
ליום 31 בדצמבר 2015

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

 דוחות כספיים 



עמודתוכן העניינים:

3-5הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים

6

7דוח רואה חשבון המבקרים

8 דוחות על המצב הכספי 

9 דוחות הכנסות והוצאות 

10 דוחות  על השינויים בזכויות העמיתים

11-25ביאורים  דוחות הכספיים  

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

 דוחות כספיים  ליום 31 בדצמבר 2015

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

דוח רואה חשבון המבקרים בדבר בקרה פנימית על הדיווח 
הכספי















קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דוחות הכנסות והוצאות 

20152014

ביאור

הכנסות

 66                        (79)  ממזומנים ושווי מזומנים

מהשקעות:

 27,813                (6,392)                     15מניירות ערך סחירים

 8,525                    35,866                               14מניירות ערך שאינם סחירים (*)

(183)   56                   מפקדונות והלוואות

            29,530                 36,155 

 110                       154                 הכנסות מדמי ניהול

5,973 6,180                                 17סיוע ממשלתי ישיר ואחרות

 42,304                 35,785            סך כל ההכנסות 

הוצאות

   -                         1,958               21                  דמי ניהול

3,104 520                                    16הוצאות הנהלה וכלליות

 514                       436                 עמלות ניהול השקעות

 3,618                    2,914              סך כל ההוצאות

 38,686                 32,871            עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

*ראה גם ביאור 7 ה'

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

אלפי ש"ח
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דוחות על תנועה בקרן הפנסיה

20152014

 478,436               519,326         יתרת הקרן לתחילת השנה

תוספות לקרן:

 17,085                 15,621            דמי גמולים מעמיתים

 38,686                 32,871            עודף הכנסות על הכנסות לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 55,771                 48,492            סך הכל תוספות לקרן

תשלומים לגמלאים ואחרים:

 11,695                 13,489            תשלומי פנסיה

 3,186                    1,916              החזרים לחברים שפרשו או נפטרו

 14,881                 15,405            סך הכל תשלומים

 40,890                 33,087            תוספת לקרן, נטו

 519,326               552,413         יתרת הקרן לסוף השנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

אלפי ש"ח

לשנה

שהסתיימה ביום

31 בדצמבר
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 1 -כללי

א. קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל  החלה לפעול ביום 1 בינואר 1979.

בהתאם לכך, הקרן היא "קרן ותיקה", כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים  פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה -2005.

הבסיס החוקי להקמת הקרן היה סעיף 3(5) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961.

ב. העברת הניהול

ג. לעניין התכנית לאיזון הגרעון בקרן, לפרוט נוסף ראה ביאור 12 ו'.

ד. הגדרות

בדוחות כספיים אלה:

-הקרן

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.-החברה ו/או החברה המנהלת

הדין החל על האגודה והקרן.-ההסדר התחיקתי

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.-תקנות מס הכנסה

אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.-אגף שוק ההון

בעלי עניין וצדדים קשורים

-

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.-מדד

יום העברת ניהול הקרן לחברה המנהלת, 1 בפברואר 2015-יום המעבר
-שערי ריבית

-מרווח הוגן

-חוק הפיקוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.-הממונה

ה.  שינוי בתנאי ההשקעה ומתן סיוע ממשלתי כספי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים 
מוסדיים) , התשע"ב – 2012 ובחוזר גופים מוסדיים -" 2013-9-13 "כללי השקעה החלים על גופים 

מוסדיים".

הקרן קיבלה לידיה את עסקיה, נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של "קרן גמולים וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל", אגודה עותומנית, אשר 
החלה את פעילותה בתאריך 1 בינואר 1964 ופעלה עד לתאריך 31 בדצמבר 1978.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 5156 , מיום 29 במרץ 1995 , נסגרה הקרן להצטרפות עמיתים חדשים. הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה כאמור כקרן 
סגורה.

בתחילת יולי 2013 מונה מר יואב בן אור כמנהל מורשה בקרן גמלאות של עורכי - דין בישראל . בהתאם להוראות משרד האוצר, במהלך שנת 2014 פעל המנהל 
המורשה להעברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי חברה מנהלת. בחודש אוקטובר 2014 נחתם  הסכם העברת הניהול לידי חברת "הלמן אלדובי קופות 
גמל ופנסיה בע"מ" (להלן - החברה המנהלת). ביום 31 בינואר 2015 הושלמה העברת זכויות וחובות הניהול בקרן גמלאות של עורכי דין בישראל ידי החברה 

המנהלת, זאת לאחר שביום 25 לינואר 2015 התקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים 
להשלמת העברת הניהול, כפי שאלו נקבעו במתווה להעברת הניהול. העברת הניהול בפועל בוצעה ביום 1 בפברואר, 2015. החברה המנהלת התחייבה לגבות 

מעמיתי הקרן דמי ניהול קבועים של 0.495% (שנתי) לתקופת מינימום של שבע שנים.  החל מיום זה, חדל מר יואב בן אור לשמש כמנהל המורשה של קרן 
עורכי הדין והקרן חדלה מלשמש כצד קשור לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.

עד ליום 31 באוגוסט 2003 הקרן השקיעה בכל תחילת חודש את כל היתרות הכספיות הפנויות שלה באגרות חוב מיועדות מסוג מירון, הנושאות ריבית ריאלית 
בשיעור 5.57% שנתי. עקב שינוי בתקנות מס הכנסה, משקיעה הקרן את היתרות הכספיות באגרות חוב מיועדות מסוג ערד בהתאם לשיעורי הזכאות לפי דין 
(30% מסך נכסי הקרן) ויתרת הכספים הפנויה מושקעת בשוק ההון ובפיקדונות לזמן קצר בבנקים, ובהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן. יצוין, כי אגרות 

החוב המיועדות מסוג ערד נושאות ריבית ריאלית שנתית בשיעור של 4.86%.

ביום 2 בפברואר 2005 פרסם הממונה נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות (להלן- הנוהל). סעיף 4 בנוהל קובע כי הסיוע יועבר עד ליום 
30 ביוני, בשנת הכספים שלאחר שנת הכספים לגביה ניתן הסיוע, או עד שלושה חודשים לאחר מועד הגשת הדוחות הכספיים של הקרן הזכאית לסיוע, לפי 

המאוחר שבהם.

חברת שערי ריבית בע"מ, סיפקה ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי 
חוב לא סחירים ביחס לדירוגי הסיכון השונים.  (לפרטים נוספים ראה ביאור 2 ג)

חברת מרווח הוגן בע"מ, המספקת ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך 
נכסי חוב לא סחירים ביחס לדירוגי הסיכון השונים.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  (קופות גמל), התשס"ה – 2005 והתקנות שהותקנו מכוחו.
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 1 -כללי (המשך)

הסיוע הצפוי להתקבל עבור שנת 2015 נרשם בנכסים השוטפים (בסעיף סיוע ממשלתי כספי ישיר בגין השנה הנוכחית - ראה ביאור 6 להלן).

ז. מדיניות ההשקעה

ח. תיקון תקנון הקרן

מהדורת אפריל 2013 של תקנון הקרן -

מהדורת ספטמבר 2013 של תקנון הקרן -

ב. ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל 2013 של תקנון הקרן לקבלת קצבת שאירים לאלמן/אלמנת עמית.

ד. הוספת זכות לגמול זקנה חלקי, בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה בתקנון הקרן, לעמיתים שהפסיקו תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל מחודש 
נובמבר 2004;

א.  מעבר משיטת סכום צבור לשיטת יחידות גמול זקנה ("שיטת המנות"), בדומה למתכונת החישוב שהיתה קבועה בקרן הפנסיה עד אפריל 2013 בשינויים 
המחויבים לפי העניין;

ג. התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת "כרית ביטחון" כאמור בהצעת החוק הממשלתית, וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל הפרישה 
לגברים (מגיל 66 לגיל 67 ). ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור בהצעת החוק הממשלתית, נותרה בעינה;

 ביום 1 באפריל 2013 נכנס לתוקפו תקנון חדש לקרן. בתקנון שונתה שיטת חישוב הזכויות של עמיתי הקרן והיא התבססה על היתרות הצבורות של העמיתים, 
בהתאמות ובשינויים הנדרשים לצורך הבטחת המעבר מהשיטה שקדמה למהדורת אפריל 2013 של תקנון הקרן ("שיטת מנות הפנסיה") לבין השיטה 

התקנונית שנקבעה בקרן החל מיום 1 באפריל 2013 ועד לשינוי התקנון בספטמבר 2013.

כמו כן, ולצורך הבטחת התנאים הנדרשים להענקת "כרית הביטחון" לקרן הפנסיה, שולבו התיקונים הבאים: (א) העלאת גיל הפרישה לגברים לגיל 67; (ב) 
ניכוי הדרגתי, החל משיעור של 0.25% ועד לשיעור מירבי של 1.75% , מכל תשלום שתשלם הקרן.

עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו, נערך תהליך בחינה מקיף, בתיאום עם גורמי המקצוע באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לעניין מידת התאמתן של 
ההוראות הקבועות בתקנון הקרן לתנאים ולמנגנונים להענקת "כרית ביטחון" לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת החוק הממשלתית שהונחה על 

שולחן הכנסת (הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 27 ) (כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ג- 2012 ; (להלן: "הצעת 
החוק הממשלתית"). מהבחינה האמורה עלה, בין היתר, כי קיים קושי ממשי, נכון לעת הזו, להבטיח הענקת סכומים מ"כרית הביטחון" כדי למתן את השפעת 
השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרן הפנסיה, בכפוף למנגנונים ולתנאים הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית, וזאת במקביל להוראות 

 ולמנגנונים הקבועים בתקנון קרן הפנסיה שתוקן בחודש אפריל 2013.

לפיכך, ובין היתר לצורך הבטחת ההגנה מפני שינויים בעקום הריבית כאמור בהצעת החוק הממשלתית, נערך תיקון נוסף בתקנון הקרן, אשר עיקריו מנויים 
להלן (ובכפוף להוראות הקבועות בתקנון עצמו):

ו. קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים, בהתאם למנגנון הקבוע בתקנון, חלף תשלום גמול זקנה, וזאת בתוך 180 ימים מחודש הזכאות לגמול זקנה;

נכסי הקרן מושקעים בכפוף להנחיות שנקבעו בהסדר התחיקתי ובהתאם למדיניות הדירקטוריון. בחודש ספטמבר 2004, בעקבות הוראות החוק לתוכנית 
להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 2004 ו- 2005) תשס"ג-2004 (להלן-חוק התוכנית הכלכלית), נכנסו 

לתוקפן תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3) תשס"ג-2004 (להלן-תקנות ההשקעה).

הקרן קובעת מדיניות השקעה בכל שנה בהתאם להחלטת הדירקטוריון ובהמלצת וועדת ההשקעות של החברה ומפרסמת אותה באתר האינטרנט של החברה, 
כנדרש.  כמו כן, הקרן מיישמת את כל הוראות תקנות ההשקעה המפורסמות מעת לעת ע"י אגף שוק ההון.

ו. קיימת הפרדה מלאה בין החברה המנהלת ונכסיה לבין קרן הפנסיה ונכסיה.

ה. קביעת הוראה לעניין שימוש בכספים שנצברו בייעודה לפי הוראת סעיף 50 (1א) במהדורת ינואר 2013 לתקנון הקרן, וזאת לצורך כיסוי כל גירעון  אקטוארי 
בקרן הפנסיה;
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 1 -כללי (המשך)

ז. שיעור דמי הניהול המרבי נותר 0.7% בחישוב שנתי והוא ייגבה מנכסי הקרן.

מהדורת אוקטובר 2013 של תקנון הקרן -

בחודש אוקטובר 2013 נערכו שתי ההתאמות הבאות בתקנון הקרן (ביחס למהדורת ספטמבר 2013 של התקנון, אשר עיקריו מנויים):

מהדורת פברואר 2015 - עדכונים נוספים בתקנון בעקבות ההליך להעברת זכויות וחובות הניהול -

ביום 29 בינואר 2015 ניתן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשינוי התקנון כאמור.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

מדיניות חשבונאיתא.

הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה המנהלת ביום 29 במרס, 2016.

מטבע הפעילותב.

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה - הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים, מטבע הפעילות של הקרן.

ב. תיקון ההוראה לעניין דמי הניהול שייגבו מסך נכסי הקרן, בהתאם לתוצאות ההליך להעברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי "הלמן- אלדובי", כך 
שיעמוד על שיעור שנתי שלא יעלה על 0.495% , בכפוף להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקתי;

ג. הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם ניהול הקרן", בהתחשב בכך שקרן הפנסיה, עובר למועד העברת ניהולה לידי חברה מנהלת נפרדת, היא קופת גמל 
תאגידית, ובשל הצורך לתחום ולהגדיר חלוקת אחריות לעניין תביעות, בין הקרן לבין החברה שתנהל אותה. לפי אותה הוראה, סכומים שייפסקו במסגרת 

הליכים בקשר עם ניהול הקרן, אשר עילתם נוצרה לפני מועד העברת הניהול לידי "הלמן- אלדובי", יופחתו מנכסי הקרן או ייווספו לנכסיה, לפי העניין, וזאת 
בכפוף למנגנונים נוספים הקבועים לעניין זה בתקנון.

ד. הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם הקרן" (היינו תביעות של ונגד עמיתי הקרן הנוגעות לזכויות של עמיתים, גמלאים וכל גורם זכאי אחר לפי הוראות 
התקנון והדין), ולפיה תשלומים וסכומים שייפסקו במסגרת הליכים כאמור, ייווספו או יופחתו, לפי העניין, מנכסי הקרן, בכפוף להוראות הדין. עוד נקבע, כי 

החברה המנהלת תישא במלוא העלויות בקשר לניהול אותם הליכים, למעט לעניין ייצוג בתביעה שהוגשה עובר למועד העברת הניהול לידי "הלמן-אלדובי" 
הנזכרת בהוראות התקנון.

ביום 29 באוגוסט 2013 ניתן אישור הממונה, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 2005- לתקנון המעודכן של הקרן.

א. עודכן סעיף 14 לתקנון, כך שנכללה בו ההבחנה בין סכומי פנסיית הזקנה  המשתלמים בשל יחידות גמול שנרכשו עד יום 31 בינואר 2008 (מנה 5)  ובשל 
יחידות גמול שנרכשו החל מיום 1 בפברואר 2008 (מנה 6);

ב. הותאמו סכומי פנסיות הזקנה שבסעיף 14 לתקנון הקרן, וזאת לפי ערכם לאחר הפחתת הזכויות בשיעור של 6.5% בשל הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי 
בחודש אוקטובר 2013 (לפירוט לעניין מנגנון האיזון האקטוארי, ראה ביאור 12 ו' להלן).

במסגרת ההליך להעברת מכלול זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה מנהלת נפרדת, נערכו ההתאמות והשינויים הנדרשים בתקנון הקרן. במסגרת זו, 
עודכנו בתקנון, בין היתר, עניינים אלה:

א. שינויים בהגדרת "החברה המנהלת" כתוצאה משינוי הגוף שינהל את הקרן עם השלמת העסקה והעברת זכויות וחובות הניהול לידי "הלמן- אלדובי";

1. הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח, אשר נקבעו בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה,  בהתאם לחוק הפיקוח  
והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

2.  שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים.

בעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי אגף שוק ההון ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, נדרשה ההנהלה להשתמש באומדנים 
ובהערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות, ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות 

הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

2. עסקאות במטבע חוץ - עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. הפרשי שער נזקפים לדוח רווח 
והפסד.
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ביאורים לדוחות הכספיים 

הערכת נכסים והתחייבויותג.

