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 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה תאור .1

  כללי 1.1

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

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

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

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

 רה. בחב

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

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

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

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

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

 (. ההשתלמות למורים"

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

י עובדללקרנות ההשתלמות פתוחה  טרפותההצ. , בהתאמה("ההון שוק רשות"-ו ,"הממונה)להלן: "

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

 בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 הכספיים הדוחות

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

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהצפויה להיות להם השפ

 במשק ובתעסוקה  התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

ביע על המשך ההאטה בפעיות הכלכלית ברחבי העולם. במהלך התקופה הנסקרת הנתונים הכלכליים המשיכו להצ

" וחזרתו של 1עם זאת, שוקי המניות המשיכו לטפס מעלה על רקע הציפייה לפתרון מלחמת הסחר הסכם "שלב 

 מיליארד דולר בחודש. 60הבנק המרכזי בארה"ב לרכוש אג"ח ממשלת ארה"ב בהיקף של 

בדומה לרבעון הקודם, וקצב הצמיחה השנתי עלה  2.1%על  עמד 2019בארה"ב קצב הצמיחה ברבעון הרביעי של 

אך  1.8%-ל 3.2%-צמיחה העיקרי של הכלכלה האמריקאית, הצריכה הפרטית, האט מ. מנוע ה2.3%-ל 2.1%-מ

נ"א לצמיחה. מדד מנהלי הרכש בתעשייה  1.3חולשת הצריכה הוסתרה על ידי ירידה ביבוא שהביאה לתרומה של 

(ISM המשיך להצביע ) על התכווצות בתעשייה התקופה הנסקרת כאשר נכון לסוף חודש דצמבר המדד עמד על

נק' בסוף חודש אוגוסט. לעומת זאת, מדד השירותים, המהווה חלק גדול מאוד בתוצר,  49.1נק' לעומת  47.2

 נק'.  55.5ממשיך להצביע על התרחבות ועמד בסוף השנה על 

ה שלאחר מכן ובהחלט 1.75%-1.50%בין שנ"ב לרמה  25-בית בבמהלך חודש אוקטובר, הפד הפחית את הרי

)בחודש דצמבר( הותיר את הריבית ללא שינוי ואותת כי המדיניות הנוכחית תמשיך להיות ראויה בהינתן ואופק 

קע על ר 2019הצמיחה הכלכלית של הפד לא ישתנה. על פי יו"ר הבנק המרכזי, הסיכונים הגיאופוליטיים ירדו בסוף 

ללא הסכם לאור הניצחון של בוריס  BREXIT-" והירידה בסיכון ל1ה לחתימה על הסכם הסחר "שלב הציפי

 ג'ונסון בבחירות.

אך עדיין נותר חזק ויציב. תוספת המשרות עמדה  2018לעומת  2019-שוק העבודה האמריקאי אמנם האט מעט ב

וקצב הגידול השנתי  2018דש במהלך אלף משרות בממוצע בכל חו 193אלף בממוצע בכל חודש לעומת  175על 

 .3.5%-ל 3.9%-. מנגד, שיעור האבטלה ירד מ 2.9%-ל 3.2%-בשכר האט מ

-יית הליבה עלתה בואינפלצ 2018-ב 1.7%לעומת  1.6%-ב 2019( עלה בשנת PCE-קצב האינפלציה השנתית )לפי ה

 .2018-ב 1.9%לעומת  1.6%-ב 2019

)בעוד  0.1%עמדה על  2019מיחה בגוש האירו ברבעון האחרון של באירופה הצמיחה המשיכה להאט כאשר הצ

. ברמת 1.0%-ל 1.2%-ברבעון הקודם. כתוצאה מכך, הקצב השנתי האט מ 0.3%( לעומת 0.2%הצפי עמד על 

 0.5%. לעומת זאת, בספרד הצמיחה עמדה על , בהתאמה0.1%-ו 0.3%-המדינות, התוצר באיטליה וצרפת התכווץ ב

ומגלם צמיחה קלה ברבעון האחרון.  0.6% עומד על 2019-ורסם הנתון אך אומדן ההבזק לצמיחה בובגרמניה לא פ

אירופה ממשיכה לסבול מהחולשה של התעשייה וסחר החוץ על רקע ההאטה הכלכלית בעולם ובפרט בסין. כמו כן, 

-פלציה השנתית ירד מ, קצב האינ2018בסוף  7.8%לעומת  7.4%עמד על  2019שיעור האבטלה בגוש האירו בסוף 

וצא של החולשה בפעילותה כלכלית, במהלך י. כפועל 1.3%-ל 1.1%-ינפלציית הליבה עלתה מואילו א 1.3%-ל 1.4%

, השיק תכנית הלוואות 0.5%ל מינוס שנ"ב לרמה  10-הפחית את הריבית על פיקדונות ב ECB-חודש ספטמבר, ה

 מיליארד אירו בכל חודש.  20בה הכמותית בהיקף של ( והתניע מחדש את ההרחTLTRO IIIזולות לבנקים )

לעומת  6.1%-בהסתכמה  2019-בדומה לרבעון הקודם, והצמיחה ב 6.0%בסין הצמיחה ברבעון הרביעי עמדה על 

 , זאת בעיקר על רקע חולשה בהשקעות ובביקושים לתוצרת התעשייתית.2018בשנת  6.4%

רת על רקע האופטמיות על הסכם הסחר בין סין לארה"ב. מחיר שוק האנרגיה חווה עליות במהלך התקופה הנסק

