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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"

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

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 עהשיש להם או צפויה להיות להם השפ

   ובתעסוקה במשק התפתחויות 2.1

 תמונת המאקרו

אופיין בהמשך פרסומם של נתונים כלכליים המצביעים על האטה בפעילות  2019הרבעון השני של 

הכלכלית הגלבולית, כולל ארה"ב. בהמשך לרבעון הראשון, אי הוודאות הגבוהה בעולם שמלווה אותנו 

 תקופה ארוכה נמשכה אל תוך הרבעון השני, כאשר במהלך התקופה נרשם מספר לא מבוטל של אירועים

מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. למרות אי  -גיאופוליטיים שהשפיעו על פעילות השווקים, ובראשם 

שוקי האג"ח  שהחל ברבעון הראשון נמשך אל תוך הרבעון השני. לעומת זאת, הראלי בשווקיםהוודאות, 

ת הממשלתיים ממשיכים לאותת על חולשת הפעילות הכלכלית בארה"ב ובעולם כאשר תהליך ההתהפכו

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

 נוספים בעולם.

למרות סימני ההאטה בארה"ב שוק העבודה האמריקאי שמר על קצב יציב. תוספת המשרות במשק עמדה 

בכל חודש  אלף משרות בממוצע 174אלף בממוצע בכל חודש ברבעון השני לעומת תוספת של  171על 

ברבעון הקודם וקצב הגידול השנתי בשכר האט  3.8%לעומת  3.7%-ברבעון הקודם. שיעור האבטלה ירד ל

 1.5%( עמדה על PCE-. קצב האינפלציה השנתית נותר יציב כאשר האינפלציה )על פי ה3.1%-ל 3.2%-מ

ינפלציית הליבה חלה בסוף הרבעון הראשון. לעומת זאת, בא 1.5%-בחודש מאי )נתון אחרון( בדומה ל

בסוף הרבעון הקודם. מלחמת הסחר המשיכה לספק כותרות  1.5%לעומת  1.6%-עלייה קלה כאשר עלתה ל

רבות וגרמה לתנודתיות בשווקים כאשר במהלך הרבעון השני הכריז נשיא ארה"ב על העלאת המכסים על 

יפו כאשר ממשל טראמפ הכריז על יבוא סחורות סיניות. הסינים לא איחרו להגיב ולאחר מכן הצעדים החר

מצב חירום לאומי על רקע איומים טכנלוגיים שארה"ב ניצבת מולם. לקראת סוף הרבעון נשיא ארה"ב 

. השניים סיכמו G20-ונשיא סין הסכימו על הפסקת אש וחידוש השיחות במלחמת הסחר במהלך וועידת ה

ים, המכסים שכבר הוטלו נותרו בתוקף. שכל הסלמה עתידית ירדה מן הפרק, אך על אף התחממות ביחס

בהחלטת הריבית בחודש יוני הריבית נותרה ללא שינוי אך הפד אותת על שינוי כיוון כאשר החל להכווין 

את השווקים לירידת ריבית אפשרית. מתחזיות הפד עולה כי כעת הם מעריכים שריבית שיווי משקל של 

יות הקודמות, ובפעם הראשונה מתווה הריבית החזוי על בתחז 2.8%לעומת  2.5%הטווח הארוך עומדת על 

שנים בארה"ב ירדה אל מתחת  10-ידי הפד אותת על הפחתת ריבית. כתוצאה מכך, התשואה על האג"ח ל

. בדומה 100%-נ"ב ביולי עלתה ל 25-וההסתברות הנגזרת מהחוזים להפחתת ריבית של הפד ב 2.0%-ל

האטה כלכלית עקב ירידה חדה בציפיות האינפלציה והצמיחה בגוש לשינוי כיוון של הפד, ברקע לחששות מ

האירו, יו"ר הבנק המרכזי, מריו דראגי, ציין כי הבנק המרכזי החל לדון בהשקה מחודשת של ההרחבה 

. בתגובה לדבריו של דראגי ECB-הכמותית וציין שהפחתות ריבית נוספות הן חלק מארגז הכלים של ה

נ"ב באוקטובר. במהלך הרבעון השני של  10החל לתמחר הפחתת ריבית של  תשואות האג"ח ירדו והשוק

השנה הנתונים באירופה המשיכו לאותת על התכווצות של הפעילות התעשייתית על רקע ההאטה בפעילות 

הכלכלית בעולם והחולשה בסחר העולמי. בנוסף, ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, פרשה מתפקידה לאחר 

להעביר את הסכם הברקזיט ובעקבות התנגדות להצעתה החדשה. המועמד המוביל  ניסיונות כושלים

להחליפה הוא בוריס ג'ונסון, אשר תומך בברקזיט ומעדיף יציאה מהירה וחדה מהאיחוד. בתחילת הרבעון 
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באוקטובר. שיעור האבטלה בגוש האירו ירד  31-השני בריטניה קיבלה הארכה ליישום הברקזיט עד ל

 1.4%-בסוף הרבעון הקודם. האינפלציה השנתית ירדה מ 7.6%)נתון אחרון( לעומת  7.5%-בחודש מאי ל

 . 0.8%בחודש מאי )נתון אחרון( ואינפלציית הליבה נותרה על כנה  1.2%-בסוף הרבעון הראשון ל

מאורע גיאופוליטי נוסף שהתרחש במהלך הרבעון השני היה בין אירן לארה"ב. איראן הודיעה כי היא 

את רף האורניום המועשר המותר לה על פי הסכם הגרעין במטרה לגדיל את הלחץ על ארה"ב  תחצה

והמדינות החברות בהסכם. בתגובה, טראמפ הודיע כי יטיל סנצקיות משמעותיות נוספות על איראן. על 

רקע עליית המתחים בין אירן לארה"ב מחיר הנפט עלה אך בסיכום הרבעון השני של השנה המחיר ירד 

 2.69%-ירד ב BRENTשל החשש לירידה בביקוש העולמי בעקבות מלחמת הסחר. מחיר חבית נפט מסוג ב

 $ לחבית. 58.47-ל 2.77%-ירד ב WTI$ לחבית ומסוג 66.55-ל

אל  1.4%על רקע החלשות של  1אל מול סל המטבעות 1.2%-במהלך הרבעון השני של השנה הדולר נחלש ב

 2.2%מול הפסו המקסיקני,  1.1%-מול הדולר הקנדי. הדולר התחזק ב 1.9%-מול הין ו 2.7%מול האירו, 

 מול הפאונד. 2.6%-מול היואן ו

בחישוב שנתי )נתונים  4.8%בישראל הצמיחה ברבעון הראשון של השנה עודכנה כלפי מטה לעלייה של 

. 2018אחרון של ברבעון ה 3.8%באמדן הראשון וזאת לעומת גידול של  5.2%מנוכי עונתיות( זאת מרמה של 