מזומנים שווי מזומנים

ניירות ערך סחירים

-ניירות ערך סחירים בארץ

ניירות ערך סחירים בחו"ל

-

קרנות להשקעות משותפות בנאמנות
-

ריבית לקבל
-

-דיבידנד לקבל

ניירות ערך בלתי סחירים

חוב , אגרות  קונצרניות חוב  אגרות 
מיועדות

-

-קרנות הון סיכון וקרנות השקעה

-מניות

-אופציות לא סחירות

הכרה בהכנסות והוצאות 

הכנסות  והוצאות מוכרות על בסיס צבירה, למעט הכנסות מדמי ניהול אשר נרשמות בעת התהוותן.

שיעורי הריבית ששמשו בקביעת השווי ההוגן

ביום 30 בינואר 2012 פרסם משרד האוצר מכרז חדש להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור הגופים המוסדיים לצורך שערוך 
נכסי חוב לא סחירים (אגרות חוב קונצרניות, הלוואות, פיקדונות וכדומה).

ביום 14 באוקטובר 2012 זכתה חברת שערי ריבית בע"מ במכרז פומבי להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים. 
חברת שערי ריבית הייתה עתידה לספק ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים המוסדיים לצורך שערוך נכסי חוב לא סחירים, לרבות פיתוח מתודולוגיה 

לקביעת מחירים ושערי ריבית לחישוב שווים ההוגן של נכסי חוב, וכן להקים מאגר שבו יכללו נתונים אודות נכסי חוב לא סחירים ("לשכת שירות").

ביום 22 ביוני 2014 קבלה ועדת המכרזים של משרד האוצר החלטה לפסול את הצעת שערי ריבית לאור בעיות שונות שהתגלו בהצעת החברה, וזאת בכפוף 
לשימוע שיערך לחברה.

בפרסום של משרד האוצר מיום 21 בספטמבר 2014 הוחלט לפסול את הצעת שערי ריבית ולהכריז על חברת מרווח הוגן בע"מ, כזוכה במכרז. עד לסיום 
ההיערכות למעבר למודל מרווח הוגן המעודכן, מרווח הוגן תמשיך לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז 2009-3 וציטוטים לצורך שערוך נכסי חוב לא 

סחירים ייערכו על בסיס המודל הנוכחי. על לוחות הזמנים להטמעת מודל מרווח הוגן המעודכן ופירוט המשך ההיערכות תצא הודעה נפרדת בהמשך.

לפי השער שנקבע לנייר הערך, ביום העסקים האחרון בבורסה מחוץ לישראל בשנת הדיווח, או 
בשוק מוסדר בו הוא נסחר ולפי שערי החליפין היציגים ליום העסקים האחרון בשנת הדיווח.

השווי ההוגן של נכסים שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסים פיננסים שאינם סחירים, אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי 
באור בלבד, נקבעים באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון אינם מתבססים על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק 
הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום של הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמית הסיכון הנגזרת 

ממחירי עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר. המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן עדכני יותר שינויים בפרמיית הסיכון של נכסי החוב, כפי שאלו משתקפים 
בשוק הסחיר בהתאם לשינויים באותו עשירון. שיעורי הריבית להיוון נקבעים כאמור, על ידי חברה שנבחרה על ידי הממונה לצורך אספקת מידע זה

דיבידנד שהוכרז לפני תאריך המאזן, וטרם התקבל עד לתאריך המאזן.

פיקדונות והלוואות
-

בהתאם למודל השערוך שנקבע ע"י החברה הזוכה במכרז. למידע נוסף לגבי שערוך אגרות חוב 
מיועדות ראה ביאור 7 ה' להלן.

בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.

בהתאם להערכת שווי הוגן ליום המאזן, מניות אשר נרכשו בשנת הדוח מוצגות לפי עלות.

בהתאם למודל השערוך שנקבע על-ידי החברה הזוכה במכרז, ובתנאי שתקופת הפקדתם היתה 
ליותר משלושה חודשים.

בהתאם לדיווחים של הקרן או של מוסד פיננסי מוכר, שמתקבלים אחת לשנה לפחות.

לפי שער הפדיון שנקבע לנייר הערך, ביום העסקים האחרון בישראל לתאריך הדיווח, בבורסה או 
בשוק מוסדר בו הוא נסחר.

ריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שטרם התקבלה עד לתאריך המאזן, על איגרת חוב סחירה אשר 
.EX -עברה את יום ה

לפי שווי הוגן שחושב באמצאות מודל שנקבע על ידי הממונה.

כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנק והתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא 
עלתה על שלושה חודשים ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

לפי השער שפורסם בבורסה ליום העסקים האחרון למועד הדיווח.
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ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הערכת נכסים והתחייבויות (המשך)ג.

רכוש קבוע

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

אחוזי פחת לשנה

10-15%ריהוט וציוד משרדי

25-33%מחשבים וציוד היקפי

10%שיפורים במושכר

שיטת רישום דמי גמולים, תשלומים לפנסיונרים ודמי ניהול

התחייבות פנסיונית

הנתונים נגזרו מתוך הדוח האקטוארי. יש לראות בדוח האקטוארי השלמה הכרחית לנתוני הדוחות הכספיים.

יתרות צמודות

א. יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות לפי המדד הידוע לתאריך המאזן (מדד חודש נובמבר).

להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים ועל שיעורי השינוי בהם:

2015201420152014

(3.13) (0.90) 99.2102.1מדד המחירים לצרכן - לחודש נובמבר בנקודות

(7.02)                 3.9023.8890.33שער חליפין של הדולר 

של ארה"ב (בש"ח)

ב. הפרשי הצמדה הנוגעים לנכסים נזקפו לדוח הכנסות והוצאות.

פריטי הרכוש הקבוע נמדדים לפי העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת הערך.

דמי גמולים כוללים דמי גמולים שנגבו עד ליום 31 בדצמבר 2015 לפי רשימת המבוטחים הידועה לקרן במועד המאזן. דמי ניהול נגזרים כאחוז מסכום דמי 
גמולים שנכללו בקרן וכאחוז מסך הנכסים. התשלומים לפנסיונרים נרשמים במועד התשלום.

ההתחייבות הפנסיונית מבטאת את אומדן הערך הנוכחי של התחייבויות הקרן למבוטחים פעילים, למבוטחים לא פעילים ולפנסיונרים, כפי שחושבה על-ידי 
אקטוארית הקרן.

שיעור השינוי בשנת31 בדצמבר

%
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חוללא צמודמטחצמודבאור 3 - נכסים לפי בסיס הצמדה

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע חוץ

ללא תנאי 
הצמדה

סה"כנכסים בחו"ל

 ליום 31 בדצמבר 2015

רכוש שוטף

            19,380                -           17,399           1,981                -מזומנים ושווי מזומנים

                 436                -                436               -                -חייבים  ויתרות חובה

              6,190                -             6,190               -                -סיוע ממשלתי ישיר

השקעות

         319,455             3,158           58,576               -        257,721ניירות ערך סחירים

         200,344             6,287                744               -        193,313ניירות ערך שאינם סחירים

              7,293                -             7,131               -               162פקדונות והלוואות

         553,098             9,445           90,476           1,981        451,196סה"כ נכסים

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע חוץ

ללא תנאי 
הצמדה

סה"כנכסים בחו"ל

ליום 31 בדצמבר 2014

רכוש שוטף

              9,838                -             7,425           2,413                -מזומנים ושווי מזומנים

                 316                -                221               -                 95חייבים  ויתרות חובה

              5,980                -             5,980               -                -סיוע ממשלתי ישיר

השקעות

         329,577           64,172         110,743               -        154,662ניירות ערך סחירים

         173,729                -                783               -        172,946ניירות ערך שאינם סחירים

                 326                -                -               -               326פקדונות

                   28                  28רכוש קבוע

         519,794           64,172         125,180           2,413        328,029סה"כ נכסים

באור 4 - מזומנים ושווי מזומנים

20152014

19,380           7,277              

-                2,561              

19,380           9,838              

באור 5 - חייבים ויתרות חובה

20152014

ההרכב:

116                -הוצאות מראש

349198סכומים לקבל בגין השקעות

                 -81החברה המנהלת

                     2                    6אחרים

436316

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

בבנקים ובקופה

פקדונות קצרי מועד
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 6 - סיוע ממשלתי ישיר 

הסיוע הממשלתי הישיר מתייחס לפיצוי לקבל ממשרד האוצר בגין ירידה בהנפקת אגרות חוב מיועדות.

הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, במכתבו לקרן מיום 14 בדצמבר 2003 קבע את עקרונות מדיניות הפיצוי כמפורט להלן:

באור 7 - ניירות ערך שאינם סחירים

20152014

ההרכב:א.
167,500         189,474אגרות חוב ממשלתיות (ב)

6,229             3,839אגרות חוב אחרות (ב)

193,313         173,729         

                 -             7,031מניות וניירות ערך אחרים (ג)

173,729         200,344סך ניירות ערך שאינם סחירים

אגרות חוב שאינן סחירותב.

20152014

התפלגות לפי מועדי הפדיון:

14,05817,767בשנה הראשונה

11,70117,175בשנה השנייה

10,98015,677בשנה השלישית

9,89513,143בשנה הרביעית

8,99912,226בשנה החמישית

13,36120,823מעל 5   שנים ועד ל- 7   שנים

2,22921,422מעל 7   שנים ועד ל- 10 שנים

122,09055,496מעל 10 שנים ועד ל- 15 שנים

193,313173,729

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

2. הסיוע הכספי כאמור בסעיף 1 יינתן בגין כל שנת כספים, משנת 2004 ואילך. לאחר הגשת דוח כספי ותחשיב לאגף שוק ההון אשר יעבור לחשב הכללי 
לבדיקה ותשלום עד 30 ביוני כל שנה או 3 חודשים מיום הגשת הדוחות הכספייםלפי המאוחר.

3.  הסיוע יועבר לקרנות בכל שנת כספים. מנגנון העברת הסיוע  לקרנות, ובכלל זה המידע שעל הקרנות יהיה להמציא כתנאי לקבלת הסיוע ומועדי העברת 
הסיוע, יקבעו על ידי משרד האוצר.

בתאריך 15 בדצמבר 2004 הוצא נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות בו נקבעו עקרונות החישוב, אופן ההצגה בדוחות הכספיים ואופן 
הגשת החומר לחשב הכללי באוצר לקבלת הפיצוי.

סכום הסיוע המחושב המגיע לקרן לשנת 2015 הינו 6,190 אלפי ₪ (לשנת 2014 -5,980 אלפי ₪) סכום הסיוע אמור להתקבל בקרן בשנת 2016.

1. קרן פנסיה ותיקה מאוזנת תקבל ממשרד האוצר המדינה סיוע כספי, כאמור בסעיפים 2 ו-3 להלן, בגין כל שנת כספים משנת הכספים 2004 ואילך, שיהיה 
שווה לצירופם של שני אלה:

1.1 סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שאינם אגרות חוב מסוג "מירון" או "ערד" בשנת כספים מסוימת, בשיעור שנתי השווה להפרש שבין 
התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" לבין 4%.

1.2  סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שהם אגרות חוב מסוג "ערד", בשנת כספים מסוימת, בשיעור שנתי השווה להפרש שבין התשואה 
הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" לבין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות   מסוג "ערד" 

המוחזקות על ידי הקרן.
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 7 - ניירות ערך שאינם סחירים (המשך)

20152014התקופה והתשואה לפדיון

אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן:

7.486.17התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)

0.691.78התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)

אגרות חוב ללא הצמדה:

0.221.39התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)

5.81.98התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)

מניות וניירות ערך אחרים שאינם סחיריםג.

20152014הרכב:

בארץ

                 -                744קרנות השקעה (*)

בחו"ל

                 -             5,380מניות

                 -                907קרנות השקעה בחו"ל

7,031             -                 

(*) ראה גם ביאור 20 ב'

קביעת השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים:ד.

ה.

באור 8 - ניירות ערך סחירים

20152014

      ההרכב:א.

201,746         145,238         

55,975           82,577            

257,721         227,815         

         101,762           61,734מניות וניירות ערך אחרים

319,455         329,577         

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים, הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. 
שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרניות כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי 
מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.

אלפי ש"ח

31 בדצמבר

כתוצאה מיישום הוראת הביצוע כאמור לעיל, הכירה הקרן ברווח חד פעמי משערוך אגרות חוב מיועדות בסך של כ-31,257 אלפי ₪. כמו כן, בשל הרווח החד 
פעמי כאמור, תשואתה של הקרן עלתה ב- 6.38% בשנת 2015.

31 בדצמבר

אגרות חוב ממשלתיות

אגרות חוב אחרות

סך ניירות ערך סחירים

אלפי ש"ח

31 בדצמבר

ביום 22 בדצמבר, 2015 פורסמה הוראת ביצוע של מרווח הוגן בע"מ אשר קובעת את אופן שערוך של אגרות חוב מיועדות. עד למועד הוראה זו נקבע כי 
במקרים של הנפקות חדשות או במקרים בהם שערכו אגרות חוב מיועדות תוך חישוב פרמיה פרטנית, יכלול השערוך גם פרמיית סבסוד ממשלתית. במקרים 

אחרים, ישוערכו אגרות החוב המיועדות על ידי היוון זרם התשלומים בריביות נגזרות מעקום ריביות חסר סיכון.

במצב זה נוצר פער בין שווי הנכסים במאזן החשבונאי לשווים במאזן האקטוארי. על מנת למנוע קיומו של פער זה, הוחלט לעדכן את הוראת השערוך (רק לגבי 
קרנות פנסיה שאינן חדשות (כך שבכל מקרה אגרות חוב מיועדות ישוערכו על בסיס עקום חסר סיכון וללא חישוב פרמיית סבסוד).
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קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - קרן פנסיה ותיקה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 8 - ניירות ערך סחירים (המשך)

20152014ב.

 התפלגות לפי מועדי הפדיון:

            23,681           10,128בשנה הראשונה

            22,708             9,697בשנה השנייה

            15,259             6,828בשנה השלישית

            30,005             6,336בשנה הרביעית

            11,463             5,633בשנה החמישית

            16,673             7,278מעל 5   שנים ועד ל- 7   שנים

            56,138           22,446מעל 7   שנים ועד ל- 10 שנים

            29,152             6,414מעל 10 שנים ועד ל- 15 שנים

            22,736         182,961מעל 15 שנים

257,721         227,815         

ב.

3. התקופה הממוצעת והתשואה הממוצעת לפדיון: 

20152014

אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן:

13.665.73התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (בשנים)

1.501.07התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (באחוזים)

אגרות חוב ללא תנאי הצמדה:

13.889.56התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (בשנים)

2.942.54התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (באחוזים)

20152014

א.

162                326                 

                 -             7,131הלוואות לאחרים

7,293             326                 

ב.

                 -                883בשנה הראשונה
                 326                721בשנה השנייה

                 -                721בשנה השלישית

                 -                  16בשנה הרביעית

                 -                -בשנה החמישית

                 -             4,952מעל 5   שנים ועד ל- 7   שנים

7,293             326

התקופה הממוצעת והתשואה הממוצעת לפדיון:ג.

