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 מבוא
 הגדרות  .א

 למען הנוחות , בדוח זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם :

"הקרן" • או  "הקופה"   או    "" התאגידית"  או  התאגיד"החברה",  השתלמות    נותקר   -   "הקופה 

 . בע"מ חברה מנהלת  – מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםל

 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.   –רשות שוק ההון" "  •

 הממונה על  רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.   -"הממונה"   •

 . 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה  -"חוק קופות גמל"  •

ות  תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופ   -"תקנות קופות הגמל" או "תקנות מס הכנסה"   •

 . 1964–גמל(, תשכ"ד 

 פקודת מס הכנסה, ] נוסח חדש[   -"פקודת מס הכנסה"   •

 שנת הלימודים שהסתיימה בחודש אוגוסט באותה שנה.   –"שנת דיווח"  •

מס הכנסה וכן חוקים, תקנות,    פקודתחוק קופות גמל, תקנות קופות הגמל,    -"ההסדר התחיקתי"   •

, הנחיות מחייבות ונהלים החלים על קופות גמל כפי  צווים, דינים, חוזרים )לרבות חוזרי הממונה(

   שיהיו בתוקף מעת לעת.

 

 מידע צופה פני עתיד  ב. 

מידע צופה    החברה , התפתחותה ועסקיה ותחומי פעילותה, בדוח זה כללה  החברהדוח זה, עוסק בתיאור  

   "חוק ניירות ערך"(. מידע כאמור כולל,   –)להלן    1968  –פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  

אשר   עתידיים,  עניינים  או  לאירועים  המתייחסים  ואומדנים  הערכות  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין 

בשליטת   ואינה  ודאית  אינה  בדוח  החברההתממשותם  עתיד  פני  צופה  מידע  כלל  .  בדרך  יזוהה  זה 

" כמו  "בכוונת    ,מאמינה"  החברה "   ,מעריכה"  החברה"  ,מצפה"  החברה"  ,צופה"  החברה באמירות 

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

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

כה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה,  , אשר הסתמהחברה

ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של  

   . באופן עצמאי החברההמידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת  

אי הת ו/או  מגורמים  בנוסף התממשותו  והיא תושפע  ודאית  אינה  עתיד  פני  הצופה  של המידע  ממשותו 

, ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את  החברהאשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת 

  החברה , וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצונים המשפיעים על פעילות  החברהפעילות  

 המתוארים בדוח זה.  

מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי שקוראי דוח זה    החברהעל אף ש  ,לפיכך

עתיד   פני  צופה  במידע  שהוצגו  מאלה  שונות  להיות  עלולות  בעתיד  בפועל  התוצאות  כי  בזאת  מוזהרים 

 המובא בדוח זה.  
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על הגנה  להוות  כדי  כשלעצמו,  לעיל,  זו  בפסקה  באמור  אין  ספק  סעיף  -להסרת  הוראות  לחוק  32פי  א' 

בדבר מידע צופה פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור,    1968  –תשכ"ח  ניירות ערך  

 יצוין הדבר באופן מפורש.  

 

רב אשר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים    החברהפעילויות   ידע מקצועי  הינן בתחומים הדורשים 

. על מנת להביא את תיאור עסקי התאגיד באופן בהיר ככל שניתן,  החברהרבים החיוניים להבנת פעילות  

תוך שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלה, בצרוף הסבר ובאור ככל שניתן.    החברה הובא תיאור עסקי  

המובא לגבי המוצרים הפנסיונים הכלולים בפרק זה הינו לצרכי דוח זה בלבד והתנאים המלאים    התיאור 

בתקנון   המפורטים  התנאים  הם  הקרנות,  ו/או    החברהוהמחייבים  לא  בתקנוני  והוא  דין  כל  בהוראות 

 מהווה ייעוץ ולא ישמש לצרכי פרשנות התקנון כאמור.  
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה   - א'  חלק
 

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .א
 

 כללי   .1

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

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

רגיל   –  האחת מסלול  ומפקחים  סמינרים  מורי  תיכוניים,  למורים  השתלמות  "קרן )להלן:    קרן 

 ( המסלול הרגיל"

ומפקחים    –  השנייה סמינרים  מורי  תיכוניים,  למורים  השתלמות  מקוצר–קרן   )להלן:  מסלול 

 ("קרן המסלול המקוצר"

 "(.  "קרנות ההשתלמות למורים או קרנות ההשתלמות" " או "הקרנות)להלן: "  

קרנות ההשתלמות פועלות מתוקף אישור שנתי שמנפיק הממונה.  ההצטרפות לקרנות ההשתלמות  

מוכרים   או  רשמיים  חינוך  מוסדות  שהם  וסמינרים  תיכוניים  ספר  בבתי  הוראה  לעובדי  פתוחה 

 בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.

הסתדרות המורים בישראל מדינת  נכון לתאריך הדוח,  החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  

 ישראל ומרכז השלטון המקומי מחזיקים באמצעי השליטה בחברה. 

 להלן תרשים מבנה האחזקות בחברה:  

 

 
 

 

 

  מורי ,תיכוניים למורים השתלמות קרנות
מ"בע מנהלת חברה ומפקחים סמינרים ישראל מדינת

37.5%

 המורים הסתדרות
בישראל

50%

  המורים הסתדרות בהם תאגידים
 מאמצעי 25%-ב מחזיקה
  מהסמכות/ההצבעה מכוח/השליטה
  הגמל וקופות דירקטורים למנות

כאלה ישנן באם ,שבניהולם

  השלטון מרכ 
12.5% המקומי

 ישראל מדינת בהם תאגידים
 מאמצעי  25%ב מחזיקה
  מהסמכות/ההצבעה מכוח/השליטה
  הגמל וקופות דירקטורים למנות

כאלה ישנן באם ,שבניהולם

 השלטון מרכז בהם תאגידים
 מאמצעי 25%-ב מחזיק המקומי
  מהסמכות/ההצבעה מכוח/השליטה
  הגמל וקופות דירקטורים למנות

כאלה ישנן באם ,שבניהולם
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 שינוי מבני  .2

הושלם הליך שינוי מבני של החברה במסגרתו הופרדו נכסי הקרנות מהחברה וזו    31.12.2010ביום  

"(. במסגרת השינוי המבני  השינוי המבניקיבלה רישיון חברה מנהלת לניהול קופות גמל  )להלן: "

נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה והתחייבויותיה, לבין  

)ו( לחוק קופות הגמל,  86הקרנות, נכסיהן והתחייבויותיהן. מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף  

שהוציא   ולנהלים  בנושא.    רשותולחוזרים  ההון  המס שוק  רשות  אישור  פי  השינוי  על  ביצוע  ים, 

 המבני לא היווה אירוע מס.  

במסגרת השינוי המבני אושר על ידי האסיפה הכללית תקנון חדש לחברה המנהלת וכן, תקנונים  

ידי   על  אושרו  אלה  מסמכים  החברה.  ידי  על  בנאמנות  המנוהלות  ההשתלמות  לקרנות  חדשים 

 עודכן אצל רשם החברות.  הממונה ודיווח על תקנון ההתאגדות של החברה המנהלת נשלח ו

עמיתים   עבור  זכויות  כקרן  משמשת  הרגיל  המסלול  כיקרן  יצוין  הקרנות  תקנוני  להסדרת  ביחס 

היוצאים להשתלמות וכקרן צבירה עבור עמיתים המושכים כספים מהקרן. מסלולי החיסכון בקרן  

הח בתקופות  והחיסכון,  ההפרשות  בשיעורי  פגיעה  ו/או  שינוי  ללא  כשהיו,  ברציפות  נותרו  יסכון, 

הזכויות, בזכויות למשיכת כספים וליציאה להשתלמות, למעט שינויים העשויים לנבוע מהוראות  

 שוק ההון במשרד האוצר.  רשותמנגנון לאיזון אקטוארי שהוטמע בתקנון הקרן על פי דרישת 

, חשבונות  2011בינואר    1על פי הנחיות הממונה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, החל מיום 

 העמיתים במסלול הרגיל משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול. 

 

שינוי בזכויות העמיתים כתוצאה מהשינוי המבני ושינוי תקנון התוכנית    לא היהבקרן המקוצרת,  

 אגב השינוי המבני. 

הקרנות   סוגי  לשני  לחברה    -ביחס  ניהול  דמי  ישלמו  שהקרנות  בהתאם  הוסכם  המנהלת 

 להוצאותיהן בפועל ובכפוף לשיעור המקסימלי של דמי הניהול שנקבע בהוראות החוק. 

 רכישה, מכירה או העברה  .3

של   העברה  או  מכירה  רכישה,  כל  בחברה  בוצעו  לא  הדוח  על  החתימה  לתאריך  ועד  הדוח  בשנת 

וק, כינוס נכסים  התקיימו בחברה הליכי פיר  הרגיל, לא נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים  

 או הסדר נושים ואף לא בוצעו הליכי מיזוג או רכישה מהותיים, לרבות מיזוגי קרנות אך עם זאת, 

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

וגננות   למורים  השתלמות  קרנות    -קרנות  ובין   ) מו"ג"  "קרן  )להלן:  בע"מ  מנהלת  חברה 

למידע נוסף ראה סעיף  ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול קרן מו"ג.  

 ה. בדוח הדירקטוריון של החבר 4.4
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 התפתחויות המתייחסות לקרנות ההשתלמות  .4

 מנגנון איזון אקטוארי 

התבקשה   הקרן,  ונכסי  החברה  נכסי  בין  וההפרדה  המבני  השינוי  את  הממונה  מאישור  כחלק 

לקיום   חיצונית  ערבות  תפעל לקבלת  הרגיל  קרן ההשתלמות במסלול  כי  ידי הממונה  על  החברה 

 תתקן את תקנונה באופן שלא תידרש ערבות כאמור.התחייבויותיה כלפי העמיתים או 

במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן ההשתלמות תקבע בתקנונה מנגנון איזון  

אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות לעמיתיה. במסגרת מנגנון זה תבצע הקרן,  

בדיקה אקטוארית   ידי החברה,  על  הנהלת  אחת לתקופה שתיקבע  זו,  בדיקה  לתוצאות  ובהתאם 

לשנת השתלמות החל   היוצאים  העמיתים  בזכויות  עתידיים  שינויים  לבצע  החברה תהיה רשאית 

 מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית. 

הנהלת החברה מבקשת להבהיר כי הדרישות האמורות לעיל אינן נובעות משינוי כלשהו בחברה או  

להתנהל כס לשם בעסקיה, הממשיכים  לעת  פעלה מעת  דרישת הממונה. החברה  בשל  דרם, אלא 

ליום    הקרן  נכסי  על  בוצעה  בקרן  אחרונה  אקטוארית  בדיקה  כאמור.  אקטוארית  בדיקה  ביצוע 

לעמוד  31.8.2016 הקרן  של  יכולתה  ועל  בקרן  אקטוארי  עודף  על  הצביעו  הבדיקה  ממצאי   .

בשנת   הקרן.  עמיתי  כלפי  ה  2016בהתחייבויותיה  החברה  הודיעה  את  לחייב  כוונתה  על  ממונה 

הטעמים   מן  לכך  התנגדותה  על  הודיעה  החברה  שנה.  מידי  הקרן  של  אקטוארית  בדיקה  בביצוע 

 שפורטו על ידה באריכות בפני נציגי רשות שוק ההון. החלטת הממונה בעניין זה טרם התקבלה. 

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

לעמוד    31.8.2018 הקרן  של  יכולתה  ועל  אקטוארי  עודף  קיים  הרגילה  בקרן  כי  הצביעו  אשר 

בהתחייבויותיה כלפי עמיתי הקרן. מאזן אקטוארי כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי  

 .  2020מבר בדצ  28ואושר בדירקטוריון בתאריך    31.8.2020בקרן, נערך לבקשת הממונה גם ליום  

המאוחד    2021ביולי    15ביום   החוזר  "עדכון  חוזר:  טיוטת  הממונה  השתלמות    –פרסם  קרנות 

הוראה   "  –לעובדי  )להלן:  החו רטיוטה  קרנות  טיוטת  כי  נקבע  החוזר  טיוטת  במסגרת   .)"

ההשתלמות לעובדי ההוראה, יבצעו בדיקה אקטוארית בכל הנוגע ליכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן  

העמיתים, על פי תקנוניהן, ולבחינת העודף או הגרען האקטוארי, מידי שנה וכחלק מהדוחות  כלפי  

טרם   הדוחות  אישור  למועד  נכון  החוזר.  טיוטת  להוראות  הערותיה  העבירה  החברה  הכספיים. 

    פורסם חוזר מחייב.

 

 ודף כספי ע

 רה. בדוח הדירקטוריון של החב 9.3לעניין מידע בדבר העודף הכספי ראה סעיף  
 

 נגיף הקורונה 

בדוח הדירקטוריון של    2.2לעניין מידע בדבר נגיף הקורונה והשפעתו על פעילות החברה, ראה סעיף  
 החברה. 
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   פעילות תחום  .ב

ניהול קרנות השתלמות לעובדי הוראה במעמד שכיר. נכון לתקופת  לחברה תחום פעילות אחד והוא  

מורים תיכוניים, מורי סמינרים  : קרנות השתלמות להשתלמותהדוח בניהולה של החברה שתי קרנות  

ל  –  ומפקחים השתלמות  וקרנות  רגיל  ומפקחים מסלול  סמינרים  מורי  תיכוניים,  מסלול    –  מורים 

   מקוצר.

חוק   להוראות  לב  )ובשים  ענפיות  גמל  קופות  של  מנהלת  וכחברה  המנהלת  החברה  לתקנון  בהתאם 

החברה   פעילות  גמל(,  ניהול  קופות  מדמי  נובעות  החברה  הכנסות  כל  רווח.  למטרת  שלא  הינה 

 המחויבים על בסיס הוצאות בפועל. 

 החברה ועסקאות במניותיה  השקעות בהון   .ג
 

   החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 לא בוצעו שינויים בהון החברה בשנתיים האחרונות. 

 

 חלוקת דיבידנד      .ד

בהתאם   ניהול  דמי  וגובה  רווח  למטרת  שלא  החברה  פועלת  ענפיות  גמל  קופות  של  מנהלת  כחברה 

מבלי   בפועל,  ולא    שייווצרולהוצאותיה  אין  לחברה  לפיכך,  כאמור.  להוצאותיה  מעבר  הכנסות  לה 

 תהיה יכולת לחלק דיבידנד.  
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות –חלק ב'  
  
   
 ושירותיםמוצרים  .א

 
 סוגי הקרנות הכלולים בתחום הפעילות  .1

תחום הפעילות של החברה הינו ניהול קרנות השתלמות לעובדי הוראה במעמד שכיר. נכון לתקופת  

 הדוח בניהולה של החברה שתי קרנות השתלמות:  

למורים   השתלמות  ומפקחים,קרן  סמינרים  מורי  רגיל  –תיכוניים,  הרגיל    –  מסלול  המסלול  קרן 

גמל. קופות  בחוק  כהגדרתה  ענפית  השתלמות  קרן  הינם  ע  הינה  הקרן  בבתי  מיתי  הוראה  לעובדי 

בפיקוח   מוכרים  או  רשמיים  חינוך  מוסדות  שהם  ומפקחים.  סמינרים  מורי  יסודיים,  העל  הספר 

 משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.  

מהטבות    ולהנותהקרן מאפשרות לעמיתיה לצבור כספים לצרכי השתלמות או לחסוך בה לכל מטרה  

תים זכאים לצאת לשנת השתלמות במימון הקרן בגין תקופת חיסכון  מס. על פי תקנון קרן זו העמי

,  66.66%שנים. בתקופת ההשתלמות משלמת הקרן לעמיתיה מענק חודשי בשיעור של    8או    7,  6בת  

שנות חסכון בהתאמה, ועל פי שיעור המשרה הממוצע    8או    7,  6, לפי ניצול של  88.88%או    77.77%

לשנת  במשך כל תקופת החיסכון. חישוב   סכום המענק מבוצע בהתאם לרכיבי השכר ערב היציאה 

השתלמות. לאור ההסכמים הנוכחיים והעתידיים ובעקבות הרפורמה במערכת החינוך בחנה הנהלת  

זו קבלה החלטה לפיה עד לשנת תשע"ו,   גובה המענק החודשי ובמסגרת  על  החברה את ההשלכות 

השתלמות תבוא לידי ביטוי באופן יחסי אותה  בחישוב גובה המענק החודשי שמקבל עמית היוצא ל

תוספת לשכר שקיבל העמית בהתאם לרפורמת "עוז ותמורה", ככל שקיבל. הנהלת החברה פרסמה  

  לתקנונה, משלמת   האמור. בהתאם באתר האינטרנט של הקרן  הסברים מפורטים על דרך החישוב  

 הקרן עבור העמית המשתלם את התשלומים הבאים בשנת ההשתלמות בנוסף למענק ההשתלמות: 

לימוד   • לפי היקף    -שכר  לגובה שכה"ל הנהוג באוניברסיטאות בארץ,  לימוד עד  תשלום שכר 

השעות שאושרו למשתלם/ת בתוכנית הלימודים ובהתאם לשיעור המשרה הממוצעת בתקופת   

 החיסכון. 

לאומי • ביטוח  למוסד    -  דמי  המשתלם/ת  ע"י  ששולמו  הלאומי  הביטוח  דמי  תשלום  החזר 

החזר   מינימלי.  תעריף  לפי  או  סטודנט  תעריף  לפי  הינו  הביטוח  דמי  סכום  לאומי.  לביטוח 

 הסכומים נעשה כנגד הגשת קבלות. 

הקרן משלמת עבור המשתלם/ת המבוטח בפנסיה צוברת את התשלום    -תשלום לקרן פנסיה   •

חלקו של העובד וחלק המעסיק הכולל הפרשה בגין פיצויי פיטורים.    -סיה  המקובל לקרן הפנ

סכום התשלום לקרן הפנסיה נקבע על בסיס המשכורת המלאה לפיה מחושב המענק החודשי  

 למשתלם/ת. 

עמיתה אשר יצאה לשנת השתלמות מטעם הקרן וילדה, זכאית לדמי לידה    -תשלום דמי לידה  •

רה חודשים לאחר תום השבתון. עמיתה אשר מקבלת החזר  במאי ועד עש  26  -החל מתאריך ה

לאומי,   מביטוח  לידה  לדמי  כלל  זכאית  אינה  או  כלשהו  בסכום  לאומי  מביטוח  לידה  דמי 

להם   המקסימליים  הלידה  דמי  לגובה  עד  יחסית  להשלמה  או  חלקיים  לידה  לדמי  זכאית 

תקבל את מלוא דמי  משרה בשנת השבתון    1/3הייתה זכאית מקרן ההשתלמות, אך אם עבדה  
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זכאית מבלי שקרן ההשתלמות תנכה את דמי הלידה שקיבלה העמיתה   הייתה  הלידה להם 

ההשתלמות   שנת  שלאחר  בתקופה  לידה  דמי  החזר  הנוספת.  עבודתה  עקב  לאומי  מביטוח 

 יחושב ע"פ שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה. 

חודשים מתום    3רא לשירות מילואים תוך  תשלום לעמית הנק  -תשלום בגין שירות מילואים   •

ממקור   כספית  תמיכה  או  גמול  או  משכורת  קיבל  לא  והעמית  במידה  ההשתלמות,  תקופת 

 אחר.

תמריצים   • במסגרת  נסיעה  דמי  למשתלמים    -הוצאות  לימודים  לצורך  נסיעה  הוצאות  החזר 

ל בהתאם  הינו  ההחזר  סכום  לתמריצים.  וזכאים  לאומית  עדיפות  באזורי  הוצאות  הגרים 

להיקף   ביחס  הינו  ההחזר  שיעור  הקרוב.  הלימודים  למוסד  המגורים  ממקום  הנסיעה 

 ההשתלמות ושיעור המשרה הממוצעת. החזר ההוצאות ממומן ע"י משרד החינוך.

 

עוגנה בתקנוני הקרנות זכות המשתלמים לקבלת    1.1.2011החל מכניסת השינוי המבני לתוקף, ביום  

כל הוצאות שנת ההשתלמות לחשבונם. ההחזר משולם לעמית לאחר    היתרה שתיוותר לאחר תשלום

 השלמת תשלום כל ההוצאות הקשורות בשנת השבתון. 

 

 תנאי הצטרפות למסלול הרגיל  

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים:  

 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנון הקרן.   •

 נים. ש 55  -גילם מתחת ל •

 אינם חברים בקרן השתלמות אחרת למורים.  •
 

 הפקדת כספים 

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

 על ידי המעסיק.   8.4%ההוראה )עד לגובה משרה וחצי( והפרשה חודשית בשיעור 

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

 משרה(. 100%משרה. עד תשנ"ג היקף ההפקדה היה עד  150%הינו עד 

"(, נהנים מתשלום "חלק העובד"  תמריציםעובדי הוראה הגרים ועובדים באזורי עדיפות לאומית )"

 ך. על ידי המעסיק באמצעות משרד החינו

 מסלולי השקעה  

 להלן פירוט מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן המסלול הרגיל: 

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

 .485אישור מס הכנסה 

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

 . 2037אישור מס הכנסה 

למורים   השתלמות  ומפקחים,קרן  סמינרים  מורי  רגיל    תיכוניים,  אג"ח   -מסלול  מספר    -מסלול 

 . 2038אישור מס הכנסה 
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 מסלול אג"ח 

 קיימים בקרן שלושה מסלולי השקעה ביניהם, מסלול אג"ח. 2012החל מחודש פברואר 

 למסלול אג"ח יהיו רשאים להצטרף עמיתים המקיימים אחד מן התנאים המפורטים להלן:    

וגילו    • זה  תקנון  הוראות  פי  על  השתלמות  לשנת  ליציאה  זכותו  את  שמימש  שנים    55עמית 

 לפחות.  

 עמית שפרש לגמלאות.   •

אג"ח   במסלול  כספי  אינםהעמיתים  יתרת  ספק,  הסר  למען  השתלמות.  לשנת  לצאת  ם  רשאים 

תקופת   כל  ולמשך  זה  למסלול  הכספים  העברת  ממועד  החל  תיחשב,  לא  אג"ח  למסלול  שהועברה 

ו/או   להשתלמות  ביציאה  העמית  את  המזכה  הכספים  מיתרת  כחלק  בקרן,  העמית  של  חברותו 

בזכויות הקשורות עם יציאה לשנת השתלמות על פי תקנון זה, וזאת גם אם הכספים יועברו בהמשך  

יזכו את העמית אך ורק כספים  ממסלול אג"ח למס לול השקעה אחר. לעניין הזכאות להשתלמות, 

 הצבורים עבורו ברציפות במסלול הכללי ו/או במסלול הכשר.  

 

 שערוך חשבונות העמיתים 

, חשבונות העמיתים  1.1.2011-שוק ההון והחלטת דירקטוריון החברה, החל מ   רשותעל פי הנחיות  

שקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול )ולא בצמוד למדד בתוספת  משוערכים בהתאם לתשואת תיק הה

כפי שהיה מקובל קודם לכן(. בהתאם להחלטת הדירקטוריון, שווי החיסכון הינו לפני ניכוי כל    4%

 מס, אם וככל שיחול על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.  

 

. קרן המסלול המקוצר  מקוצר  מסלול  –תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  ,קרן השתלמות למורים  

לקרן   להצטרף  ואינם רשאים  הוראה  עובדי  דירוג  פי  על  למורים אשר מקבלים את שכרם  מיועדת 

ומורים במשרה חלקית בשנת שבתון(. גם בקרן    57המסלול הרגיל )בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  

 . ניהולתשואת תיק ההשקעות ובניכוי דמי זו שערוך כספי העמיתים נעשה על פי 

 

 הפקדות כספים 

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

 על ידי המעסיק.   7.5%ההוראה  והפרשה חודשית בשיעור 

 תקופת חסכון להשתלמות ומשיכה  

שנים של חיסכון רשאי עובד הוראה לקבל בפטור ממס את כל חסכונותיו לרבות תשלומי    3בתום  

ובכפוף   בהתאם  הכל  קצרה,  השתלמות  למטרת  ניהול  הוצאות  ובניכוי  רווחים  בתוספת  המעסיק 

שנות חיסכון רשאי עובד הוראה לקבל בפטור ממס את כל חסכונותיו    6להוראות תקנון הקרן. בתום  

 ומי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול לכל מטרה .לרבות תשל 

 

 

 



 חברה מנהלת בע"מ  –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

12 

 

 מסלולי השקעה 

 להלן פירוט מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן המסלול המקוצר:

למורים   השתלמות  מקוצר ,קרן  מסלול  ומפקחים  סמינרים  מורי  כללי    -תיכוניים,  מספר    -מסלול 

 .285אישור מס הכנסה 

למורים   מקוצר  תיכוניי,קרן השתלמות  מסלול  ומפקחים  סמינרים  מורי  הלכה–ם,  מספר    -מסלול 

 . 2041אישור מס הכנסה 

למורים   השתלמות  מקוצר ,קרן  מסלול  ומפקחים  סמינרים  מורי  אג"ח  -תיכוניים,  מספר    -מסלול 

 . 2042אישור מס הכנסה 

 תיקון תקנוני קרנות ההשתלמות   

הק .1 תקנוני  לתיקון  החברה  דירקטוריון  אישור  קבלת  ספטמבר  לאחר  בחודש  הוגשה  רנות, 

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

 לאשר את השינויים המפורטים להלן:  

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון קרן המסלול    –  הוספת מסלול הלכה נוסף 1.1

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

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

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

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

 החדש: 

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

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

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

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

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

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

 למניות באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באלה".

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

 ההלכה הקיים.  

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

ל, תנאי ליציאה לשנת השתלמות הוא שהמבקש יתחייב בכתב לתקנון קרן המסלול הרגי

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

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

 החברה ביקשה לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. 

החברה בתהליך    -  ספר טעויות סופר טכניות שנפלו בתקנון קרן המסלול הרגילתיקון מ 1.2

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

לתיקון התקנון פעם נוספת. נכון למועד הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתיקון תקנוני  

 הקרנות. 



 חברה מנהלת בע"מ  –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

13 

 

הגישה    2.8.2020ביום     -  נון ההעברה האוטומטית למסלול המקוצרשינוי התקנון הרגיל במנג .2

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

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

על   עולה  אינו  גילו  ההצטרפות  שבמועד  )   57מי  קודם    55במקום  שנים  הקבוע  כפי  שנים 

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

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

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

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

 ההצטרפות לקרן, והארכת תקופת החברות בקרן הרגילה בשנתיים נוספות.  

ביום    6.9.2020ביום   התקבל אישור    6.9.2020התקבל אישור הממונה לשינויים המבוקשים. 

 הממונה לשינויים המבוקשים.   

 

 ושינויים בביקוש ובהיצע של קרנות ההשתלמות  מגמות .2

הביקוש   על  השפיעו  אשר  החברה  עסקי  ניהול  באופן  מהותיים  שינויים  נעשו  לא  הדוח  בתקופת 

לעיל,   שצוין  כפי  מוצריה.  של  בקשה  וההיצע  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  לרשות  הגישה  החברה 

 יקוש להצטרף לקרנות.  להוספת מסלול הלכה נוסף לפעילותה אשר עשוי להשפיע על הב 

 

 שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים  .3

לא צפויים שינויים מהותיים בחלקה של החברה בשוק בו היא פועלת, הן ברמת הנכסים המנוהלים והן  

 ברמת ההפקדות השוטפות.  

 

 מוצרים חדשים  .4

 בשנת הדוח, החברה לא הפעילה  מוצרים חדשים.  
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 ריכו  מידע ונתונים אודות תחום הפעילות .5

 

 תשע"ט תש"פ תשפ"א 

    

    חשבונות עמיתים: מספר 

 50,507 51,580 54,023 פעילים 

 23,239 23,872 25,658 לא פעילים 

    

נכסים מנוהלים, נטו )באלפי 
 ש"ח( : 

   

 4,518,346 3,966,000 4,580,028 פעילים 

 1,757,343 2,667,630 3,091,397 לא פעילים 

    

נתונים תוצאתיים )באלפי  
 ש"ח( 

   

דמי גמולים משונתים עבור  
 מצטרפים חדשים 

21,732 16,662 23,192 

 556,101 553,112 570,894 תגמולים מדמי גמולים 

תקבולים מדמי גמולים חד  
 2,900 2,098 1,521 פעמיים

 4,059 813 1,224 העברות צבירה לקרן 

 (137,412) (151,835) (184,183) העברות צבירה מהקרן 

    

    תשלומים:

 (290,004) (245,546) (260,749) פדיונות  

 ( 81,978) ( 77,797) ( 62,062) אחרים 

עודף הכנסות על הוצאות  
 לתקופה 

972,671 279,194 153,696 

    

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 )באלפי ש"ח(: 

   

 8,518 9,030 10,428 פעילים ולא פעילים 

    

שיעור דמי ניהול ממוצע 
    מנכסים )באחו ים(: 

       0.15-קרן רגילה פעילים 
 0.12-קרן מקוצרת  

       0.14-קרן רגילה
 0.12-קרן מקוצרת  

קרן        0.14-קרן רגילה
 0.12-מקוצרת 

       0.15-קרן רגילה לא פעילים 
 0.12-קרן מקוצרת  

קרן   0.14-קרן רגילה
 0.12-מקוצרת 

קרן   0.14-קרן רגילה
 0.12-מקוצרת 

    

 

 
   



 חברה מנהלת בע"מ  –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

15 

 

 תשע"ט תש"פ תשפ"א 

שיעור הוצאות ישירות  
    ממוצע )באחו ים(:

עמלות קניה ומכירה של  
 0.02 0.03 0.02 ניירות ערך 

 0.03 0.02 0.02 *  בגין השקעות לא סחירות 

 0.12 0.15 0.21 עמלות ניהול חיצוני 

 - - - עמלות אחרות 

 0.12 0.15 0.21 *  הוצאות מוגבלות
 

 * מויין מחדש. 
 

   מידע בדבר עמיתים לא פעילים .5.1

 

 
 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין  דמי  .5.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, תשע"ב   במגבלות התקרה שנקבעה בתקנות 

שלעיל.  2012 בטבלה  החברה    כמפורט  שרשאית  הניהול  דמי  בשיעור  שינוי  חל  לא  הדוח  בתקופת 

 לגבות על פי הוראות הדין.  

