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 מבוא
 הגדרות  .א

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

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

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

  "האוצראגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד  -"אגף שוק ההון. 

  "הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר  -"הממונה. 

  "5005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה  -"חוק קופות גמל. 

  ניהול קופות לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו  -"תקנות מס הכנסה" "תקנות קופות הגמל" או

 .7944–גמל(, תשכ"ד 

  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות  -הניוד" "תקנות

 .5008-ח, תשס"גמל(

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

  "וכן חוקים, תקנות, צווים, דינים, קופות גמל, תקנות קופות הגמל,  חוק -"ההסדר התחיקתי

(, הנחיות מחייבות על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר רי הממונהחוזרים )לרבות חוז

  .תבתוקף מעת לע כפי שיהיוונהלים החלים על קופות גמל 

 

 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  7948 –פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

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

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

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

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

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

בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה, , אשר הסתמכה החברה

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 

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

, 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

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

 המובא בדוח זה. 
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א' לחוק 35פי הוראות סעיף -להסרת ספק אין באמור בפסקה זו לעיל, כשלעצמו, כדי להוות הגנה על

בדבר מידע צופה פני עתיד ובמקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור,  7948 –תשכ"ח ניירות ערך 

 . יצוין הדבר באופן מפורש

 

ר במסגרתו מקובלים מונחים מקצועיים הינן בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אש החברהפעילויות 

. 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.  החברההובא תיאור עסקי 

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

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

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

  ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד  .א

 

  כללי .1

 (.  550058390)מס' חברה:  7945התאגדה בישראל כחברה בע"מ בשנת  החברה 

מסוג קרן השתלמות:  החברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל  7.7.5077החל מיום  

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

 ("הרגיל המסלול

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

 ("המקוצר המסלול"קרן 

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

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

או מוכרים  רשמייםשהם מוסדות חינוך תיכוניים וסמינרים הוראה בבתי ספר פתוחה לעובדי 

 בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.

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

 בחברה. באמצעי השליטה ומרכז השלטון המקומי מחזיקים ישראל

 להלן תרשים מבנה האחזקות בחברה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, 
מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת 

 בע"מ

מרכז השלטון 
 75.5%המקומי 

 מדינת ישראל
31.5% 

הסתדרות המורים 
 בישראל

50% 

תאגידים בהם 
הסתדרות המורים 

 55%-מחזיקה ב
מאמצעי 

השליטה/מכוח 
ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן

 כאלה

בהם מרכז  תאגידים
השלטון המקומי 

 55%-מחזיק ב
מאמצעי 

השליטה/מכוח 
ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן

תאגידים בהם מדינת 
-ישראל מחזיקה ב

מאמצעי  55%
השליטה/מכוח 

ההצבעה/מהסמכות 
למנות דירקטורים 

וקופות הגמל 
 שבניהולם, באם ישנן
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 שינוי מבני

הושלם הליך שינוי מבני של החברה במסגרתו הופרדו נכסי הקרנות מהחברה וזו  37.75.5070ביום 

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

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

)ו( לחוק קופות הגמל, 84מהלך זה נעשה בהתאם להוראת סעיף . ןוהתחייבויותיה ן, נכסיהנותהקר

 השינוי המבני ביצוע, אישור רשות המסיםעל פי  נהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.לולחוזרים ו

 ווה אירוע מס. ילא ה

נים תקנוכן, ת והאסיפה הכללית תקנון חדש לחברה המנהלבמסגרת השינוי המבני אושר על ידי 

אושרו על ידי בנאמנות על ידי החברה. מסמכים אלה קרנות ההשתלמות המנוהלות ל יםחדש

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

עבור עמיתים  זכויותביחס להסדרת תקנוני הקרנות יצוין כיקרן המסלול הרגיל משמשת כקרן 

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

בשיעורי ההפרשות והחיסכון, בתקופות החיסכון, ברציפות ו/או פגיעה  שינויללא נותרו כשהיו, 

הוראות הזכויות, בזכויות למשיכת כספים וליציאה להשתלמות, למעט שינויים העשויים לנבוע מ

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

, חשבונות 5077בינואר  7החל מיום הממונה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, על פי הנחיות 

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

 

בזכויות העמיתים כתוצאה מהשינוי המבני ושינוי תקנון התוכנית אגב אין שינוי בקרן המקוצרת, 

 השינוי המבני.

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

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

 

 ות המתייחסות לקרנות ההשתלמותהתפתחוי

 אקטוארי איזון מנגנון

הממונה את השינוי המבני וההפרדה בין נכסי החברה ונכסי הקרן, התבקשה  אישורכחלק מ

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

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

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

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

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

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

 מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית.

או  חברהב כלשהות משינוי ונובע ןאינ לעיל האמורות ותמבקשת להבהיר כי הדריש חברההנהלת ה

 לשם לעת מעת פעלה החברה. הממונה דרישת, אלא בשל סדרםממשיכים להתנהל כבעסקיה, ה

הקרן ליום  נכסי על בוצעה בקרן אחרונה אקטוארית בדיקה. כאמור אקטוארית בדיקה ביצוע
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הצביעו על עודף אקטוארי בקרן ועל יכולתה של הקרן לעמוד  הבדיקה ממצאי. 31.8.2013

לחייב את החברה  כוונתה על הממונה ההודיע הדוח תקופתבהתחייבויותיה כלפי עמיתי הקרן. ב

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

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

 .2017אשר יושלם בתחילת  31.8.2016החברה החליטה על עריכת דוח אקטוארי ליום 

 

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

רוק, כינוס נכסים לא התקיימו בחברה הליכי פי,שלא במהלך העסקים הרגיל בהיקף מהותי נכסים

 . ות מיזוגי קרנותותיים, לרבהליכי מיזוג או רכישה מה או הסדר נושים ואף לא בוצעו

 כספי עודף                

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

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

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

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות

 

לבחון את נושא העודף כאמור לעיל והסיבות  30.5.2012החברה החליטה בישיבתה מיום 

הגיש את   אשר (  EY)להצטברותו בקרנות. לשם כך התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני 

  .2015ממצאיו לחברה במהלך שנת 

הדירקטוריון מינה צוות מצומצם שידון בנושא העודף הכספי. הצוות כולל את מנכ"ל הקרן, מר 

, גברת יפה בן דוד, דירקטורית מטעם הסתדרות המורים וגברת דפנה ורנר, לנדסברגפסח 

דירקטורית מטעם המדינה, אשר יפעלו בלווי של סמנכ"ל הכספים והיועמ"ש. הצוות נועד לבחון 

ת העומדות בפני הקרן בנושא העודף הכספי ולהביא בפני הדירקטוריון את את האלטרנטיבו

 המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. נכון למועד הדוח טרם הושלמה הבחינה. 

 ₪.מיליוני  670 סך על עומדת 31.8.2016 ליום הכספי העודף יתרת

 

 

 לעמיתים הלוואות

בכפוף למגבלות הקבועות ₪ אלף  25מירבי של הלוואות קופה בסכום  ןלעמיתיה הקרנות מעניקות

 בנהלי הקרנות ובהוראות הדין. 

בתקופת הדו"ח פרסמה הממונה על שוק ההון תיקון לחוזר גופים מוסדיים "כללי השקעה החלים 

חדשות הנוגעות  במסגרת התיקון נוספו לחוזר הוראותהתיקון"(. "על גופים מוסדיים" )להלן: 

נות על ידי קופות גמל. לפירוט נוסף אודות הוראות התיקון לחוזר ראה למתן הלוואות קופה הנית

 לפרק ג' לדוח עסקי התאגיד. 4סעיף ד'

החלה החברה להיערך להסדרת יישומן הראוי של ההוראות החדשות. לפיכך,  2016בחודש יולי 

 2016פרסמה החברה הודעה באתר החברה לפיה שירותי מתן ההלוואות יוקפאו החל מחודש יולי 

צופה ששירותי מתן ההלוואות יחודשו בתחילת שנת  החברה ועד להשלמת ההיערכות כאמור. 

2017.  



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

 

 

   פעילותתחום  .ב

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

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

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

  מקוצר.

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

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

 .בפועל הוצאות בסיס על המחויבים

 

  החברה ועסקאות במניותיהבהון  השקעות  .ג
 

  החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

 האחרונות. בשנתייםלא בוצעו שינויים בהון החברה 

 

 דיבידנד חלוקת     .ד

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

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

 יכולת לחלק דיבידנד. 

 

 

 



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

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות –חלק ב' 
  

   
 ושירותים מוצרים .א

 

 הקרנות הכלולים בתחום הפעילות  סוגי .1

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

 הדוח בניהולה של החברה שתי קרנות השתלמות: 

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

 העלהספר  בבתיעובדי הוראה למיתי הקרן הינם ע קרן השתלמות ענפית כהגדרתה בחוק קופות גמל.

או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או  רשמייםשהם מוסדות חינוך  ., מורי סמינרים ומפקחיםיסודיים

 משרד ממשלתי אחר. 

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

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

 11.11%, 44.44%שנים. בתקופת ההשתלמות משלמת הקרן לעמיתיה מענק חודשי בשיעור של  8או  1, 4

ממוצע במשך כל פי שיעור המשרה השנות חסכון בהתאמה, ועל  8או  1, 4, לפי ניצול של 88.88%או 

. השתלמותתקופת החיסכון. חישוב סכום המענק מבוצע בהתאם לרכיבי השכר ערב היציאה לשנת 

ההסכמים הנוכחיים והעתידיים ובעקבות הרפורמה במערכת החינוך בחנה הנהלת החברה את  לאור

ובה ג בחישוב, וההשלכות על גובה המענק החודשי ובמסגרת זו קבלה החלטה לפיה עד לשנת תשע"

המענק החודשי שמקבל עמית היוצא להשתלמות תבוא לידי ביטוי באופן יחסי אותה תוספת לשכר 

 האינטרנט באתר פרסמה החברה הנהלת", ככל שקיבל. ותמורה עוזשקיבל העמית בהתאם לרפורמת "

 העמית עבור הקרן משלמת לתקנונה, בהתאם .האמור החישוב דרך על מפורטים הסברים  הקרן של

  :בנוסף למענק ההשתלמות ההשתלמות בשנת הבאים התשלומים את המשתלם

  ל הנהוג באוניברסיטאות בארץ, לפי היקף השעותהתשלום שכר לימוד עד לגובה שכ -שכר לימוד" 

 סכון.ישאושרו למשתלם/ת בתוכנית הלימודים ובהתאם לשיעור המשרה הממוצעת בתקופת  הח

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

לפי תעריף סטודנט או לפי תעריף מינימלי. החזר הסכומים נעשה  וינהלאומי. סכום דמי הביטוח 

 כנגד הגשת קבלות.

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

כולל הפרשה בגין פיצויי פיטורים. סכום החלקו של העובד וחלק המעסיק  - המקובל לקרן הפנסיה

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

 למשתלם/ת.

  החל  זכאית לדמי לידה שנת השתלמות מטעם הקרן וילדה,יצאה לעמיתה אשר  -תשלום דמי לידה

עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה  דשים לאחר תום השבתון.ועד עשרה חו במאי 54 -מתאריך ה

לדמי לידה  , זכאיתאו אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי מביטוח לאומי בסכום כלשהו

זכאית מקרן  ההייתים להם ילידה המקסימלהלהשלמה יחסית עד לגובה דמי  חלקיים או

את מלוא דמי הלידה להם הייתה משרה בשנת השבתון תקבל  7/3ההשתלמות, אך אם עבדה 

מביטוח לאומי עקב  קיבלה העמיתהדמי הלידה שזכאית מבלי שקרן ההשתלמות תנכה את 



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

יחושב ע"פ שלושת המענקים  לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות החזר דמי עבודתה הנוספת.

 האחרונים שלפני תקופת הלידה.

  חודשים מתום  3ך ירות מילואים תותשלום לעמית הנקרא לש -תשלום בגין שירות מילואים

 לא קיבל משכורת או גמול או תמיכה כספית ממקור אחר.העמית מידה וב תקופת ההשתלמות,

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

בהתאם להוצאות הנסיעה ממקום  ונהיסכום ההחזר  כאים לתמריצים.זו עדיפות לאומית באזורי

ביחס להיקף ההשתלמות ושיעור המשרה  וינההמגורים למוסד הלימודים הקרוב. שיעור ההחזר 

 ע"י משרד החינוך. מומןהממוצעת. החזר ההוצאות מ

 

זכות המשתלמים לקבלת  בתקנוני הקרנות עוגנה 7.7.5077החל מכניסת השינוי המבני לתוקף, ביום 

לחשבונם. ההחזר משולם לעמית לאחר לאחר תשלום כל הוצאות שנת ההשתלמות  שתיוותרהיתרה 

 השלמת תשלום כל ההוצאות הקשורות בשנת השבתון.

 

 תנאי הצטרפות למסלול הרגיל 

 עובדי הוראה רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: 

  הקרן.  תקנוןנכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי 

 שנים 55 -תחת לגילם מ. 

 .אינם חברים בקרן השתלמות אחרת למורים 

 

 הפקדת כספים

משכרו החודשי של עובד ההוראה  4.5%הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע"י ניכוי בשיעור 

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

 והינמתשנ"ד האפשרי החל )היקף ההפקדה  מהשכר 75.4% ונהישיעור ההפקדה החודשית הכולל לקרן 

 משרה(. 700%משרה. עד תשנ"ג היקף ההפקדה היה עד  750%עד 

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

 ידי המעסיק באמצעות משרד החינוך.

 

 

  מסלולי השקעה

 ההשקעה הקיימים בקרן המסלול הרגיל: להלן פירוט מסלולי

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

 .485מס הכנסה 

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

 .5031מס הכנסה 

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

 .5038מס הכנסה 



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

 "חאג מסלול

 ."חאג מסלולקיימים בקרן שלושה מסלולי השקעה ביניהם,  5075החל מחודש פברואר 

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

   שנים לפחות.  50עמית שמימש את זכותו ליציאה לשנת השתלמות על פי הוראות תקנון זה וגילו

 . שנים 55 –העלאת גיל ההצטרפות ל  את 30.4.5073וביום  7.3.5075אישר ביום  הדירקטוריון

 .עמית שפרש לגמלאות  

רת כספים ח לא יהיו רשאים לצאת לשנת השתלמות. למען הסר ספק, ית"העמיתים במסלול אג

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

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

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

יזכו את העמית אך ורק כספים הצבורים  אחר. לעניין הזכאות להשתלמות, ח למסלול השקעה"גא

 עבורו ברציפות במסלול הכללי ו/או במסלול הכשר.  

 

 שערוך חשבונות העמיתים

, חשבונות העמיתים 7.7.5077-, החל מהחברה והחלטת דירקטוריון על פי הנחיות אגף שוק ההון

 4%)ולא בצמוד למדד בתוספת  בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול משוערכים

סכון הינו לפני ניכוי כל מס, אם י, שווי החדירקטוריוןבהתאם להחלטת ה .כפי שהיה מקובל קודם לכן(

   וככל שיחול על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.

 

קרן המסלול המקוצר . מקוצר מסלול – נרים ומפקחיםתיכוניים, מורי סמי, למורים השתלמות קרן

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

גם בקרן זו  מורים במשרה חלקית בשנת שבתון(.ו 55)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  המסלול הרגיל

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

 

 הפקדות כספים

משכרו החודשי של עובד ההוראה   5.5%הפקדות הכספים לקרן ההשתלמות מתבצעות ע"י ניכוי בשיעור 

 על ידי המעסיק. 1.5%והפרשה חודשית בשיעור 

 תקופת חסכון להשתלמות ומשיכה 

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

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

את כל חסכונותיו בפטור ממס עובד הוראה לקבל  רשאישנות חיסכון  4בתום  .תקנון הקרןלהוראות 

 לכל מטרה . לרבות תשלומי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול

 

 מסלולי השקעה

 להלן פירוט מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן המסלול המקוצר:       

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

 .585מס הכנסה 



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

אישור  מספר -הלכהמסלול – מקוצרמסלול  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, למורים השתלמות קרן

 .5047מס הכנסה 

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

 .5045מס הכנסה 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון

ולאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה לתיקון תקנוני הקרנות, הוגשה  5075בחודש דצמבר 

 עריכת השינויים המפורטים להלן:  הקרנות במסגרתה התבקשולמשרדי הממונה בקשה לתיקון תקנוני 

נוסח  - הרגילהמסלול  -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים , למורים השתלמות קרן תקנון .7

התקנון עודכן והוראותיו הותאמו לאופן ניהול הקרן בפועל ולהוראות ההסדר התחיקתי. 

ביטול התנאי  הגדרת "עובד הוראה" על ידיתיקון : במסגרת זו נעשו, בין היתר, התיקונים הבאים

לפיו עובד הוראה הוא מי שעובד במחצית משרה לפחות או בשליש משרה אם זו עבודתו היחידה 

שנים לאחר סיום שנת  3טול הסיפא של ההגדרה העוסקת בהתחייבות להמשך עבודה למשך וכן בי

השתלמות; התאמת שמות מסלולי ההשקעה הקיימים בתקנון המסלול הרגיל ומדיניות ההשקעה 

"מסלולי השקעה בקופת גמל" )להלן: "חוזר  5075-9-1שלהם להוראות חוזר גופים מוסדיים 

, לפיו במקרה של גירעון אקטוארי בקרן תהיה פגיעה 78.5יף "(; מחיקת סעהשקעה מסלולי

לתקנון בנוגע להוראת  51בשיעור ההפקדות לפנסיה של אוכלוסיית הפנסיונרים; מחיקת סעיף 

 מוטבים ופטירת עמית ואימוץ הוראות התקנון התקני בנושאים אלה. 

נוסח  - המקוצר סלולהמ -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים , למורים השתלמות קרן תקנון .5

התקנון עודכן והוראותיו הותאמו לאופן ניהול הקרן בפועל ולהוראות ההסדר התחיקתי. 

סעיף ההגדרות; התאמת שמות מסלולי  תיקוןבמסגרת זו נעשו, בין היתר, התיקונים הבאים: 

ההשקעה הקיימים כיום בתקנון המסלול הרגיל ומדיניות ההשקעה שלהם להוראות חוזר מסלולי 

עמית,  תפטיר בעתלתקנון העוסק בהוראת מוטבים וחלוקת כספים  9השקעה; מחיקת סעיף 

 ואימוץ הוראות התקנון התקני בנושאים אלה. 

הממונה על שוק ההון במשרד האוצר לביצוע השינויים המתוארים  התקבל אישור 4.7.5074ביום 

 לעיל בתקנוני הקרנות.

 
 
 

 מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע של קרנות ההשתלמות .2

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

 של מוצריה.

 

 של החברה בשווקים העיקריים שינויים מהותיים הצפויים בחלקה .3

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

ק קופות גמל שהתקבל בתקופת ברמת ההפקדות השוטפות. עם זאת, ראוי לציין כי בעקבות תיקון לחו

אשר  –קופת גמל להשקעה  –מוצר חיסכון חדש  הדוח, נפתחה בפני גופים מוסדיים האפשרות לנהל



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

נכון למועד הדוח אין באפשרות החברה לצפות את אך  ;ר לחוסכים אפיק חיסכון הוני נוסףמאפש

  על פעילותה של החברה.ה של קופת הגמל להשקעה השפעת כניסת

 

 מוצרים חדשים .4

  מוצרים חדשים.  הפעילה לא , החברהבשנת הדוח

 

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז .5

 

 תשע"ד תשע"ה תשע"ו 

    :עמיתים מספר

 59,014 58,154 59,555 פעילים

 74,745 71,749 78,577 פעילים לא

    

    :עמיתים חשבונות מספר

 44,548 45,445 45,058 פעילים

 78,318 50,503 53,417 פעילים לא

    

)באלפי  נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש

   

 5,831,989 3,084,881 3,040,751 פעילים

 5,545,349 5,713,850 5,319,833 פעילים לא

    

)באלפי  תוצאתיים נתונים
 "ח(ש

   

 עבור משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים

50,414 79,305 50,941 

  415,534  504,450  573,101 גמולים מדמי תגמולים

  7,955  437  799 לקרן צבירה העברות

 (17,954) (81,935) (83,158) מהקרן צבירה העברות

    

    

    :תשלומים

 (553,490) (544,147) (549,919)  פדיונות

 (10,395) (13,114) (48,597) אחרים

 על)הפסדים(  הכנסות עודף
  410,595  87,178  41,415 לתקופה הוצאות

    

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
    "ח(:ש)באלפי 

  8,475           1,843          8,004 פעילים ולא פעילים

    



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

 תשע"ד תשע"ה תשע"ו 

 מהפקדות שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי 

   

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים(: מנכסים

   

      0.75-רגילה קרן פעילים
 0.73- מקוצרת קרן

      0.75-רגילה קרן
- מקוצרת קרן
0.75 

 קרן      0.71-רגילה קרן
 0.75- מקוצרת

      0.75-רגילה קרן פעילים לא
 0.73- מקוצרת קרן

      0.75-רגילה קרן
- מקוצרת קרן
0.75 

 קרן      0.71-רגילה קרן
 0.75- מקוצרת

    

 ישירות הוצאות שיעור
    )באחוזים(: ממוצע

 של ומכירה קניה עמלות
 ערך ניירות

0.03 0.05 0.05 

 של שמירה דמי עמלות
 - - - ערך ניירות

 - - - סחירות לא השקעות בגין

 0.04 0.7 0.01 חיצוני ניהול עמלות

 - - - אחרות עמלות

 0.01 0.08 0.01 מוגבלות הוצאות

    
 

  פעילים לא עמיתים בדבר מידע .5.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשע"ד תשע"ה תשע"ו 

    חשבונות מנותקי קשר:

 1,340 5,095 4,557 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

740,351 574,345 347,073 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 )באלפי ש"ח(

539 379 598 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 קרן      0.75-רגילה קרן שנגבו מנכסים

 0.73- מקוצרת

      0.75-רגילה קרן
- מקוצרת קרן
0.75 

 קרן      0.71-רגילה קרן
 0.75- מקוצרת



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

 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין  .5.2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בפועל ןעל פי הוצאותיה גובות דמי ניהולת אשר וענפי ותקופהחברה  היא חברה מנהלת של 

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

בתקופת הדוח לא חל שינוי בשיעור דמי הניהול שרשאית  כמפורט בטבלה שלעיל. 5075-תשע"ב

 החברה לגבות על פי הוראות הדין. 

