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 לעמיתי רואה החשבון המבקר סקירה של  דוח
 מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג

 
 וא במ
 

  2020  ביוני  30ליום    י התמצית  המאזן"הקרן"), הכולל את    –של גילעד גמלאות לעובדים דתיים (להלן    המצורף  מידע הכספיסקרנו את ה
ו  של  ות ואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה, לתקופ  באותו תאריך.    ושלושה חודשים שהסתיימ שישה 

של המוסד הישראלי    14בהתאם לתקן חשבונאות    אלה ת ביניים  ולתקופ צגה של מידע כספי  ראים לעריכה ולההדירקטוריון וההנהלה אח
פנסיה   קרנות  לגבי  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על רשות  להוראות הממונה  בהתאם  ביניים",  לתקופות  כספי  "דיווח  לתקינה בחשבונאות 

-ים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"דנות מס הכנסה (כלל נה") ובהתאם לתק"הנחיות הממו  –ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד (להלן  
 בהתבסס על סקירתנו. אלה  ת בינייםו "התקנות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ –(להלן   1964

 
 היקף הסקירה 

 
סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  "   2410  (ישראל)  ערכנו  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  כשל  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  האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מ

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 שהמידבהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם  

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

 הדגש עניין פסקת 
ידה והמאזן האקטוארי, לתום השנה, יצביע על גירעון בשיעור  ולאפשרות שבמ   הקרן  שלבדבר הגרעון האקטוארי    ב4  -ו  ג1ביאור  ב  לאמור

להקטין    , על פי תקנון הקרן, מסך התחייבויות הקרן (צבורות ועתידיות), לפי תחשיב אקטוארי, תידרש החברה המנהלת  5%העולה על  
 . שיעור הגירעון לאישורו, את זכויות העמיתים והפנסיונרים במלוא בהתאם לדרישות הממונה על שוק ההון, ובכפוף 

 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 
 

 2020  ,טוגוסבא 31, אביב-תל
 

 
 
 



4 

 

 
 

 יים גילעד גימלאות לעובדים דת
 ותיקהקרן פנסיה 

 מאזנים
 בדצמבר  31ליום  ביוני 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  ביאור 

    3 נכסים
     רכוש שוטף 
 400,625 375,679  241,786  זומנים מ וימזומנים ושו
 127,400   176,094  189,274  תי ישיר שוטף סיוע ממשל

 9,021 10,687  13,246  ה חייבים אחרים ויתרות חוב
  444,306  562,460 537,046 

     השקעות 
 5,416,164 4,944,912  5,432,714  ניירות ערך שאינם סחירים 

 5,198,510 5,010,655  5,073,704  ניירות ערך סחירים 
 441,014 459,811  406,148  והלוואות   פיקדונות
 7,070 7,540  7,070  מקרקעין 

  10,919,636  10,422,918 11,062,758 
     

 27 33  22  רכוש קבוע  
     
  11,363,964  10,985,411   11,599,831 
     

     התחייבויות 
 25,354 24,746  24,187  קצבאות לתשלום 

 5,238 2,626  7,124  ת שוטפות אחרות ויוייבהתח
  31,311  27,372   30,592 

    4 התחייבויות פנסיוניות 
     התחייבויות צבורות

 6,616,298 5,947,314  6,861,710  לפנסיונרים 
 5,492,918 5,023,600  5,727,255  למבוטחים פעילים 

 1,465,382 1,284,884  1,489,584  ים עיל לא פלמבוטחים  
  14,078,549  12,255,798 13,574,598 

     התחייבויות עתידיות 
 2,931,245 2,696,976  3,031,244  התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד 

 ) 662,272( ) 685,331(  ) 620,458(  ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד  -פחות 
ג  ח מיועדות מסוצעות אג" י של הסבסוד באמרך נוכח ע - פחות
 ) 200,898( ) 169,307(  ) 197,945(  " שהקרן צפויה לרכוש בעתיד "ערד

  החישוב החשבונאירי לבין  הפרש בין החישוב האקטוא -פחות 
 ) 285,573( ) 180,751(  ) 309,359(  לשווי ההוגן   שבידי הקרןבהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות 

  1,903,482  1,661,587 1,782,502 
     י ישיר ממשלתסיוע 

  יוע הס  מתשלומי צפויותות עתידיות  נסערך נוכחי של הכ 
 )2,587,660( )2,438,716( )2,427,802(  הממשלתי הישיר לקרן 

