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 מידע. 1968-, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח"מידע צופה פני עתיד"דוח הדירקטוריון כולל 

 עניינים או לאירועים המתייחסים ואומדנים הערכות, מטרות, תחזיות, היתר בין, כולל כאמור

בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה  םואינ ודאית אינה התממשותם אשר, עתידיים

בדרך כלל באמירות כמו "החברה צופה ", "החברה מצפה", " החברה מעריכה", "החברה מאמינה", 

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

 

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

 במועד בפניה שהיה, כללי מידע ניתוח על, השאר בין, בהנחותיה הסתמכה אשר, החברה הנהלת

 התחייבות בהם ניתנה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים ובכללו, זה דוח עריכת

 .עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו
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 תמציתי של החברה המנהלת וקרנות ההשתלמות שבניהולה  תאור .1

  כללי 1.1

התאגדה בישראל כחברה   ("החברה"חברה מנהלת בע"מ )להלן:  –השתלמות למורים וגננות  נותקר

 (.  520027251)מס' חברה:  1965בע"מ בשנת 

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

 ישראל מחזיקים באמצעי השליטה בחברה באופן שווה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

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

 קרן – והשנייה( "הרגיל המסלול"קרן )להלן:  רגיל מסלול - וגננות למוריםהשתלמות  קרן – האחת

או  "הקרנות"( )להלן: "המקוצר המסלול"קרן )להלן:  מקוצר מסלול– וגננותהשתלמות למורים 

 (. "קרנות ההשתלמות למורים" או "קרנות ההשתלמות"

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

לקרנות ההשתלמות  ההצטרפות. ", בהתאמה(ההון שוק רשות"-", והממונהוחיסכון )להלן: "

במוסדות חינוך רשמיים ומורים וגננות בגני ילדים  ,פתוחה לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים

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

 הכספיים  הדוחות על

ציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוח מת אורית להלן

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהאו צפויה להיות להם השפשיש להם 

   ובתעסוקה במשק התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

עם התפרצות נגיף  2020הכלכלה העולמית ספגה טלטלה חסרת תקדים במהלך הרבעון הראשון של 

הייתה ממוקדת בסין הקורונה בסין ומשם אל כל העולם. במהלך חודש ינואר ותחילת פברואר, המגיפה 

ובמספר מדינות נוספות באסיה אך בשאר העולם המחלה עוד לא פרצה. קו פרשת המים היה בסוף 

בפברואר בו ההתפרצות החלה באיטליה ומשם הנגיף התפשט במהירות לשאר העולם.  20-השבוע של ה

רתי בתהליך של ככל שעברו הימים, ממשלות העולם החלו לנקוט בפעולות לסגירת גבולות וריחוק חב

אסקלציה בו ככל שנתוני המקרים והמוות עלו, כך ההגבלות החריפו כאשר במהלך חודש מרץ, רוב 

מדינות העולם בהן הנגיף התפרץ נקטו במדיניות של סגר כללי. ההשלכות על הפעילות הכלכלית היו 

הכלכלית. אופיו דרמטיות שכן הפעילות הכלכלית בכל העולם חוותה "עצירה פתאומית" של הפעילות 

חסר התקדים של האירוע הוביל לקשיים רבים בניתוח ההשלכות הכלכליות כאשר אי הוודאות בכל 

הנוגע לקצב ההתפשטות העתידי של הווירוס פוגעת גם היא בפעילות הכלכלית באופן חסר תקדים 

וצר העולמי צפוי הת המעודכנת, IMF-באופן שנכון לכתיבת שורות אלו עדיין לא ברור. על פי תחזיות ה

של המאה הקודמת. לשם  30-, ההתכווצות החדה ביותר מאז שנות ה2020-ב 3.0%-להתכווץ ב

. בהתאמה, השווקים 0.1%-ההשוואה, במשבר הפיננסי העולמי, הצמיחה הגלובלית התכווצה ב

הגלובליים הגיבו להתפרצות הווירוס בעיקר מאז שהחל להתפשט באיטליה. במהלך הרבעון, שוקי 

כאשר עם התגובה המאסיבית של הבנקים המרכזיים,  30%-המניות העולמיים רשמו ירידות של יותר מ

במרץ נרשמה נקודת השפל בשווקים. בשל אופיות  23-השווקים החלו להתייצב לקראת סוף הרבעון )ב

הייחודי של המשבר, ממשלות העולם נקטו בתגובה בשני שלבים. בשלב הראשון, הבנקים המרכזיים 

בהובלת הפד חתכו את הריביות והחלו לנקוט במדיניות של הרחבה כמותית ללא מגבלות על הכמות. 

בנוסף, לאור הביקוש הרב לנזילות דולרית, הבנקים המרכזיים פעלו באופן מתואם על מנת לספק כל 

 כמות של נזילות דולרית שתידרש. בשלב השני, הממשלות החלו לנקוט במדיניות פיסקאלית מרחיבה

תוך הגדלת הגירעונות. הממשלות נקטו במספר רב של פעולות אשר כללו העברת כספים ישירה 

לאזרחים ועסקים, מתן הלוואות ומענקים לעסקים ומשקי בית, דמי אבטלה מוגברים ודחיית תשלומי 

מסים ואגרות.  "העצירה הפתאומית" של הפעילות הכלכלית ברחבי העולם גבתה מחיר כבד משוקי 

 20%-ת בכלל ומשוק הנפט בפרט כאשר על פי ההערכות, משבר הקורונה גרף לפגיעה של יותר מהסחורו

 בביקוש העולמי לנפט, פגיעה שצפויה להיות מתמשכת. 

על רקע  4.8%-על רקע משבר הקורונה, התוצר של ארה"ב התכווץ ברבעון הראשון של השנה ב

 8.7%בהשקעה של המגזר העסקי וירידה של   8.6%בצריכה הפרטית, התכווצות של   7.6%התכווצות של  

-ב 2020-, כלכלת ארה"ב צפויה להתכווץ בIMF-.. על פי תחזית ה15.3%-ביצוא. בנוסף, היבוא ירד ב

ושיעור אבטלה  2019-ב 2.3%וזאת לעומת צמיחה של  10.4%-ושיעור האבטלה צפוי לטפס ל 5.9%

בארה"ב אותתו על התכווצות חסרת תקדים  . הנתונים השוטפים שיצאו במהלך הרבעון3.7%שעמד על 

אך התביעות הראשוניות לדמי  4.4%-ועלייה חדה בשיעור האבטלה. שיעור האבטלה עלה בחודש מרץ ל
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אבטלה מאותתות כי שיעור האבטלה עוד צפוי לעלות בחדות במהלך הרבעונים הבאים. האינפלציה 

וזאת על רקע ירידת מחירי  2019-ב 2.3%ומת , ירידה לע1.5השנתית עמדה ברבעון הראשון של השנה על 

כאמור, הבנקים המרכזיים הגיבו במדיניות מוניטארית מרחיבה בכל העולם בהובלת  האנרגיה בעולם.

הפד. בתגובה למשבר, הפד הפחית את הריבית בשתי פעימות במהלך חודש מרץ. בפעימה הראשונה 

-0.0%-נ"ב ל 100-מה השנייה היא הופחתה בובפעי 1.25%-1.0%נ"ב לרמה של  50-הופחתה הריבית ב

. במקביל, הפד השיק הרחבה כמותית ללא מגבלות על כמות, השיק כלים שונים לתמיכה בנזילות 0.25%

הדולרית במשק, החל לרכוש אגרות חוב קונצרניות והפעיל כלים רבים וחדשים על מנת להבטיח את 

סקים, הן משקי הבית והן לרשויות המקומיות. זרימת האשראי מן הבנקים אל הכלכלה הריאלית הן ע

טריליון דולר שמטרתה היא  2.3בצד הפיסקאלי, הממשל הוציא אל הפועל תכנית תמריצים בהיקף של 

הזרמת סיוע באמצעות מענקים, דמי אבטלה, הלוואות ואמצעים נוספים אל הכלכלה הריאלית במטרה 

שמירה על משקי הבית בתקופה זו. אחד לשמור על העסקים מלפשוט את הרגל במהלך המשבר ו

החידושים המשמעותיים ביותר בתכנית זו הוא סיוע ישיר למשקי הבית כאשר כל אזרח בארה"ב קיבל 

 דולרים עבור כל ילד.  500דולרים לכל מבוגר ועוד  1200

גוש בדומה לארה"ב, נתוני הצמיחה באירופה רשמו ירידה חדה ברבעון הראשון של השנה. התוצר של 

. שיעור האבטלה בגוש האירו 2019ברבעון האחרון של  0.1%לעומת צמיחה של  3.8%-האירו התכווץ ב

. קצב האינפלציה השנתי עמד ברבעון הראשון של 2019בדצמבר  7.3%בחודש מרץ לעומת  7.8%-עלה ל

האנרגיה . הירידה באינפלציה נבעה בעיקר מירידת מחירי 2019-ב 1.3%לעומת   0.7%השנה על 

הכריז על תכניות הרחבה כמותית ותמיכה נרחבת למערכת הפיננסים  ECB-העולמיים. בדומה לפד, ה

חזר לרכוש אגרות חוב  ECB-ולכלכלה הריאלית על מנת להתמודד עם משבר הקורונה. בין השאר ה

 ממשליות וקונצרניות עם הקלה משמעותית במגבלות שהטיל על עצמו בעבר מבחינת איכות החוב

הקונצרני וכן הסיר את מגבלות הרכישה על כל סדרה וכל מנפיק בשוק האג"ח הממשלתי. בנוסף השיק 

 הבנק תכניות הלוואה רבות וסיפק נזילות דולרית ככל שתידרש.  