. במהלך התקופה 61.1$-ל 10.8%-עלה ב WTIומחיר חבית מסוג  66.0$-ל 9.2%-עלה ב BRENTחבינת מסוג 



 
מול הדולר  2.5%אל מול האירו,  2.2%על רקע החלשות של  1אל מול סל המטבעות 2.6%-הנסקרת הדולר נחלש ב

   מול הין. 2.2%-מול היואן ו 2.8%הפאונד. מצד שני, התחזקות של מול  9.1%-הקנדי ו

 2019-. כאשר ב2018-ב 3.4%לעומת  3.3%על  2019-בישראל הצמיחה על פי אומדן ההבזק של הלמ"ס עמדה ב

בהוצאה  4.1%בשנה שעברה, גידול של  3.7%בצריכה הפרטית לעומת  3.9%הצמיחה נתמכה מגידול של 

בלבד  0.3%בשנה שעברה ומגידול של  5.6%ביצוא לעומת  3.3%בשנה שעברה, גידול של  4.0%הממשלתית לעומת 

על  2019ומעלה עמד בסוף  15בשנה שעברה. שיעור האבטלה בקרב בני  4.8%בהשקעה בנכסים קבועים לעומת 

ל חודש )לפי הנתון האחרון ש 1.7%-בסוף חודש אוגוסט וקצב הגידול השנתי בשכר האט ל 3.8%לעומת  3.4%

 בסוף חודש אוגוסט. 2.4%נובמבר( לעומת 

אל מול  2.3%-ל המטבעות. בפרט, השקל התחזק בסאל מול  0.4%-במהלך התקופה הנסקרת, השקל התחזק ב

 אל מול הפאונד. 6.7%-אל מול הין. מצד שני, נחלש ב 4.2%-אל מול האירו ו 0.3%-הדולר, ב

 אינפלציה, תקציב וריבית

תקופה הנסקרת בנק ישראל הותיר את ה. במהלך 0.2%-ירד במהלך התקופה הנסקרת במדד המחירים לצרכן 

אך החל לדבר על הפחתת ריבית במידת הצורך, זאת לאחר שסביבת  0.25%הריבית ללא שינוי ברמה של 

 האינפלציה ירדה משמעותית מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים לאור התחזקות השקל.

. מנגד, 3.5%ד שקלים המהווים גידול נומינלי של מיליאר 317.4-הסתכמו ב 2019מסים בשנת הכנסות המדינה מ

, הוצאות המשרדים 2019מיליארד שקלים. בסיכומה של  399.8סך ההוצאות )ללא מתן אשראי( עמדו על 

. 1.7% לעומת תכנון של 2.9%-והוצאות מערכת הביטחון עלו ב 6.0%לעומת תכנון של  7.1%-האזרחיים עלו ב

. הפער בין יעד הגירעון לבין התוצאה בפועל 2.9%מהתוצר בעוד היעד עמד על  3.7% עומד על 2019-הגירעון ב

מיליארד  2.8קלים והוצאות גבוהות מהמתוכנן של שמיליארד  9.2-מוסבר על ידי הכנסות נמוכות מהחזוי ב

 שקלים.

( הסתכם ברבעון 2019בדצמבר  15-)פורסם בהעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים  –מאזן התשלומים 

 4.2ולרים )נתונים מנוכי עונתיות( בהמשך לעודף של דמיליארד  3.9-)נתון אחרון שפורסם( ב 2019השלישי של שנת 

 14.0מיליארד דולרים ברבעון השני. במבט על ארבעת הרבעונים האחרונים, העודף בחשבון השוטף עמד על 

 מהתוצר. 3.5%-מיליארד דולרים המהווים כ

 שוק המניות 

 SME-ומדד ה 9.2%-עלה ב 125, מדד ת"א 13.2%-ב 90, ת"א 7.8%-עלה ב 35במהלך התקופה הנסקרת, מדד ת"א 

-ומדד ה 8.1%-עלה ב DOW JONES-, מדד ה10.4%-עלה ב S&P500-. בארה"ב מדד ה6.1%-עלה ב 60

NASDAQ  באירופה, מדד ה13.5%-עלה ב .-STOXX600 ה9.6%-עלה ב ,-CAC  וה 9.1%-הצרפתי עלה ב-

DAX באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה11.0%-הגרמני עלה ב .-MSCI EM מדד 13.2%-עלה ב ,CSI300 

 .14.3%-היפני עלה ב Nikkei-ומדד ה 7.8%-הסיני עלה ב

  שוק הנגזרים

-יחידות אופציה או ב מיליון 6.9-הסתכם ב 35במהלך התקופה הנסקרת, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א 

₪ מיליארד  140-במונחי נכס הבסיס. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות דולר/שקל ב₪ טריליון  1.13

 .2במונחי נכס הבסיס₪ מיליארד  9.6-במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב

קבת אחר ההתפתחויות בשוק וניהול הנכסים ועדת השקעות באמצעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועו

הפיננסים, תוך מתן חשיבות רבה לבחירה סלקטיבית של נכסים במסגרת הגדרות הסיכון שנקבעו. ההשקעה 

נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים על שוק ההון ועל ענפי הפעילות השונים וכן על בסיס ניתוחים מיקרו 

אביב או בחו"ל. עיקר -יהם רשומים למסחר בורסה לני"ע בתלכלכליים של תאגידים ישראלים שמניות

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל 125אביב -ההשקעה במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תל

                                                           
1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted :מקור ,FRED 
 רסה לניירות ערך.אתר הבו 2



 
היא באמצעות קרנות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות קרנות סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים 

 בחו"ל.