  )524,320 ( )777,129 ( )805,158 ( 
     

 )1,200,201( ) 520,630(  )2,221,576(  אקטואריגרעון 
     

 11,569,239 10,958,039  11,332,653  סך הכל התחייבויות פנסיוניות 
     
  11,363,964  10,985,411 11,599,831 
     
 

 .ק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםם חלווימה םהמצורפי הביאורים
 
  

    2020באוגוסט   31      
 , רו"ח רם -לילך לב  י ערמונ יואב שאול יהלום תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנהלת אגף כספים מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 ובדים דתיים ת לעגימלאו גילעד  

 קהיותקרן פנסיה 
 דוחות הכנסות והוצאות 

 
 
 לשנה  ושה שלשל   לתקופה לתקופה של שישה  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 צמבר בד 31ביום  ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  
 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                                              

       הכנסות (הפסדים)
       מרכוש שוטף 

 2,077 )81( ) 235(   )637( ) 741(  ממזומנים ושווי מזומנים 
 113 -     2  92  21  מחייבים וזכאים נטו 

  )720 ( )545 ( )233 ( )81( 2,190 
       

      5 ות מהשקע
 703,618 170,707 194,239 364,363  57,823  ם ם סחירימניירות ערך שאינ

 785,527 146,525 210,444 434,795  ) 189,976(  מניירות ערך סחירים 
 24,435 8,269 5,787   14,079  ) 567(  מפקדונות והלוואות 

 )492(      )4( )8( )7( )12(  ממקרקעין  
  )132,732 (  813,230 410,462 325,497 1,513,088 
       

 127,400 31,016 31,736    60,882  61,874  שיר לתי ישמ ע מסיו
       
       

 1,642,678 356,432 441,965 873,567  )71,578(  ם)כנסות (הפסדיסך כל הה
       

       הוצאות 
 21,709 5,710 6,040 11,420  12,079 6 הלת נלחברה המ  דמי ניהול 

 278 278 - 278  -  ודים ת אב חובו 
 11 3 2 6  5  פחת רכוש קבוע 

 21,998 5,991 6,042 11,704  12,084  סך כל ההוצאות 
       

)  הוצאות( עודף הכנסות
 861,863  )83,662(  ת הדוחלתקופ

 
435,923 

 
350,441 1,620,680 

       
 
 
 
 

 ם.ווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייהמהמצורפים ורים יאהב
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 

 ותיקהקרן פנסיה 
 דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

 
 
 
 לשנה  לתקופה של שלושה  ה שישל  פה שלתקו 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 מבר בדצ  31ם ויב יונבי 30ביום  ביוני 30ם ביו 
 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  "ח י ש אלפ 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
      

 10,235,902 10,676,260  10,971,781 10,235,902  11,569,239 תקופה לתחילת ה יתרת הקרן
      

         לקרןת) יעו(גרוספות ת
      ים עבור: ובד עסיקים ומע לים ממ דמי גמו 

 81,253 20,176  18,648 39,559  37,487 פנסיה מקיפה 
      

 1,620,680 350,441  435,923 861,863  )83,662( ח הדו ת לתקופ(הוצאות)  עודף הכנסות
      

 1,701,933 370,617  454,571 901,422  )46,175(   לקרן (גריעות) סה"כ תוספות
      

  ולאחרים םיתשלומים לגימלא
     ברות והע

 

 ) 345,804( )85,297( )91,114( ) 169,408( ) 182,039( ים ושאירים לגימלאים נכ 
 )17,231( ) 2,680( ) 2,061( ) 7,566( ) 6,036( החזרים לעמיתים שפרשו 

 ) 5,561( ) 861( ) 524( ) 2,311( ) 2,336( שנה  35מענק מעל  
      

 ) 368,596( )88,838( )93,699( ) 179,285( ) 190,411( רותהעב ו םלומיסה"כ תש
      
      

 11,569,239 10,958,039  11,332,653 10,958,039  11,332,653 יתרת הקרן לסוף התקופה 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 ווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מה
 
 
 
 



 ם בדים דתיי לעות ו עד גימלאגיל
 קרן פנסיה ותיקה

 2020ביוני  30ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
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 םייתמהו ואירועיםלי כל - 1ר אובי
 

 כללי א. 
כספייםו חדו נער  ת  ליום  אלה  מתומצתת  במתכונת  ולתקופ2020  יונ בי   30כו  חודשים    השול שושישה  של    ות, 

 ם").  "דוחות כספיים ביניי -באותו תאריך (להלן   ושהסתיימ
יימה  הסת ולשנה ש  2019בדצמבר    31וחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום  ין בדוחות אלה בהקשר לדלעי יש  
 ). "הדוחות הכספיים השנתיים"   -להלן ליהם (ר נלוו א ש אביאורים ך ולי רא תתו באו

 
 פעילות הקרן ב.