בגזרת מחירי הסחורות, הזעזוע הדרמטי לצד הביקוש העולמי הוביל לירידה חדה במחירי הסחורות 

+ לא עזר ליייצור מחירי OPECם הסכם על קיצוץ התפוקה מצד מדינות בכלל ובמחירי הנפט בפרט. ג

הנפט שכן הפגיעה בצד הביקוש גבוהה משמעותית ביחס לקיצוץ שהוצע ואשר אמור להכנס לתוקפו 

-% ל66-ירד ב BRENTמחיר חבית נפט מסוג  2019בתחילת חודש מאי. בסיכום הרבעון הראשון של 

 לחבית. 20.5$-ל 66%-ירד ב WTI$ לחבית ומסוג 22.7

על רקע התחזקות של  1אל מול סל המטבעות 2.8%-במהלך הרבעון הראשון של השנה הדולר התחזק ב

אל מול הדולר הקנדי.  9.3%-מול הפאונד ו 6.5%מול הפסו המקסיקני,  24.4% אל מול האירו, 2.3%

 אל מול הין. 0.7%-מנגד, הדולר נחלש ב

הראשון לא פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו אך הנתונים השוטפים  בישראל, נתוני הצמיחה של הרבעון

מאותתים על התכווצות התוצר ברבעון הראשון. על פי תחזית בנק ישראל, התוצר הישראלי צפוי 

. משבר הקורונה הוביל מעסיקים רבים במשק 2019-ב 3.5%של  לעומת צמיחה 2020-ב 5.3%-להתכווץ ב

לום. כתוצאה מכך, שירות התעסוקה דווח על עלייה בשיעור האבטלה להוציא עובדים לחופשה ללא תש

נכון לסוף חודש מרץ. עם זאת, חשוב לציין כי נתונים אלו אינם הנתונים הרשמיים  24.4%לרמה של 

 
1 Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally AdjustedTrade Weighted U.S.   :מקור ,FRED 
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אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נכון לכתיבת שורות אלו, נתוני האבטלה 

 3.6%לעומת  3.4%בחודש פברואר, עמד שיעור האבטלה בישראל על  לחודש מרץ עדיין לא פורסמו. 

 .2019בדצמבר 

בשלושת החודשים הראשונים של השנה השקל סבל מתנודתיות גבוהה במיוחד על רקע משבר הקורונה. 

שקלים לדולר, פיחות של  3.82-עם פריצת המשבר, השקל עבר פיחות חד כאשר רמתו הגיעה כבר ל

 17-. עם זאת, פעולות בנק ישראל בשוק הריפו תרמו להרגעת שוק המט"ח ומהמתחילת השנה 10.7%

שקלים לדולר. בסיכום הרבעון, השקל  3.55עד לרמה של  7.2%-במרץ ועד לסוף הרבעון השקל התחזק ב

אל מול  2.8%-מול סל המטבעות. בפרט, השקל התחזק ב 3.5%-אל מול הדולר. התחזק ב 2.7%-נחלש ב

 אל מול הפאונד. 0.8%-ל מול האירו ובא 4.8%-הדולר, ב

 תקציב וריבית, אינפלציה

. קצב האינפלציה השנתי ירד 0.1%-מדד המחירים לצרכן ירד בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב

בסוף הרבעון הראשון של השנה. בשל התפרצות נגיף הקורונה, והזעזוע  0.0%-ל 2019בסוף  0.6%-מ

ולכלכלה הריאלית, בנק ישראל נקט במספר רב של פעולות לתמיכה ביציבות שנבע ממנו לשווקים 

, השיק תכנית של 0.1%-ל 0.25%-הפיננסית ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל הפחית את הריבית מ

 50הרחבה כמותית במסגרתה התחייב לרכוש אגרות חוב ממשלתיות לאורך עקום התשואות בהיקף של 

ק ישראל החל לספק נזילות דולרית לשווקים דרך שוקי ההחלף. בנוסף, על מיליארד שקלים. בנוסף, בנ

ומעלה  AAמנת לייצב את שוק האג"ח הקונצרני, בנק ישראל החל לקבל אגרות חוב קונצרניות בדירוג 

כבטוחה עבור עסקאות ריפו וזאת על מנת לשמור על הנזילות ועל מנת להפחית את התנודתיות בשוק 

 האג"ח הקונצרני. 

עמד על  2020סך הכנסות המדינה ממיסים )ללא מע"מ יבוא ביטחוני( בשלושת החודשים הראשונים של 

מיליארד ש"ח,  95.2מיליארד ש"ח. מנגד, סך ההוצאות )ללא מתן אשראי( באותה התקופה עמד על  80.9

שים החוד 12-בהתאם לצפי בעיקר מאחר ומדובר על תקציב המשכי )אין תקציב מאושר(. הגירעון ב

בסיומו של הרבעון הראשון. על  4.0%לרמה של  2019תוצר בסוף שנת  3.7%האחרונים עלה מרמה של 

מהתוצר וזאת על רקע ההרחבה  11%-צפוי לעמוד על כ 2020-פי ההערכות של בנק ישראל, הגירעון ב

הפיסקאלית שנועדה לאפשר למשק להתמודד עם משבר הקורונה. תכנית הסיוע שהוכרזה על ידי 

מיליארד ש"ח, כמחצית מההוצאה צפויה להגיע דרך גיוס חוב.  90-הממשלה נאמדת בעלות של כ

התכנית כוללת מתן מענקים לילדים, קשישים ונכים, מענקים לעסקים, דחיית תשלומי מסים ואגרות 

 והלוואות ייעודיות. 

מיליארד  14.3-ב 2019העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים( הסתכם בשנת  –מאזן התשלומים 

. העלייה בעודף בחשבון השוטף נבעה בעיקר 2018מיליארד דולר בשנת  9.5דולר זאת בהמשך לעודף של 

מיליארד דולר בחשבון הסחורות.   1.4מיליארד דולר בחשבון השירותים ועליה של  4.3בשל עלייה של 

 מיליארד דולר. 3.3-העודף בחשבון השוטף ברבעון הרביעי הסתכם ב

 2המניותשוק 

 125, מדד ת"א 21.6%-ירד ב 90, ת"א 21.0%-ירד ב 35, מדד ת"א 2020בסיכום הרבעון הראשון לשנת 

 DOW-, מדד ה19.6%-ירד ב  S&P500-. בארה"ב, מדד ה21.7%-ירד ב  SME 60-ומדד ה  21.0%-ירד ב

 
 נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.  2
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JONES  ומדד ה 22.7% -ירד ב- NASDAQבאירופה, מדד ה13.9%-ירד ב .-STOXX600 ירד ב-

. באסיה ובשווקים המתעוררים, 25.0%-הגרמני ירד ב -DAXוה 26.1%-הצרפתי ירד ב CAC-, ה22.5%

היפני  Nikkei-ומדד ה 10.0%-הסיני ירד ב CSI300)דולרית(, מדד  23.6%-ירד ב MSCI EM-מדד ה

 .19.3%-ירד ב

  שוק הנגזרים

מיליון  7.6-הסתכם ב 35אופציות על מדד ת"א המסחר ב, מחזור 2020הרבעון הראשון לשנת בסיכום 

. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 1,192-יחידות אופציה או ב

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  127-באופציות דולר/שקל ב

 .3מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 4.8-הסתכם ב

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

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

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

אביב או בחו"ל. עיקר -כלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם רשומים למסחר בורסה לני"ע בתל

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

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

 בחו"ל. 