20152014

פקדונות והלוואות הצמודים למדד המחירים לצרכן:

0.81.29התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)

1.56             (1.13)התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)

פקדונות והלוואות ללא תנאי הצמדה:

                 -4.64התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)

                 -4.59התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

פקדונות בבנקים

ההרכב:

באור 9 - פקדונות והלוואות

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

התפלגות לפי מועדי הפדיון:

31 בדצמבר

אגרות חוב סחירות

אגרות חוב סחירות (המשך)

31 בדצמבר
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הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

באור 10 - רכוש קבוע

הרכב:
שיפורים 
מבושכר

מחשבים, 
תוכנה וציוד 

נלווה
ריהוט וציוד 
סה"כמשרדי

עלות:

               1,410                   40              1,328                 42ליום 1 בינואר, 2014

(73) (25) (22) (26) גריעות השנה

               1,337                   15              1,306                 16ליום 31 בדצמבר, 2014

(1,337) (15) (1,306) (16) גריעות שנה

                 -                -                -               -ליום 31 בדצמבר, 2015

פחת נצבר:

               1,310                   24              1,264                 22ליום 1 בינואר, 2014

(36) (16) (12) (8) גריעות פחת השנה

                    35                     4                   29                   2פחת השנה

               1,309                   12              1,281                 16ליום 31 בדצמבר, 2014

(1,309) (12) (1,281) (16) גריעות פחת שנה

                 -                -                -               -ליום 31 בדצמבר, 2015

יתרה מופחתת:

                 -                -                -               -ליום 31 בדצמבר 2015 (*)

                    28                     3                   25               -ליום 31 בדצמבר 2014

(*) ביום 1 בפברואר 2015 כל רכוש הקבוע נמכר לחברה המנהלת במחיר העלות המופחתת.

20152014

ההרכב:

                 -                221הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ 

                   16                    5פנסיונרים

                 131                202מוסדות

                   32                -הוצאות לשלם

                   38                -הפרשה לחופשה ולהבראה

                 251                257ספקים, נותני שירותים ואחרים

685                468                 

אלפי ש"ח

אלפי ₪

באור 12 - התחייבויות פנסיוניות

א. ההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה מוצגות בהתאם לדוח האקטוארי ליום 31 בדצמבר 2015, שנערך על ידי האקטוארית הממונה של הקרן 
ויקטוריה פטשניקוב. בשנה קודמת ההתחייבות הפנסיונית חושבה על- ידי אקטואר הקרן לשעבר מר  ישעיהו אורזיצר.

הדוחות האקטואריים נערכו בהתבסס על התחייבויות שקרן הפנסיה קיבלה על עצמה במסגרת תקנונה ובהתבסס על מערכת נתונים דמוגרפיים ועל יסוד 
הנתונים כפי שהנהלת הקרן העמידה לרשות האקטואר.

יש לראות בדוח האקטוארי המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהדוח הכספי.

הגירעון האקטוארי של הקרן ליום 31 בדצמבר 2015 הינו בסך של כ- 93 מיליון ₪. (שנה קודמת – 73.6 מיליון ש"ח).

31 בדצמבר באור 11 - זכאים ויתרות זכות
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הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

ב. תנועה בגרעון אקטוארי

20152014

(36,720) (73,610) גרעון אקטוארי לתחילת השנה

 (17,261) (83,840)

            46,950(2,115) השפעות שוטפות, נטו (ראה סעיף ד' להלן)

 (92,986) (73,610)

20152014

                 -(4,160) שינוי בהנחות

            27,910                -הקטנת דמי ניהול ל-0.495% (ראה ביאור 1 ב')

(111,750) (13,101) שינוי בשיעור הריבית

 (17,261) (83,840)

ד. פירוט השפעות שוטפות

20152014

             46,280(13,999) תשואה בפועל גבוהה (נמוכה) מהתשואה מהחזויה

(2,100)                 -הוצאת עמיתים שנפטרו והקטנת ההון בגין תשלום דמי גמולים מראש

                 -             8,701שינוי במודל

               2,770              3,183אחרות

 (2,115)46,950             

לשנה שהסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ₪

לשנה שהסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ₪

ג. פירוט השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות הפנסיוניות לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו לחישוב תקופה קודמת:

לשנה שהסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ₪

השפעת שינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות לתאריך המאזן לעומת 
ההנחות ששימשו לחישוב אשתקד (ראה סעיף ג' להלן)
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הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

ה. התכנית לאיזון אקטוארי

ו. כרית הבטחון

20152014

ההרכב:
134,076147,100ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

37,25423,820
171,330170,920

בהתחשב בהנחות ששימשו ואושרו לעריכת האיזון האקטוארי אשר בוצע באוקטובר 2013 כאמור, ובהתחשב בהצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון 
כמפורט להלן, ניתן יהיה לכסות חלק מהגירעון האמור באמצעות כרית הביטחון.

ערך נוכחי של סבסוד עתידי באמצעות אג"ח מיועדות מסוג "ערד" שהקרן צפויה לרכוש 
לאחר תאריך המאזן

באור 13 - סיוע ממשלתי עתידי כולל

31 בדצמבר

אלפי ש"ח

בהתאם להוראת סעיף 8(ג) לתקנון הקרן, בשנה בה נוצר גירעון בשיעור העולה על 5% מסך התחייבויות הקרן או על 3% ב- 3 שנים רצופות, תפחית הקרן 
זכויות לעמיתים ולפנסיונרים, בהתאם לחלוקה שתקבע, בגובה יתרת הגרעון, וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לפי הערכת אקטואר הקרן, הזכאות ל'"כרית הביטחון", בהתאם למנגנונים הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית, מקטינה את הגרעון המחושב של 
הקרן. לפיכך, החליט המנהל המורשה הקודם של הקרן לפעול לפי הוראת סעיף 8(ג) לתקנון ולהפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו סעיף. 

בהתאם לכך, ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי של קרן הפנסיה, החליט המנהל המורשה הקודם לבקש את אישור הממונה על שוק ההון להפחית זכויות 
בשיעור של 6.5%, בהתחשב ב"כרית הביטחון" כאמור, וזאת לגבי התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה החל מחודש אוקטובר 2013, ובאופן אחיד לעמיתי 

הקרן ולגמלאיה.

ביום 29 באוגוסט 2013 הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה לאישור הפחתת הזכויות במתכונת האמורה, במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה 
ובהתאם להוראות תקנונה.

ביום 16 בספטמבר 2013 ניתן אישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעריכת מנגנון האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה, כמפורט לעיל. בהתאם לכך, בחודש 
אוקטובר 2013 הופעל מנגנון האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה.

ליום 31 בדצמבר 2015, לקרן גירעון אקטוארי בסך של כ-93 מיליון ₪ המהווים כ-10.02% מסך ההתחייבויות הפנסיוניות הצבורות והעתידיות, (ליום 31 
בדצמבר 2014- גרעון אקטוארי בסך של כ-73.6 מיליון ש"ח). 

במאי 2003 הודיע משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת כי תועמד כרית ביטחון לקרנות הוותיקות שבהסדר על מנת להגן על עמיתי וגמלאי הקרנות 
שבהסדר מפני גירעונות ותנודתיות בתשואות. ביום 17 באוגוסט 2011 המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע"י שר האוצר, כי כרית הביטחון תשמש לצורך כיסוי 

גירעון הקרנות, הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום הריבית, וזאת ביחס לריבית צמודה של 4% אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של 
הקרנות במסגרת תכנית ההבראה שנקבעה להן.

ביום 3 בינואר 2012 פרסם משרד האוצר תזכיר חוק, אשר כלל תיקונים מוצעים שונים לחוק הפיקוח, וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת 
סכומים מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות. ביום 16 

בפברואר 2012 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח.
בעתירה לבג"ץ שהוגשה בתחילת שנת 2011 ע"י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר טענו העותרות, בין היתר, לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן 

בהסדר לעניין הענקת "כרית הביטחון". במסגרת אותה עתירה, התבקש בית המשפט העליון לחייב את המדינה להעניק כרית ביטחון גם לקרנות הוותיקות 
שאינן בהסדר.

בחודש אפריל 2012 הדיון בבג"ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול משרד האוצר לצורך בחינת מתווה להסדרת כרית ביטחון לקרנות הוותיקות שאינן 
בהסדר.

ביום 5 בנובמבר 2012 פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית, אשר כוללת פרק נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר, לרבות המנגנונים 
והתנאים לעניין זה. ביום 3 בפברואר 2014 אושרה בכנסת, בקריאה ראשונה, הצעת החוק הממשלתית.

על פי הצעת החוק, תקרת סכום כרית הביטחון שתוקצה לקרן עומדת על 45 מיליוני שקלים במונחי 31 בדצמבר 2011. בהתאם להערכת אקטוארית הקרן, 
השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה העתידי במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית ליום 31 בדצמבר 2015 הוא כ- 90.5 מיליוני ש"ח.

מכתב של משרד האוצר מיום  3 במרץ 2016 הבהיר כי מנגנון האיזון האקטוארי יופעל אם שיעור השינוי הנדרש בהתחייבויות הקרן לשם איזון הקרן עולה על 
השיעור הקבוע בתקנון הקרן להפעלת מנגנון איזון אקטוארי.

בהתאם להבהרה כאמור לעיל, שיעור השינוי הנדרש בהתחייבויות הקרן לשם איזון של גרעון זה עומד על כ- 7.9%.

ביום 29 בנובמבר 2015 התקבלה החלטה בוועדת השרים לעניי חקיקה בכננת בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג- 1993, להחיל דין 
רציפות על הצעת החוק. נכון למועד הדוח טרם אושרה הצעה בנוסח מחייב.
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באור 14 – הכנסות (הפסדים) מניירות ערך שאינם סחירים

20152014

ההרכב:

              8,958           35,610מאגרות חוב ממשלתיות (*)

(433)                 152מאגרות חוב אחרות

                 -                 104ממניות וניירות ערך אחרים

35,866           8,525              

(*) ראה גם ביאור 7 ה'

20152014

ההרכב:

            11,961(11,257) מאגרות חוב ממשלתיות

              3,880              1,768מאגרות חוב אחרות

            11,972              3,097ממניות וניירות ערך אחרים

 (6,392)27,813            

באור 16 - הוצאות הנהלה וכלליות

20152014

                 340                  39שכר ונלוות

              1,612                170שירותים מקצועיים ושכר דירקטורים

                 414                    7אחזקת משרד (כולל מחשוב)

                   34                -שכ"ד

                 132                256ביטוחים

                 460                  37דמי ניהול תיק השקעות

                   34                    1פחת רכוש קבוע

                   48                -עמלות, ריבית והוצאות בנק

                   30                  10אחרות

520                3,104              

20152014

ההרכב:

              5,973             6,180פיצוי לקבל מהאוצר בגין ירידה מהנפקת אגרות חוב מיועדות

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ש"ח

באור 15 – הכנסות מניירות ערך סחירים

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ש"ח

קרן הפנסיה אושרה לצרכי מס כקופת גמל לקצבה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2016 בהתאם לכך הכנסתה פטורה ממסים (בכפוף להתניות מסוימות בהן 
עמדה הקרן במהלך תקופת הדיווח).

באור 17 – סיוע ממשלתי ישיר ואחרות

אלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

באור 18 - מסים על הכנסה
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הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים 

 א. יתרות צדדים קשורים:

20152014

יתרות חובה (זכות)

                 -(221) חברה מנהלת – בגין דמי ניהול

                 -81חברה מנהלת - בגין כספים במעבר

ב. עסקאות עם צדדים קשורים

20152014

                 -              1,958חברה מנהלת – בגין דמי ניהול

א. התחייבויות תלויות

הליכים משפטיים – ק"ג 53494-07-14 אב-אור שטיינברג נגד קרן הפנסיה, לשכת עורכי הדין ו"הלמן- אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ"

ב. התקשרויות

ג. חוזר גופים מוסדיים 2011-9-10 - "טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופי המוסדיים" מיום 21 בדצמבר 2011

1. עריכת סקר פערים אודות המידע הקיים, בין היתר, ברמת עמיתים.

2. בניית מודל מיפוי ודירוג הפערים שנמצאו בסקר הפערים מהיבט השפעתם.

החוזר קובע לוח זמנים לביצוע הפעולות במסגרת פרויקט הטיוב, ובכלל זה קובע כי הפרויקט כולו יסתיים עד ליום 30 ביוני 2016.

טיוב נתוני זכויות העמיתים הסתיים לפני העברת הניהול לחברה.

באור 19 - צדדים קשורים

ליום 31 בדצמבר

באור 20 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

לאחר העברת זכויות הניהול בקרן לחברה המנהלת, ביקשה התובעת לצרף את החברה המנהלת כנתבעת שלישית וכך נעשה. בהתאם הוגש כתב הגנה מתוקן 
מטעם החברה והקרן.

ביום 20 ביולי 2015 הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית, החברה המנהלת הגישה תצהירי עדות ראשית  מטעמה ביום 15 בדצמבר 2015.

במעמד דיון ההוכחות שהתקיים בהליך ביום 7 בינואר 2016 הושגה בין הצדדים הסכמה לפיה התביעה תידחה ללא צו להוצאות, וניתן לכך תוקף של פסק דין.

אלפי ש"ח

לקרן התחייבות להשקעות עתידיות בכפוף לקיום אבני דרך מסוימות בקרנות השקעה בסך של כ- 7,640 אלפי ש''ח.

ביום 30 ביולי 2014 הגישה עמיתה בקרן הפנסיה (פנסיונרית בקרן) תביעה כנגד הקרן וכנגד לשכת עורכי הדין בנוגע לאיזון האקטוארי שנערך בקרן (ק"ג 
53494-07-14 אב-אור שטיינברג נגד קרן הפנסיה ולשכת עורכי הדין). בתביעה זו מבקשת העמיתה, בין היתר, לשנות את האופן בו נערך האיזון האקטוארי 

בקרן בשנת 2009 . בתביעה מתבקש בית הדין להורות כי הפחתת הגרעון האקטוארי, אשר נעשתה באותה עת תוך הבחנה בין שיעורי ההפחתה החלים על 
העמיתים הפעילים ועל הפנסיונרים (כך שזכויות העמיתים הופחתו בשיעור גבוה יותר) - תבוטל, וכי בית הדין יורה לקרן לערוך הפחתה אחידה לכלל העמיתים 

והפנסיונרים (תוך תיקון והתאמה גם למתכונת שבה נערך האיזון האקטוארי בקרן בשנת 2013).

בכתב ההגנה טוענת הקרן, בין היתר, כי התובעת מנועה מלהעלות טענותיה עקב, שיהוי ניכר. כמו כן, טוענת הקרן כי הפחתת הגירעון במתכונת שנקבעה בשנת 
2009 מתיישבת עם הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לקביעת הנחות לחישוב המאזן של קרן הפנסיה (חוזר פנסיה 2007-3-6 ), אשר כוללות 

הנחות דמוגרפיות השונות מההנחות שנקבעו קודם לכן בדבר שיעורי התמותה של מבוטחים. סעיף 7 לחוזר האמור קבע הוראת מעבר, ולפיה אין להחיל את 
השינויים הדמוגרפיים המפורטים בחוזר על עמיתים שהגיעו באותה עת לגיל פרישה. מכאן, כי ההבחנה בין העמיתים לגמלאים לעניין האיזון האקטוארי 

הנדרש, כפי שנעשתה על ידי הקרן, נובעת למעשה מהנחיות הממונה כאמור. בנוסף, בכתב ההגנה נטען כי ניתן אישור הממונה לאופן עריכת האיזון האקטוארי 
וכי הדבר נעשה לאחר בחינה מקצועית של כלל ההיבטים הנוגעים לעניין.

