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 לעמיתירואה החשבון המבקר סקירה של  דוח

 מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 

 מבוא

 

 2020 במרץ 31ליום  יהתמצית המאזן"הקרן"(, הכולל את  –ת המידע הכספי המצורף של גילעד גמלאות לעובדים דתיים )להלן ו אקרנס

באותו תאריך.  השלושה חודשים שהסתיימ של הואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה, לתקופ

של המוסד הישראלי  14בהתאם לתקן חשבונאות  זול מידע כספי לתקופת ביניים ה שהצגהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ול

לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לגבי קרנות פנסיה 

-הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"דמס ות "הנחיות הממונה"( ובהתאם לתקנ –ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד )להלן 

 בהתבסס על סקירתנו.זו  ת ביניים"התקנות"(. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ –)להלן  1964

 

 היקף הסקירה

 

ביניים  ותופקתל פישל לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כס 2410 )ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

אם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים התב ביקורת הנערכת

 שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת, בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

 אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, של הקרן י הנ"לספכהבהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות. 14בהתאם לתקן חשבונאות 

 

 הדגש ענייןפסקת 

 

 : הלב תשומת את מפניםאנו 

על גירעון אזן האקטוארי, לתום השנה, יצביע ולאפשרות שבמידה והמ רןהק שלבדבר הגרעון האקטוארי  ב4 ביאורב לאמור .א
תקנון על פי , מסך התחייבויות הקרן )צבורות ועתידיות(, לפי תחשיב אקטוארי, תידרש החברה המנהלת 5%בשיעור העולה על 

 .ר הגירעוןנסיונרים במלוא שיעולהקטין בהתאם לדרישות הממונה על שוק ההון, ובכפוף לאישורו, את זכויות העמיתים והפ הקרן,
 על מצבה הפיננסי של הקרן. ולהשלכות ובשוק ההון התנודתיות בוקטור הריביות בדבר 9ביאור  ב לאמור .ב
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 םובדים דתיי גימלאות לעעד גיל
 התיקוקרן פנסיה 

 מ א ז נ י ם

 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום   

  20 0 2 9 1 0 2 19 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר ביאור 

    3 נכסים

     רכוש שוטף

 400,625  299,830 267,184  םינומזמ מזומנים ושווי

 127,400  145,078 157,538  סיוע ממשלתי ישיר שוטף

 9,021  10,724 10,640  חייבים אחרים ויתרות חובה

  435,362 455,632  537,046 

     השקעות

 5,416,164  4,709,308 5,273,131  ניירות ערך שאינם סחירים

 5,198,510  5,064,785 4,871,020  ניירות ערך סחירים

 441,014  468,467 415,623  פיקדונות והלוואות

 7,070  7,540 7,070  מקרקעין

  10,566,844 10,250,100  11,062,758 

     

 27  35  24   רכוש קבוע 
     

  11,002,230 10,705,767 11,599,831 

     

     התחייבויות 

 25,354 25,090 25,417  קצבאות לתשלום

 5,238 4,417 5,032  פות אחרותיות שוטהתחייבו

  30,449 29,507 30,592 

    4 התחייבויות פנסיוניות 

     התחייבויות צבורות

 6,616,298 5,736,755 6,476,329  לפנסיונרים

 5,492,918 4,928,761 5,318,901  למבוטחים פעילים

 1,465,382 1,293,770 1,428,720  לא פעיליםם חילמבוט

  13,223,950 11,959,286 13,574,598 

     התחייבויות עתידיות 

 2,931,245 2,651,042 2,828,470  התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד

 (662,272) (686,795) (616,440)  ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד -פחות 

עות אג"ח מיועדות מסוג מצבאערך נוכחי של הסבסוד  -פחות 

 (200,898) (182,210) (201,904)  "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד

 הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי -פחות 

 (285,573) (180,570) (263,233)  בהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי הוגן

  1,746,893 1,601,467  1,782,502 

     סיוע ממשלתי ישיר

ערך נוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוע 

 (2,587,660) (2,347,731) (2,283,087)   הממשלתי הישיר לקרן

   (536,194) (746,264) (805,158) 

     

 (1,200,201) (536,762) (1,715,975)  אקטואריגרעון 

     

 11,569,239 10,676,260 10,971,781  סך הכל התחייבויות פנסיוניות 
     

  11,002,230 10,705,767 11,599,831 

     