 

 

 

 תשע"ט  תש"פ  תשפ"א  

    חשבונות מנותקי קשר:

 1,882 1,560 1,248 מספר חשבונות 

נכסים מנוהלים נטו )באלפי  
 ש"ח(

59,636 66,761 86,583 

דמי ניהול שנגבו מנכסים  
 )באלפי ש"ח( 

84 90 118 

שיעור דמי ניהול ממוצע  
 שנגבו מנכסים 

       0.15-קרן רגילה
 0.13-קרן מקוצרת 

קרן        0.14-רגילהקרן 
 0.12-מקוצרת 

קרן        0.14-קרן רגילה
 0.12-מקוצרת 

 קרנות השתלמות   

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

 

 לשנה מהיתרה הצבורה   2%עד  פעילים 

 לשנה מהיתרה הצבורה  2%עד  לא פעילים:  

לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם    2%עד  מנותקי קשר 
 לתנאים הקבועים בתקנות  

 אין  אחר
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 מידע על משתלמים   .5.3

 באוגוסט 31בתקופה של שנה שהסתיימה ביום   

  2021 2020 2019 

 783 762 590 מספר משתלמים

 81,978 77,797 62,062 תשלומים למשתלמים )באלפי ש"ח( 
 

 

 התפתחויות ושינויים שחלו בקרנות ההשתלמות   .6

הקרנות שבניהול החברה הינן קרנות השתלמות לעובדים שכירים והפרשות עובדים שכירים )עובד   .א

את   מהוות  בהיקף  ומעביד(  לשינויים  הקרנות  חשופות  לכך  אי  לקרנות.  ההפקדות  של  המרכיב 

 התעסוקתי אצל המעבידים של העמיתים בקרנות. 

 

בשיעור   ריבית  בתוספת  לצרכן  המחירים  למדד  )הצמדה  התשואה  הבטחת  ביטול  לשנה(    4%לאור 

ויות בשוק  ולאור ההתפתח,  2011מאז שנת  וזקיפת רווחים לעמיתים על פי תשואת הנכסים בפועל  

להעברת כספים לקרנות  נחשפה הקרן הרגילה  הקרן הרגילה,  ההון והשפעתן על תשואת הנכסים של  

אלפי ש"ח    136,519אחרות בהיקף שלא היה ידוע בעבר. העברה לקרנות אחרות הסתכמה לסך של  

  אלפי ש"ח  101,370וסך של  מקבילה    אלפי ש"ח בתקופת    113,202בתקופה המדווחת לעומת סך של  

למתן מענה לקבוצות עמיתים, בדרך של   פועלת. הנהלת החברה  31.8.2019בשנה שהסתיימה ביום  

 פתיחת מסלולי השקעה אשר מתאימים למיטב ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים.  

לעיל,   כאמור  החדשים  ההשקעה  מסלולי  פתיחת  מעצם  המושגים  היתרונות  ההנהלה,  לדעת 

התשואות המושגות בתיק ההשקעות ושיעור דמי הניהול הנמוכים הנגבים מעמיתי הקרנות, באים  

 לידי ביטוי בהיקף נמוך יחסית של העברות כספים מהקרנות.  

יצ  לעידוד  קבוע  באופן  פועלת  החברה  הנהלת  כן,  לעלייה  כמו  שמביא  מה   שבתון  לשנות  מורים  יאת 

במספר   ירידה  חלה  תשפ"א  בשנת  כי  אם  להשתלמות  יציאה  בגין  התשלומים  בהיקפי  מתמשכת 

המשתלמים ובהיקף התשלומים בגין יציאה להשתלמות וההנהלה מייחסת זאת למגיפת הקורונה אשר  

ב  החינוך  מערכת  של  הצרכים  עקב  השתלמות  לשנת  לצאת  ממורים  ו/או  מנעה  ההוראה  צוותי  עיבוי 

 העובדה שההשתלמויות והלימודים נעשו באמצעו הזום. 

 גידול מתמשך בדמי גמולים נובע בעיקר מגידול במספר המורים המצטרפים לקרנות. 
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 תחרות  .ב

לניהול   הזכות  על  בשוק  הגוברת  לתחרות  חשופה  הגמל,  קופות  של  מנהלת  חברה  ככל  החברה, 

השירות החשבונות   ברמת  הניהול,  דמי  בגובה  בתשואות,  מתרכזת  בתחום  התחרות    עמיתים. 

 משלימים.  ובשירותים

.  קרנות השתלמותהקרן פועלת בתחום קופות הגמל בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות  

ניוד   באחוזי  ביטוי  לידי  באה  אשר  הביטוח  וחברות  המנהלות  החברות  בין  תחרות  שוררת  בענף 

כי   לציין  יש  זאת  עם  יחד  בקרנות.  הצבירה  היקף  על  מהותי  איום  בכך  ויש  מבעבר,  יותר  גבוהים 

ייחודית )שהרי, ההצטרפות לקרנות ההשתלמות פתוחה  אוכלוסיית   המפקידים בקרן הינה קבוצה 

ילדים שהם מוסדות חינוך רשמיים או מוכרים   בגני  וגננות  יסודיים  הוראה בבתי ספר  רק לעובדי 

בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר(, ועל כן הקרן מהווה מקור חסכון אטרקטיבי בעבור  

ד עם זאת, מקורות הגיוס של הקרנות, באמצעות העברות מקופות אחרות מוגבלת  אוכלוסייה זו. יח

 ביותר. 

  2.51%הוא בשיעור של    31.8.2021  ליום  במשק  חלקה של החברה מתוך סך נכסי קרנות ההשתלמות  

בר   ואינו  ייחודי  הוא  פעילים,  בעמיתים  שמדובר  ככל  הרגיל,  המסלול  כי  לזכור  יש  זאת  עם  יחד 

 לקרנות השתלמות אחרות במשק. השוואה 

המתחרה העיקרית היא קרן מקבילה שמיוצגת על ידי    , במסלול הרגיל ובהתייחס לעמיתים פעילים

 ארגון המורים העל יסודיים. 

קרנות   מבינם(  הפנסיונרים  )בייחוד  הרגיל  במסלול  פעילים  בלתי  לעמיתים  וכן,  המקוצר  במסלול 

מהוות תחרות אשר באה לידי ביטוי בהיקפי העברות  ההשתלמות של כלל בתי ההשקעות הפרטיים  

 אשר היקפיהן כאמור גברו בשלוש השנים האחרונות. 

 , מתבצעת במספר מישורים: של החברה  הההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות

לחברה • ייחודי  פעילות  לשנת    –  תחום  )יציאה  פעילות  תחום  יש  לחברה  וראשונה  בראש 

 ברה מתחרה בתחום קופות הגמל.השתלמות( שאינו קיים בשום ח

מעמידה    המיכון. החברהבאמצעות שיפור שיטות עבודה ושיפור מערכות    –התייעלות תפעולית   •

לרשות עמיתיה, באתר האינטרנט שלה, מגוון שירותים המאפשרים ביצוע פעולות באופן מקוון  

 החל מהצטרפות ועד להגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות.  

ללקוח   • השירות  של    –שיפור  הפעילות  בתחומי  ידע  בעל  מקצועי,  אנושי  הון  מטפחת  החברה 

ללקוח ומקצועי  יעיל  מענה  מתן  לצורך  החברה  החברה,  ערכה  האחרונה  בשנה  החברה.  ות 

"מתיחת פנים" משמעותית לאתר האינטרנט שלה המהווה, היום יותר מתמיד, אמצעי משמעותי  

ביחס   עמית  לכל  אישי  מידע  לרבות,  הקרנות  עמיתי  לכלל  הקרנות  בדבר  כללי  מידע  להנגשת 

והליך    להשתלמות  לחשבונותיו בקרנות באמצעות כניסה לאזור האישי.  כמו כן, הליך היציאה 

ההצטרפות לקרנות עומדים לשימוש העמיתים  באמצעות האתר באופן מקוון. מהלך זה קיצר  

של   והן  עמיתים  צירוף  של  הן  התהליכים  את  לחברה  והן  לעמיתים  הן  באופן משמעותי  ושיפר 

 יציאה לשנת השתלמות.  
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 קעות.  באמצעות מנהל ההשקעות בהנחיית ועדת וההש –שיפור התשואות לעמיתים  •

המותאמים לביקוש  שירותים  החברה לרשות העמיתים  במהלך השנים העמידה    –    מתן שירותים •

   ובכלל זה, הגדלת מגוון מסלולי ההשקעה, ייעול שירות הלקוחות, מתן הלוואות וכו'. ,מצדם

 

 

 

 לקוחות  .ג

ע .1 המנוהלות  הוראההקרנות  לעובדי  מיועדות  החברה  ידי  של  ל  שכירים  במעמד  לפיכךעובדים   .,  

ההפקדות מתקבלות ממעסיק עיקרי    עיקר  . יית המוריםוס לתחום פעילותה של החברה תלוי באוכ 

החינוך.    -אחד   במספר  משרד  או  בודד  בלקוח  תלוי  אינו  החברה  של  פעילותה  תחום  זאת,  עם 

 בדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות.  ומצומצם של לקוחות אשר א 

אין   .2 ממנוו/ לקוח  לחברה  החברה  שהכנסות  לקוחות  מהוות  או  / ו  או  מסך    10%מהם  ומעלה 

ומעלה מסך    1%או לקוח ו/או לקוחות שהנכסים המנוהלים עבורו ו/או עבורם מהווים    יההכנסות 

 .הנכסים המנוהלים על ידי החברה 

   מידע בדבר הוותק ההתמדה והשימור של הלקוחות .3

 מסלול מקוצר    מסלול רגיל  

 תש"פ תשפ"א   תש"פ תשפ"א  

          

 12.18% 13.35%  7.01% 6.61% שיעור הפדיונות מהצבירה הממוצעת 
 64 65  49 50 גיל ממוצע של עמיתי הקופה 

 9 10  7 7 וותק ממוצע של עמיתי הקופה
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה –חלק ג' 
 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה   .א

 כללי  .1.א

שינויי   ועבר  רגולציה  עתיר  הינו  בפרט  של החברה  ותחום הפעילות  בכללותו  הגמל  קופות  ענף 

 חקיקה רבים אשר להם השפעה ניכרת על פעילות החברה וסביבת הפעילות שלה.  

וכ  הגמל  קופות  בחוק  ראשית  בחקיקה  הוסדרה  הגמל  קופות  של  ותקנות  פעילותן  בחוקים  ן 

כ"רפורמת   הידועה  הרפורמה  במסגרת  שהוסדרו  ההוראות  אגד  את  יחדיו  המהווים  נוספים, 

בתקנות  קבועים  שהיו  הנושאים  מרבית  הוטמעו  הגמל  קופות  בחוק  הכנסה   בכר".  וכן    מס 

הורחבו נושאים נוספים, כגון סמכויות הפיקוח של הממונה וסמכויות הטלת עיצומים כספיים  

 וקנסות.  

להתקין   רשאי  הגמל,  קופות  חוק  ביצוע  על  הממונה  האוצר,  שר  כי  נקבע  החקיקה  במסגרת 

תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. החברות המנהלות של קופות הגמל נתונות לפיקוח הממונה על  

חוזרים   של  שורה  הממונה  פרסם  השנים  במהלך  האוצר.  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

 עילות של קופות הגמל.  המסדירים את תחום הפ 

חוקים נוספים מתחום דיני העבודה, הגנת הפרטיות    על פעילתן של קופות הגמל  בנוסף חלים

 וחוק איסור הלבנת הון.  

 

 פרוט עיקרי ההסדר התחיקתי הרלוונטיים    .2.א

  "( חוק קופות גמל"   להלן:)  2005  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה  

אישרה הכנסת את חוק קופות גמל במסגרת "רפורמת בכר". במסגרת חוק    2005ביולי    25ביום  

קופות גמל הוסדרו, בין היתר: כללים והוראות בעניין הזכות לקבלת רישיון לניהול קופות גמל,  

כות להחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, כללים למינוי אורגנים ובעלי תפקידים  הסדרת הז

בחברה המנהלת ועוד. בנוסף, נקבעו הסדרי הפיקוח על קופות הגמל והחברות המנהלות אותן  

 תוך יצירת מנגנוני אכיפה אפקטיביים מצד הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.   

 

התשמ"א   )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  על )להלן:    1981  –חוק  הפיקוח    "חוק 

"אורגנים ובעלי תפקידים אחרים    -בפרק ב' סימן ג' לחוק קופות גמל  העוסק ב       -הביטוח"(  

מחיל חוק קופות גמל את הוראות חוק הפיקוח על הביטוח בכל הנוגע למינוי    בחברה המנהלת"

 ים בחברה.  נושאי משרה שונ
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 חוק הגנת הצרכן )משך  מן המתנה במענה טלפוני( 

מס'    2018ביולי    25ביום   תיקון  התשע"ח    57פורסם  הצרכן,  הגנת  והתיקונים    2018-לחוק 

( ובחוק הפיקוח על  37העקיפים לחוק, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס'  

( )ביחד יקראו להלן: "התיקון לחוק"(. בהתאם 27ון מס'  שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיק

דקות   שש  תוך  מקצועי  אנושי  מענה  לתת  נדרשת  מנהלת  חברה  לחוק,  התיקון  להוראות 

(  3( בירור חשבון; )2( טיפול בתקלה; )1מתחילת השיחה, וזאת ביחס לסוגי השירותים הבאים: )

יופנו לשירות השארת  סיום התקשרות. כמו כן, ביחס לסוגי השירותים כאמור,   העמיתים לא 

. החברה  25.7.2019הודעה, אלא אם כן בחרו בכך. כניסתו של התיקון לתוקף הנה החל מיום  

 נערכה ליישום הוראות התיקון לחוק עם כניסתו לתוקף. 

 

)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( )תיקון  ת כיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 2020-התש"ף(, 11מס' 

ומערכת    2020ביולי    12ביום   שיווק  )ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  תזכיר  פורסם 

מס'   )תיקון  פנסיוניים(  התש"ף11סליקה  אשר 2020-(,  זה  בעניין  חוק  לתזכיר  בהמשך  זאת   ,

ביום   ובמסגרתו  2020באפריל    7פורסם  הקורונה,  נגיף  בעקבות  שעה  כהוראת  פורסם  אשר   ,

 לערוך את השינויים כמפורט להלן לתקופה של שלושה חודשיים בלבד.  הוצע 

)ה( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ,  11במסגרת תזכיר החוק מוצע לתקן את סעיף  

"( ולקבוע, כי יתאפשר לתאגיד  החוק)להלן: "  2005-שיווק ומערכת סליקה פנסיונים(, התשס"ה

בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות  בנקאי או למי שעוסק בשמו  

 אמצעי דיגיטלי. 

יהיה  11סעיף   ולא  הבנק,  בסניפי  פנסיוני  ייעוץ  יעניקו  בנקאיים  תאגידים  כי  קובע  לחוק  )ה( 

חלה   האחרונות  בשנים  הקבועים.  הסניפים  לכותלי  מחוץ  פנסיוני  ייעוץ  להעניק  באפשרותם 

שמעותית, המאפשרת ללקוחות לקבל שירותים בנקאיים מרחוק, ללא  התפתחות טכנולוגית מ

צורך בנוכחות פיזית של מבקש השירות או נותן השירות. האיסור הקבוע בחוק פוגע ביכולתם  

של לקוחות היועצים הבנקאיים לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי באופן דיגיטלי, מתקדם ונוח.  

הצו את  המחישה  הקורונה  נגיף  פנסיוני  התפרצות  ייעוץ  שירותי  בקבלת  בשוק  הקיים  רך 

ייעוץ   בפרט לשם קבלת  לסניף הבנק,  להגיע  לקוחות  של  היכולת  צמצום  לאור  וזאת  דיגיטלי, 

פנסיוני. זאת, בשעה שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם, וסיום או צמצום העסקתם של עובדים  

ה לאור  פנסיוני.  ייעוץ  לקבלת  בצורך  לעלייה  מביאים  לתאגיד  רבים,  יתאפשר  כי  הוצע  אמור, 

בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות  

 אמצעי דיגיטלי.  

 נכון למועד אישור הדוחות, המסמך הינו בגדר טיוטה שטרם אושר ונכנס לתוקף.  
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 2020-ה(, התש"ףחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שע

שעה(,   2020ביולי    29  ביום )הוראת  החדש(  הקורונה  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התכנית  חוק  פורסם 

. במסגרת פרק ה' לחוק תוקנה פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, באופן המאפשר,  2020-התשע"ף

כיום   הנהוגה  כפי  ותק  תקופת  סיום  טרם  השתלמות  מקרנות  כספים  משיכת  למעשה,  הלכה 

חלפו  בפקודת   בטרם  קרי  הכנסה,  ולגבי    6מס  חשבון,  לאותו  הראשון  התשלום  ממועד  שנים 

פרישה   לגיל  שהגיע  יחיד  או  חלפו    –עובד  לאותו    3בטרם  הראשון  התשלום  ממועד  שנים 

עד  של  בסכום  כאמור,  השתלמות  מקרנות  כספים  משיכת  תתאפשר  לחוק,  בהתאם  החשבון. 

בו העמית או בן זוגו פוטרו או הוצאו לחופשה    ₪ לחודש לתקופה של חצי שנה, במקרה  7,500

מיום   החל  )חל"ת(  תשלום  )להלן:    2020במרץ    1ללא  המשיכה  בקשת  הגשת  למועד  ועד 

זוגו בתקופה  התקופה הנבחנת " ובן  "(; או במקרה בו ההכנסה החייבת הממוצעת של העמית 

 הנבחנת פחתה ביחס להכנסה החייבת הממוצעת אשתקד. 

 . 2021בפברואר  9ופקע בביום   2020באוגוסט  10לתוקף החל מיום התיקון לחוק נכנס  

וסעיף    הוארכה  לא  הוראת השעה  זה,   דוח  לפרסום  לפקודה, המתייחס למשיכת  16) 9נכון  ג( 

הוותק   תקופת  סיום  טרם  ההשלמות  מקרנות  החברה פקעה.    -כספים  על  החברה  :  השלכות 

 ועובדיה מקיימים את הוראות החוק כנדרש. 

 צווים ותקנות -חקיקה משנית  . 3א.

פיננסיים   שירותים  על  הפיקוח  גמל(, התשע"דתקנות  לקופת  גמל()תשלומים    2014-)קופות 

 11.8.2014פורסם ביום 

תקנות אלה מבקשות להסדיר את מערך הפקדת וקליטת תשלומים לקופות גמל, לרבות המידע  

והנתונים שעל המעסיק למסור לקופה ועל הקופה לקבל מהמעסיק בעת קבלת תשלומים בגין  

ומסדירו קובעות  התקנות  השאר,  בין  הפסקת  עובד.  בעת  והקופה  המעסיק  חובות  את  ת 

 תשלומים לקופה וכן הסדרת תשלום וגביית תשלומי ריבית בגין איחור בהפקדות. 

 .  2015-2016: התקנות נכנסו  לתוקף בהדרגה  בשנים  תחילה

החברה על  שהן  השלכות  ככל  התקנות,  הוראות  ליישום  לפעול  למתפעל  הורתה  החברה   :

 רלוונטיות לפעילותה. 

 
  2014-תיקון תקנות הפיקוח על שירות פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד

 28.6.2016פורסם ביום 

נדחה מועד התחילה של התקנות ביחס למעסיקים המעסיקים פחות    במסגרת הוראות התיקון

  50  ( וכן ביחס למעסיקים המעסיקים לפחות 1.1.2017)במקום    1.2.2018עובדים עד ליום    50-מ

כי שיעור    הובהר (. בנוסף  1.7.2016)במקום    1.2.2017עובדים ליום    100-עובדים אך לא יותר מ 

כספים   בהעברת  איחור  בשל  הריבית  שיעור  יהיה  גמל  לקופת  בהפקדה  איחור  בשל  הריבית 

 מהמערכת הבנקאית.  

החברה על  בסמוך  :  השלכות  התקנות  ליישום  להיערך  המתפעל  לבנק  הורתה  למועד  החברה 

 התחילה. 
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   2012-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()איתור עמיתים ומוטבים(, התשע"ב

ביום   שפורסמו  ביום    30.1.2012התקנות,  לתוקפן  פעילות  1.1.2013ונכנסו  את  מסדירות   ,

של   לכספים  ביחס  שיינקטו  הפעולות  ואת  ומוטבים  עמיתים  איתור  לשם  המוסדיים  הגופים 

 ם שהקשר עימם נותק.עמיתי

ד לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, 38עם פרסום התקנות בוטלה תקנה  

 . 1964-תשכ"ד

החברה על  והגדירה  השלכות  זה  לעניין  וחוזר האוצר  הוראות התקנות  מיישמת את  : החברה 

משנת   החל  זה,  בכלל  כך.  לשם  מסודרים  עבודה  במעק  2013תהליכי  החברה  זיהוי  החלה  ב, 

והמעקב   הזיהוי  מקרי  את  להגדיל  מנת  על  בנוסף,  רדומים.  חשבונות  לעניין  המערכות  ועדכון 

אחר חשבונות אלה, שולחת החברה לעמיתים בעלי חשבון רדום מכתב בדואר רשום המציין כי  

ומעקב   עדכון  לעניין  ההוראות  את  החברה  מיישמת  כן  בחשבון.  צבורה  יתרה  לזכותם  קיימת 

 ם ומוטבים ידועים. אחר נפטרי

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, 

 7.6.2012מיום  2012-התשע"ב

התקנות עורכות הסדרה אחת לכל הגופים המוסדיים בכל הקשור עם השקעות נכסי הקופות,  

בין כללי השקעה החלים על נכסי  לרבות כספי הנוסטרו שבניהולם. במסגרת זו בוטלו הבחנות  

קופות גמל וקרנות פנסיה, לבין אלו החלים על התחייבויות תלויות תשואה של חברות ביטוח.  

הוסרו מגבלות כמותיות הקיימות כיום והוגברה  כמו כן, שונו חלק מכללי ההשקעה. בין היתר,  

חיצונ נציגים  ומעורבות  ככלל  מוסדיים  בגופים  ההשקעה  ועדות  כן,   מעורבות  כמו  בפרט.  יים 

אומצו חלק מההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,  

ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול    1964-תשכ"ד

התשס"א בחלק  2001-התחייבויותיו(,  גמישות  של  ומאוזנת  סבירה  מידה  לאפשר  במטרה   ,

מגבלות החלות על נכסי הגופים המוסדיים לצורך התאמה למצבי שוק משתנים ולשינויים  מה

 שיחולו בשוק ההון.  

 

-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות(, התשס"ח  

2008   

את   מגדירות  התקנות  הפנסיוני.  החיסכון  ניוד  את  להסדיר  הניוד"(  )"תקנות  התקנות  מטרת 

העברה,   מועדי  הבקשה,  הגשת  אופן  שונים,  מסוגים  הגמל  קופות  בין  הכספים  העברת  כללי 

ופיצול   ביטוחית במקרה של העברה, איחוד  הסכומים המועברים, איחורים בהעברה, אחריות 

התקנות   ועוד.   ביום  חשבונות  לתוקף  משלים  1.10.2008נכנסו  חוזר  פרסם  ההון  שוק  אגף   .

 "העברת כספים בין קופות גמל".  2008-9-11לתקנות הניוד: חוזר גופים מוסדיים 
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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה, מכירה והח קה של ניירות ערך(  

 31.10.2017מיום  2017-)תיקון(, התשע"ח

עקרונות   להסדיר  הייתה  שמטרתם  הקיימות  לתקנות  תיקונים  מספר  כולל  לתקנות  התיקון 

לעריכת הליך תחרותי לבחירת ברוקרים ולהתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ערך או במטבע  

הליכי   בניהול  הן  שינויים  מספר  בוצעו  התיקון   במסגרת  כן,  כמו  קשורים.  צדדים  עם  חוץ 

)רכ  ערך  הברוקראז  ניירות  של  וסליקה  אחזקה  להליך  ביחס  וכן  ני"ע(  של  ומכירה  ישה 

לתיקון,   בהתאם  תחרותי.   הליך  קיום  חובת  לראשונה,  נקבעה,  אליהם  שביחס  )קאסטודי( 

גופים מוסדיים נדרשו לקיים הליך תחרותי למתן שירותי קסטודיאן כל חמש שנים, בו ישתתפו  

התי במסגרת  בנוסף,  לפחות.  גופים  כי  ארבעה  שנקבע  כך  העמלה,  תשלום  מנגנון  שונה  קון, 

תשלום עמלה בגין סליקה של ניירות ערך לא ייגזר כשיעור באחוזים מהיקפה הכספי של פעולת  

הבודדת.   העסקה  בגובה  מותנה  שאינו  לעסקה  קבוע  כסכום  אלא  בודדת,  מכירה  או  רכישה 

 . 31.10.2018הוראות התיקון נכנסו לתוקף ביום 

 

על   כהחברההשלכות  בו השתתפו  שירותי הקסטודיאן  למתן  הליך תחרותי  ערכה    6-: החברה 

השירותים   את  לה  יספקו  אשר  גופים  שני  נבחרו  החברה  שקיימה  ההליך  בסוף  גופים. 

 נכון למועד אישור הדוחות, פועלת החברה באמצעות גוף אחד בלבד.  הרלוונטיים. 

 

)ביטוח()קופו פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  )תיקון(, תקנות  עניינים(  וניגוד  ענפיות  גמל  ת 

 24.10.2018מיום  2018-התשע"ח

התקנות מעדכנות את תקנות הדירקטוריון וועדותיו כך שיחולו אך ורק על קופות גמל ענפיות.  

דירקטורים   כשירות  מבחינת  הענפיות  לקופות  בעבר  שניתנו  ההקלות  את  משמרות  התקנות 

(, ההגבלות על מינוי  1, דירקטורים חיצוניים )מינימום  נדרשים לעמוד בתנאי הכשירות(  50%)

כוללות   בנוסף  הביקורת.  ועדת  והרכב  הדירקטוריון,  בישיבות  הנדרש  הקוורום  דירקטורים, 

התקנות החדשות שינויים סמנטיים לצורך התאמת נוסח התקנות, המתייחסות לכלל הגופים  

תחולתן של התקנות חצי שנה מיום  המוסדיים, כך שיתאימו אך ורק לקופות הגמל הענפיות.  

 (. 24.4.2019פרסומן )

 : החברה בחנה ווידאה את עמידתה בהוראות התיקון.  השלכות על החברה

 

 

 תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( 

לשנת    במהלך הראשון  התפשטות    2020הרבעון  בעקבות  חירום  שעת  תקנות  מספר  פורסמו 

" )להלן:  בישראל  את  תקנות שעת חירוםהנגיף  היתר,  בין  "(. תקנות שעת החירום מסדירות, 

העובדים   מספר  הגבלת  לעניין  הוראות  וכן,  פעילות;  הגבלת  בידוד;  חובת  לעניין  ההוראות 

 במקום העבודה.  

וכן  השלכות על החברה כנדרש,  : החברה ועובדיה מקיימים את הוראות תקנות שעת החירום 

 עוקבים באופן שוטף אחר הנחיות משרד הבריאות כפי שמתפרסמות מעת לעת.    

 



 חברה מנהלת בע"מ  –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

24 

 

ביצוע   בשל  ישירות  גמל()הוצאות  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות  טיוטת 

 2021-עסקאות()הוראת שעה(, התשפ"א

( לחוק הפיקוח על שירותים  2)א()32. בהתאם להוראות סעיף  1.7.2021ום  טיוטה זו פורסמה בי 

א לחוק הפיקוח על שירותים  36ובהתאם להוראות סעיף    2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

התשמ"א )ביטוח(,  או  1981-פיננסיים  הגמל  קופת  מנכסי  לגבות  רשאים  מוסדיים  גופים   ,

תלוי התחייבויות  כנגד  העומדים  עסקאות  מנכסים  ביצוע  בשל  ישירות  הוצאות  תשואה,  ות 

נקבעה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות    2014בנכסים אלו. בשנת  

)להלן: "התקנות"( תקרה להיקף ההוצאות אותן    2008-ישירות בשל ביצוע עסקאות(, התשס"ח 

מסך השווי    0.25%בשיעור של  ניתן לגבות, על מנת להגביל את שיעורן. התקרה שנקבעה היא  

ותוקפן    31.12.2017המשוערך של נכסי המשקיע המוסדי. התקנות נקבעו כהוראת שעה עד ליום  

ביום    23  -. עם התפזרות הכנסת ה28.2.2021ולאחר מכן עד ליום    31.12.2019הוארך עד ליום  

 .  6.7.2021, הוארכה הוראת השעה הארכה נוספת עד ליום 23.12.2020

הגופים   בקרב  ההוצאות  מגבלת  של  יישומה  הרשות  ידי  על  נבחן  התקנות  הארכת  במסגרת 

המוסדיים. על מנת לקבוע את האיזון הראוי לבחינת הוצאות ישירות שרשאית חברה מנהלת  

גמל,   קופת  בנכסי  ביצוע עסקאות  בשל  גמל שבניהולה,  קופת  עמיתי  על  גמל להשית  של קופת 

הרשות   מהציבור    ועדהמינתה  נציגים  עם  מקיפים  דיונים  קיימה  הועדה  זו.  בסוגיה  שתדון 

וערכה, בשיתוף עם המחלקה הכלכלית ברשות, מחקר אמפירי מקיף המתבסס על מאגר נתונים  

שנאספו לצורך אמידת התשואות במספר אפיקי השקעה שהותר לגבות בגינם הוצאות ישירות.  

הור את  להאריך  הוצע  התקנות  טיוטת  מנת  במסגרת  על  זאת  נוספת,  שנה  בחצי  השעה  את 

לאפשר לוועדה להשלים את עבודתה ולהגיש לממונה את המלצותיה אשר ייבחנו על ידו, ויהוו  

 בסיס לנוסח מוצע של תקנות שיובאו בפני שר האוצר ובפני ועדת הכספים של הכנסת.

  

 

 תקופת הדוח  להלן פירוט הוראות חו רי הממונה הרלוונטיות לפעילות החברה ב . 4א.

 

 –דירקטוריון גוף מוסדי  –: תיקון הוראות החו ר המאוחד 3-9-2021חו ר גופים מוסדיים 

 הארכת הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה

פורסמה הוראת שעה על רקע אירועי הקורונה במסגרתה תוקנו חלק מהוראות    20.4.2020ביום  

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

"(;  ההקלהחובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פרונטאלי )להלן: " 

במסגרתו האריך    2020-9-15פרסם הממונה את חוזר גופים מוסדיים    2020בספטמבר    24ביום  

. בהמשך לכך ונוכח התמשכות  31.12.2020את תוקפה של הוראת השעה בעניין ההקלה עד ליום  

פורסמה הארכה נוספת להקלה, בשישה חודשים נוספים עד    21.3.2021אירועי הקורונה, ביום  

 . נוכח התמשכות הנגיף, החברה ממשיכה לפעול בהתאם להוראות החוזר. 30.6.2021ליום 
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"ניהול נכסי   5לשער   4פרק  –תיקון הוראות החו ר המאוחד  16-9-2020חו ר גופים מוסדיים: 

 השקעה" )תיקונים שונים(  

ביום   זה פורסם  נכסי    18.10.2020חוזר  ניהול  נקבעו מספר תיקונים להוראות פרק  ובמסגרתו 

בגופים  הש ההשקעה  פעילות  את  להתאים  שנועדו  שעה  הוראות  מספר  נקבעו  עוד  קעה. 