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ש"ח

החוזר מגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי על מנת להבטיח, ככל הניתן, כי רישום זכויות העמיתים במערכות המידע יהיה מהימן, שלם, זמין וניתן 
לאחזור. במסגרת פרויקט הטיוב עליו מורה החוזר גוף מוסדי נדרש לבצע את הפעולות הבאות לגבי נתוני ממשק האחזקות:

3. הכנת תכנית עבודה מפורטת לטיפול בכשלים שנמצאו בסקר הפערים, ובכלל זה התייחסות לסידור המידע הקיים ושמירתו, אימות נתוני עמיתים, עיבודי 
נתונים, בחינת השפעת פרויקט הטיוב על הגוף המוסדי ושימור.
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ביאור 21 -דמי ניהול

שיעורי התשואה השנתית שהשיגה הקרן על נכסיה בשנת הדיווח היו כדלהלן:
20152014

6.787.60התשואה הממוצעת הנומינאלית ברוטו (*)

(*) ראה גם ביאור 7 ה'

באור 22 - תשואת הקרן

%

החל מיום 1 בפברואר 2015,  יום העברת הניהול של הקרן לחברה המנהלת,  דמי הניהול החודשיים שיגבו מעמיתי הקרן הינם בשיעור של - 0.04125% 
(0.495% בחישוב שנתי) מסך נכסי העמיתים. יחד עם זאת,  הוסכם כי החברה המנהלת לא תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מהקרן בגין חודשיים העוקבים 

למועד המעבר.
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1

  הצהרת האקטואר
  

בקשתי לערוך דין וחשבון נת" מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמן"במסגרת תפקידי כאקטואר ממונה ב

  .31.12.2015ליום  ")הקרן: "להלן" (קרן גמלאות של עורכי דין בישראל"אקטוארי של קרן הפנסיה 

  .י אקטואר הקרן הקודם" נערך ע31.12.2014הדוח האקטוארי ליום 

  

  : כית ומאשרהאני מצהיר

  .הדין וחשבון האקטוארי המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי .1

  :אקטוארי נערך בהתאם לאלההדין וחשבון ה .2

  .1964 –ד "התשכ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הוראות תקנות מס הכנסה   .א

מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת  ,ובכלל זה ,הוראות הממונה של שוק ההון  .ב

  .להוראות הממונה על שוק ההון לעריכת מאזנים אקטואריים

   .תקנון הקרן  .ג

  .ןוהכל כתוקפם ביום המאז

להענקת זכויות פנסיה מלבד תקנון הסכמים מיוחדים לקרן אין , ל הקרן"   על פי אישור מנכ  .א.     3

  .הקרן

 -רשומים בהתאם למאזן החשבונאי של הקרן ל ,המצוינים בדין וחשבון ,הנכסים שנצברו  .ב

31.12.2015 .  

וכן אלה ,  לעיל) ב (-ו) א(מעבר לאלה המפורטים בסעיפים קטנים  ,יתר הנתונים שבדין וחשבון  .ג

החברה הנהלת ידי -הומצאו לי על ,המשמשים כבסיס לחישובים ולהערכות שבדין וחשבון

נתונים נענו בצורה מספקת וכל בקשותיי לקבלת מידע  .המנהלת במתכונת שנדרשה על ידי

ולנתונים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו את דעתי בדבר סבירות  ,לעריכת הדין וחשבון

  . וכי ניתן להסתמך עליהם בצורה המספקת לצורך עריכת הדין וחשבוןהנתונים

לרבות , הבדיקות שנעשו באשר לשלמות הנתונים מבוססים על בדיקת סבירותם של הנתונים  .ד

 .ח ולנתוני השנה הקודמת"בדיקות הנערכות על ידי השוואתם לנתוני השנה אליה מתייחס הדו

דיוקים או השמטות עקביות או -לות לגלות איבדיקות אלו לעיתים אינן יכו ,אשר על כן

דיוקים או השמטות אפשריות מסוג זה אשר אין אפשרות -האחריות לאי .שיטתיות בנתונים

  .לבדבהחברה המנהלת הנהלת סבירה לגלותם היא של 

החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון המצורף  ,לפי מיטב שיקול דעתי

ואת נכסיה ליום  את היקף ההתחייבויות של הקרן ,בהתאם להנחות שפורטו בדין וחשבון ,יםמייצג ,בזאת

  .ממונה על שוק ההוןהותואמים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות , 31.12.2015

                        

                              

  מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמן                       ויקטוריה פטשניקוב                     6.20103.29     
  שם החברה בה עובד האקטואר       שם האקטואר                                                            תאריך                  
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  כללי .1
  

עורכי לחוק לשכת ) 5(3מ בהתאם לסעיף "קרן הגימלאות של עורכי הדין הוקמה כחברה בע .1.1

הקרן קבלה על עצמה את הזכויות . 1976 –ז "תשל , 10'  ותיקון מס1961 –א "תשכ,  הדין

 ועד ל 1/1/1964 –שקדמה לה ואשר פעלה כאגודה עותומנית  מ " גמולים"והחובות של קרן 

חייבים להיות מבוטחים בקרן למעט אלה היו על פי החוק כל עורכי הדין . 31/12/1978 -

   .בה זושהחוק פטרם מחו

 .מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הקרן עברה לניהול של הלמן1/2/2015 -ב

קרן הפנסיה פועלת על בסיס איזון אקטוארי אישי כאשר לכל עמית המצטרף לקרן סכום  .1.2

 –והחל מ , נקבע לפי גילו, אשר כוללים בתוכם גם תשלום דמי ניהול, דמי הגמולים

סכום דמי הגמולים וכמו כן גם הפנסיה . תו לקרןבעת הצטרפו,  גם לפי מינו1/1/1999

זכויות הפנסיה של העמיתים שהצטרפו בעבר לקרן גמולים . צמודים למדד על בסיס חודשי

  . לא נקבעו על בסיס איזון אקטוארי אישי

הכללים המאפיינים של .  קרן הפנסיה הינה קרן המוגדרת כקרן פנסיה וותיקה מאוזנת .1.3

  .ת מפורטים בהמשךהקרן כקרן וותיקה מאוזנ

  .העמיתים הפעילים והמוקפאים,  המאזן כולל את ההתחייבויות בגין הפנסיונרים .1.4

 החודשים 12 –אחד מ גין עמית פעיל הוגדר כעמית שהועברו לזכותו דמי גמולים ב .1.5

 וזכאי לפנסיה חלקית בהתאם למנגנון החישוב  הוגדר כעמית מוקפאאחרת. האחרונים

  . הקרןהקבוע לעניין זה בתקנון 

  
  

  עקרי תקנות הקרן .2
  

 66-67ולגיל  באישה 66 לגיל  עמיתי הקרן זכאים לגמול זקנה החל מהגיעם– פנסיית זקנה .2.1

בעבר גיל ". כרית הביטחון"וזאת בעקבות אימוץ המתווה לקבלת , בגבר) עולה בהדרגה(

ל גמו. סכום גמול הזקנה נקבע בהתאם לתקנון הקרן.  בגבר ובאישה66הפרישה היה גיל 

  .  במדד המחירים לצרכןהשינויהזקנה מתעדכן מידי חודש בהתאם לשיעור 

. נפטר עמית לפני הגיעו לגיל פרישה יוחזר ערך הפדיון ליורשים -ערך פדיון בפטירה כפעיל  .2.2

 דמי הניהול כשהם צמודים בניכויערך הפדיון מחושב לפי דמי הגמולים ששילם העמית 

  .למדד ללא תוספת ריבית

 שנות 3במהלך נפטר עמית שפרש לפנסיית זקנה  –בפטירה לאחר הפרישה לזקנה ערך פדיון  .2.3

 1/36ישולם ערך הפדיון המחושב כאמור לעיל ליורשים בהפחתה של פרישותיו הראשונות 

  .מסכום ערך הפדיון בגין כל חודש ששולם לפנסיונר גמול זקנה

 מוחזר גם לעמית העוזב ל לעי2.2בסעיף ערך הפדיון המחושב כאמור  –ערך פדיון בעזיבה  .2.4

  .את הקרן



                   
 
 

3

עמיתי הקרן אינם זכאים לזכויות פנסיה נוספות מעבר לאמור לעיל  –זכויות פנסיה אחרות  .2.5

  .שאירי פנסיונר או נכות, ואינם מבוטחים בביטוח שאירי פעיל

תשלומי העמיתים לקרן מועברים לקרן מראש בתחילת החודש  –תשלומי העמיתים לקרן  .2.6

גובה התשלומים מפורט בתקנון ונקבע על בסיס . ד המחירים לצרכןכשהם צמודים למד

  .איזון אקטוארי אישי

י הפחתת זכויות "תקנון הקרן כולל מנגנון לאיזון הקרן ע -מנגנון אקטוארי לאיזון הקרן  .2.7

אם  . שנים רצופות3 - ב3% או על מההתחייבויות 5%במלוא הגירעון אם הגירעון עולה על 

 מההתחייבויות הנהלת הקרן רשאית להגדיל את זכויות 5%ל שיעור העודף עולה ע

   . מההתחייבויות5% -העמיתים והפנסיונרים בגין העודף שמעבר ל

  

  נתונים .3
  

  : והפנסיונרים כמפורט להלןהבלתי פעילים, החישובים מבוססים על נתוני העמיתים הפעילים  
  

 הבלתי פעילים ונתוני העמיתים הפעילים .3.1
  

 .רישיון' מס -
  .שם -

 .תאריך לידה -
 .מין -
 .תאריך הרכישה של המנה -
 פרמיה -
 חודש תנועה אחרון -
 קבוצה -

 
  

  .נתוני הפנסיונרים .3.2
  

 .רישיון' מס -
  .שם -

 .תאריך לידה -
 .מין -
 .סכום גמול הזקנה -
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 .בסיסים טכניים ואקטואריים .4
  

 מחיר הון  .4.1

 31/12/2015 –היוון ההתחייבויות ודמי הגמולים העתידיים מבוסס על הריביות נכון ל 

ווקטור . י האוצר"י החברה המצטטת שנבחרה ע"שפורסם ע) חסרות סיכון(ח מדינה "באג

  .ואילך 25 – לחוזר האוצר לעניין הריבית מהשנה ה הריביות הותאם

  

 סיבסוד ישיר של המדינה  .4.2

העקרונות  קיים הסדר בין המדינה לבין קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות המבוסס על

 :הבאים

עם המדינה הקרן נהנתה מהשקעות  2003משנת  עד להסדר –ייעודיות ח "השקעות באג

ההסדר עם הפעלת . 5.57%ח ייעודיות בתשואה אפקטיבית צמודה למדד בשיעור של "באג

ח ייעודיות הנושאות תשואה "מההון באג 30%הקרן רשאית להשקיע רק  2003בשנת 

  . בהשקעות חופשיותמההון מושקעים 70%ואילו יתרת  4.86%אפקטיבית בשיעור של 

 : על מנת לפצות את הקרנות על הירידה בתשואה סוכם כדלקמן– פיצוי המדינה

שהתשואה הנקובה  כך 0.71%  פיצוי בגובה של–ח ייעודי מסוג ערד "בגין השקעות באג

 .5.57%בתוספת הפיצוי תניב תשואה של  4.86%ח בשיעור של "באג

  .  על יתרת הנכסים בהשקעות חופשיות1.57% פיצוי בגובה של –בגין השקעות חופשיות 

  

   -  אקטוארייםלוחות  .4.3

ההנחות הדמוגרפיות ששימשו למאזן זה הינן על פי חוזר פנסיה של אגף שוק ההון במשרד 

  :ומפורטות להלן" הוראות האוצר" להלן 2013 בינואר 30 מיום 2013-3-1האוצר 

  .1 לוח פ- תמותת פעילים  .4.3.1

  .2 לוח פ- תמותת מוקפאים  .4.3.2

  .3 לוח פ–תת פנסיונרים תמו .4.3.3

י משרד "השינוי אושר ע .31.12.2014וזאת בשונה מהמאזן  (0% -יציאה לנכות  .4.3.4

  .)השפעת השינוי קיבלה ביטוי בדוח תנועה. האוצר

  . 6 לוח פ–התאמה לשינויים בשיעורי התמותה  .4.3.5

  .2002לפי לוחות משנת  - שיעורי עזיבה  .4.3.6

  .0% לפי –שיעורי הקפאה  .4.3.7

  .לשנה 2.5% –המחירים לצרכן שיעור העלייה במדד   .4.3.8

  

  -  תקופת העברת התשלומים לקרן .4.4

בחישובים הונח כי העמיתים יעבירו את התשלומים לקרן מידי חודש בחודשו עד לפרישתם 

  .לזקנה למעט המקרים שבהם ייפסקו התשלומים כתוצאה מפטירה או עזיבה
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   ניהול דמי .4.5

  . הקרןסך נכסי   מלשנה 0.495% הניהול חושבו על בסיס דמי

  

  חישוב החבות בגין העבר .4.6

 לפי החושבוזכויות אחרות חלוקת החבות האקטוארית בין עבר לעתיד בגין פנסיית זקנה 

  .הצפוי בפרישה לזקנההממוצע יחסית לוותק הכולל של העמיתים הפעילים הוותק הממוצע 

  

  31/12/2012 –החלטה על איזון הקרן לפי ממצאי הדוח האקטוארי ל  .4.7

 התקבל גירעון אקטוארי אשר אוזן החל מחודש אוקטובר 31/12/2012 – ל בדוח אקטוארי

לאחר , 31/12/2012 –נכון ל ,  באופן שהגירעון6.5%י הפחתת הזכויות בשיעור של " ע2013

  .הביטחוןהאיזון מסתכם בגובה תקרת כרית 

  
  

  האקטוארהערות .5

   עידכון מודל .5.1

ערד מתבצעת כאשר סך השווי של  וג ח מס"רכישת אג -ח מסוג ערד"רכישה ופדיון של אג

במאזן .  מהשווי המשוערך של נכסי הקרן30% -איגרות החוב המיועדות שבידי הקרן נמוך מ

ח מסוג ערד כל עוד קיימים נכסים חופשיים המספיקים "הנוכחי הונח כי אין מכירת אג

 -גבוה מגם כאשר שווי אגרות החוב המיועדות שבידי הקרן (לביצוע התשלומים השוטפים 

  ). מהשווי המשוערך של נכסי הקרן30%

  הנכסים שבדוח הכספי כוללים את סכום -  התייחסות לסיוע הישיר בשנה הראשונה

הנכסים .  אשר צפוי להתקבל בקרן במהלך השנה הקרובה,הסיוע הישיר בגין שנת הדוח

שנה כך שתזרים הסיוע מתחיל מה, קחו בהתאם לשווים בדוח הכספיבדוח האקטוארי נל

הקודם הנכסים הופחתו בסכום הסיוע ותזרים הסיוע התחיל האקטוארי במאזן . השניה

  .מהשנה הראשונה

 .השפעת השינויים כאמור קיבלה ביטוי בדוח התנועה בגרעון

 

  שיטת החישוב .5.2

לשינוי הנחת שיעורי היציאה לנכות כאמור  לעיל ו5.1לעידכו מודל כפי שפורט בסעיף פרט 

י " אשר נערך ע31.12.2014אופן עריכת והצגת המאזן הינו עקבי למאזן  , לעיל4.3.4בסעיף 

  . אקטואר הקרן הקודם

 

  חישוב תקרת כרית הביטחון  .5.3

מיליון  45 על בסיס התקרה המפורטת בהצעת החוק בסך של החושב תקרת כרית הביטחון

 הסכום שהתקבל שוערך עד.  עד למועד המאזן3.48%בתוספת הצמדה וריבית בשיעור של 
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תקרת כרית . והיוון חזרה בווקטור הריביות 3.48%למועד איפוס ההון בקרן בריבית של 

  .₪ליון  מי90.5 - כ מסתכמת ב31/12/2015יום הביטחון נכון ל

  

  כרית הביטחון שינויים בעקבות הזכאות ל .5.4

והפחתת הזכויות הפנסיוניות ) לגברים (67 לגיל 66הונח כי המעבר מגיל פרישה לזקנה של 

  . יהיה בהתאם למתווים הקבועים בתקנון הקרן1.75%ר של בשיעו

  
   גרעון אקטוארי   .5.5

 הבהיר כי מנגנון האיזון 03.03.2015 של משרד האוצר מיום 2015-8197. מכתב שה

האקטוארי יופעל אם שיעור השינוי הנדרש בהתחייבויות הקרן לשם איזון הקרן עולה על 

  . איזון אקטואריהשיעור הקבוע בתקנון הקרן להפעלת מנגנון

, )לפני כרית הביטחון (ח" שמיליוני 93 -כליום המאזן קיים בקרן גרעון אקטוארי בסך של 

שיעור השינוי , בהתאם להבהרה כאמור לעיל.  מסך התחייבויות הקרן10% -אשר מהווה כ

  . 7.9% - עומד על כאיזון של גרעון זההנדרש בהתחייבויות הקרן לשם 

  . לעיל5.3כמפורט בסעיף י כרית הביטחון "ח מסך הגרעון מכוסה ע" מיליון ש90.5בפועל 

   

