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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 הערכתה 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

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

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

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

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

 בחברה. 

 החברה שבניהול ההשתלמות קרנות 1.2

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

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

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

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

 (. ההשתלמות למורים"

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

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

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

 הכספיים הדוחות

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

 .שבניהולה ההשתלמות וקרנות החברה על עהשיש להם או צפויה להיות להם השפ

 במשק ובתעסוקה  התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

תה של אופיין בהמשך האטה בפעילות הכלכלית הגלובלית ובהצטרפו 2019הרבעון הראשון של 

ארה"ב שהחלה להראות גם היא סימנים האטה למרות שנתון הצמיחה דווקא רשם שיפור. בהמשך 

, אך חלק 2019, בשל גורמים שונים, אי הוודאות הגבוהה בעולם נמשכה אל תוך שנת 2018לסוף שנת 

מהסיכונים אשר הגבירו את אי הוודאות בעולם החלו להתפוגג. ראשית, במהלך הרבעון הראשון 

רשמה אופטימיות בנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. אופטימיות זו באה לידי ביטוי האופן ניכר נ

, 2018בשווקים מתחילת השנה. שנית, לאחר האטה משמעותית בפעילות הכלכלית של סין במהלך 

בסוף השנה הממשלה הסינית הכריזה על מספר תמריצים כלכליים )פיסקאליים ומוניטריים( שתרמו 

, בדומה 6.4%ייצבות הפעילות הכלכלית ברבעון הראשון של השנה בו הצמיחה בסין נותרה על להת

במרץ  29-נדחתה, לעת עתה, מ BREXITלרבעון הקודם אך מעל הציפיות בשווקים. שלישית, סוגיית 

. הנקודה הרביעית והמרכזית ביותר היא שינוי הכיוון של הבנקים 2019באוקטובר  31-ל 2019

, וההאטה הניכרת בפעילות הכלכלית 2018-לאחר התיקון החד בשווקים ב 2019-בעולם ב המרכזיים

ובנקים מרכזיים נוספים בעולם אותתו בחודשים הראשונים של השנה כי לאור  ECB-בעולם. הפד, ה

ההתמתנות בפעילות הכלכלית בעולם ואי הודאות הגבוהה, לא צפויות העלאות ריבית השנה. בנוסף, 

כל הגופים המרכזיים בעולם )קרן המטבע, הבנק העולמי, הנציבות האירופאית, הפד ועוד( עדכנו את 

והאינפלציה כלפי מטה מה שנתן גושפנקא לשינוי הכיוון המובהק של הבנקים תחזיות הצמיחה 

לרבעון  1992המרכזיים. כתוצאה מההתפתחויות הללו, נרשמה השנה הפתיחה הטובה ביותר מאז 

הראשון של השנה בשוקי המניות בארה"ב ובעולם, אך זאת רק לאחר שהרבעון הקודם נרשם כאחד 

הגלובליים. למרות הראלי בשווקים, שוקי האג"ח הממשלתיים הגרועים בהיסטוריה בשווקים 

דווקא ממשיכים לאותת על חולשת הפעילות הכלכלית בארה"ב ובעולם כאשר תהליך ההתהפכות של 

העקום האמריקאי נמשך תוך ירידת תשואות, תהליך אשר התקיים גם בשווקים מפותחים נוספים 

 בעולם.

הצמיחה ברבעון הראשון דווקא האיצה כאשר עמדה על כאמור, על אף סימני ההאטה בארה"ב, 

ברבעון הקודם. עם זאת, הצמיחה נתמכה על ידי עליה חד פעמית ביצוא )נטו(  2.2%לעומת  3.2%

והשפעה מחזורית של גידול בהשקעה במלאים. אולם, ברכיבי הליבה של הביקוש המקומי נרשמה 

י ובבנייה למגורים. במהלך הרבעון האטה בפרט בצריכה הפרטית, בהשקעה של המגזר העסק

. קצב הגידול השנתי בשכר האט 2018בסוף שנת  3.9%לעומת  3.8%-הראשון, שיעור האבטלה ירד ל

אלף בממוצע בכל חודש ברבעון הראשון לעומת  186ותוספת המשרות עמדה על  3.3%-מ 3.2%-ל

( עמדה על PCE-יה )על פי האלף משרות בממוצע בכל חודש ברבעון הקודם. האינפלצ 233תוספת של 

בסוף הרבעון הקודם. כמו כן, נרשמה ירידה גם באינפלציית הליבה אשר עמדה  1.8%לעומת  1.5%

בסוף הרבעון הקודם. במהלך חודש ינואר הפד הודיע כי יהיה "סבלני" בכל  2.0%לעומת  1.6%על 

הליך העלאות הריבית בשלב הנוגע למתווה הריבית העתידית ובכך אותת לשווקים כי הוא עוצר את ת

זה. במהלך החלטת הריבית של חודש מרץ הפד הותיר את הריבית ללא שינוי ועדכן את תחזיות 

העלאות  2-הצמיחה והאינפלציה למטה, תחזיות האבטלה מעלה ובעיקר את תחזית מתווה הריבית מ

צמצום המאזן החל העלאות ריבית. בנוסף, הפד הודיע כי יחל להאט את קצב  0-ל 2019-חזויות ב
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מחודש מאי עד להפסקת הצמצום בחודש ספטמבר. כתוצאה מכך השווקים החלו לתמחר הסתברות 

 .2019להפחתת ריבית כבר בסוף  50%-גבוהה מ

ברבעון הראשון  0.4%נתוני הצמיחה באירופה רשמו שיפור כאשר הצמיחה בגוש האירו עמדה על 

. בנוסף, שיעור האבטלה בגוש האירו ירד 1.2%ר על ברבעון הקודם, הקצב השנתי נות 0.2%לעומת 

. במהלך הרבעון הראשון של השנה נרשם שיפור בנתוני הביקוש המקומי בגוש האירו 7.7%-ל 7.9%-מ

אך הנתונים ממשיכים לאותת על התכווצות משמעותית של הפעילות התעשייתית באירופה על רקע 

עולמי ואי הודאות בכל הנוגע למלחמת הסחר. ההאטה בפעילות הכלכלית בעולם, החולשה בסחר ה