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

מזומנים" ייכלל במסגרת סל השקעה לצורך פעילותו השוטפת של הסל או כבטוחות לנכסי סל  

לנהל סלי השקעה; )ג( הרחבת אפשרות להשקעה    ההשקעה; )ב( מתן אפשרות למשקיע מוסדי 

של גופים מוסדיים באמצעות סלי השקעה; )ד( מתן פטור לגוף מוסדי מקבלת אישור של ועדת  

השקעות לעסקת רכישה חוזרת של איגרות חוב על ידי המנפיק; )ה( עיגון כהוראה קבועה את  

לחוסכים    30%משיעור של    הוראת השעה המאפשרת לגוף מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה 

לדירוג   הדירוג המאושרות  רשימת חברות  של  עדכון  )ו(  קבוע.  חודשי  שיש להם מקור הכנסה 

בנושאים    2021במארס    31חוב מחוץ לישראל. בנוסף נקבעו הוראות שעה שתוקפן היו עד ליום  

נייר    הבאים: )א( מתן אפשרות למבטח לתת הלוואה, להשקיע בנכס חוב לא סחיר או להשאיל

נפרעה במועדה מ )ב( הארכת משך הזמן לפירעון הלוואה שלא  ימי    60-ימי עסקים ל  30-ערך; 

הוראת השעה שמאפשרת למשקיע מוסדי להעמיד הלוואות לחוסכים   )ג( הארכה של  עסקים. 

 שנים. החברה פועלת בהתאם להוראות החוזר.   7שנה, במקום תקופה של עד  15לתקופה של עד  

 

 

 תיקון  –מסלולי השקעה בקופות גמל  18-9-2020וסדיים: חו ר גופים מ

פורסם תיקון לחוזר המקורי שהסדיר כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל    16.11.2020ביום  

השונים.   המסלולים  לסוגי  השקעות  מדיניות  וקבע  גמל  בקופות  העמיתים  לגיל  המותאמים 

מעשרה מסלולי השקעה המתמחים  במסגרת התיקון לחוזר נקבע כי גוף מוסדי המנהל לא יותר  

השקעה אחת, יראו    מדיניות בקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה ובפוליסות ביטוח, ויש לו  

את המסלולים, כמסלול אחד, אף אם ניתן לבחור ולנהל את הכספים באמצעות מנהלי השקעות  

ה של חמש שונים ללא הגבלה בתקופת זמן )להבדיל מהנוסח הקודם שהגדיר את האמור לתקופ

 שנים(.  

 

 –דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי  22-9-2020חו ר גופים מוסדיים: 

 תיקון

פרסום תקנות    14.12.2020ביום   ובעקבות  בין היתר  נקבע,  זה, במסגרתו  לחוזר  פורסם תיקון 

)תיקון(,   עסקאות(  ביצוע  בשל  ישירות  )הוצאות  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 

שנגבו  2020-התש"ף הישירות  ההוצאות  שיעור  את  למבוטח  או  לעמית  ידווח  מוסדי  גוף  כי   ,

שבניהולו, את סוגי ההשקעות שבגינם הוא גבה את ההוצאות הישירות ואת  מנכסי קופת הגמל  

התשואה בניכוי ההוצאות הישירות, באופן ובתנאים שיורה הממונה והכל במסגרת הדיווחים  

סעיף   הוראת  לפי  ולמבוטח  לעמית  שנשלחים  גמל.    35התקופתיים  קופות  על  הפיקוח  לחוק 

 החוזר.   להוראותהחברה פועלת בהתאם  
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 פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה  –: עמדת ממונה 7950-2020ה. ש

ההתנהלות    פרסם.  5.1.2021ביום   בדבר  עמדתו  את  הבהיר  במסגרתה  עמדתו  את  הממונה 

הראויה של גוף מוסדי ונושא המשרה המיועד בו, טרם התקבל אישור הממונה למינויו, או טרם 

י  41ידי הגוף המוסדי, בהתאם להוראות סעיף  -ו על יום מהגשת בקשת אישור למינוי  60חלפו  

. במסגרת עמדתו הבהיר הממונה  1981-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 את הפעולות שיכול או לא יכול לבצע מועמד לכהונת נושא משרה, כפי שמפורט להלן: 

לבצע .1 רשאי  יהיה  חתימה  לא  המוסדי;  הגוף  לעובדי  הוראות  מתן  במסגרת  :  על מסמכים 

או   עבודה  תכנית  בניית  המוסדי;  בגוף  ניהוליות  החלטות  קבלת  המיועד;  בתפקיד  סמכויותיו 

תכנית אסטרטגית; גיוס כוח אדם בפועל; ייצוג החברה כלפי חוץ; הצגה כמי שמכהן בתפקיד  

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

 החפיפה עם תפקידו המיועד. 

 

: ביצוע תפקידו הקודם בגוף המוסדי, ככל שרלוונטי; השתתפות בהליכי  יהיה רשאי לבצע .2

פגישות   עריכת  מיועד להחליף;  הוא  אותו  עם האדם  חפיפה  עריכת  למשרה המיועדת;  איתור 

בפועל; ניהוליות  החלטות  קבלת  תכלולנה  לא  אשר  בגוף,  אחרים  משרה  נושאי  עם    היכרות 

הגוף   ועם  המיועד  התפקיד  עם  ההיכרות  העמקת  לצורך  נתונים  או  קריאה  חומרי  קבלת 

 המוסדי. 

 

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

 נלווה

פרסם הממונה את עמדתו ביחס לעקרונות הנדרשים ביישום הוראות הנוגעות    14.1.2021ביום  

של-לאי החשיבות    תלות  לאור  נלווה.  שירות  מתן  עקב  מוסדי  גוף  של  מבקר  חשבון  רואה 

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

הגופים   של  הכספיים  בדוחותיהם  הכספי  המצב  את  נאות  באופן  שישקפו  הוודאות  מידת 

פגיעה באי התלות הנדרשת מרואה    המוסדיים, ביקש הממונה לפרט את המקרים בהם תהיה

 חשבון מבקרן. להלן המקרים שפורטו במסמך העמדה:   

 מתן חוות דעת של רואה החשבון המבקר.  .1

יחס   .2 לדוחות  או  הכספיים  לדוחות  הקשורות  ממוחשבות  מידע  מערכות  של  ויישום  עיצוב 

בעניין   שירות  וכן  המבוקר,  המוסדי  הגוף  של  כלכלי  פירעון  ממוחשבות  כושר  מערכות 

 כאמור. 

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

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

חשש  שיש  שירותים  וכן  המבוקר,  המוסדי  הגוף  של  אחרים  ודיווחים  כלכלי  פירעון  כושר 

לכדי מעורבות ניהולית בגוף המוסדי, כגון בדרך של קביעת המחיר, היקף הכיסוי או  שיעלו  

 עצם שיווקם של מוצרי ביטוח של הגוף המוסדי. 

 

 החברה רשמה לפניה את עיקרי העמדה ותפעל לפיה. 
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 עדכון –: אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 2-9-2021חו ר גופים מוסדיים 

התפרסמה טיוטת חוזר גופים    18.10.2020. כזכור ביום  19.1.2021עדכון חוזר זה פורסם ביום  

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

-2020-9חוזר גופים מוסדיים   -(, אשר כללה הוראות לשינויים בחוזר המקורי לעניין זה החו ר"

הפק  4 ""אופן  )להלן:  גמל"  לקופת  תשלומים  מוסדיים  דת  גופים  שהסדיר  "(,  2020-9-4חו ר 

בין היתר, את הדרכים לביצוע הפקדת תשלומים לחשבון קופת גמל, את חובות הגוף המוסדי  

מדורג   באופן  המעסיקים  על  החוזר  להחלת  הוראות  וכן,  למעסיקים,  חוזר  היזון  למתן 

)מבחינת   המעסיקים  של  לגודלם  התגובות  ובהתאמה  לאור  אצלו(.  המועסקים  עובדים  מספר 

את   לדחות  הוחלט  בשוק  הדיונים  את  למצות  מנת  ועל  חוזר  טיוטת  פרסום  אגב  שהתקבלו 

מוסדיים   גופים  חוזר  בפברואר  2020-9-4הוראות  לתוקף  להיכנס  אמורות  היו  אשר   ,2021  ,

לפחות  2022לפברואר   המעסיק  למעסיק  ביחס  הוראות  כן,  ל  3.  אך  מעובדים  יותר    10-א 

יוני   לתוקף  להיכנס  אמורות  שהיו  ליוני    2021עובדים,  בהתאם  2022נדחו  פועלת  החברה   .

 לעדכון.  

ביום   לחוזר    13.6.2021בנוסף  נוסף  עדכון  מוסדיים  פורסם  הפקדת   2021-9-8גופים    אופן 

ב  "( במסגרת העדכון הנוסף נקבע כי מעסיק מחויהעדכון הנוסףתשלומים לקופת גמל )להלן: "

בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה.  

בנוסף, נקבעה חובה על גוף מוסדי לתת היזון חוזר למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת התשלומים  

 תכלית העדכון הינו, בין היתר, כלהלן:  .לקופות הגמל

שהופקדו   לכספים  ביחס  לעמית  השקיפות  וזאת  הגברת  שויכו,  טרם  אך  בעדו  הגמל  לקופת 

באמצעות מתן הודעות שוטפות על כספים שהועברו לחשבונות מעבר, לרבות מתן הודעה על כך  

המנהלת   החברה  מחויבת  כאמור  ההודעה  במסגרת  לעמית.  הנשלח  והשנתי  הרבעוני  בדוח 

החיסכון   כספי  קליטת  על  חודש  מדי  שוטף  עדכון  קבלת  של  שירות  לעמית  באמצעות  להציע 

שימת   תוך  למעסיק,  ביתר  שהופקד  תשלום  להשבת  התנאים  שינוי  הנייד.  לטלפון  מסרון 

של   זמן  פרק  בחלוף  כאמור  כספים  להשבת  העובד  אישור  לקבלת  דרישה  והגדרת  מגבלות 

למעלה מתשעה חודשים ממועד הפקדת הכספים לחשבון העובד בגוף המוסדי. החברה העבירה  

 . וטיפולו של הגורם המתפעלאת הוראות החוזר לידיעתו  

 

-הבהרה לגבי הארכת תוקפה של הוראת השעה בעניין הוצאות ישירות בגין פי ור הכנסת ה

22 

התקבלו    23.12.2020ביום    23-. עם התפזרותה של הכנסת ה10.3.2021ההבהרה פורסמה ביום  

ה הוראת  של  תוקפה  בהארכת  לצורך  בנוגע  פניות  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שעה  ברשות 

א לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל  3הקבועה בתקנה  

  38"(. יובהר כי בהתאם להוראות סעיף  הוראת השעה )להלן: "  2008-ביצוע עסקאות(, התשס"ח

הכנסת,   יסוד:  מיום  לחוק  חודשים  שלושה  תום  עד  בתוקפה  הנ כרת  השעה  הוראת  תעמוד 

ה  הרציונליים  24-התכנסות הכנסת  את  גם  תואם  השעה כאמור  הוראת  של  תוקפה  . הארכת 

הוראות חשובות   הוראת השעה מסדירה  כי  לכך  לב  בשים  בתי המשפט  בפסיקות  הוצגו  אשר 
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בשווקים   כאוס  ליצור  עלולה  תוקפן,  את  להאריך  יכולת  ללא  ופקיעתן,  ומשמעותיות 

חודשים מיום התכנסות    3ם  המוסדרים. מכאן, שהוראת השעה תמשיך לעמוד בתוקפה עד תו

 .  24 –הכנסת ה 

 

: איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול 24-9-2016חו ר גופים מוסדיים 

 בבקשות למשיכה והעברת כספים

  28שפורסם ביום    2011-9-6והחליף את חוזר גופים מוסדיים    11.2.2021חוזר זה פורסם ביום  

בפע 2011במרץ   המרכזי  המרכיב  בבקשות  .  וטיפול  התביעות  יישוב  הינו  מוסדיים  גופים  ילות 

עמיתים / זכאים. דרך פעולתו של גוף מוסדי במסגרת הליך יישוב תביעות משפיעה באופן ישיר  

בשלבים   בפניו  העומדות  הפעולה  דרכי  את  לבחון  יכולתו  ועל  התובע  של  זכויותיו  מימוש  על 

הטיפול אופן  בדומה,  האמור.  ההליך  של  כספים,    השונים  למשיכת  בבקשות  מוסדי  גוף  של 

ולהעברת כספים משפיע על יכולתם של העמיתים לקבל החלטות מושכלות לגבי חסכונותיהם.  

על כן, איסוף מידע סטטיסטי יאפשר פרסום מדדים ביחס לאופן שבו גופים מוסדיים מיישבים  

העברת כספים. עיקרי  תביעות וביחס לאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים, ול

"תביעות   דיווחים:  לשני  שאושרו"  "תביעות  של  הדיווח  פיצול  הם:  בחוזר  שנכללו  השינויים 

בחוזר   שקבועות  להגדרות  )בהתאם  חלקית"  ששולמו  ו"תביעות  "בירור  2016-9-9ששולמו"   ,

ך  ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור"(; הוספה התייחסות לפשרות שלפנים משורת הדין; מש 

זמן לטיפול בתביעה מהמועד שבו תובע הציג לראשונה תביעה ועד למועד מסירת הודעה לתובע  

 או עד למועד שבו אישר התובע את הודעת הפשרה. החברה פועלת בהתאם לחוזר זה. 

 

"ניהול נכסי השקעה"  5לשער  4פרק  –: תיקון הוראות החו ר המאוחד 10906-2020שה. 

יבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי ולסיכונים )שיקולי השקעה הנוגעים לה

 מתפתחים, סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים( 

"שיקולי   )להלן:  תאגידי  ממשל  והיבטי  חברתיים  סביבתיים,  להיבטים  הנוגעים  שיקולים 

ESG  ההשקעות ובתחום  בכלל  הציבורי  בשיח  משמעותיים  ויותר  יותר  להיות  הופכים   )"

ב ועדת  הפיננסיות  ידי  על  שנקבעת  מדיניות ההשקעה הכוללת  כי  במסגרת  נקבע  לפיכך  פרט. 

לשיקולי ביחס  השקעה  מדיניות  תיקבע  מוסדי,  משקיע  של  רלבנטיים    ESG  השקעות  אשר 

 לביצועי תיק ההשקעות ועשויים להשפיע עליהם. בתמצית, להלן עיקרי התיקונים המוצעים: 

 ; ESGיות השקעה ביחס לשיקולי ועדת השקעות של משקיע מוסדי תקבע מדינ  .א

לבחינת   .ב המוסדי  המשקיע  של  מומחיותו  לפיתוח  ונהלים  כללים  תגבש  ההשקעות  ועדת 

ההיבטים, השיקולים והסיכונים כאמור, ללא תלות בגורמים חיצוניים. עם זאת, הוועדה  

 ;ESG-רשאית לקבוע שניתן  להתקשר עם נותני שירות חיצוניים בעלי מומחיות בתחום ה 

ה .ג שיקולי  מהם  מפרסם  הוא  אותה  המדיניות  במסגרת  יפרט  מוסדי   ESG-משקיע 

הנשקלים על ידו במסגרת ניהול ההשקעות ואת הסיכונים המתפתחים הנוגעים לשיקולים  

 . אלו

 

 . החברה פועלת בהתאם לחוזר זה. 2.2.2021הוראות חוזר זה פורסם ביום 
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להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני : מבנה אחיד  1-9-2021חו ר גופים מוסדיים 

 עדכון –

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

"(, אשר  טיוטת החו רטיוטה )להלן: "  –אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  

"מבנה אחיד להעברת מידע    2020-9-12  כללה הצעות לשינויים מהותיים בחוזר גופים מוסדיים

 "(.  חו ר מבנה אחידלהלן: " (ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני"

את   למצות  לאפשר  מנת  ועל  החוזר  טיוטת  פרסום  אגב  שהתקבלו  הרבות  התגובות  לאור 

כפי   אחיד,  מבנה  חוזר  מהוראות  חלק  של  דחיה  לבצע  זה  בשלב  הוחלט  השוק  עם  הדיונים 

להלן:   הניודמ(  1שמפורט  אשר    משק  הפנסיונית  במסלקה  כספית  לסליקה  לחובה  הנוגעות 

יוני   בחודש  לתוקף  להיכנס  אמורות  ושהיו  החוזר  בטיוטת  פברואר    2021הוצגו  לחודש  נדחו 

בנושא  2;  2024 הוראות  מידע(  של    העברת  במקרה  גמל  קופות  בין  התשואה  להשוואת  הנוגע 

והוצע בטיוטת    2020לתוקף בחודש נובמבר    איחור בהעברת הכספים, אשר היו אמורות להיכנס

יוני   בחודש  לתוקף  לכניסה  חדש  מועד  להן  לקבוע  נובמבר  2021החוזר  לחודש  נדחו   ,2021  ,

בהמשך;   יפורסם  עדכני  מעסיקים(  3ממשק  של  ממשק  השימוש  הגבלת  לעניין  הנוגעות   ,

ודש פברואר  הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות אשר היו אמורות להיכנס לתוקף בח

פברואר    2021 לחודש  לעניין  4;  2022נדחו  הוראות  רישיון (  מבעל  מידע  להעברת  כללים 

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

פברואר   בחודש  נובמבר    2021לתוקף  לחודש  מעודכנת   . 2021נדחו  גרסה  פורסמה  בנוסף 

מידע   במסלקה  לממשק  הזיהוי  את  לפשט  מטרתם  אשר  חדשים  שדות  מספר  בה  למעסיק, 

   19.2.2021חוזר זה פורסם ביום   .והעברת מידע נוסף לחוסך בעת תהליך כניסה לעבודה חדשה

 

 : תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכ ית 1-10-2021חו ר סוכנים ויועצים 

"מבנה    2020-9-12זר זה, תוקן חוזר גופים מוסדיים  . עובר לחו4.5.2021חוזר זה פורסם ביום  

באופן   אירועים"  "ממשק  עודכן  ובמסגרתו  הפנסיוני"  בשוק  ונתונים  מידע  להעברת  אחיד 

נחוץ טרם   מידע  גורם מתפעל  או  לקבל באמצעות המעסיק  ללקוח  פעולה המאפשרת  שנוספה 

למעסיק לקבל מהגופים  העברת הפקדה פנסיונית ראשונה. כן, נוספה פעולה חדשה המאפשרת  

בממשק  הקיימים  עובדיו  של  הפנסיוניות  ההפקדות  העברת  לצורך  נחוץ  מידע  המוסדיים 

האחיד, לצורך טיוב מערכת השכר )להלן: "הפעולות החדשות"(. בהתאם לאמור לעיל, הוחלט  

בו   ולקבוע  מרכזית"  פנסיונית  סליקה  במערכת  שימוש  עבור  "תשלום  בעניין  זה  חוזר  לתקן 

 ת תשלום גם בגין הפעולות החדשות. החברה רשמה לפניה את הוראות החוזר. הוראו
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"ניהול נכסי    5לשער    4פרק    –: תיקון הוראות החו ר המאוחד  4-9-2021  מוסדיים חו ר גופים  

 חוב וחברות מדרגות הסדרי –השקעה" 

בקשות מהגופים  . עובר לתיקון חוזר זה התקבלו אצל הרשות  11.5.2021תיקון זה פורסם ביום  

כאמור,   הבקשות  במסגרת  זה.  בחוזר  "חוב"  בניהול  העוסקות  הוראות  לעדכון  המוסדיים 

הרשות מצאה )ביחס לחלקן( כי ניתן להקל בנטל הרגולטורי תוך שמירה על רמת ניהול נאותה  

בחובות   המוסדיים  הגופים  של  ההשקעה  בהיקפי  גידול  לאור  זה,  לצד  ההשקעה.  נכסי  של 

מחו כך  שהונפקו  לישראל,  מחוץ  שהונפקו  חובות  לעניין  ההחרגה  את  לבטל  הוצע  לישראל,  ץ 

 שההוראות הרלוונטיות בחוזר זה יהיו כלהלן: 

צמצום הגדרת "הסדר חוב" ועדכונו רק ביחס להסדר חוב בעייתי. לעניין זה, חוב בעייתי   -

ייתי יחולו  הינו חוב בהשגחה מיוחדת, ובמסגרת זו נקבע שההוראות שניתנו ביחס לחוב בע 

 רק כאשר שונו התנאים הכלכליים של החוב.  

 ביטול ההחרגה של אשראי אגב השקעות מחוץ לישראל מהגדרת המונח "חוב".  -

 הבהרה לעניין קביעת סמכויות ועדת משנה לאשראי על ידי ועדת השקעות.  -

מחוץ   - שהונפק  חוב  לגבי  חוב  להסדר  וביחס  בעייתי  לחוב  ביחס  שניתנו  הוראות  החלת 

לפחות  לישר מחזיקים  המשקיעים  קבוצת  או  המוסדי  הגוף  כאשר  והכל    5%אל,  מהחוב 

 בהתאם למדיניות ועדת השקעות.  

 החברה רשמה לפניה את תיקון החוזר ותפעל לפיו.  

 

"ניהול נכסי    5לשער    4פרק    –: תיקון הוראות החו ר המאוחד  6-9-2021חו ר גופים מוסדיים  

 השקעה" )השאלת ניירות ערך(

ביום   פורסם  זה  ביום  26.5.2021חוזר  ידי    2.11.2020.  על  ערך  ניירות  השאלת  מערך  הוקם 

השאלת   במערך  להשתמש  מוסדיים  לגופים  לאפשר  מנת  ועל  לכך  בהמשך  הבורסה.  מסלקת 

 ניירות ערך חדש, בוצעו תיקונים בחוזר זה, כפי המפורט להלן בתמצית:  

( השאלת נייר ערך של  1ך שתתייחס ל:  הורחבה הגדרת "אשראי אגב השקעות מוחרג", כ -

( השאלת  2לחוק ניירות ערך( היא צד נגדי מרכזי להשאלה; )   44מסלקה )כהגדרתה בסעיף  

נגדי מרכזי כשיר בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים לתשתיות פיננסיות   נייר ערך אשר צד 

 הוא צד נגדי מרכזי להשאלה; 

זאת חיוב משקיע מוסדי לקבוע תנאי סף  עדכון התנאים לביצוע השאלת נייר ערך, ובכלל   -

 לביצוע השאלות ותיקופם אחת לשנה.  

 החברה רשמה לפניה את תיקון החוזר ותפעל לפיו.  

 

: מדיניות להרחבת פעילותן של חברות המנהלות קופות 1261-2021חו ר גופים מוסדיים שה.  

 גמל ענפיות בלבד 

מבקש הממונה להציג את מדיניותו לעניין  . בעמדה זו בחוזר,  24.5.2021חוזר זה פורסם ביום  

התנאים אשר בהתקיימם ישקול הממונה להעניק לחברה המנהלת קופות גמל ענפיות, אישור  

לנהל קופת גמל להשקעה או להרחיב את קבוצת האוכלוסייה הנמנית על הציבור המסוים של  

 הקופה וכל זאת בכפוף להתקיימותם של תנאים מצטברים שלהלן:  
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 רקטוריון החברה המנהלת: ביחס לדי

משנה    2/3לפחות   (א) בתקנת  הקבועים  הכשירות  בתנאי  יעמדו  הדירקטוריון  (  2)3מחברי 

 לתקנות דירקטוריון ענפיות; 

מחברי הדירקטוריון הם דירקטורים חיצוניים. על אף האמור, בחברה מנהלת    1/3לפחות   (ב)

מיליארד   חמישה  על  עולה  אינו  בשליטתה  או  בניהולה  הנכסים  לפחות  שהיקף    1/4ש"ח, 

 מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים; 

 דירקטורים חיצוניים מחברי הדירקטוריון בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית; 2לפחות  (ג)

לפחות דירקטור אחד מחברי הדירקטוריון הוא בעל מומחיות בניהול השקעות או בניהול   (ד)

 סיכונים;

 נה מרבית של יושב ראש הדירקטוריון; הדירקטוריון קבע מדיניות לגבי משך כהו (ה)

שתוך   (ו) כך  הדירקטורים,  מספר  לצמצום  מתווה  קבע  אישור    4הדירקטוריון  ממועד  שנים 

 הממונה, מספר הדירקטורים לא יעלה על אחד עשר דירקטורים; 

לסעיף   (ז) בהתאם  הוראות  יקבע  המנהלת  החברה  ו20תקנון  גוף  -)א(  דירקטוריון  לפרק  )ג( 

נוכחות  שעניינו  כל    מוסדי  או  מישיבות  היעדרות  בשל  דירקטור  כהונת  והפסקת  בישיבות 

 הוראה אחרת שתבוא במקומו.

 

ביקורת   לוועדת  יהיו    –ביחס  חבריה  ורוב  חמישה,  על  יעלה  לא  ביקורת  ועדת  חברי  מספר 

 דירקטורים חיצוניים. 

 

השקעות   לוועדת  חבריה    -ביחס  ורוב  חמישה,  על  יעלה  לא  השקעות  ועדת  חברי  יהיו  מספר 

יובהר כי בבחינת הבקשה הממונה ישקול, בין היתר, את הרמה המקצועית   נציגים חיצוניים. 

 הכללית של ועדת ההשקעות. 

 

 החברה בחנה את הוראות החוזר. 

 

: מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  7-9-2021חו ר גופים מוסדיים  

 עדכון –

. כפי הידוע, החוזר קובע רשומה אחידה להעברת מידע בין כל  13.6.2021עדכון זה פורסם ביום  

הגורמים הפועלים בשוק החיסכון הפנסיוני: גופים מוסדיים, חוסכים, בעלי רישיון, מעסיקים  

וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני. מטרת החוזר, להבטיח רישום תקין של זכויות  

, ומיצוי הזכויות הפנסיוניות במועד הפרישה לפנסיה  החוסך במערכות המידע של הגוף המוסדי

או בקרות אירוע מזכה. על מנת לייעל את תהליכי העברת המידע והכספים, הוחלט לבצע עדכון  

השלמת    לחוזר זה, בין היתר, בתהליכים הבאים: מתן מידע לעובד ולמעסיקו על קופות הגמל;

תהליך הצטרפות לקופות גמל וקרנות פנסיה באופן ממוכן, ומתן דיווח על אופן חלוקת הכספים  

בקרנות   בחשבונותיו  על שם החוסך  כספים הרשומים  איתור  קופת הגמל;  חשבון  בין מרכיבי 

הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד וכו'. החברה העבירה את הוראות החוזר לידיעתו וטיפולו  

 המתפעל.   של הגורם
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 טיוטה -קרנות השתלמות לעובדי הוראה  –: עדכון החו ר המאוחד 148-2020חו ר גמל 

ובמסגרתה הוצע לתקן את החוזר ולעדכן את הוראותיו    15.7.2021טיוטת החוזר פורסמה ביום  

 כמפורט בתמצית להלן:  

הנו .1 בכל  שנתית  בדיקה  יבצעו  ההוראה  לעובדי  ההשתלמות  קרנות  כי  לקבוע  גע  הוצע 

ולבחינת   התקנון,  להוראות  בהתאם  העמיתים  כלפי  בהתחייבויותיהן  לעמוד  ליכולתן 

 העודף או הגרעון האקטוארי הנובע מזכויות העמיתים בקרן.

מאזן   .2 לערוך  הוראה  לעובדי  השתלמות  קרן  של  המנהלת  החברה  על  כי  לקבוע  הוצע 

המאז את  תחשב  החברה  כי  לקבוע  הוצע  עוד  שנה.  מידי  לקרן  האקטוארי  אקטוארי  ן 

בהתאם להנחות דמוגרפיות ופיננסיות המבוססות על מחקרים שבוצעו בתחום החיסכון  

לעובדי   ההשתלמות  קרנות  כי  לקבוע  הוצע  עוד  לעת.  מעת  הרשות  ידי  על  הטווח  ארוך 

ישתמשו   האקטואר,   בהנחותההוראה  של  הדעת  שיקול  לפי  מתאימות  שהן  ככל  אלו 

לאקט גם  שניתן  הדעת  לשיקול  להערכת בדומה  הנוגע  בכל  הפנסיה.  קרנות  של  וארים 

החישוב   כי  הוצע  לקרן  גמולים  דמי  מתשלומי  עתידיות  הכנסות  והערכת  התחייבויות 

 יבוצע כערך נוכחי של דמי הגמולים, ולפי שיעורי התשואה חסרת הסיכון. 

דין   .3 לעניין  החוזר המאוחד  בהוראות  הקרן  על  החלות  הגילוי  הוראות  את  לעדכן  הוצע 

בבסיס  וחשבו  לשינוי  יותאם  השנתי  הכספי  הדוח  של  הגילוי  שמבנה  כך  לציבור,  ן 

הוצע  כך,  לצורך  שנתי.  אקטוארי  דוח  של  חדשה  דיווח  דרישת  תתווסף  וכן  החישוב, 

להוסיף נספח ייעודי לקרן שיכלול את הדוחות האמורים. מבנה הגילוי בדוח אקטוארי  

את מצבה הכלכלי של הקרן, פירוט    לקרן השתלמות לעובדי הוראה נועד לשקף בין היתר

בבסיס   שעומדות  הנחות  העמיתים,  זכויות  של  תיאור  קודמת,  לשנה  ביחס  השינויים 

 המאזן האקטוארי ונתונים סטטיסטיים עיקריים. 

 

  ן בענייהחברה העבירה הערותיה לטיוטת החוזר ונמצאת בשיח עם נציגי רשות שוק ההון 

 זה. נכון למועד אישור הדוחות טרם התקבלה טיוטא מעודכנת לזו שפורסמה.  
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 הכניסה והיציאה  העיקריים של תחום הפעילות  חסמי .ב

 חסמי הכניסה העיקריים של פעילות החברה הינם כדלקמן: 

הוראה"   .1 "עובד  ייחודיות    -הגדרת  ענפיות  השתלמות  קרנות  הינן  ההשתלמות  בתחום  קרנות 

  בתקנוניהן.  שהגדרת "עובד הוראה"  היא  לכן אחד מחסמי הכניסה  ההוראה ו

הרגולציה   בדרישות  שבניהולה  עמיד  -עמידה  ההשתלמות  וקרנות  המנהלת  החברה  בדרישות  ת 

מוגדרות   הקרנות  שליטה(.  והיתרי  אחזקה  היתרי  מנהלת,  חברה  )רישיון  המקדימות  הרגולציה 

הת  ענפיותכקופות   קיבלו  מיוחדתאשר  מהוראות  ייחסות  והוראות  חוקה  בחלק  התקנות   ,

 . ועוד ת ות גמל ענפיוקופ  רק  מנהלתה כגון פטור מהון עצמי מינימלי לחברה  הממונה,

הפעילות בתחום ניהול קרנות ההשתלמות מחייבת ידע מקצועי והיכרות    –מומחיות ידע וניסיון   .2

ע  החלות  הרגולטוריות  ההוראות  לרבות  הפעילות,  תחום  צבירת  עם  נדרשים  כן,  כמו  החברה.  ל 

זכויות   ניהול  מתאים,  נתונים  בסיס  ניהול  סיכונים,  ניהול  בנושאי  וידע  מומחיות  פיתוח  ניסיון, 

של   היכרות  לרבות  השוק  צרכי  עם  היכרות  השקעות,  ניהול  מיכון,  מערכת  ניהול  עמיתים, 

 המוצרים המתחרים ויכולת להתאימם לצרכי הלקוחות.  