  
   מוקפאים .5.6

במקרה זה . 1/2015לפני היה ) חודש בגין(עמית הוגדר כמוקפא אם תאריך תנועה אחרון 

חלקית חושבה לפי הפנסיה ה. התחייבות בפרישה לזקנה בגינו חושבה לפי פנסיה חלקיתה

  . במועד הפרישההכולל שהיה צפוי וותק הלבין  הבמועד ההקפאבפועל היחס בין הוותק 

  

  דוח תנועה .5.7

  לדוח האקטוארי מצורף דוח תנועה המפרט את השפעות השינויים העיקריים על הדוח

 גירעוןמהדוח עולה כי לשינויים בריביות ההיוון יש השפעה מהותית על ה. האקטוארי

  .האקטוארי הקיים בקרן

  

  )ח"במיליוני ש(קטוארי לבין השווי ההוגן החשבונאי ההפרש בין התאמת השווי ההוגן הא .5.8

  
  

  הנתון
הסכום במאזן 

  האקטוארי
הסכום במאזן 

  החשבונאי
  הערות

התאמת שיערוך 
ח מיועדות מסוג "אג

לאומדן שווי " מירון"
  .הוגן

9.31 9.02 

שווי הוגן מחושב כהפרש בין 
  ).3(לבין מאזן ) 2(מעבר ממאזן 

התאמת שיערוך 
סוג ח מיועדות מ"אג

לאומדן שווי " ערד"
הוגן שהונפקו לקרן 

  .עד למועד המאזן

39.32 39.00 

שווי הוגן אקטוארי מחושב 
לבין ) 3(כהפרש בין מעבר ממאזן 

  ).4(מאזן 
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  31.12.2015מאזן אקטוארי ליום 
  )ח"במיליוני ש(

  

   31/12/2015  31/12/2014 

      נכסים

ח "לרבות אג, ופהנכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של הק
   *מיועדות המשוערכות לפי עלות מותאם

            
504.39          492.93  

      

  *סיבסוד ממשלתי ישיר
            

134.08          153.08  
      

     ח מיועדות "סיבסוד ממשלתי באמצעות אג

 
לאומדן " מירון"ח מיועדות מסוג "התאמת שערוך אג. א

  וגן שווי ה
                

9.31            14.97  
      

 
, לשווי הוגן" ערד"ח מיועדות מסוג "התאמת שערוך אג. ב

  שהונפקו לקרן עד למועד המאזן
              

39.32            45.66  
      

 
אשר הקופה צפויה " ערד"ח מסוג "סבסוד באמצעות אג. ג

  להשקיע בהן בעתיד
        

37.25            23.82  
      

  ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי גמולים
            

111.07          130.05  
      

  גרעון אקטוארי
              

92.99            73.61  
         

  כ נכסים"סה
            

928.41          934.14  
  
  . בדוח5.1ראה הערה בסעיף .  נוכה מהנכסים ונוסף לתזרים הסיוע2014בגין שנת ישיר  הסיוע ה2014בשנת * 
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  31/12/2015  31/12/2014 
     

     התחייבויות
     

     לפנסיונרים
  194.36          207.45       זיקנה 

  0.15                -              החזר בפטירה
  194.51          207.45       כ"סה

     
     לעמיתים פעילים זכויות שכבר נצברו

  459.35          465.52       לקצבת זקנה
  6.22              5.91           )כולל החזר בפטירה(זכויות אחרות 

  465.58          471.43       כ"סה
     

      זכויות עתידיות עד לפרישה-לעמיתים פעילים 
  256.26          226.59       לקצבת זקנה ושאירי זקנה

  3.47              2.88           )כולל החזר בפטירה(זכויות אחרות 
  259.73          229.46       כ"סה

     
  14.32            20.07          זכויות מוקפאות-לעמיתים לא פעילים 

     
  934.14          928.41       כ התחייבויות"סה
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  ח"אקטוארי בתקופת הדו) עודף(תנועה בגרעון 
  )ח"במיליוני ש(

  

  73.6                      2014/1231/-גרעון ל
  0.4                       ריבית על היתרה לפי הנחה של אשתקד

  74.0                     סיכום ביניים
   

  4.2                        נכותשינוי הנחת
  1.6-                      הקפאות

  1.2-                      עזיבות
  8.7-                      שינוי מודל

  13.1                     שינוי בעקום הריביות של ההערכה
  14.0                     תשואה עודפת

  0.8-                      גורמים אחרים

   
  93.0                     31/12/2015- גרעון ל
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  )1( נתונים עיקריים -  1לוח 

   כל סוגי הסובסידיה וסיוע ממשלתי ישיר

 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 כוןסי

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2015                           58              83              363              504  

2016       13.78         16.20           2.50  0.448% 1.818%          9.12                48            105              356              509  

2017       13.46         17.17           2.54  0.380% 3.008%        15.23                37            118              362              518  

2018       12.37         18.71           2.58  -0.167% 2.621%        13.48                28            129              365              522  

2019       11.32         20.43           2.59  -0.253% 2.566%        13.27                19            138              367              524  

2020       10.37         22.20           2.60  0.276% 2.947%        15.25                12            145              367              525  

2021        9.42         23.88           2.60  0.670% 3.232%        16.72                  6            151              367              524  

2022        8.45         25.63           2.59  0.926% 3.418%        17.63                  2            155              365              522  

2023        7.57         27.21           2.58  1.182% 3.607%        18.48                -              157              362              518  

2024        6.51         29.49           2.56  1.438% 3.802%        19.29                -              157              355              512  

2025        5.31         32.11           2.52  1.695% 4.000%        19.97                -              157              346              503  

2026        4.41         34.08           2.47  1.853% 4.129%        20.18                -              157              334              491  

2027        3.43         36.46           2.40  1.913% 4.175%        19.85                -              143              333              475  

2028        2.60         38.44           2.31  1.971% 4.190%        19.21                -              137              319              456  

2029        1.88         40.03           2.21  2.032% 4.237%        18.58                -              130              304              434  

2030        1.36         40.99           2.10  2.092% 4.296%        17.87                -              129              282              411  

2031        0.86         41.96           1.98  2.132% 4.309%        16.87                -              115              269              384  

2032        0.53         42.15           1.84  2.159% 4.343%        15.86                -              108              249              357  

2033        0.24         42.18           1.70  2.184% 4.367%        14.73                -              100              228              328  

2034        0.12         41.49           1.56  2.209% 4.395%        13.57                -                92              207              299  

2035        0.06         40.45           1.41  2.234% 4.424%        12.38                -                84              185              269  

2036        0.03         39.17           1.27  2.245% 4.456%        11.19                -                78              162              240  

2037        0.01         37.79           1.12  2.235% 4.496%        10.00                -                74              137              211  

2038        0.00         36.31           0.98  2.229% 4.573%          8.88                -                73              110              183  

2039            -           34.72           0.84  2.220% 4.687%          7.80                -                73                82              155  

2040            -           33.06           0.71  2.212% 4.850%          6.77                -                73                55              128  

2041            -           31.34           0.57  2.203% 5.087%          5.76                -                73                29              102  

2042            -           29.58           0.45  2.203% 5.370%          4.72                -                56                20                76  

2043            -           27.79           0.32  2.203% 5.314%          3.38                -                39                12                52  

2044            -           25.96           0.20  2.203% 5.379%          2.14                -                21                  6                28  

2045            -           24.13           0.08  2.203% 6.091%          1.00                -                  4                -0                  4  

2046            -           22.29           0.00  2.203% 1.947%         -0.09                -                -                 -18               -18  

2047            -           20.46              -    2.203% 2.203%         -0.61                -                -                 -39               -39  

2048            -           18.65              -    2.203% 2.203%         -1.05                -                -                 -59               -59  

2049            -           16.87              -    2.203% 2.203%         -1.47                -                -                 -77               -77  

2050            -           15.14              -    2.203% 2.203%         -1.85                -                -                 -94               -94  

2051            -           13.46              -    2.203% 2.203%         -2.21                -                -               -110             -110  

2052            -           11.86              -    2.203% 2.203%         -2.54                -                -               -124             -124  

2053            -           10.33              -    2.203% 2.203%         -2.84                -                -               -137             -137  

2054            -             8.91              -    2.203% 2.203%         -3.12                -                -               -149             -149  

2055            -             7.59              -    2.203% 2.203%         -3.37                -                -               -160             -160  

2056            -             6.38              -    2.203% 2.203%         -3.60                -                -               -170             -170  

2057            -             5.30              -    2.203% 2.203%         -3.81                -                -               -179             -179  

2058            -             4.34              -    2.203% 2.203%         -4.00                -                -               -188             -188  

2059            -             3.50              -    2.203% 2.203%         -4.17                -                -               -195             -195  

2060            -             2.79              -    2.203% 2.203%         -4.33                -                -               -203             -203  

2061            -             2.18              -    2.203% 2.203%         -4.48                -                -               -209             -209  

2062            -             1.69              -    2.203% 2.203%         -4.63                -                -               -216             -216  

2063            -             1.28              -    2.203% 2.203%         -4.76                -                -               -222             -222  
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 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 כוןסי

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2064            -             0.96              -    2.203% 2.203%         -4.89                -                -               -227             -227  

2065            -             0.71              -    2.203% 2.203%         -5.02                -                -               -233             -233  

2066            -             0.52              -    2.203% 2.203%         -5.14                -                -               -239             -239  

2067            -             0.37              -    2.203% 2.203%         -5.26                -                -               -244             -244  

2068            -             0.26              -    2.203% 2.203%         -5.39                -                -               -250             -250  

2069            -             0.18              -    2.203% 2.203%         -5.51                -                -               -256             -256  

2070            -             0.12              -    2.203% 2.203%         -5.64                -                -               -262             -262  

2071            -             0.08              -    2.203% 2.203%         -5.76                -                -               -267             -267  

2072            -             0.06              -    2.203% 2.203%         -5.89                -                -               -273             -273  

2073            -             0.04              -    2.203% 2.203%         -6.02                -                -               -279             -279  

2074            -             0.02              -    2.203% 2.203%         -6.15                -                -               -286             -286  

2075            -             0.02              -    2.203% 2.203%         -6.29                -                -               -292             -292  

2076            -             0.01              -    2.203% 2.203%         -6.43                -                -               -298             -298  

2077            -             0.01              -    2.203% 2.203%         -6.57                -                -               -305             -305  

2078            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -6.72                -                -               -312             -312  

2079            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -6.86                -                -               -318             -318  

2080            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -7.02                -                -               -326             -326  

2081            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -7.17                -                -               -333             -333  

2082            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -7.33                -                -               -340             -340  

2083            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -7.49                -                -               -348             -348  

2084            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -7.65                -                -               -355             -355  

2085            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -7.82                -                -               -363             -363  

2086            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -8.00                -                -               -371             -371  

2087            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -8.17                -                -               -379             -379  

2088            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -8.35                -                -               -387             -387  

2089            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -8.54                -                -               -396             -396  

2090            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -8.72                -                -               -405             -405  

2091            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -8.92                -                -               -414             -414  

2092            -             0.00              -    2.203% 2.203%         -9.11                -                -               -423             -423  

2093            -                -                -    2.203% 2.203%         -9.31                -                -               -432             -432  

2094            -                -                -    2.203% 2.203%         -9.52                -                -               -442             -442  

2095            -                -                -    2.203% 2.203%         -9.73                -                -               -451             -451  
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  )2( נתונים עיקריים -  1לוח 

  סובסידיה על מירונים וערדים קיימים ועתידיים

 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2015                           58              83              363              504  

2016           14              16           2.50  0.448% 1.818%          9.12                48            105              356              509  

2017           13              17           2.54  0.380% 1.762%          8.92                37            116              358              511  

2018           12              19           2.58  -0.167% 1.361%          6.91                28            125              356              509  

2019           11              20           2.59  -0.253% 1.288%          6.49                19            132              353              504  

2020           10              22           2.60  0.276% 1.653%          8.22                12            137              348              498  

2021             9              24           2.60  0.670% 1.923%          9.43                  6            141              343              490  

2022             8              26           2.59  0.926% 2.097%        10.09                  2            143              336              481  

2023             8              27           2.58  1.182% 2.279%        10.72                -              143              326              469  

2024             7              29           2.56  1.438% 2.481%        11.35                -              143              312              455  

2025             5              32           2.52  1.695% 2.695%        11.90                -              143              295              437  

2026             4              34           2.47  1.853% 2.845%        12.03                -              143              275              417  

2027             3              36           2.40  1.913% 2.901%        11.65                -              118              275              394  

2028             3              38           2.31  1.971% 2.832%        10.66                -              110              256              366  

2029             2              40           2.21  2.032% 2.873%          9.99                -              101              235              336  

2030             1              41           2.10  2.092% 2.941%          9.31                -                99              204              303  

2031             1              42           1.98  2.132% 2.950%          8.37                -                81              188              269  

2032             1              42           1.84  2.159% 2.965%          7.38                -                71              162              232  

2033             0              42           1.70  2.184% 2.998%          6.37                -                62              133              195  

2034             0              41           1.56  2.209% 3.070%          5.39                -                55              103              158  

2035             0              40           1.41  2.234% 3.198%          4.42                -                49                71              120  

2036             0              39           1.27  2.245% 3.440%          3.49                -                46                38                83  

2037             0              38           1.12  2.235% 4.024%          2.61                -                44                  3                47  

2038             0              36           0.98  2.229% 4.845%          1.45                -                11                  0                11  

2039            -                35           0.84  2.220% 3.094%         -0.06                -                -                 -24               -24  

2040            -                33           0.71  2.212% 2.212%         -0.88                -                -                 -59               -59  

2041            -                31           0.57  2.203% 2.203%         -1.62                -                -                 -93               -93  

2042            -                30           0.45  2.203% 2.203%         -2.34                -                -               -125             -125  

2043            -                28           0.32  2.203% 2.203%         -3.04                -                -               -156             -156  

2044            -                26           0.20  2.203% 2.203%         -3.71                -                -               -186             -186  

2045            -                24           0.08  2.203% 2.203%         -4.34                -                -               -215             -215  

2046            -                22           0.00  2.203% 2.203%         -4.95                -                -               -242             -242  

2047            -                20              -    2.203% 2.203%         -5.53                -                -               -268             -268  

2048            -                19              -    2.203% 2.203%         -6.09                -                -               -292             -292  

2049            -                17              -    2.203% 2.203%         -6.62                -                -               -316             -316  

2050            -                15              -    2.203% 2.203%         -7.12                -                -               -338             -338  

2051            -                13              -    2.203% 2.203%         -7.59                -                -               -359             -359  

2052            -                12              -    2.203% 2.203%         -8.04                -                -               -379             -379  

2053            -                10              -    2.203% 2.203%         -8.46                -                -               -398             -398  

2054            -                  9              -    2.203% 2.203%         -8.86                -                -               -416             -416  

2055            -                  8              -    2.203% 2.203%         -9.24                -                -               -433             -433  

2056            -                  6              -    2.203% 2.203%         -9.59                -                -               -449             -449  

2057            -                  5              -    2.203% 2.203%         -9.94                -                -               -464             -464  

2058            -                  4              -    2.203% 2.203%       -10.26                -                -               -478             -478  

2059            -                  4              -    2.203% 2.203%       -10.57                -                -               -492             -492  

2060            -                  3              -    2.203% 2.203%       -10.88                -                -               -506             -506  

2061            -                  2              -    2.203% 2.203%       -11.17                -                -               -519             -519  