-ברבעון הקודם. על רקע חולשת הנתונים, ה 1.5%לעומת  1.4%קצב האינפלציה השנתי עמד על 

ECB  שינה את מדיניות ההכוונה קדימה כאשר אותת כי הריבית לא תעלה השנה. בנוסף, השיק

המסחריים( שתתחיל בספטמבר )תכנית הלוואות מהבנק המרכזי לבנקים  TLTROתכנית חדשה של 

 .2021ותסתיים במרץ  2019

בגזרת מחירי הסחורות, למרות צפי לירידה חדה בביקוש לנפט עקב האטה בפעילות הכלכלית בעולם, 

שורה של גורמים הביאה את מחירי הנפט לרשום עליות חדות במהלך הרבעון הראשון של השנה. בין 

השאר, את העלייה יש לזקוף להצלחת יישומו של ההסכם לקיצוץ התפוקה בין ארגון המדינות 

אות )אופ"ק( ובין מפיקות הנפט העצמאיות בראשות רוסיה. בנוסף, סיום הפטור )הצפוי במאי( המייצ

מדינות מרכזיות צפוי להפחית את היצע הנפט משוק  8-על הסנקציות נגד איראן שארה"ב נתנה ל

מחיר חבית  2019שכבר נמצא בלחץ על רקע ההתפתחויות בונצואלה. בסיכום הרבעון הראשון של 

 $ לחבית.57.22-ל 26.0%-עלה ב WTI$ לחבית ומסוג 68.4-ל 27.1%-עלה ב BRENT נפט מסוג

על רקע התחזקות  1אל מול סל המטבעות 1.2%-במהלך הרבעון הראשון של השנה הדולר התחזק ב

מול הפסו המקסיקני. הדולר רשם היחלשות של  1.4%-מול הין ו 1.1%אל מול האירו,  2.0%של 

 מול הפאונד. 2.3%-מול היואן ו 2.4% מול הדולר הקנדי, 2.0%

)נתוני הרבעון הראשון של השנה  2017-ב 3.5%לעומת  3.4%-הסתכמה ב 2018-בישראל הצמיחה ב

לא פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו(. מהנתונים השוטפים עולה כי הפעילות הכלכלית ברבעון 

-רבעון הראשון של השנה בהראשון של השנה רשמה שיפור. כך, המדד המשולב למצב המשק עלה ב

ברבעון הקודם. במהלך הרבעון הראשון של השנה נרשם שיפור הן בנתוני הצריכה  0.8%לעומת  0.9%

ומעלה עמד בסוף רבעון הראשון  15הפרטית, הייצור התעשייתי והיצוא. שיעור האבטלה בקרב בני 

נכון  3.8%-ל 2018בסוף  4.2%וקצב הגידול בשכר האט מקצב של  2018בסוף  4.2%, לעומת 3.9%על 

 )הנתון העדכני האחרון(. 2019לחודש פברואר 

מול סל המטבעות. בפרט, השקל  3.5%-בשלושת החודשים הראשונים של השנה השקל התחזק ב

 אל מול הפאונד. 0.8%-אל מול האירו וב 4.8%-אל מול הדולר, ב 2.8%-התחזק ב

 אינפלציה, תקציב וריבית

, מעל העונתיות 0.5%-בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב מדד המחירים לצרכן עלה

המאפיינת תקופה זו וזאת בעקבות מדדי ינואר ופברואר שהפתיעו כלפיי מעלה. קצב האינפלציה 

בסוף הרבעון הראשון של השנה. מאז עליית הריבית  1.4%-ל 2018בסוף  0.8%-השנתי עלה מ

עולה כי  . מהמסרים של בנק ישראל0.25%ה של , הריבית נותרה ללא שינוי ברמ2018בנובמבר 

הוועדה המוניטארית נותנת משקל רב יותר להתפתחויות בכלכלה העולמית וחוזקו של השקל וזאת 

 למרות חוזקו של המשק הישראלי והעליה בסביבת האינפלציה. 

                                                           
1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted :מקור ,FRED 
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ח. מיליארד ש" 82.6עמד על  2019סך הכנסות המדינה ממיסים בשלושת החודשים הראשונים של 

 12-מיליארד ש"ח, גבוהות מהצפוי. הגירעון ב 98.7מנגד, סך ההוצאות באותה התקופה עמד על 

בסיומו של הרבעון  3.4%לרמה של  2018תוצר בסוף שנת  2.9%החודשים האחרונים עלה מרמה של 

 .2.9%הראשון, גבוה מיעד הגירעון של הממשלה לסוף השנה העומד ברמה של 

( הסתכם 2019למרץ  10-בחשבון השוטף של מאזן התשלומים )פורסם ב העודף –מאזן התשלומים 

. העלייה 2017מיליארד דולר בשנת  10.1מיליארד דולר זאת בהמשך לעודף של  11.0-ב 2018בשנת 

בעודף בחשבון השוטף נבעה בעיקר בשל עלייה בולטת יחסית בחשבון ההכנסות הראשוניות. העודף 

 מיליארד דולר. 4.2-הסתכם בבחשבון השוטף ברבעון הרביעי 

 2שוק המניות

, מדד ת"א 10.2%-עלה ב 90, ת"א 5.4%-עלה ב 35, מדד ת"א 2019בסיכום הרבעון הראשון לשנת 

 DOW-ומדד ה S&P500-. בארה"ב, מדד ה9.2%-עלה ב SME 60-ומדד ה 6.4%-עלה ב 125

JONES  בהתאמה ומדד ה 11.8%-ו 13.6% -עלו ב- NASDAQבאירופה, מדד ה. 16.8%-עלה ב-

STOXX600 ה13.3%-עלה ב ,-CAC וה 13.4%-הצרפתי עלה בDAX- באסיה 9.2%-הגרמני עלה ב .