מדובר בנתון גבוה במיוחד שבחלקו נבע מהקדמת רכישות כלי רכב. נתוני הצמיחה לרבעון השני לא 

פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו אך על פי הנתונים השוטפים )ובפרט המדד המשולב( לרמת הפעילות 

ר על רקע השפעות הכלכלית, הצמיחה ברבעון השני האטה משמעותית בהשוואה לרבעון הראשון בעיק

ומעלה עמד  15צריכת רכבים שהייתה גבוהה במיוחד ברבעון הראשון של השנה. שיעור האבטלה בקרב בני 

בסוף  3.0%בסוף הרבעון הקודם וקצב הגידול בשכר עלה מקצב של  3.9%, לעומת 4.1%בחודש יוני על 

 ן(.)הנתון העדכני האחרו 2019נכון לחודש אפריל  3.7%-הרבעון הראשון ל

מול סל המטבעות המגמה נמשכה גם  2.8%לאחר שבמהלך הרבעון הראשון של השנה רשם השקל עליה של 

אל מול  1.7%-מול הסל. בפרט, השקל התחזק ב 1.6%ברבעון השני, במהלכו רשם השקל עליה נוספת של 

 .שקל לאירו 4.06אל מול האירו לרמה של  0.4%-שקל לדולר והתחזק ב 3.57הדולר לרמה של 

 

 

 תקציב וריבית, אינפלציה

זאת בהתאם לעונתיות החיובית המאפיינת , 0.4%-מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון השני של השנה ב

בסוף הרבעון השני של  0.8%-בסוף הרבעון הראשון ל 1.4%-. קצב האינפלציה השנתי ירד מתקופה זו

. מהמסרים של בנק 0.25%ברמה של  , הריבית נותרה על כנה2018השנה. מאז עליית הריבית בנובמבר 

עולה כי הוועדה המוניטארית נותנת משקל רב יותר לחוזקו של השקל ולהתפתחויות בכלכלה  ישראל

 העולמית וזאת למרות חוזקו של המשק הישראלי והעליה הצפויה בסביבת האינפלציה.

גד, סך ההוצאות באותה מיליארד. מנ 83.1עמד על  2019סך הכנסות המדינה ממיסים ברבעון השני של 

החודשים האחרונים עלה מרמה של  12-מיליארד ש"ח, גבוהות מהצפוי. הגירעון ב 95.7התקופה עמד על 

בסיומו של הרבעון השני, גבוה מיעד הגירעון של  3.9%תוצר בסוף הרבעון הראשון לרמה של  3.4%

 מהתוצר. 2.9%הממשלה לסוף השנה העומד על 

( הסתכם ברבעון 2019ליוני  17-בחשבון השוטף של מאזן התשלומים )פורסם ב העודף –מאזן התשלומים 

מיליארד דולר ברבעון האחרון של  2.8מיליארד דולר זאת בהשוואה לעודף של  2.6-ב 2019הראשון של שנת 

                                                           
1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted :מקור ,FRED 
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. הירידה בעודף בחשבון השוטף נבעה בעיקר בשל עליה בגרעון בחשבון הסחורות וירידה בחשבון 2018

 הראשונית. ההכנסות

 

 2שוק המניות

עלה  125, מדד ת"א 7.1%-עלה ב 90, ת"א 3.6%-עלה ב 35, מדד ת"א 2019בסיכום הרבעון השני לשנת 

 -עלו ב  DOW JONES-ומדד ה S&P500-. בארה"ב, מדד ה3.2%-ירד ב SME 60-ומדד ה 4.7%-ב

, 3.4%-עלה ב STOXX600-. באירופה, מדד ה3.9%-עלה בNASDAQ -בהתאמה ומדד ה 3.2%-ו 4.3%

-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה7.6%-הגרמני עלה ב -DAXוה 6.2%-הצרפתי עלה ב CAC-ה

MSCI EM דולרית(, מדד  0.7%-עלה ב(CSI300 ומדד ה 0.1%-הסיני ירד ב-Nikkei היפני עלה ב-

0.5%. 

  שוק הנגזרים

מיליון  6.1-הסתכם ב 35על מדד ת"א , מחזור המסחר באופציות 2019בסיכום הרבעון השני לשנת 

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר  953-יחידות אופציה או ב

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  83-באופציות דולר/שקל ב

 .3מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס 4.3-הסתכם ב

צעות מנהל התיקים משקיעה תשומת לב ועוקבת אחר ההתפתחויות בשוק וניהול ועדת השקעות באמ

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 השונים 

רו כלכליים של תאגידים ישראלים שמניותיהם רשומים למסחר בורסה וכן על בסיס ניתוחים מיק

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

הנסחרות בחו"ל וכן באמצעות קרנות סל ". עיקר ההשקעה במניות בחו"ל היא באמצעות 125אביב 

 אחרי מדדים בחו"ל.סל הנסחרות בארץ ועוקבות קרנות 

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

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

. במסלולים  22%-ל 23%-הקטנה של התקרה לאג"ח ממשלתי מ, 13%ל  12%אלטרנטיביות מ 

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

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

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

  .באותה רמה המסלוליםתמהיל ההשקעות של  שאר והשאירה את טבמדיניות הצפויה לשנת תשע"

 

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

החברה במאמציה להרחבת השקעותיהם של המסלולים הכלליים בהשקעות אלטרנטיביות בלתי 

מגובות בהתחייבות ממשלתית קעות אחרות השסחירות והלוואות מותאמות חלקן בתשתיות ו/או 

שנים(  10-20ישירה או עקיפה. ככלל, השקעות בתשתיות מאופיינות בהשקעות ארוכות טווח )

המהוות לדעת ההנהלה וועדת השקעות תשתית לתשואה יציבה לכספי העמיתים ללא קורלציה 

                                                           
 נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.  2
 .ערך לניירות הבורסה אתר 3
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במקביל  ופה וכיו"ב.להתנהגות השווקים, וכן בעלות הגנות מטעם המדינה מפני אירועי קטסטר

 .לעיל האמורים מהטעמיםאחרות  סחירות לא השקעותלבצע  ממשיכה החברה

 

 

 אג"ח מדינה

. הרבעון השני במהלך 2.1% של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק –אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 

 .0.9%-ב עלו( שנים 2-5והבינוניות ) 2.1%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות

במהלך הרבעון  1.4%של  באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה –אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

 .1.0%-ב שנים( עלה 2-5, וחלקו הבינוני )2.7%-ב + שנים( עלה5השני. חלקו הארוך )

 אגח קונצרני

ותל  40, מדדי תל בונד 1.9%-ב עלה 20בסיכום הרבעון השני במדדי האג"ח הקונצרניים, מדד תל בונד 

יתר -ומדד צמודות 1.3%-בנקים עלה ב-בהתאמה, מדד תל בונד צמודות 2.0%-ו 2.1%-ב עלו 60בונד 

