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 לעמיתי רואה החשבון המבקר סקירה של  דוח

 מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג
 

 וא במ

 

  2021  ביוני  30ליום    י התמצית  המאזן"הקרן"(, הכולל את    –של גילעד גמלאות לעובדים דתיים )להלן    המצורף  דע הכספיי מסקרנו 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 ה של מידע כספי  ג צראים 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"דת מס הכנסה )כלל ונ 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  ת כביקורת 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 כה  עלנו לסבור שהמידבהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם  

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות.  14בהתאם לתקן חשבונאות 
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 יים גילעד גימלאות לעובדים דת
 ותיקהקרן פנסיה 

 מאזנים

 

 

 בדצמבר  31ליום  ביוני 30ליום   

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר בלתי מבוקר  ביאור 

    3 נכסים

     רכוש שוטף 

 616,738 241,786 495,016  מנים וזמ וימזומנים ושו

 128,442 189,274 67,300  תי ישיר שוטף סיוע ממשל

 13,110 13,246 10,088  ה חייבים אחרים ויתרות חוב

  572,404 444,306 758,290 

     השקעות 

 5,554,970 5,432,714 5,956,696  ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,961,449 5,073,704 5,131,011  ניירות ערך סחירים 

 383,516 406,148 361,819  והלוואות   פיקדונות

 17,878 7,070 20,415  מקרקעין 

  11,469,941 10,919,636 10,917,813 

     

   17 22 13  רכוש קבוע  
      

  12,042,358 11,363,964 11,676,120 

     

     התחייבויות 

 26,732 24,187 26,346  קצבאות לתשלום 

 60,114 7,124 2,262  אחרות  טפות ת שוויוייבהתח

  28,608 31,311 86,846 

    4 התחייבויות פנסיוניות 

     התחייבויות צבורות

 6,809,368 6,861,710 7,025,433  לפנסיונרים 

 5,028,185 5,727,255 4,967,718  למבוטחים פעילים 

 1,358,263 1,489,584 1,314,588  ם יל עילא פלמבוטחים  

  13,307,739 14,078,549 13,195,816 

     התחייבויות עתידיות 

 2,737,658 3,031,244 2,708,035  התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד 

 ( 557,439) ( 620,458) ( 543,547)  ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד  -פחות 

ג  ח מיועדות מסוצעות אג" ד באמהסבסו י של רך נוכח ע - פחות

 ( 293,321) ( 197,945) ( 297,235)  ן צפויה לרכוש בעתיד הקר" ש"ערד

  החישוב החשבונאירי לבין  הפרש בין החישוב האקטוא -פחות 

 ( 389,265) ( 309,359) ( 385,410)  לשווי ההוגן   שבידי הקרןאג"ח מיועדות וך ערשיבהתאמת 

 ( 208,328) - -  ית הבטחון ממשלתי בגין כרע  סיו –פחות 

  1,481,843 1,903,482 1,289,305 

     י ישיר לתממשסיוע 

  יוע הס  מתשלומי צפויותות עתידיות  נסערך נוכחי של הכ 

 (2,895,847) (2,427,802) (2,954,719)  הממשלתי הישיר לקרן 

  (1,472,876) (524,320 ) (1,606,542) 

     

 - (2,221,576) 178,887  אקטוארי (ןגרעועודף )

      

 11,589,274 11,332,653 12,013,750  סך הכל התחייבויות פנסיוניות 

     

  12,042,358 11,363,964  11,676,120 

     

 .ק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםם חלווימה םהמצורפי הביאורים

 

  

    2021באוגוסט   31      

 , רו"ח רם -לילך לב  י ערמונ יואב הלוםשאול י כספייםה תותאריך אישור הדוח

 מנהלת אגף כספים מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 ובדים דתיים ת לעו גימלאגילעד  
 קהיותקרן פנסיה 

 דוחות הכנסות והוצאות 

 

 

 לשנה  ושה שלשל   לתקופה לתקופה של שישה  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  מה ייחודשים שהסת 

 צמבר בד 31ביום  ביוני 30ביום  ינובי 30ביום  

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

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

 מבוקר קר מבותי לב מבוקר בלתי  ביאור                                              

       ם(דיהכנסות )הפס

       מרכוש שוטף 

 (12,700) ( 235) ( 2,066) ( 741) 1,646  זומנים מ יו ממזומנים ושו

 37   2  7  21 20  מחייבים וזכאים נטו 

  1,666 (720 ) (2,059 ) (233 ) (12,663) 

