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לעמיתי רואה החשבון המבקר סקירה של  דוח

מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג

וא מב

2021  במרץ  31ליום    י התמצית  המאזן"הקרן"(, הכולל את    –ת המידע הכספי המצורף של גילעד גמלאות לעובדים דתיים )להלן  ו אקרנס

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

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

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

-הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"דמס ות  בהתאם לתקנ "הנחיות הממונה"( ו   –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 

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

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

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  רת הנערכת ביקו 

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

מסקנה 

אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,   של הקרן י הנ"לספ כהר שהמידע  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבו

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

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

2021 ,מאיב 31, אביב-תל
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 ם ובדים דתיי גימלאות לעעד  גיל
 התיקוקרן פנסיה 

 מ א ז נ י ם 

 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום   

  1 2 0 2 20 0  2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר בלתי מבוקר  ביאור 

    3 נכסים
     ף רכוש שוט 

 616,738 267,184 564,758  ם ינומ זמ מזומנים ושווי
 128,442 157,538 160,932  סיוע ממשלתי ישיר שוטף 

 13,110 10,640 33,682  חייבים אחרים ויתרות חובה 

  759,372 435,362 758,290 

     השקעות 
 5,554,970 5,273,131 5,722,303  ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,961,449 4,871,020 4,914,627  רים חיס ניירות ערך
 383,516 415,623 377,874  הלוואות נות ופיקדו

 17,878 7,070 19,308  מקרקעין 

  11,034,112 10,566,844 10,917,813 

     

   17 24  15  רכוש קבוע  

      

  11,793,499 11,002,230 11,676,120 

     
     התחייבויות 

 26,732 25,417 -  ום קצבאות לתשל

 60,114 5,032 4,563  פות אחרות יות שוטהתחייבו 

  4,563 30,449 86,846 

    4 יבויות פנסיוניות חיהת
     התחייבויות צבורות

 6,809,368 6,476,329 6,858,520  לפנסיונרים 
 5,028,185 5,318,901 4,978,337  למבוטחים פעילים 

 1,358,263 1,428,720 1,345,457  לא פעילים ם  חילמבוט

  13,182,314 13,223,950 13,195,816 

     עתידיות התחייבויות 
 2,737,658 2,828,470 2,712,062  התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד 

 ( 557,439) ( 616,440) ( 552,075)  ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד  -פחות 
עות אג"ח מיועדות מסוג  מצבא ודבסערך נוכחי של הס -פחות 

 ( 293,321) ( 201,904) ( 299,714)  "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד 
 רש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי פה -פחות 

 ( 389,265) ( 263,233) ( 380,915)  בהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי הוגן 

 ( 208,328) - -  סיוע ממשלתי בגין כרית הבטחון  -ת פחו 

  1,479,358 1,746,893 1,289,305 
     סיוע ממשלתי ישיר 

מי הסיוע  מתשלו  עתידיות צפויותערך נוכחי של הכנסות 
 (,8472,895)     (,283,0872) (2,960,314)  הממשלתי הישיר לקרן 

  (1,480,956) (536,194 ) (1,606,542) 

     

 -  (1,715,975) 87,578  אקטוארי (גרעוןעודף )

     

 11,589,274 10,971,781 11,788,936  יוניות סך הכל התחייבויות פנס

     - 

  11,793,499 11,002,230 11,676,120 

     
 ות הכספיים.י נפרד מהדוחווים חלק בלתמצורפים מההביאורים ה

 

    2021במאי  31

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

 כספיםמנהלת אגף  מנכ"ל  "ר הדירקטוריוןוי 
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ים דתיים בד עות לגילעד גימלאו 
 הותיקקרן פנסיה 

דוחות הכנסות והוצאות 

רד מהדוחות הכספיים.נפי וים חלק בלתיאורים המצורפים מהובה

ל ש נ ה לושה לתקופה של ש
שהסתיימה ימה שהסתי חודשים
בדצמבר  31ביום במרץ  31ביום 

1 2 0 20 2 0 20 2 0 2

ש"ח  פיאלח ש"אלפי  אלפי ש"ח 

מבוקר בלתי מבוקר רביאו

 ים(הכנסות )הפסד

 מרכוש שוטף 
(12,700)(506)3,713ממזומנים ושווי מזומנים 

131937מחייבים וזכאים נטו 

3,726 (487)(12,663)