 

 ושינויים שחלו בקרנות ההשתלמות  התפתחויות .6

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

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

 אצל המעבידים של העמיתים בקרנות.

 

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

ההון לאור ההתפתחויות בשוק ו, 5077מאז שנת רווחים לעמיתים על פי תשואת הנכסים בפועל 

להעברת כספים לקרנות אחרות בהיקף נחשפה הקרן הרגילה  נותתשואת הנכסים של הקר עלוהשפעתן 

אלפי ש"ח בתקופה המדווחת  705,598של  לסךהסתכמה  אחרות לקרנותשלא היה ידוע בעבר. העברה 

 ביום שהסתיימה בשנהאלפי ש"ח  95,485 של וסך הדוח בתקופתאלפי ש"ח  94,508של  סך לעומת

. הנהלת החברה פעלה למתן מענה לקבוצות עמיתים, בדרך של פתיחת מסלולי השקעה אשר 37.8.5074

 מתאימים למיטב ידיעתה לטעמיהם של אותם עמיתים. 

 בתיק המושגות התשואותמסלולי ההשקעה החדשים,  פתיחתהנהלה, היתרונות המושגים מעצם לדעת ה

באים לידי ביטוי בירידה המתמשכת הנגבים מעמיתי הקרנות,  הנמוכים הניהול דמי ושיעור ההשקעות

  .מהקרנות כספים העברות היקףשל 

מתמשכת   עלייההנהלת  החברה פועלת באופן קבוע לעידוד יציאת מורים לשנות שבתון מה  שמביא ל

 .בהיקפי התשלומים בגין יציאה להשתלמות 

 .לקרנות המצטרפים המורים במספר מגידול בעיקר נובע גמולים בדמיגידול מתמשך  

  תחרות .ב
החברה, ככל חברה מנהלת של קופות הגמל, חשופה לתחרות הגוברת בשוק על הזכות לניהול חשבונות 

 ובשירותים עמיתים. התחרות בתחום מתרכזת בתשואות, בגובה דמי הניהול, ברמת השירותה

 משלימים.

 
 קרנות השתלמות 

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

 

 הצבורה  מהיתרהלשנה  5% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  5% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם  5% עד

 לתנאים הקבועים בתקנות 
 אין אחר



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

 בענף. קרנות השתלמותבתחום קופות הגמל בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלות  פועלת הקרן

אשר באה לידי ביטוי באחוזי ניוד גבוהים יותר  הביטוח וחברות המנהלות החברות בין תחרותשוררת 

לציין כי אוכלוסיית המפקידים  ישעם זאת  יחד. בקרנותהיקף הצבירה  על מהותי איוםמבעבר, ויש בכך 

קבוצה ייחודית )שהרי, ההצטרפות לקרנות ההשתלמות פתוחה רק לעובדי הוראה בבתי ספר  הינה קרןב

או מוכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד  רשמייםיסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך 

 מקורותזו. יחד עם זאת,  אוכלוסייה בעבור אטרקטיבי חסכון מקור מהווה הקרן כן ועלממשלתי אחר(, 

 .ביותר מוגבלת אחרות מקופות העברות באמצעות, הקרנותהגיוס של 

 ,3.04%בשיעור של   הוא 37.8.5074  ליוםבמשק של החברה מתוך סך נכסי קרנות ההשתלמות  חלקה

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

 אחרות במשק. לקרנות השתלמות

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

 ארגון המורים העל יסודיים.

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

 אשרר באה לידי ביטוי בהיקפי העברות כלל בתי ההשקעות הפרטיים מהוות תחרות אשההשתלמות של 

 .האחרונות שלוש השניםב גברוהיקפיהן כאמור 

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

 בראש וראשונה לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת השתלמות(  – לחברה ייחודי פעילות תחום

 שאינו קיים בשום חברה מתחרה בתחום קופות הגמל.

 מערכות המיכון ושיפור באמצעות שיפור שיטות עבודה – תפעולית התייעלות. 

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

 ך מתן מענה יעיל ומקצועי ללקוחות החברה. לצור

 באמצעות מנהל ההשקעות בהנחיית ועדת וההשקעות.  –התשואות לעמיתים  שיפור 

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

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

 

  לקוחות .ג
 

 ,. לפיכךעובדים שכירים במעמד של ל ידי החברה מיועדות לעובדי הוראההקרנות המנוהלות ע .7

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

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

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



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

 מסך ומעלה 70%מהוות  מהם או/ו ממנו החברה שהכנסות לקוחות או/ואין לקוח  לחברה .5

 מסך ומעלה 7%עבורם מהווים  או/ו ם עבורושהנכסים המנוהלי לקוח ו/או לקוחות או יההכנסות

 . החברה ידי על המנוהלים הנכסים

  הלקוחות של והשימור ההתמדה הוותק בדבר מידע .3

 מסלול מקוצר   מסלול רגיל  

 תשע"ה תשע"ו   תשע"ה תשע"ו  

            

 70.51% 70.45%  1.54% 1.33% מהצבירה הממוצעת הפדיונותשיעור 

 48 41 עמיתי הקופהגיל ממוצע של 
 

45 45 

 8.83 9.57 וותק ממוצע של עמיתי הקופה
 

5.49 5.58 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלק
 

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  .א

 כללי .1.א

עבר שינויי הינו עתיר רגולציה וענף קופות הגמל בכללותו ותחום הפעילות של החברה בפרט 

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

בחוק קופות הגמל וכן בחוקים ותקנות בחקיקה ראשית  הוסדרה ת הגמלושל קופ ןפעילות

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

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

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

 וקנסות. 

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

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

חוזרים פרסם הממונה שורה של  . במהלך השניםוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצרש

 . ים את תחום הפעילות של קופות הגמלהמסדיר

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

 וחוק איסור הלבנת הון. 

 

   םטייפרוט עיקרי ההסדר התחיקתי הרלוונ .2.א

 

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

במסגרת חוק  .במסגרת "רפורמת בכר" אישרה הכנסת את חוק קופות גמל 5005ביולי  55ביום 

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

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

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

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

 

 "חוק הפיקוח על)להלן:  1891 –ננסיים )ביטוח(, התשמ"א חוק הפיקוח על שירותים פי

"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"

 נושאי משרה שונים בחברה. 

   

 2014-"דהתשעלחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו,  חוק

מטרתו של חוק זה הנו לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו 

לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לעניין זה )פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני(, באמצעות גוף משלם 



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

לם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי )חברה מנהלת/מבטח(, לרבות גוף המש

 .השתלמות קרנות על חלות אינן זה חוק הוראותהסכם המאמץ את חוק הגמלאות.   

 

 צווים ותקנות -חקיקה משנית   .3.א

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

 11.9.2014פורסם ביום 

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

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

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

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

 . 5075-5074: התקנות תכנסנה לתוקף בהדרגה  בשנים תחילה

 שהן ככל ,התקנות הוראות ליישוםלפעול  הורתה למתפעל החברה: החברה על השלכות

 .לפעילותה רלוונטיות

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

 29.6.2016יום פורסם ב

סיקים המעסיקים פחות מועד התחילה של התקנות ביחס למע נדחהבמסגרת הוראות התיקון 

 50וכן ביחס למעסיקים המעסיקים לפחות  (7.7.5071במקום ) 7.5.5078עד ליום  עובדים 50-מ

כי שיעור  הובהר . בנוסף(7.1.5074במקום ) 7.5.5071ליום  עובדים 700-עובדים אך לא יותר מ

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

 מהמערכת הבנקאית. 

 

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

 .התחילה

 

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

 פעילות את מסדירות, 7.7.5073 ביום לתוקפן ונכנסו 30.7.5075 ביום שפורסמו, התקנות

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

 .נותק עימם שהקשר עמיתים

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

 .7944-תשכ"ד

 

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

החלה החברה במעקב, זיהוי  5073. בכלל זה, החל משנת כךשם תהליכי עבודה מסודרים ל

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

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



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

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

 .5078החברה צפויה לדווח לממונה על השלמת ההליכים ביוני אחר נפטרים ומוטבים ידועים. 

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

 2.6.2012 מיום 2012-ב"התשע

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

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

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

 הגברומגבלות כמותיות הקיימות כיום וה הוסרו . בין היתר, ההשקעה מכללי חלק שונו, כן כמו

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

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

והקרנות של מבטח וניהול ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון  7944-תשכ"ד

, במטרה לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות בחלק 5007-התחייבויותיו(, התשס"א

מהמגבלות החלות על נכסי הגופים המוסדיים לצורך התאמה למצבי שוק משתנים ולשינויים 

 שיחולו בשוק ההון. 

 

 

מיום  2002 –ו(, התשס"ו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותי

 בדבר התנהלות הדירקטוריון וועדותיו  לרבות הוראותהוראות  התקנות כוללות :15.02.2002

בנושאים הבאים: תנאי הכשירות למינוי חברי הדירקטוריון וועדת ההשקעות והביקורת, הרכב 

הדירקטוריון וועדת הביקורת, הגבלות על מינוי דירקטורים, הוראות לתפקידו של יו"ר 

נושאים בהם מחויב דירקטוריון החברה לדון במסגרת והדירקטוריון, המניין החוקי בישיבות 

, ענפיות בתקנות נקבע כי הן יחולו גם על חברות מנהלות של קופות גמל פעילותו השוטפת.

  בשינויים מסוימים.

(, העברת כספים בין קופותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )

ניוד החיסכון את להסדיר מטרת התקנות )"תקנות הניוד"(  - 2009-ח התשס"

העברת הכספים בין קופות הגמל מסוגים שונים, התקנות מגדירות את כללי הפנסיוני. 

אופן הגשת הבקשה, מועדי העברה, הסכומים המועברים, איחורים בהעברה, אחריות 

תקנות נכנסו לתוקף ביום ביטוחית במקרה של העברה, איחוד ופיצול חשבונות ועוד.  ה

סדיים . אגף שוק ההון פרסם חוזר משלים לתקנות הניוד: חוזר גופים מו1.10.2009

תקנות הפיקוח על שירותים  טיוטת גמל"."העברת כספים בין קופות  2009-8-11

מיום  2016-)תיקון(, התשע"ו העברת כספים בין קופות גמל() פיננסיים )קופות גמל(

8.9.2016 

 ,העברת הכספים את הליך לשפר במסגרת טיוטת התקנות מוצע לבצע מספר תיקונים במטרה

ראוי  .כל חוסך לממש את זכות הבחירה שלול להגביר את התחרות בחיסכון הפנסיוני ולאפשר

המגבלה האוסרת על העברת כספים של עמיתים  את לבטללציין, כי בטיוטת התקנות הוצע 

נכון למועד הדוח  שלהם יתרת חוב לקופת הגמל בשל הלוואה שניתנה להם מטעם הקופה.

 תוקף.נכנסה ל טיוטת התקנות טרם



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

  

(, )משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(

התקנות קובעות ברירת מחדל לעניין סדר משיכת כספים : 14.3.2011מיום  2011-התשע"א

מקרן השתלמות ומאפשרות לעמית לבקש למשוך את הכספים מהקרן בסדר אחר מברירת 

ולאחריו החלקים  במסיםחדל, תחילה יימשך החלק החייב המחדל. בהתאם לברירת המ

 .74.4.5077הפטורים ממס. התקנות נכנסו לתוקף ביום 

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה, מכירה והחזקה של  טיוטת

 20165.24.מיום  2016-ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ו

להסדיר עקרונות  היא לתקנות הקיימות שמטרתם התקנות כוללת מספר תיקונים טיוטת

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

את תחום ההחזקה בניירות  כן, במסגרת התיקון מוצע להסדירחוץ עם צדדים קשורים. כמו 

ניירות  של וסליקה חזקהה עלהנוכחית הושמט האיסור  התקנות טיוטתמ ערך. יש לציין, כי

 איסורהעמיתים בחברה לניהול קופות גמל,  נכסיערך באמצעות תאגיד בנקאי המתפעל את 

 .59.1.5075 מיום הקודמת התקנות בטיוטת הוצע אשר

 

גופים  חוזר הדוחבתקופת  החברה לפעילות הרלוונטיותפירוט הוראות חוזרי הממונה  להלן . 4.א

 2.10.2015מיום  "תיקון –מדיניות תגמול בגופים מוסדיים "2121 31-8-2015מוסדיים 

תוקנו  בכלל זה ;5074שפורסם בשנת  הוראות משלימות להוראות חוזר התגמול התיקון קובע

לא יכלול רכיב  הדירקטוריון ור ויו"רתגמול דירקטכדלקמן:  שעיקרן ונוספו הוראות שונות

, ייקבע הדירקטוריון בלתי תלוי או יו"רדירקטור תגמול דירקטור שאינו דח"צ, ; משתנה

 באמצעות ייקבע ביחס לתגמול דח"צ הדירקטוריון בהתאם לחוזר תגמול דח"צים; תגמול יו"ר

גוף מוסדי לא יישא בעלות העסקה של עובד  ;תגמולהעל ידי ועדת  שיקבע מרבי הכפלה מקדם

וא חלק מאותה קבוצת או בעל תפקיד מרכזי בו בשל כהונתו בתאגיד אחר, לרבות תאגיד שה

אים ונסיבות מוסדי לקבוע במדיניות התגמול תנעל גוף  ;משקיעים אליה שייך הגוף המוסדי

 .ועוד סכומים ששולמו לו כרכיב משתנה בעל תפקיד מרכזי ישיב בהתקיימם

 

 תחילתן של הוראות חוזר זה מיום פרסומו.: תחילה

 התאימה את מדיניות התגמול שלה להוראות החוזר החדש. החברהעל החברה:  השלכות 

 

 1.11.2015מיום  "דוח תקופתי של חברות מנהלות" 32-8-2015חוזר גופים מוסדיים 

מטרת החוזר לעדכן את דוח תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון הכלולים בדוח התקופתי 

בדבר דיווח לממונה  חוזר הוראותובמבנה אחיד. בנוסף, קובע ה כך שיהיו ממוקדים, עדכניים

 כספיים של חברה מנהלת.הבמקרה בו התגלתה טעות מהותית בדוחות 

 

 .5075מהדוחות הכספיים לשנת תחילתן של הוראות חוזר זה : תחילה

להוראות החוזר  5075לשנת  התאימה את מבנה הדוח התקופתיהחברה השלכות על החברה: 

 . הבאיםוחות ותמשיך לעשות זאת גם בנוגע לד



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

 

ניהול נכסי  – 4פרק  –תיקון הוראות החוזר המאוחד " 34-8-2015חוזר גופים מוסדיים 

  13.12.2015מיום  "השקעה )ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול בחובות בעייתיים(

לאור מגמת הגידול שחלה בשנים האחרונות בהיקף ההלוואות המותאמות שנותנים גופים 

על ידי הממונה על שוק ההון ועדה לבחינת אופן השקעת גופים מוסדיים מוסדיים, מונתה 

בהלוואות מותאמות על מנת להציע הסדרה ודרכי עבודה שיהלמו את היקף הפעילות הגדל. 

בחוזר זה מובאים תיקונים למסגרת הממשל התאגידי הקיימת בהתאם להמלצות הועדה 

 . וועדת משנה לאשראיות בעייתיים מרכז חוב , ובכלל זה, מינוי ועדת אשראי פנימית

 

 .5074 במרץ 7 ביום החוזר הוראות של תחילתן: תחילה

אישר דירקטוריון החברה את ביצוע השינויים הבאים  59.5.5074 ביום: החברה על השלכות

במבנה מערך ההשקעות של החברה על מנת להתאים את מבנה מערך ההשקעות להוראות 

וכן  "בעיתיים חובות"מרכז  ומינוי החוב פורום פיזור, נימיתפ אשראי ועדת מינויהתיקון: 

משנה לאשראי ושינוי הרכבה בהתאם להוראות התיקון. לפירוט  תלוועדהפיכת ועדת האשראי 

לפרק ג' בדוח  א'נוסף אודות התאמת מערך ההשקעות של החברה להוראות התיקון ראה סעיף 

 עסקי התאגיד. 

 

 22.12.2015מיום  "תשלומים לקופת גמל" 35-8-2015חוזר גופים מוסדיים 

מהווה נדבך משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים חוזר זה 

נקבעו הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים לקופת במסגרתן  5074 –לקופות גמל(, התשע"ד 

על ( 7): להלן עיקרי הוראות החוזר .גמל ולעניין העברת דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל

 ולאזכרולשוב אינו עומד בהוראות תקנות התשלומים הוא ש קלמעסי גופים מוסדיים להודיע

לרכז מידע על מעסיקים שאינם עומדים בהוראות תקנות  על גוף מוסדי( 5; )אותו על כך

עסיק למסור בגין ( נקבעו חובות דיווח שעל מ3התשלומים על פי הפורמט המצורף לחוזר; )

( נקבעה פרוצדורה של 4אי שיוך הפקדות במועדים שנקבעו בחוזר; ) בגיןהפסקת הפקדות ו

 .ועוד )ב( לתקנות התשלומים75תאם לתקנה השבת תשלום ביתר ששילם המעסיק בה

 

 .5074 ביולי 7 ביום: תחילתן של הוראות חוזר זה תחילה

  .החוזר הוראות ליישום להיערך המתפעל לבנק הורתה החברההשלכות על החברה: 

 

 "דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי" 2-8-2016חוזר גופים מוסדיים 

 6.1.2016מיום 

שעניינו דוח שנתי ודוח רבעוני  5074-9-75גופים מוסדיים החוזר מבטל את הוראות חוזר 

שנתי ודוח רבעוני למוצרי  לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי וקובע מתכונת חדשה של דוח

החיסכון הפנסיוני, מרחיב את חובות הגילוי המוטלות על גופים מוסדיים ומפשט את המידע 

 המוצג בדוח.

 



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

 .5075תחילתו של חוזר זה בדוח השנתי לעמית בגין שנת  תחילה:

את אישור הממונה לביצוע התאמות במבנה  חברה קיבלה לאחרונהההשלכות על החברה: 

השנתי המפורט, על מנת להתאימו למבנה הדוח השנתי שנשלח לעמיתים על ידי הקרנות הדוח 

 ליום המפורט השנתי בדוח לראשונה מיושמת החדשה הדיווח מתכונת .טרם פרסום החוזר

 "ו(.תשע הלימודים שנת)תום  37.8.5074

 

 

תי השנתי הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופ" 3-8-2016חוזר גופים מוסדיים 

 12.1.2016מיום  "של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

 בדוח הכלולים הכספי הדוח ושל ההנהלה סקירת דוח של הגילוי מבנה את עדכןמ חוזרה

 ,השקיפות חיזוק לשם , וזאתחדשות פנסיה וקרנות גמל קופות של השנתי התקופתי

לממונה  מיידידרישת דיווח  קובע. כמו כן, החוזר בו הכלול המידע של והשלמות הרלוונטיות

 במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים. 

 

 .5075תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדוח התקופתי לשנת  תחילה:

  .5075החברה יישמה את הוראות החוזר במסגרת הדוח השנתי לשנת השלכות על החברה: 

 

   12.2.2016מיום  "החלים על גופים מוסדייםכללי השקעה " 5-8-2016גופים מוסדיים  חוזר

לי השקעה החלים על גופים ל"כ 5073-9-73פים מוסדיים חוזר גו הוראתהחוזר מתקן את 

 גופים השקעות על החלות המגבלות את להתאים שמטרתן שונות הוראות קובעומוסדיים" 

 (היתר בין) נוספו הנוכחי בחוזרמכוח תקנות כללי השקעה לתנאי השוק המשתנים.  מוסדיים

תנאי החיתום שנדרשים גופים  הקשיחו אשר העמדת הלוואות לעמיתיםל בנוגע חדשות הוראות

 . לעמית הלמתן הלווא כתנאי בועמוסדיים לק

: תחילתו של החוזר במועד פרסומו. עם זאת, תחילתן של הוראות החוזר לעניין מתן תחילה

צופה כי שירותי מתן ההלוואות יחודשו  החברה .5074הלוואות לעמיתים הינה בחודש אוגוסט 

 .5071 שנת תחילתב

 

החלה החברה להיערך להסדרת יישומן הראוי של  5074בחודש יולי  :השלכות על החברה

הוראות החוזר לעניין מתן הלוואות לעמיתים. החברה הודיעה כי לשם השלמת ההיערכות 

 חודש יולי ועד להשלמת ההיערכות.כאמור יוקפאו שירותי מתן ההלוואות החל מתחילת 

 

 

 28.5.2016מיום  "ממשק מעסיקים –עמדת ממונה " 10285-2016שה. 