הסיכונים, מנהל ההשקעות ושאר  הנהלת החברה, וועדת ההשקעות, מנהלנגיף הקורונה והשלכותיו, לאור 

הגורמים הרלוונטיים בחברה עוקבים מקרוב אחר כל שינוי ותרחיש, דנים באופן שוטף בהרכב תיק ההשקעות 

והכל על מנת לשמור על נכסי  להתנהלות השווקים והבורסות בארץ ובעולםומקיימים דיונים תכופים בהתאם 

  שינוי  אושר, 2020לאור זאת במהלך חודש מרץ  והנזילות הנדרשת.  נות המנוהלות על ידי החברההקר

 מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת תש"פ . וועדת ההשקעות החליטה לבצע את עיקר השינויים הללו: ב

 שיעור חשיפה לפי אפיק מדיניות ההשקעה בשינוי ב

 חשיפה לאפיק
מסלולים 

 כלליים
מסלולים 
 הילכתיים

 1%- 4%- מניות

 2%- 4%- אג"ח קונצרני

 3% 4% עו"ש

 1% 3% אג"ח ממשלתי

 1% 2% אלטרנטיביותהשקעות 
 

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

במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות 

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

שנים( המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות  10-20השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

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

השקעות לא סחירות אחרות מהטעמים  מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב. במקביל החברה ממשיכה לבצע

 האמורים לעיל. 

 

 
 

 .ערך לניירות הבורסה אתר 3
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 אג"ח מדינה

. הרבעון הראשון במהלך %0.3 של ירידה נרשמה המדד צמוד באפיק – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .3.7%-ב ירדו( שנים 2-5והבינוניות ) 4.7%-ב ירדו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות

במהלך הרבעון  1.1%של  באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה ירידה – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .0.5%-ב שנים( ירד 2-5, וחלקו הבינוני )2.0%-ב + שנים( ירד5הראשון. חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

ותל  40, מדדי תל בונד 7.1%-ב ירד 20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  הרבעון הראשוןבסיכום 

יתר -ומדד צמודות 4.6%-בנקים ירד ב-בהתאמה. מדד תל בונד צמודות 6.8%-ו 6.5%-ב ירדו 60בונד 

בהתאמה. ברמת המרווחים הרבעון הסתכם בפתיחת מרווחים  15.2%-ו 9.8%-ב ירדוומדד תשואות 

נ"ב,  253-נ"ב ל 154-עלה ב 40תל בונד נ"ב, מדד  224-נ"ב ל 118-עלה ב 20חדה. המרווח של מדד תל בונד 

 470-נ"ב ל 275-נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקלי עלה ב 184-נ"ב ל 118-מדד תל בונד בנקים עלה ב

ח ברבעון הראשון, עליה של "אג באמצעות ח"ש מיליארד 15.3גויסו , באפיק הון נ"ב. בגזרת גיוסי

 .4אשתקדבהשוואה לגיוסים ברבעון המקביל  10.1%

 

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

תוך שמירה על עיקרון פיזור   החברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות

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

 באפיק זה. 

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

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

 סחירות. 

קעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות צמודות למדד המחירים נכסי החוב הסחירים כוללים בעיקר הש

 מחוץ לישראל.  OTCלצרכן ולא צמודות )שקליות(, וכן אג"ח צמודות מט"ח ואג"ח חו"ל הנסחרות ב

היקף הנכסים הנזילים בתיק ההשקעות מותאם לצפי התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים ונלווים 

 ת(.למשתלמים ומשיכות כספים מהקרנו 

 
  

 היו כדלקמן:  (1.1.2020-31.3.2020) השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום התקופה הנסקרת

 

 Q1-2020 

 20.9%- מדד המניות הכללי
SME  60 -21.7% 

 21.0%- 125מדד ת"א 

 21.0%- 35מדד ת"א 

 30.0%- מדד אג"ח להמרה

 4.5%- אג"ח כללי מדד

 0.1%- לצרכןמדד המחירים 

 
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 4
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  .קודם ולרבעון הצפויה ההשקעות למדיניות בהשוואה ההשקעות תיקי בהרכב שינוי להלן 2.2

 שיעור   31/03/2020   31/12/2019  

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל מדיניות צפויה רגיל -מורים וגננות 

סה"כ מניות )מניות, קרנות 
נאמנות מנייתיות ותעודות סל על 

 5.54%-   32.34% 39%-27%   37.89% 42%-30% מדדי מניות(

 1.12%-   15.44%     16.56%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 4.42%-   16.91%     21.33%   מתוך המניות חו"ל      

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 1.78%   19.94% 28%-18%   18.16% 25%-15% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 0.72%   28.38% 36%-24%   27.66% 40%-28% חול ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה ( 

 0.86%   4.44% 12%-2%   3.58% 8%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון 
סיכון, קרנות השקעה,קרנות 

 2.18%   14.90% 17%-7%   12.71% 15%-5% גידור,הלוואות לעמיתים ולאחרים(

     14,514,964     16,149,290   סה"כ 

 3.07%- 12.34% 25.78% 22%-10% 11.08% 28.85% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

        
 שיעור   31/03/2020   31/12/2019  

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל מדיניות צפויה מקור -מורים וגננות 

סה"כ מניות )מניות, קרנות 
נאמנות מנייתיות ותעודות סל על 

 5.82%-   32.31% 39%-27%   38.13% 42%-30% מדדי מניות(

 1.06%-   15.56%     16.62%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 4.76%-   16.76%     21.52%   מתוך המניות חו"ל      

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 1.99%   19.84% 28%-18%   17.85% 25%-15% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 0.99%   28.57% 36%-24%   27.57% 40%-28% חול ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה ( 

 1.09%   6.74% 12%-2%   5.64% 8%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון 
סיכון, קרנות השקעה,קרנות 

 1.74%   12.54% 17%-7%   10.80% 15%-5% לעמיתים ולאחרים( גידור,הלוואות

     650,607     722,477   סה"כ 

 3.62%- 12.07% 25.39% 22%-10% 10.54% 29.01% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

        
 שיעור   31/03/2020   31/12/2019  

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל מדיניות צפויה רגיל -מורים וגננות הלכתי 

סה"כ מניות )מניות, קרנות 
נאמנות מנייתיות ותעודות סל על 

 5.13%-   30.86% 39%-27%   36.00% 40%-28% מדדי מניות(

 1.77%-   14.01%     15.78%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 3.36%-   16.85%     20.22%   מתוך המניות חו"ל      

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 1.18%   28.48% 31%-21%   27.30% 30%-20% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 1.36%   31.23% 40%-28%   29.87% 42%-30% חול ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה ( 

 2.61%   9.44% 12%-2%   6.83% 9%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

     470,604     505,818   סה"כ 

 2.47%- 1.51% 18.74% 21%-9% 2.81% 21.21% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 שיעור   31/03/2020   31/12/2019  
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 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל מדיניות צפויה מקור -מורים וגננות הלכתי 

סה"כ מניות )מניות, קרנות 
נאמנות מנייתיות ותעודות סל על 

 3.71%-   31.99% 39%-27%   35.71% 40%-28% מדדי מניות(

 1.70%-   13.26%     14.97%   מתוך המניות מדינת ישראל      

 2.01%-   18.73%     20.74%   מתוך המניות חו"ל      

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 1.41%   28.84% 31%-21%   27.43% 30%-20% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 1.42%   31.66% 40%-28%   30.24% 42%-30% חול ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה ( 

 0.90%   7.52% 12%-2%   6.62% 9%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

     16,343     17,330   סה"כ 

 1.66%- 1.48% 20.33% 21%-9% 1.63% 21.98% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

        
 שיעור   31/03/2020   31/12/2019  

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל מדיניות צפויה רגיל -מורים וגננות ללא מניות 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
   חול,מקמ 

לפחות   75%  
מנכסי המסלול 

יושקעו במכשירי 
 חוב מכל סוג

  
  

65.32%   
  

לפחות   75%  
מנכסי המסלול 

יושקעו 
במכשירי חוב 

 מכל סוג

  
  

62.13%   -3.20% 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 0.19%-   30.77%   30.97% חול ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה ( 

 3.39%   7.10%   3.71% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

     14,537   14,437 סה"כ 

        
 שיעור   31/03/2020   31/12/2019  

 השינוי   בפועל מדיניות צפויה   בפועל מדיניות צפויה מקור -מורים וגננות ללא מניות 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 חול,מקמ 

  
  
  
  
  

לפחות   75% 
מנכסי המסלול 

יושקעו במכשירי 
 חוב מכל סוג

  
  
  
  

65.21%   

  
  
  

לפחות   75%  
מנכסי המסלול 

יושקעו 
במכשירי חוב 

  מכל סוג

60.44%   -4.77% 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 0.83%-   31.48%   32.31% חול ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה ( 

 5.60%   8.08%   2.48% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

     2,137   2,471 סה"כ 

 

 נגיף הקורונה 2.1

,. כחלק ברחבי העולם"הקורונה" וירוס חלה התפרצות של מגפת  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

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

צעדים, במסגרתם פרסם משרד הבריאות הישראלי סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל הציבור 

 בעקבות התפרצות בישראל, אשר השפיעו באופן מיידי על פעילות המשק בכלל ועל שוק ההון בפרט.

