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 לעמיתי רואה החשבון המבקר סקירה של  דוח

 ם מלאות לעובדים דתיי יגילעד ג
 

 וא במ

 

  בר ספטמב  30ליום    יהתמצית   המאזן"הקרן"(, הכולל את    –של גילעד גמלאות לעובדים דתיים )להלן    המצורף  מידע הכספיסקרנו את ה

בקרן הפנסיה, לתקופ  2020 והתנועה  והוצאות  באותו    וחודשים שהסתיימושלושה    תשעה  של  ותואת הדוחות התמציתיים על הכנסות 

של המוסד    14בהתאם לתקן חשבונאות    אלהת ביניים  ו לתקופצגה של מידע כספי  ראים לעריכה ולהה אחהלתאריך. הדירקטוריון וההנ 

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

ים לאישור ולניהול קופות גמל(  נות מס הכנסה )כללנה"( ובהתאם לתקהממות  "הנחיו  –פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד )להלן  

 בהתבסס על סקירתנו. אלה  ת ביניים ו"התקנות"(. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ  –)להלן  1964-התשכ"ד

 

 היקף הסקירה 

 

סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  בי  2410  )ישראל(  ערכנו  חשבון  רואי  לשכת  " שרשל  כאל  מידע  של  ביניים    ותופקתל   פי ססקירה 

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

אשר  רת מיכ האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה נ 

יקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים  קני באם לתהתב  כת ביקורת הנער 

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

 

 מסקנה 

 

  אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,   של הקרן לי הנ"ספ כהע  לנו לסבור שהמידורם  הג בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר  

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

 

לסי  הלב  מבלי  תשומת  את  מפנים  אנו  הנ"ל  מסקנתנו  את  האקטוארי    ב4  -ו  ג 1אור  יב ב  לאמוריג  הגרעון  ולאפשרות    הקרן  שלבדבר 

על   העולה  בשיעור  גירעון  על  יצביע  השנה,  לתום  האקטוארי,  והמאזן  )צבורו   5%שבמידה  הקרן  התחייבויות  לפי  מסך  ועתידיות(,  ת 

שות הממונה על שוק ההון, ובכפוף לאישורו, את  התאם לדרילהקטין ב  , על פי תקנון הקרן,תחשיב אקטוארי, תידרש החברה המנהלת

 . זכויות העמיתים והפנסיונרים במלוא שיעור הגירעון
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 יים גילעד גימלאות לעובדים דת
 ותיקהקרן פנסיה 

 יםזנמא

 ר בדצמב 31ליום  ספטמבר ב 30ליום   

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר בלתי מבוקר  אוריב 

    3 נכסים

     רכוש שוטף 

 400,625 420,070 152,318  זומנים מ וימזומנים ושו

 127,400 94,107 94,960  תי ישיר שוטף סיוע ממשל

 9,021 18,524 10,411  ה בחייבים אחרים ויתרות חו 

  257,689 532,701 537,046 

     השקעות 

 5,416,164 5,301,312 5,449,790  ניירות ערך שאינם סחירים 

 5,198,510 5,130,495 5,282,407  ניירות ערך סחירים 

 441,014 452,158 396,290  והלוואות   פיקדונות

 7,070 7,540 19,134  ן מקרקעי

  11,147,621 10,891,505 11,062,758 

     

 27 30 19  רכוש קבוע  
     

  11,405,329 11,424,236 11,599,831 

     

     התחייבויות 

 25,354 - 26,252  קצבאות לתשלום 

 5,238 4,500 4,617  ת שוטפות אחרות ויוייבהתח

  30,869 4,500 30,592 

    4 נסיוניות ויות פהתחייב

     צבורותהתחייבויות 

 6,616,298 6,364,776 6,905,372  לפנסיונרים 

 5,492,918 5,579,156 5,466,154  למבוטחים פעילים 

 1,465,382 1,361,826 1,421,131  ים עיל לא פלמבוטחים  

  13,792,657 13,305,758 13,574,598 

     תידיות ויות עהתחייב

 2,931,245 2,973,423 2,895,161  תיד התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בע 

 ( 662,272) ( 681,535) ( 594,770)  ל דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד ך נוכחי ש ער - ותפח

ג  ח מיועדות מסוצעות אג" י של הסבסוד באמרך נוכח ע - פחות

 ( 200,898) ( 166,082) ( 237,003)  " שהקרן צפויה לרכוש בעתיד "ערד

  החישוב החשבונאירי לבין  ואהפרש בין החישוב האקט  -פחות 

 ( 285,573) ( 238,583) ( 337,279)  לשווי ההוגן   שבידי הקרן אג"ח מיועדות  ךבהתאמת שיערו 

  1,726,109 1,887,223 1,782,502 

     י ישיר ממשלתסיוע 

  יוע הס  מתשלומי תצפויו ות עתידיות  נסערך נוכחי של הכ 

 (2,587,660) (2,469,415) (2,523,792)  הממשלתי הישיר לקרן 

  (797,683 ) (582,192 ) (805,158 ) 

     

 (1,200,201) (1,303,830) (1,620,514)  אקטואריגרעון 

     