. וועדת ההשקעות החליטה לבצע "פ אושרה מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת תש 2019בסוף חודש אוגוסט 

, 15%ל  13%את עיקר השינויים הללו: במסלולים הכלליים: העלאה של  התקרה להשקעות אלטרנטיביות מ 

. 40%-ל 42% -טנה של התקרה לאג"ח קונצרני מוהק 25%-ל 22%-של התקרה לאג"ח ממשלתי מהגדלה 

ת חו"ל )שנה לטוב 57%/43%-מד ביחס של כהאפיק המנייתי עולא בוצעו שינויים .לכתיים: במסלולים ההי

למעט השינויים הללו וועדת ההשקעות החליטה, לא לבצע שינויים נוספים  לטובת חו"ל( 60%/40%קודמת 

 והשאירה את שאר תמהיל ההשקעות של המסלולים באותה רמה. תש"פ  במדיניות הצפויה לשנת 

 

החברה  משיכהמ  גיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,כחלק מ

במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות 

מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות אחרות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או 

וות לדעת ההנהלה וועדת השקעות שנים( המה 10-20ות בתשתיות מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )השקע

תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה להתנהגות השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה 

 טעמיםמהאחרות  סחירות לא השקעותלבצע  ממשיכה החברהבמקביל  מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב.

 .לעיל האמורים

 

 

 

 אג"ח מדינה

במהלך התקופה הנסקרת. אגרות החוב  1.6%באפיק הצמוד נרשמה עליה של  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .0.1%-שנים( ירדו ב 2-5והבינוניות ) 0.1%-שנים( עלו ב 5-10הארוכות )

במהלך התקופה הנסקרת.  1%1.אפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה של ב – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.2%-נים( עלה בש 2-5, וחלקו הבינוני )2.3%-+ שנים( עלה ב5חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

-. מדד צמודות0.7%-עלו כל אחד ב 60-ו 20,40במהלך התקופה הנסקרת במדדי האג"ח הקונצרניים, מדדי תל בונד 

. ברמת המרווחים, המרווח של מדד תל 0.2%-ירד ב , תל בונד צמודות בנקים2.2%-, תשואות ב0.7%-יתר עלה ב

 66-נ"ב ל 8-נ"ב ומדד תל בונד בנקים ירד ב 99-נ"ב ל 14-ירד ב 40נ"ב, מדד תל בונד  106-נ"ב ל 21-ירד ב 20בונד 

נ"ב. בגזרת גיוס הון באפיק,  195-נ"ב ל 41-נ"ב. באפיק השקלי, המרווח במדד תל בונד שקלי בריבית קבועה ירד ב

בהשוואה לגיוסים  91.0%באמצעות אג"ח במהלך התקופה הנסקרת, עליה של ₪ מיליארד  28.9ות גייסו החבר

 .3אשתקד

 

 
עדיפה על זו של אגרות חוב ממשלתיות,  קונצרניותהתשואה לפדיון המותאמת סיכון הנדרשת מאג"ח  כאשר

מירה על עיקרון פיזור ש תוך  סחירות ולא סחירות קונצרניותהחברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב 

דתיות "מ בינוני של התיק תוך ניצול התנומח"ח החברה ביצעה קיצור קל ושומרת על האג ברכיב סיכונים. 

 באפיק זה. 

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

 האי על בתשואה פיצוי קבלת לצד האשראי תיק את וןלגו במטרה, מותאמות ובהלוואות סחירות לא"ח באג

 .סחירות

צמודות למדד המחירים לצרכן  וקונצרניותהחוב הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות  נכסי

 מחוץ לישראל. OTCולא צמודות )שקליות(, וכן אג"ח צמודות מט"ח ואג"ח חו"ל הנסחרות ב
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 ונלווים מענקים)תשלומי  בקרן הנדרש התשלומים לצפי מותאם עותההשק בתיק הנזילים הנכסים היקף

 (.מהקרנות כספים ומשיכות למשתלמים

במהלך חודש דצמבר השווקים חוו מימוש חד על רקע חשש מהאטה כלכלית, הן במדדי המניות והן בפתיחת 

השווקים חווים  2019מרווחי האגח הקונצרני, בעקבות הודעות יוניות של הבנק המרכזי האמריקאי מתחילת 

 תיקון ניכר .

 
  

 קמן:(, היו כדל1.9.2019-31.12.2019השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום התקופה הנסקרת )

  

 9.3% מדד המניות הכללי

SME  60 6.1% 

 9.2% 125מדד ת"א 

 7.8% 35מדד ת"א 

 7.5% מדד אג"ח להמרה

 1.5% אג"ח כללי מדד

 0.2%- רים לצרכןמדד המחי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 שיעור   31/12/19   31/08/19  

 רגיל -מורים תיכוניים 
מדיניות 

 השינוי  בפועל מדיניות צפויה   בפועל צפויה

מנייתיות סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות 
 1.61%  38.63% 42%-30%  37.01% 42%-30% ותעודות סל על מדדי מניות(

 1.38%  16.91%    15.53%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 0.23%  21.71%    21.48%   מתוך המניות חו"ל      

