
 הלכה

מסלול  
 אג”ח 

 ש"ח( נכסים, נטו )באלפי   
      

 7,141  193,570  5,526,979 נכסים נזילים וסחירים 
 8  -   22,423 מח"מ עד שנה

 34  26  183,887 מח"מ מעל שנה
 (4)  3,169  1,074,288 אחרים 

 6,807,577  196,765  7,179 

 

 

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

   
באוגוסט   31ליום    

2021 

   % 

 
   130.96 מסלול כללי 

   213.17 הלכהמסלול  

   99.47 מסלול אג"ח
  

 
 יחס נזילות  .5.1.3

 . לעיל   2.1ראה סעיף  

 

 .  סיכוני שוק 5.2

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

 ה עפ"י המגמות.  הצפויים בשיעורי התשואה והריבית ובוחנת שינויים באפיקי ההשקע
אומדן הסיכונים והחשיפות מתייחס למודלים הכלכליים בהיבט לפוטנציאל הרווח ביחס לסוג נייר הערך )אגרות 
למגמת  בהתאם  הון  הפסדי  ו/או  רווחי  להניב  עשויים  כלכליים  בפרמטרים  החלים  שינויים  כאשר  מניות(,  חוב, 

 התשואה.
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 סיכון מדד וסיכון מטבע   . 5.2.1

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

ים שאינם הן באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן במטרה לשמור על הערך הריאלי של ההשקעה והן באפיק
צמודים וזאת בתקופות בהן הצפי והערכות המאקרו כלכליות תומכים באפשרות לתשואה עודפת באפיקים 
חלופיים לאפיק הצמוד למדד. בנוסף מבוצעת השקעה במניות בארץ )ללא הצמדה( ובחו"ל )שינוי שווין ההוגן  

לניתוחים מיקרו כלכליים של    כפוף בין היתר לשינויים בשערי החליפין(. ההשקעה במניות נבחנת בהתאם
 חברות ובהתחשב בתנאים מאקרו כלכליים ובפוטנציאל הענפי של המגזר הרלוונטי. 

היקף ההשקעה בהתאם לבסיסי ההצמדה של הנכסים נקבע אם כן על ידי ועדת ההשקעות של הקרן בהתאם  
ים החלים בשוק ההון ית הסיכון ובכפוף למגמות והשינויילהערכות ושיקולים כאמור בכפוף לשקלול פרמ

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

היקף ההשקעה בנכסים צמודי המט"ח ו/או במט"ח הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו נקבע בהתאם לשיקולים 
דולר בארץ עשוי להיות הנגזרים מתנאים מאקרו כלכליים והשינויים החלים בשווקי ההון והכספים. שער ה

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

 ביחס למדינה וכן מתנועת הון בתקופות שונות.   השפעה נוספת עשויה לנבוע משינוי דירוג של חברות האשראי  

 
 
 

 2021באוגוסט  31ליום  

מסלול   מסלול כללי  
 הלכה

מסלול  
 אג”ח 

 נכסים, נטו )באלפי ש"ח(  
      נכסים לפי בסיס הצמדה 

 4,150  94,831  2,371,607 ללא הצמדה
 2,872  37,056  1,186,329 בהצמדה למדד המחירים לצרכן 

 157  64,878  3,249,641 במטבע חוץ או בהצמדה אליו 
 7,179  196,765  6,807,577 סך נכסי המסלול, נטו 

      

חשיפה לנכסי הבסיס באמצעות  
 מכשירים נגזרים במונחי דלתא 

  

   

      
     -                   -                (101,771) ללא הצמדה

     -               (25,526)  (1,565,369) בהצמדה אליו במטבע חוץ או 

 7,179  171,239  5,140,436 סך הכל
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 סיכון ריבית . 5.2.2

ההשקעה באגרות חוב סחירות וגם באגרות חוב בלתי סחירות עשויה לגלם סיכון הנובע משינוי החל בתשואה 
עשוי להשתנות לרעה מחיר הנכס )עליית התשואות בשוק( או לחילופין להשתנות  לפדיון בשוק אשר בגינה  

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

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

 

 

 2021באוגוסט  31ליום  תשואת תיק ההשקעות 
ניתוח רגישות לשינוי בשיעורי  

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

 1.29 ( 1.17) מסלול כללי 
 1.77 ( 1.62) מסלול הלכה 
 3.40 ( 3.10) מסלול אג"ח 

 

 

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

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

בשיעור   (2) משינוי  כתוצאה  ישיר  באופן  מושפע  שערכם  הסעיפים  את  רק  כולל  הרגישות  ניתוח 
 הריבית.

 

 

 
 . פירוט החשיפה לענפי המשק עבור השקעות במכשירים הוניים 5.2.3

 מסלול כללי 

 
 2021באוגוסט    31  ליום  

 
נסחרות 
במדד 

 125ת"א  

יתר 
אחוז מסך   סך הכל בחו"ל  לא סחיר  המניות

 הכל 

 )%( - ב   אלפי ש"ח  
        ענף משק

  12.51  218,662 38,821 - - 179,841 בנקים
 3.74  65,415 -  - 2,112 63,303 ביטוח
 -   -  - -  -  - ביומד

  16.90  295,514 246,170 6,422 5,199 37,723 טכנולוגיה 
  32.62  570,244 301,756 9,942 59,564 198,982 מסחר ושירותים

 13.00  227,309 9,538 -  22,502 195,269 נדל"ן ובינוי
 18.58  324,853 29,263 78,389 41,890 175,311 תעשיה 
 2.64  46,208 0 - 17,713 28,495 נפט וגז

              
 100.00  1,748,205 625,548 94,753 148,980 878,924 סך הכל 
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 .  סיכוני אשראי 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  

מפרמיית   הנובע  הממשלתי  לאג"ח  מעבר  תשואה  תוספת  דורשת  הקרן  מותאמות,  בהלוואות  או  קונצרני  באג"ח 
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    Aרה שמדורגות  הקרן , בהתאם למדיניותה, משקיעה מעת לעת בשוק הראשוני באג"ח עם ביטחונות, בחב
בעלות  לענף,  התייחסות  פיננסי,  ניתוח  כגון:  הסיכון  ובדיקת  להערכת  ובכפוף  כלל  מדורגת  שאינה  חברה  לרבות 

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

ושטרי הון בבנקים בעלי הון עצמי  נמוך. לאור   כמו כן, וועדת השקעות קיבלה החלטה לא להשקיע בפקדונות צמודים
זאת, ההשקעה בפיקדונות הצמודים למדד ו/או השקעה  בשטרי הון ואג"ח לא סחירות בוצעה עפ"י החלטת ועדת 

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

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקום גיאוגרפי  . 5.3.1

 

 2021באוגוסט  31ליום  

 מסלול אג”ח   מסלול הלכה  מסלול כללי  

 אלפי ש"ח  
      נכסי חוב בארץ

 5,237  72,557  1,912,086 סחירים
 42  26  206,310 שאינם סחירים

 5,279  72,583  2,118,396 סה"כ נכסי חוב בארץ
      נכסי חוב בחו"ל 

 -   -   44,531 סחירים
 -   -   -  שאינם סחירים

 -   -   44,531 סה"כ נכסי חוב בחו"ל 
 

  
   

 5,279  72,583  2,162,927 סה"כ נכסי חוב 
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 חלוקת  נכסי חוב לפי דירוג   5.3.2

 פירוט נכסי חוב בחלוקה לדירוגים בארץ .א

 

 

 בחו"ל   לדירוגיםפירוט נכסי חוב בחלוקה  . ב 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021באוגוסט  31ליום  

 מסלול אג”ח   מסלול הלכה  מסלול כללי  

 אלפי ש"ח  
 

     
      נכסי חוב סחירים בארץ

 4,092  47,989  1,087,757 אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 

      בדירוג: 
AA  972  21,879  698,403 ומעלה 

BBB עד A  104,860  2,675  150 
 BBB 10,764   -  7- נמוך מ 

 16  14  10,302 לא מדורגים 
 5,237  72,557  1,912,086 סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ 

 
  

   

   נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
   

אגרות חוב קונצרניות ופקדונות בבנקים 
   ומוסדות פיננסים בדירוג: 

   

AA  21  -   44,470 ומעלה 
BBB עד A  14,824  26  21 

 -   -   1,428 לא מדורגים 
 -   -   25,226 הלוואות לעמיתים
 -   -   120,362 הלוואות לאחרים

 42  26  206,310 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
      

 5,279  72,583  2,118,396 סה"כ נכסי חוב בארץ
      

     -                   0  5,323 נכסי חוב בדירוג פנימי- מזה 

      נכסי חוב סחירים בחו"ל

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים 
 בדירוג: 

     

BBB  25,919  
 -   - 

 -   -   BBB 18,612  - נמוך מ 
 

     
 -   -   44,531 סך הכל נכסי חוב סחירים  בחו"ל 
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 ששימשו בקביעת השווי ההוגןשיעורי הריבית  . 5.3.3

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

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

 . 2021באוגוסט  31להלן טבלת הריביות הממוצעות המשוקללות בגין כל אחת מקבוצות הדירוג, נכון ליום 

 

 נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג
 

 2021באוגוסט  31ליום 
 

  מסלול אג"ח  מסלול הלכה מסלול כללי  
  אחוזים  

 
AA   0.89 -  0.30 ומעלה  

A 0.24  - 0.23  
 

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

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021באוגוסט    31ליום   מסלול כללי 

 אחוז מסה"כ  סכום 

 באחוזים   אלפי ש"ח  

נכסי חוב סחירים ושאינם 
 סחירים 

   

    ענף משק

 17.37  375,934 בנקים

   6.84    147,920 ביטוח

 0.01  125 ביומד

 0.43  9,354 טכנולוגיה 

 9.60  207,644 מסחר ושירותים

 7.91  171,059 נדל"ן ובינוי

 5.27  113,983 תעשיה 

 1.11  23,925 נפט וגז

 1.17  25,226 הלוואות לעמיתים 

 50.29  1,087,757 אג"ח ממשלתי

סך הכל נכסי חוב סחירים 
 100.00  2,162,927 ושאינם סחירים 
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 2021באוגוסט    31ליום   מסלול הלכה
 אחוז מסה"כ  סכום 
 באחוזים   אלפי ש"ח  

    נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים  

    ענף משק

 13.71  9,964 בנקים

 6.43  4,665 ביטוח

 2.83  2,051 מסחר ושירותים

 7.80  5,658 נדל"ן ובינוי

 2.69  1,951 תעשיה 

 0.42  305 נפט וגז

 66.12  47,989 אג"ח ממשלתי
נכסי חוב סחירים ושאינם    סך הכל

 100.00  72,583 סחירים 

 
 
 