יקנה, נכות  ושאירים.  פנסיית ז   גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את עמיתיה בביטוח פנסיוני מקיף הכולל:
  י ת (למעט עמי  1995  ר נואבי  1יום  ל מ מסוג זה החהוראות הממונה נאסרה קבלת עמיתים חדשים  לקרנות  לפי  

ה  שהצתקופת  לקביניים  ירנות  טרפו  בתקופת  בהסדר    1995מרס    -נואר  הפנסיה  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 
 התחיקתי). 

 הקרן מנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלת. 
 

 טחוןהבי  כריתי וקטוארון אגירע .ג
   .תיהשנ  וחדה  ך, נכון לתארימאזן אקטוארי לקרן ך ער ימדי שנה י הפנסיה, קרן על פי תקנון 

רות ועתידיות), תהא  מסך התחייבויות הקרן (צבו   4%היה והמאזן האקטוארי יצביע על עודף בשיעור העולה על  
הקרן   לחברי  זכויות  להגדיל  רשאית  המנהלת  על  ולפנסיונר החברה  העולה  העודף  שיעור  בגין    3%ים 

   ובכתב של הממונה. מההתחייבויות וזאת אם ניתן לכך אישור מראש
קטין  מסך התחייבויות הקרן (צבורות ועתידיות), ת  5%אקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על  אזן המה וה  יה

   עור הגירעון.במלוא שי החברה המנהלת באישור הממונה את זכויות העמיתים והפנסיונרים
ת), במשך  עתידיוו   תורו מסך התחייבויות הקרן (צב  3%היה והמאזן האקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על  

זכויות  3 את  הממונה  באישור  המנהלת  החברה  תקטין  רצופות,  והפנסיונר   שנים  שיעור  העמיתים  במלוא  ים 
   הגירעון.

ן גירעון  יתים ואת הפנסיות המשולמות לפנסיונרים גם בגי כויות העמ החברה המנהלת תהא רשאית להקטין את ז
ועתידיות), ובלבד שניתן לכך אישור הממונה בכתב    צבורות(  ןהקר מסך התחייבויות    5%אקטוארי שאינו עולה על  

 ומראש. 
  31.12.2019ליום  לדוח הכספי של קרן הפנסיה  נכון    . חישוב העודף או הגירעון נעשה בהתאם להוראות הממונה

  ל ש   מצויה הקרן בגירעון אקטוארי  ,כספי זה. נכון לדוח  מהתחייבויותיה  4.7%-רעון אקטוארי של כי הקרן בגה  הית
 מהתחייבויותיה.   8.7% -כ
 

ות שאינן  קיות   סיהנן לקרנות פ כרית ביטחו תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) בעניין "  2017בשנת  
יות העמיתים, מאפשר החוק להעביר  לקרן  על זכו  ם בעקום הריביתת השינוייה למתן את השפעדר". במטרבהס

המדי  מתקציב  כספים  בהסדר  שאינה  בק  הביטחון")כרית  "(  נהותיקה  גירעון  של  ההפסדים  במקרה  ובגובה  רן 
הסיכון   חסרת  הריבית  מירידת  מתחת  הנובעים  של  במשק  ערכ   תוזא ,  4%לריבית  שהקרן  שיכל  שני  נויים  כה 

 מן:  יה כדלקהתחייבויות חיתלהפבמטרה  בתקנונה 
, כפי  2004  –  תשס"דה   ה, בהדרגה, עד הגעה לגיל הקבוע בחוק גיל פרישת זקנההזכאות לקצב העלאת גיל   .1

מ האמושיהיה  למרות  לעת.  שלאחעת  כך  תקנונה,  את  לתקן  לקרן  לאשר  רשאי  הממונה  לעיל,  שגיל  ר  ר 
הועלההזכ הקבחוק,  ש ישה  רפ   יל לג  אות  למי  צ יתוגדל  גילה שבה  לו  לקצבה, ה  ועלה  לכך  בכ  זכאות  פוף 

 באמצעות הפחתת התחייבויות אחרות של הקרן.   תמומן שההגדלה
 שנים).   4וך (בהדרגה ת 1.75%יעור קרן בש לום שמשלמת התש  הפחתה מכל .2