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 

    2020 יוניב 30

 , רו"חרם-לב ךליל יואב ערמוני שאול יהלום תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנהלת אגף כספים מנכ"ל "ר הדירקטוריוןוי 
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 ים דתייםבדעוגילעד גימלאות ל
 הותיקקרן פנסיה 

 דוחות הכנסות והוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 רד מהדוחות הכספיים.נפי הביאורים המצורפים מהווים חלק בלת
 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה  
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום   

  0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 ש"ח פיאל חש"אלפי  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר רביאו 

     הכנסות )הפסדים(

     מרכוש שוטף

 2,077 (556) (506)  ממזומנים ושווי מזומנים

 113 92 19  מחייבים וזכאים נטו

  (487) (464) 2,190 

     

    5 מהשקעות

 703,618 193,656 (136,416)  ריםיסחמניירות ערך שאינם 

 785,527 288,270 (400,420)  מניירות ערך סחירים

 24,435 5,810 (6,354)  מפקדונות והלוואות

 (492) (3) (4)  ממקרקעין 

  (543,194) 487,733 1,513,088 

     

     

 127,400   29,866 30,138  סיוע ממשלתי ישיר

     

 1,642,678 517,135 (513,543)  (דיםסהפ)סך כל ההכנסות 

     

     הוצאות

 21,709 5,710 6,039 6 לתנהדמי ניהול לחברה המ

 278 - -  חובות אבודים

 11 3 3  פחת רכוש קבוע

 21,998  5,713 6,042  סך כל ההוצאות

     

 1,620,680 511,422 (519,585)  חלתקופת הדו )הוצאות( עודף הכנסות

     



6 
 

 

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 הותיקקרן פנסיה 

 דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

 

 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 ברמדצ ב 31ביום  במרץ 31ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 רוקמב בלתי מבוקר 

    

 10,235,902 0,235,9021 11,569,239 יתרת הקרן לתחילת התקופה

    

    לקרן )גריעות( תוספות

    דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים עבור:

 81,253 19,383 18,839 פנסיה מקיפה

    

 1,620,680 511,422 (519,585) פת הדו"חקולת הוצאות() תנסוכה עודף

    

 1,701,933 530,805 (500,746) לקרן)גריעות( ת סה"כ תוספו

    

    תשלומים לגימלאים ולאחרים והעברות

 (345,804) (84,111) (90,925) לגימלאים נכים ושאירים

 (17,231) (4,886) (3,975) החזרים לעמיתים שפרשו

 (5,561) (1,450) (1,812) שנה 35על ק ממענ

    

 (368,596) (90,447) (96,712) סה"כ תשלומים והעברות
    
    

 11,569,239 10,676,260 10,971,781 יתרת הקרן לסוף התקופה

    

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 ותייםמה עיםוירכללי וא - 1ביאור 

 

 יכלל א.

 

ל שלושה חודשים שהסתיימה ש , ולתקופה2020 רץבמ 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

 "דוחות כספיים ביניים"(.  -באותו תאריך )להלן 

ולשנה שהסתיימה  2019בדצמבר  31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום 

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(. -וו אליהם )להלן אשר נלולביאורים יך תאר תובאו

 

 ת הקרןלועיפ ב.

 

גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את עמיתיה בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית זיקנה, נכות  ושאירים. 

יתי )למעט עמ 1995אר וינב 1לפי הוראות הממונה נאסרה קבלת עמיתים חדשים  לקרנות מסוג זה החל מיום 

בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר  1995ס מר -הביניים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופת ינואר תקופת 

 התחיקתי(.

 הקרן מנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלת.

 

 

 כרית הביטחון .ג

 

 יקות שאינןות סיהנפ תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( בעניין "כרית ביטחון לקרנות 2017בשנת 

יות העמיתים, מאפשר החוק להעביר  לקרן מטרה למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית על זכובהסדר". ב

נה )"כרית הביטחון"( במקרה של גירעון בקרן ובגובה ההפסדים ותיקה שאינה בהסדר כספים מתקציב המדי

שני שינויים ן ערכה כל שהקרת כוזא, 4%ל הנובעים מירידת הריבית חסרת הסיכון במשק מתחת לריבית ש

 מן: בתקנונה במטרה להפחית התחייבויותיה כדלק

 

, כפי שיהיה מעת 2004 – העלאת גיל הפרישה, בהדרגה, עד הגעה לגיל הקבוע בחוק גיל פרישה התשס"ד .1

  להלעת. למרות האמור לעיל, הממונה רשאי לאשר לקרן לתקן את תקנונה, כך שלאחר שגיל הזכאות הוע

באמצעות הפחתת  מי שהועלה לו גיל הפרישה בכפוף לכך שההגדלה תמומןל הקיצבה לפרישה תוגד יללג

 התחייבויות אחרות של הקרן. 