2062            -                  2              -    2.203% 2.203%       -11.46                -                -               -533             -533  

2063            -                  1              -    2.203% 2.203%       -11.75                -                -               -546             -546  
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 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2064            -                  1              -    2.203% 2.203%       -12.03                -                -               -559             -559  

2065            -                  1              -    2.203% 2.203%       -12.31                -                -               -572             -572  

2066            -                  1              -    2.203% 2.203%       -12.60                -                -               -585             -585  

2067            -                  0              -    2.203% 2.203%       -12.89                -                -               -598             -598  

2068            -                  0              -    2.203% 2.203%       -13.18                -                -               -611             -611  

2069            -                  0              -    2.203% 2.203%       -13.47                -                -               -625             -625  

2070            -                  0              -    2.203% 2.203%       -13.77                -                -               -639             -639  

2071            -                  0              -    2.203% 2.203%       -14.08                -                -               -653             -653  

2072            -                  0              -    2.203% 2.203%       -14.39                -                -               -668             -668  

2073            -                  0              -    2.203% 2.203%       -14.71                -                -               -682             -682  

2074            -                  0              -    2.203% 2.203%       -15.03                -                -               -697             -697  

2075            -                  0              -    2.203% 2.203%       -15.36                -                -               -713             -713  

2076            -                  0              -    2.203% 2.203%       -15.70                -                -               -729             -729  

2077            -                  0              -    2.203% 2.203%       -16.05                -                -               -745             -745  

2078            -                  0              -    2.203% 2.203%       -16.40                -                -               -761             -761  

2079            -                  0              -    2.203% 2.203%       -16.76                -                -               -778             -778  

2080            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.13                -                -               -795             -795  

2081            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.51                -                -               -812             -812  

2082            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.89                -                -               -830             -830  

2083            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.29                -                -               -849             -849  

2084            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.69                -                -               -867             -867  

2085            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.10                -                -               -886             -886  

2086            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.52                -                -               -906             -906  

2087            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.95                -                -               -926             -926  

2088            -                  0              -    2.203% 2.203%       -20.39                -                -               -946             -946  

2089            -                  0              -    2.203% 2.203%       -20.84                -                -               -967             -967  

2090            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.30                -                -               -988             -988  

2091            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.77                -                -            -1,010          -1,010  

2092            -                  0              -    2.203% 2.203%       -22.25                -                -            -1,032          -1,032  

2093            -                -                -    2.203% 2.203%       -22.74                -                -            -1,055          -1,055  

2094            -                -                -    2.203% 2.203%       -23.24                -                -            -1,078          -1,078  

2095            -                -                -    2.203% 2.203%       -23.75                -                -            -1,102          -1,102  
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  )3( נתונים עיקריים -  1לוח 

  בלבדסובסידיה על מירונים וערדים קיימים 

 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "דער"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2015                           58              83              363              504  

2016           14              16           2.50  0.448% 1.689%          8.48                48            105              356              508  

2017           13              17           2.54  0.380% 1.525%          7.71                37            115              357              509  

2018           12              19           2.58  -0.167% 1.000%          5.06                28            124              354              506  

2019           11              20           2.59  -0.253% 0.846%          4.23                19            130              349              498  

2020           10              22           2.60  0.276% 1.197%          5.88                12            135              343              490  

2021             9              24           2.60  0.670% 1.464%          7.06                  6            138              336              480  

2022             8              26           2.59  0.926% 1.641%          7.72                  2            138              327              467  

2023             8              27           2.58  1.182% 1.842%          8.42                -              136              318              454  

2024             7              29           2.56  1.438% 2.067%          9.14                -              131              306              437  

2025             5              32           2.52  1.695% 2.302%          9.76                -              125              292              418  

2026             4              34           2.47  1.853% 2.459%          9.92                -              119              277              395  

2027             3              36           2.40  1.913% 2.499%          9.49                -              111              259              370  

2028             3              38           2.31  1.971% 2.314%          8.16                -              102              238              340  

2029             2              40           2.21  2.032% 2.190%          7.04                -                92              214              306  

2030             1              41           2.10  2.092% 2.099%          6.03                -                81              189              271  

2031             1              42           1.98  2.132% 2.132%          5.35                -                70              163              233  

2032             1              42           1.84  2.159% 2.159%          4.60                -                58              136              194  

2033             0              42           1.70  2.184% 2.184%          3.80                -                46              108              154  

2034             0              41           1.56  2.209% 2.209%          2.97                -                34                80              114  

2035             0              40           1.41  2.234% 2.234%          2.12                -                22                52                74  

2036             0              39           1.27  2.245% 2.245%          1.26                -                11                25                35  

2037             0              38           1.12  2.235% 2.235%          0.39                -                -                  -3                -3  

2038             0              36           0.98  2.229% 2.229%         -0.45                -                -                 -41               -41  

2039            -                35           0.84  2.220% 2.220%         -1.27                -                -                 -78               -78  

2040            -                33           0.71  2.212% 2.212%         -2.06                -                -               -114             -114  

2041            -                31           0.57  2.203% 2.203%         -2.83                -                -               -148             -148  

2042            -                30           0.45  2.203% 2.203%         -3.57                -                -               -182             -182  

2043            -                28           0.32  2.203% 2.203%         -4.29                -                -               -214             -214  

2044            -                26           0.20  2.203% 2.203%         -4.99                -                -               -245             -245  

2045            -                24           0.08  2.203% 2.203%         -5.65                -                -               -275             -275  

2046            -                22           0.00  2.203% 2.203%         -6.29                -                -               -304             -304  

2047            -                20              -    2.203% 2.203%         -6.90                -                -               -331             -331  

2048            -                19              -    2.203% 2.203%         -7.49                -                -               -357             -357  

2049            -                17              -    2.203% 2.203%         -8.05                -                -               -382             -382  

2050            -                15              -    2.203% 2.203%         -8.58                -                -               -406             -406  

2051            -                13              -    2.203% 2.203%         -9.08                -                -               -429             -429  

2052            -                12              -    2.203% 2.203%         -9.56                -                -               -450             -450  

2053            -                10              -    2.203% 2.203%       -10.02                -                -               -470             -470  

2054            -                  9              -    2.203% 2.203%       -10.45                -                -               -490             -490  

2055            -                  8              -    2.203% 2.203%       -10.87                -                -               -508             -508  

2056            -                  6              -    2.203% 2.203%       -11.26                -                -               -526             -526  

2057            -                  5              -    2.203% 2.203%       -11.64                -                -               -543             -543  

2058            -                  4              -    2.203% 2.203%       -12.00                -                -               -559             -559  

2059            -                  4              -    2.203% 2.203%       -12.35                -                -               -575             -575  

2060            -                  3              -    2.203% 2.203%       -12.69                -                -               -590             -590  

2061            -                  2              -    2.203% 2.203%       -13.03                -                -               -606             -606  

2062            -                  2              -    2.203% 2.203%       -13.36                -                -               -621             -621  

2063            -                  1              -    2.203% 2.203%       -13.69                -                -               -636             -636  
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 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "דער"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2064            -                  1              -    2.203% 2.203%       -14.01                -                -               -651             -651  

2065            -                  1              -    2.203% 2.203%       -14.34                -                -               -666             -666  

2066            -                  1              -    2.203% 2.203%       -14.67                -                -               -681             -681  

2067            -                  0              -    2.203% 2.203%       -15.00                -                -               -696             -696  

2068            -                  0              -    2.203% 2.203%       -15.34                -                -               -712             -712  

2069            -                  0              -    2.203% 2.203%       -15.68                -                -               -728             -728  

2070            -                  0              -    2.203% 2.203%       -16.03                -                -               -744             -744  

2071            -                  0              -    2.203% 2.203%       -16.39                -                -               -760             -760  

2072            -                  0              -    2.203% 2.203%       -16.75                -                -               -777             -777  

2073            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.12                -                -               -794             -794  

2074            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.50                -                -               -812             -812  

2075            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.88                -                -               -830             -830  

2076            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.28                -                -               -848             -848  

2077            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.68                -                -               -867             -867  

2078            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.09                -                -               -886             -886  

2079            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.51                -                -               -905             -905  

2080            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.94                -                -               -925             -925  

2081            -                  0              -    2.203% 2.203%       -20.38                -                -               -946             -946  

2082            -                  0              -    2.203% 2.203%       -20.83                -                -               -966             -966  

2083            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.29                -                -               -988             -988  

2084            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.76                -                -            -1,010          -1,010  

2085            -                  0              -    2.203% 2.203%       -22.24                -                -            -1,032          -1,032  

2086            -                  0              -    2.203% 2.203%       -22.73                -                -            -1,055          -1,055  

2087            -                  0              -    2.203% 2.203%       -23.23                -                -            -1,078          -1,078  

2088            -                  0              -    2.203% 2.203%       -23.74                -                -            -1,101          -1,101  

2089            -                  0              -    2.203% 2.203%       -24.26                -                -            -1,126          -1,126  

2090            -                  0              -    2.203% 2.203%       -24.80                -                -            -1,151          -1,151  

2091            -                  0              -    2.203% 2.203%       -25.34                -                -            -1,176          -1,176  

2092            -                  0              -    2.203% 2.203%       -25.90                -                -            -1,202          -1,202  

2093            -                -                -    2.203% 2.203%       -26.47                -                -            -1,228          -1,228  

2094            -                -                -    2.203% 2.203%       -27.06                -                -            -1,255          -1,255  

2095            -                -                -    2.203% 2.203%       -27.65                -                -            -1,283          -1,283  
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  )4( נתונים עיקריים -  1לוח 

  בלבדסובסידיה על מירונים 

 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה תאחרו
2015                           58              83              363              504  

2016           14              16           2.50  0.448% 0.974%          4.89                48            104              353              504  

2017           13              17           2.54  0.380% 0.807%          4.05                37            113              352              502  

2018           12              19           2.58  -0.167% 0.197%          0.99                28            120              346              494  

2019           11              20           2.59  -0.253% 0.022%          0.10                19            125              338              483  

2020           10              22           2.60  0.276% 0.444%          2.11                12            129              329              470  

2021             9              24           2.60  0.670% 0.761%          3.52                  6            131              320              457  

2022             8              26           2.59  0.926% 0.963%          4.31                  2            131              309              441  

2023             8              27           2.58  1.182% 1.189%          5.12                -              127              297              424  

2024             7              29           2.56  1.438% 1.438%          5.93                -              121              283              405  

2025             5              32           2.52  1.695% 1.695%          6.63                -              115              267              382  

2026             4              34           2.47  1.853% 1.853%          6.81                -              107              250              357  

2027             3              36           2.40  1.913% 1.913%          6.52                -                98              229              328  

2028             3              38           2.31  1.971% 1.971%          6.12                -                89              207              296  

2029             2              40           2.21  2.032% 2.032%          5.63                -                78              183              261  

2030             1              41           2.10  2.092% 2.092%          5.06                -                67              157              224  

2031             1              42           1.98  2.132% 2.132%          4.36                -                56              130              186  

2032             1              42           1.84  2.159% 2.159%          3.58                -                44              102              146  

2033             0              42           1.70  2.184% 2.184%          2.75                -                31                73              105  

2034             0              41           1.56  2.209% 2.209%          1.88                -                19                45                64  

2035             0              40           1.41  2.234% 2.234%          0.99                -                  7                16                23  

2036             0              39           1.27  2.245% 2.245%          0.10                -                -                 -17               -17  

2037             0              38           1.12  2.235% 2.235%         -0.79                -                -                 -57               -57  

2038             0              36           0.98  2.229% 2.229%         -1.66                -                -                 -96               -96  

2039            -                35           0.84  2.220% 2.220%         -2.50                -                -               -134             -134  

2040            -                33           0.71  2.212% 2.212%         -3.31                -                -               -171             -171  

2041            -                31           0.57  2.203% 2.203%         -4.09                -                -               -207             -207  

2042            -                30           0.45  2.203% 2.203%         -4.87                -                -               -242             -242  

2043            -                28           0.32  2.203% 2.203%         -5.62                -                -               -276             -276  

2044            -                26           0.20  2.203% 2.203%         -6.34                -                -               -308             -308  

2045            -                24           0.08  2.203% 2.203%         -7.04                -                -               -340             -340  

2046            -                22           0.00  2.203% 2.203%         -7.71                -                -               -370             -370  

2047            -                20              -    2.203% 2.203%         -8.35                -                -               -398             -398  

2048            -                19              -    2.203% 2.203%         -8.97                -                -               -426             -426  

2049            -                17              -    2.203% 2.203%         -9.56                -                -               -452             -452  

2050            -                15              -    2.203% 2.203%       -10.12                -                -               -478             -478  

2051            -                13              -    2.203% 2.203%       -10.66                -                -               -502             -502  

2052            -                12              -    2.203% 2.203%       -11.18                -                -               -525             -525  

2053            -                10              -    2.203% 2.203%       -11.67                -                -               -547             -547  

2054            -                  9              -    2.203% 2.203%       -12.14                -                -               -568             -568  

2055            -                  8              -    2.203% 2.203%       -12.59                -                -               -588             -588  

2056            -                  6              -    2.203% 2.203%       -13.02                -                -               -607             -607  

2057            -                  5              -    2.203% 2.203%       -13.44                -                -               -626             -626  

2058            -                  4              -    2.203% 2.203%       -13.84                -                -               -644             -644  

2059            -                  4              -    2.203% 2.203%       -14.23                -                -               -662             -662  

2060            -                  3              -    2.203% 2.203%       -14.61                -                -               -679             -679  

2061            -                  2              -    2.203% 2.203%       -14.99                -                -               -697             -697  

2062            -                  2              -    2.203% 2.203%       -15.36                -                -               -714             -714  

2063            -                  1              -    2.203% 2.203%       -15.74                -                -               -731             -731  
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 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה תאחרו
2064            -                  1              -    2.203% 2.203%       -16.11                -                -               -748             -748  

2065            -                  1              -    2.203% 2.203%       -16.48                -                -               -765             -765  

2066            -                  1              -    2.203% 2.203%       -16.86                -                -               -782             -782  

2067            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.24                -                -               -800             -800  

2068            -                  0              -    2.203% 2.203%       -17.62                -                -               -818             -818  

2069            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.02                -                -               -836             -836  

2070            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.42                -                -               -855             -855  

2071            -                  0              -    2.203% 2.203%       -18.83                -                -               -874             -874  

2072            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.24                -                -               -893             -893  

2073            -                  0              -    2.203% 2.203%       -19.67                -                -               -913             -913  

2074            -                  0              -    2.203% 2.203%       -20.10                -                -               -933             -933  

2075            -                  0              -    2.203% 2.203%       -20.54                -                -               -953             -953  

2076            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.00                -                -               -974             -974  

2077            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.46                -                -               -996             -996  

2078            -                  0              -    2.203% 2.203%       -21.93                -                -            -1,018          -1,018  

2079            -                  0              -    2.203% 2.203%       -22.42                -                -            -1,040          -1,040  

2080            -                  0              -    2.203% 2.203%       -22.91                -                -            -1,063          -1,063  

2081            -                  0              -    2.203% 2.203%       -23.41                -                -            -1,086          -1,086  

2082            -                  0              -    2.203% 2.203%       -23.93                -                -            -1,110          -1,110  

2083            -                  0              -    2.203% 2.203%       -24.46                -                -            -1,135          -1,135  

2084            -                  0              -    2.203% 2.203%       -25.00                -                -            -1,160          -1,160  

2085            -                  0              -    2.203% 2.203%       -25.55                -                -            -1,185          -1,185  

2086            -                  0              -    2.203% 2.203%       -26.11                -                -            -1,211          -1,211  

2087            -                  0              -    2.203% 2.203%       -26.68                -                -            -1,238          -1,238  

2088            -                  0              -    2.203% 2.203%       -27.27                -                -            -1,265          -1,265  

2089            -                  0              -    2.203% 2.203%       -27.87                -                -            -1,293          -1,293  