 
שנת   סוף  עד  תקנונה  את  תיקנה  שלא  פנסיה  גילעד)  2012קרן  לתקן(כמו  נדרשת  תקנונה  ,    באופן   את 

אותה שנה את שני  ילו ביצעה בא  2011תות בשנת  שהיו צריכות להיות מופח  ותו שיעוריה יופחתו בא ת ו יבו יי חתשה
 לקבלת אישור הממונה.  ףו פהתיקונים כאמור ובכ 

הביטחון  תקרת   בחוקכרית  הינה  גיל  לגבי   הקבועה  דצמבר    520עד  מדד  לעומת  הצמדה  בתוספת  ש"ח  מיליון 
ריבית    2011 של  בשיעו ת  תי שנ ובתוספת  הקרן  3.48%ר  בתקנון  התיקונים  בוצעו  שבה  הסימהשנה  בנוסף  וע  . 

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

 (המשך) טחוןהבי  כריתי וקטוארון אגירע .ג
  ן קנותשות שוק ההון על נוסח תיקוני  עם ר  לדוןהנהלת החברה  והסמיך את    דירקטוריוןהר  איש   28.7.2020ם  ביו

 סיס העקרונות הבאים: ר כרית הבטחון על בד להס  טרפותרך הצאשר יידרשו לצו הקרן
ר  .1 תש   ית ב חוהפחתה  הפנסיהשל  פעילים  לומי  ועמיתים  (פנסיונרים  העמיתים     ) ומוקפאים  לכל 

   .5.1%של 
בתקנו  .2 הפרישה  הפרישגיל  גיל  יהיה  פרישהן  גיל  חוק  פי  על  ללא  ה  הפנסיה,  בגובה  מקבל    פגיעה  שהיה 

 . )5.1%נכון להיום (למעט ההפחתה הרוחבית של   ,ישההפר  גיל העלאתהעמית הפורש, כתוצאה מ
 

בתקנון  כאמור לטיוטת השינויים    סות רשות שוק ההוןתייחלה הקבהת טרםריכת הדוחות הכספיים, מועד על  נכון
 . קרן הפנסיה

 לתקנון טעונים גם אישור של האסיפה הכללית של החברה המנהלת. תיקונים אלה  

בטחון  ה וכרית  5.1%ב  יופחתו , בהנחה שזכויות הפנסיה  30.6.2020לדוח אקטוארי של הקרן ליום בהתאם 
, ועל כן הדוח האקטוארי  30.06.2020ה עולה על הגירעון ליום לקרן, השווי ההוגן של כרית הבטחון היתאושר  

 היה מצביע על איזון.  

 בעולם ובישראל הקורונה  יף נגפשטות תה ד.
התפשטות  ות  שפעההחלו  ,  2020  פברוארבחודש   הקורונה  של  ובולע בנגיף  העסקית    עילותפה  עלישראל,  ם 

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

זה רבעון  הפיננסיים  וקיהשו ,  במהלך  התנודתיות  צבוהתיים  שמא  ולההגד  מבחינת  הערך  חוו  וד  ניירות  במחירי 
   . של השנהון ראש הרבעון הבמהלך 

ף  היקמת  ולע   3.3% -מיליארד שח, גידול של כ 11.4הינו    2020ביוני   30ליום המנוהלים בקרן  היקף הנכסים 
שיעור התשואה  .  2019בדצמבר  31היקף הנכסים ליום לעומת    2.0%  -כן של וקיטו 2020  במרץ 31ום הנכסים לי

   .7  ראובימידע נוסף ראה ל  .-.%260  הינו  2020י ביונ  03עד ליום מתחילת השנה ברוטו טברת המצ
 

מהו ,  2020  שנת  תבמחצי שינויים  חלו  בלא  משיכותתיים  הקרן   היקף  מכספי  מקבילה    עמיתים  תקופה  לעומת 
 . מאזןך התארישלאחר   הופבתק  אשתקד וכן

 
ראה    -ורונהת נגיף הקטו עם התפשרה המנהלת להתמודדות  ולית והפיננסית של החבבקשר עם ההיערכות התפע 

 הכספי של החברה המנהלת.  בדוח ד 1ביאור 
 

 יניות החשבונאית עיקרי המד - 2יאור ב
 

 דוחות הכספיים:יס לעריכת הבס א. 
פ  על  ערוכים  ביניים  הכספיים  כ הדוחות  ביניים  והדיווח    נאותהחשבולי  לי  כספיים  דוחות  עריכת  לצורך  כמתחייב 