 11,569,239 11,419,736 11,374,460  כל התחייבויות פנסיוניות ה סך
     

  11,405,329 11,424,236 11,599,831 

     

 

 .דוחות הכספייםנפרד מהק בלתי ם חלווימה םהמצורפי הביאורים

 

  

    2020בנובמבר  30

 , רו"ח םר -לילך לב  י ערמונ יואב שאול יהלום ות הכספייםשור הדוחתאריך אי

 מנהלת אגף כספים מנכ"ל  וריוןיו"ר הדירקט 
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 ובדים דתיים ת לעגימלאו גילעד  
 קהיותקרן פנסיה 

 ות סות והוצאדוחות הכנ

 

 

 לשנה  ושה שלשל   לתקופה תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  ה שהסתיימחודשים  

 צמבר בד 31ביום  ספטמבר ב 30ביום  ספטמבר ב 30 וםבי 

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר קר מבותי לב מבוקר בלתי  ביאור                                              

       )הפסדים( סותהכנ

       מרכוש שוטף 

 2,077 ( 1,130) 1,120 ( 1,767) 379  נים ממזומנים ושווי מזומ 

 113 19 12 111 33  ו מחייבים וזכאים נט

  412 (1,656 ) 1,132 (1,111 ) 2,190 

       

      5 ות מהשקע
 703,618 271,008 ( 2,062) 635,371 55,761  ם ם סחירימניירות ערך שאינ

 785,527 230,258 87,812 665,053 ( 102,164)  רות ערך סחירים יימנ
 24,435 6,375 5,233 20,454 4,666  מפקדונות והלוואות 

 (492)      (3) (4) (10) (16)  ממקרקעין  

  (41,753) 1,320,868 90,979 507,638 1,513,088 

       

 127,400 33,225 33,086 94,107 94,960  שיר לתי ישמ ע מסיו

       
       

 1,642,678 539,752 125,197 1,413,319 53,619  כנסות ל ההכ סך

       

       הוצאות 

 21,709 5,711 6,039 17,131 18,118 6 הלת נלחברה המ  דמי ניהול 

 278 - - 278 -  ודים ת אב חובו 

 11 2 3 8 8  קבוע  רכושפחת  

 21,998 5,713 6,042 17,417 18,126  ההוצאות כל סך 

       

 1,620,680 534,039 119,155 1,395,902 35,493  ת הדוח פקולת הכנסות דףעו

       

 

 

 

 

 ם.פייפרד מהדוחות הכסווים חלק בלתי נהמהמצורפים ורים יאהב
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהה פנסיקרן 

 ה בקרן הפנסיהדוחות על התנוע

 

 

 

 לשנה  ה לתקופה של שלוש תשעה ל פה שלתקו 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  ימה חודשים שהסתי 

 מבר בדצ  31ם ויב ספטמבר ב 30ביום  ספטמבר ב 30ם ביו 

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

 ש"ח  אלפי אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  "ח י ש אלפ 

 מבוקר קר בלתי מבו בלתי מבוקר  

      

 10,235,902 10,958,039 11,332,653 10,235,902 11,569,239 תקופה לתחילת ה יתרת הקרן

      

         לקרןוספות ת

      ור: ים עבובד עסיקים ומע לים ממ דמי גמו 

 81,253 23,090 21,149 62,649 58,636 ה מקיפ פנסיה 

      

 1,620,680 534,039 119,155 1,395,902 35,493 ח הדו תלתקופ  תעודף הכנסו

      

 1,701,933 557,129 140,304 1,458,551 94,129   לקרן סה"כ תוספות

      

  ולאחרים םיתשלומים לגימלא

     ברות והע

 

 ( 345,804) (87,641) (93,365) ( 257,049) ( 275,404) ים ושאירים נכ  לגימלאים

 (17,231) ( 6,159) ( 4,567) (13,725) (10,603) ים שפרשו החזרים לעמית

 ( 5,561) ( 1,632) ( 565) ( 3,943) ( 2,901) ה שנ 35מענק מעל  

      

 ( 368,596) (95,432) (98,497) ( 274,717) ( 288,908) רותהעב ו םלומיסה"כ תש
      
      

 11,569,239 11,419,736 11,374,460 11,419,736 11,374,460 יתרת הקרן לסוף התקופה 

      

 

 

 

 

 

 

 

 וחות הכספיים.תי נפרד מהדווים חלק בלמצורפים מההביאורים ה

 

 

 

 



 ם בדים דתיי לעות ו ימלאעד גגיל
 קרן פנסיה ותיקה

 2020  ספטמברב 30ליום  וחות הכספייםביאורים לד
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 םייתמהו ואירועיםלי כל - 1ר אובי

 

 כללי א. 

חודשים    השול שו  תשעה של    ות , ולתקופ 2020  ספטמברב  30כו במתכונת מתומצתת ליום  אלה נער  ת כספייםו חדו

 ם"(.  בינייכספיים  "דוחות - באותו תאריך )להלן  ושהסתיימ

יימה  הסת ולשנה ש  2019בדצמבר    31ל הקרן ליום  ם השנתיים שוחות הכספייה בהקשר לדין בדוחות אל לעי יש  

 (. שנתיים" "הדוחות הכספיים ה  -להלן ליהם )ר נלוו א ש אביאורים ך ולי רא תתו באו

 

 ילות הקרןעפ ב.