 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 5074בפברואר  7ביום 

קובעת כי העברת דיווח על הפקדת  התשלומים לתקנות 73. תקנה לומים לקופת גמל()תש

תשלומים לקופת גמל ממעסיק ומתן היזון חוזר מחברה מנהלת למעסיק, ייעשו באמצעות קובץ 

 - 5075-9-78' לחוזר גופים מוסדיים נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה. נספח ה

יד להעברת מידע ממשק מעסיקים, מסדיר את תהליך העברת המידע והכספים וקובע מבנה אח



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

העמדה עוסקת בממצאי בדיקה שערך אגף שוק ההון  כאמור בין מעסיקים לגופים מוסדיים.

אופן ביצוע שעניינה  בפרט בסוגיה מרכזית שעלתה בבדיקה,בנוגע ליישום ממשק מעסיקים ו

 התאמה בין פרטי הדיווח בקובץ לבין פרטי התנועה בחשבון הבנק של החברה המנהלת.

 

ליישום הממצאים הכלולים  ךלהיערתפעל מהורתה לבנק ההחברה : החברההשלכות על 

 .ככל שהם רלוונטיים לפעילותה בעמדת הממונה

 
 18.2.2016מיום  "תיקון –העברת כספים בין קופות גמל " 11-8-2016גופים מוסדיים  חוזר

אשר " גמל קופות בין כספים העברת" 5075-9-7חוזר גופים מוסדיים  הוראות מתקן את החוזר

 החוזר הנוכחי מקצר את .גמל קופות של מנהלות חברות בין הכספים העברת תהליך את מסדיר

 עיקרי להלן. הלקוח עבור ההליך את מפשטו הכספים העברת הליך של הזמנים לוחות

 עצם על המעבירה לקופה להודיע המקבלת הקופה חובת בוטלה: חוזרנים שקובע ההתיקו

 לקופה המקבלת מהקופה הניוד בקשת להעברת הזמן משך תוקן; כספים להעברת בקשה קבלת

 תבוטל בגינן ,העברה בקשות לדחיית עילות בין הבחנה בוצעה; עסקים ימי לשני המעבירה

" טכניות" דחייה עילות לבין ,הכספים העברת טופס על מחדש חתימה ותידרש הכספים העברת

 נקבע; ההעברה טופס של והתאמות תיקונים ותבצע ההעברה בקשת את הקופה תעכב שבגינן

 כספים העברת דחיית על הודעה לשלוח מעבירה קופה רשאית העמית להסכמת בכפוף כי

 .ת ועודהעמי של האלקטרוני הדואר לכתובת

 

 .5071 בינואר 7 ביוםשל הוראות החוזר  תחילתן: תחילה

 כניסתן עם החוזר הוראות ליישום ךלהיער המתפעל לבנק הורתה החברהעל החברה:  השלכות

 .לתוקף

 

מיום " 2015תרגיל אוקטובר  –ממצאי ביקורות בנושא המשכיות עסקית  –עמדת ממונה "

18.2.2016 

, 5075בחודש אוקטובר  בממצאי תרגיל המשכיות עסקית שנערך עמדת הממונה עוסקת

 לדמות התמודדות עם אירוע רעידת אדמה.  הגופים המוסדיים במסגרתו נדרשו

 

 18.2.2016מיום  "תיקון –תשלומים לקופת גמל " 10-8-2016חוזר גופים מוסדיים 

"תשלומים לקופת גמל". להלן עיקרי  5075-9-35החוזר מתקן את חוזר גופים מוסדיים 

אי עמידה בהוראות התקנות לעניין  למעסיק בדבר התיקון: תוקן המועד למשלוח הודעה נוספת

השבת תשלום שהופקד ביתר תיעשה לאמצעי ; נקבע כי דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל

דיווח שלילי; תוקנו המועדים  –התשלום שהוגדר על ידי המעסיק בקובץ ממשק מעסיקים 

 ועוד.  ד ביתרקהשבת תשלום שהופל

 

 .ומןזר ביום פרסתחילתן של הוראות החו תחילה:

 ליישום הוראות החוזר. הורתה לבנק המתפעל לפעולהחברה  :השלכות על החברה

 

 



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

 1.9.2016מיום  "ניהול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום" 2016-14054. שה

יתקיים תרגיל המשכיות עסקית המדמה מלחמה כוללת.  8.77.5074הממונה הודיע כי ביום 

כדי להעריך את   .יים ואגף שוק ההוןבהשתתפות גופים מוסד ,בתהתרגיל ייערך במתכונת מורח

ולהעביר לאגף שוק ההון  צורף לחוזר דוח בקר שעל גופים מוסדיים למלא מוסדיהמוכנות הגוף 

 .70.75.5074עד ליום 

 

ביצעה את התרגיל. דוח הבקר יישלח במועד הנקוב בהנחיית  החברה: החברה על השלכות

 הממונה.  

 

 8.9.2016מיום  "הבהרה –חוזר דוח תקופתי של חברות מנהלות " 2016-13126. שה

שעניינו "דוח תקופתי של חברות  5075-9-35מספר הבהרות לחוזר גופים מוסדיים  החוזר כולל

 מנהלות".

 

  במועד פרסומן. החוזר הוראות של תחילתן :תחילה

 במסגרת דוחותיה. את ההבהרות  החברה מיישמת :החברה על השלכות

 

 "4עדכון  –סקירה רוחבית במבט השוואתי  –ניהול סיכונים בגופים מוסדיים "עמדת ממונה 

  31.9.2016מיום 

הנחיה למילוי שאלון רוחבי בנושא ניהול סיכונים  פרסם אגף שוק ההון 5075בחודש אפריל 

מטרת השאלון היא לקבל תמונת מצב לגבי תשתית ניהול הסיכונים בגופים  .מוסדייםגופים ב

ס להערכת ניהול הסיכונים בגופים מוסדיים במסגרת להוות בסי ,מוסדיים בראייה השוואתית

לזהות ולהציף יישומים ראויים ובלתי ראויים, לעודד גופים מוסדיים י, הערכה הפיקוחהתהליך 

יהול הסיכונים ואת הדירקטוריונים וועדות השקעה לבצע לבצע הערכה עצמית של תשתית נ

 זו ממונהמטרת עמדת  .תהליך הערכה עצמית של אפקטיביות פעילותם ביחס לניהול סיכונים

 היא להציג את ממצאי השאלון.

 

שום ליי פועליםמנהל הסיכונים הדירקטוריון, וועדת ההשקעות והשלכות על החברה: 

 ה של החברה. רלוונטיים לפעילותהממצאים ה

 

 31.9.2016מיום  "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" 14-8-2016חוזר גופים מוסדיים 

עם ההתפתחות הטכנולוגית ותלותן של פעילויות עסקיות ברשת האינטרנט גדלו היקפם 

התקינה של גופים מוסדיים.  ועוצמתם של איומים קיברנטיים העלולים לשבש את פעילותם

תן התייחסות גם ת ההגנה של גופים מוסדיים כך שתינצורך לעדכן את תפיסמשכך, נוצר 

לניהול  עקרונותמגדיר ו מחייב את הגופים המוסדיים לנהל סיכוני סייבר החוזרלאיומים אלו. 

 באופן את סיכוני הסייבר לנהל המוסדיים הגופים על ם אלה. לפי הוראות החוזר,סיכוני

ס עקרונות ממשל תאגידי נאותים הכוללים התייחסות , ועל בסיושוטף עדכניאפקטיבי, 

 5004-9-4 מוסדיים גופים. החוזר מבטל את הוראות חוזר לשיטות, לתהליכים ולבקרות

 ".המוסדיים הגופים של מידע אבטחת סיכוני לניהול הוראה"



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

 

 .5071 באפריל 5 ביום החוזר הוראות של תחילתןתחילה: 

 מנהל אבטחת המידע להיערך ליישומו של חוזר זה. החברה הנחתה אתהשלכות על החברה: 

 

 31.9.2016מיום  "שק מעסיקיםממשק מ –עמדת ממונה " 16463-2016שה. 

 מעסיקיםשונות הנוגעות לאופן היישום הראוי של ממשק     סוגיותבעוסקת  הממונה עמדת

 הממונה בעמדתהנדונות  הסוגיותאשר עלו בבדיקה שנערכה על ידי אגף שוק ההון בנושא זה. 

"הפרשים", דיווח על סוג קופה, דיווח על הפסקת הפקדות, ריבוי רכיבי שכר,  בקוד שימוש הינן

 כספים הפקדת על ודיווח, בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר רשומה סטאטוס שינוי

 .  תשלום אמצעי מספר באמצעות

 

החברה הנחתה של מנהל התפעול לפעול ליישום הממצאים הרלוונטיים השלכות על החברה: 

 לפעילותה. 

 

 28.8.16מיום  "י השקעה החלים על גופים מוסדייםכלל" 2016-8-12חוזר גופים מוסדיים 

דיים". פים מוס"כללי השקעה החלים על גו 5074-5-9חוזר גופים מוסדיים  החוזר מתקן את

 פירעון לשם גוף מוסדי לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו ההוראה שחייבה בכלל זה, תוקנה

המתוקן  הסעיףהעמית.  מול כספי החיסכון של יקזז את ההלוואה בטרם הלוואה שנתן לעמית

טרם בלקבוע בנוהל אילו צעדים עליו לנקוט  ב כל גוף מוסדי המעניק הלוואות לעמיתיםמחיי

ההוראה תוקנה, בין היתר,  .רים של העמיתההלוואה מול כספי החיסכון הצבו את יתרת זזקי

בעקבות פניותיה של החברה לשר האוצר ולשר החינוך על רקע השלכותיה הקשות של הוראה זו 

 על עמיתי קרנות המורים.

 

   תחילתן של הוראות החוזר ביום פרסומו.  תחילה:

החדשות לעניין החברה נערכת בימים אלה להסדרת יישומן של ההוראות השלכות על החברה: 

  לפרק א' בדוח עסקי התאגיד. א'לפרטים נוספים ראה סעיף  מתן הלוואות לעמיתים.

 

 

 

 28.8.2016מיום  "הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל" 18-8-2016חוזר גופים מוסדיים 

 "הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל" 5075-9-75החוזר מתקן את חוזר גופים מוסדיים 

וקובעת נוסח אחיד לפרטים שיכללו בטופס הצטרפות לקרן פנסיה או  ("הקודם"החוזר )להלן: 

בחוזר קיימות  .בטופס עריכת שינויים על ידי העמית לאחר מועד הצטרפותולקופת גמל, וכן 

מספר הוראות שנוספו בעקבות בקשה שהגישה הנהלת החברה לעריכת התאמות שונות של 

הנהוג מזה שנים בקרנות ההשתלמות. בעקבות הפנייה הוראות החוזר להליך ההצטרפות 

 )א( הקובע כי4)למעט סעיף  לחוזר 4-1מל ענפיות מהוראות סעיפים קופות גהאמורה הוחרגו 

( העוסקים בכללים לצירוף צירוף עמית לקופת גמל ייעשה באמצעות הטפסים המצורפים לחוזר



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

קובע כי חברה מנהלת רשאית לקבוע מתכונת שונה לטופסי  בנוסף, החוזר עמית לקופת גמל.

 בכפוף לאישור הממונה.  ,לחוזרמצורפים ההצטרפות ה

 
  .5071ביוני  7תחילתן של הוראות החוזר ביום  :תחילה

החברה נערכת להתאמת הליך ההצטרפות וטופסי ההצטרפות להוראות  השלכות על החברה:

 .הרלוונטיות לפעילותה החוזר

 

 –דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי " 2016-8-19גופים מוסדיים  חוזר

 28.8.2016מיום  "תיקון

מתקן את מתכונת הדוח השנתי והדוח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים, מרחיב את חובות  החוזר

עיקר הגילוי המוטלות על הגופים המוסדיים במסגרת הדוחות ומפשט את המידע המוצג בהם. 

השינויים שקובע החוזר נעשו על מנת להחיל את הוראותיו על "קופת גמל להשקעה" כהגדרתה 

 בחוק הפיקוח על קופות גמל.

 

 .פרסומן מיום זה חוזר הוראות של תחילתן: תחילה

 לעמיתים הדוחות נוסח את החברה הנחתה את הגוף המתפעל להתאים: החברה על השלכות

 . ה בכך צורך, ככל שיהיזה חוזר להוראות

   

 בתקופת הדוח החברה לפעילות הרלוונטיותחוזרי הממונה  טיוטות . 5.א

 

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן " 2015-229טיוטת חוזר גופים מוסדיים 

 31.9.2016מיום  "חוזר מתקן –טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים 

 ביחס ההון שוק לאגף לדווח שיש והנתונים הדיווח אופן את לעדכן היא החוזר טיוטת מטרת

חוזר גופים ב שנקבעו כפי ,כספים והעברת למשיכה בבקשות הטיפול ואופן תביעות ליישוב

שעניינו "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות  5077-9-4מוסדיים 

 למשיכה ולהעברת כספים". 

 

 "טיוטה מעדכנת –( דיווחים לממונה על שוק ההון 3, פרק 4 )חלק 5שער " 2016-16515שה. 

 31.9.2016 מיום

לעדכן ולשפר את מתכונת הדיווחים לממונה על שוק ההון, ביטוח  הטיוטה פורסמה במטרה

לממונה, תדירותם, ואת תכנם של  יםאת אופן הדיווחהטיוטה מעדכנות  הוראות .וחיסכון

מספר קבצי דיווח במטרה להקל על גופים מוסדיים, ולשפר את איכות הדיווחים המדווחים על 

 .פי הוראות הדין

 

 

 

 

 



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

 הכניסה והיציאה  העיקריים של תחום הפעילות חסמי .ב
 חסמי הכניסה העיקריים של פעילות החברה הינם כדלקמן: 

ההשתלמות הינן קרנות השתלמות ענפיות ייחודיות בתחום קרנות  -הגדרת "עובד הוראה"  .7

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

 

בדרישות ת החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה עמיד -עמידה בדרישות הרגולציה  .5

ה(. הקרנות מוגדרות חברה מנהלת, היתרי אחזקה והיתרי שליט ןהרגולציה המקדימות )רישיו

, התקנות והוראות חוקה בחלק מהוראות מיוחדת תהתייחסו ואשר קיבל כקופות מפעליות

 .ועוד תות גמל ענפיוקופ רק מנהלתהחברה ל מהון עצמי מינימליכגון פטור  הממונה,

מחייבת ידע מקצועי והיכרות  קרנות ההשתלמות ניהול הפעילות בתחום –מומחיות ידע וניסיון  .3

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

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

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

 ויכולת להתאימם לצרכי הלקוחות.  המוצרים המתחרים

על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הנדרשות להפעלת  –)מסה קריטית(  יגודל מינימאל .4

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

 ו.ת בועומד הקרנותדרוש היקף צבירת כספים מינימלי אשר  המשתנות בתחום,

 החברה:  פעילותמ העיקרייםיציאה החסמי 

בדינים הרלבנטיים. פירוק או חיסול של  קבועים החברהים מפעילות חסמי היציאה העיקרי .7

להורות לחברה  תאשר רשאי הממונה על שוק ההוןשל  הפעילות חברה מנהלת כפופים לפיקוח

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

 הפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו.

 לרבות, ממונהמיזוג, פיצול, הפסקת ניהול או פירוק מרצון מחייבים קבלת אישור מראש של ה .5

 . תהפעילו את רוכש אשר לגורם חדש שליטה היתר מתן

 

 לחה קריטיים הצ גורמי .ג
 

 פעילות החברה הם:  הקריטיים בתחום הצלחההגורמי  ,להערכת הנהלת החברה

מוניטין החברה לאורך זמן בתחום תשואת ההשקעות ואמינות החברה בעיני עמיתי הקרנות  .7

 שבניהול החברה.

 עידוד יציאה לשנת שבתון.חסכון בקרנות למורים ועובדי הוראה  ועידוד ההפצ .5

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

 הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

 ויעילות התפעול. הניהול והתפעולרמת הוצאות  .4



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

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

 בשוק, יצירתיות. 

 רמת המחשוב והטכנולוגיה.  .4

 הסתגלות לדרישות רגולטוריות המשתנות באופן תדיר. .1

 

 

 

 השקעות  .ד

 
 החברה של ההשקעות ניהול ומדיניות מבנה .7

ניירות ערך בע"מ )להלן:  פסגות באמצעותבחברה  ההשקעותמנוהלות  5077החל מחודש אוגוסט 

את הידע, המומחיות וכוח האדם הנדרשים לניהול ההשקעות  ת(, המרכז"ההשקעות מנהל"

 בחברה. 

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

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

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

 מהקרנות.

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

 ונכסים שקעהכגון מניות לא סחירות קרנות ה סחירים לא נכסים ,סחירים אחרים ערךוניירות 

  והלוואות מותאמות(. פיקדונותריבית )אג"ח,  נושאי

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

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

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

 רשומים שמניותיהם ישראלים תאגידים של כלכליים מיקרו ניתוחים בסיס על וכן השונים

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

 סל תעודות באמצעות היא"ל בחו במניות ההשקעה עיקר". 700אביב -"תל במדד למסחר

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

ההשקעות החליטה לא לבצע שינויים במדיניות הצפויה לשנת תשע"ו. והשאירה את  וועדת

 יחס עם. 35%-עומד על שיעור של כ המנייתיתמהיל ההשקעות של הקופה באותה רמה כאשר  

 לטובת חו"ל.  40%/40% -כ של

 

 גידור מדיניות

בפעילות גידור בתיק בהתאם למדיניות הדירקטוריון והחלטות החברה פועלת באופן שוטף 

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

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

 לצורך הגנה על רכיב המניות בתיק. תבאופציות מניעתיו



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

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

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

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

אודות מדיניות ההשקעה הצפויה של החברה ראה אתר  לפירוט השונים.החשיפה לסקטורים 

 האינטרנט של החברה:

 http://www.kranoth.org.il/kmorim/site/kmorim.asp?pi=1701 
 
   
 
 
 

 ההשקעות ועדת   

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

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

 הוועדה. חברי הוועדה הינם בעלי ניסיון וידע בתחום כנדרש. 

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

 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

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

 ותוועדת ההשקעות מקבלת החלטההון.  שוק של כלכלית וסקירה החלטותיה ביצוע, האחרונה

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

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

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

  ובמידת הצורך גם בין אותם מועדים.

 

"מנהל  -מונה בחברה מנהל יחידת ניהול ובקרת סיכונים )להלן 5070החל מחודש מרץ 

. ת ההשקעותהסיכונים משתתף באופן קבוע בישיבות ועד מנהל(. במסגרת תפקידו, הסיכונים"

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

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

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

 מדיניות במסגרת שנקבעו השקעות לניהולקעה ובכללים עמידת מערך ההשקעות במגבלות ההש

 מערך ידי על והדירקטוריון ההשקעות וועדת החלטות יישוםאת ו ההשקעות וועדת הדירקטוריון

 .ההשקעות

 

 בעייתיים חובות ומרכז לאשראי משנה ועדת, פנימית אשראי ועדת

 59.5.5074ופורום החוב. ביום פעלו לצד ועדת ההשקעות, ועדת האשראי  5074עד לחודש פברואר 

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

( החליט ו/או התיקון לחוזר המאוחד" 4"תיקון להוראות פרק ( )להלן: 5075-9-34מוסדיים 

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

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

http://www.kranoth.org.il/kmorim/site/kmorim.asp?pi=1701


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

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

 לאשראי ושינוי הרכבה בהתאם לאמור בתיקון. 