שוק  רשות  על  ות הממונה  התאם להוראישראלי לתקינה בחשבונאות, בה   של המוסד  14ת  ם לתקן חשבונאובהתא
חוק הפיקוח על  ובהתאם ל  1964-דופות גמל) התשכ" ולניהול ק ר  לאישו   הון,  בהתאם לתקנות מס הכנסה (כלליםה

 והתקנות שהותקנו מכוחו.    2005 –התשס"ה  פות גמל)  (קו נסייםפינ תיםשירו 
 

ושיטות    עיקרי  בעריכת הדוחחההמדיניות החשבונאית  יושמו  עקביים לאלה אשרבינ   פיים ות הכסישוב אשר    יים 
 . 2019מבר בדצ 31יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ליום 
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 (המשך) יניות החשבונאיתעיקרי המד - 2יאור ב
 

 וההצמדה: פיןי החלישער ב.
 רו. ן ושער החליפין של הדולר של ארה"ב והאי צרכל להלן פרטים על מדד המחירים  

 המדד הידוע 

ין  שער החליפ
היציג של  

 הדולר 

  פיןשער החלי
ג של  היצי

 האירו 
 בש"ח  בש"ח  ת (*) בנקודו 
    

 883.3 .6643 01.010 2020 ביוני 30ם ליו
 620.4 .5663 70.101 2019 ביוני 30ליום 
 887.3 .4563 08.100 2019בדצמבר  31ליום 

 
 %  %  %  שיעורי השינוי 

    :ודשים שהסתיימהח שישה לתקופה של 
 30.1 290. ) 0.69( 2020 ביוני  30ביום  
 ) 36.5( )  86.4(   20.1 2019 ביוני  30ביום  

 
 :חודשים שהסתיימה שלושהפה של לתקו

   

   ).440(    )82.7(   ).200( 2020 ביוני  30ביום  
   ).140(  )  82.1(   50.1 2019 ביוני  30ביום  

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

 
 . 100=   2018מוצע מבסיס המדד לפי (*) 

 
 תי תקופת הביניים: עמי ג. 

מנהל מיוחד"  נה  וות להן לא מ "הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיק   2006-3-3יה  לחוזר פנס  2לסעיף  בהתאם  
קרן לעמיתי תקופת  ה  יותהתחייבו כל    מלא המפרט אתלהציג בבאור נפרד מאזן חשבונאי  יש  ,  2006במרץ    8מיום  

האמורות.   יות גד ההתחייבודים כנ) ואת הנכסים העומ1995מרץ -ן בחודשים ינואריניים (עמיתים שהצטרפו לקר הב
שנקבעה בהוראות הדיווח לעניין הצגת הנכסים במאזן   ווחי למתכונת הד כמו כן נדרש שהמאזן האמור יוצג בהתאם 

 ה. ווח, ובהתאם לאמור בחוזר זניין זה בהוראות הדילע עו ים שנקביאורפירוט כל הב   החשבונאי, לרבות
  

כיר בעמדתה לפיה דרישות אליה אינן חלות  לה  ההון, בבקשהשוק  ת  הקרו לרשופנתה    2010קטובר  אוב  12ביום  
מ ר עליה,  שאינן  זכויותוונ לאחר  המקנה  וותיקה  קרן  הינה  שגילעד  מכיוון  היתר  בין  לגביה,  אחיד  טיות    בשיעור 

בנוסף לכך כי היקף עמיתי  רישה שכזו. זאת,  שלגביהן לא חלה ד  -מיוחד    תיקות להן מונה מנהלהו ות  מה לקרנ בדו
 הינו שולי וזניח. עד ביניים בגילקופת ה ת
 

דו   8.11.2015ביום   לקרן  ביקורת שהוגש  הדו"ח האקטוארי של הקרן.    רשות מטעם    ערךנ"ח  בנושא  ההון,  שוק 
  תיקים ובין עמיתי ת הקרן הפרדה בין עמיתים ו יים ולכך שאין בדוחוינ הב   א עמיתילנוש ות בין היתר  ניתנה התייחס

 תקופת הביניים כדלקמן: 
 
מ"  החיהקרן  את  המתאים  שובפצלת  הנוסח  לפי  הביניים,  עמיתי  בין  הסיוע  ובין    של  לפי  מית עלהם,  רגילים  ים 

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

במידע הקיים אין אפשרות  לגביהם בתקנות.    ים מחושבת בהתאם למחוייבותטוארית לעמיתי הביניאקת ה"החבו 
הוא הפער בין ערך  יד  חה של דו"ח אדוייק בין עמיתי הביניים ועמיתים רגילים. ההשפען מהנכסים באופצל את  לפ