 שנים(.  4)בהדרגה תוך  1.75%יעור הפחתה מכל תשלום שמשלמת הקרן בש .2

 

ו ותיה יופחתבויחייתשה, נדרשת לתקן את תקנונה באופן 2012קרן פנסיה שלא תיקנה את תקנונה עד סוף שנת 

אותה שנה את שני התיקונים כאמור אילו ביצעה ב 2011עור שהיו צריכות להיות מופחתות בשנת באותו שי

 ובכפוף לקבלת אישור הממונה.

 

. בנוסף הסיוע 2011מיליון ש"ח בתוספת הצמדה לעומת מדד דצמבר  520לגבי גילעד הינה במקור תקרת הכרית 

החוק העניק תנאים טובים יותר לקרן שהצטרפה להסדר  .ות הקרןמהתחייבוי 11.8% לע מכרית הביטחון לא יעלה

 מאשר לקרן שתצטרף להסדר לאחר שנה זו.  2012תקנונה( עד לשנת  )תיקנה

 

בהתאם להוראות התיקון לחוק כאמור גילעד תוכל להצטרף להסדר כרית הביטחון בכל עת בעתיד, וזאת בהתאם 

 .2012חר שנת ה להסדר לאטרפשהצ רןלכללים שנקבעו בחוק לק

עם רשות שוק ההון על מנת לבחון  דיוניםהחברה לנהל את הנהלת להסמיך החליט הדירקטוריון  31.3.2020ביום 

ובהתאם  דיוניםאת התנאים שבהם תצטרך לעמוד גילעד על מנת להצטרף להסדר כרית הבטחון. בתום ה

  הבטחון.  ריתר כדהסידון הדירקטוריון האם להצטרף ל -לתוצאותיהם

החברה מקיימת בנושא זה שיח לרשות שוק ההון. בכתב  פניההנהלת החברה העבירה  2020באפריל,  26 ביום

טרם התקבלה התייחסות רשות נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים, עם רשות שוק ההון ומעבירה נתונים ומידע. 

  שוק ההון.
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 )המשך( כללי ואירועים מהותיים - 1ביאור 

 

 בעולם ובישראלנגיף הקורונה התפשטות  .ד

 

העסקית בחברות  עילותעל הפבעולם ובישראל, נגיף הקורונה של התפשטות ות שפעההחלו במהלך רבעון זה 

הכריז ארגון הבריאות העולמי על נגיף  2020במרץ  11ביום ות ועל שוקי מניות וסחורות ברחבי העולם. רב

 הקורונה כמגיפה עולמית. 

בירידות מחירים חדות, בעיקר  ינהיאשר אופתנודתיות גדולה מאוד חוו ווקים הפיננסיים שה, ף הרבעוןלקראת סו

 2019בדצמבר  31מיליארד שח ליום  11.6והלים בקרן מסך של הנכסים המנקיטון בהיקף , אשר הביאו לבמניות

  .5% -מיליארד ₪, קיטון של כ 11לסך של 

מת ולע 4% -מיליארד שח, גידול של כ 11.4הינו הלים בקרן הנכסים המנוהיקף  2020במאי  31נציין כי ליום 

  31.3.2020עד ליום מתחילת השנה ברוטו שיעור התשואה המצטברת  .2020במרץ  31הנכסים ליום ף היק

  .7 ביאורלמידע נוסף ראה  .-0.43%ו שעור התשואה המצטברת הינ 2020במאי  31ליום ואילו עד  -4.48%הינו 

על שוק ההון ובתיאום  טות נגיף הקורונהבהתחשב בהשפעות התפשפעלה המנהלת החברה ה במהלך רבעון ז

בחנה את השפעת התפשטות נגיף הקורונה על השווי ההוגן של המנהלת  החברהכן,  -כמו .ועדת ההשקעותעם 