 

 פנימית אשראי ועדת

במיקור חוץ מטעם מנהל ההשקעות. הועדה החלה  אי פנימיתועדת אשרהחברה מקבלת שירותי 

וניסיון בהעמדת ו/או שלושה חברים בעלי מומחיות מ והיא מורכבת 7.3.5074לפעול החל מיום 

 הלוואה העמדת בדבר אישור או המלצה מתן: להלן עיקרי תפקידי הועדה. באישור אשראי

 לפרמטרים בהתאם קיימות מותאמות הלוואות מתנאי וחריגות שינויים אישור ;מותאמת

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

 ועוד.  תשואה תלויות שאינן התחייבויות מכספי שניתנה, מותאמת הלוואה שהוא בעייתי

 

 לאשראי משנה ועדת

החליט דירקטוריון החברה  לחוזר המאוחד 4יקון להוראות פרק בהתאם להוראות הממונה בת

משנה לאשראי המורכבת מארבעה חברים  תלוועד, להפוך את ועדת האשראי 59.5.5074ביום 

 .7.3.5074בעלי כשירות ומומחיות בתחום האשראי. השינוי נכנס לתוקף החל מיום 

 

אשראי ת עסקאולהלן עיקרי תפקידי הועדה: מתן המלצה לוועדת ההשקעות ביחס להשתתפות ב

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

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

דיון בביצוע הפרשות לחובות ; ועדת ההשקעות כיצד לנהוג לגביהםוכחוב בעייתי ומתן המלצה ל

 ועוד.  שקעות בעניין ביצוע הפרשות כאמורהועדת הוקים בגין חובות בפיגור ומתן המלצות למסופ

 

 בעייתיים חובות מרכז

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

יים". "מרכז חובות בעיית גוף ששמו לפזר את פורום החוב ולמנות במקומו 59.5.5074ביום 

השירות ניתן במיקור חוץ כחלק מהשירותים הניתנים לחברה על ידי מנהל ההשקעות. מרכז 

חובות בעייתיים כולל שני חברים בעלי כשירות ומומחיות בתחום האשראי וההשקעות 

 . 7.3.5074המועסקים על ידי פסגות. השינוי נכנס לתוקף החל מיום 

 

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

 חוב: הבאות לקבוצות הבעייתיים החובות יווגס; אחרים לחובות בעייתיים חובות בין הבחנה

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

 הגורמים של דיוניםבהשתתפות ; המוסמכים להחליט לגבי אופן הטיפול בחוב בעייתי

 .הטיפול בחוב בעייתי אופן עלהמוסמכים להחליט 

 

 פעילויות השקעה מהותיות של החברה .5

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

 רצון ומתוך התיק מגיוון כחלק הכלליים המסלולים של השקעותיהם להרחבת במאמציה החברה



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

 להרחבת במאמציה החברה המשיכה  ,השוק על עודפת לתשואה וצפי ההשקעות פיזור של

כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי  הכלליים המסלולים של השקעותיהם

 המסלולים של הםרחבת השקעותילה במאמציההחברה  המשיכהלתשואה עודפת על השוק,  

סחירות והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או  בלתי אלטרנטיביותבהשקעות  הכלליים

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

 יציבה לתשואה תשתית השקעות וועדת ההנהלה לדעת המהוות( שנים 70-50) טווח ארוכות

 מפני המדינה מטעם ותהגנ בעלות וכן, השווקים להתנהגות קורלציה ללא העמיתים לכספי

 "ב.וכיו קטסטרופה אירועי

 :הבאות בקרנות השקעות לביצוע התקשרה החברה הדיווח שנת במהלך

קרן פרטית להשקעה בנכסי נדל"ן מניבים. התחייבויות הקרן יושקעו בנכסי  -  אטלנטיק בלו

 נדל"ן בתחום המגורים להשקעה בארה"ב.

קרן להשקעה בחברות קטנות ובינוניות בעידוד ובהשתתפות המדינה. הקרן  – קפיטל קוגיטו קרן

תעניק השקעות )צפויה להשקיע בעיקר בהשקעות חוב( לחברות קטנות ובינוניות על פי 

 קריטריונים שונים אשר נקבעו ע"י המדינה.

שראל, קרן רכישה פרטית אשר פועלת לרכישת שליטה בחברות בוגרות בעלות זיקה לי – 6 פימי

 במטרה להשביחן ולהעלות את ערכן.

השקעת נדל"ן במקביל לקרן הנדל"ן, ריאליטי. קרן ריאליטי  – נווה אילן אינווסטקרן  ריאליטי

 רכשה את מתחם נווה אילן כנכס מניב וצירפה להשקעתה משקיעים שונים.

הקלה קרנות המורים רכשו מקרן תשתיות ישראל את אחזקותיה במפעילת הרכבת  – סיטיפס

 בירושלים. נכס תשתיות מניב ופעיל.

הקרן השלישית של חברת ניהול הקרנות תשתיות ישראל. הקרן תשקיעה בחברות  – 3תשי 

 בתחום התשתיות בארץ ובעולם. ובפרויקטים

קרן השקעה פרטית אשר אסטרטגיית ההשקעה היא להעניק הלוואות במצבים  – קרן שקד 

 מיוחדים לחברות ופרטיים בישראל.

קרנות המורים רכשו את תחנת ייצור החשמל "דליה" מקרן תשתיות ישראל  – דליה אנרגיה 

 כנכס תשתיות מניב בתקופת התפעול

 

 :להלן כמפורט מותאמות בהלוואת השקיעו הקרנות בנוסף

העמדת הלוואה המירה למניות לחברת הביומד עיינה אשר הנה חברת בת של אינטגרה.   -עיינה

 3.5ן ביניים אשר יומר להון מניות בכל מקרה בתוך תקופה מקסימלית של ההלוואה היא מימו

 שנים או בגיוס הון לפי המוקדם.

המימון הינו מימון לחברה שנועד למחזר חוב קיים, להצטיידות באוטובוסים חדשים -קווים

אלעד. לרשות המלווים עומדות -ולתשלום תמלוגים למדינה כחלק מזכייה במכרז אשכול אונו

ות ביטחון, שעבודים על כלל נכסי החברה ועל זכויותיה. כמו כן להלוואה יש התניות כרי

 פיננסיות הנבדקות מדי רבעון.

ריט ביומד  Real Estate Partners VIII  L.P בחודש ינואר השנה, רכשה קרן בלקסטון-ביומד 

זו קיבלה  מיליארד דולר, בהמשך לרכישה 8.8בהיקף של  .Biomed Realty Trust Inc  בשם

נכסים  74מיליארד דולר חוב בכיר מובטח במשכנתא מדרגה ראשונה בגין  7.7מימון בהיקף של 



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

, תיק נכסים זה ”Trophy Portfolio“  זה נקרא בשם מסך תיק הנכסים שנרכש, תיק נכסים

הינו בעל הנכסים האיכותיים ביותר מסך הנכסים שנרכשו, כאשר איכות זו באה לידי ביטוי 

לתקופה  LTV 26%היקף המימון הינו ביחס של  .ם חזקים, תקופת השכירות ומיקוםבשוכרי

 של שנתיים עם שלוש שנים אופציה להארכה שנתית.

 
 

 המשנ ביטוח .ה
 

 .משנה ביטוח בהסדרי קשורה אינה החברה

 
 אנושי  הון .ו

 החברה עובדי מצבת .1

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

עובדי  4המדינה(, מזכיר/מנכ"ל )נציג המתמנה על ידי הסתדרות המורים בישראל( וצוות של 

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

תקופת הדוח לא חלו  במהלך שלהם.ות ובניית תוכנית ההשתלמות בנוגע ליציאה לשנת השתלמ

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

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

 על הבקרה מחלקת, פנים מבקר, כספיםהחברה נעזרת במיקור חוץ לצורך איוש משרות מנהל 

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

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

)עד  חוב פורום רכזת, אכיפה ממונה, { יו"ר וועדת משנה לאשראי58.5.74)עד  אשראי ועדת

 ומתאם( הרגולציה להוראות בהתאם החברה עובד הינו 7.9.5074)מיום  סיכונים מנהל, (58.5.74

 תפעול שירותי ספקי באמצעות נעשה החברה ידי על המנוהלות הקרנות תפעול. ההשקעות

  להלן. כמתואר, חיצוני

 

 השקעות החברה באימונים והדרכה .2

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

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

  .אכיפה ותוכנית מידע אבטחת,  חירום לשעת

 

 
 שיווק והפצה  .ז
 

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

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

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

 שירותים ונותני ספקים .ח
 

  :, כדלקמןעילותה תלויה בהםשפ עיקריים ספקים מספר לחברה



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

 
  מנהל ההשקעות .1

מהבנקים להמשיך בניהול ההשקעות של קופות גמל החל  אשר מנעו עקב מגבלות רגולטוריות, 

על הסכם ניהול השקעות עם חברת מודוס סלקטיב  5070חתמה החברה בסוף שנת  ,9.8.5077 מיום

בשליטת הבנק הבינלאומי, כך שהחל הנמצאת ניהול וייעוץ השקעות בע"מ )להלן: "מודוס"(, 

 , הן קרן המסלול הרגיל והן קרן המסלול המקוצר,, ניהול ההשקעות של הקרנות5077מינואר 

דמי הניהול בגין ניהול ההשקעות בקרן המסלול הרגיל היו  ,התבצע על ידי מודוס. לפי ההסכם

ניהול החודשיים בגין  דמיכלולים בדמי התפעול המשולמים לבנק הבינלאומי, כמפורט לעיל, ו

לאור )כולל מע"מ(. 0.035%-החלק השנים עשר מ עמדו על המסלול המקוצר  בקרן ניהול השקעות 

פסגות ניירות ערך בע"מ )להלן:"פסגות"(  5077החל מאוגוסט המגבלות הרגולטוריות כאמור לעיל, 

דמי הניהול גות, עם פס םהסכפי ה לנבחרה למנהלת ההשקעות של שתי הקרנות בניהול החברה. ע

)כולל  מיליון ש"ח לשנה   5סתכמו בסך כולל של ההשנתיים בשלוש שנות ההתקשרות הראשונות 

חברה  מורים וגננות(  לכלל נכסי הקרנות שבניהול החברה )ובחברת קרנות השתלמות למע"מ

 37.8.5074ליום  נכוןשל הקרנות  המנוהליםמהיקף הנכסים  0.075%מנהלת בע"מ( העומדים על 

 הראשונות ההתקשרות שנות שלוש תום לאחר הבאות בשנתיים כי, עודעם פסגות קובע  ההסכם

 הנכסים מהיקף 0.075%-מ עשר השנים החלק שיעור על החודשיים הניהול דמי יעמדו, כאמור

על אף האמור בהסכם זה ועל פי הסכמות בין החברה לבין פסגות, נחתמה  (."ממע)כולל  המנוהלים

(. במסגרת "הראשונה"התוספת תוספת ראשונה להסכם עם פסגות )להלן:  74.4.5075ביום 

התוספת הראשונה נכללה התייחסות להסכמות ביחס לדמי הניהול להם תהא זכאים פסגות, 

 בסך ניהול לדמי זכאית תהא פסגות, נתייםש ולמשך, להתקשרות הרביעית מהשנה החל לפיהן

בנוסף, במסגרת התוספת התווספו הוראות בהתאם להנחיות )כולל מע"מ(.  לשנה ש"ח 5,300,000

הממונה על אגף שוק ההון לעניין אבטחת מידע וניהול המשכיות עסקית ובכלל זה, התחייבות 

  בשעת חירום.פסגות לקיום הוראות לעניין אבטחת מידע והמשכיות עסקית 

(. "התוספת השנייה"נחתמה תוספת נוספת להסכם ניהול ההשקעות עם פסגות ) 78.4.5075ביום 

הוראות על רקע הנחיות רגולטוריות מטעם הממונה,  במסגרת התוספת השנייה נוספו להסכם

לעניין שירותים הניתנים לחברה מנהלת במסגרת מיקור חוץ ובכלל זה, התחייבות פסגות לרמת 

התחייבות נוספת להתאמת מנגנון התגמול של עובדים כן       ( וSLAרותים ודרישת ביצועים )שי

 הנותנים שירותים לקרנות מטעם פסגות לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק במדיניות תגמול. 

החל  לפיה, לפסגות שישולמו הניהול לדמי ביחס פסגות עם להסכמה החברה הגיעה הדוח בתקופת

 האמור למועד)כולל מע"מ(. עד  ₪ 5,400,000 בסך ניהול לדמי זכאית פסגותתהא  7.7.5071מיום 

 האמורה ההסכמה"מ(. מע)כולל  לשנה ₪ 5,300,000 של בסך היינו,יישארו דמי הניהול כפי שהם, 

   .נחתמה טרם הדוח למועד נכון אשר פסגות עם להסכם שלישית בתוספת עוגנה

 

 

 

 

 

 



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

 רותי תפעול יש .2

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

באוקטובר  71-ב. זוהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בדבר תפעול קרן  עםלחברה הסכם 

נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם המקורי במסגרתה הותאמו הוראות ההסכם למצב הדין  5075

עם  37.75.5071והשירותים הניתנים על ידי הבנק הבינלאומי בפועל. ההסכם הוארך עד ליום 

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

 המוערך מהשווי 0.7%בגין שירותי התפעול לשיעור שנתי של  9.8.5077ם לבנק הבינלאומי החל מיו

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

ורמים המתפעלים להתפתחויות בשוק וירידת מחירים בשיעורי עמלות התפעול המשולמות לג

סכמות עם הבנק הבינלאומי, שעוגנו בתוספת הנהלת החברה לה הגיעהבשוק,  יםקופות גמל הפועל

 ביחס, היתר בין(, "השלישית"התוספת )להלן:  30.4.5074נוספת להסכם המקורי שנחתמה ביום 

 אז עד לבנק ששולמה העמלה מן יותר נמוכה שתהא לבנק שתשולם התפעול עמלת לשיעור

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן "ח שמיליארד  75: בהיקף נכסים עד הבאים ובתנאים

. 0.09% הינו התפעול דמישיעור - חברה מנהלת בע"מ( – למורים וגננותועל ידי קרנות ההשתלמות 

)המנוהלים סך הכל יחד על ידי החברה וכן ועל ידי קרנות  "חש מיליארד 75 מעל נכסים בהיקף

על  סוכם, כן. 0.045% הינו התפעול מיד שיעור  חברה מנהלת בע"מ( –וגננותההשתלמות למורים 

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

 . 7.7.5074שהוסכמו בין הצדדים ועוגנו במסגרת תוספת שלישית להסכם התפעול הנו מיום 

והוראות רגולטוריות מטעם הממונה לעניין שירותים הניתנים לחברה מנהלת  הנחיות רקע על

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

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

להתאמת מנגנון התגמול של כן ( ו      SLA) ביצועים ודרישת שירותים לרמת הבינלאומי הבנק מטעם

עובדים הנותנים שירותים לקרנות מטעם הבנק הבינלאומי לעקרונות חוזר אגף שוק ההון העוסק 

 .71.8.5075התוספת הרביעית נחתמה ביום במדיניות תגמול. 

 

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

דמי התפעול . הסכם עם בנק מסד בע"מ לתפעול קרן זו לחברההיה  37.75.5073עד ליום 

 סיפק, בנק מסד 5070החל מחודש פברואר  מסך הנכסים. 0.7%המשולמים הינם בשיעור שנתי של 

 בנק מסד ,להסכמות בין החברה בהתאםאת שירותי התפעול לקרן באמצעות הבנק הבינלאומי. 

החל מיום ו 37.75.5073החברה סיימה את התקשרותה עם בנק מסד החל מיום , ק הבינלאומיוהבנ

בגין תפעול הקרנות המקוצרות ישירות אל הבנק  התפעולאת עמלת  החברה משלמת 7.7.5074

החברה הגיעה להסכמה עם הבנק הבינלאומי להכללת הקרנות המקוצרות  הנהלת הבינלאומי.

מהנכסים  0.045%-ל התפעול עמלת ולעדכוןעל ידי הבנק הבינלאומי  קרנות המתופעלותה בהגדרת

  הוראות הסכם התפעול והתוספות לו. פי עלוהכל 

 

מקבלת החברה שירותי תפעול שירות לקוחות מחברת נס א. ט. בע"מ  5073 ץמר מחודש החל

 הבינלאומי הבנקבין  להסכםבהתאם  ניתן השירות. באמצעות הבנק הבינלאומי ("נס")להלן: 

 לקוחות שירות מוקד נס תעמיד לפיוהמנהלת,  החברה עם מוקדם בתיאוםוחברת נס, אשר נחתם 



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

 החברה מייחסת חשיבות גבוהה לרמת השירות, זמינותו ואיכותוועמיתיהן.  הקרנות עבור

 את ולייעל לשפר מנת על שביכולתה ככל ועושהמפקחת באופן שוטף על תקינות מתן השירות ו

    .לעמיתיה הניתן השירות

 חברה מצטטת .3

בעקבות מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים -חברת מרווח הוגן בע"מ

, נבחרה חברה חדשה, 5009ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים שערך אגף שוק ההון באוקטובר 

ים לא סחירים )עד לספק שירותים מתן שיעורי ריבית לשערוך נכס 57.3.5077אשר החלה מיום 

  סיפקה את השירות חברת שערי ריבית(. 50.03.5077ליום 

 

 ז'אנותני שירותי ברוקר .4

הליך תחרותי לקבלת שירותי ברוקראז' )קניה ומכירה של ניירות  חברהערכה ה 5075במהלך שנת 

י בנק לאומ, ברוקרים: אי.בי.אי שירותי בורסה בע"מ 77ערך(. במסגרת ההליך התקשרה הקרן עם 

התאחדו בתי ההשקעות דש ומיטב  5073' בע"מ )במהלך שנת ברוקארזדש  מיטב, לישראל בע"מ

, פסגות ניירות ערך בע"מ, (שינוי ללא דש ממיטב' הברוקראזוהחברה ממשיכה לקבל את שירותי 

בנק ירושלים בע"מ, הבנק הבינלאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות  בנק דיסקונט בע"מ,

בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ואופנהיימר ישראל 

סכומי העמלות שנקבעו בהליך התחרותי יעמדו בתוקפם  (."רוקרים"הבאופקו בע"מ )להלן ביחד: 

 למשך תקופה של שלוש שנים.

 

 כלליות באספותות הצבע .5

 עם חברת "אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ" ההתקשרותבתקופת הדו"ח סיימה החברה את 

הכלליות הנוגעות לניירות ערך  האספותאשר ייצגה את החברה בכל  ("אנטרופי")להלן: 

לצורך גיבוש המלצות  "כגורם המקצועי"המוחזקים על ידי הקרנות שבניהול החברה ושימשה 

קוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת יבתקנות הפ כאמורהצבעה 

התקשרה החברה עם פסגות  עם אנטרופי. עם סיום ההתקשרות 5009-התשס"ט באסיפה כללית(

 באסיפות כלליות הנוגעות לניירות ערך המוחזקים על ידי הקרנות.ניירות ערך בע"מ לצורך ייצוגה 

כגורם מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה וכי ממועד סיום  ינה משמשתפסגות א כי ,יש לציין

  ההתקשרות עם אנטרופי החליטה החברה לפעול ללא גורם מקצועי. 

ת הכלליות הנוגעו באספותההצבעה , עדכנה החברה את מדיניות המתואר לעיל אגב השינוי

אינה שונה באופן  ה המעודכנתמדיניות ההצבעשבניהולה.  קים על ידי הקרנותלניירות ערך המוחז

   מהותי מהמדיניות שקדמה לה.

 קבוע רכוש .ט
 

אינה בעלת רכוש קבוע או מתקנים מהותיים כלשהם. להנהלת החברה משרדים בשכירות  החברה

  .משרדי וריהוט מחשובי ציוד הינו הקבוע הרכוש. אביב בתל 8 המלך שאול' רחבבית אמות המשפט, 

 
 
 
 
 



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

 עונתיות .י
הינן על בסיס חודשי ועובדי  רנותאינו מאופיין בעונתיות. ההפקדות לק החברהתחום פעילות של 

עם זאת, עיקר ההצטרפויות לקרן מתבצעות . ההוראה רשאים להצטרף לקרנות ההשתלמות בכל עת

. חודשים ספטמבר חודשים ספטמבר עד דצמבר מידי שנה –ברבעון הראשון של שנת הלימודים 

 4ופיינים במשיכות מוגברות עם הגיעם של החשבונות לבשלות לצרכי משיכה עם תום ואוקטובר מא

 .שנים מיום ההפקדה הראשונה או עזיבתם של מורים את מערכת ההוראה עם תום שנת הלימודים

 להלן פירוט דמי הגמולים בפילוח רבעוני:

 

 

 

 תשע"ה תשע"ו  

  
במיליוני 

 באחוזים שקלים
במיליוני 

 באחוזים שקלים

 25.00%  754         23.58%  757         *1רבעון 
 23.21%  771         24.37%  755         2רבעון 
 23.81%  750         23.78%  755         3רבעון 
 27.98%  747         28.27%  745         4רבעון 
 100.00%  504         100.00%  513         סה"כ

 

 

 ומסתיים בספטמבר 7ביום  מתחיל הראשון הרבעון. החברות ביתר מהמקובל שונים החברה פועלת לפיהם הרבעונים*

 .בנובמבר 30 ביום

 

 

 

 מוחשיים בלתי נכסים .יא
 

 מידע   מאגרי
 

 המידע. הקרן עמיתי ידי על הנמסרים הנתונים נשמרים במסגרתם אשר רשומים מידע מאגרי  לחברה

 הפרטים ןדכוע תובע הצטרפותם בעת ידם על שנמסר מידע כולל הקרן עמיתי אודות במאגרים הצבור

. הדין הוראות פי על מחויבת ממוחשב במאגר אלו פרטים של שמירתם. בקרן חברותם תקופת במהלך

 .עסקיה של השוטף בתפעול החברה את משמשים המידע מאגרי

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 י סיכוןמרגו .יב
 

 
 גורם של ההשפעה מידת  

 המנהלת החברה על הסיכון
 התמודדות דרכי

 השפעה הסיכון גורם הסיכון סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 

 
סיכוני 
 מאקרו

 

מצב המשק 
 ותעסוקה

 
 

X   במשק ורפורמות  תהתפתחויומעקב אחר
 בתחום החינוך.