מגפת הקורונה נרשמו ירידות שערים חדות בעיקר באפיקי המניות והקונצרני בארץ ובעולם אשר 

לקראת סוף החודש מרץ ובמהלך חודש אפריל נרשמו עליות ברוב  הגיעו לשיאם באמצע חודש מרץ

אפיקי ההשקעה העיקריים אשר הושפעו מההתאוששות בבורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכר 

 . בתשואות

בהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון, במהלך התקופה המדווחת החברה ערכה ישיבת 

דירקטוריון בנושא היערכות להתפשטות נגיף הקורונה ואופן התמודדות החברה עם התפרצות הנגיף 

בישראל והמשך פעילות בשעת חירום. הנהלת החברה, וועדת ההשקעות, מנהל הסיכונים, מנהל 

הגורמים הרלוונטיים בחברה עוקבים מקרוב אחר כל שינוי ותרחיש, דנים באופן ההשקעות ושאר 
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שוטף בהרכב תיק ההשקעות ומקיימים דיונים תכופים בהתאם להתנהלות השווקים והבורסות בארץ 

 ובעולם, והכל על מנת לשמור על נכסי הקרן והנזילות הנדרשת. 

והפדיונות ועיקר הירידה בנכסי הקרן הינה  מתחילת המשבר לא נראה גידול מהותי בהיקף המשיכות

עקב התשואות השליליות החריגות כאמור. הנהלת החברה ממשיכה לעקוב באופן רציף על השינוי 

של להלן התשואות שהניבו השקעות המסלולים בתקופה בנכסי הקרן ודמי הניהול יעודכנו בהתאם. 

 (5.202018-1.4.2020.לאחר מועד הדוחות הכספיים  ) 

 תשואה  לולמס

  5.37         מסלול כללי-מורים וגננות רגילה

  5.76         מסלול הלכה-מורים וגננות רגילה

  2.65         מסלול אג"ח-מורים וגננות רגילה

  5.31         מסלול כללי-מורים וגננות מקור

  5.83         מסלול הלכה-מורים וגננות מקור

  2.80         מסלול אג"ח-מקורמורים וגננות 
 

 התפתחויות מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  2.2

 ישראל

והודיע על שני  0.1%נ"ב לרמה של  15-בהחלטת הריבית בחודש אפריל בנק ישראל הפחית את הריבית ב

כלים מוניטאריים נוספים. תכנית הלוואות זולות שמטרתה להגדיל את היצע האשראי לעסקים קטנים 

ובנוסף, הרחבת תכנית הריפו מול הגופים הפיננסיים כאשר מעתה הבנק המרכזי יקבל גם אג"ח 

קונצרניות כבטוחה לעסקה )עד הודעה זו קיבל אג"ח ממשלתית בלבד(. נתוני הצמיחה לרבעון הראשון 

אמנם לא פורסמו אך המדד המשולב של בנק ישראל שפורסם לחודש מרץ מאותת על ירידה בפעילות 

בחודש  0.07לעומת עליה של  0.06-הכלכלית כבר ברבעון הראשון. המדד המשולב ירד בחודש מרץ ב

(. מספר הנדבקים בישראל ממשיך להאט, מספר 0.26הקודם )עודכן משמעותית כלפי מטה מעליה של 

. תוספת המקרים היומים ממשיכה 239ומספר מקרי המוות על  16,310הנדבקים בישראל עומד כעת על 

להיות מאוד זניחה וכתוצאה מכך הכלכלה הישראלית נפתחת לפעילות כלכלית באופן מהיר משמעותית 

ביחס למקומות רבים בעולם. במהלך התקופה הנסקרת השווקים בישראל רשמו עליות על רקע פתיחת 

 125ות"א  16.8%-עלה ב 90, ת"א 6.1%-עלה ב 35הההסגרים שהביאו לתמחור אופטימי יותר. מדד ת"א 

שנים  10-. בשוק האג"ח הממשלתי נרשמה ירידת תשואות לכל אורך העקום כאשר התשואה ל9.2%-ב

נ"ב. בנוסף,  16-נ"ב ולשנתיים ירדה ב 18-שנים ירדה ב 5-נ"ב במהלך התקופה הנסקרת, ל 16-רדה בי

אל מול הדולר לרמה  0.8%-הירידה בתנודתיות והעליות שנרשמו בשווקים הביאו להתחזקות השקל ב

 שקל לדולר. 3.5173של 

 

 בעולם

נראה לשיאם בחודש אפריל כפי התפשטות נגיף הקורונה והשתקת הפעילות הכלכלית הגיעו ככל ה

שמשתקף מהנתונים הכלכליים שמתחילים לשפוך אור על גודל המיתון, בפרט בארה"ב ומדינות 

אירופה. במקביל, על אף שאנו בעיצומו של משבר הקורונה, לאחרונה נשמעים יותר ויותר קולות 

בתעשייה ירד בחודש  SMI-הנוגעים למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. בארה"ב, מדד מנהלי הרכש של ה

לתוספת המשרות  ADP-נק'. דו"ח ה 41.8-נק' ל 52.5-נק' ובשירותים ירד מ 41.5-נק' ל 49.1-אפריל מ

אובדן  –מיליון משרות  20-במגזר הפרטי עבור חודש אפריל הראה כי המשק האמריקאי איבד כ
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ומקרי המוות על  ,263,2241התעסוקה הגדול ביותר שנרשם אי פעם. מספר הנדבקים בארה"ב עומד על 

. התפשטות נגיף הקורונה באירופה ממשיכה להאט כאשר מספר הנדבקים במדינות הגדולות 74,809

אלף. מדדי מנהלי  88-אלף ומספר מקרי המוות על כ 810-)ספרד, איטליה, צרפת וגרמניה( עומד על כ

)לוקח  Markitכש המשולב של הרכש הסופיים באירופה לחודש אפריל היו רעים במיוחד. מדד מנהלי הר

מציינים כי נתוני  Markit-נק'. ב 9.2בחשבון את התעשייה והשירותים יחד( בגוש האירו ירד לרמה של 

במונחים שנתיים(. כמו כן, הנציבות  30%ברבעון השני ) 7.5%הסקר מצביעים על התכווצות של 

, בדומה 2020-ב 7.7%-ירו תתכווץ בהאירופית עדכנה את תחזית הצמיחה וכעת צופה כי כלכלת גוש הא

. על אף חזרתה של סין לשגרה כבר מעל חודש ימים, הנתונים 7.5%להתכווצות של  IMF-לתחזית של ה

מאותתים על התכווצות הן  Caixinמעידים כי הכלכלה לא תתאושש במהירות. מדדי מנהלי הרכש של 

נק' בלבד  44.4-נק' ל 43.0-נק' והן בשירותים שעלה מ 49.4-נק' ל 50.1-בתעשייה שירד בחודש אפריל מ

נק'(. במהלך התקופה הנסקרת, הנפט עבר טלטלות שלא נראו בהיסטוריה.  50.1)בעוד הצפי עמד על 

ביקוש חזקה הרבה יותר. שילוב של , הפגיעה בצד ה10%-הוא בהיקף של כ +OPECבעוד שהקיצוץ של 

מחסור בשטח אחסון לנפט )לאור רמות המלאי הגבוהות( וירידה של עשרות אחוזים בביקוש לנפט 

. עם זאת, בימים האחרונים, 40$הובילו לנפילה היסטורית בחוזה על הנפט לחודש מאי אשר ירד למינוס 

הלך התקופה הנסקרת, מחיר חבית נפט האופטימיות לפתיחת הכלכלה הביאה לעליה במחיר הנפט. במ

 29.84לרמה של  15%-עלה בכ BRENTדולר לחבית ומסוג  24.1לרמה של  19%-עלה בכ WTIמסוג 

-עלה ב Eurostoxx600-, ה10.2%-עלה ב S&P500-דולר לחבית. במהלך התקופה הנסקרת, מדד ה

 .7.7%-עלה ב MSCI EM-ו 4.5%

 

 

 

 ה המנהלת הנכסים המנוהלים על ידי החבר היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

 אחוז השינוי  31.8.2019  31.3.2020     

 %   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כללי-מסלול רגיל

14,518,513  15,384,253  (5.63) 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול כשר–מסלול רגיל 

470,427  467,368  0.65 
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 מסלול אג"ח-מסלול רגיל
14,507  14,760  (1.71) 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול מקוצר

650,241  679,808  (4.35) 
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 מסלול כשר-מקוצרמסלול 
16,339  15,831  3.21 

 -קרן השתלמות למורים וגננות
 מסלול אג"ח-מסלול מקוצר

2,136  2,599  (17.80) 

 (5.39)  16,564,619  15,672,163     סך הכל

 

 הרגיל  העסקים ממהלך החורגיםאו /ו  החברה בעסקי פעמיים  חד או  חריגים  אירועים .4
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 בשנת הדוח לא אירעו אירועים החורגים ממהלך העסקים הרגיל של החברה.