 0.55%  17.68% 25%-14%  17.13% 22%-12% מוד , משתנה , חול,מקמ צ -אג"ח ממשלתי 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא 
 0.65%  28.01% 40%-28%  27.35% 42%-30% סחיר, פק. , ש"ה (

 3.56%-  2.03% 8%-0%  5.59% 8%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון סיכון, קרנות 
 0.75%  13.66% 15%-5%  12.91% 13%-3% השקעה,קרנות גידור,הלוואות לעמיתים ולאחרים(

    5,775,816    5,568,245   סה"כ

 1.03%  29.37% 21%-9%  28.33% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 
 
 
 
 

 שיעור   31/12/19   31/08/19         

 מקור -מורים תיכוניים 
מדיניות 

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל צפויה

)מניות, קרנות נאמנות מנייתיות סה"כ מניות 
 1.84%  39.18% 42%-30%  37.34% 42%-30% ותעודות סל על מדדי מניות(

 1.34%  16.95%    15.60%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 0.50%  22.23%    21.73%   מתוך המניות חו"ל      

 0.49%  17.92% 25%-14%  17.43% 22%-12% מוד , משתנה , חול,מקמ צ -אג"ח ממשלתי 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא 
 0.07%-  27.96% 40%-28%  28.03% 42%-30% סחיר, פק. , ש"ה (

 3.03%-  2.47% 8%-0%  5.50% 8%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון סיכון, קרנות 
 0.78%  12.48% 15%-5%  11.70% 13%-3% עמיתים ולאחרים(השקעה,קרנות גידור,הלוואות ל

    569,920    547,727   סה"כ

 1.26%  30.16% 21%-9%  28.90% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 שיעור   31/12/19   31/08/19          

 גילר -מורים תיכוניים הלכתי 
מדיניות 

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל צפויה

סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות מנייתיות 
 3.15%  36.48% 40%-28%  33.33% 40%-28% ותעודות סל על מדדי מניות(

 0.58%  15.65%    15.07%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 2.57%  20.83%    18.26%   מתוך המניות חו"ל      

 0.73%-  27.61% 30%-20%  28.33% 30%-20% קמ מוד , משתנה , חול,מצ -אג"ח ממשלתי 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא 
 0.25%  29.56% 42%-30%  29.31% 42%-30% סחיר, פק. , ש"ה (

 2.68%-  6.35% 10%-0%  9.03% 10%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

    153,683    144,512   סה"כ

 1.87%  21.87% 21%-9%  20.00% 21%-9% מניות(חשיפה למט"ח )כולל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

     



 

 שיעור   31/12/19   31/08/19  

 קורמ -מורים תיכוניים הלכתי 
מדיניות 

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל צפויה

סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות מנייתיות 
 4.23%   37.42% 40%-28%   33.19% 40%-28% ותעודות סל על מדדי מניות(

 0.83%  15.93%     15.10%   מדינת ישראל 

 3.40%  21.49%    18.08%   חו"ל 

 1.14%-  27.86% 30%-20%  29.00% 30%-20% מוד , משתנה , חול,מקמ צ -אג"ח ממשלתי 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא 
 1.06%  30.44% 42%-30%  29.37% 42%-30% סחיר, פק. , ש"ה (

 4.15%-  4.29% 10%-0%  8.44% 10%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

    9,682    9,357   סה"כ

 2.80%  22.90% 21%-9%  20.09% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 שיעור   31/12/19   31/08/19          

 גילר -מורים תיכוניים ללא מניות 
יניות מד

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל צפויה

 מוד , משתנה , חול,מקמ צ -אג"ח ממשלתי 

  
  0-100% 
  

66.32%   

  
  0-100% 
  

64.97%   -1.34% 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא 
 1.85%   31.33%   29.48% סחיר, פק. , ש"ה (

 0.50%-   3.69%   4.20% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

     8,520     8,468   סה"כ

 שיעור   31/12/19   31/08/19          

 קורמ -מורים תיכוניים ללא מניות 
מדיניות 

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל צפויה

 0.76%   64.97%     64.21%   מוד , משתנה , חול,מקמ צ -אג"ח ממשלתי 

י )מדד, מט"ח, שקלי, חול ת.סל, לא אג"ח קונצרנ
 0-100%   סחיר, פק. , ש"ה (

  

31.15%     0-100% 
  

31.74%   0.59% 

 1.35%-   3.29%   4.64% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

     2,358     2,290   סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 התפתחויות מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  2.3

 ישראל

עלייה חדה ביבוא מוצרי צריכה המשקפת בחלקה הגדול  על רקע 0.26%-ד המשולב של בנק ישראל בחודש דצמבר עלה בהמד

-יחסית ל 3.4%-עלה ב 2019. בסיכום שנת 2020הקדמה של רכישות כלי רכב בחודש דצמבר, לנוכח השינוי במיסויים בתחילת 

בסה"כ(. כמו כן, סקר החברות של בנק  3.3%ראשונים של הלמ"ס ), בדומה לקצב הצמיחה של התוצר על פי האומדנים ה2018

ממשיך להצביע על התרחבות של פעילות המגזר העסקי. שיעור האבטלה בחודש דצמבר בקרב  2019ישראל לרבעון הרביעי של 

נק ישראל ב 09.01.20-%. בהחלטת הריבית שהתקיימה ב60.7-ל 61.2%-ושיעור התעסוקה ירד מ 3.4%-ל 3.9%-+ ירד מ15בני 

הותיר את הריבית ללא שינוי, מפרוטוקול החלטת הריבית עולה כי ארבעה חברים תמכו בהצעה להותיר את הריבית בעינה, 