 

מעקב אחר התפתחויות השווקים, מגבלות   X  סיכוני שוק 
השקעה,  לאפיקי השקעה, פיזור בין אפיקי

 פיזור גיאוגרפי וגידור
סיכוני  

 אשראי
  X 

 
בחינה אנליטית מקדימה, מעקב צמוד אחר 

ומינוי מרכז  תיק החוב, ועדת משנה לאשראי
 לחובות בעייתיים

  סיכוני נזילות 
 

 X  קביעת מגבלת מינימום נזילות ומעקב אחר
וצפי המשיכות  העסקיותההתפתחויות 

 העמיתים.
סיכונים 
 ענפיים 

הגברת 
 תחרות בענף

X   של   הההתמודדות עם התחרות בתחום פעילות
 , מתבצעת במספר מישורים:החברה
בראש וראשונה  – לחברה ייחודי פעילות תחום

לחברה יש תחום פעילות )יציאה לשנת 
השתלמות( שאינו קיים בשום חברה מתחרה 

 בתחום קופות הגמל.
באמצעות שיפור שיטות  – תפעולית התייעלות

 .מערכות המיכון ושיפור עבודה
החברה מטפחת הון  – ללקוח השירות שיפור

אנושי מקצועי, בעל ידע בתחומי הפעילות של 
החברה, לצורך מתן מענה יעיל ומקצועי 

 ללקוחות החברה. 
מנהל באמצעות  –התשואות לעמיתים  שיפור

 בהנחיית ועדת וההשקעות.  ההשקעות
 

שינויי  
 רגולציה

X    ,החברה נערכת בהתאם לשינויי הרגולציה בענף
 לרבות התאמת מערכות מידע.

הנהלת החברה פעלה למתן מענה לקבוצות   X  טעמי הציבור 
 עמיתים, בדרך של פתיחת מסלולי השקעה

)מסלול הלכה ומסלול  5075חדשים בשנת 
אשר מתאימים למיטב ידיעתה  אג"ח(

 לטעמיהם של אותם עמיתים.
החברה נערכת באופן תדיר להתמודדות עם  X   אבטחת מידע  

איומי סייבר . בחברה יש מנהלת מערכות מידע 
ומנהל אבטחת מידע פעילים והם עובדים 
בשיתוף פעולה עם אנשי המיכון של הבנק 

 המתפעל ומנהל ההשקעות  
      

סיכונים 
ייחודיים 
 לחברה

תקדימים 
משפטיים 
ורגולציה 

 חדשה

X    החברה עוקבת אחר ההלכות ורגולציה חדשה
בתחומי פעילותה על מנת להבין את הלך הרוח 

מצד בתי  והכיוונים הכלליים אליהם חותרים
המשפט, המחוקק והרגולטור. מאחר ומטבע 
הדברים מדובר בהתרחשות של אירוע עתידי 
בלתי ידוע ובלתי ודאי הסיכון האמור אינו בר 

 ניהול .
בשנת הדיווח החברה סיימה לבצע סקר   X X סיכון תפעולי 



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

 גורם של ההשפעה מידת  
 המנהלת החברה על הסיכון

 התמודדות דרכי

 השפעה הסיכון גורם הסיכון סוג
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 

סיכונים תפעולי והיא מצויה בתהליך השלמת 
 הפחתת הסיכונים השיוריים הגבוהים.

בחברה קיים ממונה על האכיפה העוסק   X X סיכוני ציות 
בהטמעה של הוראות דין חדשות, ביצוע סקר 

 ציות, בקרה , הדרכה , מעקב ופיקוח.
תלות בספק  

  אחד
X    הקרנות המנוהלות על ידי החברה מיועדות

לעובדי הוראה במעמד של עובדים שכירים. 
לפיכך, תחום פעילותה של החברה תלוי 

וסיית המורים. עיקר ההפקדות לבאוכ
משרד  -מתקבלות ממעסיק עיקרי אחד 

 החינוך. 
      

 
 
 

הלות והמנ הקרנותהמידע שלהלן בדבר דיון בגורמי סיכון ניתן ביחס לחברה. בנוגע לגורמי סיכון של 

 .הקרנותשל  סקירהעל ידי החברה, ראה פירוט בדוחות 

 

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

 . 1869-ניירות ערך, התשכ"ח

 
 

 
 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .יג

 
החברה אינה צד להסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל או להסכמי שיתוף פעולה 

 אסטרטגיים.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 היבטי ממשל תאגידי –' ד חלק
 

 של החברה המנהלת הדירקטורים .א

  

 שנת לידה מספר ת.ז. שם

מען 
להמצאת 
כתבי בית 

 דין

 וועדותיוחברות בדירקטוריון 

 חיצוני/ דירקטור
 /תלוי בלתי

 חיצוני דירקטור
  מומחה

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

או כשירות 
 מקצועית 

ועדת  דירקטוריון
 ביקורת

ועדת 
 השקעות

שאול המלך  71.75.41 051501104 גבאי אייל
 ת"א 8

 כן לא כן לא כן

 פסח
 לנדסברג 

30534430 73.4.44 
שאול המלך 

 ת"א 8
 כן לא כן לא כן

 75.4.44 400801 חנה להב
 51ההגנה 

 לא לא לא כן כן הרצליה

עופר בן 
 אליעזר

058533834 73.70.43 

מועצה 
מקומית 
רמת ישי, 

, 77הערבה 
 רמת ישי
 

 לא לא לא לא כן

 זבולון
 9.77.45 007340900 אורלב

א  4מן 
 כן כן לא כן כן ירושלים

 71.3.85 040405800 ורנר דפנה
 3 המדרון
 הרצליה

 כן לא לא כן כן

 55.77.51 055005054 שגיא משה
 השקד רחוב
 מושב

 אמונים
 כן לא לא כן כן

 37.70.43 43458455 יוסף וסרמן
יצחק רבין 

קריית  53/1
 אונו

 לא לא לא לא כן

 70.1.45 45149474 אליהו חכם
בן גוריון 

 לא לא לא לא כן א ר"ג 734

 

 

 

 

 שם

עובד של 
חברה החברה, 

בת, חברה 
קשורה או בעל 

 עניין

תאריך תחילת 
 כהונה

השכלה והתעסקותו בחמש השנים האחרונות והחברות בהן משמש 
 כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 עניין

 גבאי אייל
יו"ר הנהלת 

קרנות 
 ההשתלמות

כהונה ראשונה 
57.3.5075  

כהונה שניה 
79/8/5075 

 כלכלה  BAמשפטים, -LLBמנהל עסקים, –
 *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
 *כהונה בחברות פרטיות

 לא

 פסח
 לנדסברג 

מנכ"ל ומזכיר 
קרנות 

 ההשתלמות

-דירקטור
79/4/7995  

-מנכ"ל

 השכלה על תיכונית
 לא ומזכיר קרנות ההשתלמות מנכ"ל



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

 שם

עובד של 
חברה החברה, 

בת, חברה 
קשורה או בעל 

 עניין

תאריך תחילת 
 כהונה

השכלה והתעסקותו בחמש השנים האחרונות והחברות בהן משמש 
 כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

 עניין

58/4/5005 

 חנה להב
עובדת הסתדרות 

 לא יו"ר האגף להכשרה והשתלמות הסתדרות המורים  BA 30/08/5007 המורים

עופר בן 
 אליעזר

עובד המרכז 
 לשלטון מקומי

75/4/5075 BA  כלכלה מנע"ס, אוניברסיטת חיפה 
 ראש המועצה המקומית רמת ישי

 לא

 זבולון
 אורלב

 5/4/5074 לא
 בוגר מכללה להכשרת מורים-השכלה על תיכונית

 חבר כנסת, יו"ר וועדות בכנסת ואיש ציבור
 לא

כלכלה ותקשורת. רכזת משרדים כלכליים,  BAמנהל עסקים,  -MBA 74/5/5074 עובדת מדינה ורנר דפנה
 חטיבה כלכלית חשכ"ל, סגנית חשב רשות המים

 לא

 עובד מדינה שגיא משה

 ראשונה כהונה
-74/7/5075-

74/7/5075 
 שנייה כהונה

 החל
74/3/5074 

BA  
 כלכלה ותקציבים במשרד החינוך מינהל"ל ומנהל סמנכ

 לא

עובד הסדרות  יוסף וסרמן
 המורים

 השכלה על תיכונית  7/7/7988
 מזכ"ל הסתדרות המורים

 לא

 אליהו חכם
עובד הסתדרות 

   BA 30/4/5008 המורים
 יו"ר סניף הסתדרות המורים

 לא
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 נושאי משרה .ב

 

 נתינות תפקיד לידה שנת .ז.ת' מס שם
 תאריך
 תחילת
 כהונה

 וניסיון השכלה
שנים  5-עסקי ב

 אחרונות

 תפקיד
 בחברה

 או קשורה
 עניין בבעל

 עניין בעל
 בןבחברה/ 
 של משפחה

 משרה נושא
 של או אחר
 עניין בעל

 בחברה

 7941 051501104 גבאי  אייל

הנהלת "ר יו
קרנות 

 –ההשתלמות 
התמנה מטעם 

 המדינה

 ישראלית

כהונה 
ראשונה 
57/3/5075     

כהונה שנייה 
79/8/5075 

מנהל עסקים, –
LLB- ,משפטים
BA  כלכלה 

*נאמן לביצוע 
הסדר חוב 

באי.די.בי חברה 
 לאחזקות בע"מ

*יו"ר קופת חולים 
 מאוחדת

*יו"ר מגוריט 
 ישראל בע"מ

*חבר דירקטוריון 
 התפוצותבית 

*כהונה בחברות 
 פרטיות

יו"ר הנהלת 
קרנות 

 -ההשתלמות
התמנה 
מטעם 
 המדינה

 לא

 7944 30534430 לנדסברג פסח
ומנכ"ל  מזכיר

קרנות 
 ההשתלמות 

 ישראלית

-מזכיר
58/77/7999 .

-מנכ"ל
58/4/5005 

 על תיכונית

 מזכיר
 ומנכ"ל
קרנות 

 ההשתלמות

 לא

 7951 054497410 קליק דני
בתחום  בכיר

 הכספים 
 רואה חשבון 37/1/5008 ישראלית

בכיר בתחום 
הכספים 
ובקר 
 השקעות

 לא

 7954 41584155 מכלו ראובן
 מנהל

 54.5.5070 ישראלית הסיכונים 
BA- חברת בעל 

 פיננסיים פתרונות
 "מבע

 מנהל
 לא  סיכונים

 7955 53545485 רוזנפלד רבקה
 מנהלת
 מידע מערכות

 54.5.5070 ישראלית
BA  מדעי
עובדת -המחשב

 בחברת מטריקס

מנהלת 
מערכות 
 מידע

 לא

 7959 49055093 להט אלי
 פנים מבקר

 על וממונה
 הציבור פניות

 רואה חשבון 70/3/7994 ישראלית

מבקר פנים 
וממונה על 

פניות 
 הציבור

 לא

אפרת לוי 
 חשבון רואה 55.77.5075 ישראלית חיצוני"ח רו 7913 055049715 תשובה

 חשבון רואה
 חיצוני

)משרד ורדי, 
 לוטרבך
 ושות'(

 לא

משפטי  יועץ "דעו 75.1.77 ישראלית "שיועמ 7945 059154847 שגב ארנון
 החברהשל 

 לא

 חשבון רואה 53.8.5077 ישראלית אכיפה ממונה 7914 033573353 בידה רועי
 ממונה
 אכיפה

 לא



 

 תגמול בחברה המנהלת   מדיניות .ג

תגמול  אופןקובע כי  ("החוזר"להלן: )מדיניות תגמול בגופים מוסדיים " 5-9-5074חוזר גופים מוסדיים 

נושאי משרה בגופים מוסדיים יגובש בהליך פנימי ויושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון 

לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת 

החוזר, בהתאם להוראות . החוסכים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן

, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגוף מדיניות תגמול של נושאי משרהנדרשת החברה לקבוע 

תגמול תגובש כך שלא החוזר קובע כי מדיניות  .בהתאם לעקרונות המפורטים בחוזר והכל המוסדי,

מדיניות  שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של הגוף המוסדי ועם תיצור תמריצים לנטילת סיכונים

 ניהול הסיכונים שלו.

 

מדיניות התגמול של החברה קובעת כי עובדי החברה, נושאי המשרה בה ובעלי התפקיד המרכזי 

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

בהיות החברה חברה מנהלת של קופת גמל ענפית, ללא הון רשום, הפועלת ללא כוונת רווח על בסיס 

מרכזי, מניות בחברה י משרה ו/או לעובדים ו/או לבעלי תפקיד לא יוקצו לנושא נקבע כי הוצאות בפועל,

ו בעלי תפקיד משרה ו/אנושאי   הסכמי תגמול עם עוד קובעת מדיניות התגמול, כי ו/או אופציות למניות.

עם זאת, החברה רשאית להעניק מענק  .הכהונה וההעסקהתנאי כחלק מ מענקי פרישה לא יכללו מרכזי

מדיניות התגמול . לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול פרישה באופן חריג וחד פעמי באישור הדירקטוריון

, עובד ובעל תפקיד מרכזי, בשל כהונתם בחברה ושא משרההינה על בסיס רב שנתי והיא חלה על כל נ

 בחברה. 

 

"מדיניות תגמול בגופים  37-9-5075פרסמה הממונה את חוזר גופים מוסדיים  5075באוקטובר  1ביום 

 .חלק מהוראותיו ומתקןבע הוראות משלימות לחוזר וקאשר ( "חוזר התיקון"תיקון" )להלן:  -מוסדיים 

במדיניות התגמול על מנת להתאים את הוראותיה להוראות חוזר  שינויים חברהערכה ה ת הדו"חבתקופ

ועיקרם הוא קביעת יחס  30.5.5074התיקון. השינויים האמורים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 הכפלה מירבי לקביעת תגמול יו"ר הדירקטוריון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  :₪()הסכומים באלפי  הניתנים לנושאי המשרה התגמולים פירוט להלן

 

   תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

תשלום  מענק שכר
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר  עמלה
 שכירות

החלק  סה"כ* אחר
המיוחס 

רה חבל
מתוך 

קבוצת 
שליטה 

 )באחוזים(

 ייל גבאי א

 הנהלת"ר יו
 קרנות

 ההשתלמות
)התמנה 
מטעם 

 המדינה(

55% 

- 

388 

- - - - - - - - - 

388 59% 

פסח לנדסברג 
(7) 

 מזכיר
"ל ומנכ

 קרנות
 ההשתלמות

700% 

- 

148 

- - - - - - - - - 

148 59% 

 דני קליק 
בכיר 

בתחום 
 הכספים

מיקור 
 חוץ

- - - - - - - 854 - - - 
854 59% 

 ארנון שגב 
יועץ 

 משפטי
מיקור 
 חוץ

- - - - - 318 -  - - - 
318 59% 

 מבקר פנים אלי להט
מיקור 
 חוץ

- - - - - - - 414 - - - 
414 59% 

 ראובן מכלו
מנהל 

 סיכונים
מיקור 
 חוץ

- - - - - - - 341 - - - 
341 59% 

 רבקה רוזנפלד
מנהלת 
מערכות 

 מידע

מיקור 
 חוץ

- - - - - - - 740 - - - 
740 59% 

 מידע נוסף

 אלף ש"ח. 437החזר שכר המשולם להסתדרות המורים בסך  כולל  (7)

בגין חלקה  צד קשור-חברה מנהלת בע"מ וגננותקרנות השתלמות למורים  על ידי מחוייבתחברה  (5)

של  חלקהבשנת תשע"ו   .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות ב

 . 59%-החברה בהוצאות השכר הינו כ
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 מבקר פנים  .ד

 
 אישיים פרטים

 
 להט אלי שם

 " מתן שירותים במסגרת משרד :7/7/5074 -החל מ  כהונה תחילת תאריך

RSM  שיף הזנפרץ ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים." 

 נחתם הסכם במסגרת היותו שותף  51/77/5000-החל מ(

 (BDOבמשרד 

 70/3/7994 

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף  של גוף קשור אליה  או החברה של ערך בניירות החזקה

 .הקשור לחברה

 או מהותיים עסקיים קשרים בעל הינו הפנימי המבקר

  אליה קשור גוף עם או החברה עם אחרים מהותיים קשרים

 .החברה אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים עם

בנוסף המבקר הפנימי נותן שירותי ביקורת לגופים אחרים 

 .ובכללם גופים מוסדיים

  :המבקר הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה חיצוני שירותים נותן/החברה עובד

:מתן שירותים במסגרת חברת "להט בקרה  37/75/5075עד 

 .וניהול סיכונים בע"מ

שיף   RSM " במסגרת משרדמתן שירותים  :7/7/5074 -החל מ

 ".הזנפרץ ושות, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים

 ממונה על תלונות הציבור לה ומחוצה בחברה ממלא שהוא אחרים תפקידים

 
 העסקה היקף

 
, הנימוקים לקביעת היקף זה ומידת מספר שעות בשנה

 גמישותו

הינו  תשע"והיקף שעות העסקת המבקר הפנימי בחברה בשנת 

שעות. היקף השעות נקבע בהתחשב בסקר סיכונים שנערך  7,900

בחברה והוא נתון לשינויים מסוימים בהתאם לבקשת ועדת 

הביקורת ולהצעות שמעלה המבקר הפנימי בפני הוועדה. כל 

ת והמנהל ותהשעות הנ"ל מתייחסות לביקורת המבוצעת בחבר

בשנת תשע"ו בוצעו בקרנות   ן.שבניהול ובקרנות ההשתלמות

 100בהיקף של  נוסףות ביקורת פנימית נוספים ע"י מבקר דוח

שעות על פעילות הבנק המתפעל וכן ביקורת פנימית בהיקף של 

שעות, שבוצעה ע"י הביקורת הפנימית של מנהל  7,000

 ההשקעות.

למבקר הפנים ניתן סיוע מאת גורמים בחברה, בדרך של  בחברה אחרים גורמים י"ע הפנימי למבקר סיוע

הצגת מסמכים לבקשתו  ו,הסברים שנדרשו על ידמתן 

יצוין כי לא וכיו"ב כמקובל בתחום הביקורת הפנימית. 

פנימית על ידי גורם מהחברה שאינו  בוצעה ביקורת

 .המבקר הפנימי



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

היקף עבודתו של מבקר הפנים בתקופת הדיווח  צמצום

 לעומת תקופת הדיווח האחרונה 

 תקופה קודמת.לא היה צמצום שעות עבודה לעומת 

 
   תגמול

                                          
 557  -,התגמול עמד על כ תשע"ובגין תכנית הביקורת לשנת  והיקפו הפנים מבקר של התגמול דרך

 (59%-)החלק המיוחס לחברה מההוצאה ₪ אלפי 

 50בגין טיפול בתלונות עמיתים התגמול בשנת תשעו עמד על 

 ₪.אלפי 

 .לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו   העסקתו מתנאי כחלק ני"ע למבקר ניתנו

 

 להיות שעשויה ההשפעה לשאלת הדירקטוריון התייחסות

 המקצועי דעתו שיקול הפעלת על הפנימי המבקר לתגמול

הדירקטוריון דן ואישר את תגמול מבקר הפנים לאחר שמצא כי 

 .ומתאים להיקף הביקורת ולמקובל בתחום התגמול הינו ראוי

 

 רואה חשבון מבקר .ה

 תאריך'. ושות לוטרבך ורדי"ח רו ממשרד היא רו"ח אפרת לוי תשובה החברה של תהמבקר החשבון תרוא

 . 55.77.5075הוא  תהחשבון המבקר תשל רוא הכהונת תחילת

 

 להלן פירוט השכר הכולל לו זכאי המבקר בשנת הדיווח ובשנת הדיווח שקדמה לה: 

 תשע"ה תשע"ו 

 סכום 
 (ח"שאלפי )

 סכום
 (ח"שאלפי )

 473 514  ביקורת שירותי בגין שכר

-לביקורת הקשורים שירותים בגין שכר
SOX 

54 43 

 - - מיוחדים מס שירותי בגין שכר
 - - אחרים שירותים בגין שכר

 

בגין חלקה  צד קשור-חברה מנהלת בע"מ למורים וגננותקרנות השתלמות  על ידי מחוייבתחברה 

חלקה של בשנת תשע"ו   .על ידי כל חברה בהתאם ליחס הנכסים המנוהליםהמשותפות, הוצאות ב

 . 59%-הינו כ רואה החשבון המבקרהחברה בהוצאות 
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 הכספי ועל הגילויאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  .ו

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות

 התקופה לתום העריכו, המוסדי הגוף של הכספים ל"וסמנכ ל"המנכ בשיתוף, המוסדי הגוף הנהלת

 הערכה בסיס על. המוסדי הגוף של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את זה בדוח המכוסה

 של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו הכספים ל"וסמנכ המוסדי הגוף ל"מנכ, זו

 לגלות נדרש המוסדי שהגוף המידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן המוסדי הגוף

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

 ".אלו בהוראות שנקבע

 

 כספי דיווח על פנימית בקרה

 הגוף של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא 5074באוגוסט  37 ביום המסתיימת המכוסה התקופה במהלך

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

 .כספי דיווח על המוסדי הגוף של הפנימית

 

 

 

 החלטות החברה .ז

 .החברות לחוק 555 סעיף לפי פעולות לאישור החברה נדרשה לא חוהד בתקופת .7

 )א( לחוק החברות על ידי נושאי משרה בחברה. 554בתקופת הדוח לא נעשו פעולות כאמור בסעיף  .5

 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעונות בה משרה לנושאי החברה בין עסקאות נעשו לא הדוח בתקופת .3

 .החברות לחוק( 7)510

משרה בגבול  ונושאי דירקטורים ביטוח פוליסת רכישת החברה דירקטוריון אישר"ח הדו בתקופת .4

. בנוסף, לחברה פוליסת לביטוח ₪ אלפי  33-כ של, כנגד תשלום פרמיה בסך ₪ מיליון 50 אחריות של

 .אלפי 709-כ שלכנגד תשלום פרמיה בסך ₪,  מיליון 50אחריות מקצועית בגבול אחריות של 

 

  58/77/5074 

 תאריך חברהה יו"ר דירקטוריון חברהמזכיר ומנכ"ל ה

  אייל גבאימר  מר פסח לנדסברג
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 דוח הדירקטוריון 

 61.2.8.13ליום 
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  תוכן עניינים

 

 

 

 עמוד  פרק

 תאור תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה 1

 

4 

   

החברה המנהלת מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות  8

 ובסביבתה העסקית והשפעתם על הדוחות הכספיים

 

5-1. 