 

 כספיים  קשיים להצביע  העלולים אירועים .5

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

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

 צפויה החברה להיקלע לקשיים כספיים. 

 

 

 מהותיות   עסקאות .6

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

 בעסקה או בהשקעה כאמור.

 

 

 העיקריים  ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

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

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

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

. החברה מפקחת באופן שוטף על נותהמשמש כגורם המנהל את השקעות הקר ,בע"מ ניירות ערךופסגות 

  .באמצעות נושאי המשרה ונותני השירות האחרים בחברהפעילותם של גופים אלו 

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

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

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

בניהולה, ולוודא קיומו של ממשל תאגידי המתאים לתפקודה כגוף שההשתלמות  נותהחלות עליה ועל קר

  .מוסדי

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

להמשיך ולנהל את  שואפת החברה המנהלת .שבניהולה, כפי שהיה בעבר תנווהניהול המאפיינים את הקר

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

 הרגיל  העסקים ממהלך  החורגות תכניות .8

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

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

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

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

 .    שלהלן 9.3 סעיף ראה הכספי העודף בעניין להרחבהשהובאו בחוות דעת שריג.  
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 בתקופת הדיווח: ושינויים מהותיים  פעילותה  תוצאות, החברההעסקי של  מצבה .9

 :כספי מצב 9.1

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

 הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.

נכסי החברה הינם בעיקר יתרות חובה של הקרנות המנוהלות בגין דמי ניהול לקבל לכיסוי  

 התחייבויות החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 הון עצמי: 9.2

ת הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של תקנו לפי

, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה 2012-פנסיה(, התשע"ב  קרן אוקופת גמל  

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

 .ענפיתגמל 

 עודף כספי 9.3

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

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

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

 .31.12.2010 לתאריך המשוערכות

 

לבחון את נושא העודף כאמור  והסיבות להצטברותו בקרנות.  הוחלט 30.5.2012מיום החברה בישיבת 

אשר הגיש את  ממצאיו לחברה במהלך שנת  ,(EYלשם כך התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני )

2015 . 

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

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

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

 בפני הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. 

 

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

 כדלקמן: החברה דירקטוריון בפני להמליץ

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

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

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

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

 שוק ההון ולאחר מכן וכתנאי לחלוקה יתבקש אישור בית המשפט".  רשותהנושא יובא בפני 
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 חברי החליטו הנושא של מעמיקה בחינה לאחרהחברה קיים דיון בהמלצות הצוות.  דירקטוריון

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

  הגורמים המתאימים.

 

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

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

מסקנותיהם לעניין אופן החלוקה. חוות הדעת והציגו פרופ' שריג וצוותו את  29.10.2018ביום 

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

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

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

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

 את ביצוע החלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג.

 עתירת הקרנות הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.  28.1.2020ביום 

זה, סך של  סכום מתוך.  ₪ מיליוני 2,262-כ של סך על עומדת  31.03.2020 ליום הכספי העודף יתרת

 מיליוני ₪ הינם כספי איזון אקטוארי. 224

  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

"ח. ש לפיא 13,861: הן  31.3.2020שהסתיימה ביום חודשים   שבעה של לתקופההכנסות החברה  סך

מסלול רגיל )על כל  -החברה נובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים וגננות הכנסות

)על כל מסלוליה(  וזאת בגובה ההוצאות  מקוצר מסלול–השתלמות למורים וגננות  וקרןמסלוליה( 

 שיש לחברת הניהול בפועל . 

 מקרן הינןש"ח  אלפי 13,351 דמי ניהול כאשר סך שלמ הינן הדיווח בתקופת החברה הכנסות

 השתלמות מקרן הינןש"ח  אלפי 510)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול -וגננות למורים השתלמות

 .מקוצר מסלול -וגננות למורים

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

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

 .המנוהלים הנכסים ליחס בהתאם הפעילים המסלולים בין ובקרנות, הקרנות בין
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 :הנהלה וכלליות הלן פירוט הוצאות ל .א

   

 שבעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

  במרץ  31ביום 

לתקופה של שלושה  
שהסתיימה חודשים 

  במרץ 31ביום 
לשנה שהסתיימה  

 באוגוסט 31ביום 

   2020  2019  2020  2019  2019 

 באלפי ש "ח   באלפי ש "ח   באלפי ש "ח    

            
 13,023  3,231  3,336  7,497  7,874   דמי תפעול 

 2,011  492  530  1,137  1,237   ניהול השקעות 

 * 1,814  483  544  1,093  1,143   שכר ונלוות

 41  -  -  41  -  דמי ניהול תעודות סל צד קשור
דמי גמולים לדירקטור חיצוני וחברי 

 412  102  116  256  267 ועדות 

 113  27  26  66  62   הוצאות לחברה מצטטת

 171  39  74  92  154   ביטוחים הנהלה 

 2,025  477  597  1,080  1,294   מקצועיות

 277  68  66  152  155   מנהל סיכונים 

 151  34  51  78  119   בקר השקעות

 254  42  71  127  152   ניהול מערכות מידע

 226  49  41  114  107   קצין ציות

 * 689  242  148  552  384  אחזקת משרדים שכ"ד ותקשורת

 156  27  119  71  145   דיוור לעמיתים 

 * 51  5  5  12  15   אחזקת רכב 

 600  148  151  349  352   מיכון מערך ההשתלמות

 * 346  4  130  10  293   פחת והפחתות 

  101   חיתום הלוואות 
           

  96  16  16  141 

   13,854  12,823  6,021  5,486  22,501 

 

 .*מוין מחדש
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 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי .ב

   

חודשים   שבעהלתקופה של 
  במרץ  31שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה ביום 

  במרץ 31

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 באוגוסט

   2020  2019  2020  2019  2019 

 באלפי ש "ח   באלפי ש "ח   באלפי ש "ח    

            

 273  69  141  130  213   ייעוץ משפטי 

 549  149  136  300  310   ביקורת פנים

 293  58  63  204  199   ביקורת חשבונות

 621  151  178  352  416   ניהול כספים 

 42  10  11  18  25   יועץ סוקס

 247  40  68  76  131   ייעוץ מקצועי אחר 

   1,294  1,080  597  477  2,025 

 

 

 פרטים נוספים: .ג

 חברה ומפקחים סמינרים מורי, תיכוניים למורים השתלמות קרנות את מחייבת החברה

, בהשתתפות בהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים קשורצד -"מבע מנהלת

מקרנות  2020 במרץ 31 חודשים שהסתיימה ביום שבעה בתקופה של על ידי כל חברה. החזר 

השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  חברה מנהלת בע"מ בגין השתתפות 

 .ש"ח אלפי 2,244 לסך של הסתכםבהוצאות משותפות 
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 יכוז מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות  ר .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 10.1

 31.3.2020 31.3.2019 31.8.2019 

    

 חשבונות מספר
 :עמיתים

   

 171,243 169,887 177,504 פעילים

 50,406 54,943 59,449 פעילים לא

    

 נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 10,904,727 12,318,019 11,941,675 פעילים

 5,659,892 3,640,680 3,730,488 פעילים לא

    

 תוצאתיים נתונים
 "ח(ש)באלפי 

   

 משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים עבור

81,113 74,697 98,818 

 1,719,680 942,756 999,513 גמולים מדמי תגמולים

תקבולים מדמי גמולים 
 5,646 11,603 10,012 חד פעמיים

 7,914 524 4,226 לקרן צבירה העברות

 (220,429) (139,667) (164,172) מהקרן צבירה העברות

    

 :תשלומים
 

   

 (803,550) ( *520,398) (540,971)  פדיונות

 (281,182) ( *161,032) (174,309) אחרים

)הפסדים(  הכנסות עודף
 380,489 108,047 (1,019,777) לתקופה הוצאות על

    

 שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי  מנכסים

   

 22,503 12,826 13,861 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 )באחוזים(: מנכסים

   

      0.14-רגילה קרן פעילים
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן פעילים לא
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

    

 

 * הוצג מחדש.
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  פעילים לא עמיתים בדבר מידע 10.2

 

 

 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין דמי  10.3

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

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

כמפורט בטבלה שלעיל. בתקופת הדוח לא חל שינוי בשיעור דמי הניהול שרשאית  2012-תשע"ב

 אות הדין. החברה לגבות על פי הור

 מידע על משתלמים  10.4

  
 שבעהבתקופה של 

חודשים שהסתיימה 
  במרץ 31ביום 

בתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

  2020 2019 2019 

 2,903 2,877 2,949 מספר משתלמים

 281,182 161,032 174,309 תשלומים למשתלמים )באלפי ש"ח(
 

 

 

 

 

 

 

 

 31.3.2020 31.3.2019 31.8.2019 

 מנותקי חשבונות
 קשר: 

   

 4,613 6,410 5,566 חשבונות מספר

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח(ש)באלפי 

229,639 288,506 206,282 

ניהול שנגבו מנכסים  דמי
 "ח(ש)באלפי 

201 230 280 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

 קרן 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

 קרן 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

      0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

 קרנות השתלמות  

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

 

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה בהתאם  2% עד

 לתנאים הקבועים בתקנות 
 אין אחר
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 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון 10.5

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון

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

, לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים, למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנוני הקרנות 2017

 במסגרתה התבקשה הממונה לאשר את השינויים המפורטים להלן: 

כתי נוסף לתקנון קרן המסלול הוספת מסלול הלכה מזרם הל – נוסף הלכה מסלול הוספת .1

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

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

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

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

 החדש: 

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

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

 בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה

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

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

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

 ".למניות באמצעות חוזים, אופציות וכיוצא באלה

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

 ההלכה הקיים. 