ו ותיקים  לעמיתים  סיוע  לפי  הישיר  הסיוע  של  הנונוכחי  הערך  יכחי  בין  הבינל   שירלסיוע  לעמיתי  סיוע  יים.  פי 
 ון ש"ח". מילי 5ההשפעה היא רק  

 
 יין. בענעולת תיקון לכל פ לאמור לעיל הקרן לא נדרשה בהמשך
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 נכסים לפי בסיס הצמדה  - 3יאור ב
 

 רכב:הה

 למדד ים דצמו 
במט"ח או  
 בהצמדה לו 

ללא תנאי  
 סה"כ  הצמדה 

 ח אלפי ש" ח אלפי ש" אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
     2020 ביוני 30ליום 

     
     רכוש שוטף 

 241,786 212,698 29,088 -       מזומנים ושווי מזומנים 
 202,520 202,520 -      -       וחייבים אחרים יוע ממשלתי  ס
     

     השקעות 
     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,432,315 -       -      4,432,315 עדות ממשלתיות אגרות חוב מיו
 257,755 39,632 -      218,123 אגרות חוב קונצרניות 

 742,644 231,608 511,036 -          אחריםוניירות ערך מניות  
     

     ניירות ערך סחירים 
 3,258,560 3,643  517,411 2,737,506 ממשלתיות  אגרות חוב 

 671,953 98,312 10,115 563,526 צרניות אגרות חוב קונ
 1,143,191 460,741 682,450 - אחרים  יירות ערךונ מניות  

     
 406,148 263,310 - 142,838 וואות והלפיקדונות 

     
 7,092  7,092  - - קרקעין ורכוש קבוע מ
     

 11,363,964 1,519,556 1,750,100 8,094,308 הנכסים  סך כל
     

     9201ר  בדצמב 31ליום 
     

          טף רכוש שו
 400,625 385,827 14,798 - מזומנים ושווי מזומנים 

 136,421 136,421 - - לתי וחייבים אחרים סיוע ממש 
     

          השקעות 
     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,491,759 - - 4,491,759 דות ממשלתיות יועב מאגרות חו
 227,382 - - 227,382 אגרות חוב קונצרניות 

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

     ירים ניירות ערך סח
 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 ואות נות והלופיקדו
     

 7,097 7,097 - - מקרקעין ורכוש קבוע 
     

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

 ידי:יוע ממשלתי עתס . א
 בדצמבר  31ליום  ביוני 30ליום  
 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 
 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  ש"ח  אלפי 
 מבוקר בלתי מבוקר  

ות צפויות מתשלומי הסיוע  הערך הנוכחי של הכנסות עתידי 
 2,587,660 2,438,716 2,427,802 ישיר לקרן שלתי ה הממ

    
  צעות אג"ח מיועדות מסוגבאמ   דסבסושל ה הערך הנוכחי  

 200,898 169,307 197,945 (*)  "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד
    
של האג"ח המיועדות  החשבונאי הפרש בין ה"שווי ההוגן" ה  

 1,517,545 1,243,268 1,508,416 אם  ן ערכן המתושבידי הקרן בתאריך הדוח לבי 
    
שבונאי  חה וב שחירי לבין הההפרש בין החישוב האקטוא  

 285,573 180,751 309,359 מיועדות שבידי הקרן לשווי ההוגן (*) בהתאמת שיערוך אג"ח 
 4,591,676 4,032,042 4,443,522 כל הסיוע הממשלתי העתידי לקרןסך ה  
    

 .  2006-3-3לחוזר   1וארי מחושב על פי הכללים המפורטים בנספח במאזן האקט יממשלת גובה הסיוע ה (*) 
  ערוךלש  הביצוע  ג"ח מיועדות בהוראות הוראות המתייחסות לשערוך אהחשבונאי קיימות    ןהמאזלצורך חישוב         

  2013-9-22לא סחירים אשר מפרסמת החברה המצטטת מעת לעת מתוקף חוזר גופים מוסדיים  נכסי חוב  
בקודשא שולב  (שער  ר  הרגולציה  חלק  5קס  פרק  2,  החישובים  1,  שני  ל ).  בהכרח  צאותומובילים  שאינן  ת 

   .זהות
 

 :וגירעון אקטוארי ת הפנסיוניותההתחייבויו ב.
ע  הדוח פיו  האקטוארי  הפנמוצל  ההתחייבויות  אורזיצר    הגירעוןוסיוניות  גות  ישעיהו  מר  ידי  על  נערך  האקטוארי 