ירים.  יקנה, נכות  ושאפנסיית ז   כולל:י מקיף הוח פנסיונ גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את עמיתיה בביט

  י ת )למעט עמי  1995  ר נואבי  1יום  ל מ מסוג זה החלת עמיתים חדשים  לקרנות  נה נאסרה קב הוראות הממו לפי  

ה  שהצתקופת  לקביניים  ברנות  טרפו  יהפנסיה  בהסדר    1995ס  רמ  -נואר  תקופת  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 התחיקתי(. 

 נהלת. המהחברה מנות ע"י הקרן מנוהלת בנא

 

 טחוןהבי  תכריי וקטוארון אגירע .ג

   .תיהשנ  וחדה  ך, נכון לתארימאזן אקטוארי לקרן ך ער ימדי שנה י הפנסיה, קרן  על פי תקנון

רות ועתידיות(, תהא  ייבויות הקרן )צבו ח תמסך ה  4%לה על  היה והמאזן האקטוארי יצביע על עודף בשיעור העו 

להג רשאית  המנהלת  זכויוהחברה  לחברי  דיל  הולפנסיונר הקרן  ת  שיעור  בגין  על  ים  העולה    3%עודף 

   ובכתב של הממונה. ות וזאת אם ניתן לכך אישור מראשחייבוי מההת

קטין  )צבורות ועתידיות(, ת  תחייבויות הקרןמסך ה  5%אקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על  אזן המה וה  יה

   עור הגירעון.במלוא שי ונריםם והפנסיות העמיתיהחברה המנהלת באישור הממונה את זכוי 

ת(, במשך  עתידיוו   תורו מסך התחייבויות הקרן )צב  3%העולה על    ביע על גירעון בשיעורה והמאזן האקטוארי יציה

באיש  3 המנהלת  החברה  תקטין  רצופות,  זשנים  את  הממונה  והפנסיונר   יותו כור  שיעור  העמיתים  במלוא  ים 

   הגירעון.

ן גירעון  י גם בג  יונריםת המשולמות לפנס יתים ואת הפנסיו כויות העמ את ז  הקטיןת לתהא רשאי  החברה המנהלת

ועתידיות(, ובלבד שניתן לכך אישור הממונה בכתב    צבורות)  ןהקר מסך התחייבויות    5%אקטוארי שאינו עולה על  

 מראש. ו

  31.12.2019ליום  יה  קרן הפנס  לדוח הכספי שלנכון    . גירעון נעשה בהתאם להוראות הממונהף או הדו חישוב הע

  ל ש  מצויה הקרן בגירעון אקטוארי  ,כספי זה. נכון לדוח  חייבויותיהמהת  4.7%-רי של כאקטוארעון  י הקרן בג  ההיית

   התחייבויותיה.מ  8.7%  -של כ ירעון אקטוארי בגיתה מת רבעון קודם בו הקרן ה, לעומהתחייבויותיה  6.3% -כ

 

ות שאינן  קיות   סיהנן לקרנות פ כרית ביטחו טוח( בעניין "נסיים )בי רותים פינתוקן חוק הפיקוח על שי  2017בשנת  

לקרן    פשר החוק להעביר יות העמיתים, מא על זכו  ם בעקום הריביתת השינוייהשפע  ה למתן את דר". במטרבהס

כס בהסדר  שאינה  המדותיקה  מתקציב  בק  הביטחון"(כרית  ")  נהי פים  גירעון  של  ההפסדים  במקרה  ובגובה  רן 

מיריד הנוב הריבית  עים  מתחת  הסיכון    חסרתת  של  במשק  ערכ   תוזא ,  4%לריבית  שהקרן  שיכל  שני  נויים  כה 

 מן:  כדלק הי התחייבויות חיתלהפבמטרה  נונה בתק

, כפי  2004  –  תשס"דה   הישר בוע בחוק גיל פ, בהדרגה, עד הגעה לגיל הק ת זקנההזכאות לקצב העלאת גיל   .1

מ האמושיהיה  למרות  לעת.  הממועת  לעיל,  לר  רשאי  שלאח  אשר נה  כך  תקנונה,  את  לתקן  שגיל  לקרן  ר 

הועלההזכ הקבחוק,  ש ישה  רפ   יל לג  אות  למי  צ יתוגדל  גילה שבה  לו  לה  ועלה  לכך  בכ  קצבה, זכאות  פוף 

 הקרן.   באמצעות הפחתת התחייבויות אחרות של  תמומן להשההגד

 שנים(.   4וך )בהדרגה ת 1.75%יעור קרן בש לום שמשלמת התש  כלמהפחתה   .2

 

קרן פנסיה שלא תיקנה את תקנונה עד סוף שנת  מ,  ההון, כפי שנמסרה להנהלת גילעדשות שוק  י עמדת רפ  על

בו  שיעור שנדרש גם שהפחתת ההתחייבויות של הקרן כתוצאה מהשינויים האמורים יהיה ב,  )כמו גילעד(  2012