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

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

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

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

 החברות מבקשות לעגן מגבלה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. 

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות מספר תיקון .3

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

טרם התקבל אישור  ,דוחהלמועד  נכוןפעם נוספת.  הבקשה לתיקון התקנוןהוגשה  25.11.2019

 הממונה לתיקון תקנוני הקרנות.

 

 ון וועדותיו שינויים בהרכב הדירקטורי .11

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

 כך. 
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 שינויים רגולטורים בתקופת הדוח   .12

 :ראשית חקיקה

( )הוראת 11תזכיר חוק על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( )תיקון מס'  .1

 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –שעה 

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פורסם  2020באפריל  7ביום 

 . 2020-גיף הקורונה החדש(, התש"ףנ –( )הוראת שעה 11פנסיוניים( )תיקון מס' 

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

בתקופת משבר "( ולקבוע כהוראת שעה, החוק)להלן: " 2005-ומערכת סליקה פנסיונים(, התשס"ה

בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני הקורונה, כי יתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו 

 באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי.

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

באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים. זאת, בין היתר, כדי להבטיח את 

הפנסיוני ולמנוע מהבנקים לרכז בידם את הפעילות הפיקוח תחרות בתחום הייעוץ התפתחות ה

 בתחום הייעוץ האמור, וכדי לאפשר התפתחות של הפעילות בתחום הייעוץ הפנסיוני באופן תחרותי.

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ובעקבות פרסום תקנות שעת חירום, צומצמה היכולת של לקוחות 

, בפרט לשם קבלת ייעוץ פנסיוני. זאת, בשעה שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם, להגיע לסניף הבנק

לאור  וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים, מביאים לעלייה בצורך לקבלת ייעוץ פנסיוני.

כי באופן זמני יתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק  הוצעהאמור, 

באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי וכך לאפשר ללקוחות התאגידים ייעוץ פנסיוני 

הבנקאיים ליהנות מייעוץ פנסיוני, במיוחד בעת הזאת שבה נוצרו שינויים משמעותיים בשוק העבודה. 

זאת בדומה לייעוץ שלו זוכים כיום לקוחות של בעלי רישיון לפי החוק האמור שאינם תאגידים 

 בנקאיים.

 ד אישור הדוחות, המסמך הינו בגדר טיוטה שטרם אושר ונכנס לתוקף. נכון למוע

 

 :משניתחקיקה 

 תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( .2

פורסמו מספר תקנות שעת חירום בקשר עם התפשטות הנגיף  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

"(. תקנות שעת החירום מסדירות בין היתר את ההוראות לעניין תקנות שעת חירוםבישראל )להלן: "

 חובת בידוד; הגבלת פעילות; וכן הוראות לעניין הגבלת מספר העובדים במקום העבודה. 

החברה ועובדיה מקיימים את הוראות תקנות שעת החירום כנדרש, וכן עוקבים באופן שוטף אחר 

 ת.    הנחיות משרד הבריאות כפי שמתפרסמות מעת לע

 :  וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות על הממונה והנחיות חוזרי

 
 : עסקה בין צדדים קשורים1-9-2020גופים מוסדיים חוזר 

פורסמו הוראות החוזר המאוחד לעניין עסקה בין צדדים קשורים. מטרת  2020בינואר  13ביום 

התיקון לאפשר במקרים מאוד חריגים ובכפוף לתנאים שנקבעו בחוזר, ביצוע עסקאות לרכישה 

ומכירה של נכס לא סחיר בין משקיעים מוסדיים המנויים על אותה קבוצת משקיעים, ובלבד 

ת כל המשקיעים המוסדיים הנמנים על אותה הקבוצה. בין התנאים שנקבעו שהעסקה היא לטוב
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בחוזר לביצוע עסקאות כאמור, נדרש כי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי בחנה ואישרה את 

 העסקה וכן קבעה כי קיימות נסיבות חריגות לביצוע העסקה וכי היא נעשית לטובת העמיתים.   

 )יום פרסומו(.  2020נואר בי 13תחילתו של החוזר היא ביום 

 

הכרזת הממונה על שוק ההון למעבר הגופים המוסדיים  –: משבר נגיף הקורונה 2016-2020שה. 

 לעבודה במתכונת מצומצמת

ובהמשך להנחיות שפרסם משרד הבריאות להתמודדות עם התפרצות נגיף  2020במרץ  17ביום 

 2013-9-11הגופים המוסדיים לפעול לפי הוראות חוזר הקורונה, הממונה על שוק ההון הודיע לכל 

שעניינו המשכיות עסקית בגופים מוסדיים. כמו כן, הממונה הבהיר כי הגופים נדרשים להקצות 

משאבים מתאימים על מנת שיוכלו להמשיך ולתת שירות ללקוחותיהם בתהליכים חיוניים. עוד 

וכי ניתן לצמצם את  םלמתן שירותים בערוצים הדיגיטליי םנקבע, כי הגופים יחזקו את יכולותיה

שירותי קבלת הקהל לשירותים חיוניים בלבד. לבסוף הממונה הורה לגופים המוסדיים להמשך 

 לפעול להרחבת עבודת העובדים החיוניים מרחוק תוך ניהול כל הסיכונים הכרוכים בך. 

ונים וההנחיות השוטפות שמפרסם החברה יישמה את הנחיות הממונה והיא עוקבת אחר העדכ

 הממונה מעת לעת. 

 

 : אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל4-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

בעקבות פרסום  פורסם עדכון לחוזר בעניין אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. 2020במרץ  26ביום 

חיות הנוספות על ההנחיות להתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה בתקנות לשעת חירום וההנ

צמצום הפעילות והתנועה במרחב הציבורי ומתוך רצון להקל על המעסיקים, מועד הכניסה לתוקף 

ביוני  25דחה מיום נעובדים  10-עובדים אך לא יותר מ 4של החוזר ביחס למעסיק המעסיק לפחות 

 . 2021בפברואר  21ליום  2020

 

 להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני: מבנה אחיד 3-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

פורסם עדכון לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון  2020במרץ  26ביום 

, בעקבות פרסום ההנחיות להתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה בתקנות לשעת חירוםהפנסיוני. 

בורי ומתוך רצון להקל על המעסיקים, וההנחיות הנוספות על צמצום הפעילות והתנועה במרחב הצי

ביוני  21הוחלט על דחיית הוראות הנספחים לחוזר מבנה אחיד שהיו צפויים להיכנס לתוקף ביום 

 . 2020בנובמבר  22ליום  2020

כמו כן, על מנת להקל על הדיווח של מעסיקים המבצעים באופן שוטף הפקדת כספים לחשבון קופת 

רות לביצוע הפקדת כספים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון על בסיס גמל של עובדיהם, נוספה אפש

ממשק מעסיקים. אפשרות זו תיכנס לתוקף  –המידע המדווח בקובץ ממשק מעסיקים שבנספח ה' 

 . 2021בפברואר  21ביום 

בנוסף, לאור פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ועל מנת לסייע ביישום הוראות 

 דברם, הוחלט לדחות את מועד הכניסה לתוקף של הוראות ממשק מעסיקים בממשק מעסיקי

כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון למעסיק ולגוף מוסדי לעניין אופן חלוקת כספים בין קופות 

 .2021בפברואר  21ליום  2020ביוני  21(, שהיו צריכות להיכנס לתוקף ביום 1גמל )נספח ה'
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 : דיווחים לממונה5-9-2020 חוזר גופים מוסדיים

פורסמה הוראת השעה בדבר תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים  2020במרץ  26ביום 

על מנת להקל, ככל הניתן, בעקבות ההכרזה על מצב החירום והתפשטות נגיף הקורונה, ולממונה. 