בהתאמה. ברמת המרווחים הרבעון הסתכם במגמה מעורבת.  1.9%-ו 2.1%-ב ומדד תשואות עלו

מדד תל  נ"ב, 108-נ"ב ל 3-ירד ב 40נ"ב, מדד תל בונד  132-נ"ב ל 12-עלה ב 20המרווח של מדד תל בונד 

נ"ב. בגזרת  219-נ"ב ל 27-נ"ב ומרווחו של מדד תל בונד שקלי ירד ב 73-נ"ב ל 13-בונד בנקים עלה ב

בהשוואה  32.2%ח ברבעון השני, עליה של "אג באמצעות ח"ש מיליארד 15.5גויסו , באפיק הון גיוסי

 .4לגיוסים ברבעון המקביל אשתקד

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

תוך שמירה   סחירות ולא סחירות קונצרניותממשלתיות, החברה מגדילה את ההשקעות באגרות חוב 

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

 צול התנודתיות באפיק זה. תוך ני

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

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

 .סחירות האי על בתשואה

צמודות למדד  וקונצרניותהחוב הסחירים כוללים בעיקר השקעה באגרות חוב ממשלתיות  נכסי

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

 לישראל.

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

 (.מהקרנות כספים ומשיכות למשתלמים ונלווים

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

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

 השווקים חווים תיקון ניכר .

 
  

(, היו 1.4.2019-30.6.2019הערך הסחירים בבורסה בסיכום התקופה הנסקרת )השינויים במדדי ניירות 
 כדלקמן:

                                                           
 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 4
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 Q2-2019 

 2.6% מדד המניות הכללי

SME  60 3.2%- 

 4.7% 125מדד ת"א 

 3.6% 35מדד ת"א 

 1.4% מדד אג"ח להמרה

 1.7% אג"ח כללי מדד

 0.4% מדד המחירים לצרכן

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

 רגיל  -מורים וגננות 

    

 
  31.3.2019    30.6.2019  

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אפיק 

סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות 
 37.47% 42%-30% 38.73% 42%-30% (מנייתיותסל  קרנותמנייתיות ו

 15.58%   15.64%   מדינת ישראל 

 21.89%   23.09%   חו"ל 
צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 

 16.37% 22%-12% 14.20% 22%-12% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול 
 27.84% 42%-30% 28.64% 42%-30% ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה (

 29.14%  21%-9%  30.02%  21%-9%  חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 5.60% 8%-0% 6.18% 8%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (
השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון 

סיכון, קרנות השקעה,קרנות 
 12.13%  13%-3%  11.48%  13%-3%  גידור,הלוואות לעמיתים ולאחרים(

   סה"כ נכסים 
    
14,842,119    

    
15,282,814  

 

  30.6.2019    31.3.2019   מקור -וגננות מורים 

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אפיק 

סה"כ מניות )מניות, קרנות נאמנות 
 38.39% 42%-30% 39.60% 42%-30% (מנייתיותסל  וקרנותמנייתיות 

 15.95%   15.91%   מדינת ישראל 

 22.44%   23.68%   חו"ל 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 16.66% 22%-12% 14.61% 22%-12% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול 
 27.72% 42%-30% 28.48% 42%-30% ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה (

 29.61% 21%-9% 30.17% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 6.46% 8%-0% 6.98% 8%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

השקעות אלטרנטיביות )קרנות הון 
סיכון, קרנות השקעה,קרנות 

 10.19% 13%-3% 9.58% 13%-3% גידור,הלוואות לעמיתים ולאחרים(

   סה"כ נכסים 
         
647,737    

         
670,667  
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  30.6.2019    31.3.2019   הילכתי -מורים וגננות רגיל

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אפיק 

וקרנות סל סה"כ מניות )מניות 
 34.71% 40%-28% 34.61% 40%-28% (מנייתיות

 15.70%   15.39%   מדינת ישראל 

 19.01%   19.22%   חו"ל 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 27.70% 30%-20% 26.10% 30%-20% חול,מקמ 

)מדד, מט"ח, שקלי, חול  אג"ח קונצרני
 29.79% 42%-30% 29.00% 42%-30% ת.סל, לא סחיר (

 20.53%  21%-9%  20.28%  21%-9%  חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 7.80%  10%-0%  10.23%  10%-0%  פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 0.00%   0.00%   השקעות אלטרנטיביות 

   סה"כ נכסים 
         
432,984    

         
456,880  

 

 

  30.6.2019    31.3.2019   ללא מניות -מורים וגננות רגיל

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אפיק 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 62.98% 0-100% 61.38% 0-100% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול 
 31.12%   32.43%   סחיר, פק. , ש"ה (ת.סל, לא 

 2.92%   3.28%   פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

   סה"כ נכסים 
           
15,369    

           
14,756  

 

 

  30.6.2019    31.3.2019   הילכתי -מורים וגננות מקור

 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אפיק 

וקרנות סל סה"כ מניות )מניות 
 34.59% 40%-28% 34.85% 40%-28% (מנייתיות

 16.31% 0% 16.11% 0% מדינת ישראל 

 18.28% 0% 18.74% 0% חו"ל 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 28.06% 30%-20% 25.93% 30%-20% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול 
 29.69% 42%-30% 29.96% 42%-30% ת.סל, לא סחיר (

 19.65% 21%-9% 19.96% 21%-9% חשיפה למט"ח )כולל מניות(

 7.68% 10%-0% 9.21% 10%-0% פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

 0.00% 0% 0.00% 0% השקעות אלטרנטיביות 

   סה"כ נכסים 
           
14,546    

           
15,279  

 

 

 

  30.6.2019    31.3.2019   ללא מניות -מורים וגננות מקור
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 אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אחזקה בפועל  מדיניות צפויה  אפיק 

צמוד , משתנה ,  -אג"ח ממשלתי 
 62.48% 0-100% 59.08% 0-100% חול,מקמ 

אג"ח קונצרני )מדד, מט"ח, שקלי, חול 
 30.92%   31.51%   ת.סל, לא סחיר, פק. , ש"ה (

 4.24%   6.95%   פקדונות עו"ש )שקלי ומט"ח (

   סה"כ נכסים 
             
2,583    

             
2,638  

 

 

 התפתחויות מרכזיות לאחר תאריך הדוחות הכספיים  2.1

 ישראל

ס )במונחים "הלמ של השלישי האומדן פי על 5.0%-ל 4.8%-מ התעדכן הראשון ברבעון הצמיחה קצב

. חשוב לציין כי לייבוא הרכבים הייתה השפעה 2018ברבעון האחרון של שנת  3.9%שנתיים(, לעומת 

 הצמיחה, הרכבים השפעת בנטרול, ישראל בנק חישובי פי על, משמעותית מאוד על נתוני הצמיחה. כך

במהלך התקופה הנסקרת הנתונים הכלכליים השוטפים  .2.7% על עמדה השנה של הראשון ברבעון