 2021באוגוסט    31ליום   מסלול אג"ח
 אחוז מסה"כ  סכום 
 באחוזים   אלפי ש"ח  

    נכסי חוב סחירים ושאינם סחירים  

    ענף משק

 6.92  365 בנקים

 4.91  259 ביטוח

 0.11  6 טכנולוגיה 

 4.11  217 מסחר ושירותים

 3.35  177 ובינוינדל"ן  

 2.33  123 תעשיה 

 0.76  40 נפט וגז

 77.51  4,092 אג"ח ממשלתי
סך הכל נכסי חוב סחירים ושאינם  

 100.00  5,279 סחירים 
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 סיכונים גיאוגרפיים     5.4

 מסלול כללי 

 

 מסלול הלכה

 

 2021באוגוסט  31ליום  

אגרות חוב   
 ממשלתיות 

אגרות חוב  
קרנות   קרנות סל  מניות קונצרניות

 נאמנות
השקעות  

 אחרות 

סה"כ  
חשיפה  
 מאזנית

נגזרים  
במונחי  
 דלתא  

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

                  

 133,418 - 133,418 20,103 - 40,732 -  24,594 47,989 ישראל 

 46,912 (955) 47,867 46 148 47,673 -  -  -  ארה"ב 

 828 -  828 -  - 828 -  -  -  בריטניה 

 6,497 -  6,497 -  - 6,497 -  -  -  סין 

 3,379 -  3,379 -  246 3,133 -  -  -  גרמניה 

 4,776 -  4,776 -  1,502 3,274 -  -  -  אחר 

 195,810 (955) 196,765 20,149 1,896 102,137 - 24,594 47,989 סך הכל 

 

 

 מסלול אג"ח 

 

 2021באוגוסט  31ליום  

אגרות חוב   
 ממשלתיות 

אגרות חוב  
קרנות   קרנות סל  מניות קונצרניות

 נאמנות
השקעות  

 אחרות 

סה"כ  
חשיפה  
 מאזנית

נגזרים  
במונחי  
 דלתא  

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

                  

 7,048 -  7,048 1,021 - 748 -  1,187 4,092 ישראל 

 13 - 13 - 13 - -  -  -  ארה"ב 
 118 - 118 - 118 - -  -  -  אחר 
סך  
 7,179 - 7,179 1,021 131 748 0 1,187 4,092 הכל

 

          
 2021באוגוסט  31ליום  

אגרות חוב   
 ממשלתיות 

אגרות חוב  
קרנות   קרנות סל  מניות קונצרניות

 נאמנות
השקעות  

 אחרות 

סה"כ  
חשיפה  
 מאזנית

נגזרים  
במונחי  
 דלתא  

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

          
 3,839,273 (101,771) 3,941,044 863,186 10,548 - 1,099,777 879,776 1,087,757 ישראל 

 963,288 449,287 21,221 - ארה"ב 
          

6,072  
344,584 1,784,452 (32,987) 1,751,465 

 65,000 -  65,000 -  - 21,171 38,187 5,642 - בריטניה 

 237,992 -  237,992 6,757 12,225 171,531 38,189 9,290 -  סין 

 93,053 -  93,053 -  9,433 14,276 60,967 8,377 -  גרמניה 

 686,036 -  686,036 292,138 201,075 131,025 61,798 -  -  אחר 

 6,672,819 (134,758) 6,807,577 1,506,665 239,353 1,301,291 1,748,205 924,306 1,087,757 סך הכל 
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 . סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים .55

סיכוני התאגיד הינם בעיקר סיכונים ענפיים, הנובעים מסיכון של הרגולטור ומסיכוני מיקרו מקרו. אשר באים לידי 
ירידות בשווקים הפיננסיים כגון    –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

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

לאור   בשנים האחרונות  במיוחד  עולה  פעילות ההשקעות. סיכון תפעולי  ובביצוע  ברישום חשבונאי  שינויים אנוש 
חוזרים ונשנים בהוראות הרגולטור. הוראות אלה מחייבות שינויים מרחיקי לכת במערכות מיכון תוך מתן לוחות 
זמנים קצרים למדי ליישומם ביחס לאפשרויות המיכון ולבדיקות הקבלה הנדרשות. סיכון משפטי הינו תולדה של 

האמצ בכל  נוקטים  התפעול  ומנהל  הקרן  הנהלת  תפעולי.  ככל סיכון  הסיכונים  להקטנת  לרשותם  העומדים  עים 
 שאפשר כגון הפעלת מערכת בקרות, הפרדת סמכויות, הפרדת סביבות מיכון ורוטציות. 

 

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

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

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

 

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

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

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 

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

 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   2017החליטה הנהלת החברה לבצע סקר ציות לשנת  כמו כן  
לאחר שהורחב גם להוראות שפורסמו   2019לדירקטוריון בחציון הראשון לשנת   . סקר הציות הוגש    2012בשנת  
והתאמ  2018בשנת   תיקון  בעיקר  שכוללים  הסקר  ממצאי  ליישום  אחראי  האכיפה  ממונה  להוראות  .  נהלים  ת 

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

זו, בוחן הממונה   ואלו אינם, ובאילו תחומים יש מקום לשפר את התשתית הקיימת בחברה. במשולב עם בדיקה 
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.   ות המלצות לטיפול הכולל הטעונים טיפול ושיפור ורשימת 

   

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

)ראה הרחבה  בנושא בחלק ג' סעיף יב'  בדוח עיסקי   שנסקרו בפרק  בהתמודדות עם הסיכונים בתחום ההשקעות  
 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 *  
     

 
 
 

העמיתים   *  תפעול  בתחום  בספקים  תפעול    –תלות  למערכת  בנוגע  תלויה  היא  בו  ספק  ההשתלמות לחברה  קרן 
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

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

 המסלול הרגיל   -רי סמינרים ומפקחיםלמורים תיכוניים, מון השתלמות רק
 
 
 

 כספיים  חותדו
 
 
 

 2021באוגוסט  31ליום 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 המסלול הרגיל   -כוניים, מורי סמינרים ומפקחיםתים  קרן השתלמות למורי
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

  עמוד

 בון המבקריםחשי ה דוח רוא  3

 ספי הכל המצב דוחות ע 4-6

   דוחות הכנסות והוצאות 7-10

   ת על השינויים בזכויות העמיתיםחודו 11-14

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 לי כל – 1ור בא 15

 חשבונאיתמדיניות  - 2ור בא 16-20

 חייבים ויתרות חובה – 3ור בא 21

 חוב סחירים  סינכ – 4באור  22

 ם נכסי חוב שאינם סחירי – 5באור  23

 מניות  – 6באור  24

 חרות השקעות א  – 7באור  25-27

 תזכו -ותזכאים ויתר – 8באור  27-28

 חרות הכנסות א  -9 באור 29

 דמי ניהול  –10 אורב 29

   ירותהוצאות יש -11 באור 30-31

 תתשואו –12 רואב 31

 םבעלי עניין וצדדים קשורי םקאות עסיתרות וע – 13באור  32

    מיסים -14באור  33

 ויות תלויותהתחייב – 15באור  34-38

 ומידע נוסף השקעותניהול  – 16ור בא 38
 







רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

============================= == 
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5 

 

 ליםלפי מסלו דוחות על המצב הכספי

 

  
        

 
 2021באוגוסט  31ום יל 

 

 
 לי מסלול כל

  

מסלול 
מסלול    הלכה 

   מאוחד   אג”ח 

 ח "אלפי ש  

  רכוש שוטף
               

  310,314  973  15,381  293,960  מזומנים  מזומנים ושווי

  *  29,685  -  2,631  29,663  חייבים ויתרות חובה 

 
 323,623  18,012  973  339,999  

 
         

          השקעות פיננסיות 

  2,034,411  5,237  72,557  1,956,617  חוב סחירים  סינכ

  206,378  42  26  206,310  נכסי חוב שאינם סחירים 

  1,748,205  -  -  1,748,205  מניות 

  2,688,816  931  106,192  2,581,693  השקעות אחרות 

  6,677,810  6,210  178,775  6,492,825  סך כל השקעות פיננסיות 

 
         

 
         

  7,017,809  7,183  196,787  6,816,448  סך כל הנכסים 

 
         

  6,288 *   4  22  8,871  כות ות זויתרזכאים 

           

  7,011,521  7,179  196,765  6,807,577  זכויות העמיתים 

 
         

יות התחייבוסך כל ה
 וזכויות העמיתים

 
6,816,448  196,787  7,183  7,017,809  

 

 . אזן המאוחדש"ח קוזזה במ פיאל 2,609בסך  םיסלולמ יןב תהדדיו"ז יתרת ח  * 
 
 

 הכספיים.  חלק בלתי נפרד מהדוחותורים המצורפים מהווים אהב

 

 

 



רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

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

 ל מסלול הרגיה  -ומפקחים ריםמורי סמינם, ימורים תיכונין השתלמות לקר
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 יםלולסמ  יפל צב הכספיעל המוחות ד

 

 2020סט באוגו 31 םולי 

  מסלול כללי  
מסלול 

 מאוחד  ח ”ל אגלומס  הלכה 
  ח ש" יאלפ 

         רכוש שוטף
  259,639  471  8,096  251,072 נים ם ושווי מזוממנימזו

  *  26,642  93  2,298  26,520 ה חוברות  ם ויתחייבי

 277,592  10,394  564  286,281  

         
         יננסיות ות פהשקע

  2,354,314  6,771  75,826  2,271,717 רים וב סחיסי ח כנ
  234,314  38  34  234,242 אינם סחירים ב שוח נכסי 

  1,445,980  5  398  1,445,577 ת יונמ
  1,885,977  630  78,151  1,807,196 רות חות א השקע

  5,920,585  7,444  154,409  5,758,732 יות ת פיננסועסך כל השק

         

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

         
  *  159,574  4  241  161,598 זכות ויתרות ים זכא

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

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

         
 
 
 וחד. המא במאזן  זהוזאלפי ש"ח ק  2,269בסך  וליםמסל ת בין יתרת חו"ז הדדי * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

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

 ל מסלול הרגיה  -ומפקחים ריםמורי סמינם, ימורים תיכונין השתלמות לקר
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 יםמאוחד תת והוצאווסנהכ ותחוד

 
 

   
 באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום 

   
2021   2020  2019 

 אלפי ש"ח   באור 

   הכנסות )הפסדים( 
  

   

   
  

   
 1,763  (4,955)  455   ממזומנים ושווי מזומנים * 

     
   

     מהשקעות
   

 84,308  31,719  58,474   מנכסי חוב סחירים 

 12,157  3,337  12,844   ינם סחירים  מנכסי חוב שא 

 33,205  20,816  395,435   ממניות 

 28,234  226,226  450,918   מהשקעות אחרות 

 157,904  282,098  917,671   ההכנסות מהשקעות סך כל 

     
   