על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת    –מסה קריטית(  גודל מינימאלי ) .3

המנהלת  המערכות החברה  הרגולטוריות    וההשקעות,  שבבסיס  הדרישות  על  לענות  הצורך  כולל 

 דרוש היקף צבירת כספים מינימלי אשר הקרנות עומדות בו. המשתנות בתחום,

 פעילות החברה:  מ חסמי היציאה העיקריים

הי • העיקריחסמי  מפעילות  ציאה  קבועיםים  של    החברה  חיסול  או  פירוק  הרלבנטיים.  בדינים 

לפיקוח כפופים  מנהלת  חברה  ההוןשל    ופעילות  שוק  על  לחברה    הממונה  להורות  רשאי  אשר 

צו   למתן  בבקשה  לבית המשפט  לפנות  או  העסקים  בחיסול  מסוימת  בדרך  לפעול  לפיו  המנהלת 

 הפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו. 

פירוק מרצון מחייבים קבלת אישור מראש של ה • ניהול או  פיצול, הפסקת  , לרבות  ממונהמיזוג, 

 את הפעילות.  מתן היתר שליטה חדש לגורם אשר רוכש 

 לחה קריטיים  גורמי הצ .ג
 

 פעילות החברה הם:   הקריטיים בתחום  הצלחההגורמי  ,להערכת הנהלת החברה

הקרנות   .1 עמיתי  בעיני  החברה  ואמינות  ההשקעות  תשואת  בתחום  זמן  לאורך  החברה  מוניטין 

 שבניהול החברה. 

 עידוד יציאה לשנת שבתון. הפצה ועידוד חסכון בקרנות למורים ועובדי הוראה   .2

תוך   .3 לעמיתים,  וזמינה  גבוהה  שירות  רמת  ומיומן,  מקצועי  אדם  כוח  האנושי,  המשאב  איכות 

 הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות. 

 רמת הוצאות הניהול והתפעול ויעילות התפעול.  .4

איכות ניהול ההשקעות לרבות ניהול סיכונים פיננסיים, תגובה מהירה להתרחשויות ולתהליכים   .5

 בשוק, יצירתיות.  

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.   .6

 הסתגלות לדרישות רגולטוריות המשתנות באופן תדיר.  .7
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 השקעות  .ד
 
 מבנה ומדיניות ניהול ההשקעות של החברה  .1

תיקי ההשקעות  2011מחודש אוגוסט   )להלן:   נוהלו  ניירות ערך בע"מ  בחברה באמצעות פסגות 

ביום   מלספק    11.5.2021"פסגות"(.  תחדל  פסגות  לפיה,  מפסגות  הודעה  החברה  אצל  התקבלה 

חודשים ממועד משלוח ההודעה    3שרותי ניהול השקעות לקרנות המנוהלות על ידי החברה, בתוך  

תחרותי לבחירת מנהל השקעות    )להלן: "הודעת פסגות"(. בתקופת הדוח החברה השלימה הליך

ההשקעות   מנהל  במקום  החברה  ידי  על  המנוהלות  הקרנות  של  ההשקעות  את  שינהל  נוסף 

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

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

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

 ההשקעות של הקרנות המנוהלות על ידי החברה.  

הקרנות השקעות  של  הכללית  המדיניות  את  מתווה  הכללית    .הדירקטוריון  למדיניות  בהמשך 

מתווה וועדת ההשקעות את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי ההשקעה  

אחת   בכל  ההשקעה  מסלולי  מבין  אחד  כל  בעבור  ההשקעה  ועיתויי  גודל  סדרי  המותרים, 

 מהקרנות.

סחירות וקונצרניות  ממשלתיות  אג"ח  כגון:  אפיקים  במגוון  החברה  משקיעה  מניות  ככלל,   ,

נכסים לא סחירים כגון מניות לא סחירות קרנות השקעה ונכסים    ,וניירות ערך אחרים סחירים 

   נושאי ריבית )אג"ח, פיקדונות והלוואות מותאמות(.

הכללית   למדיניות  בהמשך  הקרנות.  השקעות  של  הכללית  המדיניות  את  מתווה  הדירקטוריון 

מתווה וועדת ההשקעות את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי ההשקעה  

אחת   בכל  ההשקעה  מסלולי  מבין  אחד  כל  בעבור  ההשקעה  ועיתויי  גודל  סדרי  המותרים, 

רה במגוון אפיקים כגון: אג"ח ממשלתיות וקונצרניות סחירות,  מהקרנות. ככלל, משקיעה החב

קרנות השקעה   לא סחירות  מניות  כגון  לא סחירים  נכסים  ערך אחרים סחירים,  וניירות  מניות 

 ונכסים נושאי ריבית )אג"ח, פיקדונות והלוואות מותאמות(. 

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

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

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

ב על  וכן  רשומים  השונים  שמניותיהם  ישראלים  תאגידים  של  כלכליים  מיקרו  ניתוחים  סיס 

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

"תל במדד  באמצעות  125אביב  -למסחר  היא  בחו"ל  במניות  ההשקעה  עיקר  סל    קרנות ". 

 בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל. סל הנסחרות  קרנותהנסחרות בחו"ל וכן באמצעות 

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

בהתאם   לעת  מעת  ההשקעות,  מדיניות  מעודכנת  ובעולם  בארץ  ההון  בשווקי  שקורים 

ההשקעות    להתפתחויות. וועדת  תשפ"א  שנת  ההשקעות    עדכנהבמהלך  מדיניות  את  פעמיים 

הכלליים  במ הדרגתי    וההלכתייםסלולים  באופן  בשוק.  שחלו  לשינויים  להתאימה  בכדי  וזאת 
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הכלליים   במסלולים  הקטנת    וההלכתייםהוגדל  חשבון  על  המנייתי  באפיק  החשיפה  שיעור 

 החשיפה באפיק האג"ח הממשלתי והקונצרני.  

 

 

 מדיניות גידור 

והחלטות   הדירקטוריון  למדיניות  בהתאם  בתיק  גידור  בפעילות  שוטף  באופן  פועלת  החברה 

כנגד   שוטף  באופן  הגנות  מבצעים  בו  המט"ח  באפיק  היא  המרכזית  הפעילות  השקעות.  וועדת 

גידור   פעילות  מבצעת  החברה  לעת  מעת  בנוסף  למט"ח.  שחשופים  הבסיס  בנכסי  החשיפה 

 על רכיב המניות בתיק.   באופציות מניעתיות לצורך הגנה

וניתוח מעמיק של   של המגמות בשווקים  קבלת החלטות ההשקעה מתבססת על מחקר אנליטי 

לגבי   שוטפת  הערכה  מתבצעת  לכך,  מעבר  והאג"ח.  המניות  הכלכליות  השוק  התפתחויות 

ומידת   ההשקעות  תיק  של  גיאוגרפי  פילוח  וקביעת  ובעולם  בארץ  השווקים  על  המשפיעות 

לסקט  לפירוטורים  החשיפה  אתר    השונים.  ראה  החברה  של  הצפויה  ההשקעה  מדיניות  אודות 

 האינטרנט של החברה: 

https://www.kranoth.org.il /  
 
   

 ועדת ההשקעות    
דין. הוועדה מונה   כל  דירקטוריון החברה בהתאם להוראות  ע"י  ועדת ההשקעות ממונים  חברי 

ומתוכם   חברים  כיו"ר    3חמישה  גם  משמש  מהם  אחד  כאשר  חיצוניים,  נציגים  הם  חברים 

 הוועדה. חברי הוועדה הינם בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש. יו"ר הוועדה הינו מר ברק סורני.   

קובעת כללים ונהלים בנוגע לדרך קבלת החלטות ההשקעה בקרנות וסמכות כל  וועדת ההשקעות  

הוועדה   בין  הגומלין  יחסי  את  קובעת  ההשקעות  וועדת  בתהליך.  המעורבים  מהגורמים  אחד 

ועדת   של  ישיבה  מידי  מדווח  ההשקעות  מנהל  בפועל.  ההשקעות  את  המבצע  ההשקעות  למנהל 

ות, עסקאות בניירות ערך שנעשו מאז הישיבה  ההשקעות של החברה באשר למבנה תיק ההשקע 

וועדת ההשקעות מקבלת החלטות  האחרונה, ביצוע החלטותיה וסקירה כלכלית של שוק ההון.  

בפועל.   ליישמה  ומנחה את מנהל ההשקעות  בדבר מדיניות ההשקעה של החברה ברמת האפיק 

מוודא הדיווח,   על  ופיקוח  בקרה  נהלי  קובעת  וועדת ההשקעות  כן,  ביצוע המדיניות  כמו  ת את 

וועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים  שנקבעה ועוקבת באופן שוטף אחר ביצוע החלטותיה.  

 ובמידת הצורך גם בין אותם מועדים.  

 

מרץ   מחודש  )להלן  2010החל  סיכונים  ובקרת  ניהול  יחידת  מנהל  בחברה  "מנהל    -מונה 

(. במסגרת תפקידו, מנהל הסיכונים משתתף באופן קבוע בישיבות ועדת ההשקעות.  הסיכונים"

ובאשראי,   בהשקעות  הכרוכים  הסיכונים  את  לזהות  הסיכונים  מנהל  פועל  תפקידיו  יתר  בין 

לוועדת   למנכ"ל,  במועד  עליהם  לדווח  ובמקביל  ניהולם  אופן  ולקבוע את  להעריך את השפעתם 

ן, פועל מנהל הסיכונים על מנת לבקר ולהעריך באופן שוטף את  ההשקעות ולדירקטוריון; כמו כ

עמידת מערך ההשקעות במגבלות ההשקעה ובכללים לניהול השקעות שנקבעו במסגרת מדיניות  

https://www.kranoth.org.il/
https://www.kranoth.org.il/
https://www.kranoth.org.il/
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הדירקטוריון וועדת ההשקעות ואת יישום החלטות וועדת ההשקעות והדירקטוריון על ידי מערך  

 ההשקעות. 

 

 אשראי ומרכז חובות בעייתיים ועדת אשראי פנימית, ועדת משנה ל

  29.2.2016פעלו לצד ועדת ההשקעות, ועדת האשראי ופורום החוב. ביום    2016עד לחודש פברואר  

גופים    4בהתאם לתיקון שפרסמה הממונה על שוק ההון להוראות פרק  ו )חוזר  לחוזר המאוחד 

)להלן:  2015-9-34מוסדיים   פרק  (  להוראות  ו/או    4"תיקון  המאוחד"  החליט  התיקוןלחו ר   )

  מינוי ועדתדירקטוריון החברה לבצע את השינויים הבאים במבנה מערך ההשקעות של החברה:  

פנימית ההשקעות  אשראי  מנהל  מטעם  חוץ  במיקור  ו שתפעל  החוב  פורום  פיזור  "מרכז    מינוי, 

משנה    לוועדת, וכן הפיכת ועדת האשראי  במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות  חובות בעיתיים"

 אי ושינוי הרכבה בהתאם לאמור בתיקון.  לאשר

 

 ועדת אשראי פנימית 

החברה מקבלת שירותי ועדת אשראי פנימית במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות מיטב דש )ועד  

ממנהל ההשקעות פסגות ניירות ערך(. הועדה מורכבת משלושה חברים בעלי מומחיות    1.11.2020

עיקרי תפקידי הוועדה: מתן המלצה או אישור בדבר  וניסיון בהעמדת ו/או באישור אשראי. להלן  

העמדת הלוואה מותאמת; אישור שינויים וחריגות מתנאי הלוואות מותאמות קיימות בהתאם  

ועדת ההשקעות או הדירקטוריון; דיון, אישור או המלצה על אופן   ידי  לפרמטרים שהוגדרו על 

התחייבויות שאינן תלויות תשואה    הטיפול בחוב בעייתי שהוא הלוואה מותאמת, שניתנה מכספי

 ועוד.  

 

 ועדת משנה לאשראי 

לחוזר המאוחד החליט דירקטוריון החברה    4בהתאם להוראות הממונה בתיקון להוראות פרק  

חברים  29.2.2016ביום   מארבעה  המורכבת  לאשראי  משנה  לועדת  האשראי  ועדת  את  להפוך   ,

מיום   לתוקף החל  נכנס  בתחום האשראי. השינוי  ומומחיות  כשירות  מיוני  1.3.2016בעלי  . החל 

 חברים עם פרישתו של אחד החברים בוועדה.   3הוועדה מונה    2019

 

להלן עיקרי תפקידי הועדה: מתן המלצה לוועדת ההשקעות ביחס להשתתפות בעסקאות אשראי  

מתן המלצה לוועדת ההשקעות לכל העמדת אשראי שהינו בסמכותה, ללווה בודד    פוטנציאליות;

ההשקעות ועדת  שתקבע  כפי  שיעור  או  סכום  מעל  לווים  בפיגור  די;  ולקבוצת  חובות  בסיווג  ון 

דיון בביצוע הפרשות לחובות  ;  כחוב בעייתי ומתן המלצה לוועדת ההשקעות כיצד לנהוג לגביהם

 ועוד.   מסופקים בגין חובות בפיגור ומתן המלצות לוועדת ההשקעות בעניין ביצוע הפרשות כאמור

 

 מרכז חובות בעייתיים 

פרק   להוראות  בתיקון  הממונה  להוראות  ביום    4בהתאם  לתוקף  שנכנסו  המאוחד  לחוזר 

לפזר את פורום החוב ולמנות במקומו גוף    29.2.2016, החליט דירקטוריון החברה ביום  1.3.2016

ניתן במיקור חוץ כחלק מהשירותים הניתנים לחברה   ששמו "מרכז חובות בעייתיים". השירות 

מנהל ההשקעו ידי  )ועד  על  דש  מיטב  בעייתיים    1.11.20201ת  חובות  מרכז  ערך(.  ניירות  פסגות 
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ידי     על  המועסקים  וההשקעות  האשראי  בתחום  ומומחיות  כשירות  בעלי  חברים  מספר  כולל 

 מנהל ההשקעות.  

אחראי בעייתיים  חובות  סמכויותיו:    מרכז  עיקרי  ואלה  החוב  מצב  הערכת  תהליך  ביצוע  על 

בעיית  הבחנה  חובות  אחריםבין  לחובות  חוב  ;  יים  הבאות:  לקבוצות  הבעייתיים  החובות  סיווג 

מסופק וחוב  בפיגור  חוב  מיוחדת,  לגורמים    ;בהשגחה  ותקופתיים  מידיים  דוחות  הגשת 

בעייתי בחוב  הטיפול  אופן  לגבי  להחליט  הגורמים  השתתפות  ;  המוסמכים  של  בדיונים 

 הטיפול בחוב בעייתי.  המוסמכים להחליט על אופן 

 

 

 

 פעילויות השקעה מהותיות של החברה  .2

 

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

המשיכה החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים     של פיזור ההשקעות,

 ות מותאמות. בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלווא 

במסגרת זו החברה החלה לבצע השקעות בלתי סחירות גם במסלולים ההלכתיים באישור מכון  

 כלכלה עפ"י הלכה בראשות הרב אריה דביר. 

 .דוח נכס בודד כפי שמפורסם באתר החברהראה הדו"ח בתקופת לעניין השקעות החברה  

 

 ה ביטוח משנ .ה
 

 החברה אינה קשורה בהסדרי ביטוח משנה. 

 
 הון אנושי  . ו

 מצבת עובדי החברה  .1

ידי   על  המתמנה  )נציג  פעיל  דירקטוריון  יו"ר  באמצעות  מתבצע  החברה  של  השוטף  הניהול 

של   וצוות  בישראל(  המורים  הסתדרות  ידי  על  המתמנה  )נציג  מזכיר/מנכ"ל  עובדי    6המדינה(, 

ייעוץ לעמיתים   יועצות בפריסה ארצית לצורך  מזכירות החברה. כמו כן, החברה נעזרת במספר 

תקופת הדוח לא חלו    שלהם. במהלךהשתלמות ובניית תוכנית ההשתלמות    בנוגע ליציאה לשנת

לפירוט אודות מדיניות התגמול של החברה של החברה  שינויים מהותיים במצבת עובדי החברה.  

 דוח עסקי התאגיד.  לחלק ד' של  ג'ראה סעיף 

פנים, מחלקת הבק לצורך איוש משרות מנהל כספים, מבקר  נעזרת במיקור חוץ  על  החברה  רה 

על   בקרה  לעניין  יועץ  משפטי,  יועץ  מידע,  אבטחת  מנהל  מידע,  מערכות  מנהלת  ההשקעות, 

הדוחות הכספיים, מנהל ההשקעות, מערך התפעול ושירות הלקוחות, יו"ר ועדת השקעות, יו"ר  

)עד   אשראי  )עד  28.2.16ועדת  חוב  פורום  רכזת  אכיפה,  ממונה  לאשראי,  משנה  וועדת  יו"ר   }

מנ 28.2.16 )מיום  (,  סיכונים  בקר   1.9.2014הל  הרגולציה(,  להוראות  בהתאם  החברה  עובד  הינו 

בקרת   יועץ   , ידי    SOXהשקעות,  על  המנוהלות  הקרנות  תפעול  ועוד.  כספיים  דוחות  עורכת   ,

 החברה וניהול ההשקעות של החברה נעשים באמצעות נותני שירותים חיצוניים, כמתואר להלן.  
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 והדרכההשקעות החברה באימונים   .2

בהתאם לנדרש מעת לעת על פי החוק והוראות הממונה.     החברה פועלת להכשרת צוות עובדיה

בכלל זה עורכת החברה הדרכות בנושאים מהותיים לפעילות החברה בתחומים הבאים: הערכות  

 לשעת חירום , אבטחת מידע ותוכנית אכיפה.  

 
 
 
 

 שיווק והפצה  . 
 

ולא התקשרה לשם כך בהסכמי הפצה או שיווק עם    הקרנות שבניהולההחברה אינה פועלת לשיווק  

פנסיוניים יועצים  ו/או  או  משווקים  המעסיקים  באמצעות  נעשית  לקרנות  ההצטרפות  ביוזמת  . 

 בירורים ומתן שירותים שונים.  שם ביצוע העמיתים. החברה עומדת לרשות המעסיקים והעמיתים ל

 ספקים ונותני שירותים  .ח
 

   :, כדלקמןספקים עיקריים שפעילותה תלויה בהם מספרלחברה 

 
 מנהל ההשקעות   .1

אוגוסט   )להלן:    2011מחודש  בע"מ  ערך  ניירות  פסגות  באמצעות  בחברה  ההשקעות  תיקי  נוהלו 

ביום   מלספק    11.5.2021"פסגות"(.  תחדל  פסגות  לפיה,  מפסגות,  הודעה  החברה  אצל  התקבלה 

לקרנות   השקעות  ניהול  בתוך  שרותי  וזאת  ההודעה.    3המנוהלות,  משלוח  ממועד  חודשים 

 )להלן:"הודעת פסגות"(. 

לפיכך, נערכה החברה ובהמשך להליך תחרותי שביצעה החברה אשר בעקבותיו נבחרה חברת מיטב  

החברה   שבניהול  ההשתלמות  קרנות  נכסי  את  לנהל  דש"(  )להלן:"מיטב  בע"מ  תיקים  ניהול  דש 

 החלה מיטב דש לנהל את נכסי הקרנות שבניהול החברה. 3.11.2020בהתאם, החל מיום 

  

מיום   להסכם  החברה    3.11.2020בהמשך  בין  הסכמות  פי  למורים  ועל  השתלמות  קרנות  וחברת 

המנהלות"(   :"החברות  )להלן  בע"מ  מנהלת  חברה  ביום  וגננות  דש,  מיטב  נחתמה    1.7.2021לבין 

 דמי הניהול כדלקמן:   ובמסגרתה שונה סעיף  3.11.2020תוספת להסכם מיום 

 קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ התווספה כצד להסכם.  •

יהיה מנהל התיקים זכאי    1.8.2023"( ועד ליום  מועד התחולה)להלן: "  12.7.2021החל מיום   •

  המנהלות החברות    שתי  לשנה מתוך היקף הנכסים המנוהלים של  0.0175%לדמי ניהול בסך  

חודשים ממועד התחולה, יפוצלו דמי הניהול באופן הבא: )א( בעבור    24ום  בתוספת מע"מ. בת

עד   של  בסך  החברות    ש"ח מיליארד    30נכסים  שתי  של  המנוהלים  הנכסים  היקף  מתוך 

יהיו בסך של    –יחדיו    המנהלות  )ב( בעבור נכסים    0.02%דמי הניהול  לשנה בתוספת מע"מ; 

מעל   של  הנכס  ש"חמיליארד    30בסך  היקף  המנהלות  מתוך  של שתי החברות  ים המנוהלים 

 לשנה בתוספת מע"מ.    0.0175%דמי הניהול יהיו בסך של  –יחדיו
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 הסכם עם יועץ השקעות    .2

יולי   חודש  בכל    2021בסוף  שירותים  למתן  ההשקעות  יועץ  עם   ההתקשרות  את  החברה  סיימה 

 הקשור עם אופן ניהול ההשקעות של נכסי הקרנות.  

 

 רותי תפעול  יש .3

 :  מסלול רגיל – מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםעבור קרן השתלמות ל

באוקטובר    17-בע"מ בדבר תפעול קרן זו. בלחברה הסכם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל  

נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם המקורי במסגרתה הותאמו הוראות ההסכם למצב הדין   2012

ליום   עד  הוארך  ההסכם  בפועל.  הבינלאומי  הבנק  ידי  על  הניתנים  עם    31.12.2018והשירותים 

עוד במסגרת התוספת הותאם שיע ור דמי התפעול שמשולם  מנגנון הארכה אוטומטי לאחר מכן. 

מהשווי המוערך    0.1%בגין שירותי התפעול לשיעור שנתי של    9.8.2011לבנק הבינלאומי החל מיום  

בהתאם   לחודש.  אחת  משולמים  התפעול  דמי  בתוספת.  כהגדרתם  המנוהלים  הנכסים  של 

לג המשולמות  התפעול  עמלות  בשיעורי  מחירים  וירידת  בשוק  המתפעלים  להתפתחויות  ורמים 

בשוק, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי, שעוגנו בתוספת    ופות גמל הפועליםק

)להלן: "התוספת השלישית"(, בין היתר, ביחס    30.4.2014נוספת להסכם המקורי שנחתמה ביום  

עד   לבנק  ששולמה  העמלה  מן  יותר  נמוכה  שתהא  לבנק  שתשולם  התפעול  עמלת    אזלשיעור 

מיליארד ש"ח )המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן    15קף נכסים עד  ובתנאים הבאים: בהי

.  0.09%שיעור דמי התפעול הינו  -חברה מנהלת בע"מ(    –  למורים וגננות ועל ידי קרנות ההשתלמות  

נכסים מעל   ידי קרנות    15בהיקף  ועל  וכן  ידי החברה  על  יחד  )המנוהלים סך הכל  מיליארד ש"ח 

. כן, סוכם על  0.065%חברה מנהלת בע"מ(  שיעור דמי התפעול הינו    –וגננותההשתלמות למורים  

השינויים   של  תוקפם  מראש.  שהוסכמו  המנהלת  החברה  של  הוצאות  בסוגי  הבנק  השתתפות 

 .  1.1.2014שהוסכמו בין הצדדים ועוגנו במסגרת תוספת שלישית להסכם התפעול הנו מיום 

הממ  מטעם  רגולטוריות  והוראות  הנחיות  רקע  מנהלת  על  לחברה  הניתנים  שירותים  לעניין  ונה 

במסגרת מיקור חוץ, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הבינלאומי שעוגנו בתוספת רביעית  

התחייבויות   היתר,  ביו  נוספו,  הרביעית  בתוספת  הרביעית"(.  "התוספת  )להלן:  המקורי  להסכם 

ׂ ( וכן להתאמת מנגנון התגמול  SLAמטעם הבנק הבינלאומי לרמת שירותים ודרישת ביצועים )  ׂ  ׂ

חוזר   לעקרונות  הבינלאומי  הבנק  מטעם  לקרנות  שירותים  הנותנים  עובדים  ההון    רשותשל  שוק 

ביום   נחתמה  הרביעית  התוספת  תגמול.  במדיניות  בהיקף    .17.8.2015העוסק  גידול  בעקבות 

ינלאומי שעוגנו  המנוהלים על ידי החברות, הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם הבנק הב הנכסים  

הוספו   החמישית  בתוספת  החמישית"(.  "התוספת  )להלן:  המקורי  להסכם  חמישית  בתוספת 

מעל   נכסים  להיקף  ביחס  כי  והוסכם  השלישית,  בתוספת  שנקבעו  התפעול  לדמי    15מדרגות 

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות  ש"ח  מיליארד    20-מיליארד ש"ח ועד ל 

למורים  ההשתלמ בע"מ(    –  וגננות ות  מנהלת  הינו  -חברה  התפעול  דמי  בהיקף  0.065%שיעור   .

מיליארד ש"ח )המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל    25-מיליארד ₪ ועד ל  20נכסים מעל  

למורים   ההשתלמות  קרנות  בע"מ(  –וגננותידי  מנהלת  הינו     חברה  התפעול  דמי  .  0.05%שיעור 

וכן ועל ידי קרנות  ש"ח  מיליארד    25  ובהיקף נכסים מעל  )המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה 

למורים   בע"מ(  –  וגננותההשתלמות  מנהלת  הינו     חברה  התפעול  דמי  התוספת  0.015%שיעור   .

 . 1.1.2019והוראותיה נכנסו לתוקף החל מיום    28.2.2019החמישית נחתמה ביום 
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 מסלול מקוצר:   – תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםמורים עבור קרן השתלמות ל

ליום   לחברה  31.12.2013עד  התפעול   היה  דמי  זו.  קרן  לתפעול  בע"מ  מסד  בנק  עם  הסכם 

  סיפק , בנק מסד  2010מסך הנכסים. החל מחודש פברואר    0.1%המשולמים הינם בשיעור שנתי של  

בנק מסד    את שירותי התפעול לקרן באמצעות הבנק הבינלאומי. בהתאם בין החברה,  להסכמות 

והחל מיום    31.12.2013והבנק הבינלאומי, החברה סיימה את התקשרותה עם בנק מסד החל מיום  

הבנק    1.1.2014 אל  ישירות  המקוצרות  הקרנות  תפעול  בגין  התפעול  עמלת  את  החברה  משלמת 

הקרנות  הבינלאומי.   להכללת  הבינלאומי  הבנק  עם  להסכמה  הגיעה  החברה  המקוצרות  הנהלת 

מהנכסים    0.065%-בהגדרת הקרנות המתופעלות על ידי הבנק הבינלאומי ולעדכון עמלת התפעול ל

 והכל על פי הוראות הסכם התפעול והתוספות לו.  

 

 תפעול שירות לקוחות  .4

 

מרץ   מחודש  בע"מ    2013החל  ט.  א.  נס  מחברת  לקוחות  שירות  תפעול  שירותי  החברה  מקבלת 

הבינלאומי  "נס")להלן:   הבנק  בין  להסכם  בהתאם  ניתן  השירות  הבינלאומי.  הבנק  באמצעות   )

וחברת נס, אשר נחתם בתיאום מוקדם עם החברה המנהלת, לפיו תעמיד נס מוקד שירות לקוחות  

הן. החברה מייחסת חשיבות גבוהה לרמת השירות, זמינותו ואיכותו ומפקחת  עבור הקרנות ועמיתי

השירות   את  ולייעל  לשפר  מנת  על  שביכולתה  ככל  ועושה  השירות  מתן  תקינות  על  שוטף  באופן 

 הניתן לעמיתיה.   

 

 חברה מצטטת  .5

בעקבות מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים  -חברת מרווח הוגן בע"מ

, נבחרה חברה חדשה,  2009שוק ההון באוקטובר    רשותושערי ריבית עבור גופים מוסדיים שערך  

מיום   החלה  )עד    21.3.2011אשר  סחירים  לא  נכסים  לשערוך  ריבית  שיעורי  מתן  שירותים  לספק 

  סיפקה את השירות חברת שערי ריבית(.  20.03.2011ליום 

 

 נותני שירותי ברוקרא '  .6

ערכה החברה הליך תחרותי )להלן: "ההליך התחרותי"( לקבלת שירותי ברוקראז'   2019מהלך שנת  

ברוקרים: אי.בי.אי שירותי    11)קניה ומכירה של ניירות ערך(. במסגרת ההליך התקשרה הקרן עם  

ראל בע"מ, מיטב דש ברוקארז' בע"מ  פסגות ניירות ערך בע"מ, בנק  בורסה בע"מ, בנק לאומי ליש

מזרחי טפחות בע"מ,   בנק  לישראל בע"מ,  ירושלים בע"מ, הבנק הבינלאומי  בנק  דיסקונט בע"מ, 

אופקו   ישראל  ואופנהיימר  בע"מ  בורסה  שירותי  נשואה  אקסלנס  בע"מ,  דיסקונט  מרכנתיל  בנק 

י העמלות שנקבעו בהליך התחרותי יעמדו בתוקפם למשך  בע"מ )להלן ביחד: "הברוקרים"(. סכומ

 תקופה של שלוש שנים.   
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 נותני שירותי משמורת .7

להוראות   שנת  הרגולציהבהתאם  במהלך  החברה  החלה  )להלן:"ההליך    2018,  תחרותי  הליך 

(. במסגרת ההליך פנתה החברה אל נותני שירותי  התחרותי"( לקבלת שירותי משמורת )קאסטודי

המשמורת הפועלים בשוק ביניהם: הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק המזרחי, בנק  

הפועלים ופועלים סהר. לאחר בחינת ההצעות שכפי שהתקבלו בחרה, התקשרה החברה עם הבנק  

 שנים.    5הבינלאומי בהסכם לתקופה של 

 כלליות  באספותהצבעות  .8

בע"מ"    2016בפברואר   כלכלי  מחקר  שירותי  "אנטרופי  חברת  עם  התקשרותה  את  החברה  סיימה 

( אשר ייצגה את החברה בכל האסיפות הכלליות הנוגעות לניירות ערך המוחזקים  "אנטרופי")להלן: 

מור  על ידי הקרנות שבניהול החברה ושימשה "כגורם המקצועי" לצורך גיבוש המלצות הצבעה כא 

מנהלת   חברה  )השתתפות  גמל(  )קופות  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  כללית(    באספהבתקנות 

ניירות ערך בע"מ  2009-התשס"ט . עם סיום ההתקשרות עם אנטרופי התקשרה החברה עם פסגות 

לצורך ייצוגה באסיפות כלליות הנוגעות לניירות ערך המוחזקים על ידי הקרנות. יש לציין, כי פסגות  

עם    אינה  ההתקשרות  סיום  ממועד  וכי  הצבעה  המלצות  גיבוש  לצורך  מקצועי  כגורם  משמשת 

למיטב   מפסגות  מנהל ההשקעות  עם החלפת  גורם מקצועי.   ללא  לפעול  החברה  אנטרופי החליטה 

דש, מיטב דש נעזרת באנטרופי לצורך ביצוע הצבעות, קבלת מידע וניתוחו בלבד. מיטב דש אוספת  

תקבלים מאנטרופי ומגבשת  באופן עצמאי ובלתי תלוי, את המלצותיה )אשר  את המידע וניתוחו המ

עשויות להיות שונות מהמלצותיה של אנטרופי( על ידי פורום אסיפות הקיים במיטב דש. החלטות  

 ההצבעה מתקבלות בהתאם למדיניות ההצבעות של החברה. 