       

      5 ות מהשקע
 165,617 194,239 176,818 57,823 278,219  ם ם סחירימניירות ערך שאינ
 63,922 210,444 97,436 ( 189,976) 242,316  ם ימניירות ערך סחיר 

 8,824 5,787 2,803 ( 567) 5,472  מפקדונות והלוואות 

 ( 1,369)      (8)   96  (12) 86  ממקרקעין  

  526,093 (132,732 )  277,153 410,462 236,994 

       

 128,442 31,736 34,810  61,874 67,300  שיר לתי ישמ ע מסיו

       
        

 352,773 441,965 309,904  (71,578) 595,059  ם(כנסות )הפסדיסך כל הה

       

       הוצאות 

 20,741 6,040 6,621  12,079 13,242 6 הלת נלחברה המ  דמי ניהול 

 10 2 3  5 5  פחת רכוש קבוע 

 20,751 6,042 6,624  12,084 13,247  ל ההוצאות כ סך

       

(  הוצאות) דף הכנסותוע

 (83,662) 581,812  ת הדוחלתקופ

 

303,280 

 

435,923 332,022 

       

 

 

 

 

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

 ת על התנועה בקרן הפנסיהוחוד

 

 

 לשנה  ה שלתקופה של שלו  ה ששיל  פה שלתקו 
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 ביוני 30ם ביו 
 31ם ויב יונבי 30ביום 

 מבר צ בד

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

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

 מבוקר תי מבוקר לב בלתי מבוקר  

      

 11,569,239 10,971,781 11,788,936 11,569,239 11,589,274 תקופה הלתחילת  הקרן רתית

      

         לקרןת( יעו)גרוספות ת

      ים עבור: ובד עסיקים ומע ם ממ ילדמי גמו 

 76,162 18,648 17,540 37,487 34,790 פנסיה מקיפה 

      

 332,022 435,923 303,280 (83,662) 581,812 ח הדו ת לתקופ ת()הוצאו  עודף הכנסות

      

 408,184 454,571 320,820 (46,175) 616,602   לקרן )גריעות( סה"כ תוספות

      

  ולאחרים םיימלאתשלומים לג

      ברות והע

 ( 370,692) (91,114) (92,846) ( 182,039) ( 182,650) ים ושאירים לגימלאים נכ 

 (14,254) ( 2,061) ( 1,963) ( 6,036) ( 6,068) ים שפרשו יתעמל  החזרים

 ( 3,203) ( 524) ( 1,197) ( 2,336) ( 3,408) שנה  35מעל   קנמע

      

 ( 388,149) (93,699) (96,006) ( 190,411) ( 192,126) רותהעב ו םלומיסה"כ תש
      
      

 11,589,274 11,332,653 12,013,750 11,332,653 12,013,750 יתרת הקרן לסוף התקופה 

      

 

 

 

 

 

 

 

 ים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ווההמצורפים מ וריםאהבי
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 1220ביוני  03ם ליו כספייםביאורים לדוחות ה
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 םייתמהו ואירועיםלי כל - 1ר אובי

 

 כללי א. 

כס ו חדו נער  פייםת  ליום  אלה  מתומצתת  במתכונת  ולתקופ2021  יונ בי   30כו  חודשים    השול שושישה  של    ות, 

   ם"(.ים ביניי"דוחות כספי  - לןבאותו תאריך )לה  ושהסתיימ

יימה  הסת ולשנה ש  2020בדצמבר    31הכספיים השנתיים של הקרן ליום    תו חוקשר לדת אלה בהו ין בדוחלעי יש  

 (. "הדוחות הכספיים השנתיים"   -להלן ליהם )וו א ר נל ש אביאורים ך ולי רא תתו באו

 

 פעילות הקרן ב.

ושאירים.      יקנה, נכותז יית  פנס   פנסיוני מקיף הכולל:  וח יטגילעד הינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את עמיתיה בב 

  י ת )למעט עמי  1995  ר נואבי  1יום  ל מ מסוג זה החות הממונה נאסרה קבלת עמיתים חדשים  לקרנות  א רוה פי  ל

ה תקו שהצפת  לקביניים  ירנות  טרפו  בתקופת  בהסדר    1995מרס    -נואר  הפנסיה  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 התחיקתי(. 