-הסיני עלה ב CSI300)דולרית(, מדד  9.9%-עלה ב MSCI EM-ובשווקים המתעוררים, מדד ה

 .7.0%-היפני עלה ב Nikkei-ומדד ה 28.7%

  שוק הנגזרים

מיליון  5.7-הסתכם ב 35המסחר באופציות על מדד ת"א חזור , מ2019הרבעון הראשון לשנת בסיכום 

. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 901-יחידות אופציה או ב

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  85-באופציות דולר/שקל ב

 .3יסמיליארד ש"ח במונחי נכס הבס 7.7-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 נעשית עפ"י ניתוחים מאקרו כלכליים על שוק ההון ועל ענפי הפעילות 

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

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

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

 סחרות בארץ ועוקבות אחרי מדדים בחו"ל.וכן באמצעות קרנות סל הנ

אושרה מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת תשע"ט. וועדת ההשקעות  2018בסוף חודש אוגוסט 

החליטה לבצע את עיקר השינויים הללו: במסלולים הכלליים: העלאה של  התקרה להשקעות 

. במסלולים  22%-ל 23%-, הקטנה של התקרה לאג"ח ממשלתי מ13%ל  12%אלטרנטיביות מ 

-ל 29%-. הגדלת התקרה לאג"ח ממשלתי מ 40%-ל 42%ההילכתיים: הקטנת התקרה למניות מ 

-. האפיק המנייתי נשאר עומד ביחס של כ 10%-ל 9%-והגדלת התקרה לפקדונות עו"ש מ 30%

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

ות הצפויה לשנת תשע"ט והשאירה את שאר תמהיל ההשקעות של המסלולים נוספים במדיני

 באותה רמה. 

 

                                                           
 נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.  2
 אתר הבורסה לניירות ערך. 3
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המשיכה   כחלק מגיוון התיק ומתוך רצון של פיזור ההשקעות וצפי לתשואה עודפת על השוק,

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

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

השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי סחירות והלוואות מותאמות 

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

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

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

המדינה מפני אירועי קטסטרופה וכיו"ב. החברה ממשיכה לבחון השקעות נוספות לא סחירות 

 מהטעמים האמורים לעיל.

 

 

 אג"ח מדינה

במהלך הרבעון הראשון.  3.5%באפיק צמוד המדד נרשמה עליה של  – אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .1.9%-שנים( עלו ב 2-5והבינוניות ) 4.2%-שנים( עלו ב 5-10אגרות החוב הארוכות )

במהלך הרבעון  2.3%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה של  – אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .1.4%-שנים( עלה ב 2-5, וחלקו הבינוני )4.4%-+ שנים( עלה ב5הראשון. חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

 40, מדדי תל בונד %4.3-בעלה  20במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד  הרבעון הראשוןבסיכום 

-ומדד צמודות %1.8-בנקים עלה ב-בהתאמה, מדד תל בונד צמודות %3.8-ו %3.2-בעלו  60ותל בונד 

בהתאמה. ברמת המרווחים הרבעון הסתכם בצמצום  74.%-ו %3.8-בעלו יתר ומדד תשואות 

 111-נ"ב ל 38-ירד ב 40נ"ב, מדד תל בונד  120-נ"ב ל 37-ירד ב 20מרווחים. המרווח של מדד תל בונד 

 246-נ"ב ל 54-נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקלי ירד ב 60-נ"ב ל 27-נ"ב, מדד תל בונד בנקים ירד ב

מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח ברבעון הראשון, ירידה של  13.9, גויסו נ"ב. בגזרת גיוסי הון באפיק

 .4בהשוואה לגיוסים ברבעון המקביל אשתקד %23.4

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

תוך   סחירות ולא סחירות ממשלתיות, החברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב קונצרניות

ברכיב האג"ח החברה ביצעה קיצור קל ושומרת על מח"מ בינוני  שמירה על עיקרון פיזור סיכונים. 

 של התיק תוך ניצול התנודתיות באפיק זה. 

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

ואות מותאמות, במטרה לגוון את תיק האשראי לצד קבלת פיצוי חשיפה באג"ח לא סחירות ובהלו

 בתשואה על האי סחירות.

נכסי החוב הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות צמודות למדד 

 OTCהמחירים לצרכן ולא צמודות )שקליות(, וכן אג"ח צמודות מט"ח ואג"ח חו"ל הנסחרות ב

 מחוץ לישראל.

נכסים הנזילים בתיק ההשקעות מותאם לצפי התשלומים הנדרש בקרן )תשלומי מענקים היקף ה

 ונלווים למשתלמים ומשיכות כספים מהקרנות(.

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

מרכזי האמריקאי מתחילת בפתיחת מרווחי האגח הקונצרני, בעקבות הודעות יוניות של הבנק ה

 השווקים חווים תיקון ניכר . 2019

                                                           
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 4
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(, 1.1.2019-31.3.2019השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום התקופה הנסקרת )
 היו כדלקמן:

 Q1-2019 

 6.6% מדד המניות הכללי

SME  60 9.2% 

 6.4% 125מדד ת"א 

 5.4% 35מדד ת"א 

 5.5% מדד אג"ח להמרה

 3.2% אג"ח כללי מדד

 0.5% מדד המחירים לצרכן

 

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

 מורים תיכוניים רגיל כללי

 
  31.12.2018    31.3.2019  

 אפיק 

 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה 
סה"כ מניות )מניות, קרנות 

סל  קרנותנאמנות מנייתיות ו
 (מנייתיות

 
30%-42% 38.83% 30%-42% 38.84% 

 מדינת ישראל 

 
  15.98%   15.73% 

 חו"ל 

 
  22.85%   23.11% 

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

 
12%-22% 13.91% 12%-22% 13.82% 

)מדד, מט"ח,  אג"ח קונצרני
שקלי, חול ת.סל, לא סחיר, פק. , 

 ש"ה (

 
30%-42% 32.62% 30%-42% 28.79% 

 חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 
 9%-21%  30.32%  9%-21%  30.15% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 
0%-8% 1.90% 0%-8% 5.55% 

השקעות אלטרנטיביות )קרנות 
הון סיכון, קרנות השקעה,קרנות 

גידור,הלוואות לעמיתים 
 ולאחרים(

 
 3%-13%  12.25%  3%-13%  12.23% 

 סה"כ נכסים 

 
  

                
5,131,208    

                
5,415,651  
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 מורים תיכוניים מקור כללי