 רכוש קבוע .ט
 

כלש מהותיים  מתקנים  או  קבוע  רכוש  בעלת  אינה  בשכירות  החברה  משרדים  החברה  להנהלת  הם. 

   בתל אביב. הרכוש הקבוע הינו ציוד מחשובי וריהוט משרדי. 8בבית אמות המשפט, רח' שאול המלך 

 
 עונתיות .י

על בסיס  ו  רק במעמד שכיר  תחום פעילות של החברה אינו מאופיין בעונתיות. ההפקדות לקרנות הינן

להצטרף   רשאים  ההוראה  ועובדי  ההצטרפויות  חודשי  עיקר  זאת,  עם  עת.  בכל  לקרנות ההשתלמות 

חודשים ספטמבר עד דצמבר מידי שנה. חודשים    –לקרן מתבצעות ברבעון הראשון של שנת הלימודים  

לצרכי משיכה   לבשלות  של החשבונות  הגיעם  עם  מוגברות  במשיכות  ואוקטובר מאופיינים  ספטמבר 

עזיב  6עם תום   של מורים את מערכת ההוראה עם תום שנת  שנים מיום ההפקדה הראשונה או  תם 

 הלימודים. 

 

 נכסים בלתי מוחשיים  .יא
 

 מאגרי מידע   
לחברה  מאגרי מידע רשומים אשר במסגרתם נשמרים הנתונים הנמסרים על ידי עמיתי הקרן. המידע  

הפרטים    ןדכות עהצבור במאגרים אודות עמיתי הקרן כולל מידע שנמסר על ידם בעת הצטרפותם ובע 

במהלך תקופת חברותם בקרן. שמירתם של פרטים אלו במאגר ממוחשב מחויבת על פי הוראות הדין.  

 מאגרי המידע משמשים את החברה בתפעול השוטף של עסקיה. 
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 י סיכוןמרגו .יב
מידת ההשפעה של גורם הסיכון   

 על החברה המנהלת 
 דרכי התמודדות

השפעה  גורם הסיכון  סוג הסיכון 
 גדולה

 השפעה
 בינונית 

השפעה 
 קטנה

 

 
סיכוני  
 מאקרו 

 

מצב המשק  
 ותעסוקה 

 
 

 X   אחר בתחום   התפתחויות מעקב  ורפורמות  במשק 
 החינוך. 

 

מעקב אחר התפתחויות השווקים, מגבלות לאפיקי     X סיכוני שוק  
 השקעה, פיזור בין אפיקי השקעה, פיזור גיאוגרפי וגידור 

סיכוני   
 אשראי 

X 
 

בחינה אנליטית מקדימה, מעקב צמוד אחר תיק החוב,    
ועדת משנה לאשראי ומינוי מרכז לחובות  קיומה של 
 בעייתיים 

  סיכוני נזילות  
 

X    קביעת מגבלת מינימום נזילות ומעקב אחר
 וצפי המשיכות העמיתים.  העסקיותההתפתחויות 

סיכונים  
 ענפיים  

הגברת  
 תחרות בענף 

 X    התחרות בתחום פעילותה  של החברה,  ההתמודדות עם
 מתבצעת במספר מישורים:

בראש וראשונה לחברה   –תחום פעילות ייחודי לחברה  
יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות( שאינו קיים  

 בשום חברה מתחרה בתחום קופות הגמל. 
באמצעות שיפור שיטות עבודה   –התייעלות תפעולית 

 ושיפור מערכות המיכון. 
החברה מטפחת הון אנושי    –שיפור השירות ללקוח 

מקצועי, בעל ידע בתחומי הפעילות של החברה, לצורך  
 מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה.  

באמצעות מנהל ההשקעות   –שיפור התשואות לעמיתים 
 בהנחיית ועדת וההשקעות.  

 
שינויי   

 רגולציה 
 X    הרגולציה בענף, לרבות  החברה נערכת בהתאם לשינויי

 התאמת מערכות מידע. 
הנהלת החברה פעלה למתן מענה לקבוצות עמיתים,   X   טעמי הציבור  

  2012בדרך של פתיחת מסלולי השקעה חדשים בשנת 
)מסלול הלכה ומסלול אג"ח( אשר מתאימים למיטב  

 ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים. 
החברה נערכת באופן תדיר להתמודדות עם איומי סייבר    X  אבטחת מידע   

פעילים   סייבר. בחברה יש מנהלת מערכות מידע ומנהל 
והם עובדים בשיתוף פעולה עם אנשי המיכון של הבנק  

 המתפעל ומנהל ההשקעות   
      

סיכונים  
ייחודיים  

 לחברה 

תקדימים  
משפטיים  
ורגולציה  

 חדשה 

 X   ההלכות ורגולציה חדשה בתחומי  החברה עוקבת אחר
פעילותה על מנת להבין את הלך הרוח והכיוונים  

הכלליים אליהם חותרים מצד בתי המשפט, המחוקק  
והרגולטור. מאחר ומטבע הדברים מדובר בהתרחשות  
של אירוע עתידי בלתי ידוע ובלתי ודאי הסיכון האמור  

 אינו בר ניהול . 
עורכת באמצעות מבקר הפנים שלה ובאמצעות  החברה   X  סיכון תפעולי  

נותני שירותים עיקריים )הבנק המתפעל ומנהל  
ההשקעות(  סקרי סיכונים תפעוליים ופועלת להפחתת  

 הסיכויים השיוריים הגבוהים.
בחברה קיים ממונה על האכיפה העוסק בהטמעה של    X  סיכוני ציות  

הדרכה ,  הוראות דין חדשות, ביצוע סקר ציות, בקרה , 
 מעקב ופיקוח. 

תלות בספק   
 אחד  

X     הקרנות המנוהלות על ידי החברה מיועדות לעובדי
הוראה במעמד של עובדים שכירים. שירותי ניהול  

ותפעול זכויות העמיתים לרבות, רישום הזכויות וניהול  
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון   
 על החברה המנהלת 

 דרכי התמודדות

השפעה  גורם הסיכון  סוג הסיכון 
 גדולה

 השפעה
 בינונית 

השפעה 
 קטנה

 

הנכסים מסופקים לחברה באמצעות מערכות תפעוליות  
ושירותי כוח אדם מאת הבנק הבינלאומי הראשון  

הסדירה   לישראל בלבד ו/או מי מטעמו. החברה 
  –חברת יוניק   –התחייבות מספק המשנה של הבנק 

לקבלת שירותים ישירות ממנה כמו גם התחייבות של  
יוניק למסירת קוד המקור של התוכנה לחברה, בנסיבות  

 ואירועים מיוחדים.    
      

 
 

המידע שלהלן בדבר דיון בגורמי סיכון ניתן ביחס לחברה. בנוגע לגורמי סיכון של הקרנות המנוהלות  

 של הקרנות. סקירהעל ידי החברה, ראה פירוט בדוחות 

 

בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הינו  החברה  על  הסיכון שלהלן  גורמי  בדבר השפעת  המידע 

 . 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 
 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .יג

 
 קים הרגיל או להסכמי שיתוף פעולה. החברה אינה צד להסכמים מהותיים שלא במהלך העס
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 היבטי ממשל תאגידי –ד'  חלק
 הדירקטורים של החברה המנהלת  .א

בנט, בבקשה לפעול מבעוד מועד    2018במהלך חודש דצמבר   נפתלי  דאז, מר  פנתה החברה לשר החינוך 

לחידוש כהונתו של מר משה שגיא נציג משרד החינוך, ששימש כדירקטור וחבר ועדת הביקורת בחברה,  

. והכל על מנת למנוע מצב שבו 14.03.2019  –הייתה להסתיים ב    וזאת לקראת סיום כהונתו אשר צפויה

מאת   התקבלה  לא  הדוחות  אישור  למועד  ועד  מאז  חסר.  בהרכב  להתכנס  יאלץ  החברה  דירקטוריון 

ומר   על מינוי דירקטור אחר לתפקיד במקומו. מאחר  המדינה הודעה על חידוש המינוי של מר שגיא או 

וועדת ביקורת ווליוביץ, אשר כיהנה כדירקטורית  שגיא שימש גם כחבר  , מינתה החברה את הגב' חדוה 

ליום עד  שגיא  מר  של  במקומו  ביקורת  ועדת  כחברת  וגם  המדינה,  הגב'  בו    27.12.2020  מטעם  סיימה 

ביום   ווליוביץ את כהונתה.  נוספת    1.9.2020חדווה  פנתה החברה לרשות החברות הממשלתיות בבקשה 

ה בחברה. כל זמן שרשות החברות הממשלתיות לא נענתה לפנייתה של  למנות דירקטורים מטעם המדינ

מונה במקומה של הגב' ווליוביץ מר דוד מזרחי    16.2.2021הדירקטוריון בהרכב חסר. ביום    החברה, פעל

כחבר הדירקטוריון וחבר ועדת ביקורת. נכון למועד הדוח החברה עדיין פועלת בהרכב חסר שכן מטעם  

 כפי הקבוע בתקנון החברה.  3דירקטורים במקום  2המדינה מכהנים רק   

 

בחברה  אישרה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, את מינוי של מר מיכאל פינטו כדירקטור    19.9.2021ביום  

 המורים. מטעם הסתדרות 

 

 :בחברה בתקופת הדוח שכיהנולהלן פירוט חברי הדירקטוריון  .1

 שנת לידה  מספר ת. .  שם

מען  
להמצאת  

בית  כתבי 
 דין

 חברות בדירקטוריון וועדותיו 
דירקטו

ר  
 חיצוני/ 
בלתי  
 תלוי/

דירקטו
ר חיצוני 
 מומחה  

בעל  
מומחיות  
חשבונאית  
ופיננסית או 

כשירות  
 מקצועית  

ועדת   דירקטוריון
 ועדת השקעות  ביקורת 

שאול המלך   17/12/1967 057207706 אייל גבאי 
 כן  לא כן  לא כן  ת"א  8

פסח  
שאול המלך   13/6/1946 30534630 לנדסברג  

 כן  לא כן  לא כן  ת"א  8

עופר בן  
 אליעזר 

058233834 13/10/1963 

מועצה  
מקומית  
רמת ישי,  

,  11הערבה 
  רמת ישי 

 כן  לא לא לא כן 

  זבולון 
א   4מן  9/11/1945 001340900   אורלב

 כן  כן  לא כן  כן  ירושלים 

  136בן גוריון  10/7/1945 42749416 אליהו חכם 
 לא לא לא לא כן  א ר"ג 

  25שבטה  5/7/1965 59609420 יפה בן דוד 
 לא לא לא לא כן  קריית גת 

זיאד  
 14/2/1961 056916505 מג'אדלה 

  166ת"ד 
באקה  

 אלגרבייה 
 לא לא לא כן  כן 

חדוה  
, 102רוקח  9/9/1957 054271150   ווליוביץ

 כן  לא לא כן  כן  רמת גן 

 4/12/1980 040720179 מזרחי  דודי 
אזדרכת  

11/1 ,
 מודיעין 

 כן  לא לא כן  כן 
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 :בחברה בתקופת הדוח שכיהנוחברי הדירקטוריון על  מידע נוסף .2

 

 שם

עובד של  
החברה, חברה  

בת, חברה  
קשורה או בעל  

 עניין 

תאריך תחילת  
 כהונה 

תאריך סיום  
 כהונה 

השכלה והתעסקותו בחמש השנים 
 והחברות בהן משמש כדירקטורהאחרונות 

בן משפחה של  
 בעל עניין

 אייל גבאי 
יו"ר הנהלת  

קרנות  
 ההשתלמות 

21/3/2012 
19/8/2015   
6/9/2018 

 
 17.10.21ביום 

התקבל אישור  
הממונה על רשות  
שוק ההון לחידוש  

כהונה כיו"ר  
דירקטוריון חבר  
וועדת השקעות  

)טרם התקבל כתב  
מינוי מרשות  

 החברות( 

21/3/2015 
19/8/2018 
6/9/2021 

 
 
 
 
 
 

 עדיין מכהן  

MBA – ,)מנהל עסקים )מימוןLLB-
 כלכלה   BAמשפטים, 

נאמן לביצוע הסדר חוב באי.די.בי חברה  
 לאחזקות בע"מ 

 יו"ר קופת חולים מאוחדת 
 יו"ר מגוריט ישראל בע"מ ** 

 חבר דירקטוריון בית התפוצות 
 **  דירקטור באמות השקעות

 כהונה בחברות פרטיות 
 יו"ר מדיקה מרכזים רפואיים 

 יו"ר יד בן צבי 

 לא

 יפה בן דוד 
עובדת  

הסתדרות  
 המורים 

26.12.2016 
 A.B 

 מזכ"לית הסתדרות המורים
 לא

 פסח לנדסברג  
מנכ"ל ומזכיר  

קרנות  
 ההשתלמות 

-דירקטור
19/6/1995   

 28/6/2005-מנכ"ל

- 
 השכלה על תיכונית בעל 

 לא מנכ"ל ומזכיר קרנות ההשתלמות 

עופר בן  
 אליעזר 

ראש מועצת  
רמת ישי ,עובד  

הרשות  
נציג   -המקומית 

המרכז לשלטון  
  מקומי 

15/4/2012 

- 
BA  ס, אוניברסיטת חיפה"כלכלה מנע 

 MPA שני במנהל ציבורי, אוניברסיטת חיפה  תואר 

 ראש המועצה המקומית רמת ישי 
 דירקטור במשכ"ל )החברה למשק וכלכלה(

 )מרכז שלטון מקומי(, יו"ר ועדת כספים ויו"ר  חבר הנהלה במש"מ
 ועדת שכר והסכמי עבודה במש"מ. 

  חבר ועדת תכנון ובניה מרחבית מבוא העמקים.

 לא

 2/4/2014 לא זבולון אורלב 
בוגר מכללה להכשרת  -השכלה על תיכונית -

 מורים 
 חבר כנסת, יו"ר וועדות בכנסת ואיש ציבור 

 לא

הסתדרות  עובד  אליהו חכם 
   BA 31/8/2021 30/4/2008 המורים 

 לא יו"ר סניף הסתדרות המורים 

עובד הסתדרות   זיאד מג'אדלה 
 27/3/2017 המורים 

 MA- מנהיגות וניהול מערכת חינוך 
מרכז  –ולתיאום  לתכנון יו"ר המחלקה 

 הסתדרות המורים 
 

דירקטורית   חדוה ווליוביץ 
 28/12/2017 מטעם המדינה 

28/12/2020 MBA- ,מנהל עסקיםPHD   ,MD   .
סמנכ"ל בכיר, פרמקוויג'ילנס ובטיחות  

 החולה, טבע פרמצבטיות בע"מ. 
 לא

דירקטור מטעם   מזרחי  דודי 
 6/2/2021 המדינה 

 BA- .מנהל עסקים ומדע המדינה 
MBA-  מנהל עסקים התמחות במימון

 ובנקאות.
 מנהל אגף בכיר תקציבים משרד החינוך. 
דירקטור במרכז זלמן שזר לחקר תולדות  

 העם היהודית 

 לא

 ובאמות השקעות בע"מ. ** סיים כהונתו כיו"ר מגוריט ישראל בע"מ 
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 חברי ועדת השקעות אשר אינם דירקטורים .ב

 שם

עובד של  
החברה,  

חברה בת,  
חברה  

קשורה או  
 בעל עניין

והתעסקותו בחמש השנים האחרונות  השכלה  תאריך סיום כהונה  תאריך תחילת כהונה 
 והחברות בהן משמש כדירקטור 

בן משפחה של  
 בעל עניין

 לא יורם מנחם 
22/5/2014 
22/5/2017 

 26/8/2021 

22/5/2017 
22/5/2020 
 עדיין מכהן 

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 
 לא תעודת רואה חשבון בישראל 

חיים בן  
 לא דור  

29/8/2012 
26/8/2015 
26/8/2018 

 
29/8/2015 
26/8/2018 
26/8/2021 

MBA 
יועץ כלכלי ופיננסי לגופים שונים בנושאי  

 פנסיה והשקעות. 
 לא

דפנה  
אלגזי  
 דניאלי 

 לא

 26/10/2015 
 26/10/2018  

26/10/2018 
26/10/2021 
 עדיין מכהנת 

)טרם התקבל אישור  
 רשות שוק ההון 

MA   בכלכלה 
הנפקות ובהראל  משמשת דירקטורית בלידר 

  פיננסים ניהול תיקים.
 לא

ברק  
   22/5/2020 לא סוריני 

-  
MBA 

 יו"ר מידרוג בע"מ; 
חבר ועדת הביקורת   יו"ר ועדת השקעות,
קופת התגמולים לעובדי   –ודירקטור ב'גמל על' 

 אל על; 
חבר ועדת השקעות, יו"ר ועדת הביקורת  

חברה לניהול    –ודירקטור בהנדסאים וטכנאים 
 קופות גמל בע"מ; 

יו"ר ועדת השקעות, אקסלנס ניהול תיקים;  
טקטונה בע"מ )חברה   -דירקטור בלתי תלוי

 ציבורית(, 
בבעלותו המלאה חברת 'ברק סורני החזקות  

בע"מ' ואחוז מסוים בחברת רובסט  
חברה   -אקספקטיישנס קפיטל מנג'מנט בע"מ

 מנהלת של קרנות גידור; 
 )לשעבר(.מנכ"ל פסגות בית השקעות 

 לא
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 נושאי משרה  .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת   מס' ת. .  שם
תאריך תחילת   נתינות תפקיד  לידה

 כהונה 
  5-השכלה וניסיון עסקי ב

 שנים אחרונות 

תפקיד בחברה  
קשורה או  
 בבעל עניין

בעל עניין 
בחברה/  

בן  
משפחה  
של נושא  
משרה  
אחר או  
של בעל  
עניין 
 בחברה 

 1967 057207706 אייל גבאי 

יו"ר הנהלת  
קרנות  

ההשתלמות  
התמנה   –

מטעם  
 המדינה 

כהונה ראשונה   ישראלית 
21/3/2012      

כהונה שנייה  
19/8/2015 

 כהונה שלישית 
6/9/2018  

MBA –  ,)מנהל עסקים )מימון
 ,LLB-  ,משפטיםBA   כלכלה 

*נאמן לביצוע הסדר חוב  
באי.די.בי חברה לאחזקות  

 בע"מ
 *יו"ר קופת חולים מאוחדת 

 גוריט ישראל בע"מ *יו"ר מ
*חבר דירקטוריון בית  

 התפוצות 
 *כהונה בחברות פרטיות 

 . דירקטור באמות השקעות
 יו"ר מדיקה מרכזים רפואיים. 

יו"ר הנהלת  
קרנות  

  -ההשתלמות
התמנה מטעם  

 המדינה 

 לא

 1946 30534630 פסח לנדסברג 

מזכיר  
ומנכ"ל  
קרנות  

 ההשתלמות  

 ישראלית 

-מזכיר
28/11/1999 .

-מנכ"ל
28/6/2005 

 על תיכונית בעל השכלה 

 מזכיר ומנכ"ל 
קרנות  

 ההשתלמות 
 לא

בכיר בתחום   1957 054691670 דני קליק
בכיר בתחום   רואה חשבון  31/7/2008 ישראלית  הכספים  

 לא הכספים  

מנהל   1956 67584755 ראובן מכלו 
פתרונות  בעל חברת  -BA 24/2/2010 ישראלית  הסיכונים  

 לא מנהל סיכונים   פיננסיים בע"מ 

 1955 53265682 רבקה רו נפלד 
מנהלת  
מערכות  
 מידע 

מנהלת   מוסמך במדעי המחשב  24/2/2010 ישראלית 
 לא מערכות מידע 

 1959 69022093 אלי להט

  פנימימבקר 
וממונה על  

פניות  
 הציבור 

 רואה חשבון  10/3/1994 ישראלית 
  פנימימבקר 

וממונה על  
 פניות הציבור 

 לא

 רואה חשבון  2021נובמבר  ישראלית  רו"ח חיצוני  1961 057308991 שי לוטרבך 
רואה חשבון  
חיצוני )משרד  
 לוטרבך ושות'( 

 לא

יועץ משפטי   עו"ד 12/7/2011 ישראלית  יועמ"ש  1965 059756841 ארנון שגב 
 לא של החברה 

ממונה   1976 033213323 רועי בידה 
 לא ממונה אכיפה  רואה חשבון  23/8/2011 ישראלית  אכיפה 
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 מדיניות תגמול בחברה המנהלת    .ד

תגמול    אופן( קובע כי  "החו ר""מדיניות תגמול בגופים מוסדיים )להלן:    2-9-2014חוזר גופים מוסדיים  

ויושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון   יגובש בהליך פנימי  נושאי משרה בגופים מוסדיים 

טובת   עם  אחד  בקנה  עולה  התגמול  שמבנה  להבטיח  הצורך  לבין  הצלחותיהם  על  משרה  נושאי  לתגמל 

להוראות   בהתאם  זמן.  לאורך  המוסדי  הגוף  של  ארגונית  הכלל  האסטרטגיה  ועם  החוזר,  החוסכים 

לקבוע   החברה  בגוף  נדרשת  אחרים  ועובדים  מרכזי  תפקיד  בעלי  משרה,  נושאי  של  תגמול  מדיניות 

בחוזר.  והכל  המוסדי, המפורטים  לעקרונות  מדיניות    בהתאם  כי  קובע  שלא  החוזר  כך  תגובש  תגמול 

מדיניות    שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של הגוף המוסדי ועם  תיצור תמריצים לנטילת סיכונים

 ניהול הסיכונים שלו. 

 

המרכזי   התפקיד  ובעלי  בה  המשרה  נושאי  החברה,  עובדי  כי  קובעת  החברה  של  התגמול  מדיניות 

שכרם נקבע ומעודכן בהתחשב בהיקף  שכר על בסיס קבוע, ללא רכיב משתנה.   יקבלוהמועסקים כעובדיה 

בהסכמי השכר בינם לבין החברה.  , האחריות שהם נושאים בה ובהתאם לקבוע  העבודה שהם נדרשים לו

בסיס   על  רווח  כוונת  ללא  הפועלת  רשום,  הון  ללא  ענפית,  גמל  קופת  של  מנהלת  חברה  החברה  בהיות 

מרכזי, מניות בחברה  י משרה ו/או לעובדים ו/או לבעלי תפקיד  לא יוקצו לנושא  נקבע כי  הוצאות בפועל,

ו בעלי תפקיד  משרה ו/א נושאי      הסכמי תגמול עם  עוד קובעת מדיניות התגמול, כי  ו/או אופציות למניות. 

כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה. עם זאת, החברה רשאית להעניק מענק    מענקי פרישה  מרכזי לא יכללו

מדיניות התגמול  .  לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול  פרישה באופן חריג וחד פעמי באישור הדירקטוריון

נושא משרה כל  על  והיא חלה  ובעל תפקיד מרכזי, בשל כהונתם  בחברה  הינה על בסיס רב שנתי  עובד   ,

 בחברה.  

 

מוסדיים    2015טובר  באוק   7ביום   גופים  חוזר  את  הממונה  בגופים    31-9-2015פרסם  תגמול  "מדיניות 

)להלן:    -מוסדיים   התיקון"תיקון"  מהוראותיו.  "חו ר  חלק  ותיקן  לחוזר  משלימות  הוראות  שקבע   )

להוראות חוזר התיקון. השינויים האמורים אושרו על ידי    החברה התאימה את מדיניות התגמול בהתאם

ביום  דירקטו החברה  יו"ר    30.5.2016ריון  תגמול  לקביעת  מירבי  הכפלה  יחס  קביעת  הוא  ועיקרם 

ביום   הוראות    11.07.2019הדירקטוריון.  תוקנו  במסגרתו  התגמול.  לחוזרי  נוסף  עדכון  הממונה  פרסם 

קיימות והוספו הוראות אחרות. החברה עדכנה את מסמך המדיניות בהתאם להוראות העדכון ואישרה  

 נויים במסמך המדיניות אצל האורגנים המוסמכים לכך בחברה.    את השי
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 ש"ח(:  )הסכומים באלפי  להלן פירוט התגמולים הניתנים לנושאי המשרה

 

 

   תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

שיעור  
הח קה  

בהון  
 החברה 

תשלום   מענק  שכר 
מבוסס  

 מניות

דמי  
 ניהול

דמי  
 ייעוץ

דמי   ריבית אחר   עמלה 
 שכירות 

החלק   סה"כ*  אחר
המיוחס  
לחברה  
מתוך  

קבוצת  
שליטה  

 )באחו ים(

אייל  
 י  גבא

יו"ר הנהלת  
קרנות  

ההשתלמות  
)התמנה  
מטעם  

 המדינה(

55% - 369 - - - - - - - - - 369 26.9% 

פסח  
סברג  לנד

(1 ) 

מזכיר  
ומנכ"ל  
קרנות  

 ההשתלמות 

100% - 655 - - - - - - - - - 655 26.9% 

דני  
 ק  קלי

בכיר  
בתחום  
 הכספים 

מיקור  
 חוץ

- - - - - - - 702 - - - 702 26.9% 

ארנון  
 גב ש

יועץ  
 משפטי 

מיקור  
 חוץ

- - - - - 656 -  - - - 656 26.9% 

אלי  
 להט

 מבקר פנים 
מיקור  
 חוץ

- - - - - - - 782 - - - 782 26.9% 

ראובן  
 כלו מ

מנהל  
 סיכונים 

מיקור  
 חוץ

- - - - - - - 367 - - - 367 26.9% 

רבקה  
 רוזנפלד 

מנהלת  
מערכות  

 מידע 

מיקור  
 חוץ

- - - - - - - 436 - - - 436 26.9% 

 

 מידע נוסף

 אלף ש"ח.   527כולל  החזר שכר המשולם להסתדרות המורים בסך  (1)

ידי  מחויבתחברה   (2) למורים    על  השתלמות  בע"מ   וגננותקרנות  מנהלת  חלקה  -חברה  בגין  קשור  צד 

חלקה של החברה   תש"פבהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. בשנת 

 .  26.9%-בהוצאות השכר הינו כ 

 מההוצאה. 100%-* מתייחס ל
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 מבקר פנים   .ה

 פרטים אישיים 
 אלי להט שם 

ונכון למועד אישור הדוחות: מתן שירותים במסגרת    1/1/2016  -החל מ • תאריך תחילת כהונה

 שיף הזנפרץ ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים".   RSM משרד "

"להט   31/12/2015ועד    2000משנת    • חברת  במסגרת  שירותים  :מתן 

 בקרה וניהול סיכונים בע"מ. 

 ( BDO)נחתם הסכם במסגרת היותו שותף במשרד  27/11/2000-החל מ •

• 10/3/1994 

 .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור לחברה ה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה  הח ק

המבקר הפנימי הינו בעל קשרים עסקיים מהותיים או 

קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור  

 אליה  

 .אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים עם החברה

גופים   ובכללם  אחרים  לגופים  ביקורת  שירותי  נותן  הפנימי  המבקר  בנוסף 

 .מוסדיים

 הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה. המבקר  עובד החברה/נותן שירותים חיצוני 

 ממונה על תלונות הציבור  תפקידים אחרים שהוא ממלא בחברה ומחוצה לה 

 היקף העסקה 
מספר שעות בשנה, הנימוקים לקביעת היקף  ה ומידת  

 גמישותו 

תש בשנת  בחברה  הפנימי  המבקר  העסקת  שעות  שעות.    1,930הינו    פ"א היקף 

נתון לשינויים מסוימים   והוא  וועדת הביקורת  נקבע ע"פ החלטת  היקף השעות 

בהתאם לבקשת ועדת הביקורת ולהצעות שמעלה המבקר הפנימי בפני הוועדה.  

ובקרנות   המנהלות  בחברות  המבוצעת  לביקורת  מתייחסות  הנ"ל  השעות  כל 

שבניהולן. ביקור  תשפ"אבשנת     ההשתלמות  דוחות  בקרנות  פנימית  בוצעו  ת 

של   בהיקף  נוסף  מבקר  ע"י  וכן    700נוספים  המתפעל  הבנק  פעילות  על  שעות 

של   בהיקף  פנימית  של    1,000ביקורת  הפנימית  הביקורת  ע"י  שבוצעה  שעות, 

 מנהל ההשקעות. 

מתן   סיוע למבקר הפנימי ע"י גורמים אחרים בחברה  של  בדרך  בחברה,  גורמים  מאת  סיוע  ניתן  הפנים  הסברים  למבקר 

הצגת מסמכים לבקשתו וכיו"ב כמקובל בתחום הביקורת   שנדרשו על ידו,

יצוין כי לא בוצעה ביקורת פנימית על ידי גורם מהחברה שאינו הפנימית.  