המשיכו להצביע על התמתנות בקצב הצמיחה ברבעון השני, המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש 

. הגירעון התקציבי של ממשלת ישראל המשיך 4.1%-ל 3.7%-בלבד ושיעור האבטלה עלה מ 0.2%-יוני ב

 הולך אשתקד לעומת יוני עד השנה מתחילת בגירעון פערתוצר. ה 3.9%-תוצר ל 3.8%-במגמת עלייה מ

 בשני תהליכים של תוצאה הוא בגירעון הגידול .מיליארד 7.8 לעומת שקלים מיליארד 21.9: ומתרחב

מצד אחד הוצאות הממשלה גדלו לעומת אשתקד בשיעור חד יותר מכפי  .הממשלה תקציב של הצדדים

לעומת גידול מתוכנן של  11.5%-גדלו מתחילת השנה בשתוכנן, כאשר הוצאות המשרדים האזרחיים 

 מיליארד 158.1 ב הסתכמה 2019 יוני -  ינואר בחודשים המסים . ומצד שני, בצד ההכנסות גביית6.0%

אשתקד. במהלך התקופה  המקבילה לעומת התקופה 1.2%של  וריאלי 1.9% של נומינלי גידול, שקלים

. בוועדה שמים דגש רב על הייסוף 0.25%ללא שינוי ברמה של הנסקרת בנק ישראל הותיר את הריבית 

המתמשך בשער החליפין האפקטיבי של השקל ועל הפעילות הכלכלית בעולם. בעקבות שינוי המדיניות 

המוניטרית בבנקים מרכזיים בעולם )בפרט בארה"ב ואירופה( השקל החל להתחזק בחדות כאשר שערו 

. במהלך התקופה הנסקרת 2.87%ך התקופה הנסקרת עלייה של של השקל מול סל המבטעות רשם במהל

אל מול האירו  4.52%-שקל לדולר והתחזק ב 3.49אל מולר הדולר לרמה של  2.27%-התחזק השקל ב

 הודעה להוציא ישראל בנק לנגיד גרמה השקל של הדרמטית שקל לאירו. ההתחזקות 3.87לרמה של 

מדד המחירים לצרכן ירד  .בישראל רב זמן עוד שינוי ללא תרתיוו הריבית כי ציין ובה לתקשורת חריגה

. הסיבה העיקרית להפתעה במדד 0.3%בחודש יוני, יותר מהערכות הקונצנזוס אשר עמדו על  0.6%-ב

 הפעם, מעלה כלפי הפתיע הדיור סעיף בהם חודשים מספר הייתה בסעיף פירות וירקות כאשר לאחר

. במהלך התקופה הנסקרת הציפיות 0.8%-ל 1.5%-השנתי ירד מ. קצב האינפלציה 9.1%-ב ירד הסעיף

האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון )נתונים מנוכי עונתיות( שמרו על יציבות יחסית. הציפיות לשנה עלו 

 .1.61%-ל 1.66%-שנים ירדו מ 10-ואלו ל 1.53%-ל 1.45%-שנים עלו מ 5-, הציפיות ל1.35%-ל 1.14%-מ

 

 בעולם

אך הפתיע ביחס לציפיות  2.1%-ברבעון הראשון ל 3.1%-הצמיחה ברבעון השני האט מקצב בארה"ב 

, אולם הדבר הושפע 4.3%-(. הסעיף הבולט ביותר היה סעיף הצריכה הפרטית שעלה ב1.8%)צפי 

מאפקט הקצה של נתוני הצריכה החלשים של שני הרבעונים הקודמים, ומהקפיצה בנתוני מרץ. סעיף 
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בהוצאות  15.9%, בעיקר בשל גידול של 5%-היה סעיף ההוצאה הממשלתית שגדל בנוסף שבלט לחיוב 

-ל 2.5%-נ"ב )מ 25-למרות נתוני הצמיחה הטובים מהצפי, הפד הוריד את הריבית ב ביטחוניות.-הלא

הסיכונים לכלכלה האמריקאית הנובעים מהחולשה בעולם, ממלחמת הסחר ( על רקע 2.25%

התאכזב מדבריו של הנגיד שטען במסיבת העיתואנים כי הפחתה זו אינה . השוק ומהאינפלציה הנמוכה

חייבים גם להוסיף שהנתונים הכלכליים השונים ממשיכים לאותת על מאותתת על הפחתות נוספות. 

נק'. דו"ח  51.2-נק' ל 51.7-כך לדוגמא, מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד מחולשה בפעילות הכלכלית. 

אלף משרות  164מראה גם הוא כי ההאטה נמשכת, המשק האמריקאי הוסיף התעסוקה של חודש יולי 

על סחורות מיבואות מסין )שכיום  10%בלבד. יום לאחר החלטת טראמפ הודיע כי יטיל מכס נוסף של 

בספטמבר. בעקבות ההודעה של טראמפ תשואות  1-מיליארד דולר החל מה 300לא ממוסות כלל( בסך 

נחלש ושוקי המניות רשמו ירידות. המקום העיקרי שבו הורגשה המכה של  האג"ח ירדו בחדות, הדולר

טראמפ בדבר איום המכסים על סין הוא שוק הנפט שנפל בחדות. בתקופה הנסקרת מחיר חבית נפט 

לרמה של  7.0%-ירד ב BRENTדולר לחבית ומחיר חבית מסוג  55.66לרמה של  4.8%-ירד ב WTIמסוג 

 דולר לחבית. 61.89

 ECB-( הותיר את הריבית ללא שינוי אך מתוך ההודעה נראה כי הECB-המרכזי באירופה )ההבנק 

מדדי מנהלי הרכש בגוש שינה את ההנחיה העתידית והולכים להפחתת ריבית והרחבה כמותית. בנוסף, 

. שהתעשייה האירופאית הולכת ומתכווצותבגרמניה( הראו  43.1-נק' בגוש האירו ו 46.4האירו )

שצמחה  מהאטה בסיןו אי הודאות הנובעת ממלחמת הסחרמ באירופה מושפעת בעיקר התעשייה

 האיטי הקודם, הקצב ברבעון 6.4% לעומת 6.2%-ברבעון השני ב

בבריטניה נבחר ראש ממשלה חדש, בוריס ג'ונסון, אשר הבטיח להוציא את  .שנים 27 מזה ביותר

בריטניה מהאיחוד האירופי בכל מחיר )גם אם מדובר בברקזיט ללא הסכם(, כך שהסיכוי לתרחיש של 

 ברקזיט קשה עלה.