 תוך שימוש באמצעיםת אלו, בהשקעו ערך רידתבי ךורהצ תובהתאם אהקרן ל נכסי ההשקעה הלא סחירים ש

לרבעון זה אינה שירידת הערך הנהלת החברה המנהלת הגיעה למסקנה  לאחר בחינה כאמור,. העומדים לרשותה

 .מהותית

 

לעומת תקופה מקבילה  לא חלו שינויים מהותיים בהיקף משיכות עמיתים מכספי הקרןבתקופת הדוחות הכספיים 

 .מאזןתאריך השלאחר  ופהבתק אשתקד וכן

 

ראה  -ורונהרה המנהלת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקולית והפיננסית של החבבקשר עם ההיערכות התפע

 הכספי של החברה המנהלת. בדוח ה1ביאור 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים א.
 

עריכת דוחות כספיים ביניים  ורךח כמתחייב לצכללי החשבונאות והדיוו יפהדוחות הכספיים ביניים ערוכים על 

שוק רשות ד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להוראות הממונה על של המוס 14בהתאם לתקן חשבונאות 

ובהתאם לחוק הפיקוח על  1964-בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד ,ההון

  והתקנות שהותקנו מכוחו. 2005 – "השסהת פיננסיים )קופות גמל( םשירותי
 

החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה אשר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות 

  .2019בדצמבר  31יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ליום 
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 )המשך( תנאייניות החשבועיקרי המד - 2ביאור 

 

 יפין וההצמדהשערי החל ב.
 

 על מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר של ארה"ב והאירו.להלן פרטים 
 

 המדד הידוע 

שער החליפין 
היציג של 

 הדולר

שער החליפין 
היציג של 

 האירו

 בש"ח בש"ח בנקודות )*(  

    

 900.3 .5653 30.100 2020במרץ  31ליום 

 078.4 .6323 20.100 2019 במרץ 31יום ל

 878.3 .4563 80.100 2019בדצמבר  31ליום 

    

 % % % שיעורי השינוי

    

    :שה חודשים שהסתיימהלתקופה של שלו

 57.0 .153 (.500) 2020במרץ  31ביום 

 (.994)    (09.3)  (.290) 2019במרץ  31ביום 

    

 (65.9) (79.7) 03.0 2019בר בדצמ 31לשנה שהסתיימה ביום 

  

 100 =  2018מדד לפי בסיס ממוצע )*( ה

   

 

 עמיתי תקופת הביניים ג. 

 

"הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד"  2006-3-3לחוזר פנסיה  2בהתאם לסעיף 

הקרן לעמיתי תקופת  יותכל התחייבו להציג בבאור נפרד מאזן חשבונאי מלא המפרט אתיש , 2006במרץ  8מיום 

האמורות.  ( ואת הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות1995מרץ -ן בחודשים ינואריניים )עמיתים שהצטרפו לקרהב

כמו כן נדרש שהמאזן האמור יוצג בהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בהוראות הדיווח לעניין הצגת הנכסים במאזן 

 ה.ווח, ובהתאם לאמור בחוזר זלעניין זה בהוראות הדיעו יאורים שנקבהחשבונאי, לרבות פירוט כל הב

  

כיר בעמדתה לפיה דרישות אליה אינן חלות שוק ההון, בבקשה לההקרו לרשות פנתה  2010אוקטובר ב 12ביום 

 עליה, מאחר שאינן רלוונטיות לגביה, בין היתר מכיוון שגילעד הינה קרן וותיקה המקנה זכויות בשיעור אחיד

רישה שכזו. זאת, בנוסף לכך כי היקף עמיתי שלגביהן לא חלה ד -מיוחד  הותיקות להן מונה מנהלות בדומה לקרנ

 הינו שולי וזניח.תקופת הביניים בגילעד 

 

שוק ההון, בנושא הדו"ח האקטוארי של הקרן.  רשותהוגש לקרן דו"ח ביקורת שנערך מטעם  8.11.2015ביום 

תיקים ובין עמיתי ת הקרן הפרדה בין עמיתים ויניים ולכך שאין בדוחוהב לנושא עמיתיניתנה התייחסות בין היתר 

 תקופת הביניים כדלקמן:

 