י חישובי אקטואר  פ  על  .2011שנת  מבוצעים התיקונים על מאזן הקרן להיו  התחייבויות הקרן, אילו    מופחתותהיו  

 בהתחייבויות.  5.1%-חתה של כהפמדובר ב לגבי גילעד  -הקרן

הביטחון  תקרת   בחוקכרית  הינה  גיל  לגבי   הקבועה  דצמבר    520עד  מדד  לעומת  הצמדה  בתוספת  ש"ח  מיליון 

ריביובתוספ   2011 שיעו שבת  תי שנ ת  ת  התיקו  3.48%ל  ר  בוצעו  שבה  הקרןמהשנה  בתקנון  בנוסנים  הסי.  וע  ף 

   .קרןיות הייבו מהתח  11.8%  לעלה עביטחון לא ימכרית ה 
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 (משך )ה יםרועים מהותיאיכללי ו - 1ר אובי

 

 )המשך( טחוןהבי  כריתו יקטוארון אגירע .ג

להצטרפות להסדר כרית הבטחון בתנאים    ת ההנהלה לפעולהחליט דירקטוריון הקרן להנחות א  28.7.2020ביום  

הקרן   )א(  מ  5.1%תפחית  הבאים:  שוויונית  הפחתה  באמצעות  הפנסיונרים  מהתחייבויותיה,  של  הזכויות  כל 

הפעילים גי  והמוקפאים   והעמיתים  הזכאות  )ב(  לח ל  בהתאם  ייקבע  מהקרן  זקנה  ואולם  לפנסיית  פרישה,  גיל  וק 

, באופן שיהיה זכאי לאותה פנסיה שהיה זכאי לה אלמלא העלאת גיל  השל הפרילה לו גילמי שהוע הפנסיה  תוגדל  

 כאמור(.   5.1%הפרישה )פחות  

 

גילעד  15.11.2020ביום   כאמור לעיל  תיקוניאת    אישרה האסיפה הכללית של  הנדרשים  ון  תיקון התקנ.  התקנון 

 . הממונה שור טעון אי

 

בטחון  ה וכרית  5.1%ב  יופחתו פנסיה  ת ה וי ושזכ , בהנחה 30.9.2020קרן ליום וארי של האקט  לדוחם אתבה

האקטוארי  , ועל כן הדוח 30.09.2020ה עולה על הגירעון ליום לקרן, השווי ההוגן של כרית הבטחון היאושר  ת

 על איזון.  היה מצביע 

 

 ל ובישראבעולם ונה הקור יף נגפשטות תה ד.

העסקית    עילותפה  עלישראל,  וב  םולע ברונה  הקו  נגיףהתפשטות    לשות  שפעההחלו    ,2020  רפברוא בחודש  

ועל שוקי מניות  בחברות רב  הכריז ארגון הבריאות העולמי על    2020במרץ    11ביום  ם.  ולי הע חב ברוסחורות  ות 

 מית.  כמגיפה עול הקורונה ף ינג

 

זה רבעון  הפ וקיהשו ,  במהלך  התנו  צבוהתיייננסיים  ם  שמא  ולהדג ה  תיותד מבחינת  ניירו חוו  וד  הערך  במחירי  ת 

   . של השנהון ראש העון ב רהך במהל

מת  ולע  0.4% -מיליארד שח, גידול של כ 11.4הינו   2020 ספטמברב  30ליום המנוהלים בקרן  היקף הנכסים 

שיעור  . 2019בר  בדצמ 31סים ליום  היקף הנכלעומת  1.7% -כן של  וקיטו  2020  יוניב  30ום הנכסים לי ף היק

   .7 ראו בימידע נוסף ראה ל . 0.49% הינו 2020 מברבספט 03עד ליום מתחילת השנה רוטו ב ת טבר המצ  שואההת

 

הדיווח תקופת  שינויים מה,  במהלך  חלו  בו לא  לעומת תקופה מקבילה    עמיתים מכספי הקרן  היקף משיכותתיים 

 . מאזןך הריתא שלאחר   הופבתק  וכןתקד אש

 

  ד 1ביאור  ראה    -ורונה ת נגיף הקטועם התפשת להתמודדות  ל רה המנהשל החבולית  התפע בקשר עם ההיערכות  

 הכספי של החברה המנהלת.  בדוח

 
 ומכירת משרדי החברה  הרכיש .  ה

ה משרדי  המנהלתכיום,  בנכס  חברה  הקרן  מצויים  נח"(  בבעלות  בבית  אשר)"המשרדים  תמורה    ,  ללא  הושכר 

על ידי    כם זה אושר . הס2011בשנת    ן ו החברה המנהלת והקרעברסגרת השינוי המבני שבמ,  נהלתלחברה המ

 .  בית המשפט המחוזי ן, ביטוח וחסכון ולית של גילעד וכן על ידי רשות שוק ההווהאסיפה הכל הדירקטוריון  

משרדים  קרן  התקשרה    4.8.2020ם  ביו לרכישת  בהסכם  הישוב"()"הגילעד  הכשרת  בבית    , זאת  .משרדים 