שנבעו, בין היתר, מעומסי העבודה  שינוייםהעל הגופים המוסדיים ולאפשר להם להתמודד עם 

החריגים והמעבר של חלק מכוח האדם לעבודה מרחוק, רשות שוק ההון פרסמה הוראות חוזר זה 

וחים בגין שנת זה מאריך את המועדים להגשת חלק מהדיו חוזר בעניין הקלות בדיווחים לממונה.

. הארכת המועדים שנקבעה בחוזר כוללת, בין היתר,  מתן 2020 וביחס לרבעון הראשון לשנת  2019

ימים בדיווח בנושא פרסום מרכיבי תשואה, דיווח בנושא הוצאות ישירות ודיווח  30ארכה של 

חות בעותקים . כמו כן חוזר זה פוטר את הגופים המוסדיים מהגשת דובנושא עמלות גופים מוסדיים

 קשיחים, נוכח הוראות משרד הבריאות והמעבר לעבודה מרחוק.

 

 הוראת שעה על רקע אירועי הקורונה –: ניהול נכסי השקעה 6-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

פורסמה הוראת שעה על רקע אירועי הקורונה המתקנת את הוראות חוזר  2020באפריל  2 ביום

חוזר זה מקל בדרישות דיווחי משקיע מוסדי לממונה על חריגה אקטיבית או  ניהול נכסי השקעה.

חריגה פאסיבית מהותית, כך שבמקום חובת דיווח בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו התגלתה 

שלושה משך כהוראת שעה לוזאת יוארך מועד הדיווח לתקופה של חודש, החריגה לראשונה 

חודשים. עוד נקבע במסגרת חוזר זה כי חריגה מטווח הסטייה כפי שנקבע על ידי המשקיע המוסדי 

נקודות האחוז, לא תחשב כשינוי במדיניות ההשקעה, אלא תיחשב כחריגה  10ועד לטווח סטייה של 

 .ת תידרש לקבוע את המועד לתיקונהפאסיבית, כך שוועדת ההשקעו

 

מתן הלוואות   –הוראת שעה עקב משבר הקורונה  –: ניהול נכסי השקעה 1-2-2020חוזר גמל 

 לעמיתים 

פורסמה הוראת שעה עקב משבר הקורונה המתקנת את הוראות חוזר ניהול  2020באפריל  6ביום 

ניתנת נכסי השקעה בעניין מתן הלוואות לעמיתים. במסגרת הוראות התיקון לחוזר, ניתנה 

האפשרות לגוף מוסדי להעמיד הלוואה בשיעור גבוה משיעור של שלושים אחוזים לחוסכים שיש 

חודשי קבוע, בדמות קבלת קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח או להם מקור הכנסה 

חוזר זה מאפשר לגוף מוסדי להאריך את תקופת החזר  ,בנוסף באמצעות קבלת פנסיה תקציבית.

ההלוואות של הלוואות חדשות, לתקופה של חמש עשרה שנה חלף תקופה של שבע שנים שקבועה 

להלוואות קיימות, גוף מוסדי יהיה רשאי לפרוס את תקופת  כיום. כמו כן, חוזר זה קובע כי ביחס

 ההחזר של יתרת הלוואות לתקופה נוספת של עד חמש עשרה שנים.

 

 הוראת שעה   –: שירות ללקוחות גופים מוסדיים 9-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

במסגרת  מוסדיים.פורסמה הוראת שעה לחוזר שירות ללקוחות גופים  2020באפריל  16ביום 

 לגופיםכך שאפשרו  ,להוראת המעבר כפי שנקבעה בחוזר 4הוראת סעיף  תוקנההוראת השעה 

לחרוג מזמני המענה הנדרשים בחוזר ולהחריג מהממוצע השנתי את נתוני המענה  המוסדיים

ועד למועד פקיעתן של תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים  2020במרץ  15בתקופה שמיום 

, או כל חיקוק אחר 2020-קום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ףבמ

להיערך ליישום הוראות החוזר המוסדיים שיבוא במקומן. כמו כן, הרשות נעתרה לצורך של הגופים 

 .2020באוקטובר  29להוראת השעה( ותחילתו נקבעה ליום  5ובמסגרת זו תוקן סעיף התחילה )סעיף 
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 הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה   –: דירקטוריון גוף מוסדי 10-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

פורסמו הוראות שעה על רקע אירועי הקורונה המתקנות את הוראות לחוזר  2020באפריל  20ביום 

מבוטלת חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס  הוראת השעהבמסגרת דירקטוריון גוף מוסדי. 

ת פעם ברבעון באופן פיזי; מתאפשר לדירקטוריון לדחות דיונים בנושאים ודיווחים אשר לפחו

מועדם קבוע בהוראות הממונה, ובתנאי שהדירקטוריון מצא שאין בדחיה כדי להשית סיכון מהותי 

על הגוף המוסדי או לקוחותיו, וכי הדיון או הדיווח אינו קשור לאירוע הקורונה;  מתאפשרת הצגה 

אים ועדכונים בישיבות דירקטוריון או ועדותיו המשותפות לגוף המוסדי וכן דחייה של מועד של נוש

 אישור הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וועדותיו. 

כמו כן, על מנת לאפשר לרשות שוק ההון פיקוח אפקטיבי על עבודת הדירקטוריון וועדותיו בעת זו, 

החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבלו בישיבה  נקבע כי גוף מוסדי ימסור לממונה תמצית

 ימי עסקים ממועד קיום הישיבה.   5שעסקה באירוע הקורונה לכל המאוחר 

 

: דחיית מועד פרסום ודיווח דוחות תקופתיים לרבעון הראשון של  11-9-2020חוזר גופים מוסדיים 

 2020שנת 

פרסום ודיווח דוחות תקופתיים  פורסמה הוראת שעה בדבר דחיית מועד 2020באפריל  21ביום 

. במסגרת הוראות הוראת השעה, הוארכו המועדים האחרונים 2020לרבעון הראשון של שנת 

ימים, כך  30-ב 2020להגשת הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים בגין הרבעון הראשון לשנת 

במאי  30קום עד ליום )במ 2020ביוני  30שגוף מוסדי נדרש להגיש את הדוחות התקופתיים עד ליום 

2020  .) 

 

 

 ונהלים  לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

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

והבכיר בתחום  הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה החברה 

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

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

 ות אלו.בהורא

 
  בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2020במרץ  31 במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום

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

 הפנימית של החברה על דיווח כספי.
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   חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 
 
 
 

 2020במרץ  31 ליום ביניים וחות כספייםד
 בלתי מבוקרים 
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 חברה מנהלת בע"מ  השתלמות למורים ולגננות  קרנות

 

 2020במרץ   31ליום ביניים דוחות כספיים  

 בלתי מבוקרים 
 
 

 

 

 

 

 עניינים ן התוכ
 

 

  עמוד

 סקירהדוח  3

 על המצב הכספיביניים  ותדוח 4

 רווח והפסד ביניים על ותדוח 5

  

  

 כללי – 1באור  6

 פייםסכוחות היס עריכת הדבס – 2באור  7

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 3באור  8

 מגזרי פעילות-4באור  8

 הון עצמי ודרישת הון – 5באור  8

 הכנסות מדמי ניהול – 6באור  9
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 חברה מנהלת בע"מ  השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 הרווח והפסדעל  ביניים ותדוח
 

 

  

חודשים   שבעהלתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

 

חודשים שלושה לתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 באוגוסט

  0202   2019  2020  2019  0192  

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   פי ש"ח באל  

  באור
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
בלתי  

  מבוקר
בלתי 

 מבוקר  מבוקר

           

           

            הכנסות

            

 22,503   5,489  6,023  12,826  13,861  6 דמי ניהול

            

 22,503   5,489  6,023  12,826  13,861   כנסותכל הה ךס

             
             הוצאות

             
 22,501   5,486  6,021  12,823  13,854   הוצאות הנהלה וכלליות

 2   3  2  3  7   הוצאות מימון

 22,503   5,489  6,023  12,826  13,861   סך כל ההוצאות

                

                

 -    -    -  -   -   לתקופהרווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 חברה מנהלת בע"מ  השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2020במרץ   31ליום   ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

 לילכ – 1באור 

החברה מוגבלת בערבות  .1965נתאגדה בשנת  רה מנהלת בע"מחב–וגננות  למורים השתלמות קרנות .א
 ואין לה הון מניות. 