 

 MSCI -ו 3.75%-ירד בEurostoxx600 -, ה0.19%-ירד ב S&P500-במהלך התקופה הנסקרת, מדד ה

EM אל  2.14%-וב 1.87%-. במהלך התקופה הנסקרת הדולר התחזק אל מול המטבעות ב4.31%-בירד

שנים ירדה בחדות לאור  10-דולר לאירו. התשואה בארה"ב על אג"ח ל 1.11מול האירו לרמה של 

ההתפתחויות בעולם ועל רקע ההודעה של טראמפ בדבר המכסים כאשר במהלך התקופה הנסקרת 

 .1.84%-ל 2.0%-התשואה ירדה מ
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 הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת  היקף .3

 "ח(:ש)באלפי  נטו, הנכסים היקף

 השינוי אחוז  2019במרץ  31  2019ביוני  30     

 %  "חש באלפי  "חש באלפי     

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 2.93  14,846,458  15,280,906 כללימסלול -רגיל מסלול

 -השתלמות למורים וגננות קרן
 5.52  432,830  456,703 כשר מסלול–מסלול רגיל 

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 (3.99)  15,339  14,727 "חאגמסלול -רגיל מסלול

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 3.67  646,945  670,704 מקוצר מסלול

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 5.03  14,544  15,276 כשרמסלול -מקוצר מסלול

 -וגננות למורים השתלמות קרן
 2.12  2,583  2,637 "חאגמסלול -מקוצר מסלול

 3.02  15,958,699  16,440,953     הכל סך

 

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

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

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

 ריםמו  חברתחברה מנהלת בע"מ )להלן: " –השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים קרנות 

 ריםמו חברת"( ובין קרנות ההשתלמות שבניהול החברה לבין קרנות ההשתלמות שבניהול תיכוניים

פי המתווה הנוכחי, במסגרת המיזוג האמור תשמש החברה כחברה הקולטת. נכון למועד  על. תיכוניים

בוחנת, את הפעולות הדרושות לביצוע הליך המיזוג, ובכלל זה גיבוש תקנון חברה עדין ו"ח זה החברה ד

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

 ,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 

  .ה ונותני השירות האחרים בחברהפעילותם של גופים אלו באמצעות נושאי המשר

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

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

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

  .מוסדי

הגבוהה של השירות  םעל רמתבכוונת החברה המנהלת להמשיך ולפעול לטובת העמיתים תוך שמירה 

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

 

 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.

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

 התחייבויות החברה  אשר עיקרן הן הוצאות לשלם.

 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- 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

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

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

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

 .31.12.2010המשוערכות לתאריך 
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רותו לבחון את נושא העודף כאמור לעיל והסיבות להצטב 30.5.2012החברה החליטה בישיבתה מיום 

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

 . 2015במהלך שנת 

מורכב מיו"ר הדירקטוריון, הדירקטוריון מינה צוות מצומצם שידון בנושא העודף הכספי. הצוות 

מטעם המדינה, סמנכ"ל הכספים  דירקטור ,מנכ"ל הקרן, דירקטור מטעם הסתדרות המוריםמזכיר ו

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

 יץ בפני דירקטוריון החברה כדלקמן:להמל

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

מהעודף הכספי יישאר  30%. 1995-2010בקרנות בתקופה שבה נוצר העודף הכספי בין 

בקרן לטובת המשך קידום מטרותיה. מנגנון החלוקה יוצע על ידי גורם מקצועי ויובא 

ירקטוריון. ההנהלה תשקוד על חיפוש ובחירת גורם מקצועי מתאים לענין בפני הד

קביעת מנגנון החלוקה. לאחר שייקבע מנגנון החלוקה הנושא יובא בפני אגף שוק ההון 

 ולאחר מכן וכתנאי לחלוקה יתבקש אישור בית המשפט". 

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

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

 הגורמים המתאימים. 

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

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

הציגו פרופ' שריג וצוותו לדירקטוריון החברה את מסקנותיהם לעניין אופן החלוקה  29.10.2018

"(. בתום דיונים החליט דירקטוריון החברה לאמץ את המלצות חוות דעת חוות דעת שריג)להלן: "

 שריג במלואן, והנחה את הנהלת החברה להתקדם ביישום החלוקה. 

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. 2,400 של סך על עומדת 30.6.2019 ליום הכספי העודף יתרת

  תוצאות כספיות של החברה המנהלת 9.4

"ח. ש אלפי 18,533: הן 30.6.2019שהסתיימה ביום חודשים  עשרה  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 17,879דמי ניהול כאשר סך של מ הינן הדיווח בתקופת החברה הכנסות

 השתלמות מקרן הינןש"ח  אלפי 654)על כל מסלוליה(  וסך של  רגיל מסלול -וגננות למורים השתלמות

 .מקוצר מסלול -וגננות למורים
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 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

 :הנהלה וכלליות הלן פירוט הוצאות ל .א

   

עשרה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

   
2019 

 
2018 

 
2019 

 
2018 

 
2018 

   

 באלפי ש "ח

 

 באלפי ש "ח

 

 באלפי ש "ח

            

 דמי תפעול

  

10,795 
 

10,396 
 

3,298 
 

3,152 
 

12,538 

 השקעותניהול 

 

1,667 
 

1,659 
 

530 
 

482 
 

1,983 

 שכר ונלוות

  

1,551 
 

1,452 
 

458 
 

461 
 

1,765 

 41 דמי ניהול תעודות סל צד קשור
 

77 
   

11 
 

85 
דמי גמולים לדירקטור חיצוני 

 356 וחברי ועדות 
 

355 
 

100 
 

58 
 

434 

 93 הוצאות לחברה מצטטת
 

92 
 

27 
 

28 
 

110 

 ביטוחים הנהלה

 

131 
 

131 
 

39 
 

39 
 

157 

 מקצועיות

  

1,658 
 

1,399 
 

578 
 

455 
 

1,749 

 מנהל סיכונים

 

233 
 

213 
 

81 
 

65 
 

262 
בקר 

 השקעות

  

111 
 

111 
 

33 
 

34 
 

133 
מנהלת מערכות 

 מידע

 

155 
 

131 
 

28 
 

44 
 

160 

 קצין ציות

  

164 
 

163 
 

50 
 

49 
 

196 

 786 אחזקת משרדים שכ"ד ותקשורת
 

692 
 

234 
 

200 
 

929 

 דיוור לעמיתים

 

149 
 

135 
 

78 
 

47 
 

239 

 אחזקת רכב 

  

21 
 

25 
 

9 
 

10 
 

28 

 489 מיכון מערך ההשתלמות
 

491 
 

140 
 

147 
 

591 

 פחת

  

13 
 

14 
 

3 
 

5 
 

17 

 חיתום הלוואות

 

117 
 

191 
 

21 
 

44 
 

194 

   

18,530 
 

17,727 
 

5,707 
 

5,331 
 

21,570 
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 הרכב ייעוץ מקצועי ומשפטי .ב

 

   

לתקופה של עשרה חודשים 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 באוגוסט

   
2019 

 
2018 

 
2019 

 
2018 

 
2018 

   

 באלפי ש "ח
 

 באלפי ש "ח
 

 באלפי ש "ח

            

 ייעוץ משפטי

  