2090            -                  0              -    2.203% 2.203%       -28.49                -                -            -1,322          -1,322  

2091            -                  0              -    2.203% 2.203%       -29.11                -                -            -1,351          -1,351  

2092            -                  0              -    2.203% 2.203%       -29.76                -                -            -1,381          -1,381  

2093            -                -                -    2.203% 2.203%       -30.41                -                -            -1,411          -1,411  

2094            -                -                -    2.203% 2.203%       -31.08                -                -            -1,442          -1,442  

2095            -                -                -    2.203% 2.203%       -31.77                -                -            -1,474          -1,474  
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  )5( נתונים עיקריים -  1לוח 

  ללא סובסידיה וללא סיוע

 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2015                     58              83              363              504  

2016       13.78         16.20           2.50  0.448% 0.448%          2.25                48            103              351              502  

2017       13.46         17.17           2.54  0.380% 0.380%          1.89                37            112              348              497  

2018       12.37         18.71           2.58  -0.167% -0.167%         -0.82                28            118              341              488  

2019       11.32         20.43           2.59  -0.253% -0.253%         -1.22                19            123              332              475  

2020       10.37         22.20           2.60  0.276% 0.276%          1.29                12            127              323              462  

2021        9.42         23.88           2.60  0.670% 0.670%          3.04                  6            128              313              448  

2022        8.45         25.63           2.59  0.926% 0.926%          4.06                  2            128              302              432  

2023        7.57         27.21           2.58  1.182% 1.182%          4.98                -             124              290              415  

2024        6.51         29.49           2.56  1.438% 1.438%          5.79                -             118              276              395  

2025        5.31         32.11           2.52  1.695% 1.695%          6.46                -             112              260              372  

2026        4.41         34.08           2.47  1.853% 1.853%          6.62                -             104              243              346  

2027        3.43         36.46           2.40  1.913% 1.913%          6.32                -               95              222              317  

2028        2.60         38.44           2.31  1.971% 1.971%          5.92                -               86              200              285  

2029        1.88         40.03           2.21  2.032% 2.032%          5.42                -               75              175              250  

2030        1.36         40.99           2.10  2.092% 2.092%          4.84                -               64              149              213  

2031        0.86         41.96           1.98  2.132% 2.132%          4.13                -               52              122              174  

2032        0.53         42.15           1.84  2.159% 2.159%          3.34                -               40                94              134  

2033        0.24         42.18           1.70  2.184% 2.184%          2.50                -               28                65                93  

2034        0.12         41.49           1.56  2.209% 2.209%          1.62                -               16                36                52  

2035        0.06         40.45           1.41  2.234% 2.234%          0.73                -                 3                  7                11  

2036        0.03         39.17           1.27  2.245% 2.245%         -0.18                -               -                -30               -30  

2037        0.01         37.79           1.12  2.235% 2.235%         -1.07                -               -                -70               -70  

2038        0.00         36.31           0.98  2.229% 2.229%         -1.94                -               -              -109             -109  

2039            -          34.72           0.84  2.220% 2.220%         -2.79                -               -              -147             -147  

2040            -          33.06           0.71  2.212% 2.212%         -3.60                -               -              -185             -185  

2041            -          31.34           0.57  2.203% 2.203%         -4.40                -               -              -221             -221  

2042            -          29.58           0.45  2.203% 2.203%         -5.18                -               -              -256             -256  

2043            -          27.79           0.32  2.203% 2.203%         -5.93                -               -              -290             -290  

2044            -          25.96           0.20  2.203% 2.203%         -6.66                -               -              -323             -323  

2045            -          24.13           0.08  2.203% 2.203%         -7.37                -               -              -355             -355  

2046            -          22.29           0.00  2.203% 2.203%         -8.04                -               -              -385             -385  

2047            -          20.46              -   2.203% 2.203%         -8.69                -               -              -414             -414  

2048            -          18.65              -   2.203% 2.203%         -9.32                -               -              -442             -442  

2049            -          16.87              -   2.203% 2.203%         -9.91                -               -              -469             -469  

2050            -          15.14              -   2.203% 2.203%       -10.49                -               -              -495             -495  

2051            -          13.46              -   2.203% 2.203%       -11.03                -               -              -519             -519  

2052            -          11.86              -   2.203% 2.203%       -11.56                -               -              -543             -543  

2053            -          10.33              -   2.203% 2.203%       -12.06                -               -              -565             -565  

2054            -            8.91              -   2.203% 2.203%       -12.54                -               -              -586             -586  

2055            -            7.59              -   2.203% 2.203%       -12.99                -               -              -607             -607  

2056            -            6.38              -   2.203% 2.203%       -13.44                -               -              -627             -627  

2057            -            5.30              -   2.203% 2.203%       -13.86                -               -              -646             -646  

2058            -            4.34              -   2.203% 2.203%       -14.27                -               -              -665             -665  

2059            -            3.50              -   2.203% 2.203%       -14.67                -               -              -683             -683  

2060            -            2.79              -   2.203% 2.203%       -15.07                -               -              -701             -701  

2061            -            2.18              -   2.203% 2.203%       -15.45                -               -              -718             -718  

2062            -            1.69              -   2.203% 2.203%       -15.84                -               -              -736             -736  

2063            -            1.28              -   2.203% 2.203%       -16.22                -               -              -753             -753  
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 הון צבור בסוף שנה              

שנה 
 קלנדרית

גביית 
דמי 

גמולים 
 נטו

תשלומי 
 קרן נטו

דמי 
 ניהול

הנחת 
שיעורי 

התשואה 
חסרת 

 סיכון

שיעור 
תשואת 

הקרן 
 הצפויה

סך 
תשואת 

 הקרן
ח מסוג "אג
 "מירון"

ח "אג
מסוג 

 "ערד"
השקעות 

 כ"סה אחרות
2064            -            0.96              -   2.203% 2.203%       -16.60                -               -              -771             -771  

2065            -            0.71              -   2.203% 2.203%       -16.99                -               -              -788             -788  

2066            -            0.52              -   2.203% 2.203%       -17.37                -               -              -806             -806  

2067            -            0.37              -   2.203% 2.203%       -17.77                -               -              -825             -825  

2068            -            0.26              -   2.203% 2.203%       -18.17                -               -              -843             -843  

2069            -            0.18              -   2.203% 2.203%       -18.57                -               -              -862             -862  

2070            -            0.12              -   2.203% 2.203%       -18.98                -               -              -881             -881  

2071            -            0.08              -   2.203% 2.203%       -19.40                -               -              -900             -900  

2072            -            0.06              -   2.203% 2.203%       -19.83                -               -              -920             -920  

2073            -            0.04              -   2.203% 2.203%       -20.27                -               -              -940             -940  

2074            -            0.02              -   2.203% 2.203%       -20.72                -               -              -961             -961  

2075            -            0.02              -   2.203% 2.203%       -21.17                -               -              -982             -982  

2076            -            0.01              -   2.203% 2.203%       -21.64                -               -           -1,004          -1,004  

2077            -            0.01              -   2.203% 2.203%       -22.12                -               -           -1,026          -1,026  

2078            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -22.60                -               -           -1,049          -1,049  

2079            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -23.10                -               -           -1,072          -1,072  

2080            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -23.61                -               -           -1,096          -1,096  

2081            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -24.13                -               -           -1,120          -1,120  

2082            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -24.66                -               -           -1,144          -1,144  

2083            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -25.21                -               -           -1,170          -1,170  

2084            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -25.76                -               -           -1,195          -1,195  

2085            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -26.33                -               -           -1,222          -1,222  

2086            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -26.91                -               -           -1,249          -1,249  

2087            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -27.50                -               -           -1,276          -1,276  

2088            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -28.11                -               -           -1,304          -1,304  

2089            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -28.73                -               -           -1,333          -1,333  

2090            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -29.36                -               -           -1,362          -1,362  

2091            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -30.01                -               -           -1,392          -1,392  

2092            -            0.00              -   2.203% 2.203%       -30.67                -               -           -1,423          -1,423  

2093            -               -               -   2.203% 2.203%       -31.34                -               -           -1,454          -1,454  

2094            -               -               -   2.203% 2.203%       -32.03                -               -           -1,486          -1,486  

2095            -               -               -   2.203% 2.203%       -32.74                -               -           -1,519          -1,519  
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  )1( פירוט התשואות השוטפות -  2לוח 

  כל סוגי הסובסידיה וסיוע ממשלתי ישיר

שנה 
 קלנדרית

על 
הכנסות 

הקרן 
בניכוי 

תשלומי 
 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"

על 
השקעות 

 אחרות

2016       -0.00           2.9           4.7            1.6  

2017       -0.00           2.3           6.0            6.9  

2018        0.00           1.8           6.7            5.0  

2019        0.00           1.3           7.2            4.7  

2020       -0.00           0.8           7.7            6.7  

2021       -0.01           0.5           8.1            8.1  

2022       -0.01           0.2           8.4            9.1  

2023       -0.02           0.0           8.5            9.9  

2024       -0.03            -             8.5           10.7  

2025       -0.04            -             8.5           11.4  

2026       -0.05            -             8.5           11.6  

2027       -0.05            -             8.4           11.5  

2028       -0.06            -             7.7           11.5  

2029       -0.06            -             7.3           11.2  

2030       -0.07            -             7.1           10.8  

2031       -0.07            -             6.6           10.3  

2032       -0.07            -             6.1            9.7  

2033       -0.08            -             5.7            9.1  

2034       -0.08            -             5.2            8.3  

2035       -0.07            -             4.8            7.6  

2036       -0.07            -             4.4            6.8  

2037       -0.07            -             4.2            5.8  

2038       -0.07            -             4.0            4.9  

2039       -0.06            -             4.0            3.8  

2040       -0.06            -             4.0            2.8  

2041       -0.06            -             4.0            1.8  

2042       -0.05            -             3.8            0.9  

2043       -0.05            -             2.7            0.7  

2044       -0.05            -             1.7            0.4  

2045       -0.04            -             0.9            0.1  

2046       -0.04            -             0.1           -0.1  

2047       -0.04            -               -             -0.6  

2048       -0.03            -               -             -1.1  

2049       -0.03            -               -             -1.5  

2050       -0.03            -               -             -1.9  

2051       -0.02            -               -             -2.2  

2052       -0.02            -               -             -2.5  

2053       -0.02            -               -             -2.8  

2054       -0.02            -               -             -3.1  

2055       -0.01            -               -             -3.4  

2056       -0.01            -               -             -3.6  

2057       -0.01            -               -             -3.8  

2058       -0.01            -               -             -4.0  
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שנה 
 קלנדרית

על 
הכנסות 

הקרן 
בניכוי 

תשלומי 
 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"

על 
השקעות 

 אחרות

2059       -0.01            -               -             -4.2  

2060       -0.01            -               -             -4.3  

2061       -0.00            -               -             -4.5  

2062       -0.00            -               -             -4.6  

2063       -0.00            -               -             -4.8  

2064       -0.00            -               -             -4.9  

2065       -0.00            -               -             -5.0  

2066       -0.00            -               -             -5.1  

2067       -0.00            -               -             -5.3  

2068       -0.00            -               -             -5.4  

2069       -0.00            -               -             -5.5  

2070       -0.00            -               -             -5.6  

2071       -0.00            -               -             -5.8  

2072       -0.00            -               -             -5.9  

2073       -0.00            -               -             -6.0  

2074       -0.00            -               -             -6.2  

2075       -0.00            -               -             -6.3  

2076       -0.00            -               -             -6.4  

2077       -0.00            -               -             -6.6  

2078       -0.00            -               -             -6.7  

2079       -0.00            -               -             -6.9  

2080       -0.00            -               -             -7.0  

2081       -0.00            -               -             -7.2  

2082       -0.00            -               -             -7.3  

2083       -0.00            -               -             -7.5  

2084       -0.00            -               -             -7.7  

2085       -0.00            -               -             -7.8  

2086       -0.00            -               -             -8.0  

2087       -0.00            -               -             -8.2  

2088       -0.00            -               -             -8.4  

2089       -0.00            -               -             -8.5  

2090       -0.00            -               -             -8.7  

2091       -0.00            -               -             -8.9  

2092       -0.00            -               -             -9.1  

2093           -              -               -             -9.3  

2094           -              -               -             -9.5  

2095           -              -               -             -9.7  

  
  .1.57%בתשואה על ההשקעות האחרות כלול הסיוע הישיר של . 0.71%כלול הסיוע הישיר של " ערד"ח מסוג "בתשואה על אג* 
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  )2( פירוט התשואות השוטפות -  2לוח 

  סובסידיה על מירונים וערדים קיימים ועתידיים

שנה 
 קלנדרית

על 
הכנסות 

הקרן 
בניכוי 

תשלומי 
 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "געל א
מסוג 

 "ערד"

על 
השקעות 

 אחרות

2016       -0.00           2.9           4.7            1.6  

2017       -0.00           2.3           5.3            1.4  

2018        0.00           1.8           5.7           -0.6  

2019        0.00           1.3           6.1           -0.9  

2020       -0.00           0.8           6.4            1.0  

2021       -0.01           0.5           6.6            2.3  

2022       -0.01           0.2           6.8            3.1  

2023       -0.02           0.0           6.8            3.9  

2024       -0.03            -             6.8            4.6  

2025       -0.04            -             6.8            5.1  

2026       -0.05            -             6.8            5.3  

2027       -0.05            -             6.5            5.1  

2028       -0.06            -             5.4            5.2  

2029       -0.06            -             5.0            5.0  

2030       -0.07            -             4.7            4.6  

2031       -0.07            -             4.1            4.2  

2032       -0.07            -             3.6            3.8  

2033       -0.08            -             3.1            3.2  

2034       -0.08            -             2.8            2.6  

2035       -0.07            -             2.5            2.0  

2036       -0.07            -             2.2            1.2  

2037       -0.07            -             2.1            0.5  

2038       -0.07            -             1.4            0.0  

2039       -0.06            -             0.1           -0.2  

2040       -0.06            -               -             -0.9  

2041       -0.06            -               -             -1.6  

2042       -0.05            -               -             -2.3  

2043       -0.05            -               -             -3.0  

2044       -0.05            -               -             -3.7  

2045       -0.04            -               -             -4.3  

2046       -0.04            -               -             -5.0  

2047       -0.04            -               -             -5.5  

2048       -0.03            -               -             -6.1  

2049       -0.03            -               -             -6.6  

2050       -0.03            -               -             -7.1  

2051       -0.02            -               -             -7.6  

2052       -0.02            -               -             -8.0  

2053       -0.02            -               -             -8.5  

2054       -0.02            -               -             -8.9  

2055       -0.01            -               -             -9.2  

2056       -0.01            -               -             -9.6  

2057       -0.01            -               -             -9.9  

2058       -0.01            -               -           -10.3  
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שנה 
 קלנדרית

על 
הכנסות 

הקרן 
בניכוי 

תשלומי 
 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "געל א
מסוג 

 "ערד"

על 
השקעות 

 אחרות

2059       -0.01            -               -           -10.6  

2060       -0.01            -               -           -10.9  

2061       -0.00            -               -           -11.2  

2062       -0.00            -               -           -11.5  

2063       -0.00            -               -           -11.7  

2064       -0.00            -               -           -12.0  

2065       -0.00            -               -           -12.3  

2066       -0.00            -               -           -12.6  

2067       -0.00            -               -           -12.9  

2068       -0.00            -               -           -13.2  

2069       -0.00            -               -           -13.5  

2070       -0.00            -               -           -13.8  

2071       -0.00            -               -           -14.1  

2072       -0.00            -               -           -14.4  

2073       -0.00            -               -           -14.7  

2074       -0.00            -               -           -15.0  

2075       -0.00            -               -           -15.4  

2076       -0.00            -               -           -15.7  

2077       -0.00            -               -           -16.0  

2078       -0.00            -               -           -16.4  

2079       -0.00            -               -           -16.8  

2080       -0.00            -               -           -17.1  

2081       -0.00            -               -           -17.5  

2082       -0.00            -               -           -17.9  

2083       -0.00            -               -           -18.3  

2084       -0.00            -               -           -18.7  

2085       -0.00            -               -           -19.1  

2086       -0.00            -               -           -19.5  

2087       -0.00            -               -           -20.0  

2088       -0.00            -               -           -20.4  

2089       -0.00            -               -           -20.8  

2090       -0.00            -               -           -21.3  

2091       -0.00            -               -           -21.8  

2092       -0.00            -               -           -22.3  

2093           -              -               -           -22.7  

2094           -              -               -           -23.2  

2095           -              -               -           -23.8  
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  )3( פירוט התשואות השוטפות -  2לוח 