להחלטת  בה קבל  ,החברהשל  ריון  הדירקטו תאם  הב המלצת  ת  לאחר  וועדת  ההשקעות  זאתקורתיועדת  הן    , 

ם  י)נכס ששוויו הולך ופוחת( ולרכוש משרדים ששוויבבית נח יף למכור את המשרדים  דע לפיהם ם  משיקולים כלכליי

חלה  רן(  הלוקה של הבניין שבו מצויים המשרדים בבית נח )בניין שאינו בבעלות הק  מאחר שלאור מצבווהן    שביחי

 . שות, חניה, שירותים וכד'()בעיות נגי ירות שניתן לעמיתי הקרןפגיעה באיכות הש 

ות שוק  רש ל גילעד,  האסיפה הכללית שלמשרדים בבית הכשרת הישוב טעונים אישור של  העברת משרדי החברה  

 . 2021 של שנתעון הראשון ביים להסתיים בסוף הרבנכס צפו ת ההתאמה. מלוא עבודוובית המשפט המחוזיההון 
 

 החשבונאית  יניותעיקרי המד - 2יאור ב

 

 דוחות הכספיים:יס לעריכת הבס א. 

ערו  ביניים  הכספיים  פ כים  הדוחות  כ על  עריכתוהדיווח    תאונהחשבולי  לי  לצורך  כס  כמתחייב  ביניים  דוחות  פיים 

שוק  שות  רעל  ה  ות הממונהתאם להוראבחשבונאות, ב  ישראלי לתקינהה   של המוסד  14ת  ם לתקן חשבונאובהתא

על    חוק הפיקוחובהתאם ל  1964-דופות גמל( התשכ" ולניהול ק ר  לאישו   כנסה )כלליםתאם לתקנות מס ה הון,  בה ה

 ו מכוחו.  ות שהותקנוהתקנ  2005 –התשס"ה  פות גמל(  ו)ק  נסייםפינ תיםשירו 

ושיטות    עיקרי  יושמוחההמדיניות החשבונאית  עבינ   פיים ות הכסבעריכת הדוח  ישוב אשר    לאלה אשרקביים  יים 

 . 2019מבר בדצ 31פיים ליום ריכת הדוחות הכסיושמו בע
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 )המשך( יניות החשבונאיתעיקרי המד  -       2יאור ב

 

 וההצמדה: פיןיחלי ה שער ב.

 רו. ן ושער החליפין של הדולר של ארה"ב והאי צרכל דד המחירים  להלן פרטים על מ

 

 המדד הידוע 

ין  ער החליפש
היציג של  

 הדולר 

  פיןישער החל
ג של  היצי

 האירו 

 בש"ח  "ח בש ת )*( נקודוב 

    

 4.026 3.441 100.2 2020  ספטמברב 30ם ליו

 .8053 3.482 .0101 2019  ספטמברב 30ליום 

 878.3 .4563 8.100 2019בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי 

    :ודשים שהסתיימהח תשעהלתקופה של  

 3.82 ( 43.0) ( 00.6) 2020 ספטמברב 30ביום  

 ( 11.34) ( 07.1)   00.5 2019 טמברספב 30ביום  

 

 :חודשים שהסתיימה שלושהפה של לתקו

   

   3.68    (720.)   00.1 2020 מברספטב 30ביום  

   (6.33)  (  2.36)   (0.69) 2019 ספטמברב 30ביום  

    

 ( 9.65) ( 7.79) 300. 2019ר בדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 . 100=   2018מוצע מ בסיסהמדד לפי )*( 

 

 ופת הביניים: תי תקעמי ג. 

מנהל מיוחד"  נה  ות להן לא מ וותיק ת פנסיה  קרנו"הוראות דיווח כספי ל  2006-3-3יה  לחוזר פנס  2לסעיף  בהתאם  

קרן לעמיתי תקופת  ה  ותיהתחייבו כל    מלא המפרט אתלהציג בבאור נפרד מאזן חשבונאי  יש    ,2006במרץ    8מיום  

האמורות.   יות גד ההתחייבודים כנ( ואת הנכסים העומ1995מרץ -ם ינוארשין בחודשהצטרפו לקר תים יניים )עמי הב

הצגת הנכסים במאזן   דיווח לענייןשנקבעה בהוראות ה ווחי למתכונת הד התאם ר יוצג בהאמוכמו כן נדרש שהמאזן 

 ה. מור בחוזר זם לאווח, ובהתאניין זה בהוראות הדילע ו עים שנקביאורפירוט כל הב   החשבונאי, לרבות

  

חלות  ינן  כיר בעמדתה לפיה דרישות אליה אלה  ההון, בבקשהשוק  ת  הקרו לרשופנתה    2010  קטובראוב  12ם  יוב

מעלי ר אה,  שאינן  ה וונ לחר  בין  לגביה,  שטיות  מכיוון  זכויותיתר  המקנה  וותיקה  קרן  הינה  אחיד  גילעד    בשיעור 

לכך כי היקף עמיתי    בנוסףו. זאת,  כזרישה ש הן לא חלה דלגביש  -מיוחד    תיקות להן מונה מנהלהו ת  ו מה לקרנ בדו

 הינו שולי וזניח. עד ביניים בגילקופת ה ת

 