5 מהשקעות 

165,617(136,416)101,401רים י סחמניירות ערך שאינם 

63,922(400,420)144,879 סחירים  מניירות ערך

8,824(6,354)2,669 מפקדונות והלוואות 

( 1,369)(4)(10) ממקרקעין  

248,939(543,194)236,994

32,49030,138128,442 לתי ישיר סיוע ממש

352,773( 513,543)285,155(דיםסהפ)סך כל ההכנסות 

 הוצאות 

66,6216,03920,741לת נהה המ דמי ניהול לחבר

--- חובות אבודים 

2310פחת רכוש קבוע 

6,6236,04220,751סך כל ההוצאות 

332,022( 519,585)278,532חלתקופת הדו )הוצאות( כנסותעודף ה
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 הותיקקרן פנסיה 

 דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

 

 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 ימה שהסתי ה יימהסתחודשים ש 

 בר מדצ ב 31ביום  במרץ  31ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 רוקמב בלתי מבוקר  

    

 11,569,239 11,569,239 11,589,274 יתרת הקרן לתחילת התקופה 

    

    לקרן )גריעות( תוספות

    דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים עבור: 

 76,162 18,839 17,250 מקיפה  יה ספנ

    

 332,022 ( 519,585) 278,532 פת הדו"ח קו לת הוצאות() תנסוכה  עודף

    

 408,184 ( 500,746) 295,782 לקרן )גריעות( ת "כ תוספוהס

    

    תשלומים לגימלאים ולאחרים והעברות 

 ( 370,692) (90,925) (89,804) לגימלאים נכים ושאירים 

 (14,254) (3,975) ( 4,105) שפרשו  םיתילעמהחזרים  

 ( 3,203) (1,812) ( 2,211) שנה  35על  ק ממענ

    

 ( 388,149) (96,712) (96,120) ותסה"כ תשלומים והעבר
    
    

 11,589,274 10,971,781 11,788,936 יתרת הקרן לסוף התקופה 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות הכספיים.הדוחהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ
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ותייםמה עיםוירכללי וא - 1ביאור 

יכלל א. 

ל שלושה חודשים שהסתיימה  ש  , ולתקופה2120  רץבמ  31ם  במתכונת מתומצתת ליו  ודוחות כספיים אלה נערכ

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

ולשנה שהסתיימה    2020בדצמבר    31יום  רן ליש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הק

 . הכספיים השנתיים"(ת ו ח"הדו  -וו אליהם )להלן ל אשר נ ולביאורים 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  וינ ב  1ים חדשים  לקרנות מסוג זה החל מיום  עמיתלפי הוראות הממונה נאסרה קבלת  

לקופת  ת שהצטרפו  בתקור קהביניים  הפנסיה  ינות  בהסדר    1995ס  מר  -  נוארפת  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 התחיקתי(. 

 הקרן מנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלת. 

כרית הביטחון .ג

יקות שאינן ות   סיהנפ   ים )ביטוח( בעניין "כרית ביטחון לקרנותננסיתוקן חוק הפיקוח על שירותים פי  2017בשנת  

יות העמיתים, מאפשר החוק להעביר  לקרן  ל זכוית ע הריבהשינויים בעקום    ת מטרה למתן את השפער". בבהסד

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

מיר  שידת  הנובעים  לריבית  מתחת  במשק  הסיכון  חסרת  כ וזא ,  4%ל  הריבית  שהקרת  ערככל  שינויים  ה  ן  שני 

 מן:  תיה כדלקו יטרה להפחית התחייבו מ בבתקנונה 

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

   להן את תקנונה, כך שלאחר שגיל הזכאות הועלתק   לעת. למרות האמור לעיל, הממונה רשאי לאשר לקרן

באמצעות הפחתת    תמומןדלה  שההגרישה בכפוף לכך  פה מי שהועלה לו גיל  צבה לל הקיפרישה תוגד  יללג

התחייבויות אחרות של הקרן.  