 246  167  244  9 הכנסות  אחרות, נטו 

     
   

 159,913  277,310  918,370   סך כל ההכנסות  

     
   

     הוצאות
   

 7,867  8,336  9,637  10 דמי ניהול 

 9,376  11,686  16,703  11 רות ת ישיהוצאו

 2,520  2,842  4,752  14 מיסים 
        

 19,763  22,864  31,092   סך כל ההוצאות 

   
     

 140,150  254,446  887,278  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

        
 

 
 .כולל הפרשי שער מט"ח *
 

 ם. חות הכספיימהדונפרד  תיחלק בל מהווים  פיםרוצהמ  םיהבאור
 



רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

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

 ל מסלול הרגיה  -ומפקחים ריםמורי סמינם, ימורים תיכונין השתלמות לקר
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 לפי מסלולים הכנסות והוצאות ותדוח

 
 
 

 2021באוגוסט   31לשנה שהסתיימה ביום   

 
 

מסלול 
  כללי 

מסלול 
 הלכה 

מסלול  
  אג"ח

 מאוחד

 
 

 אלפי ש"ח 

            הכנסות  )הפסדים( 

        
 455  (1)  (42)  498 *  ממזומנים ושווי מזומנים

        

        תקעומהש

 58,474  134  1,533  56,807 מנכסי חוב סחירים 

 מנכסי חוב שאינם סחירים 
12,836 

 
5  3  12,844 

 395,435  -  (15)  395,450 ממניות 
 450,918  45  15,059  435,814 מהשקעות אחרות 

 כנסות מהשקעות ל ההסך כ
900,907 

 
16,582  182  917,671 

 
  

     
 244   -                24  220 נטו  הכנסות אחרות,

        

 918,370  181  16,564  901,625 סך כל ההכנסות  

        
        הוצאות

 9,637  11  260  9,366 דמי ניהול 
 16,703  2  167  16,534 הוצאות ישירות 

         4,752  -  104  4,648 מיסים 
 31,092  13  531  30,548 ת ההוצאוסך כל 

       
        

עודף הכנסות על הוצאות  
 887,278  168  16,033  871,077 לתקופה

         
 

 .מט"ח רשע רשיהפלל  וכ *
 ות הכספיים. רד מהדוחבלתי נפם חלק ים מהווירים המצורפ אוהב

 
 



רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

============================= == 
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 לפי מסלולים ותסות והוצאכנה ותדוח
 
 
 

 2020באוגוסט  31ום יימה בשהסתי נהלש  

  הלכה ולמסל  לי לל כמסלו  

ל מסלו 
 דחמאו   ח ”אג

 לפי ש"ח א 

         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 יםם סחירמנכסי חוב שאינ

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

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

         

  167  -  20  147 ות, נטו ת 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 יצאוה

  2,842  -  90  2,752 מיסים
  22,864  14  402  22,448 וצאות סך כל הה

         

         
  254,446  59  4,936  249,451 ופהכנסות על הוצאות לתקף העוד

 
 .ט"חשי שער מכולל הפר *

 
 
 
 
 
 

 ם. חות הכספייונפרד מהד  לתיק בלווים חפים מה רהמצו  םיהבאור
 
 



רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

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

 ל מסלול הרגיה  -ומפקחים ריםמורי סמינם, ימורים תיכונין השתלמות לקר
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 לוליםלפי מס תאווצות וההכנס ותדוח
 
 
 

 2019וסט באוג 31ביום  לשנה שהסתיימה 

  הלכהמסלול   לי לכ לולסמ 

מסלול 
 מאוחד  ח ”אג

 אלפי ש"ח  

         הפסדים( ות )הכנס

         

  1,763  (4)  (73)  1,840 *  םנימו מז ושווימזומנים מ

         

         ות מהשקע

  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 מהשקעות הה לכ סך

         

  246  -  21  225 ו נסות 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 ות צאו הה לסך כ

         

         
  140,150  262  1,212  138,676 הסות על הוצאות לתקופהכנ ףעוד

 
 

 .ט"חער מש  ישפרכולל ה *
 
 
 

 נפרד מהדוחות הכספיים. חלק בלתי הווים רפים מצוהמם  ריאוהב
 
 
 



רה חים חבפקם ומימורי סמינר ם,נייהשתלמות למורים תיכו תקרנו
 מ”נהלת בעמ

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

 ל מסלול הרגיה  -ומפקחים ריםמורי סמינם, ימורים תיכונין השתלמות לקר
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 ים מאוחד ת העמיתיםזכויוהשינויים בל ע ותדוח
 
 
 
 

  וגוסט בא  31שהסתיימה ביום לשנה  

 
2021  2020  2019  

 
  אלפי ש"ח 

       
  5,522,285  5,716,251  6,047,292 תקופהים לתחילת היתזכויות עמ

   
    

 * 473,586  482,392  500,684 תקבולים מדמי גמולים 

   
    

 * 319,472  293,217  288,438 תשלומים לעמיתים

   
    

   העברות צבירה לקרן 
    

  1,072  622  1,224 ות מקופות גמל ברהע

  2,736  2,386  2,806 העברות בין מסלולים 

   
    

   ה מהקרן העברות צביר
    

  (101,370)  (113,202)  (136,519) העברות לקופות גמל 

  (2,736)  (2,386)  (2,806) העברות בין מסלולים 

  (100,298)  (112,580)  (135,295) ברות צבירה, נטועה

   
    

קופה  על הוצאות לת עודף הכנסות  
 254,446  887,278 והוצאות ות מועבר מדוח הכנס

 
140,150 

 

   
      

  5,716,251  6,047,292  7,011,521 זכויות העמיתים לסוף התקופה

 
      

 

 
 חדש. מוין מ *
 
 

 דוחות הכספיים. הד מנפר בלתימהווים חלק המצורפים רים  הבאו



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

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

 רגיל המסלול ה   -יםמפקחנרים ומירי ס ותיכוניים, מם  וריקרן השתלמות למ
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 לפי מסלולים  יםויות העמיתבזכ וייםינשעל ה ותדוח

 
 
 

 2021ט וסבאוג 31ליום   

 
 

מסלול 
  כללי 

מסלול 
לול סמ   הלכה 

   אג"ח
   מאוחד

 
 

 אלפי ש"ח 

         

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

         
  500,684  -  28,407  472,277 תקבולים מדמי גמולים 

 
        

  288,438  362  11,921  276,155 לעמיתיםמים תשלו

         
         ן העברות צבירה לקר

  7  1,217 העברות מקופות גמל 
                     

-   1,224  
  2,806  858  1,242  706 העברות בין מסלולים 

         
         העברות צבירה מהקרן 

  (136,519)  (1,242)  (1,105)  (134,172) ת גמל לקופו  העברות
  (2,806)  (247)  (460)  (2,099) סלולים בין מ  ותהעבר

  (135,295)  (631)  (316)  (134,348) העברות צבירה, נטו

         
עודף הכנסות על הוצאות  מועבר 

  887,278  168  16,033  871,077 והוצאות מדוח הכנסות 
 

                 
  7,011,521  7,179  196,765  6,807,577 קופהתים לסוף התזכויות העמי

 
 
 
 
 
 

 . יםדוחות הכספיפרד מהבלתי נ מהווים חלק  המצורפיםהבאורים  
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 ולים מסל פיל יתיםזכויות העמב םישינויהל ע ותדוח
 
 
 
 

  2020וגוסט בא 31ליום  

  כללי  מסלול 
 מסלול
  חדמאו  ח ”גא מסלול  הלכה 

  י ש"ח פלא 

        
 5,716,251  8,461  144,470  5,563,320 הקופהתלתחילת ים עמיתות הזכוי

        
 482,392  2  25,107  457,283 לים מדמי גמותקבולים 

        
 293,217  -  11,075  282,142 מיתיםעים ללומשת

        
        לקרן  צבירה העברות

 622  -  -  622 מל גת פוקות מ רוהעב
 2,386  462  1,632  292 סלולים העברות בין מ 

        
        הקרן העברות צבירה מ

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

 (112,580)  ( 518)  1,124  (113,186) ורה, נטת צביהעברו

        
 ל הוצאות  הכנסות ע ףדוע

 דוח  ר מבוע מ פהקולת
 254,446  59  4,936  249,451 ות והוצא סות נכה
        
        
 6,047,292  8,004  164,562  5,874,726 הסוף התקופם ליתיויות העמכז

 
 
 
 
 
 

 ים. כספיד מהדוחות ה בלתי נפרחלק  הווים הבאורים המצורפים מ
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 ם יולמסל ילפ יםמיתיות העם בזכועל השינויי ותדוח

 
 
 

  2019סט גובאו 31ליום  

  לי כל מסלול 
 מסלול

  מאוחד  ח ”אג ולמסל  ה הלכ

  אלפי ש"ח  

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

        
 *  473,586  -  22,322  *  451,264 לים מדמי גמולים בוקת
        

 *  319,472  318  8,401  *  310,753 תיםמים לעתשלומי

        
        ברות צבירה לקרן עה

 1,072  -  8  1,064 מקופות גמל  רותהעב
 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 ב העבר

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

        
 הוצאות   נסות עלעודף הכ 

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

        
        

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

 מחדש.  ין מו *
 
 
 

. ייםכספת ה חו הדורד מווים חלק בלתי נפהבאורים המצורפים מה 
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 כללי  - 1באור 
להשת  קרן  .א מותיכוני מורים  למות  הינה   םומפקחי  סמינרים  ריים,  הרגיל  השתלמות    המסלול  קרן 

ג ישור ולניהול קואם לכללי סה )תקנות מס הכנת למורים כמשמעותה בוחדמי  –ד  כ"שתה  ,ל(מפות 
  תיכוניים, מורי  םיור למות  שתלמסכון של קרן ההיחסלולי ה ו אחד משני מינ ול הרגיל ה מסל. ה 1964

המסל קחיםומפסמינרים   מיו.  למוול  אשר  עד  אמרים  שכרם  קבלים  עת  דירוג  פי  ה על  וראה  ובדי 
 נות הקרן. בכפוף לתקו

 עיקרי התכנית: 
 בד.העושל  כורתו ממש 8.4% ןיק ה סת המעוהפרשו 4.2%של  רויען בש בד ההפרשות העו

 שנים.  8 –ל  ו  7 –ה ל כנים וניתן להאריש  6סכון היא בת יהח פתתקו
שתלמות, יהא רשאי  חופשת האותו ב  םים המזכיתנא אחר כל ה  כדין ומילאיו  ומ ילם תשלעובד שש