 ברה המנהלת. החל ידי ות ע מננאהקרן מנוהלת ב

 

 ןטחוהבי  כריתי וראקטוון אגירע .ג

 

  יקות שאינן ת ו  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  )"כריתותיקה  ההפסדים  גל  ש  במקרההביטחון"(    נה  ובגובה  בקרן  ירעון 

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

 מן:  תיה כדלקו יטרה להפחית התחייבו מ בבתקנונה 

 

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

   להן את תקנונה, כך שלאחר שגיל הזכאות הועלתק   ת האמור לעיל, הממונה רשאי לאשר לקרןמרו ל ת. לע

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

 התחייבויות אחרות של הקרן.  

 

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

 

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

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

התחייב מופחתות  היו  שבו  אילושיעור  הקרן,  התיהיו    בויות  מאניקומבוצעים  על  לם  הקרן  פי  2011שנת  זן  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 בהתאם ל ון" טחהב"כרית   רן להסדרקהצטרפות של ה פשרישל החברה(, באופן שא 

 :31.12.2020מיום ל הח  םבהתא

שמשלמת הקרן לפי תקנונה    מצעות הפחתה שוויונית מכל תשלוםאיבויותיה, במהתחי  5.16%הפחיתה    הקרן.  1

 )כולל פנסיות, תשלומים חד פעמיים וכד'(.  

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

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

 . 4ביאור   או גםלמידע נוסף ר

 

הביטחון  תקרת   בחוק  כרית  גילעהקבועה  לשמיליון    520הינה  ד  לגבי  הצמדה  בתוספת  דצמבר  "ח  מדד  עומת 

שנתית    2011 ריבית  של  בשיעובתוספת  )חודש    3.48%ור  הקרן  בתקנון  התיקונים  בוצעו  בה  דצמבר  מהשנה 

 . יבויות הקרןימהתח  11.8%הביטחון לא יעלה על  בנוסף הסיוע מכרית    .(2020

  2011מדה למדד מדצמבר  הצת  פסבתולעיל,    קיקה כאמורם לח, בהתאתקרת כרית הבטחון  30.6.2021ן ליום  נכו 

 . ₪יליון מ  554 -כהינה   2021ינואר ש חודמ  3.48%ה  בגובת תי ריבית שנ ו

 



 ם בדים דתיי לעות ו עד גימלאגיל
 יקהקרן פנסיה ות

 1220ביוני  03ם ליו כספייםביאורים לדוחות ה
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 (משך )ה יםרועים מהותיאיכללי ו - 1ר אובי

 

 ראל וביש ולםעב הקורונה יף נגפשטות תה ד.

פברואר   הש2020בחודש  החלו  התפשטות  ,  של  הקופעות  ובישראל,  רונה  נגיף  הפעילותבעולם  ת  י סקהע  על 

וסחורו חברות רב ועל שוקי מניות  מי על  יז ארגון הבריאות העולהכר   2020במרץ    11ביום  לם.  חבי העוברת  בות 

 נגיף הקורונה כמגיפה עולמית.  

שנת   השפעות    2021במחצית  היו  של לא  הקורונהתפשטות    כלשהן  השווקינגיף  על  הפיננסים  ה  לעומת  ם 

 . 2020בשנת    רךע ירות הני יות הגדולה מאוד שחוו במחיריודתהתנ 

היקף הנכסים ליום   לעומת ₪מיליארד  12  -גדל ועומד על כ 30.6.2021 ליום  רןבקהיקף הנכסים המנוהלים 

   .בהתאמה ₪מיליארד  11.4  -וכ  יליארד ₪מ 11.7  -כ על ואשר עמד 30.6.20 -ו 31.12.20

 . למידע נוסף ראה  5.18%הינו   2021 יוניב  30המצטברת ברוטו מתחילת השנה עד ליום   האשוהתשיעור 

   .7אור יב

 

לעומת    משיכות עמיתים מכספי הקרןהפקדות ו/או  היקף  לא חלו שינויים מהותיים ב  2021ת  ת שנ מחצי בכן,    -כמו

 . מאזןהך ריחר תאתקופה מקבילה אשתקד וכן בתקופה שלא
 

 רכישה ומכירת משרדי החברה  ה.  