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

עד  כאמור  קרן פנסיה שלא תיקנה את תקנונה  לגבי  גילעד,  להנהלת    המסר על פי עמדת רשות שוק ההון, כפי שנ

שנת   יהיה    2012סוף  האמורים  מהשינויים  כתוצאה  הקרן  של  ההתחייבויות  שהפחתת  גם  נדרש  גילעד(,  )כמו 

התחייב מופחתות  היו  שבו  היו  שיעור  אילו  הקרן,  לבויות  הקרן  מאזן  על  התיקונים  פי  2011שנת  מבוצעים  על   .

 בהתחייבויות.  5.16%-ד מדובר בהפחתה של כגבי גילע אר הקרן, לוטאק חישובי

הכללית    והאסיפהגם על ידי הדירקטוריון    שאושרואישר הממונה שינויים בתקנון קרן הפנסיה )   28.12.2020ביום  

. כב לחוק הפיקוח78סעיף "כרית הבטחון" בהתאם ל הצטרפות של הקרן להסדר פשרישל החברה(, באופן שא 

 :31.12.2020מיום ל הח  םבהתא

שמשלמת הקרן לפי תקנונה    מצעות הפחתה שוויונית מכל תשלוםמהתחייבויותיה, בא  5.16%הפחיתה    הקרן.  1

 )כולל פנסיות, תשלומים חד פעמיים וכד'(.  

הפרישהכא  ,פרישה   גיל   לחוק  בהתאם  נקבע  רןמהק  זקנה  תסיילפנ  הזכאות  גיל.  2 גיל  לו  שהועלה  למי  ,  שר 

(.כאמור  5.16%)פחות  הפרישה גיל  העלאת אלמלא לה באופן שהיה זכאי  סיההפנ הוגדלה

 . 4ביאור   או גםלמידע נוסף ר

הביטחון  תקרת   בחוק  כרית  גילעהקבועה  דצמבר    520הינה  ד  לגבי  מדד  לעומת  הצמדה  בתוספת  ש"ח  מיליון 

בנוסף הסיוע מכרית הביטחון לא יעלה על    .2020החל משנת    3.48%ור של  בשיעובתוספת ריבית שנתית    2011

   .יבויות הקרןימהתח   11.8%
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 )המשך(  כללי ואירועים מהותיים   -     1ביאור 

בעולם ובישראל  נהרוהקו נגיף התפשטות  .ד

פברואר   התפשטות  2020בחודש  של  השפעות  החלו  הקו,  ובישראל,  רונה  נגיף  הפבעולם  סקית  הע  עילותעל 

וסחורות ברחבי העולם.  בחברות ר ועל שוקי מניות  מי על  יז ארגון הבריאות העולהכר   2020במרץ    11ביום  בות 

 נגיף הקורונה כמגיפה עולמית.  

זה  ברבעו  השפעות  ן  היו  שלשמ לא  כלשהן  הקורונהתפשטות    מעותיות  הפיננסים  נגיף  השווקים  על  לעומת  ה 

 . 2020בשנת    ירות הערךני מחירייות הגדולה מאוד שחוו בודתהתנ 

היקף הנכסים ליום   לעומת   ₪מיליארד  11.8ל  מד עעו  31.3.2021 ליום ביצ י רמשנ היקף הנכסים המנוהלים בקרן 

.יליארד ₪מ  11.7על אשר עמד  31.12.20

 . למידע נוסף ראה  2.48%הינו   2021במרץ  31שיעור התשואה המצטברת ברוטו מתחילת השנה עד ליום  

   .7ביאור 

זה  במהלך  כן,    -כמו ברבעון  מהותיים  שינויים  חלו  ו/או  היקף  לא  הקרןהפקדות  מכספי  עמיתים  לעומת    משיכות 

 . חר תאריך המאזןתקופה מקבילה אשתקד וכן בתקופה שלא

ה 1ר  או יב ראה    -עם התפשטות נגיף הקורונה בקשר עם ההיערכות התפעולית של החברה המנהלת להתמודדות  

 הכספי של החברה המנהלת.  בדוח

רכישה ומכירת משרדי החברה  ה.  