241 
 

210 
 

111 
 

67 
 

270 

 ביקורת פנים

  

456 
 

295 
 

156 
 

127 
 

340 

 ביקורת חשבונות

 

267 
 

242 
 

63 
 

54 
 

283 

 ניהול כספים

  

503 
 

494 
 

151 
 

148 
 

594 

 סוקס יועץ

  

25 
 

35 
 

7 
 

10 
 

42 

 ייעוץ מקצועי אחר

 

166 
 

123 
 

90 
 

49 
 

220 

   

1,658 
 

1,399 
 

578 
 

455 
 

1,749 

 

 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  2019ביוני  30 חודשים שהסתיימה ביוםעשרה  בתקופה של על ידי כל חברה. החזר 

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

 .ש"ח אלפי  2,873לסך של  הסתכםבהוצאות משותפות 
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 יכוז מידע ונתונים אודות קרנות ההשתלמות ר .10

 הפעילות תחום אודות ונתונים מידע ריכוז 10.1

 30.6.2019 30.6.2018 31.8.2018 

    

 חשבונות מספר
 :עמיתים

   

 162,809 166,030 169,797 פעילים

 47,118 53,564 54,512 פעילים לא

    

 נטו, מנוהלים נכסים
 "ח( :ש)באלפי 

   

 12,674,185 11,359,472 12,792,904 פעילים

 3,087,512 3,855,035 3,648,049 פעילים לא

    

 תוצאתיים נתונים
 "ח(ש)באלפי 

   

 משונתים גמולים דמי
 חדשים מצטרפים עבור

68 81 98 

 1,651,703 1,290,466 1,356,218 גמולים מדמי תגמולים

תקבולים מדמי גמולים 
 8,460 9,358 7,885 חד פעמיים

 7,796 6,310 796 לקרן צבירה העברות

 (235,286) (203,805) (183,006) מהקרן צבירה העברות

    

 :תשלומים
 

   

 (743,032) (657,078) (694,458)  פדיונות

 (261,949) (204,902) (225,971) אחרים

)הפסדים(  הכנסות עודף
 767,749 410,083 420,935 לתקופה הוצאות על

    

 שנגבו ניהול דמי
 "ח(:ש)באלפי  מנכסים

   

 21,575 17,730 18,533 פעילים ולא פעילים

    

 ממוצע ניהול דמי שיעור
    )באחוזים(: מנכסים

 0.14-רגילה קרן ולא פעילים פעילים
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן
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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

  
עשרה בתקופה של 

חודשים שהסתיימה 
 ביוני  30ביום 

בתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 באוגוסט 31

  2019 2018 2018 

 2,833 2,828 2,902 מספר משתלמים

 261,949 204,902 225,971 תשלומים למשתלמים )באלפי ש"ח(
 

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון 10.5

 תקנוני קרנות ההשתלמות  תיקון

 30.6.2019 30.6.2018 31.8.2018 

 מנותקי חשבונות
 קשר:

   

 3,872 5,742 3,247 חשבונות מספר

 נטו מנוהלים נכסים
 "ח(ש)באלפי 

204,389 260,115 150,612 

ניהול שנגבו מנכסים  דמי
 "ח(ש)באלפי 

230 327 220 

 ממוצע ניהול דמי שיעור
 מנכסים שנגבו

 קרן 0.14-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת

       0.15-רגילה קרן
 0.12- מקוצרת קרן

      0.15-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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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: 

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 

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

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

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

 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

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

 ".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

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 

 לה זו בתקנון קרן המסלול הרגיל. החברות מבקשות לעגן מגב

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

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

 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 ווליוביץ 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:

וחוזרי ממונה וכן עיקרי טיוטות דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה קינה 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

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

 

  חוזר גילוי בחוזה הלוואה –תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין שירותים פיננסים מוסדרים 

(16.5.19) 

 9.5.19פרסם הממונה את הוראותיו בעניין זה. החוזר אמור היה להיכנס לתוקף ביום  16.5.19ביום 

חודשים לאחר פרסומן של תקנות  6אולם בעקבות תיקון חקיקה, נקבע כי התיקון לחוק ייכנס לתוקפו 

הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר 

"(. בהתאם למועד פרסומן של התקנות, כניסתו של החוזר התקנות)להלן: " 2019 -"תוספת"(, התשס"ט

: הגדרת נותן שירותי ןכלליות ביניה. עוד במסגרת התיקון לחוזר נוספו הגדרות 25.8.19ביום  היא

 "בעל רישיון", וכן תוקנו הוראות בקשר עם פרטים שיש לכלול בהסכם הלוואה. -אשראי כ

 (23.5.19) ממשק מעסיקים –מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

ידע ונתונים בשוק : "מבנה אחיד להעברת מ2019-9-5פורסם חוזר גופיים מוסדיים  23.5.19ביום 

ממשק מעסיקים". חוזר זה קובע את אופן הפקדת תשלומים על ידי מעסיק לקופת  -החיסכון הפנסיוני

. 8.9.19ליום  26.5.19גמל. לאור פניות שהתקבלו ברשות, נדחה מועד כניסתו של החוזר לתוקף מיום 

ת חשבון נאמנות", לגבי "העברת כספים לגוף מוסדי באמצעו-.א הדן ב5חריג לתחילה נמצא בסעיף 

 100 -, לגבי מעסיק של למטה מ1.2.20יכנס הסעיף לתוקף ביום  –עובדים  100-מעסיק של למעלה מ

 . 1.2.21- עובדים יכנס לתוקף הסעיף ב

 (:11.7.2019) תגמול נושא משרה בדבר  2019-9-6חוזר גופים מוסדיים 

לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד מאז פרסום חוזר מדיניות התגמול, נחקק חוק תגמול 

חוק התגמול(, שהשית מגבלות  –)להלן  2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג, התשע"ו-ואי

על רקע . חדשות על סך התגמול של נושאי משרה ועובדים בתאגידים פיננסיים, ובכללם גופים מוסדיים

הנוגעות לתגמול, בין היתר, בהתאם לשינויים שחלו זה, עלה הצורך לעדכן את הוראות הממונה 

 . באסדרות הרלוונטיות

 :עיקרי השינוי
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  לא יהיה טעון את  ,מהותי בתנאי התגמול של נושא משרה הכפוף למנהל הכללי שאינושינוי

, ובלבד שהשינוי אושר בידי המנהל הכללי, והוא עולה או ועדת התגמול אישור הדירקטוריון

 .ניות התגמול של החברה לעניין זהבקנה אחד עם מדי

  על פי הנוסח הקודם של הסעיף, במסגרת קביעת תגמול יושב  -תגמול יושב ראש דירקטוריון

ראש הדירקטוריון, על הגוף המוסדי לקבוע "יחס הכפלה", היינו יחס מרבי בו יוכפל תגמול 

 דירקטור חיצוני לצורך קביעת תגמול יושב ראש הדירקטוריון. 