   

 .1 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת 6

   

תיאר התפתחויות הכלכליות במשק והקשרן למדיניות ההשקעה  4

ארועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה/ו או חורגים ממהלך 

 העסקים הרגיל של החברה

1. 

   

 11 ארועים העלולים להצביע על קשיים כספיים. 5

   

 11 עסקאות מהותיות 3

   

 11 תאור האסטרטגיה של החברה ויעדייה העיקריים  7

   

 11 תוכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל 2

   

 18-14 מצבה העיסקי של החברה 9

   

 15-13 הצהרות לגבי הגילוי בדיווח הכספי .1

   

 17 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי 
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מידע . 1932-דוח הדירקטוריון כולל "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניינים 

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. 

 

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

ותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד הנהלת החברה, אשר הסתמכה בהנח

עריכת דוח זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות 

 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

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

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .5691

 

ומרכז השלטון המקומי  מדינת ישראלהמורים בישראל, הסתדרות  השליטה:אמצעי  בעלי

 בחברה. באמצעי השליטה מחזיקים בישראל

הסתדרות  15%) לפי חלקם היחסיאמצעי השליטה בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית: בעלי 

 מרכז השלטון המקומי בישראל(. 1%..5-מדינת ישראל ו 1%..5המורים, 

 

 קרנות ההשתלמות שבניהול החברה 1.1

החברה הינה חברה מנהלת שבניהולה שתי קופות גמל מסוג קרן השתלמות:  555..5.5החל מיום 

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

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

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

 ההשתלמות למורים"(. 

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

שהם מוסדות חינוך ., מורי סמינרים ומפקחיםיסודיים העלהספר  בבתיעובדי הוראה לפתוחה 

 וכרים בפיקוח משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר. או מ רשמיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

- 5 - 

מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית  .8

 והשפעתם על הדוחות הכספיים

תציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת  להלן תאור

 הדוח שיש להם או צפויה להיות להם השפעה על החברה וקרנות ההשתלמות שבניהולה.

 התפתחויות במשק ובתעסוקה 8.1

התקופה הנסקרת התאפיינה בתנודתיות גבוהה במיוחד כאשר בתחילת התקופה עיקר המיקוד 

בשווקים היה בנוגע לחששות ממשבר בסין על רקע הפיחות החד בערך היואן. במהלך הרבעון 

השווקים התמקדו גם בצפי להעלאת הריבית בארה"ב, אשר לבסוף  551.השלישי והרביעי של 

התאפיין גם הוא בתנודתיות חדה במיוחד  559.בעון הראשון של . הר551.התרחשה בדצמבר 

בשווקים על רקע התפתחויות בסין, ירידת מחירי הנפט ושאר הסחורות בתחילת השנה 

חזרה היציבות  559.והספקולציות לגבי מתווה עליית הריבית בארה"ב. החל מהרבעון השני של 

וששות מחירי הסחורות ובראשם הנפט. לשווקים עם התייצבות הפעילות הכלכלית בסין והתא

לקראת סוף הרבעון השני נגרם זעזוע לשווקים כתוצאה מההחלטה של הבריטים להצביע בעד 

יציאה מהאיחוד האירופאי, החלטה אשר גררה תיקון חד בשוקי המניות ולירידה חדה 

-ים מבתשואות האג"ח ברחבי העולם. הרבעון השלישי של השנה התאפיין בהתאוששות השווק

BREXIT אירוע אשר זעזע את השווקים הגלובליים לקראת סוף הרבעון השני. במהלך ,

הרבעון נרשמו עליות בשוקי המניות בעולם והוא התאפיין בעיקר בעליית תשואות בשוקי 

 האג"ח אשר לוותה בעלייה בציפיות האינפלציוניות.

ברבעון השני.  5.1%ל לעומת צמיחה ש 6%..בארה"ב, הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על 

ברבעון הקודם, ההשקעה  1.5%לעומת  5%..-מהנתונים עולה כי הצריכה הפרטית עלתה ב

ברבעון הקודם )בעיקר כתוצאה מעלייה בתרומת  6%..לעומת ירידה של  5.5%-עלתה ב

 ברבעון הקודם. 5.1%-לאחר שעלה ב 55.5%-המלאים(, והיצוא אשר עלה ב

אלף משרות  ...אלף משרות בממוצע בכל חודש לעומת  51. במהלך התקופה הנסקרת נוספו

-ל 559.באוגוסט  1.5%-בממוצע בכל חודש בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור האבטלה ירד מ

.  6%..9נ"א בשיעור ההשתתפות לרמה של  5.5וזאת למרות עלייה של  559.באוגוסט  1.5%

באוגוסט  5.5%-ל %..5י של האינפלציה בארה"ב עלתה במהלך התקופה הנסקרת מקצב שנת

. 5%..-ל 5.1%-. אינפלציית הליבה )ללא מזון ואנרגיה( עלתה במהלך התקופה הנסקרת מ559.

אל מול סל המטבעות במהלך התקופה הנסקרת. בפרט, הדולר התחזק  5.5%-הדולר התחזק ב

ולר נחלש אל מול הפזו. מצד שני, הד %..55-אל מול היואן וב %..1-אל מול האירו, ב %..5-ב

. מבחינת המדיניות המוניטארית, בפד העלו את הריבית בחודש דצמבר %...5-אל מול הין ב

 . 5.15%-1%..5נ"ב לרמה של  1.-ב 551.

, וקצב הצמיחה השנתי ברבעון השלישי של השנה %..5עמדה על  551.-באירופה, הצמיחה ב

נק'  5..1רבעון השלישי על . מדד מנהלי הרכש בתעשייה באירופה עמד במהלך ה5.9%עמד על 

נק'  15.6נק' ברבעון השני. בפרט, מדד מנהלי הרכש בגרמניה עמד על  5..1בממוצע לעומת 

נק' בממוצע ברבעון השני, מה שמאותת על האצה שנרשמה  1..1בממוצע ברבעו לעומת 

 בפעילות הכלכלית בגרמניה במהלך הרבעון השלישי. בצרפת, מדד מנהלי הרכש בתעשייה עמד

 נק', רמה המצביעה על התכווצות בפעילות הכלכלית בתעשייה. 11.1על 
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. האינפלציה במהלך התקופה 55.5%-ל 55.1%-שיעור האבטלה ירד במהלך התקופה הנסקרת מ

. האינפלציה האפסית והציפיות 5.1%ואינפלציית הליבה עמדה על  %..5-הנסקרת הסתכמה ב

להשיק תכנית הרחבה כמותית נוספת   ECB-האינפלציוניות הנמוכות תמכו בהחלטת ה

( הריבית על הפיקדונות 5 –. הנקודות העיקריות של התכנית כוללות 559.בתחילת חודש מרץ 

( היקף הרכישות 5, 5.5%-ל 5.51%-( הריבית המוניטארית ירדה מ., -5.1%-ל -5.5%-ירדה מ

ברכישת אג"ח קונצרניות יחל  ECB-( ה1מיליארד אירו בחודש,  15-מיליארד אירו ל 95-יגדל מ

שנים  1תכניות הלוואה מיוחדות לבנקים שאורך כל אחת  TLTRO II – 1( 1בדירוג השקעה, 

כאשר תנאי ההלוואה יכולים להיות נמוכים כמו הריבית על הפיקדונות )כלומר ריבית שלילית 

ספת על נטילת הלוואה(. בנוסף, למרות שעלו הציפיות מצד המשקיעים לפעולה מרחיבה נו

, הבנק המרכזי החליט להותיר את הריבית ואת תכנית ההרחבה הכמותית BREXITלאחר 

ללא שינוי במהלך הרבעון השלישי. לעומת זאת, הבנק המרכזי הבריטי החליט, לאחר הזעזוע 

והוא השיק מחדש את תכנית  1%..5נ"ב לרמה של  1.-, להפחית את הריבית בBREXIT-מ

שר כוללת גם רכישת אג"ח ממשלתיות וגם רכישת אג"ח ההרחבה הכמותית בבריטניה א

 55-מול הדולר. התשואה על אג"ח ל 5.1%-קונצרניות. האירו נחלש במהלך התקופה הנסקרת ב

 .-%.5.5-ל 5.15%-שנים בגרמניה ירדה במהלך התקופה הנסקרת מ

 . לאור הצמיחה5.1%והקצב השנתי עמד על  %..5ביפן הצמיחה ברבעון השני עמדה על 

והאינפלציה הנמוכות הבנק המרכזי ממשיך בנקיטת מדיניות מוניטארית קיצונית כאשר 

במהלך לקראת סוף הרבעון השלישי הכריז על תכנית חדשה. מפרטי התכנית עולה כי הבנק 

שנים כיעד מדיניות כאשר לעת עתה,  55-המרכזי יגדיר מעתה את התשואה על אג"ח ממשלתי ל

 55-את רכישות האג"ח שלו בצורה כזו כך שהתשואה על האג"ח לעל פי התכנית הוא יכוון 

. בו בעת, הבנק המרכזי ממשיך לשלוט בריבית הקצרה שעומדת על 5%שנים תהיה באזור 

, בדומה לקצב הצמיחה השנתי %..9.  בסין הצמיחה במהלך הרבעון השלישי עמדה על -5.5%

 %..55ברבעון השלישי בקצב שנתי של שנרשם ברבעון השני. בפרט, המכירות הקמעונאיות עלו 

 6.5%לעומת  %..1ברבעון השני, ההשקעה בנכסים קבועים עלתה בקצב של  55.9%לעומת 

 במהלך הרבעון השני. %..9לעומת  9.5%ברבעון השני, והייצור התעשייתי עלה בקצב שנתי של 

בית, ומחיר $ לח..11-ל 6.5%-ירד במהלך התקופה הנסקרת  ב  WTIמחיר חבית נפט מסוג 

 $ לחבית. 5..1-ל 55.5%-ירד ב BRENTחבית נפט מסוג 

 9%.., זאת לעומת צמיחה של %..5עמדה על  559.בישראל הצמיחה במחצית הראשונה של 

-כולה. בלטה במיוחד הצריכה הפרטית אשר צמחה בחצי הראשון של השנה ב 551.בשנת 

(. על %...חזר לצמוח בקצב מהיר )והיצוא אשר  %..5-, הצריכה הציבורית אשר צמחה ב%...

פי נתוני המדד המשולב לפעילות המגזר העסקי במשק, חלה התייצבות בקצב הצמיחה כאשר 

, ירידה לעומת קצב של %...-9%..קצב השינוי השנתי במדד נע מתחילת השנה ברמה של 

קות מול סל המטבעות. התחז %..1-לפני שנה. השקל התחזק במהלך התקופה הנסקרת ב 5.5%

בפאונד מול השקל. שוק  6%..5השקל בתקופה זו הגיעה בעיקר כתוצאה מהיחלשות של 

ברבעון השלישי  1.9%העבודה המשיך להיות חזק כאשר שיעור האבטלה עמד בממוצע על 

בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המשרות הפנויות הוסיף לעלות וכעת עומד על  %..1לעומת 

במהלך התקופה הנסקרת חלה גם עלייה בקצב העלייה השנתי לפני שנה.  5.5%לעומת  1.5%

 לפני שנה. %...לעומת  6%..בשכר הריאלי אשר עומד כעת על 
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 אינפלציה, תקציב  וריבית

, עלייה גבוהה יחסית. לשם המחשה, 5.5%-מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון השלישי ב

 -5.1%ת עומדת כיום על . האינפלציה השנתי5.1%-בתקופה המקבילה אשתקד ירד המדד ב

 .-5.1%החודשים שנסתיימו ברבעון המקביל אשתקד זו עמדה על  .5-לאחר שב

, הריבית נותרה על כנה. בנוסף בנק ישראל 551.מאז הפחתת הריבית בחודש פברואר של שנת 

החל להוסיף להודעת הריבית משפט אשר מטרתו להגביר את הוודאות בנוגע למדיניות 

(. וודאות זו קיבלה חיזוק כאשר בנוסף גם Forward guidanceק ישראל )המוניטרית של בנ

החלטות  .5-להוריד את מספר החלטות הריבית מ 559.הוחלט במהלך הרבעון השלישי של 

החלטות בלבד. כמו כן, בתחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל מצפים כי הריבית  1-בשנה ל

 . 1%..5תעמוד הריבית על  .55.ובסוף  .55.תיוותר על כנה עד הרבעון האחרון של 

מיליארד שקלים, עלייה )נומינלית(  555.1-במהלך התקופה הנסקרת הסתכמה גביית המיסים ב

מיליארד  9.5-לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה הסתכם הגרעון ב 5.5%של 

ודשים הח .5-מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. הגרעון המצטבר ב ..1ש"ח לעומת 

 559.מהתוצר כאשר יעד הגרעון לשנת  %...האחרונים עומד נכון לסוף הרבעון השלישי על 

 תוצר.  6%..עומד על 

-ברבעון השני של השנה חלה ירידה בעודף בחשבון החשבון השוטף מ  -מאזן התשלומים 

יחסית  מיליארד. במונחי תוצר מדובר על ירידה חדה ...-מיליארד דולר ברבעון הראשון ל 6..

תוצר ואילו היום עומד העודף בחשבון השוטף על  1.6%העודף עמד על  551.כאשר בסוף שנת 

מיליארד דולר,  5.1העודף במאזן השירותים עומד על  . הגרעון בחשבון הסחורות גדל ו1.5%

 מיליארד לעומת הרבעון הקודם. 5.5עלייה של 

 

 שוק ההון 8.8

 

שבניהול החברה הינו בשוק ההון הן הישראלי והן שוק עיקר ההשקעות של קרנות ההשתלמות 

 הון זר. תשואות השוק באפיקים השונים באים לידי ביטוי בתשואה המושגת במסלולי הקרנות.

 שוק המניות

-שוק המניות העולמי נסחר במגמה מעורבת במהלך התקופה הנסקרת. באירופה, מדד ה

STOXX600 מדד ה5.6%-ירד ב ,DAX- ומדד ה 5.5% -הגרמני עלה ב-CAC 5.5%-ירד ב .

-ו 1%..5-עלו בתקופה הנסקרת  של השנה ב  DOW JONES-וה S&P500-בארה"ב, מדד ה

ירד -Nikkei . ביפן, מדד ה55.9%רשם גם הוא עלייה של   NASDAQ -בהתאמה. ה 51.1%

 %...5-עלה ב MSCI EM-. בשווקים המתעוררים מדד ה1.6% -בסיכום התקופה הנסקרת ב

. בשוק המניות המקומי נרשמה היפרדות שעה שמדדי 55.1%-הסיני עלה ב-Hang Seng וה

ות"א  1.בהתאם, מדד ת"א  השורה השנייה רשמו תשואות יתר על פני אלו בשורה הראשונה .

 5.5%.-ו 5.1%-עלו ב 15והיתר  1.שניהם ואילו בשורה השנייה, ת"א  1.5%-ירדו ב 555

 בהתאמה.
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 שוק הנגזרים

מיליון יחידות  99..15-המסחר באופציות על מדד המעו"ף הסתכם בבתקופה הנסקרת, מחזור 

עתידיים על מדד  טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס. המחזור בחוזים .9.55-אופציה או ב

הסתכם מחזור המסחר באופציות  אלף חוזים. בשוק המט"ח ..59-המעו"ף הסתכם ב

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  166-דולר/שקל ב

 .1מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 1...-הסתכם ב

 

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

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

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

על בסיס ניתוחים מיקרו כלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם רשומים למסחר בורסה לני"ע 

אביב -עה במניות בארץ היא במניות הרשומות למסחר במדד "תלאביב או בחו"ל. עיקר ההשק-בתל

". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא באמצעות תעודות סל הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות תעודות ..1

 סל הנסחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.

ת תמהיל וועדת ההשקעות החליטה לא לבצע שינויים במדיניות הצפויה לשנת תשע"ו. והשאירה א

 -. עם יחס של כ65%-ההשקעות של הקופה באותה רמה כאשר  המנייתי עומד על שיעור של כ

 לטובת חו"ל.  %.%63.4

 

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

בלתי סחירות  אלטרנטיביותבהשקעות  הכלליים המסלולים של הםרחבת השקעותילה במאמציה

והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו6או מגובות בהתחייבות ממשלתית ישירה או עקיפה כדוגמת 

ככלל, השקעות בתשתיות ועוד.  461, הרכבת הקלה בירושלים, תחנת הכח דליה, כביש 3כביש 

 תשתית קעותהש וועדת ההנהלה לדעתשנים( המהוות  .8-.1מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

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

 מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב.

 .לעיל האמורים מהטעמים סחירות לא נוספות השקעות לבחון ממשיכה החברה

 

 אג"ח מדינה

בתקופה  5%..באפיק צמוד המדד נרשמה תשואה של  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

. 5.1%-שנים( ירדו ב 1-.והבינוניות ) 5.9%-שנים( עלו ב 1-55הנסקרת.  אגרות החוב הארוכות )

התשואה החיובית באפיק הינה תוצאה של עליית שערים באגרות החוב הארוכות מאוד 

 .במהלך התקופה הנסקרת( 9.9%-עלתה ב 5159)לדוגמא, ממצ"מ 

. חלקו 1%..באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה תשואה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 . 1.1%-+ שנים( ב1וחלקו הארוך ) 5.5%-שנים( עלה ב .-1הבינוני )

 אגח קונצרני

בסיכום תקופה, האפיק הקונצרני אופיין במגמה חיובית ורשם עליות שערים. בלטו בעיקר מדד 

תל בונד  5.בהתאמה. מדדי התל בונד  %5.5-ו %1.1יתר עם עלייה של תל בונד שקלי ותל בונד 

 .%5.5-בהתאמה. תל בונד בנקים עלה ב %5.6-ו %5.1, ...%-עלו ב 95ותל בונד  15

                                                           
 אתר הבורסה לניירות ערך. 1
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-ברמת המרווחים, נרשמה מגמת התכווצות. בלטו בעיקר תל בונד תשואות שמרווחו התכווץ ב

 ..5נ"ב ועמד על  59-שמרווחו התכווץ ב 15נד נ"ב בסוף אוגוסט  ותל בו 1..נ"ב ועמד על  11.

נ"ב במרווחו  56נ"ב בסוף אוגוסט. תל בונד שקלי בלט במגמה שונה כאשר רשם התרחבות של 

 11.6.9נ"ב בסוף אוגוסט. בכל הנוגע לגיוס הון באפיק הקונצרני, החברות גייסו  516ועמד על 

 מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח. 

 

 
המותאמת סיכון הנדרשת מאג"ח קונצרניות עדיפה על זו של אגרות חוב כאשר התשואה לפדיון 

ממשלתיות, החברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות  תוך שמירה 

 על עיקרון פיזור סיכונים.