 1.2%ל השקל מול סל המטבעות רשם במהלך התקופה הנסקרת ירידה של . שערו ש0.1%-וחבר אחד תמך בהצעה להפחיתה ל

ו אל מול האיר 1.7%-שקל לדולר ונחלש ב 3.45מול הדולר לרמה של  לא 0.2%-במהלך התקופה הנסקרת נחלש השקל ב

 שקל לאירו.  3.81לרמה של 

 בעולם

" בין ארה"ב לסין הכולל שלושה חלקים מרכזיים: חלק שמתייחס לקניין רוחני, 1בחודש האחרון נחתם הסכם הסחר "שלב 

מיליארד  200-שנתיים את היקף היבוא שלה מארה"ב בלסקטור הפיננסי ולסחר בין המדינות בו סין מצהירה כי תגדיל תוך 

 . 2017-דולר, ביחס להיקף שנרשם ב

הנמוכה ביותר  שנים לרמה 10-התפשטות נגיף הקורונה בסין הביאה לירידה חדה בתושואות האג"ח הממשלתית בארה"ב ל

, שוק האג"ח דשים. כתוצאה מכךחו 3-שנים וה 10-, והביאה להתהפכות מחדש של עקום התשואות בין ה2019מאז אוקטובר 

נ"ב(. כמו כן, הבהלה בעולם מפני הפגיעה הכלכלית  25מגלם כיום שתי הפחתות ריבית בשנה הקרובה בארה"ב )כל אחת של 

 והתפשטות הווירוס דחפה את מדדי המניות בעולם לירידות חדות, ובפרט בסין.

. מנוע הצמיחה העיקרי של 2.3%קצב הצמיחה השנתי על ו 2.1%עמד על  2019בארה"ב קצב הצמיחה ברבעון הרביעי של 

ת הצריכה הוסתרה על ידי ירידה ביבוא שהביאה אך חולש 1.8%-ל 3.2%-הכלכלה האמריקאית, הצריכה הפרטית, האט מ

ו נותרה כמעט ללא והצהרת 1.75%-1.50%נ"א לצמיחה. הפד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של בין  1.3לתרומה של 

נ"ב לרמה  5-( בIOER-. כמו כן, לצורך עניין טכני בלבד הפד העלה את הריבית על עודפי הרזרבות של הבנקים )ריבית השינוי

ת מיליארד דולר ולאחר מכן בחודש אפריל יפחית את ההתערבו 60וציין כי ימשיך לפעול בשוק הריפו בהיקפים של  1.60%של 

( עלה בחודש ינואר לשיא של שישה חודשים וחזר לאזור ISMרכש בתעשייה )נהלי המיליארד דולר. מדד מ 15-10להיקפים של 

נק'(, מה שעשוי להצביע על התאוששות ונק' מפנה בסקטור התעשייה.  48.5י נק' )צפ 50.9-נק' ל 47.8-ההתרחבות, מ

 . 2.0%יעד המחירים של , נמוך מ1.6%-ב 2019-( עלו בPCE-האינפלציה הכללית ואינפלציית הליבה )לפי ה

חילת תהליך בחינה מחדש תוהודיע על  0.5%( הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של מינוס ECB-הבנק המרכזי באירופה )ה

יתרכז בבחינה של שינוי היעדים שלו והכלים בהם הוא  ECB-לכלים המוניטאריים, שימשך עד סוף השנה. על פי הערכות, ה

מדינות, איטליה . ברמת ה1.0%-ל 1.2%-בעון האחרון והקצב השנתי האט מבר 0.1%משתמש. הצמיחה בגוש האירו עמדה על 

 . 0.5%-וספרד צמחה ב 0.1%-, צרפת התכווצה ב0.3%-התכווצה ב

כעת החלה העבודה הקשה של בניית הקשרים הכלכליים החדשים ו 31.01.2020-בריטניה עזבה רשמית את האיחוד האירופי ב

( לנהל משא ומתן על עסקת סחר 31.12.20חודשים בלבד )עד  11. לממשלת בריטניה יש בין הגוש האירופי לבין בריטניה

 מקיפה, שיכולה להכריע את סיכוייהם של עסקים בריטים לשרוד בעשרות השנים הבאות.

-ירד ב WTIדולר לחבית ומחיר חבית מסוג  53.9לרמה של  18.2%-ירד ב BRENTבתקופה הנסקרת מחיר חבית נפט מסוג 

-עלה ב Eurostoxx600-, ה2.1%-עלה ב S&P500-דולר לחבית. במהלך התקופה הנסקרת, מדד ה 49.61לרמה של  18.8%

אירו האל מול  1.7%-וב 1.6%-תקופה הנסקרת הדולר התחזק אל מול המטבעות בה. במהלך 2.6%-ירד בMSCI EM -ו 0.6%

שנים ירדה לאור התפשטות נגיף הקורונה, במהלך  10-דולר לאירו. כאמור, התשואה בארה"ב על אג"ח ל 1.104לרמה של 

 .1.59%-ל 1.91%-התקופה הנסקרת התשואה ירדה מ

 

 

 

 



 

 

 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

     31.12.2019  31.8.2019  
אחוז 
 השינוי

 %  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

 -וניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים תיכ
 3.82  5,563,320  5,776,046 מסלול כללי-מסלול רגיל

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

153,577  144,470  6.30 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח-מסלול רגיל
8,515  8,461  0.64 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 4.01  547,791  569,782 מסלול מקוצר

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

9,681  9,358  3.45 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח-מסלול מקוצר
2,357  2,289  2.99 

 3.89  6,275,689  6,519,958     סך הכל

 
 
 
 
          

 

 

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

 הדוח לא אירעו אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של החברה.בתקופת 

 

 ספייםכ קשיים להצביע העלולים אירועים .5

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

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

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 מהותיות  עסקאות .6

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

 בעסקה או בהשקעה כאמור.