של הסיוע בין עמיתי הביניים, לפי הנוסח המתאים להם, ובין עמיתים רגילים לפי  "הקרן מפצלת את החישוב

 -וכןיין של קבלת סיוע עודף ע"י הקרן" הנוסח המתאים להם. לכן, אין ענ

 

לגביהם בתקנות. במידע הקיים אין אפשרות  ים מחושבת בהתאם למחוייבותאקטוארית לעמיתי הבינית ה"החבו

דוייק בין עמיתי הביניים ועמיתים רגילים. ההשפעה של דו"ח אחיד הוא הפער בין ערך לפצל את הנכסים באופן מ

יים. לפי סיוע לעמיתי הבינ שירכחי לסיוע ינוכחי של הסיוע הישיר לפי סיוע לעמיתים ותיקים ובין הערך הנו

 ון ש"ח". מילי 5ההשפעה היא רק 

 

 יין.בהמשך לאמור לעיל הקרן לא נדרשה לכל פעולת תיקון בענ
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 נכסים לפי בסיס הצמדה - 3ביאור 

 

 ההרכב:

 צמודים למדד 
במט"ח או 
 בהצמדה לו

ללא תנאי 
 סה"כ הצמדה

 "חאלפי ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     2020 רץבמ 31ליום 

     

     :וש שוטףרכ

 267,184 226,009 41,175 - וי מזומניםמזומנים ושו

 168,178 168,178 - - םסיוע ממשלתי וחייבים אחרי

     

     

     :השקעות

     ניירות ערך שאינם סחירים

 4,313,036 - - 4,313,036 אגרות חוב מיועדות ממשלתיות

 209,931 - - 209,931 ותחוב קונצרניאגרות 

 750,164 226,015 524,149 - אחרים  וניירות ערךמניות 

     

     ניירות ערך סחירים

 2,934,151 3,332 - 2,930,819 חוב ממשלתיות אגרות

 656,879 93,760 11,670 551,449 אגרות חוב קונצרניות

 1,279,990 511,262 718,722 50,006 אחרים וניירות ערךמניות 

     

 415,623 270,038 - 145,585 וואות פיקדונות והל

     

 7,094 7,094 - - מקרקעין ורכוש קבוע

     

 11,002,230 1,505,688 1,295,716 8,200,826 הנכסים סך כל

     

     9201בדצמבר  31ליום 

     

     רכוש שוטף:
     

 400,625 385,827 14,798 -       מזומנים ושווי מזומנים

 136,421 136,421 -     -       שלתי וחייבים אחריםסיוע ממ

     

     השקעות:
     

     שאינם סחיריםניירות ערך 

 4,491,759 -      -     4,491,759 אגרות חוב מיועדות ממשלתיות

 227,382 -      -     227,382 אגרות חוב קונצרניות

 697,023 224,532 472,491 -       ריםאח וניירות ערךמניות 

     

     רות ערך סחיריםניי

 3,077,121 3,564 -     3,073,557 אגרות חוב ממשלתיות

 678,888 103,786 11,606 563,496 אגרות חוב קונצרניות

 1,442,501 614,289 776,783 51,429 אחרים מניות וניירות ערך

     

 441,014 281,379 -     159,635 והלוואות  פיקדונות

     

 7,097 7,097 -     -       קבוע מקרקעין ורכוש

     

 11,599,831 1,756,895 1,275,678 8,567,258 סך כל הנכסים
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 התחייבויות פנסיוניות  - 4ביאור 

 

 סיוע ממשלתי עתידי: א.

 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר 

    

ע הערך הנוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיו

 2,587,660 2,347,731 2,283,087 הממשלתי הישיר לקרן

    

הערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג 

 200,898 182,210 201,904 )*( "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד

    

ח המיועדות של האג" החשבונאי רש בין ה"שווי ההוגן" ההפ

 1,517,545 1,160,255 1,341,340 שבידי הקרן בתאריך הדוח לבין ערכן המתואם 

    

ההפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי 

 285,573 180,570 263,233 גן )*(בהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי ההו

 4,591,676 3,870,766 4,089,564 ל הסיוע הממשלתי העתידי לקרןסך הכ

 

 . 2006-3-3לחוזר  1ללים המפורטים בנספח גובה הסיוע הממשלתי במאזן האקטוארי מחושב על פי הכ (*)

ע הביצוות בהוראות לצורך חישוב המאזן החשבונאי קיימות הוראות המתייחסות לשערוך אג"ח מיועד

ופים מוסדיים תוקף חוזר גממעת לעת החברה המצטטת  מפרסמתסחירים אשר לשערוך נכסי חוב לא 

. שני החישובים מובילים לתוצאות (1, פרק 2, חלק 5אשר שולב בקודקס הרגולציה )שער  2013-9-22

  שאינן בהכרח זהות.