בעקבות התנודתיות שהייתה בשנה האחרונה באפיק האג"ח בעקבות צפי לעליית ריבית בארה"ב 

האג"ח ספג תנודתיות רבה במהלך השנה. בעקבות זאת החברה החליטה לשמור על התיק אפיק 

במח"מ קצר ולנצל התנודתיות לפעילות בתיק. כמו כן, גדלו ההשקעות באג"ח לא סחירות המטרה 

 תשואה על האי סחירות. לגיוון את התיק לענפים שונים תוך פיצוי   בגידול בחלק זה היא

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

 המחירים לצרכן ולא צמודות

היקף הנכסים הנזילים בתיק ההשקעות מותאם לצפי התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים 

 ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים מהקרנות(.

  
לאוגוסט  55-ניירות הערך הסחירים בבורסה בתקופה שבין ה להלן השינויים העיקריים במדדי

 :559.לאוגוסט  55-לבין ה 551.

 

 31.08.15-31.08.16 

 10.2%- מדד המניות הכללי

 3.12% 05יתר 

 -312% 55.מדד ת"א 

 -312% 30מדד ת"א 

 919% מדד אג"ח להמרה

 319% אג"ח כללי מדד

 -510% מדד המחירים לצרכן

 

 מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  התפתחויות 8.6

 ישראל

, שיפור ביחס לקצב %5.5-המדד המשולב לפעילות הכלכלית במשק עלה בחודש ספטמבר ב

כאשר  ..%5-שאפיין את המשק בחודשים הקודמים. הצמיחה ברבעון השלישי הסתכמה ב

, ..%5נתוני הרבעונים הקודמים עודכנו משמעותית כלפי מעלה. מדד חודש אוקטובר עמד על 

. בנק ישראל הותיר את -%5.5ינפלציה השנתית עמדה על גבוה מעט מהתחזיות המוקדמות והא

אל מול  %5.1-. במהלך התקופה התחזק השקל ב%5.5הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 

 מול הדולר. 1..%-אל מול האירו ןנחלש ב %5.9-הסל. בפרט, השקל התחזק ב

 בעולם

ות. הצמיחה גבוה מהתחזיות המוקדמ 6..%הצמיחה בארה"ב עמדה ברבעון השלישי על 

. קצב האינפלציה %55-והיצוא אשר עלה ב 5..%-נתמכה ע"י הצריכה הפרטית אשר עלתה ב
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בחודש הקודם( והשכר השעתי עולה גם הוא  %5.5)לעומת  %5.1מוסיף לעלות וכעת עומד על 

. הפד הותיר את הריבית בפגישתו בחודש נובמבר על כנה אך 1..%וכעת הקצב השנתי עומד על 

להעלאת ריבית בפגישה הקרובה בחודש  %61זים העתידיים קיימת הסתברות של על פי החו

 55 -מול הסל, והתשואה על אג"ח ל %1.1-דצמבר. במהלך התקופה הנסקרת, הדולר התחזק ב

דולר  11.1לרמה של  %1.5-ירד ב WTIמחיר חבית נפט מסוג  56..%-ל %5.16-שנים עלתה מ

 לחבית.

. האירו נחלש מול הדולר %5.1-בחודש הקודם ל ..%5-י עלה מבאירופה קצב האינפלציה השנת

-דולר לאירו. התשואה על אגרת החוב של ממשלת גרמניה עלתה מ .5.5לרמה של  %1.1-ב

 ....%5-ל -%5.55

-ביפן לא חל שינוי במדיניות הבנק המרכזי. במהלך התקופה הנסקרת, הין נחלש מול הדולר ב

 .-%5.1אינפלציה השנתית נותרה ללא שינוי ברמה של ין לדולר. ה ..556לרמה של  ...%

 

 

 

 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  6

 היקף הנכסים, נטו )באלפי ש"ח(:

 

     61.2.8.13  61.2.8.15  
אחוז 
 השינוי

 %  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

מסלול  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 1..5  1,9.1,161  15.,1,155 מסלול כללי-רגיל

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

61,191  19,551  51.16 
מסלול  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח-רגיל
1,.5.  1,56.  (5.65) 

מסלול  -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות למורים 
 15..  115,595  161,965 מקוצר

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

1,665  1,691  .5.95 
מסלול  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח-מקוצר
5,..1  5,5.1  .1.1. 

 5.15  .5.,95.,1  1,156,695     סך הכל

 
 
 
 
          

 אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה ו6או החורגים ממהלך העסקים הרגיל 4

 בשנת הדוח לא אירעו אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של החברה.
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 אירועים העלולים להצביע קשיים כספיים 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. 

 

 עסקאות מהותיות  3

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

 בעסקה או בהשקעה כאמור.

 

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים 7

החברה מנהלת את הקרנות שבניהולה בהתבסס על נותני שירותים במיקור חוץ. תפעול הקרנות מתבצע 

הבנק  – צועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומםבאמצעות שני נותני שירותים עיקריים, מק

הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, המשמש כגורם המתפעל את חשבונות הקרנות וזכויות העמיתים, 

ופסגות ניירות ערך בע"מ, המשמש כגורם המנהל את השקעות הקרנות. החברה מפקחת באופן שוטף על 

  נותני השירות האחרים בחברה.פעילותם של גופים אלו באמצעות נושאי המשרה ו

החברה קובעת את מדיניות ההשקעות של הקרנות שבניהולה באופן שיבטיח, ככל הניתן, צירוף של רמת 

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

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

החלות עליה ועל קרנות ההשתלמות שבניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף 

  מוסדי.

בכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה על רמתם הגבוהה של השירות 

החברה המנהלת שואפת להמשיך ולנהל את  בעבר.והניהול המאפיינים את הקרנות שבניהולה, כפי שהיה 

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

 

 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל 2

 החברה אינה צופה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה. 
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 ושינויים מהותיים בתקופת הדיווח:מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעילותה  9

 מצב כספי: 6.5

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

 והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.

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

 החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.התחייבויות 

 הון עצמי: ..6

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

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת .55.-קרן פנסיה(, התשע"ב  גמל  או

החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל  מיליון ש"ח. תקנות אלו אינן חלות על 55יהיה 

 מפעלית.

 

 תוצאות כספיות של החברה המנהלת 6.5

אלפי ש"ח. עיקר הכנסות החברה  1,5.6הן:  559..55.1סך הכנסות החברה לשנה שהסתיימה ביום 

מסלול  -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםנובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים 

מסלול מקוצר )על –קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים על כל מסלוליה( ורגיל )

 כל מסלוליה(  וזאת בגובה ההוצאות שיש לחברת הניהול בפועל . 

אלפי ש"ח הינן  515,.אלפי ש"ח כאשר סך של  1,551הכנסות דמי ניהול בחברה הסתכמו לסך של 

מסלול רגיל )על כל מסלוליה(  וסך של  -רי סמינרים ומפקחים למורים תיכוניים, מומקרן השתלמות 

 מסלול מקוצר. -למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים אלפי ש"ח הינן מקרן השתלמות  9.1

אלפי ש"ח בגין החזרי מס שכר מעבר להפרשה  1.בשנת הדיווח לחברה נרשמה הכנסה אחרת בסך 

בעקבות שינוי סיווג החברות המנהלות לצרכי מס  551..55.1שיצרה החברה בדוחותיה הכספיים ליום 

ערך מוסף, מסיווג של   מוסד כספי לסיווג של מלכ"ר. שינוי הסיווג כאמור, בוצע רטרואקטיבי החל 

 .559.. ההחזרים התקבלו במהלך חודש יולי 555./5/5מיום 

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

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

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

באוגוסט 61לשנה שהסתיימה ביום           

      8.13  8.15  8.14   

 באלפי ש"ח      
 

 באלפי ש"ח
באלפי  

 ש"ח
  

 
 דמי תפעול לבנקים המתפעלים

   1,11. 
 

1,155 
 

1,559 
  

 
   95.  61.  .1. דמי ניהול השקעות

 
 דמי ניהול תעודות סל צד קשור

11  55 
 

-  
 

 
   55.  9.5  1.. השתתפות בהוצאות שכר ונלוות

 
 השתתפות בדמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי ועדות 

.59  569 
 

.1.  
 

 
 ביטוחים הנהלה

  69  55.  515   

 
 הוצאות לחברה מצטטת

  15  95  11  
 

 

השתתפות בהוצאות ייעוץ מקצועי 

 להלן( ב')ראה פירוט בסעיף  ומשפטי
   .69  655 

 

6.5 

  

 
 השתתפות בהוצאות מנהל סיכונים *

   559  55. 
 51. 

  

 
 השתתפות בהוצאות בקר השקעות

   15  15 
 

- 
  

 
 השתתפות בהוצאות ניהול מערכות מידע

  15  15  15  
 

 
 השתתפות בהוצאות קצין ציות

  .1  .9  .1   

 
 השתתפות בהוצאות דיוור לעמיתים

  -  -  .59   

 
 השתתפות בהוצאות מיכון מערך ההשתלמות

  .51  .15  .11   

 

השתתפות בהוצאות אחזקת משרדים, שכ"ד 

 ותקשורת
  5.1  .11  559  

 

 
 השתתפות בהוצאות שרות לקוחות

   -  -  5.   

 
 השתתפות בהוצאות אחרות

   .5  11 
 

55 
  

 
 השתתפות בהוצאות פחת

   6  1 
 55 

  

      1,5.5  1,59.  1,155   

 
 בקר ההשקעות.את תפקיד  מנהל הסיכונים ביצע גם 551..5.6 עד ליום *
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 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי: .ב

באוגוסט 61לשנה שהסתיימה ביום           

      8.13  8.15  8.14   

 באלפי ש"ח      
 

 באלפי ש"ח
באלפי  

 ש"ח
  

 
 

    
 

 
 

 
  

 
 551 ייעוץ משפטי

 
5.1  559 

 
 

 
 5.. ביקורת פנים

 
.15  5.. 

 
 

 
 555 ביקורת חשבונות

 
555  511 

 
 

 
 .5. ניהול כספים

 
.5.  .55 

 
 

 
 ייעוץ מקצועי

  
16 

 
19  55. 

 
 

 
 ייעוץ סוקס

  
.. 

 
5.  .1 

 
 

 
 ייצוג באסיפות כלליות

   
55 

 
..  .6   

      .69  655 
 6.5 

  

 

 

 פרטים נוספים: .ג

צד קשור בגין -בע"מהחברה משתתפת עם קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת 

חלקה בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר בשנת 

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

 אלפי ש"ח(. 5,596- 551.אלפי ש"ח )  5,161משותפות הסתכם לסך של 
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 דיווח הכספי  הצהרות לגבי גילוי ב .1

 (certificationהצהרה )

 , מצהיר כי:סח לנדסברגאני, פ
 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה סקרתי את הדוח השנתי של  .5

 )להלן: "הדוח"(. 559..55.1)להלן: "החברה"( לשנה שהסתיימה ביום  מנהלת בע"מ

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  ..

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בדוח משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול .5

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של החברה למועדים ולתקופות 

 המכוסים בדוח.

בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  אני ואחרים .1

  -של החברה וכן 5הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

רות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בק (א)

 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,  (ב)

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

( ולהוראות הממונה על שוק IFRSהכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

 ההון;

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את  (ג)

ות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקר

 -בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע במהלך התקופה  (ד)

המכוסה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית 

  -של החברה על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .1

הביקורת של הדירקטוריון של החברה בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה 

 הפנימית על דיווח כספי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)

נימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, הפ

  -לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים  (ב)

 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור

 
   559.בנובמבר  1.

 מזכיר ומנכ"ל  תאריך 
 מר פסח לנדסברג
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 (certificationהצהרה )

 אני, דני קליק, מצהיר כי:
 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה סקרתי את הדוח השנתי של  .5

 )להלן: "הדוח"(. 559..55.1)להלן: "החברה"( לשנה שהסתיימה ביום  בע"ממנהלת 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  ..

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מכוסה בדוח. מטעים בהתייחס לתקופה ה

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  .5

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של החברה למועדים ולתקופות 

 המכוסים בדוח.

לגבי  בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים אני ואחרים .1

  -של החברה וכן 5הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה  (ב)

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

( ולהוראות הממונה על שוק IFRSהכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

 ההון;

והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של הבקרות  (ג)

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה 

 -בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע במהלך התקופה  (ד)

שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית המכוסה שהשפיע באופן מהותי, או סביר 

  -של החברה על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .1

הביקורת של הדירקטוריון של החברה בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה 

 הפנימית על דיווח כספי: 

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את (א)

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, 

  -לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים  (ב)

 ים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.אחר

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 

   559.בנובמבר  1.
 בכיר בתחום הכספים  תאריך 

 רו"ח דני קליק
 



חברה  -קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 מנהלת בע"מ
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי .1

 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה 

מנהלת בע"מ להלן: "החברה"( אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. 

ה מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהל

של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי 

( והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות IFRSבינלאומיים )

ת הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולו

 לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 

בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה 

ת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים בפיקוח הדירקטוריון נוקט

(monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 

 
הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 

-הפנימית של ה , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה559.באוגוסט  55כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO בהתבסס .)

, הבקרה הפנימית של החברה על 559.באוגוסט  55( כי ליום believesעל הערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 דיווח כספי הינה אפקטיבית.

 
 
 

 

 _________מר אייל גבאי _______ -יו"ר דירקטוריון הקרן

 מר פסח לנדסברג  _______________ -מזכיר ומנכ"ל הקרן

 רו"ח דני קליק  _________________-בכיר בתחום הכספים

 
 8.13בנובמבר  82תאריך אישור הדוח: 
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דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 בקרה פנימית על דיווח כספי  –סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ

 

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של  קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת 559.באוגוסט  55החברה( ליום  -חברה מנהלת בע"מ )להלן 

 Committee of Sponsoring Organizations of the-המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה

Treadway Commission  להלן(- COSO הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית .)

כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח אפקטיבית על דיווח 

הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה 

 הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 

בארה"ב  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה 

נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות 

ית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח המהותיות, בקרה פנימ

כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה 

ם פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתא

 לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של 

דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון , ביטוח וחסכון 

(. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה כוללת את אותם IFRSשרד האוצר ובהתאם לכללים בינלאומיים )במ

( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את 5מדיניות ונהלים אשר: )

סבירה של ביטחון ( מספקים מידה .העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה( )

 –שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן 

( ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון , ביטוח וחסכון במשרד האוצר ושקבלת כספים והוצאת IFRS-תקני ה

( מספקים מידה סבירה 5)-הנהלה של החברה; וכספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וה

של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של 

 נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 

למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא 

מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי 

 מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 

באוגוסט  55פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה

 .COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  551.
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-ו 559.באוגוסט  55ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות , ריכים. והדוח שלנו מיוםולשנים שהסתיימו באותם תא 551.

 כספיים. 

 

 

 

 ורדי לוטרבך ושות'
       

 רואי חשבון
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 559.בנובמבר  1.
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 תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
  חברה מנהלת בע"מ

 
 
 
 

  6132 באוגוסט 13ליום  וחות כספייםד
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חברה  תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
 מנהלת בע"מ 

 
  6132באוגוסט  13ליום דוחות כספיים  

 
 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
  דעמו

 יםהמבקרהחשבון  ידוח רוא 3

 על המצב הכספי ותדוח 4

 רווח והפסד ותדוח 5

 באורים לדוחות הכספיים 6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 

 חברה מנהלת בע"מתיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים 

 

 

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים של  פיםהמצור על המצב הכספי ותוחדהביקרנו את 
דוחות רווח ואת  1125-ו 1126באוגוסט  32 מיםלי,  (החברה -)להלן  בע"מ  ומפקחים חברה מנהלת

דוחות כספיים אלה הינם  .1124-ו 1125, 1126באוגוסט  32לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  והפסד
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה  . החברההדירקטוריון וההנהלה של  באחריות

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
לתכנן את  . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו2793 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג חשבון 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.  מהותית.

י ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על יד
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים  החברההדירקטוריון וההנהלה של 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

, בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות
מכל  על שוק ההון , ביטוח וחסכון במשרד האוצר,( ובהתאם להנחיות הממונה IFRS-תקני ה –)להלן 

ואת תוצאות  1125-ו 1126באוגוסט  32 ימיםל החברהמצב הכספי של ההבחינות המהותיות, את 
 .1124-ו 1125,  1126באוגוסט  32לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום  פעולותיה

 
ת על דיווח כספי, כפי בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימי PCAOBביקרנו גם, בהתאם לתקני 

 32שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על 1126באוגוסט 

על אפקטיביות הבקרה  כלל חוות דעת בלתי מסויגת 1126בנובמבר,  12והדוח שלנו מיום  COSOידי 
 הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 
 
 
 
 
 ורדי לוטרבך ושות'         

 חשבון ירוא                                                                                                          
 

.1126 בנובמבר 12: תאריך
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, מורי סמינרים ומפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוניים
 חברה מנהלת בע"מ

 
 

 על המצב הכספי ותדוח

 

 

 באוגוסט 13ליום      

     6132  6132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באור   

       :נכסים 
 547  2,344  4  חייבים ויתרות חובה 
 232  253  5  מזומנים ושווי מזומנים בבנקים 
        

 629  2,479    סך כל הנכסים

        

       

 -  -  6  הון

       

       

       התחייבויות :

 629  2,479  9 זכאים ויתרות זכות 

 629  2,479    סך כל ההתחייבויות 
        
        

 629  2,479    סך הכל הון והתחייבויות 
        
 
 
 

    1126  בנובמבר 12
 תאריך אישור

 ספייםהדוחות הכ
 הדירקטוריוןיו"ר 

 גבאי איילמר 
 מזכיר ומנכ"ל

 מר פסח לנדסברג
בכיר בתחום 

 הכספים
 רו"ח דני קליק

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



5 
 

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

 
 רווח והפסד  ותדוח

 
 

     
סתיימה לשנה שה

 באוגוסט 13ביום 

 

לשנה שהסתיימה 
  באוגוסט 13ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 13

 

     6132  6132  6132  

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

           

          הכנסות

           

  2,421  9,263  2,114 2   דמי ניהולמהכנסות  

 -   טו, נהכנסות מימון 
 

1  -  

 15 7  הכנסות אחרות 
 

111  -  
           

 2,117   סך כל ההכנסות 
 

2,169  2,421  

           

     הוצאות
 

    

           

 2,113 22  הנהלה וכלליות 
 

2,169  2,421  

 6   , נטוהוצאות מימון 
 

-  1  

           

 2,117   סך כל ההוצאות 
 

2,169  2,421  

          
 

  -  -  -    רווח לתקופה

     
  

   
 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 כללי: – 3באור 

 

נתאגדה בשנת  חברה מנהלת בע"מ –ים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים למורהשתלמות  קרנות .א
 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .2765

 
הגישה החברה למשרד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת החברה  1119במהלך חודש אפריל  .ב

עשה בהתאם להוראת מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נ
 )ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.26סעיף 

 בהתאם לאישור אגף שוק ההון במשרד האוצר. 1121בדצמבר  32השינוי המבני הושלם ביום 
 .1122בינואר  2-החברה החלה פעילותה ב

 
, אשר פוצלה לחברה מנהלת של ניזציה בקופה התאגידיתורגא-כתוצאה מהשינוי המבני בוצע רה .ג

קופות גמל  ולקופת גמל )קרן ההשתלמות( שמנוהלת בנאמנות בידי החברה המנהלת. בעקבות 
השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה 

 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהווהתחייבויותיה, לבין קופ

 

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

 יצוין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם מספר החברה לא השתנה.
שתי מנהלת החברה  .1122בינואר  2מיום שה החל החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החד

 קרנות כמפורט להלן:
מטרתה, מתן אפשרות  - מסלול רגיל-קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים  לעובדי הוראה לצאת להשתלמות.
 הבאים:

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

המסלול מיועד למורים  - מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
לקרן ם את שכרם על פי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצטרף אשר מקבלי

)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  מסלול רגיל-השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 , מורים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(.55

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

 הלכהמסלול : ברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשיםפתחה הח, 1121 פברוארהחל מחודש 
 )מסלול ללא מניות(.  ח”אגומסלול 

 

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

ע על קבנבדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי ש הקרנותאת  מחייבתהחברה 
 פי הוראות הדין.

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

 
 6132באוגוסט  13ליום הכספיים באורים לדוחות 

 )המשך( כללי – 3באור 

במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים  .ח
מסלול רגיל, תקבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד -ומפקחים

בצע הקרן, אחת לתקופה שתיקבע על ידי החברה, בהתחייבויותיה לעמיתיה. במסגרת מנגנון זה ת
בדיקה אקטוארית ובהתאם לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע שינויים 
עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה 

 האקטוארית. 
 

אשר  32.2.1123וכן ליום  32.21.1112ם הקרן ביצעה באמצעות אקטואר חיצוני, בדיקות כאמור ליו
הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עמיתי 

 הקרן.
 