למכור את המשרדים    גילעד של    ורתיק הבוועדת    עדת ההשקעות דירקטוריון הקרן בהמלצת ו  החליט  2020בשנת  

נח נח"(  בבית  בבית  )"המשרדים  גן  ברמת  נכס  מנחמי  ופוחת,  הולך  משרדים    ששוויו  צפוי    םיששווי ולרכוש 

משרדים    גילעד  התקשרה  2020בשנת  .  שביחלה לרכישת    המשרדים )"   ברק  בניב  9'בוטינסקי  זברחוב  בהסכם 

הכשרת הישוב, הינם בבעלות  בית  ב  םמשרדיהבית נח והן  ב  םמשרדיה שני הנכסים, הן    "(. הישוב  הכשרת   בבית 

 קרן הפנסיה והינם חלק מהשקעותיה במקרקעין. 

 

בין קרן הפנסיה לחברה המנהלת משנת  תיקון להסכם השכירות    אישרו  הדירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעד

)במקום    ,2011 הישוב  הכשרת  בבית  המשרדים  על  שיחול  נעל  כך  בבית  הו.  ח(המשרדים  זאת,  כי  עם  חלט 

השכירות   דמי  בין  ההפרש  את  המשקפים  למדד,  צמודים  שכירות  דמי  הפנסיה  לקרן  תשלם  המנהלת  החברה 

ת שמאי  הראויים למשרדים בבית הכשרת הישוב למול דמי השכירות הראויים למשרדים בבית נח. על פי הערכו

 ש"ח לחודש. אלפי  29, הפרש זה עומד על  2020שנערכו בדצמבר  

של    ם תתבצע בחינה מחדש "תיאורטית" לדמי השכירות, בדגש על שינויים במחירים בנכסים מסוג  2028נת  בש

למשרדים בבית הכשרת הישוב  שבין דמי השכירות הראויים  פרש  המשרדים בבית נח. ככל שבחינה זו תעיד שהה

 דמי השכירות בהתאם.  אש"ח, יוגדלו 29-למשרדים בבית נח גבוהים יותר מובין דמי השכירות הראויים  

 

 . הסדר זה אושר על ידי רשות שוק ההון 

-)ג( לחוק הנאמנות, תשל"ט13בהתאם לסעיף  לאשר את ההסדר  בית המשפט  לבקשה  הגישה    החברה המנהלת

ביום  1979 החברההבקשה    19.8.2021.  לבקשת  מיותרת,  נמחקה  הבקשה  כי  ההון  שוק  רשות  עמדת  לנוכח   ,

 לא חל על עסקה בין חברה מנהלת ובין קרן פנסיה.  תלחוק הנאמנו   13מאחר שסעיף  

 

 בבית הכשרת הישוב.   םמנהלת לעבוד במשרדיהחלה החברה ה 5.4.2021ביום  
 

 

 שבונאית יניות החי המדעיקר - 2יאור ב

 

 ים:דוחות הכספייס לעריכת הבס א. 

ערוכים  הדו ביניים  הכספיים  פ חות  כ על  ערוהדיווח    נאותהחשבו  לילי  לצורך  ככי כמתחייב  דוחות  ביניית  ם  ספיים 

שוק  רשות  על  ות הממונה  התאם להוראישראלי לתקינה בחשבונאות, בה   של המוסד  14ת  ם לתקן חשבונאובהתא

חוק הפיקוח על  ובהתאם ל  1964-דתשכ" ופות גמל( הולניהול ק ר  לאישו   ה )כלליםתקנות מס הכנסהון,  בהתאם ל ה

 נו מכוחו.  נות שהותקקתוה   2005 –התשס"ה  פות גמל(  )קו נסייםנפי תיםשירו 

 

ושיטות    עיקרי  בעריכת הדוחחההמדיניות החשבונאית  יושמו  עקביים לאלה אשרבינ   פיים ות הכסישוב אשר    יים 

 . 2020מבר בדצ 31ים ליום הדוחות הכספי יושמו בעריכת
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 )המשך( יניות החשבונאיתיקרי המדע - 2יאור ב

 

 וההצמדה: פיןי החליערש ב.