  
31.12.2018    31.3.2019  

 אפיק 

 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל מדיניות צפויה

סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות 
 (מנייתיותסל  קרנותמנייתיות ו

 
30%-42% 38.76% 30%-42% 39.26% 

 מדינת ישראל 

  
15.85%   15.73% 

 חו"ל 

  
22.91%   23.53% 

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

 
12%-22% 13.98% 12%-22% 14.01% 

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

 
30%-42% 32.75% 30%-42% 29.39% 

 חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 
9%-21% 30.34% 9%-21% 30.96% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 
0%-8% 3.39% 0%-8% 5.66% 

השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון 
סיכון, קרנות השקעה,קרנות 

 גידור,הלוואות לעמיתים ולאחרים(

 
3%-13% 10.62% 3%-13% 10.89% 

 סה"כ נכסים 

  
514,116   

                   
535,813  

 

 מורים תיכוניים הלכתי

  
31.12.2018    31.3.2019  

 אפיק 

 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל מדיניות צפויה

קרנות סל סה"כ מניות )מניות ו
 (מנייתיות

 
28%-40% 33.54% 28%-40% 34.62% 

 מדינת ישראל 

  
14.64%   14.97% 

 חו"ל 

  
18.90%   19.65% 

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

 
20%-30% 26.45% 20%-30% 26.03% 

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

 
30%-42% 31.79% 30%-42% 29.18% 

 חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 
9%-21% 21.86%  9%-21%  21.87% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 
0%-10% 8.31%  0%-10%  10.10% 

 השקעות אלטרנטיביות 

  
0.00%   0.00% 

 סה"כ נכסים 

  
126,347                      135,156  

 

מורים תיכונייים קרן רגילה 
 מסלול אג"ח

  
31.12.2018    31.3.2019  

 אפיק

 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל מדיניות צפויה

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

 
0-100% 48.85% 0-100% 61.07% 

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

  
35.24%   32.90% 

 עו"ש )שקלי ומט"ח ( פקדונות

  
14.38%   3.25% 

 סה"כ נכסים

  
8,314                          7,817  
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מורים תיכוניים קרן מקור מסלול 
 הלכה

 
  

 
31.12.2018     31.3.2019  

 אפיק 

 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה 

וקרנות סל סה"כ מניות )מניות 
 (מנייתיות

 
30%-42% 33.54% 30%-42% 34.66% 

 מדינת ישראל 

 
  14.48%   14.79% 

 חו"ל 

 
  19.06%   19.87% 

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

 
19%-29% 25.87% 19%-29% 27.98% 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, 
 חול ת.סל, לא סחיר (

 
30%-42% 31.85% 30%-42% 29.45% 

 חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 
 9%-21%  21.68%  9%-21%  22.44% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 
 0%-9%  8.81%  0%-9%  7.83% 

 השקעות אלטרנטיביות 

 
  0.00%   0.00% 

 סה"כ נכסים 

 
  

                       
8,227    

                       
8,671  

 

קרן מקור  מסלול  מורים תיכונייים
 אג"ח

  
31.12.2018    31.3.2019  

 אפיק

 

 אחזקה בפועל מדיניות צפויה
מדיניות 

 אחזקה בפועל  צפויה 

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

 
0-100% 52.26% 0-100% 57.58% 

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

  
34.52%   32.39% 

 פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

  
12.31%   8.08% 

 סה"כ נכסים

  
2,449   

                       
2,528  

 

 התפתחויות מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  2.3

 ישראל

 %3.9)במונחים שנתיים( לעומת  %5.2-הסתכמה ב 2019בישראל הצמיחה ברבעון הראשון של 

(. חשוב לציין כי לייבוא הרכבים הייתה %3.1-)עודכן כלפי מעלה מ 2018ברבעון האחרון של שנת 

השפעה משמעותית מאוד על נתוני הצמיחה. כך, הצמיחה בנטרול השפעת המיסוי על היבוא )שמורכב 

. במהלך התקופה הנסקרת הגירעון %3.7יבוא רכבים( עמדה ברבעון הראשון של השנה על ברובו מ

תוצר. הפער בגירעון  %3.9-תוצר ל %3.4-התקציבי של ממשלת ישראל המשיך במגמת עלייה מ

מיליארד.  1.7מיליארד שקלים לעומת  14.5מתחילת השנה עד אפריל לעומת אשתקד הולך ומתרחב: 

א תוצאה של תהליכים בשני הצדדים של תקציב הממשלה. מצד אחד הוצאות הגידול בגירעון הו

הממשלה גדלו לעומת אשתקד בשיעור חד יותר מכפי שתוכנן, כאשר הוצאות המשרדים האזרחיים 

. ומצד שני, בצד ההכנסות גביית המסים %6.0לעומת גידול מתוכנן של  %14.5-גדלו מתחילת השנה ב

וריאלי  %0.2מיליארד שקלים, גידול נומינלי של  106.3הסתכמה ב  1920אפריל  -בחודשים ינואר  

ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במהלך התקופה הנסקרת בנק ישראל הותיר את 

. בוועדה שמים דגש רב על הייסוף המתמשך בשער החליפין  %0.25הריבית ללא שינוי ברמה של 

ת בעולם כסיבה מרכזית בגינה הם נמנעים מלפעול בשלב האפקטיבי של השקל ועל הפעילות הכלכלי

בחודש אפריל, נמוך מהערכות הקונצנזוס אשר עמדו על  %0.3-זה. מדד המחירים לצרכן עלה ב

. הסיבה העיקרית להפתעה במדד הייתה בסעיף הדיור כאשר לאחר מספר חודשים בהם סעיף %0.5

. %1.3-ל %1.4-קצב האינפלציה השנתי ירד מ .%0.1-הדיור הפתיע כלפי מעלה, הפעם הסעיף ירד ב

במהלך התקופה הנסקרת הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון )נתונים מנוכי עונתיות( שמרו 
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 %1.51-ל %1.49-שנים עלו מ 5-, הציפיות ל%1.22-ל %1.16-על יציבות יחסית. הציפיות לשנה עלו מ

של השקל מול סל המבטעות רשם במהלך התקופה  . שערו%1.68-ל %1.66-שנים עלו מ 10-ואלו ל