חיצכאקטוא   המשמש הקרן. ו ר  של  הערך  ני  את  מייצגת  במאזן  המוצגת  האקטוארית  ש  ההתחייבות  ל  המהוון 
ופדיו ההת פנסיה  לתשלומי  הז חייבויות,  לפנסיונריםכן  בעתיד,  פעילל   , ויות  ו עמיתים  לים  פעי בלתי    עמיתיםלים 

  ו ונכלל  ובשי שחותידי כפ ע, הישיר והעקיף, הממשלתיהסיוע  העתידיים והגמולים  ה הוון של דמי  ובניכוי הערך המ
 דוח האקטוארי של הקרן.  ב

ליום   מיום  ך ל שי המ  2020י  יונ  30וקטור הריביות  ל  2019בדצמבר    31רדת   של  ירעון האקטוארי  ג גידול בוהביא 
אשר הביאה  ,  2020ת  במחצית השנייה של שנ   כסי הקרן שלילית על נואה  תש   נרשמהף,  בנוס  . ש"ח  מיליון   888  -כ

 .  ש"ח וןמילי  210 -כשל  ריאקטואה לגידול בגירעון גם
צפוי שתהיה לכך השפעה מהותית על  משיכו להשתנות משמעותית,  ישואות בקרן  תו  א/ואם וככל שריבית ההיוון  

 לו. נתונים א 
 . ג 1ביאור ם ארי ראו גגירעון האקטושל הלכות ל ההש ע
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 ת ים) מהשקעוהכנסות (הפסד - 5ביאור  
 

 כב:ההר
 לשנה  שלושה של  לתקופה  שה שישל   לתקופה 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  ימה ם שהסתידשיחו 
 צמבר בד 31ביום  ביוני 30ביום  ביוני 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 אלפי ש" אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 מבוקר ר בלתי מבוק בלתי מבוקר  

      סחיריםערך שאינם  ניירותמ
 666,030 158,618  198,316 345,878  45,127 ת "ח מיועדות ממשלתיו מאג

 30,138 7,888  12,697 22,275  ) 3,736( קונצרניות מאגרות חוב 
 7,450 4,201  )16,774( ) 3,790( 16,432 וניירות ערך אחרים   ממניות

 57,823  364,363 194,239  170,707 703,618 
       חיריםיירות ערך סמנ

 498,296 86,267  68,120 255,745  4,424 רות חוב ממשלתיות מאג
 53,686 12,678  7,051 41,256  )48,138( מאגרות חוב קונצרניות 

 233,545 47,580  135,273 137,794  ) 146,262( רות ערך אחרים ממניות וניי 
 )189,976 (  434,795 210,444  146,525 785,527 

      ותוהלוואמפקדונות 
 177 184  66    297  ) 135( פקדונות בבנקים מ

 24,258 8,085  5,721 13,782  ) 432( לאחרים  מהלוואות
 )567 (  14,079 5,787  8,269 24,435 
      

      ממקרקעין 
 )22( )4( )8( )7( )12( אות דמי שכירות בניכוי הוצ

 ) 470( -   - -    - ערך  ירידת 
 )12( )7( )8( )4( )492 ( 
      
 )132,732 (  813,230 410,462  325,497 1,513,088 
      

 
 דמי ניהול - 6ביאור 

ת דירקטוריון החברה  לגבות בכל חודש יהיו בהתאם להחלטת  החברה המנהל   דמי הניהול שרשאית  תקנון הקרןבהתאם ל 
 החודש האמור.  האחרון של ום העסקים יב הקרן  כסימסך נ 0.25%  -מ 12 -בד שלא יעלו על החלק הובל   המנהלת

 ש"ח).  מיליון  22.8 -אשתקד( ש"ח מיליון 24.2הינם בסך   2020וריון לשנת  הדירקטל ידי רו ע שאושהניהול מי ד
החברה    31.12.2019  ביום  דירקטוריון  חישוב  לעדכ החליט  מנגנון  את  הפנסיה  ן  לקרן  הניהול  דמי  שה כפהחזר  וחלט  י 

של הרבעון השלישי, ככל שיוותר    םמעתה ואילך, בהתאם לדוחות הכספייכך ש,  29.11.2018ריון מיום  דירקטובישיבת ה
זאת עד לסוף חודש  ,  קרן הפנסיה  בון לחש  , עודףהמ   90%יועברו עד    ול שנגבו, ף מדמי הניה דו הלת עבון החברה המנבחש