 רו. פין של הדולר של ארה"ב והאי ן ושער החליצרכל חירים  מה מדד להלן פרטים על 

 המדד הידוע 

ין  שער החליפ
היציג של  

 הדולר 

  פיןשער החלי
ג של  היצי

 האירו 

 בש"ח  בש"ח  ת )*( ובנקוד 

    

 875.3 .6023 .06101 2021 ביוני 30ם ליו

 883.3 .6643 100.10 2020 ביוני 30ם ליו

 494.3 512.3 0100.2 2020בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי 

    :ודשים שהסתיימהח שישה לתקופה של 

 ( 1.75) 1.40 1.40 2021 ביוני  30ביום  

 3.10 290. ( 0.69) 2020 ביוני  30ביום  

 

 :חודשים שהסתיימה שלושהפה של לתקו

   

   (.970)    (21.2) 1.30 2021 ביוני  30ביום  

   (.440)    (8.72)   (.200) 2020 ביוני  30ביום  

    

 1.70 ( 6.97) ( 0.60) 2020ר בדצמב 31תיימה ביום  לשנה שהס 

 

 . 100=   2018מוצע מבסיס המדד לפי )*( 

 

 

 ביניים: תי תקופת העמי ג. 

מנהל מיוחד"  נה  ומ ת להן לא  וווח כספי לקרנות פנסיה ותיק די "הוראות    2006-3-3יה  לחוזר פנס  2לסעיף  תאם  בה

קרן לעמיתי תקופת  ה יות התחייבוכל  מלא המפרט את אי ור נפרד מאזן חשבונאיג בבציהל יש ,  2006במרץ   8מיום 

האמורות.   יות גד ההתחייבודים כנהעומ ואת הנכסים  (1995מרץ -ן בחודשים ינואריניים )עמיתים שהצטרפו לקר הב

במאזן  נכסים  ה תג הצ שנקבעה בהוראות הדיווח לעניין ווחי הדלמתכונת  דרש שהמאזן האמור יוצג בהתאם נ כמו כן 

 ה. ר בחוזר זווח, ובהתאם לאמוניין זה בהוראות הדילע עו ים שנקביאורפירוט כל הב   בותהחשבונאי, לר

  

ישות אליה אינן חלות  דרכיר בעמדתה לפיה  לה  ההון, בבקשהשוק  ת  לרשו  הקרופנתה    2010קטובר  אוב  12ביום  

מ שאינן אעליה,  שוונ לר   חר  מכיוון  היתר  בין  לגביה,  קרה  ד ע גילטיות  זכוינה  המקנה  וותיקה  אחיד  יותן    בשיעור 

יתי  כי היקף עמ   בנוסף לכךרישה 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" הוגש  הד   רשות מטעם    ערךנש  ח  בנושא  ההון,  של הקרן.  טוארי  אק ה  ו"חשוק 

  תיקים ובין עמיתי ת הקרן הפרדה בין עמיתים ו יים ולכך שאין בדוחוינ הב   א עמיתילנוש ות בין היתר  יחסניתנה התי 

 ן: יניים כדלקמתקופת הב

 

מ"  החיהקרן  את  עמ  שובפצלת  בין  הסיוע  המתאיםית של  הנוסח  לפי  הביניים,  ובי   י  לפי  מית ען  להם,  רגילים  ים 

לה ע  ן,כל ם.  הנוסח המתאים  סיוע  נאין  קבלת  ע"י הקרן"  עודיין של  הביניאקת ה"החבו  -וכןף  לעמיתי  ים  טוארית 

למחוייבות  בהתאם  בתקנות.    מחושבת  הקיילגביהם  אפשרו במידע  אין  לפם  את  ת  באופ צל  מ הנכסים  בין  ן  דוייק 

ועמיתים רגילים. ההשפעבי עמיתי ה  דו"ח    ה ניים  נוכחי של הסיויד  ח אשל  בין ערך  ס   ירש יע ההוא הפער  יוע  לפי 

 ון ש"ח".  מילי   5יים. ההשפעה היא רק פי סיוע לעמיתי הבינ ל  שירלסיוע יכחי בין הערך הנוו לעמיתים ותיקים

 

 יין. בענעולת תיקון לכל פ דרשהל הקרן לא נלאמור לעי בהמשך
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 נכסים לפי בסיס הצמדה  - 3 יאורב

 

 רכב:הה

 למדד ים דצמו 
במט"ח או  
 בהצמדה לו 

י  ללא תנא
 סה"כ  ה מדהצ 

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

     1220 ביוני 30ליום 

     

     רכוש שוטף 

 495,016 276,616 218,400 -       מזומנים ושווי מזומנים 

 77,388 77,388 -      -       וחייבים אחרים יוע ממשלתי  ס

     

     השקעות 

     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,668,169 -       -      4,668,169 דות ממשלתיות עמיו ב וח גרותא