אל מולר הדולר לרמה  %1.7-. במהלך התקופה הנסקרת התחזק השקל ב%2.64הנסקרת עלייה של 

 שקל לאירו. 3.99אל מול האירו לרמה של  %2.1-שקל לדולר והתחזק ב 3.57של 

 

 בעולם

פתיע את השווקים כאשר על רקע המבוי הסתום בשיחות הסחר במהלך התקופה הנסקרת, טראמפ ה

מיליארד דולר וכמו  200על סחורות מסין בהיקף של  %25-ל %10-הודיע על העלאת שיעור המכס מ

מיליארד דולר נוספים שצפויים  300כן, משרד הסחר פרסם רשימה של עוד מוצרי יבוא בהיקף של 

ה את המכסים גם במקרה בו לא יהיה פתרון בחודש הקרוב. בתגובה סין העלת %25לקבל מכס של 

מיליארד דולר. מלחמת הסחר בין סין  60על סחורות מארה"ב בהיקף של  %25-ל %10-היא מ

לארה"ב עולה שלב נוסף כאשר טראמפ מכריז על מצב חירום לאומי על רקע איומים טכנולוגיים 

 Huaweiשארה"ב ניצבת מולם, כתוצאה מההכרזה משרד הסחר האמריקני הכניס את חברת 

הסמארטפונים השנייה בגודלה בעולם( ל"רשימה השחורה" שלה כאשר מעתה הממשלה  )יצרנית

ללא אישור הממשל. בעקבות כך, גוגל  Huaweiתוכל לחסום כל עסקה של חברה אמריקנית עם 

וכי רישיון השימוש במערכת הפעלה אנדרואיד  Huaweiהודיעה כי תפסיק את שיתוף הפעולה עם 

 יבוטל.

פוליטית חייבים גם להוסיף שהנתונים הכלכליים השונים ממשיכים -זרה הגיאולהתפתחויות אלו בג

 %0.2-לאותת על חולשה בפעילות הכלכלית. לדוגמא, בארה"ב המכירות הקמעונאיות ירדו ב

. בנוסף, הנתונים %0.5-באפריל, מכירות הליבה נותרו ללא שינוי וכמו כן, הייצור התעשייתי ירד ב

הליך ההאטה הכלכלית של סין נמשך כאשר במהלף התקופה הנסקרת בסין מאותתים על כך שת

הנתונים הכלכליים של המכירות הקמעונאיות, ההשקעה והייצור כולם אכזבו באופן משמעותי ביחס 

 לצפי. 

 -ו %1.90-עלה ב Eurostoxx600-, ה%1.17-עלה ב S&P500-במהלך התקופה הנסקרת, מדד ה

MSCI EM ההחמרה בסנקציות האמריקניות על איראן נכנסה לתוקף, כאשר ארה"ב %5.61-ירד ב .

הודיעה על ביטול הפטורים שהעניקה בנובמבר האחרון למספר מדינות בנוגע לייבוא הנפט מהמדינה. 

 62.76לרמה של  %4.35-עלה במהלך התקופה הנסקרת ב WTIכתוצאה מכך מחיר חבית נפט מסוג 

דולר לחבית. במהלך התקופה  72.21לרמה של  %5.58-עלה ב BRENTחבית מסוג  דולר לבית ומחיר

דולר  1.12אל מול האירו לרמה של  %0.53-וב %0.73-הנסקרת הדולר התחזק אל מול המטבעות ב

שנים נותרה כמעט ללא שינוי כאשר במהלך התקופה  10-לאירו. התשואה בארה"ב על אג"ח ל

. עם זאת, לאור ההתפתחויות בפעילות הכלכלית בעולם %2.39-ל %2.4-נ"ב מ 1-הנסקרת ירדה ב

ועלתה עד  %2.37-שנים ירדה עד ל 10-שוק האג"ח נסחר בתנודתיות גבוהה במיוחד כאשר התשואה ל

 .%2.59-ל
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 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

     31.3.2019  31.12.2018  
אחוז 
 השינוי

 %  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח     

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 5,416,754 מסלול כללי-מסלול רגיל

 
5,131,253 

 5.56 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 135,075 מסלול כשר–מסלול רגיל 
 

126,264 
 6.98 

 -למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות 
 7,813 מסלול אג"ח-מסלול רגיל

 
8,310 

 (5.98) 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 535,531 מסלול מקוצר
 

513,796 
 4.23 

 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים
 8,669 מסלול כשר-מסלול מקוצר

 
8,226 

 5.39 
 -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים

 מסלול אג"ח-מסלול מקוצר
2,528 

 

2,448 

 

3.25 

 5.46  5,790,297  6,106,370     סך הכל

 
          

 

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

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

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

"( ובין קרנות רים וגננותמו חברת חברה מנהלת בע"מ )להלן: " – וגננותקרנות השתלמות למורים 

ה הנוכחי, על פי המתוו. מורים וגננות חברתההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול 

במסגרת המיזוג האמור תשמש החברה כחברה הקולטת. נכון למועד דו"ח זה החברה בוחנת, בסיוע יועציה 

המשפטיים, את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה גיבוש תקנון חברה מנהלת חדש שיכנס 

 .לתוקף לאחר הליך המיזוג

 

 

 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 משותפות, השקעות בתאגיד אחר או היו עסקאות בתקופת הדוח לא

 בעסקה או בהשקעה כאמור.
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 העיקריים ויעדיההאסטרטגיה העסקית של החברה  תיאור .7

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

הבנק הבינלאומי  – מקצועיים ויציבים מהשורה הראשונה בתחומם ,באמצעות שני נותני שירותים עיקריים

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

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

  .המשרה ונותני השירות האחרים בחברהאלו באמצעות נושאי 

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

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

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

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

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

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

 הרגיל העסקים ממהלך החורגות תכניות .8

 החורגות ממהלך העסקים הרגיל בשנה הקרובה.  תכניותאינה צופה  החברה

 

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

 :כספי מצב 9.1

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

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

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

 הון עצמי: 9.2

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

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

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

 מפעלית.