 

 

 

 

 

 



 

 העיקריים ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

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

מי הבנק הבינלאו – מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם ,עיקרייםבאמצעות שני נותני שירותים 

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

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

  .שאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברהאלו באמצעות נו

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

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

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

  .בניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף מוסדישההשתלמות  נותעליה ועל קר

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

להמשיך ולנהל את  שואפת החברה המנהלת ., כפי שהיה בעברשבניהולה נותוהניהול המאפיינים את הקר

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

 הרגיל העסקים ממהלך החורגות תכניות .8

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

שיפוטי המתיר את ביצוע החלוקה של העודף הכספי שנצבר בקרנות בהתאם להמלצות על מנת לקבל צו 

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

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

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

 

החברה קיבלה החלטה לצאת בהליך תחרותי  2020ביחס לאירועים שלאחר המאזן, במהלך חודש פברואר 

לבחירת מנהל השקעות נוסף שיצטרף למנהל ההשקעות הנוכחי לניהול של כשליש מתיק ההשקעות הנוכחי 

 ון למועד הדוח, החברה נערכת לתחילתו של ההליך. של הקרנות. נכ

 

במהלך חודש ינואר קיבלה החברה פניה מקדמית ממשרד החשב הכללי במשרד האוצר במסגרתה, 

ואילך וזאת לשם  1990התבקשה החברה להמציא נתונים של עמיתים שיצאו לשנת שבתון החל משנת 

ו כספי עלות פנסיה תקציבית בשנת שבתון. בחינת האפשרות שאותם עמיתים או גורמים אחרים ישלמ

 החברה דחתה את דרישותיה הבלתי מבוססות של המדינה . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 :כספי מצב 9.1

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

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

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

 הון עצמי: 9.2

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

עצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה , ההון ה2012-קרן פנסיה(, התשע"ב  אוקופת גמל  

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

 מפעלית.

 עודף כספי 9.3

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

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

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

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות

 

חון את נושא העודף כאמור  והסיבות להצטברותו הוחלט לב 30.5.2012בישיבת החברה מיום 

(, אשר הגיש את  ממצאיו לחברה EYבקרנות. לשם כך התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני )

 . 2015במהלך שנת 

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

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

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

 בפני הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. 

 

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

 כדלקמן: החברה דירקטוריון בפני להמליץ

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

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

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

 החלוקה מנגנון שייקבע לאחר. החלוקהקביעת מנגנון  לעניןחיפוש ובחירת גורם מקצועי מתאים 

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

 

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

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

  מול הגורמים המתאימים.

 



 

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

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

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

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

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

לביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. קודם לפנייה לבית המשפט, פנתה הנהלת 

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

 שריג. המתיר את ביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת

 עתירת הקרנות הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.  28.1.2020ביום 

 . ₪ מיליוני 812-של סך על עומדת  31.12.2019 ליום הכספי העודף יתרת

 הינם כספי איזון אקטוארי.₪ מיליוני  52זה, סך של  סכום מתוך

 

  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

"ח. ש אלפי 2,964: הן 31.12.2019שהסתיימה ביום חודשים  ארבעה של  לתקופההכנסות החברה  סך
 -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםנובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים  והן

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

תיכוניים, קרן השתלמות למורים מש"ח  אלפי 2,734של  הכנסות סךל הכנסות דמי הניהול מתפלגות
 קרן השתלמותמ הינןש"ח  אלפי 230)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול --מורי סמינרים ומפקחים

 .מקוצר סלולמ --תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלמורים 

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

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

 .המנוהלים הנכסים ליחס בהתאם הפעילים המסלולים בין ובקרנות, הקרנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :וכלליות  הנהלהירוט הוצאות פ הלןל .א

  

חודשים   4לתקופה של 
 31שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 
  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט 

 

  
2019 2018 

   
2019 

 

  
 באלפי ש "ח

  
 באלפי ש "ח

 
 1618 1,697 דמי תפעול         

   
4,928 

 248 267 השתתפות בהוצאות ניהול השקעות 
   

769 
 * 230 230 בהוצאות שכר ונלוותהשתתפות  

  
699 * 

 12 - דמי ניהול תעודות סל צד קשור

   

12 

השתתפות בהוצאות דמי גמולים לדירקטור חיצוני  
 50 59 וחברי ועדות *

   
158 

 15 13 הוצאות לחברה מצטטת 
   

43 
 20 34 השתתפות בהוצאות ביטוחים הנהלה 

   
65 

 230 275 השתתפות בהוצאות מקצועיות 
   

740 
 32 34 השתתפות  בהוצאות מנהל סיכונים 

   
106 

 17 26 השתתפות בהוצאות בקר השקעות 
   

58 
 33 30 השתתפות בהוצאות ניהול מערכות מידע 

   
97 

 25 25 השתתפות בהוצאות קצין ציות 
   

86 
 117 89 השתתפות באחזקת משרדים שכ"ד ותקשורת 

   
261 * 

 17 10 דיוורהשתתפות בהוצאות 

   