 .המבקר הפנימי 

צמצום היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדיווח  

 לעומת תקופת הדיווח האחרונה  

    .ופה קודמת בדוחות הביקורת הפנימיתלא היה צמצום שעות עבודה לעומת תק

  תגמול                                        
סכום זה )ש"ח  אלפי    144   -,התגמול עמד על כ  פתש"בגין תכנית הביקורת לשנת   דרך התגמול של מבקר הפנים והיקפו 

 ( 26.9%-כ ההוצאהסך החלק המיוחס לחברה ממהווה את 

 ש"ח. אלפי   62עמד על  תש"פבתלונות עמיתים התגמול בשנת  בגין טיפול

 לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו.  ניתנו למבקר ני"ע כחלק מתנאי העסקתו   

התייחסות הדירקטוריון לשאלת ההשפעה שעשויה 

להיות לתגמול המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו  

 המקצועי 

הינו  כי התגמול  לאחר שמצא  הפנים  ואישר את תגמול מבקר  דן  הדירקטוריון 

 ראוי ומתאים להיקף הביקורת ולמקובל בתחום.
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 רואה חשבון מבקר  . ו

החברה    הרוא של  המבקר  לוטרבךרו"ח    הואהחשבון  תחילת    שי  תאריך  ושות'.  לוטרבך  רו"ח  ממשרד 

   2021נובמבר החשבון המבקר הוא   השל רוא וכהונת 

 

 להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת הדיווח שקדמה לה:  

 תש"פ  תשפ"א  
 סכום  

 )אלפי ש"ח( 
 סכום 

 )אלפי ש"ח( 
 398 402 שכר בגין שירותי ביקורת  

 

השתלמות    ידי על    מחויבתחברה  ה וגננות קרנות  בע"מ   למורים  מנהלת  חלקה  -חברה  בגין  קשור  צד 

חלקה של החברה    תש"פבהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. בשנת  

 26.9%-בהוצאות רואה החשבון המבקר הינו כ
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מידע  .  1968-דוח הדירקטוריון כולל "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

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

דרך כלל באמירות כמו "החברה צופה ", "החברה מצפה", " החברה מעריכה", "החברה מאמינה",  ב

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

 

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

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

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

 לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי. 
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 תאור תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה  .1

 כללי:  1.1

תאגדה  ה  חברה מנהלת בע"מ  –תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים    השתלמות למורים  קרנות

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.   .1965בשנת 

 

בישראל,  הסתדרות    השליטה:אמצעי    בעלי ישראלהמורים  המקומי    מדינת  השלטון  ומרכז 

 בחברה.   באמצעי השליטה מחזיקים בישראל

הסתדרות    50%)  לפי חלקם היחסי אמצעי השליטה  בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית: בעלי  

 מרכז השלטון המקומי בישראל(.  12.5%-מדינת ישראל ו 37.5%המורים,  

 

 קרנות ההשתלמות שבניהול החברה  1.2

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

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

והשנייה  ) הרגיל"(  המסלול  "קרן  סמינרים    –להלן:  מורי  תיכוניים,  למורים  השתלמות  קרן 

"קרנות  –ומפקחים או  "הקרנות"  )להלן:  המקוצר"(  המסלול  "קרן  )להלן:  מקוצר  מסלול 

 ההשתלמות" או "קרנות ההשתלמות למורים"(. 

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

" )להלן:  פתוחה  "(הממונה וחיסכון  ההשתלמות  לקרנות  ההצטרפות  הוראה  ל .    בבתי עובדי 

או מוכרים בפיקוח    רשמייםמוסדות חינוך    שהם  ומפקחים , מורי סמינרים  יסודיים  העל הספר  

 משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.  
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אירועים   .2 העסקית  מגמות,  ובסביבתה  המנהלת  החברה  בפעילות  והתפתחויות 

 והשפעתם על הדוחות הכספיים

להלן תאור תציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת  

 הדוח שיש להם או צפויה להיות להם השפעה על החברה וקרנות ההשתלמות שבניהולה.

 ובתעסוקהבמשק  התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו 

ממצב   הושפע  הצמיחה  קצב  העולמית.  בכלכלה  התאוששות  נמשכה  האחרונה  השנה  במהלך 

בתחילת    Covid-19התחלואה   שונות. הפצת החיסון  על התחלואה,    2021במדינות  להתגבר  סייעה 

להסיר מגבלות ולתמוך בפעילות הכלכלית. המדינות המפותחות נהנו הראשונות ממתן חיסון, כאשר  

שלהן.   הכלכלית  בפעילות  שפגע  מה  נמוך,  נותר  ההתחסנות  קצב  המתפתחות  מהמדינות  בחלק 

למדו להתמ רבות  מדינות  ומגבלות מחמירות,  במקביל,  סגרים  להטיל  התחלואה מבלי  גלי  עם  ודד 

 מה שהפחית פגיעה בכלכלה בגלי התחלואה האחרונים. 

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

את  בתחזית מחודש יולי והותירה ללא שינוי    6.0%מרמה של    5.9%-ל  2021לכלכלה העולמית לשנת  

-ל 2021. הקרן הורידה את תחזיות הצמיחה למדינות המפותחות לשנת 4.9%-ל  2022-התחזית לשנת

-וירדה ל  6.4%-ל  2021-. למדינות המתפתחות עלתה התחזית ל4.5%-ל   2022-והעלתה לשנת  5.2%

 .  5.1%-ל  2022

בתחו  חברות  דיווחי  התרבו  העולמית.  האספקה  בשרשרת  וחסרים  לעיכובים  גרמה  מים  התחלואה 

גלם   בחומרי  מחסור  בגלל  ובמכירות  בתפוקות  וירידה  בפעילות  פגיעה  על  שונות  ובמדינות  שונים 

בענף   בפרט  השירותים,  בתחום  בפעילות  להאטה  התווספו  אלו  קשיים  הייצור.  בתהליך  ובמוצרים 

סחורות   במחירי  חדה  עלייה  נרשמה  לאחרונה  ואף  התחלואה  בעקבות  הבינלאומית,  התיירות 

 עולם על רקע מחסור מסתמן לקראת החורף.האנרגיה ב

 

בקצב   צמח  הוא  השלישי  ברבעון  השנה.  של  הראשונה  במחצית  מהר  התאושש  האמריקאי  המשק 

ברבעון השני. נמשך שיפור בשוק העבודה בארה"ב, משקי     6.7%, לאחר צמיחה של  2%שנתי של  

אמור   הגדול  חלקה  אשר  הממשל  מתמיכת  נהנו  המגפה,  תחילת  מאז  בחודש  הבית,  להסתיים 

טריליון דולר למשק במסגרת תוכנית תמריצים בחודש    1.9-ספטמבר. הממשל האמריקאי הזרים כ

מרץ ולאחרונה הממשל מקדם מספר תוכניות תמריצים נוספות וההגעה לתקרת החוב של הממשל,  

 שהייתה אמורה לקרות באמצע אוקטובר נדחתה כרגע לחודש דצמבר. 

שינה את מדיניותו, אך הודיע שמתוכנן להחיל  בחודש נובמבר צימצום  הבנק המרכזי האמריקאי לא 

עלייה מהירה באינפלציה במדינות רבות,   תוכנית רכישות אג"ח שהשיק עם פרוץ המגפה. בעקבות 

  5.4%-קצב האינפלציה בארה"ב עלה ל   , עלו.FED-הלחצים על בנקים מרכזיים בעולם, כולל על ה

 .  2020בסוף שנת  1.4%בחודש אוקטובר לעומת 

וצמיחה בקצב של    2.2%המשק האירופאי רשם צמיחה חיובית של   ברבעון     2.1%ברבעון השלישי 

באינפלציה   מהירה  עלייה  ניכרת  באירופה  גם  שלילית.  צמיחה  של  רבעונים  שני  לאחר  זאת  השני, 

 . למרות זאת, הבנק המרכזי לא שינה בינתיים את מדיניותו.4.1%-שהגיעה באוקטובר ל

של   לקצב  עד  הצמיחה  בקצב  ירידה  השנה  במהלך  נרשמה  הסינית  ברבעון    0.8%בכלכלה  בלבד 

השלישי. בשנה האחרונה עלו הסיכונים בכלכלה הסינית  הנובעים משילוב נסיבות שכללו הקשחה  

ום הטכנולוגיה, הידוק תנאים פיננסיים ע"י הממשל,  רגולטורית שפגעה בחברות רבות, בעיקר בתח 

והתפרצויות   הנדל"ן  בתחום  בעיקר  חברות  של  רגל  לפשיטת  סיכון  הכלכליים,  בנתונים  הרעה 



חברה    -קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 מנהלת בע"מ 

- 6 - 

אנשים   תנועת  על  קשיחות  מגבלות  הטלת  באמצעות  הסינית  הממשלה  ע"י  שמטופלות  התחלואה 

 ופעילות כלכלית.  

הבנקים המרכזיים, בעיקר במדינות המתפתחות, החלו    בעקבות עליית האינפלציה במדינות רבות,

בחודשים האחרונים להעלות ריבית וחלקם להזהיר מפני עליית ריבית עתידית, מה שהוביל לעליית  

 תשואות אג"ח. 

התאושש.  הישראלי  המשק  השנה,  מתחילת  באוכלוסייה  התחסנות  של  גבוהה  לרמה  הגעה  לאחר 

נוסף,   תחלואה  גל  התרחש  הקיץ  מה  בחודשי  מחמירות,  מגבלות  או  סגרים  הוטלו  לא  הפעם  אך 

שצימצם את הפגיעה בכלכלה. ההתאוששות במשק נמשכה בקצב יחסית מהיר. נרשמה צמיחה של  

  2022-ב  4.7%-ו  2021בשנת    5.1%-ברבעון השני. משרד האוצר עדכן תחזית הצמיחה למשק ל  16.6%

לשנת הצמיחה  תחזית  את  העלה  ישראל  בנק  לשנת7.0%-ל  5.5%-מ  2021-.  שלו  התחזית   .-2022  

 . 5.5%נשארה עומדת על 

 המשק הישראלי נהנה מהשקעות מאסיביות בחברות המקומיות, בעיקר במגזר הטכנולוגיה.  

  7.9%-ל  2020בסוף בשנת    12.9%-נמשך שיפור בשוק העבודה תוך ירידה בשיעור האבטלה הרחב מ

   בספטמבר  ועלייה משמעותית במספר משרות פתוחות.   

ל ירד  הממשלתי  לעומת    7.4%-הגירעון  ספטמבר  דצמבר    11.6%בחודש  עלייה    2020בחודש  תוך 

 . 2021  מהירה בגביית המסים. התקציב המדינה אמור לעבור לאישור סופי עד אמצע נובמבר

ל עלה  האינפלציה  מינוס    2.5%-קצב  לעומת   ספטמבר  עלייה  2020בשנת    0.7%בחודש  נמשכת   .

 .9.2%ת אשר הגיעה לקצב שנתי של  מהירה במחירי הדירו

 

 מניות 

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

ירד   חדות.   0.02%-ב  אשר  עליות  נרשמו  בעולם  העיקריים  שווקי המניות  בכל  ה,  -בארה"ב, מדד 

S&P500  ומדד ה-DOW JONES  מדד ה בהתאמה,    24.4%  -ו  29.2%-עלו ב-STOXX600  עלה ב-

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

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

 

 

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

במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי  החברה  

סחירות והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה. 

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

ל תשתית  השקעות  וועדת  להתנהגות ההנהלה  קורלציה  ללא  העמיתים  לכספי  יציבה  תשואה 

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

 . לעיל האמורים מהטעמים סחירות  לא נוספות השקעות לבחון

החברה החלה לפעול לביצוע השקעות בלתי סחירות כאמור לעיל גם במסלולים ההלכתיים באישור  

 מכון כלכלה עפ"י הלכה בראשות הרב אריה דביר.  
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 אג"ח ממשלתי 

על   שעומדת  הריבית  גובה  את  שינה  לא  ישראל  ממשלתיות  0.1%בנק  אג"ח  לרכוש  המשיך  אך   ,

לרכישה  התוכנית  סוע  במסגרת  חודש  סוף  כד  קנה  הוא  הוא    77-פטמבר  לאחרונה  ש"ח.  מיליארד 

הגעה לכוונתו לסיים את  הודיע ש ישראל המשיך    .ש"חמיליארד    85-הרכישות לאחר  בנק  כן,  כמו 

של   רכישות  תוכנית  במסגרת  מט"ח  שנת    30לרכוש  במהלך  דולר  קצב  2021מיליארד  אולם,   .

 . 2021של שנת  ת ברבעון השניספטמבר בהשוואה לקצב הרכישו-הרכישות הואט בחודשים יולי

 

)מ  3.6%באפיק צמוד המדד נרשמה עלייה של    –  אג"ח ממשלתיות צמודות מדד   31/8/2020-השנה 

 . 5.3%-שנים( עלו ב 2-5והבינוניות )  5.9%-שנים( עלו ב  5-10(. אגרות החוב הארוכות )31/8/2021עד 

צמודות לא  ממשלתיות  ירידה    –  אג"ח  נרשמה  קבועה  בריבית  השקלי  במהלך    1.4%של   באפיק 

 .  0.6%-שנים( עלה ב  2-5וחלקו הבינוני )  3.3%-ו ב+ שנים( ירד5השנה. חלקו הארוך )

 

 ח קונצרני "אג

    8.4%-ב  עלה  20מדד תל בונד  היו עליות בכל המדדים:  בסיכום השנה במדדי האג"ח הקונצרניים,  

  5.4%-ב  עלה  בנקים  -. מדד תל בונד צמודות 7.6%-ב  עלה  60ותל בונד    6.8%-ב  עלה  40מדדי תל בונד  

בהתאמה. ברמת המרווחים, השנה הסתכמה    11.4%-ו  8.5%-ב  עלו יתר ומדד תשואות  -ומדד צמודות

-נ"ב ל 0.09-ב ירד 40נ"ב, מדד תל בונד  1.10-נ"ב ל 0.48-ב  ירד 20. המרווח של מדד תל בונד בירידות

-י עלה בנ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקל  0.60-נ"ב ל   0.09-נ"ב, מדד תל בונד בנקים ירד ב  1.23

 נ"ב.    1.04-נ"ב ל 0.31

 

זו של אגרות חוב מאגסיכון הנדרשת    המותאמתר התשואה לפדיון  כאש על  "ח קונצרניות עדיפה 

תוך    ההשקעות  את   מגדילה  החברהממשלתיות,   סחירות   ולא  סחירות  קונצרניות  חוב  באגרות 

 שמירה על עיקרון פיזור סיכונים.

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

 . צמודות למדד המחירים לצרכןו

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

 (. מהקרנות כספים ומשיכות למשתלמים ונלווים

  
 

בבורסה   ניירות הערך הסחירים  במדדי  היו  1.09.2020-31.08.2021)בתקופה הנסקרת  השינויים   ,)
 כדלקמן: 

 

 אחוז השינוי  

 29% מדד המניות הכללי 

SME  60 33.2% 

 27.8% 125מדד ת"א 

 26.1% 35מדד ת"א 

 22.5% להמרה מדד אג"ח  

 3.1% אג"ח כללי  מדד

מדד המחירים  
 לצרכן 

2.2% 
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 נגיף הקורונה 2.2

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

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

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

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

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

שלו, שבעקבותי  הידו  ונוספות  למרות  חל  אירופה.  במדינות  ובפרט  העולם  ברחבי  של המגבלות  ק 

ותפס הלך  החיסונים  קצב  סיוע     זאת,  ותוכניות  במיוחד  חזקים  מאקרו  נתוני  עם  יחד  תאוצה 

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

חלה התפרצות מחודשת של קורונה    2021ל שנת  ש   בחודש יוליעוצמת פעילות הכלכלית. עם זאת,  

מזן דלתא, בעקבות התפרצות מחודשת זו עדיין קיימת אי וודאות לגבי ההשלכות לטווח הבינוני  

 והארוך על הכלכלה ועל שווקי ההון בארץ ובעולם . 

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

 . הקרנותבארץ ובבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר בתשואת  בבורסה

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

באופן   לעקוב  וממשיכה  בעתיד  גם  הסדירה  בפעילות  להמשיך  תוכל  כי  מעריכה  החברה  הנהלת 

 .יהול יעודכנו בהתאםודמי הנ הקרנותרציף על השינוי בנכסי  

שווקי   על  וההשפעות  הכלכליות   ההתפתחויות  אחר  עוקבים  ההשקעות  ומנהל  ההשקעות  וועדת 

ובעולם הנובעים מגלי התחלואה בקורונה ומעדכנים בהתאם את מדיניות ההשקעות   ההון בארץ 

 . ןלאישור הדירקטוריו  מעת לעת, בכפוף

 

 מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים   התפתחויות 2.3

 בארץ

השקל הישראלי הגיע בסוף חודש אוקטובר לשיא  ,בישראל חלה ירידה משמעותית בגל התחלואה  

עד סוף  ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקציב המדינה    של כל הזמניים מול סל המטבעות.

בין היתר העלאת גיל פרישה לנשים     רפורמות  . כמו כן אושרו בקריאה שנייה ושלישית מספר2022

דן   לגוש  גודש בכניסה  נרשמה התחזקות חדה של    .והחלת אגרת  נובמבר  בסוף אוקטובר תחילת 

 השקל. 

 בעולם 

ובארה"גם   שוב  ב  חולים  מספר  באירופה  התחלואה.  בגל  משמעותית  ירידה  חלה  אסיה  במדינות 

במחסור   שהתבטא  האנרגיה  משבר  פרץ  ובסין  באירופה  אוקטובר.  בחודש  עלייה  במגמת  נמצא 

הוחמרו. העולמית  ההספקה  בשרשרת  במחירים.השיבושים  ועלייה  האנרגיה  בחומרי  עלו    חמור 

מספר הבנקים    ופה, כפי שהן מגולמות בחוזים על הריבית. הציפיות לעליית ריבית בארה"ב ובאיר 

 המרכזיים בעולם שהחלו בתהליך עליית ריבית גדל בחודשים ספטמבר ואוקטובר. 
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  .3

 היקף הנכסים, נטו )באלפי ש"ח(:

 

     31.8.2020  31.8.2019  
אחוז  
 השינוי 

 %   באלפי ש"ח   באלפי ש"ח      

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 5.60  5,563,320  5,874,726 מסלול כללי -מסלול רגיל 

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

164,562  144,470  13.91 
 -סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 מסלול אג"ח -מסלול רגיל 
8,004  8,461  (5.40 ) 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 מסלול מקוצר

573,800  547,791  4.75 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול כשר -מסלול מקוצר
10,400  9,358  11.13 

 -השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן 
 מסלול אג"ח -מסלול מקוצר

2,138  2,289  (6.60 ) 

 5.70  6,275,689  6,633,630     סך הכל
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העסקים   .4 ממהלך  החורגים  ו/או  החברה  בעסקי  פעמיים  חד  או  חריגים  אירועים 

 הרגיל 

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

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

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

הודיעהחשכ  מכתב  במסגרת ההסדר    ה"ל,  הפסקת  שוקלת  היא  כי  לקרנות  בו    הנוכחיהמדינה 

 נת לעובדיה היוצאים לשנת השתלמות רכישת זכויות פנסיה תקציבית.  מ המדינה ממ

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

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

 להפסיק באופן חד צדדי את הסדר רכישת זכויות הפנסיה התקציבית.  

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

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

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

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

מימון   בעלויות  נושאים  האוצר  משרד  ו/או  החינוך  משרד  במסגרתו  שנים  עשרות  המתקיים 

זכויות הפנסיה התקציבית בשנות ההשתלמות של עובדי ההוראה וזאת כתנאי להכרה   רכישת 

על פי    –. הפסקת ההסדר  בשנת ההשתלמות כשנת ותק לטובת חישוב קצבת הפנסיה התקציבית

הודעת המדינה יחול גם ביחס לעובדים שפרשו זה מכבר גם אם הובא בהם בחשבון הוותק בגין  

תשלומים   בעדן  שולמו  שלא  ההשתלמות  המדינה. שנות  על   לאוצר  חזרה  המדינה  לבין,  בין 

עמיתיה   בין  הדין לעבודה במסגרתו מבקשת החברה לחלק  עמדתה אגב הליך המתקיים בבית 

 בהמשך(.   9.3את כספי העודף הכספי )ראה סעיף  

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

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

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

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

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

מוקנות   בזכויות  לפגוע  עלולה  לעיל,  כאמור  המדינה,  עמדת  ואשר  המורים  אותם  בקרנות  של 

 עובדי ההוראה.   

נוסף מטעם המדינה במסגרתו  , לאחר תאריך המאזן,  2021באוקטובר    10ביום   התקבל מכתב 

לפנסיה   הזכויות  רכישת  חובת  תיאכף  תשפ"א,  הלימודים  משנת  החל  כי  המדינה  הודיעה 

ההוראה עובד   / הקרנות  על  השתלמות  בשנת  שישהה  הוראה  עובד  של  מי     תקציבית   /

המדינה   מטעמו.   עמדת  את  דוחה  היא  כי  למדינה  הודיעה    שנמסרו   כפי  הטעמים   מןהחברה 

    .הקודמות  בהודעותיה

 

תחרותי    הדוח  בתקופת  –  נוסף  השקעות  מנהל  בחירת 4.2 הליך  השלימה  מנהל    לבחירתהחברה 

של   ההשקעות  את  שינהל  נוסף  החברה  השקעות  ידי  על  המנוהלות  מנהל  הקרנות  במקום 

  ולאחר ,  חיצוני  גורם  בהובלת   שנערך  ההליך  בתוםההשקעות הנוכחי, פסגות ניירות ערך בע"מ.  

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

את    מנהלתמיטב דש ניהול תיקים בע"מ    1.11.2020הסכם סופי בין הצדדים נחתם והחל מיום  

   הקרנות המנוהלות על ידי החברה.תיק ההשקעות של 
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הומצאה למשרדי    17.5.2020ביום    -ואח'    קעניג ואח' נ' מיטב דש גמל ופנסיה  22866-05-20ת"צ   4.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 המתפעל ביחס לזכויות העמיתים .  

 

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

רה עודנה לומדת את הטענות ללא יכולת אמיתית להעריך את השפעתן האפשרית  החבכייצוגית,  

 בשלב זה.   

 

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

למורים   השתלמות  קרנות  חברת  "  –  וגננותלבין  )להלן:  בע"מ  מנהלת    רים מו   חברתחברה 

ההוגננות קרנות  ובין  שבניהול  "(  ההשתלמות  קרנות  לבין  החברה  שבניהול    חברת שתלמות 

.  הנקלטתפי המתווה הנוכחי, במסגרת המיזוג האמור תשמש החברה כחברה    על.  וגננות  ריםמו

את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה    בחנוהחברה בסיוע יועציה המשפטיים,  

התקנון המוצע והנושא    שיכנס לתוקף לאחר הליך המיזוג.     מוצעגובש  תקנון חברה מנהלת    אף

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

   דו"ח זה לא חלה התקדמות נוספת בקידום ההליך.

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

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

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

 ישיבות דירקטוריון.  

 
כיום,   בתקנון  לקבוע  מתוכם  בהתאם  אשר  דירקטוריון,  חברי  חמישה  הינו  הנדרש  הקוורום 

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

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

ווליוביץ  בחברה.   כהונתהכ  פעלההגב'  ובסיום  כן  ועל  המדינה,  מטעם  בחברה    ,דירקטורית 

הדירקטורים מטעם המדינה ממונים  נדרשת המדינה למנות דירקטור בחברה מטעמה במקום.  
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הרלוונטיים המובאים לפתחם על ידי רשות החברות הממשלתיות, לאחר קבלת    השריםעל ידי  

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

יוצא  הבחירות האחרונות, ה   שלא   ממשי  חשש  עולהוועדה לא כונסה במועדיה כנדרש, וכפועל 

. אי מימוש  ווליוביץכהונתה של הגב'    עם סיוםמונו בחברה דירקטורים מטעם המדינה במועד  י

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

 דירקטוריון החברה.

 

לסעיף   לחוק 52בהתאם  תשנ"ט  )א(  להפעיל  1999-החברות,  מהדירקטוריון  נבצר  בו  במקרה   ,

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

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

בעלי המניות,    אסיפתחברה מתנהלים על ידי  סמכויותיו וכן על מנת להימנע ממצב בו ענייני ה 

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

 למועד בו יפעלו בעלי השליטה וימלאו את מכסת הדירקטורים מטעמם.

 

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

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

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

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

זמנ  באופן  וזאת  מטעמם, דין,  הדירקטורים  מכסת  את  למלא  יפעלו  המניות  בעלי  אשר  ועד  י 

 שאז הוראות המקוריות ביחס למניין החוקי תשובנה על כנן. 

 

 

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

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

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

המנ  הוראות  לעניין  התקנון  תיקון  המניות  בעלי  דירקטוריון  דעות  ישיבות  לקיום  החוקי  יין 

 כמפורט לעיל.  

ממתינות   הקרנות  הדוחות  למועד  ונכון  ההון,  שוק  לרשות  הוגשה  התקנון  לתיקון  הבקשה 

 לקבלת אישור הרשות.  

 

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

תקבלה תשובת רשות שוק ההון לבקשה לתיקון תקנוני  ה  03.08.21ההון, ביטוח וחסכון. ביום  

 החברות המנהלות במסגרתה הודיע הרשות על התנגדותה לתיקון המבוקש.  

 

מזרחי לתפקיד דירקטור    יהעבירה המדינה את פרטי המועמד דוד  2021במהלך הרבעון הראשון  

ביום   מטעמה.  ביקורת  ועדת  שוק     התקבל  16.2.2021וחבר  רשות  מטעם  ביטוח  אישור  ההון, 

 מזרחי לכהונת דירקטור וחבר ועדת ביקורת בחברה.    יוחסכון למינויו של מר דוד

למנות   המדינה  על  התקנון  פי  ועל  מאחר  מלא  בהרכב  אינו  עדיין  הדירקטוריון  להיום  נכון 

 דירקטור נוסף מטעמה. 
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 אירועים העלולים להצביע קשיים כספיים  .5

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

המנהלת   החברה  הוצאות  לפי  הינן  מהעמיתים  הנגבות  הניהול  הוצאות  ענפיות.  השתלמות  קרנות 

 בפועל. לפיכך, לא צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 עסקאות מהותיות   .6

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

 השתתפות בעסקה או בהשקעה כאמור. 

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים  .7

הקר  את  מנהלת  שבניהולהחברה  הקר  נות  תפעול  חוץ.  במיקור  שירותים  נותני  על    נות בהתבסס 

 – בתחומםמקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה    , מתבצע באמצעות שני נותני שירותים עיקריים

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

המשמש  (,בע"מ  ניירות ערך פסגות    -  3.11.2020ומיטב דש ניהול תיקים בע"מ  )עד ליום    ,העמיתים

הקר השקעות  את  המנהל  באופן נותכגורם  מפקחת  החברה  אלו    .  גופים  של  פעילותם  על  שוטף 

  .באמצעות נושאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברה

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

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

מאמצים ותשומת לב ניהולית על מנת לקיים באופן קפדני את הוראות החוק, התקנות והנחיות אגף  

קיומו של ממשל תאגידי המתאים  בניהולה, ולוודא  שההשתלמות    נותשוק ההון החלות עליה ועל קר

  .לתפקודה כגוף מוסדי

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

הקר את  המאפיינים  והניהול  בעבר  נותהשירות  שהיה  כפי  המנהלת .שבניהולה,    שואפת   החברה 

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

 

 

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  .8

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

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

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

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

 .   שלהלן 9.3  סעיף ראה הכספי העודף בעניין  להרחבהוהכל בהתאם להמלצות שהובאו בחוות דעת שריג.   
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 מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעילותה ושינויים מהותיים בתקופת הדיווח: .9

 :כספי מצב  9.1

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

 הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים. 

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

 התחייבויות החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם. 

 :עצמי הון 9.2

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

או גמל   קופת  של  התשע"ב   מנהלת  פנסיה(,  בשקלים  2012-קרן  ההתחלתי  העצמי  ההון   ,

מיליון ש"ח. תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף    10חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה  

 . ענפיתהיותה חברה המנהלת קופת גמל 

 עודף כספי 9.3

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

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

נזקפו  לתשואת   בהתאם  העמיתים ההשקעות,    עודף   יתרת  את  המהווים  סכומים  בו   תיק 

 . 31.12.2010 לתאריך המשוערכות העמיתים  זכויות  על  הנכסים

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

( חיצוני  רו"ח  משרד  עם  החברה  התקשרה  כך  לשם  ממצאיו  EYבקרנות.  את   הגיש  אשר   ,)

 .  2015לחברה במהלך שנת 

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

מטעם   דירקטור  המורים,  הסתדרות  מטעם  דירקטור  הקרן,  ומנכ"ל  מזכיר  הדירקטוריון 

בפני   העומדות  האלטרנטיבות  את  לבחון  נועד  הצוות  והיועמ"ש.  הכספים  סמנכ"ל  המדינה, 

פעולה   דרכי  לגבי  המלצותיו  את  הדירקטוריון  בפני  ולהביא  הכספי  העודף  בנושא  הקרן 

 אפשריות.  

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

 כדלקמן: החברה   דירקטוריון בפני להמליץ  הצוות

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

בין   נוצר העודף הכספי    לטובת   בקרן   יישאר  הכספי  מהעודף  30%.  1995-2010בתקופה שבה 

מקצועי ויובא בפני הדירקטוריון.    גורם. מנגנון החלוקה יוצע על ידי  מטרותיה  קידום  המשך

  לאחר .  החלוקהקביעת מנגנון    ןלעניי ההנהלה תשקוד על חיפוש ובחירת גורם מקצועי מתאים  

בפני    החלוקה  גנוןמנ  שייקבע יובא  לחלוקה    רשותהנושא  וכתנאי  מכן  ולאחר  ההון  שוק 

 יתבקש אישור בית המשפט". 

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

את   הדירקטוריון  חברי לקדם  ההנהלה  את  ולהסמיך  הצוות  המלצות  את  אחד  פה  לאמץ 

   גורמים המתאימים.מסקנות הצוות מול ה
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בעל   וכן  ההון,  שוק  על  הממונה  בעבר  משהיה  שריג,  עודד  לפרופ'  פנתה  החברה  הנהלת 

מומחיות בתחום המימון, במטרה לקבל חוות דעת על המתודולוגיה ודרך החלוקה המיטבית  

ביום   וצוותו את חוות הדעת ומסקנותיהם    29.10.2018של העודף הכספי.  הציגו פרופ' שריג 

והחליט  לעניין   שריג  דעת  חוות  בהמלצות  דיונים  קיים  החברה  דירקטוריון  החלוקה.  אופן 

לאמץ אותן במלואן. דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לקדם פנייה לבית  

המשפט המוסמך, במטרה לקבל אישור לביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. 

החברה לרשות שוק ההון והודיעה על כוונתה לפנות    קודם לפנייה לבית המשפט, פנתה הנהלת

לבית המשפט המוסמך על מנת לקבל צו שיפוטי המתיר את ביצוע החלוקה בהתאם להמלצות  

 חוות דעת שריג. 