 עודף כספי 9.3

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

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

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

 .31.12.2010לתאריך 

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

רה (  אשר  הגיש את  ממצאיו לחבEYבקרנות. לשם כך התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני )

מורכב מיו"ר . הדירקטוריון מינה צוות מצומצם שידון בנושא העודף הכספי. הצוות 2015במהלך שנת 

מטעם המדינה,  דירקטור ,מנכ"ל הקרן, דירקטור מטעם הסתדרות המוריםהדירקטוריון, מזכיר ו
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דף סמנכ"ל הכספים והיועמ"ש. הצוות נועד לבחון את האלטרנטיבות העומדות בפני הקרן בנושא העו

 הכספי ולהביא בפני הדירקטוריון את המלצותיו לגבי דרכי פעולה אפשריות. 

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

 להמליץ בפני דירקטוריון החברה כדלקמן:

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

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

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

מנגנון החלוקה  חיפוש ובחירת גורם מקצועי מתאים לענין קביעת מנגנון החלוקה. לאחר שייקבע

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

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

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

 הגורמים המתאימים. 

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

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

)להלן:  החלוקה אופן לעניין מסקנותיהם אתלדירקטוריון החברה הציגו פרופ' שריג וצוותו  29.10.2018

 שריג דעת חוות תהמלצולאמץ את החברה  דירקטוריוןבתום דיונים החליט "(. שריג דעת חוות"

 להתקדם ביישום החלוקה. את הנהלת החברה  הנחה, ובמלואן

הנהלת החברה פנתה לרשות שוק ההון והודיעה על כוונתה לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת לקבל 
 צו שיפוטי, המתיר ביצוע חלוקה בהתאם להמלצות חוות דעת שריג. 

   מיליון ש"ח. 774   לש סך על עומדת  31.3.2019 ליום הכספי העודף יתרת

  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

 והן"ח. ש אלפי 4,892: הן 31.3.2019שהסתיימה ביום חודשים  שבעה של  לתקופההכנסות החברה  סך
מסלול  -תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםנובעות מגביית דמי ניהול מעמיתי קרן השתלמות למורים 

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

תיכוניים, קרן השתלמות למורים מש"ח  אלפי 4,512של  הכנסות סךל הכנסות דמי הניהול מתפלגות
קרן השתלמות מ הינןש"ח  אלפי 380)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול --מורי סמינרים ומפקחים

 .מקוצר מסלול --תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלמורים 

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

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

 .המנוהלים הנכסים ליחס בהתאם הפעילים המסלולים בין ובקרנות, הקרנות
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 :וכלליות  הנהלהפירוט הוצאות  הלןל .א

  

לתקופה של 
שבעה חודשים 

שהסתיימה ביום 
 במרץ 31

 

לתקופה של 
שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 

 במרץ 31
 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט 

  
2019 2018 

  
2019 2018 

 
2018 

  
 באלפי ש "ח

 
 באלפי ש "ח

 
 באלפי ש "ח

 2785 2,843 דמי תפעול          
  

1,225 1,199 
 

4,804 
 458 468 השתתפות בהוצאות ניהול השקעות

  
220 195 

 
768 

 386 425 השתתפות בהוצאות שכר ונלוות
  

184 168 
 

684 
 29 12 דמי ניהול תעודות סל צד קשור

   

4 

 

34 
השתתפות בהוצאות דמי גמולים לדירקטור 

 116 99 חיצוני וחברי ועדות
  

49 57 
 

169 

 25 25 הוצאות לחברה מצטטת
  

10 11 
 

43 

 36 35 השתתפות בהוצאות ביטוחים הנהלה
  

15 16 
 

61 
 367 391 השתתפות בהוצאות מקצועיות

  
161 163 

 
737 

 57 58 סיכוניםהשתתפות  בהוצאות מנהל 
  

26 25 
 

101 
 30 30 השתתפות בהוצאות בקר השקעות

  
13 13 

 
51 

 34 49 השתתפות בהוצאות ניהול מערכות מידע
  

16 18 
 

62 
 44 44 השתתפות בהוצאות קצין ציות

  
19 19 

 
76 

אחזקת משרדים,  השתתפות בהוצאות
 195 214  שכ"ד ותקשורת 

  
97 87 

 
355 

 31 27 דיוורהשתתפות בהוצאות 

  

10 26 
 

89 
 6 5 השתתפות בהוצאות אחרות

  
2 4 

 

11 
 134 134 השתתפות בהוצאות מיכון מערך השתלמות 

  
57 58 

 
229 

 4 4 השתתפות בהוצאות פחת
  

2 2 
 

7 
 41 29 השתתפות בהוצאות חיתום הלוואות

  
-2 14 

 
75 

          

  
4,892 4,778     2,104 2,079   8,356 
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 ומשפטי מקצועיייעוץ  הרכב  .ב

 

    

לתקופה של שבעה 
חודשים שהסתיימה 

   במרץ 31ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

   במרץ 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט 

    2019 2018     2019 2018   2018 

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

 115   26 10     66 36 ייעוץ משפטי

 148   36 55     56 106 ביקורת פנים

 110   25 22     73 78 ביקורת חשבונות

 230   58 58     135 135 ניהול כספים

 16   5 4     10 7 יועץ סוקס

 118   13 12     27 29 ייעוץ מקצועי אחר
                    

    391 367     161 163   737 

 

 

 פרטים נוספים: .ג

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

הדוח  בתקופתבהוצאות המשותפות, בהתאם ליחס הנכסים המנוהלים על ידי כל חברה. החזר 

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

 ש"ח אלפי 2,034של הסתכם לסך 
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 מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות  ריכוז .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 10.1

 31.3.2019 31.3.2018 31.8.2018 

    

    :עמיתים חשבונות מספר

 49,098 47,982 50,030 פעילים

 22,652 23,824 24,825 פעילים לא

 74,855 71,806 71,750 

)באלפי  נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש

   

 4,372,640 3,254,701 4,219,307 פעילים

 1,698,587 2,548,687 1,887,063 פעילים לא

    

)באלפי  תוצאתיים נתונים
 "ח(ש

   

 עבור משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים

18,393 15,301 19,504 

 539,910 297,849 309,289 תקבולים מדמי גמולים

 2,463 3,065 3,109 דמי גמולים חד פעמיים

 4,829 369 1,215 לקרן צבירה העברות

 (147,110) (93,314) (88,399) מהקרן צבירה העברות

    

    

    :תשלומים

 (275,244) (189,769) (165,542)  פדיונות

 (78,983) (40,324) (46,000) אחרים

 על)הפסדים(  הכנסות עודף
 293,673 94,994 47,931 לתקופה הוצאות

    

 מנכסים שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי 

   

 8,357 4,778 4,892 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
    )באחוזים(: מנכסים

 קרן 0.14-רגילה קרן ולא פעילים פעילים
 0.12- מקוצרת

       0.15-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.12 

 קרן      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת
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  פעילים לא עמיתים בדבר מידע 10.2

 
 ניהול שרשאית החברה לגבות על פי הוראות הדין  10.3

 

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

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

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

 החברה לגבות על פי הוראות הדין. 