למכור את המשרדים    גילעדשל  וועדת הבקורת    עדת ההשקעות דירקטוריון הקרן בהמלצת ו  ליטחה  2020בשנת  

כם  בהס  גילעד  התקשרה  4.8.2020  -וב  שביחצפוי לה  ששווייםולרכוש משרדים    ששוויו הולך ופוחת, נכס  בית נחב

, הן משרדי בית  כסיםשני הנ  "(.הישוב   הכשרת  בבית  המשרדים)"   ברק  בניב  9'בוטינסקי  זברחוב  ת משרדים  כישרל

מהשקעותיה במקרקעין.  הינם בבעלות קרן הפנסיה והינם חלק ,הכשרת הישובבית נח והן משרדי 

את )ולעצור  נח  בבית  גילעד  משרדי  את  למכור  מנת  של חשיפת    על  הערך  לירידת  והקרן  לחברה  לאפהם(  שר 

גילעד תיקון להסכ  , אישרו הדירקטוריון והאסיפהית הכשרת הישובב בור למשרדים  המנהלת לעב  ם  הכללית של 

על המשרדים בבית הכשרת הישוב )במקום  ול  כך שיח  2011ן הפנסיה לחברה המנהלת משנת  בין קר השכירות  

הוחל זאת,  עם  נח(.  בבית  החהמשרדים  כי  לקרט  תשלם  המנהלת  הפנברה  למדד,    סיהן  צמודים  שכירות  דמי 

בין דמי השכירות הראויים למשרדים בבית הכשרת הישוב למול דמי השכירות הראויי  שקפיםהמ ם  את ההפרש 

 ש"ח לחודש.  אלפי   29, הפרש זה עומד על 2020למשרדים בבית נח. על פי הערכות שמאי שנערכו בדצמבר 

ה שוק  רשות  הנחיית  פי  על  דירבנוסף,  החליט  גיקטורהון,  בשנת  יון  כי  בחי   2028לעד,  מחתתבצע  דש  נה 

בית נח. ככל שבחינה זו  המשרדים בשל    ם "תיאורטית" לדמי השכירות, בדגש על שינויים במחירים בנכסים מסוג

למשרדים  השכירות הראויים  ובין דמי למשרדים בבית הכשרת הישוב  שבין דמי השכירות הראויים  תעיד שההפרש 

אש"ח, יוגדלו דמי השכירות בהתאם.  29-מח גבוהים יותר בבית נ

ההון   הסדר שוק  רשות  ידי  על  אושר  בקשה  וה ו  זה  המשפט  גשה  בית  לסעיף  לאישור  לחוק  )13בהתאם  ג( 

 . 1979-הנאמנות, תשל"ט

בבית הכשרת הישוב.משרדיה עבוד בלהמנהלת    החברה החלה 5.4.2021  יוםב

 ונאית עיקרי המדיניות החשב - 2 ביאור

לעריכת הדוחות הכספיים בסיס א. 

הכס על  הדוחות  ערוכים  ביניים  והדיוו   יפ פיים  החשבונאות  ככללי  לצח  דו  ורךמתחייב  בעריכת  כספיים  יניים  חות 

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

אם לחוק הפיקוח על  ובהת  1964-לניהול קופות גמל( התשכ"דכללים לאישור ובהתאם לתקנות מס הכנסה )  ,ההון 

   .הותקנו מכוחווהתקנות ש  2005 –  "השסהת  פיננסיים )קופות גמל( םשירותי

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

   . 2020 בדצמבר 31ליום ו בעריכת הדוחות הכספיים  יושמ 
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 )המשך( תנאיחשבויניות העיקרי המד - 2ביאור 

 

 ן וההצמדה יפישערי החל ב.
 

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

 המדד הידוע 

שער החליפין  
היציג של  

 הדולר 

שער החליפין  
היציג של  

 אירו ה

 בש"ח  בש"ח  קודות )*( בנ 

    

 3.913 3.334 100.30 2021 ץבמר  31ליום 

 900.3 .5653 30.100 2020 במרץ 31יום ל

 3.944 3.215 0.2010 2020בדצמבר  31ליום 

    

 %  %  %  השינוי שיעורי 

    

    :שה חודשים שהסתיימהלתקופה של שלו

 ( 0.79) .703 0.10 2021במרץ   31ביום  

 75.0 .153 ( .500) 2020רץ  במ  31יום  ב

    

 1.70      (6.97)      ( 0.60) 2020בר בדצמ 31סתיימה ביום  הלשנה ש

  

 100  =  2018מדד לפי בסיס ממוצע )*( ה

   

 

 בינייםי תקופת העמית ג. 