60 
 * 14 4 השתתפות בהוצאות אחזקת רכב 

  

19 * 
 77 76 השתתפות בהוצאות מיכון מערך השתלמות 

   
229 

 2 62 השתתפות בהוצאות פחת והפחתות 
   

134 * 
 31 31 השתתפות בהוצאות חיתום הלוואות

   
54 

 
         

  
2,962 2,788       8,518 

  
 
 מויין מחדש. *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ומשפטי מקצועיייעוץ  הרכב  .ב

    

חודשים   4לתקופה של 
 31שהסתיימה ביום 

     בדצמבר 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט  31

    2019 2018       2019 

 באלפי ש "ח     באלפי ש "ח    
                

 89       26 43 ייעוץ משפטי

 191       51 62 ביקורת פנים

 112       56 51 נותביקורת חשבו

 238       77 90 ניהול כספים

 16       3 5 יועץ סוקס

 94       17 24 ייעוץ מקצועי אחר
                

    275 230       740 

 

 

 

 פרטים נוספים: .ג

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

הדוח  בתקופתות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר בהוצאות המשותפ

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

 ש"ח אלפי 1,249של הסתכם לסך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות  ריכוז .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 10.1

 31.12.2019 31.12.2018 31.8.2019 

    

    :עמיתים חשבונות מספר

 50,507 49,618 50,891 פעילים

 23,239 25,333 25,968 פעילים לא

    

)באלפי  נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש

   

 4,518,346 3,248,958 4,461,519 פעילים

 1,757,343 2,541,339 2,058,439 פעילים לא

    

)באלפי  תוצאתיים םנתוני
 "ח(ש

   

 עבור משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים

10,535 8,813 23,192 

 556,101 180,095 183,192 תקבולים מדמי גמולים

 2,900 4,024 3,489 דמי גמולים חד פעמיים

 4,059 874 192 לקרן צבירה העברות

 (137,412) (52,675) (51,929) מהקרן צבירה העברות

    

    

    :תשלומים

(120,983)  פדיונות  (126,853) * (290,004) 

 (81,978) * (24,267) (23,956) אחרים

 על)הפסדים(  הכנסות עודף
 153,696 (263,412) 250,424 לתקופה הוצאות

    

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי 

   

 8,518 2,788 2,964 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול מיד שיעור
    )באחוזים(: מנכסים

 ולא פעילים פעילים
 קרן 0.14-רגילה קרן

 0.12- מקוצרת

      0.15-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.12 

 קרן      0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

    

 
 מחדש.הוצג * 

 

 

 

 



 

  פעילים לא עמיתים בדבר מידע 10.2

 
 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין  10.3

 

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

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

י הניהול שרשאית ל שינוי בשיעור דמכמפורט בטבלה שלעיל. בתקופת הדוח לא ח 2012-תשע"ב

 החברה לגבות על פי הוראות הדין. 

  מידע על משתלמים 10.4

  
ארבעה בתקופה של 

חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

בתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

  2019 2018 2019 

 783 747 726 מספר משתלמים

 81,978 24,267 23,956 תשלומים למשתלמים )באלפי ש"ח(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2019 31.12.2018 31.8.2019 

    נותקי קשר:חשבונות מ

 1,882 1,812 1,911 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

95,093 83,315 86,583 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 )באלפי ש"ח(

44 56 118 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 קרן 0.14-רגילה קרן שנגבו מנכסים

 0.12- מקוצרת

      0.15-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.12 

 קרן      0.14-להרגי קרן
 0.12- מקוצרת

 
 קרנות השתלמות 

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

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
הצבורה  לשנה מהיתרה 2% עד

 בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות 

 אין אחר



 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון 10.5

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

, למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנוני הקרנות במסגרתה התבקשה הממונה לאשר 2017

 את השינויים המפורטים להלן: 

המסלול  ת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון קרןהוספ – נוסף הלכה מסלול הוספת .1

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

 ההלכה מסלולהממונה הוצע כי  תגובתנוספת של עובדי הוראה שומרי הלכה. בהמשך ל

של מסלול  " ושמוקרן השתלמות למורים מסלול אג"ח מדינה ונגזרים" ייקרא החדש

ההלכה הקיים ישונה ל"קרן השתלמות למורים וגננות מסלול הלכה א'". בנוסף, ביקשה 

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

 20לפי סעיף  – הרגיל המסלול קרן בתקנון להשתלמות ליציאה המקסימאלי הגיל הוספת .2

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

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

. 63מנת לוודא קיומו של תנאי זה מגבילות החברות את גיל היציאה להשתלמות לגיל 

 קרן המסלול הרגיל.  חברה הוסיפה הבהרה לענין זה בתקנוןה

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות ןתיקו .3

 

החברות המנהלות בתהליך מול רשות שוק ההון לתיקון התקנון כאמור, ובמסגרת זו ביום 

הוגשה הבקשה לתיקון התקנון פעם נוספת. נכון למועד הדוח, טרם התקבל אישור  25.11.2019

 הממונה לתיקון תקנוני הקרנות.