 . סכוןפת חעד שנת לימודים שלמה עבור כל תקו  ותאת לחופשת השתלמלצ
יתב ההשתלמות  עקופת  הוקבל  של  בשות  השתלמ  מענק  אהר והבד  מי  רממשכו  66.66%יעור  תו. 
 אמה. בהת 88.88%ו  א 77.77%ל ר שיעובש נקמע  יקבלשנים  8 או  7חסך ש

   תקנונה. ם על פיים אחריוצאות ותשלומ החזרי ה שתלמות הה בשנת הלעמיתי  משלמתהקרן 
ח בקרן,  חברותו  את  מפסיק  אשר  בהתאם  חזרמו  ותיו סכונעמית  לו  ן  קרה  ןתקנובמור  אלים 

 ה. נהל לטות ה והח
 

פועל 2012  פברואר ש  ודהחל מח .ב ו"מסלו"הלכה  סלול"מ  ים:חדש ה  שקעלי ה ן שני מסלוים בקר ,  ל  ,  
 .  לא מניות(ל לג"ח" )מסלוא

 
 : ת והגדר .ג

   – אלה יים כספ חותבדו
 ל. הרגיול מסל – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםים השתלמות למור  ןרק -הקרן 

 ללי.מסלול כ -כללי
 . ההלכל  לוסמ -כהלה

 מסלול אג"ח.  -אג"ח
 

 בע"מ. חברה מנהלת  ים ומפקחיםינר, מורי סמנייםלמורים תיכו  מותתלנות הש רק-החברה המנהלת
 

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

 .2005 - התשס"גמל( ה   נסיים )קופותפינ  ותיםח על שירהפיקו חוק - חוק קופות הגמל
 
 . 1964 -"ד שכמל(, התולניהול קופות ג לאישור הכנסה )כלליםמס תקנות   - נסהמס הכ תקנות
 

 . יסכון ח וחון, ביטושוק הה  ותרש - ההון וקש ת רשו
 

 . ן , ביטוח וחיסכו רשות  שוק ההוןה על הממונ - הממונה
 

 . 2010   ש"עתה  ים(,ספיים שנתי)דוחות כ  ערך ירות ם בתקנות ני דרתכהג - בעלי עניין
 
קצ בגילעותמשמכ  –  םישורדדים  לשם  של  דעת  ביויי  חשבון  רואי  בכת  נסה  הכ  מס  נות תקשראל, 

הפיקוח  תקנווב פי ש על  ת  )קירותים  כ ופוננסיים  גמל(  השקעלת  החלים לי  על    ה 
 . 2012-התשע"ב  גופים מוסדיים ,

 
 . המרכזית לסטטיסטיקה לשכה מת הצרכן כפי שמפרסמדד המחירים ל - מדד
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 נאית שבוהח דיניותרי המיקע - 2ר ובא

 ת:המדיניות החשבונאי רי עיק .א
 

  ל ממונה ע הת  תאם להוראור נקבעו בהאש  והדיווח,  ונאותי כללי החשב פל   יםים ערוכהדוחות הכספי  .1

 . כוןוח וחסן, ביטושוק הה 

 שים נומינליים.חות אלו הוא באלפי שקלים חדכספי בדוהדיווח ה .2

 להלן.   4  ףסעיהאמור ב מעט, לרטביס מצבס ייא לפ הל ככלדיווח בדוחות הכספיים ה טתשי .3

וה  .4 לקתקבולים  ונלוו )   ומיםותשל  ופהעברות  מענקים  השתלמות(למעט  בגין  מהקופה    תרועבוה     ים 

  בהתאמה, לפיכך לא   פירעונםאו עם    םעם גבייתם  יות העמיתיות  של זכובונמסגרת החשלים בנכל

אי המאזן  במסגרת  בזכויירשם  השינויים  על  הדוח  העמו  בגין  ח   יםית ות  שנצבר  זהוב    וטרם   סעיף 

    שולם.
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 )המשך(   יתונאהמדיניות החשב עיקרי - 2באור 

 בויות :חייתוהם נכסיכת הער .ב
 

 : רט להלןולו כמפכלנ 2020 –ו  2021אוגוסט ב  31יום ות להשקע .1
 

 :זומניםי משוו .א

נחמז כשווי   הכוללות,ומנים  גבוהה  שנזילותן  השקעות  ה  שבות  קצפקד   יתר,בין  לזמן  ר  ונות 

חודשים    הוש שלם לא עלתה על  עה בהק השה   בעתשם  ימוד למועד מע  פהוק והת  קנבבדו  שהופק

 .בשעבוד םליגב מו אינם ואשר

 
 ים: חירערך ס ירותינ .ב

 

שפ   לפי - רץ בא   ם רך סחירי ניירות ע  ליום  ורס בב  ורסםהשער  למועהאהעסקים  ה  ד  חרון 
   הדיווח.

   

  ם י סחיר   ערך   ניירות 
 "ל בחו 

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

 .וחיו הד  תאריךן בחרואהעסקים היום  ל  גיםצייה פיןהחלי 
   

   ת קעו להש   קרנות 
  נות אמ בנ משותפות  

 "ל חו ב 

  רון האח  העסקים  םביו  הערך,  ריי לנ  שנקבע  הפדיון  שער   לפי -
בשהדיווח  לתאריך  "לו בחה  סבבור או  מו,  הוא  וק  בו  סדר 
 . נסחר
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 )המשך(   ונאיתת החשביוינ מדה עיקרי - 2באור 

 : ך( ש)המ  ויותיבחיתהם וסיכנת רכהע .ב
 

 ם:ם בלתי סחירירך ונכסית עניירו .ג

 - רניות נצ קו אגרות חוב  

 

המ תאהב למודל  היוו   סבוסם  תעל  המזון  כאשרזרימי  יעורי  ש  מנים, 
להי יהר נקבבית  ידי  וון  על  המסעים  וחברה  מחירים  ציטוטי  שערי  פקת 
 ונה. ם ע"י הממשפורסמכרז תה בר זכית לגופים מוסדיים , אש ריב

ששוואינדיקנן  יש   אשרכ   עותהשק  ועדת  טתחלהלתאם  הב לכך  י  ציות 

חורג משמ  מ הנייר  א בהמתק  ווי השעותית  לפי  או    ללעי חלופות  ה מ חת  ל 

 יל. ופות לעחת מהחלאבאמצעות כו יתן להערישלא נ

ן  הון סיכו   קרנות 

 השקעה וקרנות  

 

,  רמוכ  ננסיי פ  סדמו  של  או  הקרן  של  לדיווחים  בהתאם -

 .תלפחו  הלשנ  תאח  שמתקבלים

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

 ת. ולפח ה לשנת ימית אחפנ

  פציות לאו אי כתב

 ת אחרוירות וסח

 

- 

 

 ה. לשנ אחת מחהומ להערכתבהתאם 

  יים לאחוזים עתיד

 ירים חס

 

- 

 

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

הש ב המהוו ין  של  ווי  הה ן  בקיזויתענכס  ההדי  ת  יבותחיז 

ז  תדיהעתי יתרת  העסקה.  מעודף  בגין  הנובעת  כות 

יף  גת בסעמוצ  יםי דם העתייסהנכדיות על  העתי  יות בו חייההת

 . רות זכותים ויתזכא

 אות ווהל פיקדונות ו
 
 

- 
 
 

 ידי החברה הזוכה במכרז.-ך שנקבע עלערומודל השבהתאם ל
  

 
 ס.פיק הנכמנז או מרופיננסי האד ה המוסטוט מבהתאם לצי - ם  מורכבי מוצרים 

   
    בידנד לקבל  יד

- 

 . ח ו יו ד עד לתאריך ה   ל דיבידנד שהוכרז וטרם התקב 

   בל ת לקריבי
- 

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

 
רות הצמודות  ית

 למדד  
  

- 
 יך הדיווח. אר ת   ונה לפני ם לאחר ס ר שפו   לפי המדד   ללות כ נ 
 

ת  בוהנקו   תורתי
או   חוץבמטבע 

צמודות לשער מטבע  
 חוץ 

  
- 

 הדיווח. ריך  לתא   דוע י ה יג  לפי השער היצ 
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 )המשך(   ת החשבונאיתיניוהמד עיקרי - 2באור 
 

 נכסים והתחייבויות )המשך( : ת רכהע .ב
 

  הוצאותו הכרה בהכנסות  .ד

 
כוללת את   והוצאות במ ההכנסהקרן  דעוות  היווצרותן,  צביינהי ד  למעט הכנסות    , הרו על בסיס 

 . ןרים הנרשמות על בסיס מזומפיגוית  מריב

 
 חייבים   .ה

  
ב   וםישר  הממונה  ותהוראלם  אתבה על  ייערך  לאור  ועל  תקבול בפסיס מזומן, במועד ה הפקדות 

לי כוללים  תרי   31.8.2020  –ו    31.8.2021  מיםזאת,  אינם  החייבים  לאחסכומיות  שהתקבלו    ר ם 

 . פיתאריך הדוח הכס 

 
 
   םינבאומד שימוש .ו

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

ההנה אות  חשבונ נדרשת  באומדניםמקובלים  להשתמש  הנתונים  המש  והערכות  לה  על  פיעים 

ן  ות תלויות שניתיו ותנים והתחייבסים מיות, על הנתונים בדבר נכ בוהמדווחים של נכסים והתחיי

גילוי בדוחולה נתוני  סכה  תם  על  וכן  והוצאות בתקופות הדיווח. התוצאהכנספיים  ועל  ות בפות 

 מאומדנים אלה.שונות  היותות לשויע

 

 ים(:מדדים נבחרים )באחוזשינוי בשיעור ה .ז

 

 באוגוסט  31יום ב סתיימהשה לשנה 
2021            2020                    2019 

מחירים  ה  דדבמ)ירידה(  יה  ילע שיעור ה
 0.49 ( 0.59) 1.90 מדד ידוע(  ילפ ) לצרכן

  שלן  חליפי ה   בשער  ירידהה   שיעור    
 ( 2.47) ( 4.52) ( 4.61) ביחס לשקלרה"ב לר של אהדו
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 )המשך(    החשבונאיתיות המדינ עיקרי  - 2באור 
 

   זכויות עמיתים .ח

 
על    יבויות ספיים להתחיביטוי בדוחות הכ  יןוא  כסים ות נברזכויות העמיתים משקפים הצט -

תקנ לתשואת    ות משוערכהעמיתים    ויות זכ,  1.1.2011-מ החל  .  הקרן  ות פי  ק  יתבהתאם 
 (.16באור )ראה גם  הקרן ובניכוי דמי ניהולעות של ההשק

 
מסלולי הקרן, המנוהל במסלול    כוללות חשבון מרכז לכל  1.1.2011-החל מיתים  זכויות העמ  -