כי יחס ההכפלה יפורסם באתר האינטרנט של הגוף נוסחו הקודם של הסעיף נקבע ב ,כמו כן

המוסדי. תכליתן של הוראות אלו הייתה לגבש מדד השוואתי לגובה התגמול של יושב ראש 

ברם, לאחר חקיקתו של חוק התגמול והחלתן של המגבלות  הדירקטוריון ולשקפו לציבור. 

קביעת יחס ההכפלה ופרסומו  ,רקטוריון בגופים מוסדייםמכוחו על התגמול של יושבי ראש די

יחס הכפלה והוחלט כי תגמול יושב ראש דירקטוריון  לפיכך, בוטל   אינם בעלי משמעות כבעבר.

יקבע בהתחשב בתגמול דירקטור חיצוני ובשיעור המשרה של יושב הראש, וכן בהתחשב 

 .בשיקולים אחרים שמפורטים בחוזר 

  גוף מוסדי רשאי לשלם לדירקטור חיצוני בעל  4-9-2009לחוזר גופים מוסדיים  6לפי סעיף

מומחיות בתחום הביטוח או הפנסיה גמול גבוה יותר מהגמול המשולם לדירקטור חיצוני 

בכדי להקל על חברות מנהלות של קופות גמל  מומחה שאינו בעל מומחיות ספציפית כאמור. 

מומחיות בפעילויות הליבה שלהן, נקבעה הוראה דומה גם לגבי לגייס דירקטורים בעלי 

 .דירקטור חיצוני בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בקופות גמל

  משכורות קבועות, אפשר  שתיכי אם סך מענק הפרישה לא עלה על  הוראות החוזר הישן קבעו

זר הנוכחי הותאמה ההוראה הרלוונטית שחלה על מענק הפרישה ושלא לדחות את תשלומו. בח

 .משכורות קבועותשלוש ובוטלה הדרישה לדחיית תשלום המענק, ככל שהוא אינו עולה על 

זולת  ,בהתאם לחוזר הישן גוף מוסדי אינו רשאי לשלם תגמול משתנה שאינו מותנה ביצועים

 תפקיד מרכזי. מענק חתימה, שמוגבל לשנת עבודתו הראשונה של בעל

על מנת להקל על הגופים המוסדיים לגייס ולשמר עובדים בעלי מומחיות ייחודית, נקבע כי גוף 

מוסדי רשאי לשלם מענק שימור שאינו מותנה בביצועים גם לעובד בתחום זה שיוגדר כ"עובד 

 מפתח", בהתאם להגדרה שתיקבע על ידי הדירקטוריון במדיניות התגמול ובתנאי שהוא אינו

"נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות. בהתאם למאפייני מענק זה ונסיבות הענקתו, נקבע כי 

המגבלות שחלות על רכיב משתנה ושנוגעות בעיקר לקריטריונים מהם הוא נגזר, לא יחולו על 

 .מענק שימור

 
 (:16.7.2019) שירות לקוחות בדבר  2019-9-7חוזר גופים מוסדיים 

(, כך החוזר -( )להלן 8.8.11"שירות ללקוחות גופים מוסדיים" ) 2011-9-7חוזר זה מתקן את חוזר ביטוח 

שלחוזר יתווספו הוראות שנועדו לשפר את טיב השירות הניתן ללקוחות הגופים המוסדיים. החוזר קובע 

קבוע אמנת שירות. עקרונות כלליים למתן שירות ללקוחות הגופים המוסדיים, וכן מחייב גוף מוסדי ל

מפניות ציבור שהתבררו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומביקורות שערכה הרשות בגופים המוסדיים 

במגוון נושאים צרכניים, עולה הצורך לקבוע הוראות פרטניות לעניין טיב השירות הניתן על ידי הגופים 

 ם ניתן שירות ללקוחות. המוסדיים, בין היתר, בשים לב לערוצי השירות הישירים שבמסגרת

  :להלן עיקרי השינוי של החוזר 
 

 לעניין שיחה טלפונית
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גוף מוסדי המספק שירות טלפוני, הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות, ייתן מענה אנושי  .א

מקצועי ללקוח, לאחר האפשרות, אם קיימת, לבחור את השפה או את האזור הגאוגרפי; משך 

מקצועי לא יעלה על חמש דקות שיתחילו להימנות מסיום הנתב,  ההמתנה לקבלת מענה אנושי

 והלקוח לא יופנה לשירות השארת הודעה, אלא אם כן בחר אחרת; 

מסך הפניות שהתקבלו  10%-גוף מוסדי יהיה רשאי לחרוג ממשך זמן ההמתנה האמור, לכל היותר ב .ב

בממוצע  15%ה וניתן לחרוג עד במוקד הטלפוני, בממוצע שנתי. ) בשלוש שנים הראשונות ניתנה הנח

 השנתי ( 

פנה לקוח לגוף מוסדי בבקשה לקבלת תיעוד שיחה שנערכה עימו, ימסור לו הגוף המוסדי באמצעי  .ג

 דיגיטאלי את תיעוד השיחה, לא יאוחר מחמישה ימי עסקים מיום הפניה. 

 לעניין אמצעי התקשרות עם לקוח
שיב הגוף המוסדי ללקוח באותו אמצעי תקשורת, אלא פנה לקוח לגוף מוסדי באמצעי תקשורת מסוים, י

 .אם ביקש הלקוח, במסגרת אותה פניה, כי הגוף המוסדי ישיב לו באמצעות אמצעי תקשורת אחר

 

 (: 29.7.19מרכיבי חשבון בקופת גמל ) 2019-9-8תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 

שהפרדת התשלומים ששולמו לקרן  , כך5התיקון לחוזר מבקש לתקן טעות סופר שנעשתה בסעיף 

השתלמות לאחר המועד הקובע תעשה רק עבור תשלומים שאינם הפקדה מוטבת, לאור המורכבות 

 .1.1.20התפעולית הכרוכה ביישום יכנס הסעיף לתוקף רק ביום 

 

 ונהלים לבקרות גילוי .13

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

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

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 

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

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  2019ביוני  30 במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום

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

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

 

 2019 ביוני 30ליום ביניים דוחות כספיים  

 בלתי מבוקרים
 
 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

  ודעמ

 סקירהדוח  3

 על המצב הכספיביניים  ותדוח 4

 רווח והפסד ביניים על ותדוח 5

  

  

 כללי – 1באור  6

 הכספיים בסיס עריכת הדוחות – 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 עשרה לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

 

 

חודשים שלושה לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה 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

            

 21,575   5,332  5,707  17,730  18,533  6 דמי ניהול

            

 21,575   5,332  5,707  17,730  18,533   כנסותסך כל הה

             
             הוצאות

             
 21,570   5,331  5,707  17,727  18,530   הוצאות הנהלה וכלליות

 5   1  -  3  3   הוצאות מימון

 21,575   5,332  5,707  17,730  18,533   סך כל ההוצאות

                

                

 -    -    -  -   -   לתקופהרווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 2019 ביוני 30ליום  ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

 כללי – 1באור 

החברה מוגבלת בערבות  .1965נתאגדה בשנת  חברה מנהלת בע"מ–וגננות ם השתלמות למורי קרנות .א
 ואין לה הון מניות. 