 

 בהרכב הדירקטוריון וועדותיו שינויים  .11

כדירקטור בחברה. נכון למועד אישור הדוחות  כהונתותקופת סיים מר משה שגיא את  14.3.2019ביום 
לא התקבלה מאת המדינה הודעה על מינוי דירקטור אחר מטעמה והדירקטוריון פועל בהרכב חסר עקב 

, ווליוביץ חדוההחברה את הגב'  כך. מאחר ומר שגיא שימש כדירקטור חבר ועדת ביקורת, מינתה
 .שגיא מר של במקומו ביקורת ועדת חברת לתפקיד גם, המדינה מטעם כדירקטורית המכהנת

 

 שינויים רגולטורים בתקופת הדוח  .12

 

, בחוזרים, הנחיות בחקיקת המשנה ,במהלך תקופת הדוח לא פורסמו עדכונים מהותיים בחקיקה

 .בהרות הממונהוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 םונהלי לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

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

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

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

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

 בהוראות אלו.

 

 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של   2019בדצמבר  31כוסה המסתיימת ביום במהלך התקופה המ

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

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

 
 
 
 

 2019 בדצמבר 31ליום  ביניים וחות כספייםד
 בלתי מבוקרים
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חברה  תיכוניים, מור סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
 מנהלת בע"מ 

 
 2019 בדצמבר 31ליום ביניים דוחות כספיים  

 בלתי מבוקרים
 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

  עמוד

 סקירהדוח  3

 על המצב הכספיביניים  ותדוח 4

 רווח והפסדעל ביניים  ותדוח 5

  

 ביניים באורים לדוחות הכספיים 6-8
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 חברה מנהלת בע"מ תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות

 
 והפסדעל הרווח  ביניים ותדוח

 

  

לתקופה של ארבעה חודשים 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה 

 באוגוסט 31ביום 

  2019  2018   2019 

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 בלתי מבוקר  באור
בלתי  

 מבוקר
 

 מבוקר 

        

        

         הכנסות

         

 8,518   2,788  2,964  6 דמי ניהול

         

 8,518   2,788  2,964   סך כל ההכנסות

         
         הוצאות

         
 8,518   2,788  2,962   הוצאות הנהלה וכלליות

 -   -  2   הוצאות מימון

 8,518   2,788  2,964   סך כל ההוצאות

         

             

 -     -   -    לתקופהרווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 חברה מנהלת בע"מ תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלמות למורים השת קרנות

 
 2019 בדצמבר 31ליום  ביניים באורים לדוחות הכספיים

 
 כללי – 1באור 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

מטרתה, מתן  - סלול רגילמ-קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל  אפשרות לעובדי הוראה לצאת להשתלמות.

 בתנאים הבאים:
 ת הקרן. נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנו -
 שיעור של חצי משרה ומעלה, או לפחות שליש משרה אם זו עבודתם היחידה.במועסקים  -
 .שנים 55 -גילם מתחת ל -
  אחרת. לעובדי הוראה חברים בקרן השתלמות אינם  -
 

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

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

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

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

 

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

בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי  הקרנותאת  מחייבתלכך, החברה 
 קבע על פי הוראות הדין.נש

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

 
 2019בדצמבר  31ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( כללי – 1באור 

ם, מורי במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים תיכוניי .ח
קבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל תמסלול רגיל, -סמינרים ומפקחים

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

תידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר לבצע שינויים ע
 השלמת הבדיקה האקטוארית. 

 
 31.8.2013וכן ליום  31.12.2008הקרן ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור ליום 

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

  .24.12.2018ון בתאריך דירקטוריואושר ב 31.8.2018ליום 
 

דוחות על השינויים בהון  בדברלא ניתן מידע  2019 בדצמבר 31ליום ביניים בדוחות הכספיים  .ט
ידע זה בשל אופייה השונה של וזאת בהעדר משמעות למ ודוחות על תזרימי המזומנים,

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

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

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

)להלן: "הדוחות  2019באוגוסט  31שהסתיימה ביום  ולשנההדוחות הכספיים ליום 
 השנתיים"(. 

 24 -בתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 
 .2020 רבפברוא

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.

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

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

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

 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

יים אלה, הינה המדיניות שיושמה המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים בינ
 בדוחות השנתיים.

 
 
 

 מגזרי פעילות-4באור 

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

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

 השתלמות.
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 חברה מנהלת בע"מ תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםשתלמות למורים ה קרנות

 
 2019 בדצמבר 31ליום ביניים באורים לדוחות הכספיים 

 
 הון עצמי ודרישת הון – 5באור 

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

עצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש , ההון ה2012-ע"ב קרן פנסיה(, התשאו  של קופת גמל 

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

 .ענפית המנהלת קופת גמל

 
 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 :ההרכב .א
 דמי ניהול מצבירה:

 

 

  

חודשים  ארבעהלתקופה של 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה 

 באוגוסט 31ביום 

  2019  2018   2019 

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 מבוקר   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

        

        
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 2,564  2,734  סלול רגיל מ -סמינרים ומפקחים
 

 7,867 
יים, מורי קרן השתלמות למורים תיכונ

 224  230  סלול מקוצרמ-סמינרים ומפקחים
 

 651 

        

 8,518   2,788  2,964   סך כל ההכנסות

         
 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

ניהול לפי דמי  רשאית לגבותגמל ענפית  החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת .1

כספים הצבורה בחשבונו של מיתרת הלשנה  2%לשיעור של בכפוף הוצאות שהוציאה בפועל ו

 .כל עמית

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

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

 .הנכסים המנוהליםשאינן ניתנות לייחוס, מחולקות בין הקרנות ובין המסלולים בהתאם ליחס 

 

 

 

 

 

 