  

לקר  8.11.2015יום  ב דו הוגש  ש" ן  ביקורת  בנושא  שוק הה  רשות מטעם    ערךנח  הדו"ח האקטוארי של הקרן.  ון, 

  ובין עמיתי ם  תיקיבין עמיתים ו   פרדהת הקרן ה יים ולכך שאין בדוחוינ הב   יא עמית לנוש ות בין היתר  ניתנה התייחס

 ופת הביניים כדלקמן: תק

 

מ"  החיהקרן  את  הביניים  שובפצלת  עמיתי  בין  הסיוע  לפי  של  המ ,  ובין    תאיםהנוסח  לפי  מית עלהם,  רגילים  ים 

 -וכןף ע"י הקרן" יין של קבלת סיוע עוד להם. לכן, אין ענסח המתאים  הנו

 

דע הקיים אין אפשרות  במים בתקנות.  יהלגב   תאם למחוייבותת בה ים מחושבטוארית לעמיתי הביניאקת הו "החב

הוא הפער בין ערך  יד  חשל דו"ח א  ההשפעגילים. היתים רדוייק בין עמיתי הביניים ועמ ן מהנכסים באופצל את  לפ

ה של  ונוכחי  ותיקים  לעמיתים  סיוע  לפי  הישיר  הנוסיוע  הערך  הבינל   שירילסיוע  כחי  בין  לעמיתי  סיוע  יים.  פי 

 ". "ח ון שמילי 5היא רק  פעה ההש

 

 יין. בענעולת תיקון לכל פ מור לעיל הקרן לא נדרשהלא בהמשך
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 ה סיס הצמדב נכסים לפי - 3יאור ב

 

 רכב:הה

 למדד ים דצמו 
במט"ח או  

 דה לו בהצמ
  ללא תנאי
 סה"כ  הצמדה 

 ח אלפי ש" ח אלפי ש" אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     2020 ספטמברב 30ליום 

     

     ף רכוש שוט 

 152,318 145,937 6,381 - ומנים מזמזומנים ושווי 

 105,371 105,371 - - וחייבים אחרים יוע ממשלתי  ס

     

     עות השק

     יירות ערך שאינם סחירים נ

 4,425,536 - - 4,425,536 ממשלתיות  עדות ות חוב מיואגר

 245,133 31,840 6,920 206,373 אגרות חוב קונצרניות 

 779,121 240,140 538,981 -   אחריםרות ערך וניי מניות  

     

     ניירות ערך סחירים 

 3,526,729 3,587  233,400 3,289,742 ממשלתיות  אגרות חוב 

 730,984 100,992 10,578 619,414 צרניות אגרות חוב קונ

 1,024,694 446,749 577,945 - אחרים  יירות ערךונ מניות  

     

 396,290 258,286 - 138,004 ות וואוהלפיקדונות 

     

 19,153 19,153 - - קרקעין ורכוש קבוע מ

     

 11,405,329 1,352,055 1,374,205 8,679,069 הנכסים  סך כל

     

     9201ר  מבבדצ 31ליום 

     

     טף רכוש שו
     

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

 136,421 136,421 - - אחרים  יביםלתי וחי סיוע ממש 

     

     השקעות 
     

     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,491,759 - - 4,491,759 שלתיות דות ממיועב מאגרות חו

 227,382 - - 227,382 ניות אגרות חוב קונצר

 697,023 224,532 472,491 - רים ך אחרות ערניות וניי מ

     

     ירים ניירות ערך סח

 3,077,121 3,564 - 3,073,557 רות חוב ממשלתיות אג

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

 1,442,501 614,289 776,783 51,429 חרים א ךער ות וניירותמני 

     

 441,014  281,379 - 159,635 ואות נות והלופיקדו

     

 7,097 7,097 - - ין ורכוש קבוע מקרקע

     

 11,599,831 1,756,895 1,275,678 8,567,258 סך כל הנכסים 
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 סיוניות נות פהתחייבוי - 4ביאור 

 

 :ידישלתי עתיוע ממ ס . א

 בדצמבר  31ליום  ספטמבר ב 30ם ליו 

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

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  ש"ח  אלפי 

 מבוקר בלתי מבוקר  

מתשלומי הסיוע    ויותות צפ הערך הנוכחי של הכנסות עתידי 

 2,587,660 2,469,415 2,523,792 ן ישיר לקרלתי ה שמהמ

    

  אג"ח מיועדות מסוג צעותבאמ   דסבסושל ה הערך הנוכחי  

 200,898     166,082           237,003 שהקרן צפויה לרכוש בעתיד ד" "ער 

    

של האג"ח המיועדות  שבונאי הח הפרש בין ה"שווי ההוגן" ה  

 1,517,545 1,489,971 1,456,189 אם  ן המתורכ ן עתאריך הדוח לבי רן ב שבידי הק

    

  שבונאיחה וב שחירי לבין הההפרש בין החישוב האקטוא  

 285,573 238,583 337,279   )*(גןשבידי הקרן לשווי ההו דות יועמבהתאמת שיערוך אג"ח 

 4,591,676 4,364,051 4,554,263 ידי לקרןכל הסיוע הממשלתי העתסך ה  

    