 

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

הקרן לעמיתי תקופת    יותתחייבו כל ה  פרד מאזן חשבונאי מלא המפרט אתנ להציג בבאור  ש  י,  2006במרץ    8מיום  

האמורות.   את הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות ( ו1995ץ מר -שים ינוארן בחודלקר יניים )עמיתים שהצטרפו  הב

ן  זצגת הנכסים במאבהוראות הדיווח לעניין הח שנקבעה כמו כן נדרש שהמאזן האמור יוצג בהתאם למתכונת הדיוו

 ה. ר זווח, ובהתאם לאמור בחוז לעניין זה בהוראות הדיעו ם שנקביאוריהחשבונאי, לרבות פירוט כל הב 

  

כיר בעמדתה לפיה דרישות אליה אינן חלות  שוק ההון, בבקשה לההקרו לרשות  פנתה    2010ובר  אוקטב  12יום  ב

רלוו שאינן  מאחר  לגב עליה,  שגינטיות  מכיוון  היתר  בין  ו יה,  קרן  הינה  אחידולעד  בשיעור  זכויות  המקנה    תיקה 

י היקף עמיתי  וסף לכך ככזו. זאת, בנ רישה ש ה דשלגביהן לא חל   -מיוחד    הותיקות להן מונה מנהלות  ה לקרנ בדומ

 הינו שולי וזניח. תקופת הביניים בגילעד 

 

ביקורת שנער  8.11.2015ביום   דו"ח  לקרן  הדו"   ות רש ך מטעם  הוגש  בנושא  ההון,  של  שוק  קרן.  הח האקטוארי 

ובין עמיתי  תיקים  ם ו ת הקרן הפרדה בין עמיתייניים ולכך שאין בדוחוהב   עמיתי  לנושאניתנה התייחסות בין היתר  

 יים כדלקמן: קופת הבינ ת

 

החישוב את  מפצלת  עמי  "הקרן  ובין  להם,  המתאים  הנוסח  לפי  הביניים,  עמיתי  בין  הסיוע  רגילישל  לפי  תים  ם 

ענ  הנוסח המתאים להם. אין  ע"י הקרן"    ןיילכן,  עודף  סיוע  קבלת  הבינית ה"החבו  -וכןשל  לעמיתי  ים  אקטוארית 

למחויי בהתאם  במ לגביה  בות מחושבת  בתקנות.  הקייםם  מ   ידע  באופן  הנכסים  את  לפצל  אפשרות  בין  אין  דוייק 

ועמיתים רגילים. ההשפעה של דו"ח אחיד  נוכחי של הסיוע    הוא הפער   עמיתי הביניים  סיו בין ערך  לפי    עהישיר 

 ".  ון ש"חילי מ  5יים. ההשפעה היא רק לפי סיוע לעמיתי הבינ   שירסיוע יכחי ללעמיתים ותיקים ובין הערך הנו

 

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

 

 ההרכב:

 ד צמודים למד 
ו  במט"ח א

 בהצמדה לו 
ללא תנאי  

 סה"כ  הצמדה 

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

     2021  רץבמ  31יום ל

     

     : וש שוטףרכ

 564,758 470,247 94,511  מנים וי מזוושומזומנים 

 194,614 194,614 - - ם וחייבים אחרי  סיוע ממשלתי

     

     

     :השקעות

     ים אינם סחירניירות ערך ש 

 4,557,032 - - 4,557,032 עדות ממשלתיות אגרות חוב מיו

 262,604 53,995 7,039 201,570 ות נצרניחוב קואגרות 

 902,667 262,696 639,971 - אחרים   ךוניירות ערמניות  

     