 276,363 66,692 6,815 202,856 אגרות חוב קונצרניות 

 1,012,164 277,995 734,169 -          חריםאוניירות ערך מניות  

     

     ערך סחירים  ותנייר

 3,259,604 3,246  - 3,256,358 ממשלתיות  אגרות חוב 

 784,999 74,435 8,515 702,049 ת צרניו נוק חוב  אגרות

 1,086,408 525,440 560,968 - אחרים  יירות ערךונ מניות  

     

 361,819 235,856 - 125,963 וואות והלפיקדונות 

     

 20,428 20,428 - - קרקעין ורכוש קבוע מ

     

 12,042,358 1,558,096 1,528,867 8,955,395 הנכסים  סך כל

     

     2020ר  דצמבב 31 םולי

     

     טף רכוש שו

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

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

     

     השקעות 

     ת ערך שאינם סחירים רוניי

 4,503,570 -      -     4,503,570 עדות ממשלתיות וות חוב מי אגר

 238,124 32,106 6,658 199,360 ות אגרות חוב קונצרני

 813,276 251,032 562,244 -         אחריםוניירות ערך מניות  

     

     רים רות ערך סחיניי

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

 750,964 112,238 9,039 629,687 יות צרנ רות חוב קונאג

 1,075,893 486,213 589,680 - אחרים  ערך יירותנ ות  מניו

     

 383,516 250,370 -     133,146 וואות והלפיקדונות 

     

 17,895 17,895 -     -       ע קרקעין ורכוש קבומ

     

 11,676,120 2,091,850 1,376,608 8,207,662 הנכסים  סך כל
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 ת סיוניונות פהתחייבוי - 4ביאור 

 

 ידי:שלתי עתוע ממ יס . א

 בדצמבר  31ליום  ביוני 30ליום  

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

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  ש"ח  אלפי 

 מבוקר בלתי מבוקר  

ות צפויות מתשלומי הסיוע  של הכנסות עתידי ערך הנוכחי ה

 2,895,874 2,427,802 2,954,719 ישיר לקרן לתי ה שמהמ

    

  ג"ח מיועדות מסוגעות אצמ בא  דסוסבשל ה הערך הנוכחי  

 293,321 197,945 297,235 )*(  ן צפויה לרכוש בעתיד"ערד" שהקר

    

עדות  האג"ח המיו שלהחשבונאי הפרש בין ה"שווי ההוגן" ה  

 1,526,341 1,508,416 1,590,671 ם  אן ערכן המתושבידי הקרן בתאריך הדוח לבי 

    

נאי  שבו חה ב ושחיה רי לביןטואההפרש בין החישוב האק  

 389,265 309,359 385,410 שווי ההוגן )*( מיועדות שבידי הקרן לבהתאמת שיערוך אג"ח 

    

 208,328 - - ן סיוע ממשלתי בגין כרית הביטחו  

 5,313,129 4,443,522 5,228,035 כל הסיוע הממשלתי העתידי לקרןסך ה  

    

 .  2006-3-3לחוזר   1כללים המפורטים בנספח פי ה   לע ב מחושוארי במאזן האקט יממשלת גובה הסיוע ה )*( 

  ערוךלש  ועהביצ   הוראות ג"ח מיועדות בהוראות המתייחסות לשערוך אהחשבונאי קיימות    ןאזהמלצורך חישוב         

  2013-9-22וסדיים  ופים מרה המצטטת מעת לעת מתוקף חוזר גלא סחירים אשר מפרסמת החב נכסי חוב  

בקודשא שולב  הרר  חלק  5שער  )  יהגולצ קס  פרק  2,  החישובים  1,  שני  ל (.  בהכרח  צאותומובילים  שאינן  ת 

   .ותזה

 

 :וגירעון אקטוארי ת הפנסיוניותההתחייבויו ב.

עהאקט   הדוח פיווארי  ה מ   ל  ההתחייבויות  מהאקטו  עודףהוסיוניות  פנוצגות  ידי  על  נערך  אורזארי  ישעיהו  ר  יצר 

חיצו   ששמהמ הכאקטואר  של  ההתני  החייבקרן.  במאזארית  וט אקות  אהמוצגת  מייצגת  של  ן  המהוון  הערך  ת 

פההתחייבויות לתשלומי  לפנסיונרים,  בעתיד,  הזכויות  ופדיון  פעילל   , נסיה  ו עמיתים  לים  עי פ  בלתי  יתיםעמלים 