 

 :וגירעון אקטוארי ההתחייבויות הפנסיוניות ב.

 

האקטוארי נערך על ידי מר ישעיהו אורזיצר  הגירעוןוסיוניות פנמוצגות ההתחייבויות ה ל פיוהאקטוארי ע הדוח

כאקטואר חיצוני של הקרן. ההתחייבות האקטוארית המוצגת במאזן מייצגת את הערך המהוון של  המשמש

פעילים  בלתי עמיתיםלים ועמיתים פעילל ,ההתחייבויות, לתשלומי פנסיה ופדיון הזכויות בעתיד, לפנסיונרים

 וונכלל ותידי כפי שחושבע, הישיר והעקיף, הממשלתיהסיוע העתידיים והגמולים ההוון של דמי המובניכוי הערך 

 בדוח האקטוארי של הקרן. 

 .₪מיליון  200 -והביא לקיטון הגירעון בכ 2019לדצמבר  31 -מיום ה עלהריבית ההיוון וקטור במהלך רבעון זה, 

והביאו על נכסי הקרן השפיעו עותיות בשוק ההון אשר מורונה נרשמו ירידות משבר הקאת, לאור משזיחד עם 

היה והמאזן האקטוארי, לתום השנה, יצביע על גירעון לתאריך הדוחות הכספיים. אקטוארי ה לגידול בגירעון

רה החבתידרש , יך התחייבויות הקרן )צבורות ועתידיות(, לפי תחשיב אקטוארמס 5%בשיעור העולה על 

את זכויות  ובכפוף לאישורו,, הממונה על שוק ההוןישות להקטין בהתאם לדר , על פי תקנון הקרן,נהלתהמ

 העמיתים והפנסיונרים במלוא שיעור הגירעון. 

 צפוי שתהיה לכך השפעה מהותית על נתונים אלו.או תשואות בקרן ישתנו, /ואם וככל שריבית ההיוון 
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 מהשקעות( )הפסדיםהכנסות  - 5ביאור 

 

 רכב:הה

 ה ל ש נ ושהתקופה של שלל 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  רץבמ 31ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר 

    

    מניירות ערך שאינם סחירים

    

   666,030 187,260 (153,189) מיועדות ממשלתיות ובמאגרות ח

 30,138 14,387 (16,433) ניותקונצרת חוב ומאגר

 7,450 (7,991)  33,206 יםממניות וניירות ערך אחר

 (136,416) 193,656 703,618 

    מניירות ערך סחירים

 498,296 169,478 (63,696) מאגרות חוב ממשלתיות

 53,686 28,578 (55,189) יותמאגרות חוב קונצרנ

 233,545 90,214 (281,535) אחריםוניירות ערך  ממניות

 (400,420) 288,270 785,527 

    והלוואותמפקדונות 

    

 177 113 (201) מפקדונות בבנקים

 24,258  5,697 (6,153) לאחרים מהלוואות

 (6,354) 5,810 24,435 

    

    ממקרקעין

    

 (22) (3) (4) ירות בניכוי הוצאות  דמי שכ

 (470) -    -    ערך ירידת

  (4) (3) (492) 
    
    

 (543,194) 487,733 1,513,088 
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 דמי ניהול - 6ביאור 

 

ת דירקטוריון החברה לגבות בכל חודש יהיו בהתאם להחלטעפ"י תקנון הקרן דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת 

 החודש האמור. האחרון שליום העסקים בהקרן  מסך נכסי 0.25% -מ 12 -ובלבד שלא יעלו על החלק ה המנהלת

 ש"ח(. מיליון 22.8 -אשתקד) ש"ח מיליון 24.2הינם בסך  2020וריון לשנת דמי הניהול שאושרו ע"י הדירקט

ם של הרבעון השלישי, ככל מעתה ואילך, בהתאם לדוחות הכספייהחליט דירקטוריון החברה כי  31.12.2019ביום 

זאת עד , קרן הפנסיה לחשבון, עודףהמ 90%יועברו עד  ול שנגבו,ף מדמי הניהדהלת עובון החברה המנשיוותר בחש

מיתרת העודפים  ליון ש''חימ 1.5ישארו עד יכך שבחשבון העודפים של החברה המנהלת לסוף חודש ינואר העוקב, 

  שבסוף הרבעון השלישי.