מיתרת העודפים שבסוף הרבעון    ליון ש''חי מ  1.5  שארו עדיי של החברה המנהלת  כך שבחשבון העודפים  ינואר העוקב,  
   השלישי.
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 תשואת הקרן - 7אור בי

משנת   החל  חודש  מדי  מחושבת  הקרן  עלנוס  פי-על  1998תשואת  שנקבעה  מ-חה  האידי  ההון  א  -צר  ושרד  שוק  גף 
 . 1999ודש אפריל  קרן פנסיה ותיקה" מחוארי לואקט  פית דיווח כסב"הוראו 

 
 י סעיפי ההכנסה העיקריים. פ -על למטרת בהירות חולקה התשואה למרכיביה

 
 
 לשנה  לתקופה של שלושה  ישה פה של שתקול 
 מה שהסתיי חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 
 בדצמבר  31ום בי ונייב 30ם ביו ביוני 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%   3.07% 3.77%   8.04% ) 1.16(% מהשקעות 
 1.16% 0.29% 0.28% 0.57% 0.54% ישיר   לתיסיוע ממשמ

 16.28%   3.36% 4.05% 8.61% ) 0.62(% תשואה כוללת נומינלית ברוטו 
      

 0.20% 0.06% 0.05% 0.11% 0.11% וצאות כאחוז מההון ה
 16.05%   3.30% 3.99% 8.49% ) 0.72(% לת נומינלית נטו תשואה כול 

      
 ן צרכהמחירים למדד השינוי בשיעור 

 1.50% ) 0.20(%   1.20% ) 0.69(% הידוע)  המדד(לפי 
 

0.30% 
      

 15.70%   1.77%  4.20%   7.20% ) 0.03(% יאלית נטו לת רתשואה כול 
 

   
 
 

 יבויות תלויות והתקשרויותהתחי - 8ר ביאו
 

  :לויותת תתביעו א. 
 

 יעות משפטיות כנגד הקרן:  תב .1
  מנת גמלאי אל נסיה לכאות פבנושא של ז  לויה כנגד הקרן תביעה משפטית אחתת ,  2020  וניבי  30בתאריך  

 . מנוח של הקרן
יועציה המשפטיים של ה של  לחוות הדעת  מוקדם  נמצא  הטיפול בתביעה  ,  קרןבהתאם  קשה  ן  כ ועל  בשלב 

 מיליון ש"ח.   0.4 -בכידי ההנהלה מוערכת על  החשיפה  העריך את סיכויי התביעה.ל
 . ןר קה לש  יפ סכה בצמה  ל ע ית ו המ ןפ ו אב עיפ שהל  יד כתקבל, אין בה תביעה זו ת  םא םג
 

 : גילעד עלנגד מבטחים קוריצקי  יות של פס"דאפשר השלכות  .2
  8692/11"צ  גדה ובב ן הארצי לעבו הדייצקי נ' בית  ורק  2944/10ימוקים שניתנו בפסק הדין שבבג"צ  לנוכח הנ 

  הרי  , בקשר להסכמי רציפות זכויות,)13.10.2015ם  הממונה על הגמלאות (מיו  -נ' מדינת ישראל  ליזר  וה גח
כ שע ניתן  לא  הדין  שפסק  אף  קיימו ל  החברה,  של  המשפטיים  היועצים  לדעת  החברה,  על  נגד  השלכות  ת 

שזכויותיה לעמיתים  בקשר  מח ה  םהקרן  הסכושב פנסיוניות  פי  על  הרצות  שהמדינה י מי    סיקה) (כמע  פות 
 והחברה צד להם.  

נכלל  בדוחות אלה  התחייבו כספיים  אקה  ל ת  שעלולות  השלכות  בגין  מפנטוארית  הנ"ל.בוע  הדין  לגבי    סק 
המדינההשלכו עם  שלא  אחרים  רציפות  להסכמי  בקשר  הקרן  על  היועצים    ת  לדעת  להם,  צד  שהחברה 

   ליון ש"ח.מי   7.4 -בכה ההנהלל ידי ע  מעורכתשרי. החשיפה אפ  חברה, הסיכוןה ל המשפטיים ש
 ין סכומים אלה. גה התחייבות ב בדוחות כספיים אלה לא נכלל

 
 :התקשרויות ב.

 . מיליון ש"ח 1,454להשקיע בקרנות השקעה מסוימות בהיקף של    התחייבה גילעד
 

 . "חש  מיליון 929-רנות אלו כקעו בקהוש  הדוח יךעד לתאר 
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