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

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

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

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

הכספי.   העודף  כספי  חלוקת  הסדרת  לשם  תקנון  תיקון  ליזום  החברה  על  ולפיה,  ההסדר 

בית   לתיק  עמדתם  את  צרפו  האוצר  במשרד  שונים  גורמים  בנוסף,  זו.  עמדה  דוחה  החברה 

  זכויות   רכישתר  הדין וטענו כי יש להם טענות שונות ביחס לכספי העודף הכספי משום שהסד

  נעדר   כן  ועל  הסמכה  ללא  נעשה,  שנים  עשרות  שנעשה  כפי,  המדינה  ידי  על  התקציבית  הפנסיה

  את   להפסיקבדעת המדינה    כי,  חברהל   המדינה  הודיעה  אלו  דברים  לאור.  מחייב  משפטי  תוקף

  בעלויות   נושאים   האוצר  משרד או  /ו  החינוך   משרד  במסגרתו   שנים  עשרות   המתקיים  ההסדר

  כתנאי   וזאת  ההוראה   עובדי   של  ההשתלמות  בשנות  התקציבית   הפנסיה  זכויות   רכישת  מימון 

  הפסקת .  התקציבית  הפנסיה   קצבת  חישוב   לטובת  תקוו   כשנת  ההשתלמות  בשנת  להכרה

  בהם   הובא  אם   גם  מכבר  זה  שפרשו  לעובדים  ביחס  גם   יחול  המדינה  הודעת   פי  על  –  ההסדר

. החברה  המדינה  לאוצר   תשלומים  בעדן   שולמו  שלא  ההשתלמות  שנות  בגין  הוותק  בחשבון

עמדת רשות שוק ההון בהליך חלוקת  את עמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת  וכל  מכל    דוחה

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

טרף להליך חלוקת כספי העודף  למיטב ידיעת החברה, הסתדרות המורים הגישה בקשה להצ

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

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

יולי   המורים  2020במהלך  ארגון  של  מיסודה  עגור  ההשתלמות  "  קרן  גישה  ה  "(עגור)להלן: 

לעבודה הדין  בבית  להליך  כצד  להצטרף  טוענת    ,בקשה  במסגרתה  לבג"צ  עתירה  הגישה  וכן 

עגור עתרה לבג"ץ וביקשה  עגור כי בניגוד לקרנות, עגור נמצאת על סף העדר איזון אקטוארי.  

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

הקרנות כפי  חיוב  אקטוארי  תוך  נמחקה  לבג"ץ  עגור  ועתירת  עגור  טענות  את  דחו  הקרנות   .

 . עגור בהוצאות הקרנות

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

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

השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ )להלן: "החברות  

ביק הבקשה,  במסגרת  מלוא  המנהלות"(.  חלוקת  על  יורה  המשפט  בית  כי  המבקשים  שו 

החברות  100%) ידי  על  שהוגשה  הבקשה  פי  שעל  הקבוצה  לחברי  הכספי"  ה"עודף  כספי   )
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מכסי "העודף הכספי". בהתאם להחלטת בית   70%זכאית לחלוקת  66271-01-20 -המנהלות ב

 אוחד הדיון בשני ההליכים.   13.6.2021המשפט מיום 

  ביחס ,  המדינה  טענות  בבירור  קושי  קיים  כי  נקבע  6.7.2021  מיום  הדין  בית  החלטת  פי  על

,  נפרד  הליך  היא  ההשבה  תביעת  לבירור  המלך  דרך,  בגינם  להחזר  זכאית  שהיא  לכספים

  בדרך   המלאה  העובדתית  התשתית  את  לברר  יהיה   ניתן  ובמסגרתו   ליזום  המדינה   על   שאותו 

לומדת את הבקשה    .כמקובל  וחקירתם  הרלוונטיים  העדים  של  תצהירים  הגשת  של החברה 

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

. מתוך סכום זה,  "חש  מיליוני  925-כ  של  סך  על  עומדת  31.8.2021  ליום  הכספי  העודף  יתרת

   ש"ח הינם כספי איזון אקטוארי. מיליוני 49 של סך

 

 המנהלת   החברה של כספיות תוצאות 9.4

ביום   שהסתיימה  לשנה  החברה  הכנסות  הכנסות    10,428הן:    31.8.2021סך  ש"ח.  אלפי 

ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים   נובעות מגביית דמי  תיכוניים, מורי סמינרים  החברה 

ו  -ומפקחים כל מסלוליה(  )על  רגיל  סמינרים  מסלול  מורי  תיכוניים,  למורים  קרן השתלמות 

.  ההוצאות שיש לחברת הניהול בפועל  מסלול מקוצר )על כל מסלוליה( וזאת בגובה–ומפקחים  

מסלול רגיל    -מקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  כנסות דמי ניהול  ה

מסלוליה(   כל  של    )על  לסך  ש"ח    9,637הסתכמו  תיכוניים,  אלפי  למורים  השתלמות  ומקרן 

 אלפי ש"ח.  791מסלול מקוצר הסתכמו לסך של  -מורי סמינרים ומפקחים  

י על  המנוהלות  הקרנות  את  מחייבת  שניתן  החברה  הוצאות  כדלקמן:  הניהול  בהוצאות  דה, 

ניתנות   שאינן  הוצאות  הרלוונטית.  לקרן  במלואן  מחויבות  מסוימת,  לקרן  ישירות  לייחס 

הנכסים   ליחס  בהתאם  הפעילים  המסלולים  בין  ובקרנות  הקרנות,  בין  מחולקות  לייחוס, 

 המנוהלים. 
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 להלן פירוט הוצאות הנהלה וכלליות :  .א

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום          

      2021  2020  2019 

  באלפי ש"ח       

  4,928  5,044  5,353    דמי תפעול לבנקים המתפעלים  

  *  699  713  707 השתתפות בהוצאות שכר ונלוות 

  769  797  1,534 דמי ניהול השקעות  

  12  -  - דמי ניהול תעודות סל צד קשור 

  65  118  209   ביטוחים הנהלה  

  158  160  140 השתתפות בדמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי ועדות  

  43  40  37   הוצאות לחברה מצטטת 

  *  261  289  311   השתתפות בהוצאות אחזקת משרדים, שכ"ד ותקשורת 

  740  943  1,189    השתתפות בהוצאות ייעוץ מקצועי ומשפטי  

  106  99  99    השתתפות בהוצאות מנהל סיכונים  

  58  77  90    השתתפות בהוצאות בקר השקעות 

  97  112  117   השתתפות בהוצאות ניהול מערכות מידע 

  86  66  65   השתתפות בהוצאות קצין ציות 

  60  83  53   השתתפות בהוצאות דיוור לעמיתים 

  229  231  271   השתתפות בהוצאות מיכון מערך ההשתלמות 

  54  53  52    השתתפות בהוצאות חיתום הלוואות 

  *  134  191  172    השתתפות בהוצאות פחת והפחתות 

  *  19  7  26    השתתפות בהוצאות אחזקת רכב 

           

      10,425  9,023  8,518  
 
 

 מחדש. מוין   *
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 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי: .ב

באוגוסט 31לשנה שהסתיימה ביום           

      2021  2020  2019   

   באלפי ש"ח       

            

   89  130  288 השתתפות בייעוץ משפטי  

   191  228  205 השתתפות בביקורת פנים 

   112  106  108 בביקורת חשבונות השתתפות  

   238  268  265 השתתפות בניהול כספים  

   94  195  307   ייעוץ מקצועי השתתפות ב 

   16  16  16   ייעוץ סוקסהשתתפות ב 

 
 

    1,189  943 
 

740 
  

 

 

 

 פרטים נוספים: .ג

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

כל חברה. החזר בשנת   ידי  על  חלקה בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים 

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

 אלפי ש"ח(.  3,925- שנה קודמת ) אלפי ש"ח 3,377משותפות הסתכם לסך של 
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  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים   קרנות
  חברה מנהלת בע"מ

 
 
 
 

   2021  באוגוסט 31ליום  וחות כספייםד
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רה בח תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםות למורים תלמהש קרנות
 מ לת בע"מנה

 
   2021באוגוסט  13ליום יים  דוחות כספ
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ם חברה קחיומפ רים קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינ
 ע"ממנהלת ב

 
 רווח והפסד   ותדוח

 
 

     
תיימה  שהס נהלש 
 וסטבאוג 31ם ביו 

 

מה  לשנה שהסתיי
  באוגוסט 31ביום 

 נהלש 
  וםביה תיימשהס

 טסבאוגו  31

 

     2021  2020  2019  

  ח י ש"באלפ  באלפי ש"ח   ח "י שלפבא ורבא    

           

          הכנסות

           

  8,518  9,030  10,428 8    לדמי ניהומ סות הכנ 
           

 10,428   ת סך כל ההכנסו  
 

9,030  8,518  

           

     הוצאות 
 

    

           

 10,425 10  ת הנהלה וכלליו 
 

9,023  8,518  

 3   נטו  ,מימון צאותוה 
 

7  -  

           

 10,428   סך כל ההוצאות  
 

9,030  8,518  

          
 

  -  -  -    ופה וח לתקו ר

     
  

   
 

 
 יים מהדוחות הכספק בלתי נפרד פים מהווים חלהבאורים המצור
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ה ים ומפקחים חברסמינרוניים, מורי כים תמוריות ללמהשתקרנות 
 ע"ממנהלת ב

 
 2021סט באוגו  31ליום הכספיים ת לדוחו וריםאב

 
 כללי: – 1באור 

 

נתאגדה בשנת    ע"מ לת בחברה מנה   –ים  ם ומפקחסמינרי  מורי  ם,ניייכולמורים ת השתלמות    קרנות .א
 ין לה הון מניות.  החברה מוגבלת בערבות וא  .1965

 
  רהכת החבלהפי  יי מבנ ישור שינו האוצר בקשה לא  למשרדהגישה החברה    2007ריל  ש אפודך חבמהל .ב

תאגידי  מל"חב  "תמ"קופה  המבני"(.  "השינוי  )להלן:  מנהלת"  נ הלך  רה    להוראתאם  בהתעשה  זה 
 שוק ההון בנושא.  רשות הזרים ונהלים שהוציא ולחול ק קופות הגמ )ו( לחו86סעיף 

 ההון. שוק  רשותם לאישור בהתא 2010בר צמבד 31המבני הושלם ביום   נויהשי
 . 2011ר בינוא  1-ה בת לה פעילוהחברה הח

 
מהשינוי .ג רה  המבני  כתוצאה  אשרורג א-בוצע  התאגידית,  בקופה  ל   ניזציה  מחברפוצלה  שלה    נהלת 

ולקופות   )קרןגמל   גמל  בנאמההש  קופת  שמנוהלת  המנהתלמות(  החברה  בידי  בענות  קבות  לת. 
נעשתהה המבני  חשרדהפ   שינוי  ורישוית,  בונא ה  ביי ממשפטית  המנהלתת  החברה  נכסיה  ן   ,
 .  ןיבויותיהתחי וה ןיה ת הגמל, נכסוקופ ן  ה, לבייותיו בהתחייו

 

נער .ד מחדש,  הארגון  תקנון  במסגרת  הגמלק  חדשך  ותוקןופת  התקנון    ל  של  .  חברהההתאגדות 
ות.  החבררשם  י  יד   של החברה אושר על  תאגדותנון ההידי משרד האוצר ותק  התקנונים אושרו על

 . החברה לא השתנהר לם מספ, אוהרל החבתנה שמה ששינוי המבני השרת הגס יצוין, כי במ
שתי  מנהלת  החברה    .2011ר  נואבי  1מיום  ל  את פעילותה בפועל במתכונת החדשה הח   החלה  החברה

 הלן:רט לקרנות כמפו
ומפקחיםמורי סמינר  ורים תיכוניים,קרן השתלמות למ רגיל-ים  ת  אפשרו תן  ה, מרת מט  -  מסלול 

הוראלעו לצאבדי  להשתלמות.ה  לקרלהצטר  איםרש  ת  במהשתל  ןף  בתנאיסל מות  הרגיל    ם ול 
 : הבאים

   ות הקרן.נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנ -
 עבודתם היחידה. ות שליש משרה אם זו לפח שרה ומעלה, או ל חצי משיעור שמועסקים ב -
 . שנים 55 -ת ל לם מתחגי -
    אחרת.לעובדי הוראה מות השתל קרן ב ריםאינם חב -
 

המסלול מיועד למורים    -  צרל מקוולמס-רים ומפקחיםינורי סמם, מייתיכונת למורים  קרן השתלמו
לקרן  רשאים להצטרף    אינםלתקנון הקרן ובכפוף    י הוראהוג עובדדירפי  שכרם על  אשר מקבלים את  

גיל    מעל   וראה ל עובדי ה)בדרך כל  גילר  לול מס-מורי סמינרים ומפקחיםות למורים תיכוניים,  השתלמ
 ם(. ריון ואחשבת תנשית ב במשרה חלק, מורים 55

 
 נוספים לים מסלו פתיחת  .ה

מחודש   ל,  2012  פברוארהחל  החברה  עמי פתחה  מסלולשנ  תיהרשות    הלכה מסלול  :  נוספיםים  י 
 .  ת()מסלול ללא מניו ח” אג ומסלול

 

 דמי ניהול: .ו
פי תק מטרותיה,נון החברעל  פי  ועל  היל פע  ה  יה  וכל  חברהות  לא  ללמט  וי נכסיה  אי  רווח.  כך,  רות 

קבע על  נהמרבי ש  תיה בפועל ובכפוף לשיעורהוצאו  י ניהול על פידמב  הקרנות ת  א  בתימחי  החברה
 .דיןת הופי הורא

יים של  תן ביטוי בדוחות הכספני  לא  סות מאותם נכסים,להכנ"הנכסים"( ו  –להלן  )  ותהקרנ   לנכסי .ז
 . הקרנות ת שלואהכנסות ובהוצ ם, בנכסילק בח   איןחברה החברה מאחר ול
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ים חברה ומפקח םם, מורי סמינרייכונייים תלמור למותקרנות השת
 מנהלת בע"מ

 
 2021וסט אוגב  13ליום ם באורים לדוחות הכספיי 

 )המשך(  כללי – 1באור 

  נריםמי י סתיכוניים, מורתלמות למורים  קבע כי קרן השל הממונה נ מול החברה  דיונים שרת הבמסג .ח
רגיל,-קחיםומפ מנגנוןתקבע    מסלול  אק  בתקנונה  הקר בטישי  ריטואאיזון  כי  לעמוד  ח  תוכל  ן 

  החברה,  על ידי  ע שתיקב  ופהלתקאחת  רן,  ע הק יותיה לעמיתיה. במסגרת מנגנון זה תבצחייבו תהב
אקטו ואר בדיקה  בדית  לתוצאות  החברה  יקבהתאם  הנהלת  זו,  שינו   רשאית תהיה  ה  יים  לבצע 

לשנת תים  העמייות  כובז  עתידיים מהמועד  השתלמ   היוצאים  החל  השלות  ה  דיקהבמת  שלאחר 
 .  אקטואריתה
 

  31.8.2018,  31.8.2013,  31.12.2008בדיקות כאמור לימים  החברה ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני,  
ועם  גילה קייאשר הצביעו כי בקרן הר  31.8.2020וליום   ן לעמוד  ל יכולתה של הקרעודף אקטוארי 

  31.8.2021ום  יל ארי  אקטו  וחד  החברה עורכת  הממונהלבקשת  יה כלפי עמיתי הקרן.  בהתחייבויות
   .כמבוקש 2022באפריל  30 ליום יוגש עד אשר

 

 הגדרות:   .ט
 

 בדוחות כספיים אלה:  
 

 מ. "הלת בעמנברה  ם חומפקחיים ינריים, מורי סמנכו רים תיות למותלמקרנות הש – החברה .1
 
למ  "  –  הקרנות .2 השתלמות  תיכונייםקרן  מוורים  ומ,  סמינרים  קרן  -פקחיםרי  רגיל,  מסלול 

 . "מסלול מקוצר  -יםחקפ מינרים ומם, מורי סיתיכוני  וריםלמת  למוהשת
 
ותים  רשי וח על  ת הפיקקנו , בתקנות מס הכנסה ובת IAS24-כהגדרתם ב  –  צדדים קשורים .3

 . 2012 -ם(, התשע"ב על גופים מוסדיי םיעה החלשקכללי ה  ת גמל(ופום)קפיננסיי
 
 . 2010-התש"עם(, יים שנתיכספית חודו רתם בתקנות ניירות ערך)עגדכה –עניין  בעלי        . 4
 
  .בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  -  הבנק המתפעל .5
 
 יקה.  יסט סטטכה המרכזית לשהלפרסמת רכן שמלצ  מדד המחירים –מדד   .6
 
 .  וחיסכון, ביטוח  שוק ההוןרשות  – ןשוק ההו תרשו .7
 
 .2005"ה,  התשס  – גמל(ת  פו)קושירותים פיננסיים  יקוח עלחוק הפ  – מלפות הגחוק קו .8

 
גמל(    -  סההכנ  סמתקנות   .9 קופות  ולניהול  לאישור  )כללים  הכנסה  מס    -תשכ"ד    -תקנות 

1964 . 
 

בינלאו  דיווח   ניתק .10 וקנת  -( IFRS  -להלן)  יםי מכספי  ינויפרשים  על  שאומצו  הועדה  ות  די 
)מי אוינלים תקני דיווח כספי בכולל  ( והםIASBאומיים )חשבונאות בינללתקני   (  IFRSים 

( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה  IAS)   יםימ לאואות ביני חשבונתקנו
של כספייוו ד   לפרשנויות  או  IFRIC)  יומ בינלא  ח  על  נופרש(  שנקבעו  הועדה ידיות    י 

 (, בהתאמה. SIC) לפרשנויות המתמדת
 

ות על  בהון ודוח  םהשינוייעל    תוח וד  בדברלא ניתן מידע    2021וסט  באוג  31ליום  יים  בדוחות הכספ .י
המזומנים  מיתזר שהינה  י   , החברה  של  השונה  אופייה  בשל  זה  למידע  משמעות  בהעדר  לא  וזאת 

 תים. נות העמיויה נזקפות לחשבותצא ול הכנסותיה והוכרווח  למטרות
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 חברהרים ומפקחים יים, מורי סמיניכונות למורים תקרנות השתלמ
 מנהלת בע"מ

 
 1202ט באוגוס  31ום ילפיים סכה ת באורים לדוחו

 

 חשבונאית מדיניות  – 2באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים
 
י .א על  בי הדהדוחות הכספיים הוכנו  דיווח כספיתק התאם לחברה  )ינב   ני  וכן    "(IFRS"  :להלןלאומיים 

להנחיות הדוחו  הממונה  בהתאם  הכספי .  אושרת  לפרסוים  דירו  ע"י  ביום  ם  החברה    29קטוריון 

 . 2021 רמבבבנו

 

 הצגה  ומטבעעילות מטבע פ .ב
 

 .  בהכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרו חותהדו

 רה. עלת החבת בה פויבה הכלכלית העיקריבסע שמייצג את הטבינו המהשקל ה

 

 חות הכספייםיכה של הדות הערמתכונ .ג
 

כ  נערכו בהתאם לתקני חות כספיים אלו  וד )לה נלאומיב   פי סדיווח  ו  ם אל תקני(.  IFRSתקני    -ן  ליים 
 כוללים: 

 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .1

 (.IASיים )אומלתקני חשבונאות בינ .2

 (.SICת בינלאומיים )( ולתקני חשבונאוIFRICם ) ינלאומי ח כספי ביוודי הבהרות לתקני  .3
 

 .  וחסכוןביטוח ההון שוק  ותרשיות חנ וה י ערכו בהתאם לדרישות הגילו כספיים נהדוחות הכמו כן, 
 

 בסיס המדידה  .ד
 

 . הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית 
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חברה ם חיסמינרים ומפק ריים, מותיכוני ים רקרנות השתלמות למו
 ת בע"ממנהל

 
 2021באוגוסט   31ום ת הכספיים לילדוחו באורים

 
 )המשך(  תדיניות החשבונאימה -2באור 

 
 ל דעתוקשיו שימוש באומדנים .ה

ל  יםני בים  פייהכסהדוחות  בעריכת   דעת  IFRS  -  בהתאם  בשיקול  הנהלת החברה להשתמש  נדרשת   ,

ויות,  התחייב כסים ונים של  ת ועל הסכומוי ל יישום המדינע   שפיעיםאשר מ  חותהנ בהערכות, אומדנים ו

 ונות מאומדנים אלה. ש ל עלולות להיותשהתוצאות בפוע יובהר   והוצאות. הכנסות 

רשה הנהלת  חות הכספיים של החברה, נדהדו  הכנת שמשים ב ונאיים המבדנים חששל אומ  םושיב בעת ג

וא  לנסיבות  באשר  הנחות  להניח  הכרו ועיירהחברה  באם  משמעותי  כים  דעתי וודאות  בשיקול  תה  . 

הנחות סבירות  ל  ים חיצוניים וע ות שונות, גורמ רה על עובד ת החב מתבססת הנהל  מדנים,עת האויבקב

 ן. דלכל אומאימות תמה ות בהתאם לנסיב

סקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה  יסם נשבבס חות  נ ים והההאומדנ 

 מושפעת.  תל תקופה עתידיבכ דנים וו האומוקנ ת שבה

 

 ןניהול הו .ו
 

שיתקנולפי   על  הפיקוח  פיננסיים  ת  )הרותים  גמל(  מזערי  )קופות  עצמי  של  הנון  מנהלת  דרש מחברה 

ם הנדרש מחברה  ההתחלתי בשקלים חדשי   עצמיון ה, הה 2012-שע"ב  הת  ה(,פנסי קרן  או    ל  גמקופת  

יהיה   קופת    חברה המנהלת  ה רה מתוקף היותחבת על הנן חלו אי  לותקנות א   מיליון ש"ח.  10מנהלת 

 ית. למל מפע ג

 
 

 יתיות החשבונא עיקרי המדינ 
 

(  " IFRSתקני  "  -ןהם )להלהרות לב הוהם  קני דיווח כספי בינלאומיית  הוכנו על בסיס  הדוחות הכספיים

בסיסופר  שא ושעל  הדיווח השנתי  במועד  מוקדם  לאימוץ  הניתנים  או  לתוקף  ונכנסו  עה  נקבם  רסמו 

 ונה.  ות הממי תאם להנחה, וכן בהרבונאית של החשבהח  יניותהמד

         
 זומניםי משוו .א
 

שנזילותהשק   םכוללימנים  מזו  שווי גבוהה,  עות  בניג תאב  קדונותיפלרבות    ן  לדים  קצרזקאיים    , מן 

 . ינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבודארית המקוופתם תקש
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חברה  מפקחיםנרים וייים, מורי סמתיכונ םת למוריהשתלמוקרנות 
 מבע"מנהלת 
 

 2021באוגוסט   31 וםלים חות הכספיי באורים לדו
 

 )המשך(  תאי בונמדיניות החש -2באור 
 
 
 נסותבהכ הכרה .ב

 
ות  כליבדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלות  מוכרהכנסות  

באופן  ת למדידה  ין העסקה ניתנו וו בגשיתה  ותהוו א כן העלויות שהיזרמו לחברה וה  ת לעסקהקשורו

 מהימן. 

 
 בהכנסה: ת להכיר נים על מלהתקי םירשהנד פיים בדבר הכרה בהכנסה,ונים הספציקריטרילהלן ה

 
   מדמי ניהול סות הכנ

 
 הכנסות מדמי ניהול נרשמות בעת התהוותן.  

 
 

 ת ילופע מגזרי-3באור 

פיות   קופות גמל ענלת  מנהאחר והחברה  ות. מ ענפי  להמוגדרות כקופות גמ   תקרנות השתלמוהלת  ה מנהחבר

 מות. נות השתלקר-ת גמלוזר פעיל ים למגכישיות כל רכיבי ההכנסות וההוצא, הוצאותיה בפועלעל בסיס  
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חברה פקחים ומ ריםקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינ
 לת בע"מנהמ

 
 2021באוגוסט   31 וםילדוחות הכספיים ים לבאור

 
 רות חובהחייבים וית – 4 באור

 באוגוסט 31ליום       

      2021 
 

2020 
 ש"ח באלפי   י ש"ח פלבא      

 
  -וניים, מורי סמינרים ומפקחיםתיכרים למו תלמותהש קרן

 58  753 צד קשור-מסלול כללי-מסלול רגיל

 
  -םפקחי ינרים ומ מורי סמם, וניירים תיכמול תשתלמוקרן ה

 73  - ד קשור צ -הלכהמסלול  -מסלול רגיל

 
  -םי חניים, מורי סמינרים ומפקים תיכו מות למורקרן השתל

 4  4 קשור  צד -ל  אג"חגילמסלו מסלול ר 

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 273  - ורצד קש-ללי כ  מסלול-מסלול מקוצר

 
  -פקחיםמינרים ומ יים, מורי ס נו ים תיכת למורקרן השתלמו

 1  2 קשור צד -הלכה   ולסלמ-מסלול מקוצר

 
מסלול    -מפקחיםים ורניסמ   יורים תיכוניים, מורקרן השתלמות למ

 * -  * - צד קשור-חלול אג"מס-רמקוצ
 -  14 ורצד קש -ת בע"מחברה מנהל למות למורים וגננותקרנות השת 

 32  25 הוצאות מראש 

 441  798    הכל חייבים ויתרות חובה ךס 
 
 ש"ח לפי א 1-ן מטק *

 
 י מזומניםווושים מזומנ – 5באור 

 
 הרכב .א

 וגוסטבא 31ליום       .ב 

      2021 
 

2020 
 באלפי ש"ח   "ח באלפי ש      

 165  149 ת ה מיידי כמשית לונומנים ופקד מזו 
     
         

 165  149    סך הכל מזומנים ושווי מזומנים 
 
 
 

 : נוספים םטיפר .ב
 . 0.01%של  מופקדים ברמה יומית לפז"מ הנושא שיעור ריבית  תאגידים הבנקאיים נים בהמזומ
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 חברה פקחיםם, מורי סמינרים ומייתיכונ למוריםות קרנות השתלמ
 בע"מ מנהלת

 
 2021 אוגוסטב  31ליום ספיים ת הכם לדוחובאורי

 
 

 

 
 הון – 6באור 

 
 יות.  ת ואין לה הון מנבלת בערבוהחברה מוג
גמל   קופת של  ת מנהלברה מל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחם פיננסיים )קופות גקוח על שירותיהפי לפי תקנות  

פנסיה(,  או הע2012-התשע"ב    קרן  ההון  יהיה  מחב  הנדרש  ההתחלתי בשקלים חדשיםצמי  ,  מנהלת    10רה 
 . נפיתעגמל  קף היותה חברה המנהלת קופתנות אלו אינן חלות על החברה מתו.תקמיליון ש"ח

 
 

 זכאים ויתרות זכות – 7 ורבא

 באוגוסט 31 ליום      

      2021 
 

2020 
 ח י ש"באלפ  ח י ש"באלפ      

 435  469 אות לשלם הוצ 
 171  - צד קשור -ת בע"מחברה מנהל למות למורים וגננותקרנות השת 
 -  266 לנותני שרותים  יבויותחי הת 

 
  -ם, מורי סמינרים ומפקחיםן השתלמות למורים תיכוניירק

 -  207 ורקש צד-ללי מסלול כ -מסלול מקוצר

 
  -ם, מורי סמינרים ומפקחיםכונייקרן השתלמות למורים תי

 -  4 ור צד קש-הלכהמסלול -רגילמסלול 
 -  1 מוסדות  
     

 606  947    תסך הכל זכאים ויתרות זכו 
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 נרים ומפקחים חברהמורי סמי ורים תיכוניים,למ שתלמותה ותקרנ
 מנהלת בע"מ

 
 2021אוגוסט ב  31ליום ים ספיהכ לדוחות  באורים

 
 סות מדמי ניהולכנה – 8 באור

 :ההרכב .א
 

 מצבירה:ול דמי ניה

 
 
 
 פרטים נוספים:  .ב

 

היותה  .1 מתוקף  קופת חברה המנהלת    החברה  ע   של  לגבותפית  נגמל  הוצאות  דמי    רשאית  לפי  ניהול 

 . עמיתרה בחשבונו של כל בוים הצהכספ מיתרתלשנה  2%לשיעור של וף בכפווציאה בפועל שה

לייחס   ת הקרנותא  בתיימח החברה   .2 שניתן  הוצאות  כדלקמן:  הניהול  בהוצאות  ידה,  על    המנוהלות 

ו לקרן  מח ישירות  מסוימים,  במלואן  יולמסלול  המסלובות  או  שאינן    ללקרן  הוצאות  הרלוונטי. 