  מידע על משתלמים 10.4

  
שבעה בתקופה של 

חודשים שהסתיימה 
 במרץ  31ביום 

בתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

  2019 2018 2018 

 841 826 775 מספר משתלמים

 78,983 40,000 46,000 )באלפי ש"ח(תשלומים למשתלמים 
 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון 10.5

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

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

 את השינויים המפורטים להלן: 

הוספת מסלול הלכה מזרם הלכתי נוסף לתקנון קרן המסלול  – נוסף הלכה מסלול הוספת .1

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

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

" ושמו של מסלול מסלול אג"ח מדינה ונגזריםקרן השתלמות למורים " ייקרא החדש

 31.3.2019 31.3.2018 31.8.2018 

    חשבונות מנותקי קשר:

 2,160 3,150 2,467 מספר חשבונות

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 ש"ח(

119,636 170,696 111,386 

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 )באלפי ש"ח(

96 154 167 

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 קרן 0.14-רגילה קרן שנגבו מנכסים

 0.12- מקוצרת

       0.15-רגילה קרן
- מקוצרת קרן

0.12 

 קרן      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

 
 קרנות השתלמות 

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

 הצבורה  מהיתרהלשנה  2% עד פעילים

 הצבורה מהיתרהלשנה  2% עד לא פעילים: 

 מנותקי קשר
לשנה מהיתרה הצבורה  2% עד

 בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות 

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

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

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

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

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

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

 קרן המסלול הרגיל.  בתקנוןחברה הוסיפה הבהרה לענין זה ה

 קרן המסלול הרגיל.   בתקנוןטכניות שנפלו  סופר טעויות תיקון .3

 .הקרנות תקנוני לתיקון הממונה אישור התקבל טרם זה דוח למועד נכון

 שינויים בהרכב הדירקטוריון וועדותיו  .11

בתקופת הדוח סיים מר משה שגיא את כהונתו כדירקטור בחברה. נכון למועד אישור הדוחות לא 
התקבלה מאת המדינה הודעה על מינוי דירקטור אחר מטעמה והדירקטוריון פועל בהרכב חסר עקב כך. 

, המכהנת וביץיוול חדוהמאחר ומר שגיא שימש כדירקטור חבר ועדת ביקורת, מינתה החברה את הגב' 
 כדירקטורית מטעם המדינה, גם לתפקיד חברת ועדת ביקורת במקומו של מר שגיא.
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 שינויים רגולטורים בתקופת הדוח  .12

קינה וחוזרי ממונה וכן עיקרי טיוטות דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה ת, חקיקה דברי עיקרי להלן
 שפורסמו בתקופת הדוח:

 חקיקה וחקיקת משנה .א

 במהלך תקופת הדוח לא פורסמו עדכונים מהותיים בחקיקה ובחקיקת המשנה.

 
 חוזרים הנחיות והבהרות .ב

 להלן שינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין החלים על החיסכון הפנסיוני במהלך הרבעון:

 תיקון -אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 

 -: "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 2019-9-1פורסם תיקון לחוזר גופים מוסדיים  22.1.19ביום 

תיקון". בהתאם להוראות החוזר, מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל 

בהתאם למבנה אחיד שנקבע על ידי הממונה. כמו כן, בהתאם לחוזר גוף מוסדי מחויב לתת היזון חוזר 

בתיקון לחוזר נערכו שינויים ביחס לסעיף התחילה ונקבעו למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת התשלומים. 

מועדי כניסה לתוקף הדרגתיים עבור מעסיקים שלהם פחות מעשרים עובדים. ההוראות בדבר היזון 

חוזר, בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר וחובת השימוש במבנה דיווח אחיד ביחס למעסיק המעסיק 

אלו יכנסו  10-, וביחס למעסיק המעסיק פחות מ1.2.2019ם עובדים יכנסו לתוקף החל מיו 10-20בין 

 .1.2.2020לתוקף החל מיום 

 עדכון –ממשק הניוד  –מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים השוק החיסכון הפנסיוני 

: "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 2019-9-2פורסם עדכון לחוזר גופיים מוסדיים  21.2.2019ביום 

עדכון". החוזר עדכן את הוראות התחולה וקבע כי הוראות החוזר חלות על כל  –בשוק החיסכון הפנסיוני 

יהול אישי גוף מוסדי והעברת כספים מקופות גמל, למעט בקשות להעברת כספים בין קופות גמל בנ

חוזר זה נכנס לתוקפו באפריל ובקשות להעברת כספים בין קופות גמל להשקעה מסוג חיסכון לכל ילד. 

2018.  

 פניות הציבור –איסוף מידע סטטיסטי 

פניות הציבור". מטרת  –: "איסוף מידע סטטיסטי 2019-9-3פורסם חוזר גופים מוסדיים  18.3.2019ביום 

שוק ההון לקבל מידע אודות פניות הציבור אשר מתקבלות בגופים  חוזר זה הינה לאפשר לרשות

המוסדיים, וכן לסווגם בהתאם לטיפול הנדרש. החוזר קובע הוראות לעניין אופן הגדרת פניות חוזרות 

באותו נושא ובאותה שנה קלנדרית; אופן סיווג פניות של מסירת מידע גם כאשר אין בהם סעד כלשהו 

תן; אופן איסוף ושמירת הפניות; ואופן הדיווח לממונה על רשות שוק ההון אשר באפשרות הרשות לי

 . 2019בדצמבר  31מועד תחילת חוזר זה החל מיום בדבר הפניות שהתקבלו. 
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 ונהלים לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

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

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

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

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

 בהוראות אלו.