 
הגישה החברה למשרד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת החברה  2007במהלך חודש אפריל  .ב

בהתאם להוראת  המ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעש
 הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא. תופולחוק ק )ו(86ף סעי

החברה החלה  בהתאם לאישור אגף שוק ההון. 2010בדצמבר  31השינוי המבני הושלם ביום 
 .2011בינואר  1פעילותה ביום 

 

לחברה מנהלת של  ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלהורגא-רהכתוצאה מהשינוי המבני בוצע  .ג
ת בנאמנות בידי החברה המנהלת. בעקבות וההשתלמות( שמנוהל נותל )קרת גמוולקופ פות גמלקו

השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה 
 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהווהתחייבויותיה, לבין קופ

 

אגדות של החברה. קנון ההתן תתוקמל ות הגונון חדש לקופקבמסגרת הארגון מחדש, נערך ת .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.
י שתמנהלת רה החב. 2011בינואר  1מיום  להחברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה הח  

 קרנות כמפורט להלן:
 

אשר מטרתה, מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת  - מסלול רגיל-ננותקרן השתלמות למורים וג
 רשאים להצטרף לקרן השתלמות במסלול הרגיל בתנאים הבאים: להשתלמות.

 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנות הקרן.   -
 שליש משרה אם זו עבודתם היחידה. , או לפחותהל חצי משרה ומעלבשיעור ש םמועסקי -
 .שנים 55 -גילם מתחת ל - 
  אחרת. לעובדי הוראה אינם חברים בקרן השתלמות   - 

 
המסלול מיועד למורים אשר מקבלים את שכרם על  - מסלול מקוצר-קרן השתלמות למורים וגננות

-מות למורים וגננותלקרן השתלף ינם רשאים להצטרן הקרן ואופי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנ
 , מורים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(.55)בדרך כלל עובדי הוראה מעל גיל  מסלול רגיל

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

פתחה החברה לרשות עמיתיה שני מסלולים חדשים: מסלול הלכה , 2012 פברואר החל מחודש
  )מסלול ללא מניות(.ומסלול אג"ח 

 
 דמי ניהול: .ו

י תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. אי לכך, על פ
בדמי ניהול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על  הקרנותאת  מחייבתהחברה 

 פי הוראות הדין.
 

וחות הכספיים של ניתן ביטוי בדות מאותם נכסים, לא "הנכסים"( ולהכנס –לנכסי הקרנות )להלן  .ז
 .הקרנותהחברה מאחר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות ובהוצאות של 
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 חברה מנהלת בע"מ  השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2020במרץ     31ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 ()המשך כללי – 1באור 
 

מסלול רגיל, -ם וגננותהשתלמות למוריהממונה נקבע כי קרן ונים של החברה מול במסגרת הדי .א
תקבע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתיה. 
במסגרת מנגנון זה תבצע הקרן, אחת לתקופה שתיקבע על ידי החברה, בדיקה אקטוארית ובהתאם 

העמיתים דיים בזכויות ית לבצע שינויים עתיהלת החברה תהיה רשאלתוצאות בדיקה זו, הנ
 היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית. 

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

יותיה כלפי עמיתי קרן לעמוד בהתחייבוהצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של ה
 31.8.2018כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי בקרן,  נערך גם ליום ארי מאזן אקטורן. הק

  .24.12.2018ון בתאריך דירקטוריואושר ב
 

דוחות על השינויים בהון ודוחות  בדברלא ניתן מידע  2020במרץ  31ביניים ליום בדוחות הכספיים  .ב
השונה של החברה, שהינה לא  זה בשל אופייהבהעדר משמעות למידע וזאת  על תזרימי המזומנים,

 צאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.למטרות רווח וכל הכנסותיה והו

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

יים ואינה וח כספי לתקופות בינ, דיוIAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכה בהתאם ל
ת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות לכול

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.  2019באוגוסט  31הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 במאי  25יך תמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאר

2020. 
 

 דנים ושיקול דעתשימוש באומ ב.

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

הדעת של ול . שיקלהיות שונותוהתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות 
נהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הה

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

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

ות שיושמה ינה המדיני, הם אלההמדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניי
 בדוחות השנתיים.

 

 מגזרי פעילות-4באור 

חר והחברה מנהלת קופות גמל ענפיות  החברה מנהלת קרנות השתלמות המוגדרות כקופות גמל ענפיות. מא

 קרנות השתלמות.-על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל
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 חברה מנהלת בע"מ   ים ולגננותמורמות להשתל קרנות
 

 2020במרץ   31יניים ליום בבאורים לדוחות הכספיים 
 

 
 

 הון עצמי ודרישת הון  – 5באור 
 

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

 10ת יהיה הנדרש מחברה מנהללים חדשים בשקחלתי , ההון העצמי ההת2012-פנסיה(, התשע"ב קרן  או

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

 
 

 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:
 
 

 

  

חודשים   שבעהלתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

 

חודשים  שלושהלתקופה של 
 ץבמר 31יום ה בסתיימשה

  

לשנה 
ה  שהסתיימ

  31ביום 
 באוגוסט

  2020  2019  2020  2019  9201  

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   באלפי ש"ח   

  
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
בלתי  

  מבוקר
בלתי 

 מבוקר  מבוקר

           

           
 -קרן השתלמות למורים וגננות

 12,373  13,351  ל רגיסלול מ
 

5,802  5,290  21,707 
-קרן השתלמות למורים וגננות

 453  510  מסלול מקוצר
 

221  199  796 

           

 22,503  5,489  6,023  12,826  13,861   סך כל ההכנסות

            
 
 
 פרטים נוספים:  .ב

 

 ניהול לפי הוצאותדמי  לגבותית רשאת גמל ענפי החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת (1

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  2%לשיעור של בכפוף שהוציאה בפועל ו

 
ברה מחייבת את הקרנות המנוהלות על ידה, בהוצאות הניהול כדלקמן: הוצאות שניתן לייחס הח (2

אינן . הוצאות שנטיהרלוואו המסלול , מחויבות במלואן לקרן קרן ולמסלול מסוימיםישירות ל

 בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים.ובין המסלולים וס, מחולקות בין הקרנות ניתנות לייח
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   חברה מנהלת בע"מהשתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2020במרץ   31ליום ביניים  באורים לדוחות הכספיים 
 
 
 התפתחויות אחרות תביעות תלויות ו – 7אור יב
 

 תביעות תלויות .א

 :"התביעה"()להלןענה ייצוגית צאה למשרדי החברה בקשה לאישור תובהומ 17.5.2020ביום 

 ת השתלמות.חברות המנהלות קרנו 12קרנות המרים ועוד התביעה הוגשה כנגד 

סעדים שונים כנגד הנתבעות, כאשר הטען כי כל הנתבעות סיווגו  על פי המבוקש בבקשה, מתבקשים

מות כחייבות במס. בקציר האומר, התובעים קרנות ההשתלבטעות הפרשות שהועברו בעבור עמיתי 

טוענים כי כלל קרנות ההשתלמות הנתבעות מחשבות באופן שגוי את תקרת הטבת המס וזאת 

טעות בסיס חודשי ולא שנתי. לטענת התובעים, הבסיס ל את תקרת ההטבה עלמשום שהן מחשבות 

ב את זכויות העמיתים המחש ,המחשב"החישובית אצל הנתבעות מקורו בכך שאצל כלל הנתבעות 

תוכנת בצורה שגויה ורשלנית כך שהוא איננו מתואם עם הוראות החוק השונות בקשר עם החישוב 

טוענים התובעים כי בחלק מן המקרים תוקנה הטעות ותוכנת  , עודיתים"טית בעמופגע בצורה דרמ

מנהלות לא קיימו המיחשוב לעתיד מבלי לפצות את העמיתים בגין העבר, וכן טוענים כי החברות ה

 בקרות מתאימות.

שהתביעה התקבלה בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים , עורכי הדין של החברה טרם מכיוון 

 החברה.  גיבשו את דעתם לגבי סיכויי התביעה לרבות השפעתה על 

 

 תחויות אחרותהתפ .ב

כחלק ם. בי העולרחנה" ב"הקורו וירוס תפרצות של מגפתחלה ה 2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

ת ראל בשורנות אחרות, נקטה ישך בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ובדומה למדימתהלי

צעדים, במסגרתם פרסם משרד הבריאות הישראלי סדרת מגבלות על פעילות והתנהלות כלל 

בעקבות  שק בכלל ועל שוק ההון בפרט.לות המאל, אשר השפיעו באופן מיידי על פעיציבור בישרה

ונצרני בארץ נרשמו ירידות שערים חדות בעיקר באפיקי המניות והק התפרצות מגפת הקורונה

 . באמצע חודש מרץלשיאם עו אשר הגי ובעולם

שקעה העיקריים אשר ב אפיקי ההלקראת סוף החודש מרץ ובמהלך חודש אפריל נרשמו עליות ברו 

לות שנקטה לעניין פעו .בתשואות ורסות העולם ואשר הביאו לתיקון ניכרות בבהושפעו מההתאושש

ראה בדוח  המנוהלות  הקרנותשלכה על נכסי והקורונה תמודדותה עם נגיף ההחברה במסגרת ה

   הדירקטוריון.

 