     ניירות ערך סחירים 

 3,010,721 3,280 161,747 2,845,694 חוב ממשלתיות  אגרות

 789,928 110,167 9,595 670,166 ונצרניות רות חוב קאג

 1,113,978 540,340 573,638 - אחרים  וניירות ערךמניות  

     

 377,874 245,421 - 132,453 וואות פיקדונות והל

     

 19,323 19,323 - - עין ורכוש קבוע מקרק

     

 11,793,499 1,900,083 1,486,501 8,406,915 הנכסים  סך כל

     

     2020בדצמבר   31יום ל

     

     ף: שוט  רכוש
     

 616,738 407,751 208,987 -       ם מזומנים ושווי מזומני

 141,552 141,552 -     -       ים שלתי וחייבים אחרסיוע ממ

     

     השקעות:
     

     שאינם סחירים ניירות ערך  

 4,503,570 -      -     4,503,570 אגרות חוב מיועדות ממשלתיות 

 238,124 32,106 6,658 199,360 ניות ונצראגרות חוב ק

 813,276 251,032 562,244 -       רים אח וניירות ערךמניות  

     

     ך סחירים רות ערניי

 3,134,592 392,693 -     2,741,899 אגרות חוב ממשלתיות 

 750,964 112,238 9,039 629,687 אגרות חוב קונצרניות 

 1,075,893 486,213 589,680 - אחרים  ערך מניות וניירות

     

 383,516 250,370 -     133,146 והלוואות  נותפיקדו

     

 17,895 17,895 -     -       קבוע  ושורכמקרקעין 

     

 11,676,120 2,091,850 1,376,608 8,207,662 סך כל הנכסים 
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 יות פנסיוניות התחייבו    -      4ביאור 

:רית הבטחוןוכ י עתידיסיוע ממשלת א. 

בדצמבר  31ליום במרץ  31ליום 

1 2 0 20 2 0 20 2 0 2

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

מבוקרר בוקבלתי מ

ע  וכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוהערך הנ

2,960,3142,283,0872,895,847 הממשלתי הישיר לקרן 

ת אג"ח מיועדות מסוג  סוד באמצעוהנוכחי של הסבהערך  

299,714201,904293,321צפויה לרכוש בעתיד  "ערד" שהקרן

ח המיועדות  אג" של ההחשבונאי רש בין ה"שווי ההוגן" ההפ

1,538,5121,341,3401,526,341 בתאריך הדוח לבין ערכן המתואם   בידי הקרןש

החשבונאי לבין החישוב    החישוב האקטואריההפרש בין 

380,915263,233389,265 גן )*( הקרן לשווי ההו התאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידיב

208,328-- סיוע ממשלתי בגין כרית הבטחון 

5,179,4554,089,5645,313,102ל הסיוע הממשלתי העתידי לקרןסך הכ

 .  2006-3-3לחוזר   1בנספח המפורטים   לליםעל פי הכ האקטוארי מחושב במאזן ע הממשלתי גובה הסיו  (*)

מיועדלצו אג"ח  לשערוך  המתייחסות  הוראות  קיימות  החשבונאי  המאזן  חישוב  בהוראות  רך  ע הביצוות 

לא   חוב  נכסי  לעת  החברה המצטטת    מפרסמתסחירים אשר  לשערוך  ג ת ממעת  חוזר  ם  מוסדייופים  וקף 

)שערבקודק אשר שולב    2013-9-22 החישובים מובילים לתוצאות  . שני  (1ק  , פר2, חלק  5  ס הרגולציה 

   נן בהכרח זהות.שאי

:אקטוארי עודףהו ההתחייבויות הפנסיוניות ב.