י  קרההשקעות )  קתי ם לתשואת  אים בהתכויות העמיתהמעבר לחישוב ז  דועלמ  אשר  ללי,הכ
המהוו  (,1.1.2011 סכומים  בו  עו נזקפו  יתרת  את  זכהנכסי  ףדים  על  העמיתים  ם  ויות 

ז31.12.10המשוערכות לתאריך   זוכה בתשואת תיק ההשקעות  בון מה החש. החל מתאריך 
יד  ממרכיב המעב  0.9%-ההפקדה ב  תבע כה  מזו  שבון החכמו כן,  ובניכוי דמי ניהול.    של הקרן

ות, משולמים  כספים שלא למטרת השתלמ  יצוע משיכתב  עתמסלוליה. ב  עלדות לקרן  קבהפ
עסיק  משיכה למלוא הפקדות המוזאת בגין העמיתים הזכאים בעת    0.9%שבון אותם  חהמ

מ  מהקרן פי תקנונה.  ועל  כל מסלוליה  מענקי ההשתלעל  זה משולמים  לעמוחשבון    מיתי ת 
ם  חיסכון שלהה   רת בניכוי ית  ,וןלשנת שבת  ם זכאות  שר ממשים את על כל מסלוליה א  רןהק

עיל, הינו חלק מזכויות העמיתים  המרכז כאמור ל  ןסלוליה. החשבובחשבונם בקרן על כל מ
 ן.כפוף לאמור בתקנון הקר ב

 
 דירקטוריון של החברה המנהלת. )ב( בדוח ה6ידע נוסף ראה פרק א סעיף מל

 
 
עם ו  א  עם גבייתם  תנולים בחשבו למות נכ ם שלא להשתלהקרן וכן תשלומימו  קרןות להעבר -

סכומים שהצטברו וטרם  אינם כוללים    םיהדוחות הכספי   לפי העניין. בהתאם לכך,תשלומם  
 . והתקבלו/שולמ 

 

נקבע כי הקרן, תקהמנהלת  ה  החבר   במסגרת הדיונים של - בע בתקנונה מנגנון  מול הממונה 
גנון זה  נ מת  יה. במסגרת ה לעמיהתחייבויותי רן תוכל לעמוד ב קה  כי  בטיחי שיאראיזון אקטו

ובהתאם  יקה אקטוארית  ד ב  חברה המנהלת,לתקופה שתיקבע על ידי ה אחת    הקרן, ע  בצת
נויים עתידיים בזכויות  צע שי ית לבתהיה רשא המנהלת  החברה  לתוצאות בדיקה זו, הנהלת  

 .  בדיקה האקטואריתהת  שלמחר השלא  עד יוצאים לשנת השתלמות החל מהמוהעמיתים ה
 
וכן    31.8.2013,  31.12.2008עה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור לימים  יצב  הקרן   -

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

לבקשת   נערך  בקרן,  אקטוארי  ליום  עודף  גם  בדירקטוריון    31.8.2020הממונה  ואושר 
 .  2020בדצמבר  28בתאריך 

 
זה,   סכום  מתוך  .ש"ח  י יונמיל  925  -של   סך  על  עומדת   31.8.2021  םליו  פיהכס   העודף  יתרת

 רי. ספי איזון אקטואכ הינם ש"ח ני מיליו  49של  סך
 

 הלת. ל החברה המנעיסקי תאגיד ש חעיף א' בדו למידע נוסף ראה חלק א' ס 
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 רות חובהים ויתחייב  – 3באור 

 

 

  
 באוגוסט  31ליום 

  
2021   2020 

 אלפי ש"ח  ב מאוחד: רכהה      א.

       

  788             2,861     קבלריבית ודיבידנד ל

 ד קשור צ-מסלול רגיל   -קרן השתלמות למורים וגננות
   26,594   

      
25,403  

ים, מורי סמינרים קרנות השתלמות למורים תיכוני
  -                 4            צד קשור-רה מנהלת בעמומפקחים חב

 קרן השתלמות למורים העל יסודיים
         78             303  

  93               -            השקעות קבל בגיןסכומים ל
  55               148         אחרים

 26,642  29,685 חובהסך הכל חייבים ויתרות 

 

 

 באוגוסט  31ליום  
 2021  2020 

 
מסלול 

   כללי 

ל מסלו
   כה הל

מסלול 
  אג”ח 

מסלול 
   כללי 

מסלול 
   הלכה 

מסלול 
 אג”ח 

 אלפי ש"ח  

 ההרכב לפי מסלולים:        .ב
         

  

  2,859       ודיבידנד לקבל  ריבית
 

              2  
 

         -  
 

786 
 

2 
 

              -  
השתלמות למורים וגננות מסלול רגיל  קרן  

 ור צד קש-מסלול כללי–
    26,594  

 
               -  

 
         -  

 
25,402 

 
1 

 
              -  

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי  
סלול  מ  -מסלול רגיל -ים ומפקחיםסמינר

 צד קשור -כללי

             -  
 

2,609 
 

         -  
 

 -  
 

2,269 
 

              -  

  62           קרן השתלמות למורים העל יסודיים
 

            16  
 

         -  
 

277 
 

26 
 

              -  

  -              סכומים לקבל בגין השקעות 
 

               -  
 

         -  
 

 -  
 

 -  
 

            93  

תלמות למורים תיכוניים, מורי  ת השקרנו 
צד  -סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בעמ

 קשור 

             -  
 

              4  
 

         -  
 

         -  
 

         -  
 

              -  

  148          אחרים 
 

               -  
 

         -  
 

       55  
 

- 
 

              -  
 93  2,298  26,520   -           2,631  29,663 ים ויתרות חובהחייב הכל סך 
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 נכסי חוב סחירים  – 4באור 

 מאוחד ההרכב  .א

 

  
 באוגוסט  31ליום 

  
2021  2020 

  
 ש"ח  פיאל

     
 1,119,238  1,139,838 שלתיותאגרות חוב ממ

    יות:אגרות חוב קונצרנ

 1,235,076  894,573 שאינן ניתנות להמרה

 2,354,314  2,034,411 סך הכל נכסי חוב סחירים 

 
 לפי מסלולים: ההרכב  .ב
 
 

 באוגוסט 31ליום   באוגוסט 31ליום  

 2021  2020 

 

מסלול 
 כללי 

  

מסלול 
מסלול    הלכה 

 אג”ח 
ל מסלו 

 לי כל
  

מסלול 
ל מסלו   הלכה 

 ”ח אג

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  
 

                    

             

 4,879  46,814  1,067,545  4,092  47,989  1,087,757 אגרות חוב ממשלתיות

            אגרות חוב קונצרניות:

 1,892  29,012  1,204,172  1,145  24,568  868,860 רהשאינן ניתנות להמ

סך הכל נכסי חוב 
 75,826  2,271,717  5,237  72,557  1,956,617 ירים סח

 
6,771 
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 נם סחירים ב שאיכסי חונ – 5באור 

 

 :  ההרכב מאוחד .א

 

  
 באוגוסט 31ליום 

  
2021  2020 

  
 אלפי ש”ח 

    אגרות חוב קונצרניות:
 59,147  55,514 שאינן ניתנות להמרה 

 6,588  5,276 בנקיםפקדונות ב

 22,951  25,226 לעמיתים  הלוואות

 145,628  120,362 הלוואות לאחרים 

 234,314  206,378 ב שאינם סחירים  נכסי חוסך הכל 

 
 

 רכב לפי מסלולים: הה .ב

 
 
 

 באוגוסט  31ליום   באוגוסט  31ליום  
 2021  2020 

 

מסלול 
   כללי 

מסלול 
לול מס   הלכה 

  אג”ח 
מסלול 

   כללי 

ול מסל
סלול מ   הלכה 

 אג”ח 
 אלפי ש"ח   ש"ח  אלפי 

 
                    

            אגרות חוב קונצרניות:

 38  34  59,075   42                26            55,446 אינן ניתנות להמרהש

 -  -  6,588   -                  -              5,276 פיקדונות בבנקים 

 -  -  22,951   -                  -              25,226 יתיםהלוואות לעמ
 -  -  145,628   -                  -              120,362 הלוואות לאחרים

הכל נכסי חוב  סך
 38  34  234,242  42  26  206,310 שאינם סחירים 

 
 
 
 

 פרטים נוספים :  .ג

מעניקה בסכום  לעמיתות  הלווא  הקרן  ליו  לעמית"ח  ש  50,000עד  של  ים    40,000-  21.5.2020ם  )עד 
פ   (ש"ח הנהל על  החלטת  צמודות    7/7/2010מיום  הקרן    ת י  אינן  פריים יבירת  ונושאו ההלוואות    ת 

   חודשים. 36עד   12לתקופה של   1%משתנה מינוס 
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 ות מני – 6ר באו

 
 : מאוחדההרכב  .א

 
 
 
 

  
 באוגוסט 31ליום 

  
2021  2020 

  
 אלפי ש"ח 

 1,363,650  1,653,452 מניות סחירות 

 82,330  94,753 סחירות  מניות לא

 1,445,980  1,748,205 סך הכל מניות 

 
 
 

 לולים: י מסלפב ההרכ .ב

 
 

 
 באוגוסט  31ליום   באוגוסט  31ליום  

 2021  2020 

 

מסלול 
 כללי 

  

מסלול 
מסלול    הלכה 

 ח אג”
 

מסלול 
 כללי 

  

מסלול 
מסלול    הלכה 

 אג”ח 

 אלפי ש"ח   ש"ח אלפי  
 

                    

 5  398  1,363,247   -                  -              1,653,452 ירותמניות סח

 -  -  82,330   -                  -              94,753 מניות לא סחירות 
            

 5  398  1,445,577   -                  -              1,748,205 ניותסך הכל מ
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 חרות השקעות א  – 7אור ב

 
 : מאוחדההרכב  .א

 

  
 באוגוסט 31ליום 

  
2021  2020 

 
 

 אלפי ש"ח 

     
    השקעות אחרות סחירות 

 757,687  1,404,176  קרנות סל  

 174,779  241,380 קרנות נאמנות 

 62,998  63,233 מוצרים מובנים 

 168,394  18,415 מכשירים נגזרים 

 1,349  735 כתבי אופציה 

 -  1,574  אופציות 

  1,729,513  1,165,207 
  השקעות אחרות שאינן סחירות

 
 

 657,285  886,607 קרנות השקעה וקרנות הון סיכון 
 11,837  26,716 מכשירים נגזרים 

 47,101  42,515 מוצרים מובנים 

 4,487  3,407 כתבי אופציה  

 60  58  אחרות 

  959,303  720,770 

  
   

 1,885,977  2,688,816 אחרותסך הכל השקעות 

 

 