ין  לתי בגסיוע ממשו  קיףוהעהישיר  ,  תידיהע   שלתיממהסיוע  ה,  תידייםע הגמולים  ה הוון של דמי  המובניכוי הערך  

 של הקרן.  האקטוארי  בדוח ול ונכל   וושבח שי כפן בטחו כרית ה

  גירעון ב טון הביא לקי ו 2020בדצמבר  31 -מיום הך במגמת עלייה  המשי היוון ריבית הטור  וק,  הלך תקופת הדוחמב

אלו, ביחד  משתנים    . ₪ון  מילי   433  -רעון בכין בג טו ה גם לקיהביאהעודפת  התשואה  כן,    -כמו  .ש"חמיליון    57  -בכ

מיליון   178.9 -אקטוארי של כ   עודףל  30.6.21יום ל הביאו את הקרן   יאקטואר הוח דאם ל תהב ספים משתנים נועם 

 ת הבטחון. בגין כרי סיועלקרן לא נדרש מועד זה  כן, לל  . ע₪

 נים אלו. נתו צפוי שתהיה לכך השפעה מהותית על , קרן ישתנוהאו תשואות /ום וככל שריבית ההיוון  א

. 
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 ת ם( מהשקעויהפסד) ותהכנס - 5ביאור  

 

 כב:ההר

 לשנה  שלושה של  פה לתקו שה שישל   לתקופה 
 שהסתיימה  שים שהסתיימה חוד ימה ם שהסתידשיחו 

 צמבר בד 31ביום  ביוני 30ם ביו ביוני 30ביום  

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

 ח "ש אלפי  "ח י ש אלפ ח פי ש"אל ח אלפי ש" אלפי ש"ח  

 מבוקר ר מבוק ילתב קר בלתי מבו 

      סחיריםערך שאינם  ניירותמ

    135,647 198,316 125,519 45,127 175,888 ת "ח מיועדות ממשלתיו מאג

 1,827 12,697 5,448 ( 3,736) 8,567 צרניות קונמאגרות חוב 

 28,143 (16,774) 45,851 16,432 93,764 ת ערך אחרים וניירו   ממניות

 278,219 57,823 176,818 194,239 165,617 

      חיריםיירות ערך סמנ

 19,495 68,120 20,300 4,424 49,125 חוב ממשלתיות רות מאג

 ( 1,004) 7,051 17,383 (48,138) 33,077 מאגרות חוב קונצרניות 

 45,431 135,273 59,753 ( 146,262) 160,114 רות ערך אחרים ממניות וניי 

 242,316 (189,976 ) 97,436 210,444 63,922 

      ותוהלוואקדונות מפ

 (95) 66 37 ( 135) 83 פקדונות בבנקים מ

 8,919 5,721 2,766 ( 432) 5,389 לאחרים  מהלוואות

 5,472 (567 ) 2,803 5,787 8,824 

      

      ממקרקעין 

 (27) (8) 96 (12) 86 אות ניכוי הוצדמי שכירות ב

 ( 1,342) - - - - ערך  ידת יר 

 ( 1,369) (8) 96 (12) 86 ו ש נטרווח ממימו
      
 526,093 (132,732 ) 277,153 410,462 236,994 

      

 

 דמי ניהול - 6יאור ב

פי   יהיו בלגת החברה המנהלת  ניהול שרשאיתקנון הקרן דמי העל  ת דירקטוריון החברה  חלטהתאם להבות בכל חודש 

 . החודש האמור של  האחרוןם העסקים יוב ן ר קה נכסימסך   0.25%  -מ 12 -יעלו על החלק הלא בד ש ובל   המנהלת

 ש"ח(.  ון ילי מ 24.2 -אשתקד) ש"ח מיליון 26.5נם בסך  הי 2021וריון לשנת  הדירקטעל ידי ושרו הניהול שאדמי 

לעד  31.12.2019ביום   החברה  דירקטוריון  הניה החליט  דמי  החזר  חישוב  מנגנון  את  לכן  שהוחל ול  כפי  הפנסיה  ט  קרן 

כך שמאות29.11.2018ום  י מן  וריובישיבת הדירקט מועד  ,  בו  ככל  ואילך,  לדוחות הכספיים של הרבעון השלישי,  התאם 

הניהול  שיוותר עודף מדמי  המנהלת  יועשנ   בחשבון החברה  עד  גבו,  עקרן הפנסיה  לחשבון,  עודףהמ  90%ברו  זאת  ד  , 