ע  הדוח פיוהאקטוארי  ה מ   ל  ההתחייבויות  מ  עודףהוסיוניות  פנוצגות  ידי  על  נערך  אורזיצהאקטוארי  ישעיהו  ר  ר 

חיצו   שהמשמ הכאקטואר  של  ההתני  האקטואריקרן.  במאזחייבות  המוצגת  את  מייצגת  של  ן  המהוון  הערך  ת 

לפנסיונריםההתחייבויות בעתיד,  הזכויות  ופדיון  פנסיה  לתשלומי  פעילל   , ,  ו עמיתים  לים  פעי   בלתי  עמיתיםלים 

והעתידיהע   שלתיממהסיוע  ה,  עתידייםהגמולים  ה הוון של דמי  המובניכוי הערך   ין  לתי בגסיוע ממשו  קיף, הישיר 

 של הקרן.  האקטוארי  בדוח ול ונכל   וכפי שחושבבטחון כרית ה

. ש"ח מיליון    39  -גירעון בכ ב והביא לקיטון    2020לדצמבר    31  -מיום ה  עלה ריבית ההיוון  טור  וקבמהלך רבעון זה,  

ספים משתנים נואלו, ביחד עם  משתנים    .₪מיליון    380  -רעון בכין בג טו ה גם לקי הביא העודפת  התשואה  כן,    -כמו

מועד זה  כן, ל. על  ₪מיליון    87.6  -אקטוארי של כ    עודף ל  31.3.21יום  ליאו את הקרן  הב  י אקטוארהדוח  התאם לב

 בגין כרית הבטחון.  סיוע לקרן לא נדרש 

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

 

 רכב:הה

 ה  ל ש נ  שה ו תקופה של שלל 
 שהסתיימה  שהסתיימה  חודשים 

 בדצמבר  31ביום  ץ ר במ 31ם ביו 

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

 מבוקר בלתי מבוקר  

    

    מניירות ערך שאינם סחירים

    

    135,647 (153,189) 50,369 יועדות ממשלתיות מ ובמאגרות ח

 1,827 (16,433) 3,119 ות ניקונצרת חוב ו מאגר

 28,143  33,206 47,913 ים אחר יות וניירות ערךממנ

 101,401 (136,416) 165,617 

    מניירות ערך סחירים

 19,495 (63,696) 28,824 מאגרות חוב ממשלתיות 

 ( 1,004) (55,189) 15,702 יות מאגרות חוב קונצרנ 

 45,431 (281,535) 100,353 אחרים ות ערך ונייר  ממניות

 144,879 (400,420) 63,922 

    והלוואותת מפקדונו

    

 (95) (201) 46 מפקדונות בבנקים 

 8,919 (6,153) 2,623 לאחרים  תמהלוואו 

 2,669 (6,354) 8,824 

    

    ממקרקעין 

    

 (27) (4) (10) הוצאות   ירות בניכוי  דמי שכ 

 ( 1,342) -    - ך ער  ירידת 

  (10) (4) (1,369 ) 
    
    

 248,939 (543,194 ) 236,994 
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דמי ניהול -     6ביאור 

ה  דמי  הקרן  תקנון  המנהלת  עפ"י  החברה  שרשאית  בלגניהול  יהיו  חודש  בכל  להחלטבות  החברה  התאם  דירקטוריון  ת 

 . החודש האמור של  האחרוןהעסקים יום ב הקרן  נכסימסך   0.25%  -מ 12 -יעלו על החלק הובלבד שלא   המנהלת

 ש"ח(.  וןמילי  24.2  -אשתקד) ש"ח מיליון  26.5הינם בסך  2021וריון לשנת  ושרו ע"י הדירקט הניהול שאדמי 

שהוחל   31.12.2019ביום   כפי  הפנסיה  לקרן  הניהול  דמי  החזר  חישוב  מנגנון  את  לעדכן  החברה  דירקטוריון  ט  החליט 

כך שמאות29.11.2018בישיבת הדירקטוריון מיום   מועד  ,  בו  ככל  ואילך,  לדוחות הכספיים של הרבעון השלישי,  התאם 

שנ  הניהול  עודף מדמי  המנהלת  עד  שיוותר בחשבון החברה  יועברו  עד  קרן הפנסיה  לחשבון,  עודףהמ  90%גבו,  זאת   ,

העוקב,   ינואר  חודש  המנלסוף  החברה  של  העודפים  שבחשבון  עד  יהלת  כך  ש''חי מ  1.5ישארו  העודפים  מית   ליון  רת 

   שי.סוף הרבעון השלישב

 הקרן. נון תקות בהתאם להורא ווריון  ירקטשר ע"י הדינם עולים על התקציב שאודמי הניהול שנגבו בפועל א 