 .  2006-3-3לחוזר   1וארי מחושב על פי הכללים המפורטים בנספח במאזן האקט יממשלת סיוע הה גובה )*( 

  ערוךלש  יצועהב  ג"ח מיועדות בהוראות וך אלשער   סותייחהוראות המתהחשבונאי קיימות    ןהמאזלצורך חישוב         

  2013-9-22ם  חוזר גופים מוסדייוקף  שר מפרסמת החברה המצטטת מעת לעת מתלא סחירים אנכסי חוב  

בקוד  רשא )שער  שולב  הרגולציה  חלק  5קס  פרק  2,  החישובים  1,  שני  ל (.  בהכרח  אוצתומובילים  שאינן  ת 

   .זהות

 

 :קטואריעון אגירו תת הפנסיוניוההתחייבויו ב.

ע  הדוח פהאקטוארי  הפנמוציו  ל  ההתחייבויות  מר   הגירעוןו  סיוניות גות  ידי  על  נערך  אורזיצר  ישע  האקטוארי  יהו 

חיצאקטוא כ  המשמש הקרן.   ני ו ר  הערך  של  את  מייצגת  במאזן  המוצגת  האקטוארית  ש  ההתחייבות  ל  המהוון 

ופדיו תהה פנסיה  לתשלומי  הז חייבויות,  ל כן  בעתיד,  פעילל   , ריםיונפנס ויות  ו עמיתים  לים  פעי תי  בל  עמיתיםלים 

  ו ונכלל  ובשי שחודי כפ תיעהישיר והעקיף, ה  ,לתיממש הסיוע  העתידיים והגמולים  ה דמי    הוון שלובניכוי הערך המ

 דוח האקטוארי של הקרן.  ב

  2019בדצמבר    31יום  וך מ עדיין נמאך    30.6.2020  -המעט מאז    עלה   2020  בספטמבר  30וקטור הריביות ליום  

ית  הינה חיוב   מתחילת השנהן  ת הקר תשוא   .מתחילת השנה  ₪  מיליון  614  -כשל    ארי קטוירעון האג גידול ביא לוהב

   .₪מיליון  27 -ארי של כן האקטועו יר ג הביאה לקיטון בו

 לו. ם א צפוי שתהיה לכך השפעה מהותית על נתונישמעותית, מישתנו קרן  השואות תו  א/ואם וככל שריבית ההיוון  

 . ג 1 ביאורם ראו ג ארי גירעון האקטוה שללכות ל ההש ע
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 ת ים( מהשקעו)הפסדסות הכנ - 5ביאור  

 

 כב:הרה

 לשנה  שלושה של  לתקופה  תשעה של  לתקופה 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  ימה ם שהסתידשיחו 

 צמבר בד 31ום בי ספטמבר ב 30ביום  ספטמבר ב 30ביום  

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

 ח "ש אלפי  "ח י ש אלפ ח י ש"אלפ אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר ר בלתי מבוק וקר בלתי מב 

      סחיריםערך שאינם  ניירותמ

 666,030 262,265 (15,095) 608,143 30,032 ת "ח מיועדות ממשלתיו מאג

 30,138 5,987 1,958 28,262 ( 1,778) קונצרניות מאגרות חוב 

 7,450 2,756 11,075 ( 1,034) 27,507 יירות ערך אחרים ונ   ממניות

 55,761 635,371 (2,062 ) 271,008 703,618 

      חיריםות ערך סירימנ

 498,296 198,160 ( 5,456) 453,905 ( 1,032) רות חוב ממשלתיות מאג

 53,686 11,392 23,945 52,648 (24,193) מאגרות חוב קונצרניות 

 233,545 20,706 69,323 158,500 (76,939) אחרים רות ערך ניות וניי ממ

 (102,164 ) 665,053 87,812 230,258 785,527 

      ותוהלווא ותקדונמפ

 177 (75) (6) 222 ( 141) פקדונות בבנקים מ

 24,258 6,450 5,239 20,232 4,807 לאחרים  מהלוואות

 4,666 20,454 5,233 6,375 24,435 

      

      ממקרקעין 

 (22) (3) (4) (10) (16) אות דמי שכירות בניכוי הוצ

 ( 470) - - - - ערך  ירידת 

 (16) (10) (4) (3) (492 ) 
      
 (41,753) 1,320,868 90,979 507,638 1,513,088 

      

 

 מי ניהולד - 6ביאור 

ת דירקטוריון החברה  ם להחלטכל חודש יהיו בהתאלגבות ב ת  מנהל ההחברה    דמי הניהול שרשאית  תקנון הקרןבהתאם ל 

 החודש האמור.  האחרון של ם ום העסקייב הקרן  יכס נ  מסך 0.25%  -מ 12 -א יעלו על החלק הבד שלובל   המנהלת

 ש"ח(.  מיליון  22.8 -אשתקד) ש"ח מיליון 24.2ך  הינם בס 2020וריון לשנת  הדירקטל ידי רו ע שאושהניהול מי ד

החברה   החליט   31.12.2019  יום ב חישוב  לעדכ   דירקטוריון  מנגנון  את  לקן  הניהול  דמי  הפנסיה  החזר  שה כפרן  וחלט  י 