 הקרן.נון תקות בהתאם להוראווריון שר ע"י הדירקטדמי הניהול שנגבו בפועל אינם עולים על התקציב שאו

 

 

 תשואת הקרן - 7יאור ב

 

"הוראות דיווח כספי שוק ההון ב רשותידי -פי נוסחה שנקבעה על-על 1998די חודש החל משנת תשואת הקרן מחושבת מ

 .1999ואקטוארי לקרן פנסיה ותיקה" מחודש אפריל 

 

 יים.רה העיקי סעיפי ההכנספ-למטרת בהירות חולקה התשואה למרכיביה על

 

 ל ש נ ה שהשלו פה שללתקו 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  מרץב 31ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 מבוקר בלתי מבוקר 

    

 15.12% 4.80% 4.74%- השקעותמ

 1.16% 0.28% 0.26% סיוע ממשלתי ישירמ

 16.28% 5.08% 4.48%- תשואה כוללת נומינלית ברוטו

    

  0.20% 0.05% 0.06% ההוןחוז מהוצאות כא

 16.05% 5.02% 4.54%- תשואה כוללת נומינלית נטו

    

  0.30% - 0.29% -0.50% המדד )לפי המדד הידוע( )ירידת( עלית שיעור

    

 15.70%   5.33% -4.06% תשואה כוללת ריאלית נטו
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 והתקשרויות תתלויו התחייבויות - 8ביאור 

 

  :ת תלויותתביעו א.

 

 תביעות משפטיות כנגד הקרן:  .1

 , לא תלויות כנגד הקרן תביעות משפטיות.2020במרץ  31בתאריך 

 

 גילעד עלנגד מבטחים קוריצקי  יות של פס"דאפשרהשלכות  .2

"צ גדה ובבן הארצי לעבוקוריצקי נ' בית הדי 2944/10לנוכח הנימוקים שניתנו בפסק הדין שבבג"צ 

(, בקשר להסכמי 13.10.2015הממונה על הגמלאות )מיום  -נ' מדינת ישראל ליזר חוה ג 8692/11

נגד החברה, לדעת היועצים המשפטיים של החברה, שעל אף שפסק הדין לא ניתן כ רציפות זכויות, הרי

פות ימי הרצות על פי הסכקיימות השלכות על הקרן בקשר לעמיתים שזכויותיהם הפנסיוניות מחושב

 והחברה צד להם.  סיקה()כמע שהמדינה

 ת אקטוארית בגין השלכות שעלולות לנבוע מפסק הדין הנ"ל.כספיים אלה נכללה התחייבו בדוחות

ת על הקרן בקשר להסכמי רציפות אחרים שלא עם המדינה שהחברה צד להם, לדעת היועצים לגבי השלכו

  ליון ש"ח.מי 6.4 -בכע"י ההנהלה  מעורכתשרי. החשיפה המשפטיים של החברה, הסיכון אפ

 גין סכומים אלה.בדוחות כספיים אלה לא נכללה התחייבות ב

 

 :התקשרויות ב.

 

 מיליון ש"ח. 1,471רנות השקעה מסויימות בהיקף של גילעד התחייבה להשקיע בק

 

 מיליון ש"ח. 917-עד לתאריך הדוח הושקעו בקרנות אלו כ

 

 זןאריך המועים לאחר תאאיר - 9ביאור 

 

מרמתו  משמעותית הריביות היה נמוך רוקטו 23.6.2020יום ב. הריביות וקטורתנודות בהמשיכו ה המאזן ריךתא רלאח

עליות בשוק ההון נרשמו  ,לאחר תאריך המאזןיחד עם זאת,  וממשיך להשתנות בתדירות גבוהה., 2020במרץ  31ליום 

 .(ד1יאור בה )רא ול בנכסי הקרןאשר הביאו לגיד

 . הגרעון האקטואריצפוי שתהיה לכך השפעה מהותית על , ותיתמשמעונים אלו ימשיכו להיות שונים נתאם וככל ש  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