 : מאוחדכשירים נגזרים מ   .ב

סכו   לנכלהלן  נטו  החשיפה,  הבסם  המס  דיס,  במונחי  שלתלוצג  הפי   א  הדו הנכסים  לתאריך  ח  ננסיים 
 . פיהכס

 

 באוגוסט 31ליום   

  2021  2020 

 ש"ח אלפי   

     

  מניות 
(101,771) 

     
170,907  

 (658,862)  (1,590,895)  זר   מטבע
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 ()המשך תות אחרועהשק – 7 אורב

 :י מסלוליםההרכב לפ   .ג

 

 באוגוסט  31ליום   באוגוסט  31ליום  
 2021  2020 

 

מסלול 
   כללי 

מסלול 
מסלול    הלכה 

  אג”ח 
מסלול 

   כללי 

מסלול 
מסלול    הלכה 

 אג”ח 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

           
  

      השקעות אחרות סחירות 
 

 
 

   

 406  74,898  682,383   748         102,137     1,301,291  קרנות סל  
 131  1,640  173,008   131         1,896        239,353     קרנות נאמנות 

  93          1,556    61,349   52          1,555        61,626       מוצרים מובנים
  -            -            168,394   -             -               18,415       מכשירים נגזרים 

  -            -   1,349   -             -               735           כתבי אופציה 
  -           -  -   -             44             1,530        אופציות 

 1,622,950  105,632  931  1,086,483  78,094  630 
  

 
   

 
 

 
  

 
ות שאינן השקעות אחר

 סחירות
 

 
   

 
 

 
  

 
קרנות השקעה וקרנות הון 

   -             -               886,607     סיכון
657,285  -  - 

 -  57  11,780   -             560           26,156       מכשירים נגזרים 
 -  -  47,101   -             -               42,515       מוצרים מובנים

 -  -  4,487   -             -               3,407        כתבי אופציה 
 -  -  60   -             -               58             אחרות

 958,743  560            -   720,713  57           -  
                  

 630  78,151  1,807,196  931  106,192  2,581,693 חרות סך הכל השקעות א
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 ()המשך תות אחרוהשקע – 7אור ב

 :   לפי מסלולים  שירים נגזריםמכ .ד

החשל סכום  הבס פ יהלן  לנכס  נטו  במונחיה,  המוצג  הנכסידלתא    יס,  לת  םשל  הדריאהפיננסיים  וח  ך 
 הכספי: 

 

 
 באוגוסט  31ליום   באוגוסט  31ום לי 

 2021  2020 

 

מסלול 
 כללי 

  

לול מס
מסלול    הלכה 

 אג”ח 
מסלול  

 כללי 
  

מסלול 
מסלול    הלכה 

 אג”ח 

 ח "אלפי ש  ח "פי שאל 

 -   -   170,907   -                -               (101,771) מניות
 -  (7,068)  (651,795)   -               (25,526)  (1,565,369) מטבע זר

 
 

 
 
 
 
 ים ויתרות זכותזכא - 8 אורב
 מאוחד:  כבהרה .א

 
 

 באוגוסט 31ליום  

 2021  2020 

 אלפי ש"ח  
    

 135  757 צד קשור  –חברה מנהלת 

 444  463 צד קשור -ינוךמשרד הח

 179  116 מעסיקים 

 148,593  745 ויות בגין מכשירים נגזרים התחייב

 5,150  3,941 ם ונלווים  בגין אוגוסטמשתלמי

 4,902   -                   שלם בגין השקעות סכומים ל

 2  2 שונים 

 169  264 מוסדות 

 159,574  6,288 זכאים ויתרות זכות סך הכל
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 )המשך(  ים ויתרות זכותזכא - 8 אורב

 

 : לפי מסלוליםההרכב  .ב
 

 באוגוסט  31ליום  
 2021  2020 

 

מסלול 
   כללי 

מסלול 
   הלכה

לול מס
  אג”ח 

סלול מ
   כללי 

ל מסלו 
   הלכה

מסלול 
 אג”ח 

 אלפי ש"ח  

 4  73  58   4           -            753        צד קשור –חברה מנהלת 

 -  19  425   -           19         444        צד קשור -שרד החינוךמ

 -  -  179   -           -            116        מעסיקים
ין מכשירים חייבויות בגהת

  -           -            745        ם נגזרי
 148,544  49  - 

 -  -  5,150   -           -            3,941     ונלווים בגין אוגוסטמשתלמים 
ים קרן השתלמות למור

תיכוניים, מורי סמינרים  
מסלול  -מסלול רגיל -ומפקחים

  -           -            2,609     צד קשור-הלכה

 2,269  -  - 

 -  97  4,805   -           -            -            סכומים לשלם בגין השקעות 
 -  2  -   -           2           -            שונים 

 -  1  168   -           1           263        מוסדות 
            

 4  241  161,598  4  22  8,871 כות סך הכל זכאים ויתרות ז

 
 
 
 
 
 
 

 ות רהכנסות אח – 9באור 
חוב על  בגיות מעסיקיםמתייחס בעיקר לריבית  והוצחנות א רמק  העברות  ן, הכנסות  בגין העברות  רות  אות 

 אחרות.  לקרנות 
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 ל והדמי ני – 10אור ב
 עה: השקי מסלולי ל לפרוט דמי הניהופי .א

 ים ל מסך הנכסדמי ניהו 

 סטאוגוב  31ביום ימה סתי לשנה שה 

 2021  2020  2019 

 "ח אלפי ש ההרכב:

 7,668  8,108  9,366 ול כללי למס

 188  217  260 הלכה מסלול  

 11  11  11 ח ”אג לסלומ

 7,867  8,336  9,637 י ניהול סך הכל דמ
 
 

 פיםוסם ניפרט  .ב

מות על ידי  משולהקרן אשר אות הוצלת, לכיסוי  לחברה המנהת דמי ניהול שלמהקרן מ  1.1.2011-החל מה
 הקרן. די אות שולמו על יהחברה המנהלת. עד לאותו מועד ההוצ

 
 יהול מעמיתיםשיעור דמי נ  .ג

 

 
 באוגוסט  31ביום ימה י ה שהסתנלש

 2021  2020  2019 

 
 באחוזים 

   דמי נ יהול מסך ה נכסים 
   

על פי    שאית לגבותחברה מנהלת רשה  מי הניהולור דשיע
 2.00 הוראות הדין 

 
002.  

 

2.00 
      :הלת בפועלממוצע שגבתה החברה המנדמי ניהול שיעור 

.150 סלול כללי מ   0.14  0.14 

.150     לכהה  מסלול   40.1   40.1  

.150 אג"ח  מסלול    0.14  140.  
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 ת רוישי צאותהו – 11באור 
 
 
 :אוחדמ .א

 
 

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום   

 
 2021  2020 

 
2019  2021   2020   2019 

 שיעור מתוך יתרת נכסים ממוצעת  אלפי ש"ח   

  0.02          0.03       0.02      1,078   1,530  1,304 עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  -    -      -         102  -     -          שמירה של ניירות ערךעמלות דמי 

  0.03          0.02       0.02      1,720  1,448  1,450 ירות **שקעות לא סחהוצאות בגין ה
            עמלות ניהול חיצוני: 

  0.09          0.12       0.14      4,980  6,975  9,242 בגין השקעה בקרנות השקעה **

  0.03          0.03       0.07      1,492  1,728  4,707 בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל *
  -    -      -         4  5     -          לות אחרות עמ

  0.17          0.20       0.25      9,376  11,686  16,703 סך הכל הוצאות ישירות
 
 
 

 
 
 י: מסלול כלל .ב

 
 

 באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום   

 
 2021  2020  2019  2021   2020   2019 

 נכסים ממוצעת שיעור מתוך יתרת  אלפי ש"ח   

  0.02          0.03       0.02      1,044   1,494    1,263     עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

    -               -            -         101  -   -            עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  0.03          0.02       0.02      1,720  1,448   1,450     חירות **הוצאות בגין השקעות לא ס
            עמלות ניהול חיצוני: 

  0.08          0.13       0.15      4,980  6,975   9,242     בגין השקעה בקרנות השקעה **

  0.03          0.03       0.07      1,459  1,666   4,579     *בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל 
    -               -            -         4  5     -          עמלות אחרות 

  0.16          0.21       0.26      9,308  11,588  16,534 סך הכל הוצאות ישירות

 
 ילית. עה ן טכנולוגייהול בגין קרמי נ* כולל ד 

 ** מויין מחדש. 
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 )המשך(  ירותת יש צאוהו – 11 אורב
 
 : ההלכמסלול  .ג

 
 

 
 2021  2020 

 
2019  2021   2020   2019 

 שיעור מתוך יתרת נכסים ממוצעת  ח "ש אלפי  

 0.02  0.02   0.02      33   35    40          עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

    -               -            -         1  -   -            עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

            עמלות ניהול חיצוני: 

 0.02  0.04   0.07      31  60   127        בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל 

 0.04   0.06       0.09      65  95  167 סך הכל הוצאות ישירות

 
 
 : ח”מסלול אג .ד

 
 
 וסטבאוג 31לשנה שהסתיימה ביום   

 
 2021  2020  2019  2021   2020   2019 

 יתרת נכסים ממוצעתשיעור מתוך   ח "ש אלפי  

  0.01          0.01       0.01      1   1    1           עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
            עמלות ניהול חיצוני: 

  0.02          0.02       0.01      2  2  1 כסים מחוץ לישראל בגין השקעה בנ

  0.03          0.03       0.02      3  3  2 סך הכל הוצאות ישירות

 
 השקעה תשואת מסלולי – 21באור 

 

 

   ונתית נומינלית ברוטתשואה ש
 סטובאוג  31ביום מה יתי לשנה שהס

   באחוזים 

 2021  2020  2019  2017  2016  

  עתתשואה ממוצ
ברוטו  ינלית נומ

 שנים 5-ל

 6.34  4.62  5.23  2.75  4.55  14.98 סלול כללי מ

 4.50  3.36  5.67  0.94  3.23  9.48 ה  הלכ  ללומס

 1.88  1.88  1.00  3.30  0.82  2.40 ח  ”אגמסלול 
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 ים קשוריםבעלי עניין וצדד םקאות עסועות יתר – 13באור 
 
 ים  רשום קבעלי עניין וצדדייתרות עם  .א
 

 ט באוגוס 31ם ליו  

 2021  2020 

 ש"ח אלפי  רכב:הה

    

 ( 444)  ( 463) ך שרד החינומ-זכאים

 25,403  26,594 י מסלול כלל-וגננותקרן השתלמות למורים -חייבים 

    