 .והליםמנסים הס הנכבהתאם ליח יםות ובין המסלולהקרנמחולקות בין ניתנות לייחוס, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באוגוסט   31לשנה שהסתיימה ביום         

      2021 
 

2020 
  

2019 
 ש"ח  פיאלב   אלפי ש"ח ב  באלפי ש"ח       

 
 -ומפקחיםים, מורי סמינרים ים תיכונין השתלמות למורקר

 8,336  9,637 מסלול רגיל 

  

7,867 

 
 -ומפקחים יים, מורי סמינריםנתיכו למוריםן השתלמות קר
 694  791 וצרמק לולמס

  
651 

            

 9,030  10,428    סך הכל 
  8,518 
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ם תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה ות למורילמשתה ותקרנ
 מנהלת בע"מ

 
 2120באוגוסט   31ום ליהכספיים לדוחות באורים 

 
 )המשך(  לניהו נסות מדמי  הכ – 8באור 

 פרטים נוספים )המשך(:  .ב

של    ה החודשית הממוצעתיתרל   חסי ב  ם,נות העמיתיבו יהול שנוכו מחשי הנפקטיבי של דמהשיעור הא (1

 : וטהנכסים נ

 ולים:לפי מסל וטפר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 חברהה שבניהול ההשתלמותקרנות אודות   וניםנת - 9באור 
 

 קבולים, תשלומים והעברות ם, תסים מנוהליהיקף נכ  .א

 

סט  באוגו 31ליום  
2021  

סתיימה ביום  ה שהלשנ
 2021באוגוסט  31

 סיםנכך ס 
 מנוהלים 

 תשלומים  תקבולים 
 "ח פי שלא 
כוניים, מורי סמינרים  קרן השתלמות למורים תי      

 288,438  500,684  7,011,521 רגיל  מסלול-ומפקחים

סמינרים   ניים, מורימורים תיכו ות לקרן השתלמ 
 34,373  70,210  659,904 מסלול מקוצר -ומפקחים

 322,811  570,894  7,671,425 סך הכל 

 

 
 
 
 
 
 

  באוגוסט  31לשנה שהסתיימה ביום 

2019 2020  2021  
 : קרן רגילה    

 מסלול כללי  0.15%  0.14% 0.14%
 הלכה  מסלול   0.15%  0.14% 0.14%
 ול אג"ח מסל 0.15%  0.14% 0.14%

     
 : קרן מקוצרת    

 ול כללי סלמ 0.12%  0.12% 0.12%
 לכה  הול  לסמ 0.12%  0.12% 0.12%
 ג"ח מסלול א  0.13%  0.12% 0.12%
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ומפקחים חברה  סמינרים מוריניים, כום תילמורי שתלמותקרנות ה
 בע"ממנהלת 

 
 2021באוגוסט   31ום ילבאורים לדוחות הכספיים 

 
 )המשך(  יהול החברהבנש ההשתלמות קרנותם אודות יתוננ -9באור 

 

 

באוגוסט   31ליום  
2020  

שנה שהסתיימה ביום  ל
 2020באוגוסט  31

 כסיםסך נ 
 ים מנוהל

 מיםתשלו  תקבולים 
 "ח אלפי ש 
סמינרים   מורים תיכוניים, מורישתלמות לרן הק      

 293,217  482,392  6,047,292 מסלול רגיל -ומפקחים

י סמינרים  ורמ  רים תיכוניים,מות למון השתלקר
 30,126  70,720  586,338 וצר מק מסלול -ומפקחים

 323,343  553,112  6,633,630 סך הכל 

 

 

 

באוגוסט   31ליום  
2019  

  ביוםהסתיימה ש לשנה
 2019באוגוסט  31

סך נכסים  
 לים מנוה

 תשלומים  ליםתקבו 
 ש"ח אלפי  
, מורי סמינרים  תיכוניים וריםהשתלמות למ קרן       
 *  319,472  *  473,586  5,716,251 רגיל ל מסלו-םחיפקומ

רים  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינ
 39,545  69,550  559,438 קוצר לול ממס-מפקחיםו

 *  359,017  *  543,136  6,275,689 הכל  סך

 

 מויין מחדש. *

 ספים העברות כ .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ש"חאלפי   2,962 ם בסך שלליהעברות בין מסלו  ללו* כ
 

  

לשנה שהסתיימה  
אוגוסט ב 31ביום 

2021 
  

   י ש"ח באלפ  

     אחרים*העברות לחברה מגופים 
   4,186  ברות מקרנות השתלמות הע

   4,186  סך כל העברות לחברה 
     

     ים*חרופים א ות מהחברה לגהעבר
   (187,145)  תלמות הש העברות לקרנות

     ה סך כל העברות מהחבר

   ( 182,959)  רות, נטוהעב
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רי סמינרים ומפקחים חברה קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מו
 בע"מנהלת מ

 
 2021באוגוסט   13ליום הכספיים  חות באורים לדו

 )המשך  שבניהול החברה השתלמותקרנות הים אודות וננת -9באור 

 

 )המשך( ת כספיםרועבה .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ש"חאלפי  2,462סך של בין מסלולים ב ות בר* כולל הע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ש"חפי אל  2,987בסך של ים ן מסלולות בי* כולל העבר
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  תיימההסלשנה ש
באוגוסט  31 ביום

2020 
  

   "ח באלפי ש  
     חברה מגופים אחרים*העברות ל

   3,275  ת השתלמות העברות מקרנו 
   3,275  ות לחברה העבר סך כל

     
     ם אחרים*ברה לגופיחרות מההעב

   (154,297)  ות רות לקרנות השתלמעבה
     רה חבמהסך כל העברות 

   ( 151,022)  נטו העברות,

  

מה  לשנה שהסתיי
באוגוסט  31ביום 

2019 
  

   ש"ח  באלפי  
     רים*פים אח לחברה מגוות העבר

   4,059  למות העברות מקרנות השת
   4,059  ות לחברה סך כל העבר

     
     ים*מהחברה לגופים אחרת העברו

   (137,412)  ת לקרנות השתלמות ורבהע
   (137,412)  ות מהחברה סך כל העבר

   ( 133,353)  העברות, נטו
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רי סמינרים ומפקחים חברה מורים תיכוניים, מותלמות לקרנות הש
 "מת בענהלמ

 
 2021באוגוסט   31 םליום הכספיי  באורים לדוחות 

 
 לליות וצאות הנהלה וכ ה –01 אורב

 הרכב: .א

באוגוסט  31 לשנה שהסתיימה ביום         

      2021  2020  2019   

  ש"ח   באלפי  ש"ח באלפי    לפי ש"ח בא      

 
 ם המתפעלים ל לבנקידמי תפעו

   5,353  5,044  4,928  

 
  *  699  713  707 כר ונלוותבהוצאות שות השתתפ

 
  769  797  1,534 דמי ניהול השקעות 

 
  12  -  - ת סל צד קשורי ניהול תעודודמ

 
 ביטוחים הנהלה 

  209  118  65  

 
  158  160  140 ברי ועדות וחחיצוני  ירקטורולים לדמי גמדהשתתפות ב

 
 הוצאות לחברה מצטטת

  37  40  43  

 
 ורתותקשד שכ" ים,תפות בהוצאות אחזקת משרדתהש

  311  289  261  *  

 
 ייעוץ מקצועי ומשפטי הוצאות תתפות בהש

   1,189  943  740  

 
  כוניםמנהל סיהוצאות השתתפות ב

   99  99  106  

 
 תהשקעו בקרהוצאות תפות בהשת

   90  77  58  

 
 ניהול מערכות מידעהוצאות השתתפות ב

  117  112  97  

 
 ציות יןקצת ואבהוצהשתתפות 

  65  66  86  

 
 יתיםצאות דיוור לעמתפות בהושתה

  53  83  60  

 
 ון מערך ההשתלמותת מיכהשתתפות בהוצאו

  271  231  229  

 
 תהלוואוחיתום צאות פות בהוהשתת

   52  53  54  

 
 והפחתות פות בהוצאות פחתהשתת

   172  191  134  *  

 
 ת רכבאחזקהוצאות תתפות בהש

   26  7  19  *  

 
 

      
 

 
 

      10,425  9,023  8,518  

 
 
 
 
 
 

  333 -2019אלפי ש"ח,   346 -2020ש"ח  )אלפי    428בסך ות הוצאות מיכון הוצאות הנהלה וכלליות כולל
 . (חלפי ש" א

 
 ן מחדש. י מוי* 
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מפקחים חברה רים וקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינ
 "ממנהלת בע

 
 2021גוסט באו  31ליום הכספיים  לדוחות אורים ב

 
 וצאות הנהלה וכלליות ה – 10 אורב
 
 פרטים נוספים:  .ב

במתכונ  חברהה .1 פעילותה  שלאהחלה  בת  המבני  השינוי  מע  .2011  בינואר  1יום  חר  אותו  עד,  ו ד 

הקרנו   וכלליות   הנהלההוצאות   של  כהוצאות  ישירות  ונרשמו  המנשולמו  פי  ת  ועל  בנוסף  והלות. 

במו ינהש המתכונת  יים  עם  ה תפההתקשרות  נושעל  מסוחברה  בהוצאות  נשא את  בהן  אשר  ימות 

מק  ואשר  בעבר  הקרנהמתפעל  של  המיוחד  באופי  וב ורן  ההשתלמוות  שנת  לעמיתפעול  תים  ת 

 יל. ג מסלול הרב שתלמיםהמ

 
ב  תמשתתפהחברה   .2 מנהלת  חברה  וגננות  למורים  השתלמות  קרנות  קשורצ-ע"מעם  חלקה    ד  בגין 

קרנות  ל  בשנת הדוח  חזרה   .ידי כל חברהעל    הליםהמנו ם  תאם ליחס הנכסיבהות,  המשותפ  ותצאהוב

ל  לסך ש  הסתכם  שותפותהשתתפות בהוצאות מבגין  חברה מנהלת בע"מ     וגננות למורים  השתלמות  

 אלפי ש"ח(.  3,925- 2020פי ש"ח )אל 3,377

 
 על הכנסה   מיסים -11 באור

 
ודת  לפק   145י סעיף  ופית לפ ומה סכשנחשבים    2017ת  ולל שנ עד וכ   םשו לשניוגדוחות החברה שה  -ת מס שומו

 .פקודת מס הכנסהמס הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים ב

 

 
 

 קשוריםוצדדים  עלי ענייןב –12 באור
 

המ הסתד .א בוררות  ישרישרא ים  מדינת  ומל,  באמצעי  אל  מחזיקים  בישראל  המקומי  השלטון  רכז 

 . לת בע"מה מנה ברנרים ומפקחים חסמי רי ם, מויי ם תיכונרינות השתלמות למוה בקרהשליט

 
קשורי .ב בישראלצדדים  המורים  להסתדרות  אש  -ם  השליטה/מכוח   25%ר  תאגידים    מאמצעי 

 ל. בישראדרות המורים הסת  ידי עלחזקים רים מודירקטועה/מהסמכות למנות ההצב

 

ישראל .ג למדינת  קשורים  אשר    -צדדים  השליטה/מכוחמאמ  25%תאגידים  מכות  סההצבעה/מה  צעי 

 נת ישראל.  ידי מדי ם על קידירקטורים מוחזלמנות  
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י סמינרים ומפקחים  קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מור
 בע"מנהלת חברה מ

 
 2021סט אוגוב  31יום לפיים ות הכסבאורים לדוח

 
 המשך  -וצדדים קשורים י ענייןבעל –12ר באו

 

למר .ד קשורים  הש צדדים  בישכז  המקומי  אשרידתאגי  -לרא לטון  השליטה/ממ  25%  ם  ח  כואמצעי 

 קומי בישראל.קטורים מוחזקים על ידי מרכז השלטון הממכות למנות דירבעה/מהסההצ

 
 

 :קשוריםצדדים ות עם רות, הכנסות והוצא בר יתנתונים בד .ה
 

   דים קשוריםצדן ובעלי עניי  ם ות עיתר .1
 
 

 :2021באוגוסט  31הרכב ליום 

 

 
 

 :2020וסט באוג   31ליום  הרכב 
 
 
 

      

ר בדב
תנאים ראה  

 ורביא

בעל 
ן ייענ

דים וצד
ורים קש

 אחרים 

שוטף  חוב  רתית 
בוהה ביותר הג

  שנהופה של תקב
שהסתיימה ביום  

  באוגוסט 31
 י ש"ח באלפ  באלפי ש"ח        

 

י ם, מוריכונייורים תקרן השתלמות למ
בגין   חייבים -לל רגי מסלו-ומפקחיםרים סמינ

 753  753 8 דמי ניהול

 

י ניים, מורכולמורים תילמות קרן השת
 יםכאז-מסלול מקוצר-פקחיםנרים ומיסמ

 308  ( 204) 8 ניהול  יבגין דמ

 

 
חברה  -ננותקרנות השתלמות למורים וג

השתתפות   בגין  חייבים-מנהלת בע"מ
 473  14 )ב(  10 בהוצאות 

      

ר בדב
ים ראה  תנא
 ורביא

בעל 
ן ייענ

דים וצד
ורים קש

 אחרים 

ף  יתרת חוב שוט 
בוהה ביותר הג

  נהשה של ופתקב
שהסתיימה ביום  

  טבאוגוס 31
 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח        

 

 ימור ם,יכונייורים תקרן השתלמות למ
גין  ב חייבים -ל רגילמסלו-ומפקחיםרים סמינ

 135  135 8 דמי ניהול

 

י ניים, מורכום תילמוריקרן השתלמות 
חייבים  -מסלול מקוצר-מפקחיםנרים ויסמ

 274  274 8 ניהול  דמי בגין

 

 
חברה  -ננותות השתלמות למורים וגרנק

זכאים  בגין השתתפות -מנהלת בע"מ
 ( 171)  ( 171) )ב(  10 בהוצאות 
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נהלת מפקחים חברה מנרים וסמי , מוריכונייםרים תיהשתלמות למו
 בע"מ 

 
 2120באוגוסט   31ליום הכספיים באורים לדוחות 

 
 משך ה -קשורים ים דוצד בעלי עניין –12ר באו

 

 צדדים קשורים )המשך(:ות והוצאות עם תרות, הכנסי  ם בדברנתוני .ה
 
 

 : עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות   .2
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

      

בדבר 
אים  תנ

 אור ראה בי
ניין וצדדים קשורים  ע ילבע

 אחרים 

       
  31ם יומה בשנה שהסתייל

 באוגוסט
 

       2021 2020 2019  

  י ש"ח אלפב       

   
    

  8,518 9,030 10,428 8 ול ניה   מימדסות הכנ 

 

ות חברה לקרנות השתלמות למורים וגננהחזר 
ת ות בהוצאוהשתתפבגין  בע"מהלת מנ
  3,588 3,925 3,377 )ב(  10 שותפותמ
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נרים ומפקחים חברה רי סמייים, מוקרנות השתלמות למורים תיכונ
 מנהלת בע"מ

 
 2021גוסט באו  13 ליוםהכספיים ם לדוחות וריאב

 
 שך המ -םוריצדדים קשו נייןבעלי ע –21 באור

 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .3

 
 

 טאוגוסב  31יימה ביום שהסת לשנה  
  2021  0202  2019 

 
מס'  

 אנשים 
 סכום  

 
מס' 

 אנשים 
מס'   סכום  

 אנשים 
 סכום  

 אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     י ש"ח אלפ    
             

 564  9  468  9  444  8  *ן קצר ת לזמבוהשתתפות בהט
             
  8  444  9  468  9  567 

 
 .חיצוניים, סמנכ"ל כספים ושירותי חשבותנציגים  ,חיצוניירקטור יר, יו"ר, דנכ"ל/מזכים למשלומת* כולל 

 
 אחרים  ןי ענילהטבות לבע .4

 
 

 
 צדדים קשורים:תנאי העסקאות עם  .ו

ניין, במהלך העסקים הרגיל  שורים ובעלי עכספית של החברה נעשה עם צדדים קה  הות יללק מפעח

  שובן יעשהושאות ריבית וחיינן מובטחות, אינן נהשנה, א תום  ו לנפרע  טרם ש  שוק. יתרות  ריחיובמ

  31ו בימים  ים לקבל או לשלם. לשנים שהסתיימסכומיות בגין  ו ערבואו ניתנ לא התקבלו    במזומן.

ת מסופקים בגין סכומים  ל הפרשה לחובו, החברה לא רשמה כ 2020באוגוסט    31-ו  2021וסט  גבאו

 ם קשורים. דיצדלקבל מ

 . 14  ות ראה באורל ההשקעמנה עם הסכם  ייןענל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סטובאוג  31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 סכום   שים מס' אנ  סכום   ' אנשים מס  כום ס  ס' אנשים מ  
 אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     
             

 653  1  683  1  113  1  שקעות ניהול התתפות בדמי  הש
 -    -             -    -     1,383  1  דמי ניהול השקעות 
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חים חברה ם ומפקסמינרי וניים, מוריורים תיכשתלמות למקרנות ה
 ת בע"ממנהל

 
 2021 טבאוגוס  31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
   תלויותת יוהתחייבו -31 ורבא

 
ה  .א התשיחוק  השכר  הק  1958"ח  גנת  על  התחייבות  שפורטובנ  ןרמטיל  חבגי  בחוק  סיבות  של    ובותן 

 קרנות. לכספים   ידי העברתלקו במועדם על ידים לעובדיהם שלא סו מעב

 

ח  י ש"לפא  2,468  -כסך של  ב  מוערכים  31.8.2021ליום    נותלקר   רשותבגין הפים  מעסיק  ותחוב   תיתר .ב
  ין ות עורך ד צעבאמ  נמסרו לגבייהמתוך חוב זה    ש"ח    אלפי  838-כ  לשש"ח( סך  אלפי    3,484-31.8.2020)
 ש"ח(. אלפי  794 -31.8.2020)

 

ה  הדיר  ת תשלומי שכרלהבטח  לפי ש"חא  75יות בנקאיות בסך  ת ערבו גרת תלויה במסלחברה התחייבו .ג
 של משרדי החברה. 

 

 : )המשך( שהחברה צד להן ייםליכים משפטה .ד
 

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

ובענין    "()להלן :"החברות המנהלות  בע"מנהלת  חברה מ  –תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  ורים  למ

  .במשרד האוצררשות שוק ההון ביטוח וחסכון 

פט המחוזי במחוז מרכז, בבקשה לאישור המתווה  מש לבית ה  תרו החברות המנהלותע  28.1.2020ביום  

ות דעת שריג. בית המשפט ביקש את עמדת  ו בחולחלוקת העודף הכספי, והכל בהתאם להמלצות שהובא 

 אזורי לעבודה.  ך בירור ההליך בפני בית הדין ה ת שוק ההון. בהמשך, הורה בית המשפט על המשרשו

"( הגישה בקשה  עגורודה של ארגון המורים )להלן: "יסקרן ההשתלמות עגור מ  2020  במהלך חודש יולי

ור כי  עתירה לבג"צ כנגד המדינה במסגרתה טענה עגגישה  להצטרף כצד להליך בבית הדין לעבודה, וכן ה

, עגור נמצאת על סף  קרנות"(ההשתלמות המנוהלות על ידי החברות המנהלות )להלן: "ה  בניגוד לקרנות

ל  דרהע בעתירתה  אקטוארי.  היתר,  בגאיזון  בין  למדינה,  יורה  העליון  המשפט  שבית  עגור  ביקשה  "ץ 

עוד של  מצב  באותו  עגור  את  אקט להעמיד  הקרנות ף  עמדת  מסירת  לאחר  הקרנות.  כפי  לבית    וארי 

ת. הקרנות הודיעו כי הן  המשפט העליון, מחקה עגור את עתירתה ואף חויבה בהוצאות לטובת הקרנו

להלי  ותמתנגד עגור  של   צירופה  הכספי.  ך  ללא  העודף  ,  חלוקת  הגישה המדינה את    2021בחודש מאי 

  –ההון  תשובת רשות שוק  .  דת המדינה נחלקת לשנייםה. עמעמדתה לבקשת החלוקה לבית הדין לעבוד

ההסדר על  דעתו  לחוות  שהתבקש  הגורם  גם  המנ,  שהיא  החברות  על  תקנון  ולפיה,  תיקון  ליזום  הלות 

הכספיסדהם  לש העודף  כספי  חלוקת  שונים  .  רת  גורמים  בנוסף,  זו.  עמדה  דוחות  המנהלות  החברות 

בית ה לתיק  צרפו את עמדתם  ו במשרד האוצר  הדין  לכספי  ביחס  שונות  טענות  להם  יש  כי  עודף  טענו 

שנעשה עשרות שנים, נעשה   הכספי משום שהסדר רכישת זכויות הפנסיה התקציבית על ידי המדינה, כפי

מחייב. לאור דברים אלו הודיעה המדינה לחברות המנהלות, כי  י  מכה ועל כן נעדר תוקף משפטלא הס ל

ד האוצר  עשרות שנים במסגרתו משרד החינוך ו/או משרקיים  בדעת המדינה להפסיק את ההסדר המת

מות של עובדי ההוראה וזאת  נושאים בעלויות מימון רכישת זכויות הפנסיה התקציבית בשנות ההשתל 

  –תק לטובת חישוב קצבת הפנסיה התקציבית. הפסקת ההסדר ו  להכרה בשנת ההשתלמות כשנת כתנאי 

תק בגין  שפרשו זה מכבר גם אם הובא בהם בחשבון הוובדים  על פי הודעת המדינה יחול גם ביחס לעו

 שנות ההשתלמות שלא שולמו בעדן תשלומים לאוצר המדינה.  
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חים חברה ם ומפקנריסמי וניים, מוריורים תיכלמות למשתקרנות ה
 מע"מנהלת ב

 
 
 

   )המשך( תלויותת ויתחייבוה  -13 באור 
 : )המשך( שהחברה צד להן ליכים משפטייםה .ד

 

וגננות  -  20-01-71662ה"פ   .1   חברה מנהלת בע"מ, קרנות השתלמות   –בענין קרנות השתלמות למורים 

ובענין    "(ברות המנהלות)להלן :"הח  בע"מחברה מנהלת    –ם  למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחי

   )המשך( שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצרת רשו

ה במסגרת עמדת רשות שוק ההון בהליך  שהובאדינה כפי  המהחברות המנהלות דוחות מכל את עמדת  

, לחברות המנהלות שורה של טענות סף דיוניות שיובאו  חלוקת . בנוסף  לפתחו של בית    העודף הכספי 

מורים הגישה בקשה להצטרף להליך חלוקת כספי  ה  ת החברות המנהלות, הסתדרותהדין. למיטב ידיע

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

 די הוראה .  ואשר עמדת המדינה, כאמור לעיל, עלולה לפגוע בזכויות מוקנות של אותם עוב  המורים,

זורי לעבודה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית )ת"צ  הא, הוגשה לבית הדין  2021אר  בחודש פברו  כמו כן,

קרנות המ   37691-02-21 נ'  ואח'  כנגאתר  קרנות המורים. במסגרת   ד שתיורים(  של    החברות המנהלות 

שקד( כי  בית המשפט  הבקשה, ביקשו המבקשים )רון אתר, ד"ר רוחמה ארנברג, אביראלה סטמרי, חיה  

על חלו )יורה  ידי  ף  כספי ה"עוד (100%קת מלוא  על  פי הבקשה שהוגשה  הכספי" לחברי הקבוצה שעל 

ב המורים  לחלוקת זכא  66271-01-20 קרנות  בית    70%  ית  להחלטת  בהתאם  הכספי".  ה"עודף  מכספי 

 אוחד הדיון בשני ההליכים.   13.6.2021משפט מיום ה

כספים שהיא  ל  בבירור טענות המדינה, ביחסנקבע כי קיים קושי    6.7.2021ום  על פי החלטת בית הדין מי

שאות נפרד,  הליך  היא  ההשבה  תביעת  לבירור  המלך  דרך  בגינם,  להחזר  המדיזכאית  על  ליו  זום  נה 

ה  התשתית  את  לברר  יהיה  ניתן  העדים  ובמסגרתו  של  תצהירים  הגשת  של  בדרך  המלאה  עובדתית 

 . הרלוונטיים וחקירתם כמקובל

לב זה אין ביכולתן לחוות דעה ביחס  בשה לאישור תובענה ייצוגית וקרנות המורים לומדות את הבקש

 לסיכויי התובענה . 
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חים חברה ם ומפקסמינרי י, מורונייםורים תיכשתלמות למקרנות ה
 מנהלת בע"מ

 2021ט סוגבאו  13ליום ים ם לדוחות הכספיבאורי
 
 
 

   )המשך( תלויותת ויתחייבוה  -13 באור 
 : )המשך( צד להןשהחברה   ליכים משפטייםה .ד

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

  חברה מנהלת בע"מ וגננות  שתלמות למורים  הנות  חברת קרל החברה והומצאה למשרדי    17.5.2020ביום  

המנהלות"(  )ל :"החברות  )להלן:הלן  בנדון  שפרטיה  ייצוגית  תובענה  לאישור  "(.  התביעה"  בקשה 

כנגד   הוגשה  המנהלותהתביעה  המבוקש  רו חב  12ועוד    החברות  פי  על  השתלמות.  קרנות  המנהלות  ת 

נט כאשר  הנתבעות,  כנגד  שונים  כיבבקשה, מתבקשים סעדים  בטעות הפרשות    ען  סיווגו  הנתבעות  כל 

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

טבת המס וזאת משום שהן מחשבות את  ה  מחשבות באופן שגוי את תקרתקרנות ההשתלמות הנתבעות  

 תקרת ההטבה על בסיס חודשי ולא שנתי.   

הב ל לטענת התובעים,  שאצסיס  בכך  הנתבעות מקורו  החישובית אצל  הנתבעות "המחשב  טעות  כלל  ל 

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

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

בגין העבר, וכן טוענים כי  כנת המחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתים  ת ותו המקרים תוקנה הטעו

 החברות המנהלות לא קיימו בקרות מתאימות.  

החברה מונה עורך דין לייצג  ם  רה לחברת הביטוח ובתיאום עה לאישור התובענה הייצוגית הועב הבקש

הודעה צד ג' כנגד רשות  שלוח  מתגובה לתביעה הוגשה לבית המשפט בצרוף בקשה ל  את קרנות המורים.

  המנהלות על הסדר דיוני מול הבנק המתפעל ביחס  התייחס לתביעה, חתמו החברותהמיסים. בנוסף, וב 

 . לזכויות העמיתים

א  למועד  הדוחות  נכון  לשלב ישור  לב  כייצוגית,    יםובשים  התובענה  לאישור  הבקשה  של  המקדמיים 

 .   עריך את השפעתן האפשרית בשלב זההית ל הטענות ללא יכולת אמית עודנה לומדת את  החברה 
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חים חברה ם ומפקסמינרי וניים, מוריורים תיכשתלמות למקרנות ה
 מנהלת בע"מ

 
 2021ט סוגבאו  13ליום ים באורים לדוחות הכספי

 
   )המשך( תלויותת ויתחייבוה  -13 באור 

 : )המשך( שהחברה צד להן ליכים משפטייםה .ד

נ' קרנות השתלמות   בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללותורים  ארגון המ  21-06-40721ס"ק   .3

  –חים  ים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחברה מנהלת בע"מ, קרנות השתלמות למור  –למורים וגננות  

 :"החברות המנהלות"(  לן)לה  חברה מנהלת בע"מ

לדיון בסכסוך קיבהוגשה לבית הדין    17.6.2021ביום   לעבודה בקשה  ו האזורי  בקשה למתן סעדים  וצי 

המורי ארגון  מטעם  כנגד  זמניים  המנהלות החברום  בישראל  ת  המורים  והסתדרות  החינוך  משרד   ,

כי מכללת  חברות המנהלות  ה   "(.הבקשות)" נוהגת באופן  טענו  ביחס  מפארגון המורים  ולא שוויוני  לה 

₪ לשעת    500ך של  גבה סם של קרן עגור, מהם נ לעמיתים החברים בקרנות המורים, וזאת לעומת עמיתי 

  התקיים דיון בבית הדין האזורי לעבודה. לטענת מר רן ארז, המחיר   2021יוני  ב  21ביום  לימוד מקוונת.  

עון אקטוארי. בסופו של דבר, נאלץ  רימקורו בכך שעגור נמצאת בג   המופחת שביקשה עגור מכלל ספקיה

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

מקוונת   בלימוד  לפחות   וזאת  לימוד  יחידת  אותה  בגין  המורים  קרנות  מעמיתי  שתידרש  נת  שלעלות 

  , בקשה לסילוק התובענה על הסף  הלותמנ הגישו החברות ה  9.8.2021ם  הלימודים הקרובה תשפ"ב. ביו

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

 נכון להיום טרם התקבלה החלטה בעניין.   .המורים

 הסתדרות המורים בישראל נ' מדינת ישראל ואח' 21-05-55270ס"ק 

י לעבודה.  בסכסוך קיבוצי בבית הדין האזור   שה לדוןהגישה הסתדרות המורים בק  2021במאי    26ום  בי

את כלל עובדי ההוראה שלא     ינה לצרף לקרנותת למד קשה מבקשת ההסתדרות להורועל פי המבוקש בב

ת,  ולבצע הפקדות בגינם וכן לערוך התחשבנות ביחס לעובדי ההוראה שצורפו לקרנוצורפו אליה בעבר  

בקר המדינה התריע  ת תגובתן וטענו, בין היתר, כי מהקרנות אהגישו    2021ביולי    11ביום    ך באיחור.א

תופ הוראה  מפני  עובדי  אלפי  בה  בניגוד  המועסעה  המורים,  לקרנות  צורפו  לא  המדינה  ידי  על  קים 

ונים  ארג סיסית והמהותית של עובדי ההוראה מכוח הסכמים קיבוציים בין המדינה לבין הלזכותם הב

פו הקרנות וטענו כי  עוד הוסי  עסקה של עובדי ההוראה.מתנאי הההיציגים של עובדי ההוראה וכחלק  

מתאימים שיבטיחו אחת ולתמיד שמקרים עליהם התריע מבקר    צוויםבית הדין יוציא תחת ידו  ראוי ש

ראה שנשללו  ההולא יישנו וכי המדינה תפקיד בקרנות המורים כספים כנדרש בעבור כלל עובדי    המדינה

ת  בתגובתה לבקשה הפנתה את ביובדי הוראה לעתיד לבוא. המדינה  ן בגין ע מהם בעבר זכויות כאמור וה 

ב הדברים  לזיכרון  לקרנות    ישיבההדין  ההצטרפות  כי  מציינים  ובו  החינוך  שר  בלשכת  שהתקיימה 

להצדיק אתה ניסתה  ובכך  וולונטרי  ובאופן  רצון המורה  לפי  חופשית  אי  טע  מורים תהיה  בדבר  נותיה 

בנוסף, העמיתים.  ועגו  2.9.2021ביום    צירוף  המורים  ארגון  ו הגישו  גמל  קופות  לניהול  חברה  קרנות  ר 

 קרנות המורים דוחות את עמדת המדינה. שיבים להליך. רף כמהשתלמות בקשה להצט
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חים חברה ם ומפקסמינרי וניים, מוריורים תיכשתלמות למקרנות ה
 מנהלת בע"מ

 
 2021ט סוגבאו  13ליום ים באורים לדוחות הכספי

 
   )המשך( תלויותת ויתחייבוה  -13 באור 

 : )המשך( שהחברה צד להן ליכים משפטייםה .ד
 

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

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

 ע"ממנהלת ב חברה  –מפקחים ו

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

אביב.בתביעה   בתל  לעבודה  האזורי  הדין  כי    בית  טוענת  עגור  התביעה,  לכתב  רכישת  בהתאם  הסדר 

  מפלה הסדר  הו  הינ   קרנות ההשתלמות עמיתי  עבור    המדינהעל ידי  שנקבעו  נסיה התקציבית  זכויות הפ

)לכאורה(    המפלהלפעול 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 מחודשת לעגור  עתרה    נוסףב.  לאורך השניםסדו  של הסכומים שסוב

תוך   או  עגור  לעמיתי  שיועברו  החלק  עצמאיים  של  האקט העברה  מהעודף  ההמגיע  בקרנות  מצוי  וארי 

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

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

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

אופרטיביים  העולה  פי  כ סעדים  מתבקשים  לא  עגור,  ההשתלמות  נגד  מעתירת  קרנות  ולפיכך,  קרנות 

   .לבית הדין צפויות להגיש בקשה מתאימה ההשתלמות 

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

 התובענה . 

העריכ  ליוםו   2021וסט  ג ובא  31ליום .4 הדוחות  על  אליים  פ סכת  לחברה  של  ידוע  ת  יעותב   קיומן 

 .  כספייםפעה מהותית על הדוחות ההן יש השלכנגד החברה,   נוספים ים טימשפטיות/הליכים משפ

 
 והתפתחויות נוספות ותקעל השוהני -14ר אוב
 
ות  נייר  פסגות  תעובאמצ  ,ידי החברה  של הקרנות המנוהלות על  קעותההש  נוהלו תיקי    1.11.2020ד לתאריך  ע

 לנהל את נכסי הקרנות שבניהול החברה. ,  ניהול תיקים בע"ממיטב דש החלה  ועדהחל מאותו המ  .ע"מערך ב

אגיד  יסקי תונותני שרותים( בדוח ע ספקיםסעיף ח' )  מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  לקחראה  למידע נוסף 

 ברה. חשל ה

 
 

 