 
 הגדרות:  .ט

 
 בדוחות כספיים אלה: 

 
 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ. – החברה .2
 
מסלול רגיל, קרן -השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים " קרן – הקרנות .1

 ."מסלול מקוצר -השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 
, בתקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על שירותים  IAS24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים .3

 .1121 -התשע"ב פיננסיים)קופות גמל( כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, 
 
 .1121-התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך)ע דוחות כספיים שנתיים(,  –עניין  בעלי       . 4
 
  .בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ -  יםהמתפעל יםהבנק .5
 
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  –מדד   .6
 
 ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר. אגף שוק ההון,  – אגף שוק ההון .9
 
 .1115התשס"ה,  –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  – חוק קופות הגמל .2

 
 -תשכ"ד  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(  - תקנות מס הכנסה .7

2764. 
 

שאומצו על ידי הועדה תקנים ופרשנויות  -(IFRS -תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .21
( IFRS( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )IASBלתקני חשבונאות בינלאומיים )

( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה IAS)  ותקני חשבונאות בינלאומיים
( או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה IFRICדיווח כספי בינלאומי )  לפרשנויות של

 (, בהתאמה.SICת לפרשנויות )המתמד
 

 
בהון ודוחות על דוחות על השינויים  בדברלא ניתן מידע  1126באוגוסט  32ליום בדוחות הכספיים  .י

וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של החברה , שהינה לא תזרימי המזומנים 
 צאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.למטרות רווח וכל הכנסותיה והו
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 

 חשבונאית מדיניות  – 6באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים
 
וכן  "(IFRS" :הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .א

 12. הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  תאם להנחיות הממונהבה

 .1126בנובמבר 

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .ב
 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 

 ברה.השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הח

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .ג
 

(. תקנים אלו IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
 כוללים:

 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .2

 (.IASתקני חשבונאות בינלאומיים ) .1

 (.SICקני חשבונאות בינלאומיים )( ולתIFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .3
 

אגף שוק ההון ביטוח  -וצר כמו כן, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי והנחיות הא
 .וחסכון 

 
 בסיס המדידה .ד
 

 .הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 6132באוגוסט  13לדוחות הכספיים ליום  באורים
 

 )המשך( המדיניות החשבונאית -6באור 
 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ה

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS - בהתאם לביניים בעריכת הדוחות הכספיים 

התחייבויות, בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים ו

 הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת 

החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה 

מדנים, מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בקביעת האו

 בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה 

 שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 

 ניהול הון .ו
 

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

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה 1121-קרן פנסיה(, התשע"ב או  קופת גמל 

תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת  מיליון ש"ח. 21מנהלת יהיה 

 לית.גמל מפע

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית
 

( "IFRSתקני " -הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם )להלן

פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם נקבעה ר אש

 ונה. החשבונאית של החברה, וכן בהתאם להנחיות הממ המדיניות

         
 שווי מזומנים .א
 

 ,קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצריפלרבות  עות שנזילותן גבוהה, השק כולליםשווי מזומנים 

 .שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד
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מפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ו
 חברה מנהלת בע"מ

 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 )המשך( מדיניות החשבונאית -6באור 
 
 
 הכרה בהכנסות .ב

 
הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות 

ו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהו

 מהימן.

 
 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, הנדרשים להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:

 
  הכנסות מדמי ניהול

 
 הכנסות מדמי ניהול נרשמות בעת התהוותן. 

 
 

 מגזרי פעילות-1באור 

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

 קרנות השתלמות.-על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 חייבים ויתרות חובה – 2באור 

 באוגוסט 13ליום       

      6132 
 

6132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 -  2,299 צד קשור-מסלול כללי-מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 53  91 צד קשור-הלכהמסלול –מסלול כללי מסלול רגיל -מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 4  6 צד קשור-מסלול  אג"ח-מסלול רגיל -מסלול כללי -מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 377  - צד קשור-מסלול כללי-ול מקוצרמסל -מסלול כללי -מסלול רגיל

 
  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 23  11 צד קשור-הלכהמסלול -מסלול מקוצר -מסלול כללי -מסלול רגיל

 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
צד -מסלול אג"ח-מסלול מקוצר -מסלול כללי -מסלול רגיל

 5  9 ורקש

 95  64 הוצאות מראש 

 547  2,344    סך הכל חייבים ויתרות חובה 

 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים – 2באור 
 

 הרכב .א

 באוגוסט 13ליום       .ב 

      6132 
 

6132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 94  27 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית 
 64  64 פקדונות לזמן קצר 
         

 232  253    סך הכל מזומנים ושווי מזומנים 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים )המשך( – 2באור 
 
 

 פרטים נוספים: .ב
המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין 

 .P-2.52%של ות הפקדות בנקאיות יומי
 

פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. 
 .1.14%בשיעור  32.2.1125ליום ו 1.16%בשיעור 32.2.1126הפקדונות נושאים ריבית  ליום 

 
  המזומנים ופיקדונות לזמן קצר אינם צמודים.

 
 

 הון – 2באור 
 

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 
לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל 

 21העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה  , ההון1121-קרן פנסיה(, התשע"ב או 
 מיליון ש"ח.תקנות אלו אינן חלות על החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמל מפעלית.

 
 

 זכאים ויתרות זכות – 7באור 

 באוגוסט 13ליום       

      6132 
 

6132 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 415  374 הוצאות לשלם 
 9  611 צד קשור -קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ 

 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים מסלול 

 195  - צד קשור-רגיל כללי

 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים מסלול 

 -  512 צד קשור-מקוצר כללי

 629  2,479    סך הכל זכאים ויתרות זכות 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:

 
 
 
 נוספים: פרטים .ב

 

ניהול לפי הוצאות דמי  רשאית לגבותגמל ענפית  החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת .2

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  1%לשיעור של בכפוף שהוציאה בפועל ו

החברה מחייבת את הקרנות המנוהלות על ידה, בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס  .1

ות לקרן ולמסלול מסוימים, מחויבות במלואן לקרן או המסלול הרלוונטי. הוצאות שאינן ישיר

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באוגוסט  13לשנה שהסתיימה ביום         

      6132 
 6132 

  6132 
 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח      

 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 9,149  9,321 מסלול רגיל

  

9,914 

 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 626  614 מסלול מקוצר
  

622 

            

 9,263  2,114    סך הכל 
  2,421 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 6132באוגוסט  13ליום כספיים באורים לדוחות ה
 

 )המשך( הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 פרטים נוספים )המשך(: .ב

השיעור האפקטיבי של דמי הניהול שנוכו מחשבונות העמיתים, ביחס ליתרה החודשית הממוצעת של  (2

 :הנכסים נטו

 פרוט לפי מסלולים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2.22.1121-והמסלול האג"ח החלו פעילותם ב הלכהלול ההמס -בקרן המקוצרת * 
 
: הינו  קודמת  : 32.2.1124בשנה שהסתיימה ביום הרגילה  בו מעמיתי הקרןשיעור דמי הניהול שנג** 

השיעור של דמי הניהול  במסלול האג"ח. 1.27%-ו הלכההבמסלול  1.26%במסלול הכללי,  1.29%

הנכסים הממוצעת במהלך השנה ומתחשב בעדכון הפרשה מתבסס על יתרת , עילבטבלה להמפורט 

  של החברה(. להוצאות שנרשמו בדוחות הכספיים

 
 

 הכנסות אחרות – 9באור 
שינוי סיווג אשר יצרה החברה בדוחותיה, בעקבות בגין הפרשה להחזר מס שכר הינן  הכנסות אחרות

וג של מלכ"ר. שינוי הסיווג כאמור, בוצע לצרכי מס ערך מוסף, מסיווג של מוסד כספי לסיוהחברות המנהלות 
)ראה גם התקבל מרשות המסים ההחזר האמור  1126במהלך חודש יולי  .2/2/1122רטרואקטיבי החל מיום 

 (.21באור
 
 

 שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 31באור 
 

 היקף נכסים מנוהלים, תקבולים, תשלומים והעברות .א

 

באוגוסט  13ליום  
6132  

לשנה שהסתיימה ביום 
 6132באוגוסט  13

סך נכסים  
 מנוהלים

 תשלומים  תקבולים 
 אלפי ש"ח 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים       

 125,921  452,123  4,739,553 מסלול רגיל-ומפקחים

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 
 31,922  61,474  511,419 מסלול מקוצר-ומפקחים

 322,591  523,919  5,437,761 סך הכל

 

  באוגוסט 13לשנה שהסתיימה ביום 

6132 6132  6132  
 :רגילהקרן     

 מסלול כללי 1.25%  1.25% 1.29%
  הלכהמסלול  1.25%  1.25% 1.29%
 מסלול אג"ח 1.25%  1.25% 1.29%

     
 :**קרן מקוצרת    

 מסלול כללי 1.23%  1.21% 1.25%
 * הלכהמסלול  1.23%  1.22% 1.25%
 *מסלול אג"ח 1.21%  1.12% 1.26%
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך( שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 31באור 
 

באוגוסט  13ליום  
6132  

סתיימה ביום לשנה שה
 6132באוגוסט  13

סך נכסים  
 מנוהלים

 תשלומים  תקבולים 
 אלפי ש"ח 
למורים תיכוניים, מורי סמינרים קרן השתלמות       

 173,492  444,316  4,993,311 מסלול רגיל-ומפקחים

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים 
 15,144  61,244  429,415 מסלול מקוצר-ומפקחים

 322,525  514,451  5,161,919 סך הכל

 

באוגוסט  13ליום  
6132  

לשנה שהסתיימה ביום 
 6132באוגוסט  13

סך נכסים  
 מנוהלים

 תשלומים  תקבולים 
 אלפי ש"ח 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים       

 161,291  424,157  4,621,732 מסלול רגיל-ומפקחים

ת למורים תיכוניים, מורי סמינרים קרן השתלמו
 33,723  52,199  467,411 מסלול מקוצר-ומפקחים

 174,125  491,536  5,121,352 סך הכל

 

 העברות כספים .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ש"חאלפי  5,144* כולל העברות בין מסלולים בסך של 
 

 

 

 

 

 

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  13ביום 

6132 
  

   באלפי ש"ח  
     העברות לחברה מגופים אחרים*

   5,443  העברות מקרנות השתלמות
   5,443  ות לחברהסך כל העבר

     
     העברות מהחברה לגופים אחרים*

   (27,111)  העברות לקרנות השתלמות
   (27,111)  סך כל העברות מהחברה

   (81,229)  העברות, נטו
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ים ומפקחים קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינר
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך שבניהול החברה קרנות ההשתלמותנתונים אודות  - 31באור 

 )המשך( העברות כספים .ב

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ש"חאלפי  9,435* כולל העברות בין מסלולים בסך של 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .ש"חאלפי  22,796* כולל העברות בין מסלולים בסך של 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  13ביום 

6132 
  

   באלפי ש"ח  
     *העברות לחברה מגופים אחרים

   2,166  מותמקרנות השתלהעברות 
   2,166  סך כל העברות לחברה

     
     *העברות מהחברה לגופים אחרים

   (75,391)  לקרנות השתלמותהעברות 
   (75,391)  סך כל העברות מהחברה

   (87,112)  עברות, נטוה

  

לשנה שהסתיימה 
באוגוסט  13 ביום

6132 
  

   באלפי ש"ח  
     העברות לחברה מגופים אחרים

   23,712  מקרנות השתלמותהעברות 
   23,712  סך כל העברות לחברה

     
     העברות מהחברה לגופים אחרים

   (23,731)  לקרנות השתלמותהעברות 
   (23,731)  סך כל העברות מהחברה

   (71,116)  עברות, נטוה
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות – 33 אורב

 הרכב: .א

וסטבאוג 13לשנה שהסתיימה ביום           

      6132  6132  6132   

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

 
 דמי תפעול לבנקים המתפעלים

   4,459  4,432  4,336   

 
   962  974  921 דמי ניהול השקעות

 
   -  22  44 דמי ניהול תעודות סל צד קשור

 
   931  693  915 השתתפות בהוצאות שכר ונלוות

 
   149  276  126 דמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי ועדות ת בהשתתפו

 
 ביטוחים הנהלה

  76  239  252   

 
 הוצאות לחברה מצטטת

  42  61  55   

 
 ייעוץ מקצועי ומשפטיהוצאות השתתפות ב

   976  711  793   

 
 *מנהל סיכונים הוצאות השתתפות ב

   216  221  249   

 
 קר השקעותהשתתפות בהוצאות ב

   53  52  -   

 
 ניהול מערכות מידעהוצאות השתתפות ב

  41  52  53   

 
 קצין ציותבהוצאות השתתפות 

  92  96  92   

 
 השתתפות בהוצאות דיוור לעמיתים

  -  -  126   

 
 השתתפות בהוצאות מיכון מערך ההשתלמות

  135  141  142   

 
 ד ותקשורתהשתתפות בהוצאות אחזקת משרדים, שכ"

  314  125  336   

 
 השתתפות בהוצאות שרות לקוחות

   -  -  39   

 
 הוצאות אחרותהשתתפות ב

   12  45  32   

 
 השתתפות בהוצאות פחת

   7  5  22   

      2,113  2,169  2,421   

 
 מנהל הסיכונים ביצע גם את תפקיד בקר ההשקעות. 2.7.1124עד ליום * 

 
 פרטים נוספים: .א

. עד אותו מועד, 1122בינואר  2החברה החלה פעילותה במתכונת שלאחר השינוי המבני ביום 
הוצאות הנהלה וכלליות שולמו ונרשמו ישירות כהוצאות של הקרנות המנוהלות. בנוסף ועל פי 

החברה נושאת בהוצאות מסוימות אשר בהן נשא ויים במתכונת ההתקשרות עם המתפעל, השינ
מקורן באופי המיוחד של הקרנות ובתפעול שנת ההשתלמות לעמיתים  המתפעל בעבר ואשר

 המשתלמים במסלול הרגיל.

החברה מחייבת את קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת 
צד קשור בהשתתפות בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל -בע"מ

וח מקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  חברה חברה. החזר בשנת הד
ש"ח )שנה קודמת אלפי  3,475הסתכם לסך של  מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות משותפות

 .אלפי ש"ח( 3,167
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות – 33 אורב
 
 פרטים נוספים: .ב

עד אותו מועד,  .1122בינואר  2החלה פעילותה במתכונת שלאחר השינוי המבני ביום  החברה .2

שולמו ונרשמו ישירות כהוצאות של הקרנות המנוהלות. בנוסף ועל פי  הנהלה וכלליותהוצאות 

( החברה נושאת בהוצאות מסוימות 23גם באור על )ראה השינויים במתכונת ההתקשרות עם המתפ

אשר בהן נשא המתפעל בעבר ואשר מקורן באופי המיוחד של הקרנות ובתפעול שנת ההשתלמות 

 לעמיתים המשתלמים במסלול הרגיל.

 
בגין חלקה  צד קשור-עם קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ משתתפתהחברה  .1

קרנות ל בשנת הדוח החזר .על ידי כל חברה התאם ליחס הנכסים המנוהליםבהמשותפות, הוצאות ב

הסתכם לסך של  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות בהוצאות משותפות  למורים וגננותהשתלמות 

 אלפי ש"ח(. 3,167- 1125אלפי ש"ח )  3,475

 
 

 על הכנסה  מיסים - 36 באור
 

"מלכ"ר" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף,  -ד כספי" לבשנת הדיווח  שונה סיווגה של החברה מ"מוס א.

(. בפועל, פועלת החברה 2/2/1122. שינוי זה נכנס רטרואקטיבי החל מיום הקמתה )2795-התשל"ו

כחברה ללא מטרות רווח והכנסותיה מדמי ניהול המתקבלות מהקרנות המנוהלות על ידה, נקבעות על 

 (.7)ראה גם באור  פי הוצאותיה בפועל.

 
 245נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  1122דוחות החברה שהוגשו לשנים עד וכולל שנת  -ומות מסש ב.

 .לפקודת מס הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה

 

 
 

 וצדדים קשורים בעלי עניין – 31באור 
 

הסתדרות המורים בישראל, מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי בישראל מחזיקים באמצעי  .א

 סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ.שליטה בקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי ה

 
מאמצעי השליטה/מכוח  15%תאגידים אשר  -צדדים קשורים להסתדרות המורים בישראל .ב

 ההצבעה/מהסמכות למנות דירקטורים מוחזקים על ידי הסתדרות המורים בישראל.

 

מאמצעי השליטה/מכוח ההצבעה/מהסמכות  15%ר תאגידים אש -צדדים קשורים למדינת ישראל .ג

 למנות דירקטורים מוחזקים על ידי מדינת ישראל. 
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 31באור 

 

 

מאמצעי השליטה/מכוח  15%תאגידים אשר  -מרכז השלטון המקומי בישראלצדדים קשורים ל .ד

 ההצבעה/מהסמכות למנות דירקטורים מוחזקים על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.

 
 

 נתונים בדבר יתרות, הכנסות והוצאות עם צדדים קשורים: .ה
 

 :1126באוגוסט  32הרכב ליום  צדדים קשוריםבעלי עניין ו יתרות עם  .2

 

 
 

 1126באוגוסט  32עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים לשנה שהסתיימה ביום  .1
 

 
 
 
 
 

      

בדבר 
תנאים ראה 

 ביאור

בעל 
עניין 

וצדדים 
קשורים 

 אחרים

יתרת חוב שוטף  
הגבוהה ביותר 

 שנהתקופה של ב
שהסתיימה ביום 

  באוגוסט 13
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח       

 

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 
בגין  חייבים -מסלול רגיל-סמינרים ומפקחים

 2,153  2,153 4 דמי ניהול

 

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

 19  19 4 בגין דמי ניהול

 

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

 (512)  (512) 2 בגין דמי ניהול

 

 
חברה  -קרנות השתלמות למורים וגננות

 זכאים  בגין השתתפות-מנהלת בע"מ
 (611)  (611) )ב(22 בהוצאות 

      
בדבר תנאים ראה 

 ביאור
בעל עניין וצדדים 

 קשורים אחרים
 

  באלפי ש"ח       

   
 

 

  2,114 2 מדמי ניהולהכנסות  

 
מנהלת  לקרנות השתלמות למורים וגננות חברההחזר 
  3,475 )ב( 2 בגין השתתפות בהוצאות משותפות בע"מ
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 המשך -וצדדים קשורים בעלי עניין – 31באור 
 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים .3

 
 

 באוגוסט 13מה ביום לשנה שהסתיי  
  6132  6132  6132 

 
מס'  

 אנשים
 סכום 

 
מס' 

 אנשים
מס'   סכום 

 אנשים
 סכום 

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

 611  22  561  22  622  22  *השתתפות בהטבות לזמן קצר 
 -  1  2  1  2  2  השתתפות בהטבות בגין פיטורין

             
  21  621  23  563  23  611 

 
 .* כולל תשלומים למנכ"ל/מזכיר, יו"ר, דירקטור חיצוני, נציגים חיצוניים, סמנכ"ל כספים ושירותי חשבות

 
 הטבות לבעלי ענין אחרים .4

 
 

 
 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים: .ו

חלק מפעילותה הכספית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין, במהלך העסקים הרגיל 

השנה, אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית וחישובן יעשה  ובמחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום

 32במזומן. לא התקבלו או ניתנו ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. לשנים שהסתיימו בימים 

, החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים 1125באוגוסט  32-ו 1126באוגוסט 

 לקבל מצדדים קשורים.

 . 25הל ההשקעות ראה באור לעניין הסכם עם מנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באוגוסט 13לשנה שהסתיימה ביום   
  6132  6132  6132 
 כוםס  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  סכום  מס' אנשים  
 אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    
             

 571  2  691  2  662  2  השתתפות בדמי ניהול השקעות
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קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 חברה מנהלת בע"מ

 
 6132באוגוסט  13ליום באורים לדוחות הכספיים 

 
 

   תלויותת יוהתחייבו -32באור 
 
ות של בנסיבות שפורטו בחוק בגין חוב רןמטיל התחייבות על הק 2752חוק הגנת השכר התשי"ח  .א

 לקרנות.ידי העברת כספים מעבידים לעובדיהם שלא סולקו במועדם על 

אלפי ש"ח  3,397-כמוערכים בסך של  32.2.1126ליום  נותבגין הפרשות לקרמעסיקים  ותחוב יתרת .ב

נמסרו לגבייה באמצעות עורך מתוך חוב זה  ש"ח  אלפי 2,557-כ שלש"ח( סך אלפי  2,679-32.2.1125)

 אלפי ש"ח(. 3,267 -32.2.1125) דין

אלפי ש"ח להבטחת תשלומי שכר הדירה  52 לחברה התחייבות תלויה במסגרת ערבויות בנקאיות בסך .ג

 של משרדי החברה.

לא קיימות תביעות כנגד החברה, להן יש וליום  עריכת הדוחות הכספיים  1126באוגוסט  32ליום .ד

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
  וניהול השקעות שרותי תפעול  -32באור 

 
 סעיף ח' )ספקים ונותני שרותים( בדוח עיסקי תאגיד של החברה. מידע נוסף ברמת כלל החברה –ג'  חלקראה 