 ( 135)  ( 757) הלת נחברה מ-זכאים

 -  4 חברה מנהלת -חייבים

    
  ש"ח אלפי    26,594שור עמדה על  ק  ן או צד יי על ענתר במשך השנה של בהגבוהה ביו  שוטפים   חובותיתרת  

 .אלפי ש"ח( 25,403ודמת ק ה)שנ

 
 

 

 שורים עסקאות עם בעלי עניין וצדדים ק .ב

 סטבאוגו  31 םביו  הסתיימהלשנה ש  

  2021  2020  2019 

ח אלפי ש"    

,3368  9,637  ת המנהללחברה  הולדמי ני   7,867 

 177  191  28  ל השקעות )פסגות(ישירות למנההוצאות 

 -  -  67  ( מיטב דשל השקעות )הוצאות ישירות למנה
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 סים ימ   - 14 באור

ות ממס  ותיה פטורולפיכך הכנס  2021  צמברבד  31ה בתוקף עד  לצרכי מס הכנס  ופת גמלרה כק שוא   הקרן .א
 .   ( לפקודת מס הכנסה2) 9עיף לס םתאבה

 
הס נהכמס  פקודת  לב'  129לסעיף  בהתאם   .ב ע  ממימושכנסות  ה  שנר   רך ניירות  ל זרים    1.1.2005י  פנכשו 

 .31.12.2004עד ו  צברווחים הריאליים שנות במס על הר חייב 
 
בהקרן   .ג סעיף  חייבת  פי  על  בגין  3מס  לפקודה  ברכישה    ח'  שנרריבית שנצברה  בבאג"ח  .  רו מקכשו שלא 

 . םתשלובמועד ה  הקרן רושמת הוצאות מסיםמהותיות מחוסר 
 

 
 
 ד: אוחמההרכב ה .ד

 
 
 

 באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

 2,577  3,004  4,064 ל "נכסים בחו מס שנוכה במקור בגין
)בקיזוז  נטו  שנוכה במקור בארץ,  מס 

  -             החזרים( 
 

(162 )  (57) 
שנוכה במקור יתר מס ריווחי 

 688 בארץ
 

            -  
 

           -  

 4,752  2,842  2,520 

 
 
 לולים: מסהרכב לפי ה .ה
 
 
 
 
 באוגוסט  31ם שנה שהסתיימה ביו ל 

 2021 
 

2020 
 

2019 

 

מסלול 
מסלול    כללי 

מסלול    הלכה
מסלול    כללי 

מסלול    הלכה
מסלול    כללי 

 לכהה

 אלפי ש"ח  
 

                 
  71           2,506     90          2,914     104        3,960  במקור בגין נכסים בחו"ל  נוכהמס ש

רץ, נטו ) בקיזוז ס שנוכה במקור באמ
 -  (57)  -  (162)   -             -           החזרים( 

  -              -              -             -              -             688     מס ריווחי יתר שנוכה במקור בארץ
 4,648  104  2,752  90  2,449  71 
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 ויות תלויותייבתחה – 15ור בא

הח .א הגנת  התשי"ח  וק  הקו התחייב  מטיל  1958שכר  על  של  בנס  רןת  חובות  בגין  בחוק  שפורטו  יבות 

 (.3  רבאו גם  )ראה רןידי העברת כספים לק עדם על במו ם שלא סולקום לעובדיהמעבידי

  -31.8.2020)  לפי ש"חא  2,295  -ם בסך כוערכימ  31.8.2021  רשות לקרן ליום גין הפב  םקימעסי  חובות  תיתר
  792-  31.8.2020לגבייה באמצעות עורך דין ) רו  וב זה נמסח "ח מתוך  י ש אלפ  771-סך של כ  לפי ש"ח(.א   3,095

 אלפי ש"ח(. 
 

ורט  כמפ   ת רוחא  סחירותת לא  ו ובהשקע  השקעהרנות  הקרן התקשרה להשקעה בק  31.8.2021  וםי לעד   .ב

למטה, הסכום  י  בטבלה  ממנה  תושקעתרת  לדרישה  ההשקעו/ו  הקרנות   ליבהתאם  מנהלי  הלאו  א  ת 

 . חירת האחרותס

 
 31.8.2021ם ולי

 ח באלפי ש"

  

סה"כ 
 התחייבות 

הושקע עד ליום  
 ןאזהמ

קריאות לאחר  
 ןמאזהתאריך 

בות  תחייסך ה
 שנותרה

 429,120 (25,961) (455,747) 910,827 ה קרנות השקע
 3,785 - (17,481) 21,265 ת תאמוות מוהלווא

 432,905 (25,961) (473,228) 932,092 "כסה
 

 צד להן:  שהקרנות  הליכים משפטיים  .ג

וגננות  -  20-01-66271ה"פ   .1   רנות השתלמות חברה מנהלת בע"מ, ק  –בענין קרנות השתלמות למורים 

  ובענין  ת"()להלן :"החברות המנהלו  חברה מנהלת בע"מ –ם מפקחירים ולמורים תיכוניים, מורי סמינ

  .האוצרד סכון במשררשות שוק ההון ביטוח וח

לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בבקשה לאישור המתווה    עתרו החברות המנהלות  28.1.2020ביום  

בהתא והכל  הכספי,  העודף  המלחלוקת  בית  שריג.  דעת  בחוות  שהובאו  להמלצות  בם  אשפט  ת  יקש 

המש בית  הורה  בהמשך,  ההון.  שוק  רשות  המשךעמדת  על  ה  פט  בית  בפני  ההליך  האזורבירור  י  דין 

 לעבודה.  

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

תה טענה עגור כי  במסגרדינה  ן לעבודה, וכן הגישה עתירה לבג"צ כנגד המלהצטרף כצד להליך בבית הדי

סף    , עגור נמצאת על(ת"ן: "הקרנוידי החברות המנהלות )להל נוהלות על  ההשתלמות המ  בניגוד לקרנות

היתר,   בין  למדינה,  יורה  העליון  המשפט  שבית  עגור  ביקשה  לבג"ץ  בעתירתה  אקטוארי.  איזון  העדר 

ב עגור  את  לאלהעמיד  הקרנות.  כפי  אקטוארי  עודף  של  מצב  מס אותו  ע חר  לבית  ירת  הקרנות  מדת 

  ות הודיעו כי הן נקר הקרנות. הת עתירתה ואף חויבה בהוצאות לטובת  המשפט העליון, מחקה עגור א

 מתנגדות ללא צירופה של  עגור להליך חלוקת העודף הכספי.  
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   )המשך( תלויותת יוהתחייבו -15 באור 
 שהחברה צד להן: הליכים משפטיים  .ג

ק-  20-01-66271ה"פ   .1 וגננות  השתלמרנות  בענין  למורים  קרנות  –ות  בע"מ,  מנהלת    חברה 

סמ  השתלמות מורי  תיכוניים,  ומפלמורים  מנהלת    –ם  יקחינרים  :"החברות   בע"מחברה  )להלן 

   )המשך( ובענין רשות שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר המנהלות"(

  , מאי  הדין  הגישה  2021בחודש  לבית  החלוקה  לבקשת  עמדתה  את  עלעבו   המדינה  המדינה  דה.  מדת 

ולפיה,  ,  רד הסדעתו על השהיא גם הגורם שהתבקש לחוות    –הון  תשובת רשות שוק ה.  נחלקת לשניים

סדרת חלוקת כספי העודף הכספי. החברות המנהלות  הברות המנהלות ליזום תיקון תקנון לשם  על הח

גורמ בנוסף,  זו.  עמדה  לתיקדוחות  צרפו את עמדתם  שונים במשרד האוצר  יש  הדין  בית    ים  כי  וטענו 

יבית על ידי  צתקהפנסיה ה  ודף הכספי משום שהסדר רכישת זכויותלהם טענות שונות ביחס לכספי הע

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

עשרות שנים    תקייםדר המת המנהלות, כי בדעת המדינה להפסיק את ההסאלו הודיעה המדינה לחברו 

יה התקציבית  ספנזכויות ה   האוצר נושאים בעלויות מימון רכישת  במסגרתו משרד החינוך ו/או משרד

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

שפרשו זה    ובדיםחס לעעל פי הודעת המדינה יחול גם בי  –ת ההסדר  קצבת הפנסיה התקציבית. הפסק

הוות בחשבון  בהם  הובא  אם  גם  בעמכבר  שולמו  שלא  ההשתלמות  שנות  בגין  תשלומיק  אוצר  לם  דן 

הח שוק  המדינה.  רשות  עמדת  במסגרת  שהובאה  כפי  המדינה  עמדת  את  מכל  דוחות  המנהלות  ברות 

בנוסף  . הכספי  העודף  חלוקת  בהליך  דיונ  ההון  סף  טענות  של  שורה  המנהלות  לחברות  ש,    יובאו יות 

המ החברות  ידיעת  למיטב  הדין.  בית  של  בקשה  לפתחו  הגישה  המורים  הסתדרות  להצטרף  נהלות, 

גם  חלוקת כספי העו  ךלילה עובדי הוראה, שחלקם  וזאת על רקע מעמדה כארגון היציג של  דף הכספי 

ם  ל אותאמור לעיל, עלולה לפגוע בזכויות מוקנות שעמיתים בקרנות המורים, ואשר עמדת המדינה, כ

נה  בעלאישור תושה לבית הדין האזורי לעבודה, בקשה  , הוג2021בחודש פברואר    כמו כן,די הוראה .  עוב

)ת"צ   קרנות    37691-02-21ייצוגית  של  המנהלות  החברות  שתי  כנגד  המורים(  קרנות  נ'  ואח'  אתר 

המבקשים  ביקשו  רוחמה ארנברג, אביראלה סט  המורים. במסגרת הבקשה,  ד"ר  חיה  מרי,  )רון אתר, 

)ש מלוא  חלוקת  על  יורה  המשפט  בית  כי   הקבוצ (100%קד(  לחברי  הכספי"  ה"עודף  פי  כספי  שעל  ה 

מכספי ה"עודף הכספי".    70%זכאית לחלוקת    66271-01-20 י קרנות המורים ב קשה שהוגשה על ידהב

מיום   המשפט  בית  להחלטת  בית א  13.6.2021בהתאם  החלטת  פי  על  ההליכים.  בשני  הדיון    הדין   וחד 

,  חזר בגינםהמדינה, ביחס לכספים שהיא זכאית להנקבע כי קיים קושי בבירור טענות    6.7.2021  מיום

תביעת ההשבה היא הליך נפרד, שאותו על המדינה ליזום ובמסגרתו ניתן יהיה לברר  דרך המלך לבירור  

 ובל.  ם כמקהגשת תצהירים של העדים הרלוונטיים וחקירתאת התשתית העובדתית המלאה בדרך של  

חס  ביחוות דעה  נה ייצוגית ובשלב זה אין ביכולתן לקרנות המורים לומדות את הבקשה לאישור תובע 