ןתשואת הקר - 7יאור ב

פי  "הוראות דיווח כסשוק ההון ב   ת רשוידי  -פי נוסחה שנקבעה על-על  1998די חודש החל משנת  חושבת מתשואת הקרן מ

 . 1999אפריל ותיקה" מחודש   סיהרי לקרן פנואקטוא

יים. ר ה העיקהכנסי סעיפי הפ -קה התשואה למרכיביה עללמטרת בהירות חול

ל ש נ ה שה שלו   פה שללתקו
שהסתיימה ה ם שהסתיימחודשי
בדצמבר  31ביום מרץ ב 31ום בי

1 2 0 20 2 0 20 2 0 2

מבוקרמבוקר  בלתי

 4.74%2.03%-2.20% השקעות מ

0.28%0.26%1.12% יר וע ממשלתי ישסימ

4.48%3.15%-2.48%וללת נומינלית ברוטו תשואה כ

)*( 0.06%0.06%0.18% ההון חוז מהוצאות כא

4.54%2.96%-2.42%ת נטו וללת נומינליתשואה כ

-0.60%-0.10%0.50%י המדד הידוע( המדד )לפ )ירידת( עלית  שיעור

3.58%-2.32%4.06% ו ת ריאלית נטתשואה כולל

החזר עודף דמי ניהול  0.03%לאחר )*( 
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 ותוהתקשרוי תתלויו יבויותהתחי - 8ביאור 

 

  :ת תלויותתביעו א. 

 

 רן:  תביעות משפטיות כנגד הק .1

ל יועציה  לחוות הדעת ש  בהתאםתלויה כנגד הקרן תביעה משפטית אחת בעניין קצבת שארים.  ליום המאזן,  

ולכן קשה להערי, התביעה הינה בשלב  חברההטיים של  המשפ סיכוי מוקדם  שלכותיה  ה.  קבלה להתך את 

   "ח.מיליון ש 0.4 -ת על ידי ההנהלה בכו מוערכו משמעותיות  ן על הקרן אינה זו כספיות של תביעה

 

 גילעד  עלנגד מבטחים קוריצקי  יות של פס"דאפשר השלכות  . 2

ה שנית לנוכח  שננימוקים  הדין  בפסק  הדי   2944/10  בבג"צו  בית  נ'  לעבו קוריצקי  הארצי  ובבן  "צ  ג דה 

ג  8692/11 מדינת  ליזר  חוה  הגמלאות  -אל  ישרנ'  על  להסכמי  13.10.2015)מיום    הממונה  בקשר   ,)

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

עלקיימ  השלכות  לעמ  ות  בקשר  מחושב יתים  הקרן  הפנסיוניות  הסכשזכויותיהם  פי  על  הרצות    פות י מי 

 הם.  ד לוהחברה צ  סיקה()כמע ינהשהמד

 דין הנ"ל.ת אקטוארית בגין השלכות שעלולות לנבוע מפסק הנכללה התחייבו כספיים אלה  בדוחות

צים  הם, לדעת היועלה שהחברה צד  ת על הקרן בקשר להסכמי רציפות אחרים שלא עם המדינלגבי השלכו

   ליון ש"ח.מי 4.9 -בכלה ההנה ע"י מעורכתשרי. החשיפה משפטיים של החברה, הסיכון אפה

 גין סכומים אלה. ללה התחייבות ב דוחות כספיים אלה לא נכ ב

 

 :התקשרויות ב.

 

 תחייבויות בגין התקשרויות: לקרן יתרת ה 

עד לתאריך הדו"ח הושקעו   מיליון ש"ח. 1,694בהיקף של  מסוימותהתחייבה להשקיע בקרנות השקעה  הקרן .1
 .יליון ש"חמ  1,079 -בקרנות אלו כ

הקרן התחייבה  ד עם פסגות ניירות ערך בע"מ בנושא הלוואות מותאמות, גרת התקשרות של הקרן יח במס .2
 . מיליון ש"ח  25 עד  בהיקף של וואה הל לצד שלישי להעמיד  

 ש"ח. ליון ימ  4 -כ  של סך בכאמור   הלוואה העמידההקרן עד לתאריך הדו"ח 
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