העוקב,   ינואר  חודש  שבחשלסוף  המנבון  כך  החברה  של  עד  יהלת  העודפים  ש''ו י לי מ  1.5ישארו  העודפים    חן  מיתרת 

   שי.סוף הרבעון השלישב

 . הקרןנון תק ות בהתאם להורא ווריון  ירקטשר ע"י הדשאו ינם עולים על התקציבדמי הניהול שנגבו בפועל א 
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 תשואת הקרן - 7אור בי

ה משנת  תשואת  החל  חודש  מדי  מחושבת  עלנוס  פי-על  1998קרן  שנקבעה  מ-חה  האידי  ההו ושף  גא  -צר  ושרד  ן  ק 

 . 1999ודש אפריל  קרן פנסיה ותיקה" מחוארי לואקט  פית דיווח כסב"הוראו 

 

 ם. נסה העיקרייי סעיפי ההכ פ -על חולקה התשואה למרכיביהלמטרת בהירות 

 

 

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

 
 בר בדצמ 31ם ובי ונייב 30ם ביו ביוני 30ביום 

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

 מבוקר בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי 

      

    2.03% 3.77% 2.34% ( 1.16)% 4.61% מהשקעות 

 1.12% 0.28% 0.29% 0.54% 0.57% ישיר   לתיוע ממשסימ

 3.15% 4.05% 2.63% ( 0.62)% 5.18% תשואה כוללת נומינלית ברוטו 

      

 )*( 0.18% 0.05% 0.05% 0.11% 0.11% ההון חוז מאכת וצאו ה

 2.96% 3.99% 2.58% ( 0.72)% 5.06% לת נומינלית נטו תשואה כול 

      

 ן צרכם להמחירימדד בהשינוי שיעור 

 ( 0.20)% 1.30% ( 0.69)% 1.40% הידוע(  המדד)לפי 

 

0.60%- 

      

 3.58% 4.20% 1.26% ( 0.03)% 3.61% יאלית נטו ת רלכול תשואה 

 

 החזר עודף דמי ניהול  0.03%)*( לאחר   

 

 

 יבויות תלויות והתקשרויותהתחי - 8ר ביאו

 

  :לויותת תביעות א. 

 

 רן:  קתביעות משפטיות כנגד ה .1

 .  כנגד הקרןלא קיימות תביעות תלויות  המאזן,  ליום

 

 גילעד  עלנגד מבטחים קי קוריצ יות של פס"דאפשר השלכות  . 2

הנימוקים   הדב  ונשנית לנוכח  שפסק  הדי   2944/10  בבג"צין  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   ,

צים המשפטיים של החברה,  יוענגד החברה, לדעת ה ק הדין לא ניתן כשפס  שעל אף   רציפות זכויות, הרי 

השלכו  עלקיימות  בקשררקה  ת  מחושב יתים  לעמ  ן  הפנסיוניות  הסכשזכויותיהם  פי  על  הרצות    פות י מי 

 הם.  ד לוהחברה צ  סיקה()כמע ינהשהמד

 הנ"ל.דין טוארית בגין השלכות שעלולות לנבוע מפסק הת אקבותחיינכללה ה  כספיים אלה  בדוחות

צים  היועלדעת    ,ם הלצד    י רציפות אחרים שלא עם המדינה שהחברהסכמת על הקרן בקשר להלגבי השלכו

   ליון ש"ח.מי   4.1 -בכלה ההנה על ידי  מעורכתשרי. החשיפה משפטיים של החברה, הסיכון אפה

 ין סכומים אלה. גב  תחייבותללה הדוחות כספיים אלה לא נכ ב

 

 :התקשרויות ב.

 ייבויות בגין התקשרויות: תחלקרן יתרת ה 

הושקעו  נכון למועד דוח זה,  ן ש"ח.מיליו 1,774של בהיקף  מסוימותלהשקיע בקרנות השקעה   יבההתחי  הקרן .1
 .יליון ש"חמ  1,178 -בקרנות אלו כ

הקרן התחייבה  ות מותאמות, נושא הלוואד עם פסגות ניירות ערך בע"מ ב גרת התקשרות של הקרן יח במס .2
  ר כאמו הלוואה העמידההקרן עד דוח זה, ון למונכ .מיליון ש"ח  25 עד  בהיקף של וואה ל הלצד שלישי להעמיד  

 ש"ח. ליון ימ  4 -כ  של סךב
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