 נה . לסיכויי התובע 
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   )המשך( תלויותת יוהתחייבו -15 באור 

 הליכים משפטיים שהקרנות  צד להן )המשך(: .ג

 ' נ' מיטב דש גמל ופנסיה ואח'קעניג ואח 20-05-22866ת"צ  .2

ם תיכוניים, מורי סמינרים  החברה ולחברת קרנות השתלמות למוריה למשרדי  הומצא  17.5.2020ביום  

:"החב  בע"מת  מנהלחברה  ומפקחים   המנהלות"(  )להלן  שפרטיה  רות  ייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה 

 " )להלן:  כנגד  התביעהבנדון  הוגשה  התביעה  המנהלות"(.  קרנות    12עוד  ו  החברות  המנהלות  חברות 

על   המהשתלמות.  הנתבעות,  בוקש  פי  כנגד  שונים  סעדים  מתבקשים  כל  בבקשה,  כי  נטען  כאשר 

בט סיווגו  ה הנתבעות  עמת  פרשועות  בעבור  בקציר  שהועברו  במס.  כחייבות  ההשתלמות  קרנות  יתי 

י את תקרת הטבת  האומר, התובעים טוענים כי כלל קרנות ההשתלמות הנתבעות מחשבות באופן שגו

 הטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.   קרת האת ת המס וזאת משום שהן מחשבות

הנתלטענת התוב  הנתו  מקורבעות  עים, הבסיס לטעות החישובית אצל  בעות "המחשב  בכך שאצל כלל 

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

עוד טוענים התובעים, כי בחלק מן  ים".  בעמיתשונות בקשר עם החישוב ופגע בצורה דרמטית  החוק ה

, וכן טוענים כי  עמיתים בגין העברה   ת את לפצו  נה הטעות ותוכנת המחשוב לעתיד מבלי המקרים תוק

 החברות המנהלות לא קיימו בקרות מתאימות.  

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

  בקשה למשלוח הודעה צד ג' כנגד רשות רים. תגובה לתביעה הוגשה לבית המשפט בצרוף  ת המוקרנו  את

ביעה, חתמו החברות המנהלות על הסדר דיוני מול הבנק המתפעל ביחס  וסף, ובהתייחס לתבנהמיסים.  

 . לזכויות העמיתים

ובשי הדוחות  אישור  למועד  התנכון  לאישור  הבקשה  של  המקדמיים  לשלבים  לב  וגית,  כייצ  ובענהם 

   . בשלב זה תלת אמיתית להעריך את השפעתן האפשרי החברה עודנה לומדת את הטענות ללא יכו
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   )המשך( תלויותת יוהתחייבו -51 באור 
 הליכים משפטיים שהחברה צד להן )המשך(:  .ג

ת  שתלמועל יסודיים בסמינרים ובמכללות נ' קרנות הארגון המורים בבתי הספר ה  21-06-40721  ס"ק .3

  –ומפקחים  ות למורים תיכוניים, מורי סמינרים  חברה מנהלת בע"מ, קרנות השתלמ  –רים וגננות  למו

 להלן :"החברות המנהלות"( ) ברה מנהלת בע"מח

ובקשה למתן סהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה    17.6.2021ביום   עדים  בקשה לדיון בסכסוך קיבוצי 

כנגד   המורים  ארגון  מטעם  המ החבר זמניים  בישראל  נהלותות  המורים  והסתדרות  החינוך  משרד   ,

נוהגת באופ ה  ללת ארגון טענו כי מכהחברות המנהלות  "(.  קשותהב)" ן מפלה ולא שוויוני ביחס  מורים 

לשעת  ₪    500ים של קרן עגור, מהם נגבה סך של  לעמיתים החברים בקרנות המורים, וזאת לעומת עמית 

, המחיר  בבית הדין האזורי לעבודה. לטענת מר רן ארז  דיון  תקייםה  2021ביוני    21לימוד מקוונת. ביום  

בגרעון אקטוארי. בסופו של דבר, נאלץ  בכך שעגור נמצאת  ו  פקיה מקורהמופחת שביקשה עגור מכלל ס

בין הת עגור, קרי  מר ארז להסכים להפחית להשוות  יחידת    500עריף המופחת של עמיתי קרן  בגין   ₪

שתידר לעלות  מקוונת  מעמלימוד  קש  לפיתי  וזאת  לימוד  יחידת  אותה  בגין  המורים  בשנת  רנות  חות  

  , בקשה לסילוק התובענה על הסף   הלותמנהגישו החברות ה  9.8.2021ם  ביוהלימודים הקרובה תשפ"ב.  

ת ארגון  לתגובאת תגובתן    הגישו הקרנות  24.11.2021וביום    ארגון המורים השיבו לתגובה של הקרנות 

 נכון להיום טרם התקבלה החלטה בעניין.   .המורים

 אח'והסתדרות המורים בישראל נ' מדינת ישראל  21-05-55270ק ס"

זורי לעבודה.  ה לדון בסכסוך קיבוצי בבית הדין האבקש  ם ה הסתדרות המוריהגיש  2021במאי    26ביום  

מבקשת   בבקשה  המבוקש  פי  לקרנותעל  לצרף  למדינה  להורות  עובדי    ההסתדרות  כלל  ההוראה    את 

הפקדו  ולבצע  בעבר  אליה  צורפו  וכ שלא  בגינם  שצורפ ת  ההוראה  לעובדי  ביחס  התחשבנות  לערוך    ו ן 

י מבקר המדינה  רנות את תגובתן וטענו, בין היתר, כו הקשהגי  2021ביולי    11לקרנות, אך באיחור.ביום  

נות המורים, בניגוד  עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה לא צורפו לקר  התריע מפני תופעה בה אלפי

לבין הארגונים    די ההוראה מכוח הסכמים קיבוציים בין המדינהתית של עובלזכותם הבסיסית והמהו

וסיפו הקרנות וטענו כי  נאי ההעסקה של עובדי ההוראה. עוד הק מת לובדי ההוראה וכחהיציגים של ע

קרים עליהם התריע מבקר  וציא תחת ידו צווים מתאימים שיבטיחו אחת ולתמיד שמראוי שבית הדין י

עובדי ההוראה שנשללו    תפקיד בקרנות המורים כספים כנדרש בעבור כללכי המדינה  המדינה לא יישנו ו

בע זכויות כאמורמהם  המדי והן    בר  לבוא.  לעתיד  הוראה  עובדי  לבקשה הפנתה את  בגין  בתגובתה  נה 

מציינים כי ההצטרפות לקרנות  כרון הדברים בישיבה שהתקיימה בלשכת שר החינוך ובו  בית הדין לזי

ניסתה לה  חופשית לפיהמורים תהיה   ובכך  וולונטרי  ובאופן  טענותיה בדבר אי  צרצון המורה  דיק את 

בנוציר העמיתים.  בס וף  ו   2.9.2021יום  ף,  המורים  ארגון  וקרנות  הגישו  גמל  קופות  לניהול  חברה  עגור 

 מות בקשה להצטרף כמשיבים להליך.  השתל

 ות את עמדת המדינה.  קרנות המורים דוח 
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   )המשך( תלויותת יוהתחייבו -15 באור 
 הליכים משפטיים שהחברה צד להן )המשך(:  .ג

 

ל  21-11-13898 חברה  גמל  עגור  קופות  נניהול  בע"מ  השתלמות  ודינת  מ'  וקרנות  קרנות ישראל 

י סמינרים ות למורים תיכוניים, מורשתלמחברה מנהלת בע"מ, קרנות ה  –השתלמות למורים וגננות  

 ע"מחברה מנהלת ב  –מפקחים ו

נובמבר   בע"מ  2021בחודש  השתלמות  וקרנות  גמל  קופות  לניהול  חברה  עגור  כתב  "(עגור)"  הגישה   ,

האביעה  תב הדין  אביב.בית  בתל  לעבודה  כי    זורי  טוענת  עגור  התביעה,  לכתב  רכישת  בהתאם  הסדר 

  מפלה ההסדר  ו  הינ   קרנות ההשתלמות עמיתי  עבור    המדינה על ידי  שנקבעו  נסיה התקציבית  זכויות הפ

ה(  המפלה )לכאורלפעול לתיקון תוצאותיה של המדיניות  : א(  גד המדינה  עתרה כנעגור  .  עמיתי עגור  את

דרך של הקצאה מחודשת ושוויונית  ב,  קרנות ההשתלמותעמיתי  עגור לבין  בין עמיתי  נה נקטה  שהמדי

קורות כספיים  ממ  עריכת הקצאה מחודשתלעגור  עתרה    נוסףב.  לאורך השניםסדו  של הסכומים שסוב

תוך   או  עגור  לעמיתי  שיועברו  של החלק  עצמאיים  בקרנות  המגיע מהעודף האקטהעברה  וארי המצוי 

שילוב של שתי  או  כלל הקרנות  בין  וחלוקתו  )לכאורה(  בעקבות המדיניות המפלה  שהצטבר    שתלמותהה

כל הנוגע להסדר החדש  ולערבה בעימה  ברים  תנהל דין ודכי המדינה  שה  ביקעגור  ב(  ות.  הדרכים האמור

 רנות ההסתדרות. ל הנוגע לעודפים המצויים בקבכ  המתגבש בין המדינה לבין הקרנות

עגור,  לה  העופי  כ קרנות  ולפיכך,  קרנות ההשתלמות  כנגד  לא מתבקשים סעדים אופרטיביים  מעתירת 

   .לבית הדין צפויות להגיש בקשה מתאימה ההשתלמות 

ובשלב זה אין ביכולתן לחוות דעה ביחס לסיכויי  עגור בכתב התביעה  טענות  המורים לומדות את  קרנות  

 התובענה . 

 
 

 נוסף ומידעקעות הש ניהול  -16באור 
 
 ות ניהול השקע .א

לתאריך   תיקי   נ    3.11.2020עד  הקרנות  ההשקעותוהלו  בע"מני   ותפסג  באמצעות  ,של  ערך  החל    .ירות 

 הקרנות. לנהל את נכסי  ניהול תיקים בע"מ, לה מיטב דש מאותו המועד הח 

סקי  יים( בדוח ע סעיף ח' )ספקים ונותני שרות  מת כלל החברהמידע נוסף בר   –ג'    חלק למידע נוסף ראה  

 . רה המנהלתשל החב תאגיד

 ם זכויות העמיתי .ב

הקבועים  מטעם הקרן, זכאי לתנאים ותשלומים    תלמותהיוצא לשנת השהקרן הינה קרן זכויות, עמית  

 בתקנון הקרן. ראה פירוט בחלק ב' פרק א' לדוח עיסקי תאגיד. 