של הרבעון השלישי, ככל שיוותר    םמעתה ואילך, בהתאם לדוחות הכספייכך ש  ,29.11.2018ן מיום  ו ריטודירקבישיבת ה

לסוף חודש  זאת עד  ,  ן הפנסיהקר   בון לחש  , דףו עהמ   90%יועברו עד    ול שנגבו, ף מדמי הניה דו הלת ערה המנבון החבבחש

שבסוף הרבעון    יםמיתרת העודפ  ש''ח  ליוןי מ  1.5  שארו עדיי של החברה המנהלת    כך שבחשבון העודפיםינואר העוקב,  

   השלישי.
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 תשואת הקרן - 7אור בי

מחושבת הקרן  משנת    תשואת  החל  חודש  עלנוס  פי-על  1998מדי  שנקבעה  מ-חה  האר שידי  ההון  גא  -צר  וד  שוק  ף 

 . 1999ודש אפריל  מחקרן פנסיה ותיקה" וארי לואקט  פית דיווח כסב"הוראו 

 

 י סעיפי ההכנסה העיקריים. פ -על התשואה למרכיביה קהלמטרת בהירות חול

 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה  תשעה פה של תקול 
 מה שהסתיי חודשים שהסתיימה  סתיימה חודשים שה 

 
 בדצמבר  31ום בי ספטמבר ב 30ם ובי מבר ספטב 30ביום 

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

 מבוקר בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי 

      

 15.12%   4.65% 0.83%   13.12% ( 0.34)% מהשקעות 

 1.16% 0.29% 0.29% 0.86% 0.83% ישיר   לתיסיוע ממשמ

 16.28%   4.94% 1.12% 13.98% 0.49% שואה כוללת נומינלית ברוטו ת

      

 0.20% 0.05% 0.05% 0.16% 0.16% ון וצאות כאחוז מהה ה

 16.05%   4.89% 1.07% 13.80% 0.33% לת נומינלית נטו כול תשואה 

      

 ן צרכהמחירים למדד השינוי בשיעור 

 ( 0.69)% 0.10%   0.50% ( 0.60)% הידוע(  המדד)לפי 

 

0.30% 

      

 15.70%   5.62%  0.97%   13.23% 0.93% יאלית נטו לת רתשואה כול 

 

   

 יבויות תלויות והתקשרויותהתחי - 8ר ביאו

 

  :לויותת תתביעו א. 

 

 ד הקרן:  ג כניעות משפטיות  תב .1

הקרן    ות לוית ,  2020  ספטמבר ב  30בתאריך   של  כנגד  בנושא  משפטיות  תביעות  גמולים  שתי  דמי  פדיון 

 .  קצבת שאריםו

ו  סיכויי,  קרןשל ה  המשפטיים בהתאם לחוות הדעת של יועציה   התביעה  אחת התביעות הינם נמוכים מאוד 

ן הכספיות  תיה שלכו כל מקרה נראה כי הב  .להעריך את סיכוי התביעה דם ולכן קשה  השנייה הינה בשלב מוק

 מיליון ש"ח.  0.4 -בכידי ההנהלה מוערכת על החשיפה  עותיות. על הקרן אינן משמתביעות אלה של 

 

 : לעדגי עלים נגד מבטחקוריצקי  ל פס"דיות שר אפש השלכות .2

  8692/11"צ  גב ובדה  ן הארצי לעבו הדייצקי נ' בית  ורק  2944/10ימוקים שניתנו בפסק הדין שבבג"צ  כח הנ לנו

  הרי  , בקשר להסכמי רציפות זכויות,(13.10.2015ם  הממונה על הגמלאות )מיו  -נ' מדינת ישראל  ר  ליזגוה  ח

לא  שע הדין  שפסק  אף  המשנגד  כ   ניתןל  היועצים  לדעת  שלהחברה,  על  קיימו החברה,    פטיים  השלכות  ת 

שזכויות לעמיתים  בקשר  מח ה  םיההקרן  הסכושב פנסיוניות  פי  על  שהמדינה י צהרמי  ות    ה( סיקע)כמ  פות 

 והחברה צד להם.  

נכלל  בדוחות אלה  אקהתחייבו ה  כספיים  ל ת  שעלולות  השלכות  בגין  מפנטוארית  הנ"ל.בוע  הדין    לגבי   סק 

על כוהשל רציפו  ת  להסכמי  בקשר  אחרים  הקרן  הת  עם  היועצים    מדינהשלא  לדעת  להם,  צד  שהחברה 

   .ליון ש"חמי   6.6 -כב ה ההנהלל ידי ע  תרכמעושרי. החשיפה אפ  חברה, הסיכוןה ל ש המשפטיים

 ין סכומים אלה. גהתחייבות ב ה  בדוחות כספיים אלה לא נכלל

 

 :התקשרויות ב.

 . ש"חמיליון  1,451מסוימות בהיקף של   השקעה רנותלהשקיע בק  התחייבה גילעד

 

 . "חש  ןמיליו 968-רנות אלו כקעו בקהוש  הדוח יךלתאר  עד