 

 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2019במרץ  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

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

 הפנימית של החברה על דיווח כספי.

  







 1 

 
 
 
 
 

 תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות
  חברה מנהלת בע"מ

 
 
 
 

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

 
 2019ץ במר 31ליום ביניים דוחות כספיים  

 בלתי מבוקרים
 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

  עמוד

 סקירהדוח  3

 על המצב הכספיביניים  ותדוח 4

 רווח והפסדעל ביניים  ותדוח 5

  

 ביניים באורים לדוחות הכספיים 6-8

 

 

 

 

 







 5 

 
 
 

 

 
 חברה מנהלת בע"מ תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות

 
 והפסדעל הרווח  ביניים ותדוח

 
 
 

 

  

חודשים  שבעהלתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

 

שים חודשלושה לתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

  2019  2018  2019  2018  2018 

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

  באור
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
בלתי  

  מבוקר
בלתי 

 מבוקר  מבוקר

           

           

            הכנסות

            

 8,357  2,079  2,104  4,778  4,892  6 דמי ניהול

            

 8,357  2,079  2,104  4,778  4,892   סך כל ההכנסות

            
            הוצאות

            
 8,356  2,079  2,104  4,778  4,892   הוצאות הנהלה וכלליות

 1  -  -  -  -   הוצאות מימון

 8,357  2,079  2,104  4,778  4,892   סך כל ההוצאות

            

                 

 -    -    -   -   -   רווח לתקופה
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מחברה מנהלת בע" תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםהשתלמות למורים  קרנות

 
 2019במרץ  31ליום  ביניים באורים לדוחות הכספיים

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

 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.  .1965בשנת 
 

הגישה החברה למשרד האוצר בקשה לאישור שינוי מבני להפיכת  2007במהלך חודש אפריל  .ב
החברה מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעשה בהתאם 

 שוק ההון בנושא. רשות ה)ו( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא86להוראת סעיף 
 שוק ההון. רשותבהתאם לאישור  2010בדצמבר  31השינוי המבני הושלם ביום 

 .2011בינואר  1-החברה החלה פעילותה ב
 

ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת ורגא-כתוצאה מהשינוי המבני בוצע רה .ג
של קופות גמל  ולקופת גמל )קרן ההשתלמות( שמנוהלת בנאמנות בידי החברה המנהלת. 
בעקבות השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, 

 . ןוהתחייבויותיה ןת הגמל, נכסיהולבין קופנכסיה והתחייבויותיה, 

 

במסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לקופת הגמל ותוקן תקנון ההתאגדות של החברה.  .ד
התקנונים אושרו על ידי משרד האוצר ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם 

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

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

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

 בתנאים הבאים:
 נכללים בהגדרת עובדי הוראה על פי תקנות הקרן.  -
 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  - מסלול מקוצר-למות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםקרן השת
למורים אשר מקבלים את שכרם על פי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים 

)בדרך כלל  מסלול רגיל-לקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחיםלהצטרף 
 ים במשרה חלקית בשנת שבתון ואחרים(., מור55עובדי הוראה מעל גיל 

 
 מסלולים חדשיםפתיחת  .ה

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

 

 דמי ניהול: .ו
י על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה, פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח. א

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

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

 חברה מנהלת בע"מ
 

 2019 במרץ 31ליום באורים לדוחות הכספיים 

 )המשך( כללי – 1באור 

במסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי  .ח
נגנון איזון אקטוארי שיבטיח כי הקרן תוכל מסלול רגיל, תקבע בתקנונה מ-סמינרים ומפקחים

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

מועד שלאחר לבצע שינויים עתידיים בזכויות העמיתים היוצאים לשנת השתלמות החל מה
 השלמת הבדיקה האקטוארית. 

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

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

  .24.12.2018ון בתאריך דירקטוריואושר ב 31.8.2018ליום 
 

 
דוחות על השינויים בהון  בדברלא ניתן מידע  2019במרץ  31ביניים ליום בדוחות הכספיים  .ט

וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופייה השונה של  ודוחות על תזרימי המזומנים,
 צאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים.ווח וכל הכנסותיה והוהחברה, שהינה לא למטרות ר

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

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

)להלן: "הדוחות  2018באוגוסט  31הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 השנתיים"(. 

 27-בתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 
 .2019 במאי

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול IFRS -ות הכספיים בהתאם לבעריכת תמצית הדוח
דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים 
והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות. שיקול הדעת 

ת של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאי
 בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

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

 
 
 

 מגזרי פעילות-4באור 

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

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

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

 
 2019במרץ  31ליום ביניים באורים לדוחות הכספיים 

 
 הון עצמי ודרישת הון – 5באור 

 
 החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות. 

לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של 
צמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה , ההון הע2012-קרן פנסיה(, התשע"ב  או קופת גמל

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

 
 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 :ההרכב .א
 דמי ניהול מצבירה:

 

 

  

 שבעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 במרץ 31
 

 

ם חודשי שלושהלתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

  2019  2018  2019  2018  2018 

  
באלפי 

 ש"ח
באלפי  

 ש"ח
 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח

  
בלתי 

 מבוקר
בלתי  

 מבוקר
בלתי  

  מבוקר
בלתי 

 מבוקר  מבוקר

           

           
יים, מורי קרן השתלמות למורים תיכונ

 4,406  4,512  מסלול רגיל  -סמינרים ומפקחים
 

1,948  1,923  7,718 
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

 372  380  מסלול מקוצר-סמינרים ומפקחים
 

156  156  639 

           

 8,357  2,079  2,104  4,778  4,892   סך כל ההכנסות

            
 
 פרטים נוספים: .ב

 

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

מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של לשנה  2%לשיעור של בכפוף הוצאות שהוציאה בפועל ו

 .כל עמית

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

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

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

 

 
 

 
 

 
 
 