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

מ"קופה תאגידית" ל"חברה מנהלת" )להלן: "השינוי המבני"(. מהלך זה נעשה בהתאם להוראת 
 ( לחוק קופות הגמל ולחוזרים ונהלים שהוציא אגף שוק ההון בנושא.)ו86סעיף 

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

 

ניזציה בקופה התאגידית, אשר פוצלה לחברה מנהלת של ורגא-רהכתוצאה מהשינוי המבני בוצע  .ג
ת בנאמנות בידי החברה המנהלת. בעקבות וההשתלמות( שמנוהל נותת גמל )קרול ולקופקופות גמ

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

 

קן תקנון ההתאגדות של החברה. ת הגמל ותוובמסגרת הארגון מחדש, נערך תקנון חדש לקופ .ד
התקנונים אושרו על ידי משרד האוצר ותקנון ההתאגדות של החברה אושר על ידי רשם החברות. 

 יצוין, כי במסגרת השינוי המבני השתנה שמה של החברה, אולם מספר החברה לא השתנה.
שתי מנהלת ברה הח. 2011בינואר  1מיום החברה החלה את פעילותה בפועל במתכונת החדשה החל   

 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. לה, או לפחותמועסקים בשיעור של חצי משרה ומע -
 .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

-לקרן השתלמות למורים וגננותרף פי דירוג עובדי הוראה בכפוף לתקנון הקרן ואינם רשאים להצט
 , 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

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

 פי הוראות הדין.
 

וחות הכספיים של "הנכסים"( ולהכנסות מאותם נכסים, לא ניתן ביטוי בד –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
 

 2019  ביוני 30ליום באורים לדוחות הכספיים 
 

 ()המשך כללי – 1באור 
 

מסלול רגיל, -ים וגננותבמסגרת הדיונים של החברה מול הממונה נקבע כי קרן השתלמות למור .ח
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  לתוצאות בדיקה זו, הנהלת החברה תהיה רשאית לבצע שינויים עתידיים בזכויות
 היוצאים לשנת השתלמות החל מהמועד שלאחר השלמת הבדיקה האקטוארית. 

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

הצביעו כי בקרן קיים עודף אקטוארי ועל יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עמיתי 
 31.8.2018כאמור, אשר על בסיסו קיים עודף אקטוארי בקרן,  נערך גם ליום וארי מאזן אקטהקרן. 

  .24.12.2018ון בתאריך דירקטוריואושר ב

דוחות על השינויים בהון ודוחות  בדברלא ניתן מידע  2019 ביוני 30ביניים ליום בדוחות הכספיים  .ט
ה השונה של החברה, שהינה לא וזאת בהעדר משמעות למידע זה בשל אופיי 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.

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

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.  2018באוגוסט  31הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 26-בתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 

 .2019 באוגוסט
 

 באומדנים ושיקול דעת שימוש 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 

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

 הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2019 ביוני 30ביניים ליום באורים לדוחות הכספיים 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה  .1
 בדוחות השנתיים.

 

 "(:IFRS 16"חכירות" )להלן: " 16תקן דיווח כספי בינלאומי 

ם הצפויים במדיניות של . השינויים המהותייIFRS 16, החברה החלה ביישום 2019בינואר  1החל מיום 

החברה לגבי חכירות הינם הכרה בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל 

חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך  12החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על 

שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות  )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי

 תפעוליות(.

, החברה בחרה בשיטה בה ההשפעה המצטברת של יישום לראשונה של IFRS 16לעניין היישום לראשונה של 

16 IFRS  תוכר במועד היישום לראשונה, ללא הצגה מחדש של מידע השוואתי. בהתאם לכך, במועד היישום

ר בהתחייבויות חכירה אשר ימדדו בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החברה תכי IFRS 16לראשונה של 

החכירה שנותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה במועד היישום לראשונה, 

ובנכס זכות שימוש עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בסכום השווה להתחייבות החכירה, 

ם של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו מותאם בגין הסכו

 בדוח על המצב הכספי מייד לפני היישום לראשונה.

 בהקלות שלהלן לגבי היישום לראשונה:החברה השתמשה 

 יישום שיעור היוון יחיד לתיק חכירות עם מאפיינים דומים באופן סביר. -

חודש ממועד  12עבור חכירות שתקופת החכירה שלהם מסתיימת תוך  IFRS 16את יישמה החברה לא  -

 היישום לראשונה.

 

 השפעת יישום התקן לתקופת הדיווח:

בינואר  1החברה הכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה ליום  IFRS 16 כתוצאה מיישום תקן

ים של נכס זכות שימוש הינו בסכום של הערך בספר 2019ביוני  30אלפי ש"ח. ליום  2,355-בסכום של  2019

אלפי ש"ח. כמו כן, חלף ההכרה  2,014אלפי ש"ח והערך בספרים של ההתחייבות בגין החכירה הינו  2,010 

, המתייחסות לחכירות כאמור, הכירה החברה בתקופה של אלפי ש"ח 342-בסכום של כ בהוצאות שכירות

אלפי ש"ח ובהוצאות מימון של   345-בהוצאות הפחתה של כ, 2019ביוני  30שישה חודשים שהסתיימו ביום 

 אלפי ש"ח. 3 -כ
 
 

 מגזרי פעילות-4באור 

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

 ת השתלמות.קרנו-על בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל

 הון עצמי ודרישת הון – 5באור 
 

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

 10, ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 2012-קרן פנסיה(, התשע"ב או

 .ענפית ל החברה מתוקף היותה חברה המנהלת קופת גמלתקנות אלו אינן חלות ע מיליון ש"ח.
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 חברה מנהלת בע"מ השתלמות למורים ולגננות  קרנות
 

 2019 ביוני 30ליום ביניים באורים לדוחות הכספיים 
 

 הכנסות מדמי ניהול – 6באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:
 
 

 

  

חודשים עשרה לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

 

 

חודשים  שלושהקופה של לת
 ביוני 30שהסתיימה 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

           

           
 -השתלמות למורים וגננותקרן 

 17,129  17,879  מסלול רגיל 
 

5,506  5,150  20,843 
-קרן השתלמות למורים וגננות

 601  654  מסלול מקוצר
 

201  182  732 

           

 21,575  5,332  5,707  17,730  18,533   סך כל ההכנסות

            
 
 
 
 
 
 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

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

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

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

הרלוונטי. הוצאות שאינן או המסלול חויבות במלואן לקרן , מקרן ולמסלול מסוימיםישירות ל

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

 
 