  בלבדסובסידיה על מירונים וערדים קיימים 

שנה 
 קלנדרית

על הכנסות 
הקרן 

בניכוי 
תשלומי 

 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"
על השקעות 

 אחרות

2016       -0.00           2.9           4.0            1.6  

2017       -0.00           2.3           4.1            1.4  

2018        0.00           1.8           3.9           -0.6  

2019        0.00           1.3           3.8           -0.9  

2020       -0.00           0.8           4.1            1.0  

2021       -0.01           0.5           4.3            2.3  

2022       -0.01           0.2           4.5            3.1  

2023       -0.02           0.0           4.6            3.8  

2024       -0.03            -             4.7            4.5  

2025       -0.04            -             4.7            5.0  

2026       -0.05            -             4.7            5.2  

2027       -0.05            -             4.4            5.1  

2028       -0.06            -             3.3            4.9  

2029       -0.06            -             2.5            4.6  

2030       -0.07            -             1.8            4.2  

2031       -0.07            -             1.6            3.7  

2032       -0.07            -             1.4            3.2  

2033       -0.08            -             1.1            2.7  

2034       -0.08            -             0.9            2.1  

2035       -0.07            -             0.6            1.5  

2036       -0.07            -             0.4            0.9  

2037       -0.07            -             0.1            0.3  

2038       -0.07            -               -             -0.5  

2039       -0.06            -               -             -1.3  

2040       -0.06            -               -             -2.1  

2041       -0.06            -               -             -2.8  

2042       -0.05            -               -             -3.6  

2043       -0.05            -               -             -4.3  

2044       -0.05            -               -             -5.0  

2045       -0.04            -               -             -5.7  

2046       -0.04            -               -             -6.3  

2047       -0.04            -               -             -6.9  

2048       -0.03            -               -             -7.5  

2049       -0.03            -               -             -8.0  

2050       -0.03            -               -             -8.6  

2051       -0.02            -               -             -9.1  

2052       -0.02            -               -             -9.6  

2053       -0.02            -               -           -10.0  

2054       -0.02            -               -           -10.5  

2055       -0.01            -               -           -10.9  

2056       -0.01            -               -           -11.3  

2057       -0.01            -               -           -11.6  

2058       -0.01            -               -           -12.0  
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שנה 
 קלנדרית

על הכנסות 
הקרן 

בניכוי 
תשלומי 

 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"
על השקעות 

 אחרות

2059       -0.01            -               -           -12.4  

2060       -0.01            -               -           -12.7  

2061       -0.00            -               -           -13.0  

2062       -0.00            -               -           -13.4  

2063       -0.00            -               -           -13.7  

2064       -0.00            -               -           -14.0  

2065       -0.00            -               -           -14.3  

2066       -0.00            -               -           -14.7  

2067       -0.00            -               -           -15.0  

2068       -0.00            -               -           -15.3  

2069       -0.00            -               -           -15.7  

2070       -0.00            -               -           -16.0  

2071       -0.00            -               -           -16.4  

2072       -0.00            -               -           -16.7  

2073       -0.00            -               -           -17.1  

2074       -0.00            -               -           -17.5  

2075       -0.00            -               -           -17.9  

2076       -0.00            -               -           -18.3  

2077       -0.00            -               -           -18.7  

2078       -0.00            -               -           -19.1  

2079       -0.00            -               -           -19.5  

2080       -0.00            -               -           -19.9  

2081       -0.00            -               -           -20.4  

2082       -0.00            -               -           -20.8  

2083       -0.00            -               -           -21.3  

2084       -0.00            -               -           -21.8  

2085       -0.00            -               -           -22.2  

2086       -0.00            -               -           -22.7  

2087       -0.00            -               -           -23.2  

2088       -0.00            -               -           -23.7  

2089       -0.00            -               -           -24.3  

2090       -0.00            -               -           -24.8  

2091       -0.00            -               -           -25.3  

2092       -0.00            -               -           -25.9  

2093           -              -               -           -26.5  

2094           -              -               -           -27.1  

2095           -              -               -           -27.7  
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  )4( פירוט התשואות השוטפות -  2לוח 

  בלבדסובסידיה על מירונים 

שנה 
 קלנדרית

על הכנסות 
הקרן 

בניכוי 
תשלומי 

 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"
על השקעות 

 אחרות

2016       -0.00           2.9           0.4            1.6  

2017       -0.00           2.3           0.4            1.3  

2018        0.00           1.8          -0.2           -0.6  

2019        0.00           1.3          -0.3           -0.9  

2020       -0.00           0.8           0.4            0.9  

2021       -0.01           0.5           0.9            2.2  

2022       -0.01           0.2           1.2            2.9  

2023       -0.02           0.0           1.5            3.6  

2024       -0.03            -            1.8            4.2  

2025       -0.04            -            2.0            4.6  

2026       -0.05            -            2.0            4.8  

2027       -0.05            -            2.0            4.6  

2028       -0.06            -            1.8            4.3  

2029       -0.06            -            1.7            3.9  

2030       -0.07            -            1.5            3.5  

2031       -0.07            -            1.3            3.1  

2032       -0.07            -            1.1            2.5  

2033       -0.08            -            0.8            1.9  

2034       -0.08            -            0.6            1.3  

2035       -0.07            -            0.3            0.7  

2036       -0.07            -            0.0            0.0  

2037       -0.07            -              -            -0.8  

2038       -0.07            -              -            -1.7  

2039       -0.06            -              -            -2.5  

2040       -0.06            -              -            -3.3  

2041       -0.06            -              -            -4.1  

2042       -0.05            -              -            -4.9  

2043       -0.05            -              -            -5.6  

2044       -0.05            -              -            -6.3  

2045       -0.04            -              -            -7.0  

2046       -0.04            -              -            -7.7  

2047       -0.04            -              -            -8.3  

2048       -0.03            -              -            -9.0  

2049       -0.03            -              -            -9.6  

2050       -0.03            -              -          -10.1  

2051       -0.02            -              -          -10.7  

2052       -0.02            -              -          -11.2  

2053       -0.02            -              -          -11.7  

2054       -0.02            -              -          -12.1  

2055       -0.01            -              -          -12.6  

2056       -0.01            -              -          -13.0  

2057       -0.01            -              -          -13.4  

2058       -0.01            -              -          -13.8  
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שנה 
 קלנדרית

על הכנסות 
הקרן 

בניכוי 
תשלומי 

 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"
על השקעות 

 אחרות

2059       -0.01            -              -          -14.2  

2060       -0.01            -              -          -14.6  

2061       -0.00            -              -          -15.0  

2062       -0.00            -              -          -15.4  

2063       -0.00            -              -          -15.7  

2064       -0.00            -              -          -16.1  

2065       -0.00            -              -          -16.5  

2066       -0.00            -              -          -16.9  

2067       -0.00            -              -          -17.2  

2068       -0.00            -              -          -17.6  

2069       -0.00            -              -          -18.0  

2070       -0.00            -              -          -18.4  

2071       -0.00            -              -          -18.8  

2072       -0.00            -              -          -19.2  

2073       -0.00            -              -          -19.7  

2074       -0.00            -              -          -20.1  

2075       -0.00            -              -          -20.5  

2076       -0.00            -              -          -21.0  

2077       -0.00            -              -          -21.5  

2078       -0.00            -              -          -21.9  

2079       -0.00            -              -          -22.4  

2080       -0.00            -              -          -22.9  

2081       -0.00            -              -          -23.4  

2082       -0.00            -              -          -23.9  

2083       -0.00            -              -          -24.5  

2084       -0.00            -              -          -25.0  

2085       -0.00            -              -          -25.5  

2086       -0.00            -              -          -26.1  

2087       -0.00            -              -          -26.7  

2088       -0.00            -              -          -27.3  

2089       -0.00            -              -          -27.9  

2090       -0.00            -              -          -28.5  

2091       -0.00            -              -          -29.1  

2092       -0.00            -              -          -29.8  

2093           -             -              -          -30.4  

2094           -             -              -          -31.1  

2095           -             -              -          -31.8  
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  )5( פירוט התשואות השוטפות -  2לוח 

  ללא סובסידיה וללא סיוע

שנה 
 קלנדרית

על הכנסות 
הקרן 

בניכוי 
תשלומי 

 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"
על השקעות 

 אחרות

2016       -0.00            0.2           0.4             1.6  

2017       -0.00            0.2           0.4             1.3  

2018        0.00           -0.0          -0.2           -0.6  

2019        0.00           -0.1          -0.3           -0.9  

2020       -0.00            0.0           0.3             0.9  

2021       -0.01            0.1           0.9             2.1  

2022       -0.01            0.0           1.2             2.8  

2023       -0.02            0.0           1.5             3.5  

2024       -0.03              -            1.7             4.1  

2025       -0.04              -            1.9             4.5  

2026       -0.05              -            2.0             4.6  

2027       -0.05              -            1.9             4.4  

2028       -0.06              -            1.8             4.1  

2029       -0.06              -            1.6             3.8  

2030       -0.07              -            1.5             3.4  

2031       -0.07              -            1.2             2.9  

2032       -0.07              -            1.0             2.3  

2033       -0.08              -            0.7             1.7  

2034       -0.08              -            0.5             1.1  

2035       -0.07              -            0.2             0.5  

2036       -0.07              -            0.0           -0.2  

2037       -0.07              -              -            -1.1  

2038       -0.07              -              -            -1.9  

2039       -0.06              -              -            -2.8  

2040       -0.06              -              -            -3.6  

2041       -0.06              -              -            -4.4  

2042       -0.05              -              -            -5.2  

2043       -0.05              -              -            -5.9  

2044       -0.05              -              -            -6.7  

2045       -0.04              -              -            -7.4  

2046       -0.04              -              -            -8.0  

2047       -0.04              -              -            -8.7  

2048       -0.03              -              -            -9.3  

2049       -0.03              -              -            -9.9  

2050       -0.03              -              -           -10.5  

2051       -0.02              -              -           -11.0  

2052       -0.02              -              -           -11.6  

2053       -0.02              -              -           -12.1  

2054       -0.02              -              -           -12.5  

2055       -0.01              -              -           -13.0  

2056       -0.01              -              -           -13.4  

2057       -0.01              -              -           -13.9  

2058       -0.01              -              -           -14.3  



                   
 
 

29

שנה 
 קלנדרית

על הכנסות 
הקרן 

בניכוי 
תשלומי 

 הקרן

ח " על אג
מסוג 

 " מירון"

ח "על אג
מסוג 

 "ערד"
על השקעות 

 אחרות

2059       -0.01              -              -           -14.7  

2060       -0.01              -              -           -15.1  

2061       -0.00              -              -           -15.5  

2062       -0.00              -              -           -15.8  

2063       -0.00              -              -           -16.2  

2064       -0.00              -              -           -16.6  

2065       -0.00              -              -           -17.0  

2066       -0.00              -              -           -17.4  

2067       -0.00              -              -           -17.8  

2068       -0.00              -              -           -18.2  

2069       -0.00              -              -           -18.6  

2070       -0.00              -              -           -19.0  

2071       -0.00              -              -           -19.4  

2072       -0.00              -              -           -19.8  

2073       -0.00              -              -           -20.3  

2074       -0.00              -              -           -20.7  

2075       -0.00              -              -           -21.2  

2076       -0.00              -              -           -21.6  

2077       -0.00              -              -           -22.1  

2078       -0.00              -              -           -22.6  

2079       -0.00              -              -           -23.1  

2080       -0.00              -              -           -23.6  

2081       -0.00              -              -           -24.1  

2082       -0.00              -              -           -24.7  

2083       -0.00              -              -           -25.2  

2084       -0.00              -              -           -25.8  

2085       -0.00              -              -           -26.3  

2086       -0.00              -              -           -26.9  

2087       -0.00              -              -           -27.5  

2088       -0.00              -              -           -28.1  

2089       -0.00              -              -           -28.7  

2090       -0.00              -              -           -29.4  

2091       -0.00              -              -           -30.0  

2092       -0.00              -              -           -30.7  

2093           -               -              -           -31.3  

2094           -               -              -           -32.0  

2095           -               -              -           -32.7  
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  , דמי גמולים,  פירוט סיוע ממשלתי ישיר עתידי צפוי-  3לוח 

  ח מיועדות"תגמולים וההון הצבור המושקע באג

   הקרן תשלומי גמולים דמי גביית  

 שנה
 קלנדרית

 תשלומי
 הסיוע

 הממשלתי
 הישיר
 העתידי
  הצפוי

 דמי
 גמולים
 ברוטו

 :בניכוי
 הוצאות
 ניהול

 דמי סך
 גמולים

 נטו
 פנסיית
 זקנה

 פנסיית
 נכות

 פנסיית
 אחרות שאירים

: בתוספת
 הוצאות

 ניהול
 מצבירה

: בניכוי
 דמי

 ניהול

 סך
 תשלומי

 הקרן
 נטו

 צבור הון
 ח"באג

 מסוג
 "ןמירו"

 בסוף
 השנה

 צבור הון
 ח"באג

 מסוג
 "ערד"

 בסוף
 השנה

2015            58 83 
2016            -       13.78            -             14        15.26           -              -          0.94        2.50           -             19 48 103 
2017         6.26     13.46            -             13        16.50           -              -          0.66        2.54           -             20 37 112 
2018         6.45     12.37            -             12        18.03           -              -          0.68        2.58           -             21 28 118 
2019         6.57     11.32            -             11        19.77           -              -          0.66        2.59           -             23 19 123 
2020         6.65     10.37            -             10        21.56           -              -          0.64        2.60           -             25 12 127 
2021         6.71       9.42            -              9        23.26           -              -          0.63        2.60           -             26 6 128 
2022         6.75       8.45            -              8        25.02           -              -          0.61        2.59           -             28 2 128 
2023         6.75       7.57            -              8        26.64           -              -          0.58        2.58           -             30               -   124 
2024         6.71       6.51            -              7        28.93           -              -          0.56        2.56           -             32               -   118 
2025         6.61       5.31            -              5        31.57           -              -          0.54        2.52           -             35               -   112 
2026         6.46       4.41            -              4        33.60           -              -          0.48        2.47           -             37               -   104 
2027         6.28       3.43            -              3        36.05           -              -          0.41        2.40           -             39               -   95 
2028         6.16       2.60            -              3        38.10           -              -          0.35        2.31           -             41               -   86 
2029         5.91       1.88            -              2        39.74           -              -          0.29        2.21           -             42               -   75 
2030         5.63       1.36            -              1        40.77           -              -          0.22        2.10           -             43               -   64 
2031         5.27       0.86            -              1        41.79           -              -          0.16        1.98           -             44               -   52 
2032         4.98       0.53            -              1        42.03           -              -          0.12        1.84           -             44               -   40 
2033         4.62       0.24            -              0        42.09           -              -          0.09        1.70           -             44               -   28 
2034         4.24       0.12            -              0        41.43           -              -          0.05        1.56           -             43               -   16 
2035         3.85       0.06            -              0        40.42           -              -          0.03        1.41           -             42               -   3 
2036         3.46       0.03            -              0        39.15           -              -          0.01        1.27           -             40               -                -   
2037         3.06       0.01            -              0        37.78           -              -          0.01        1.12           -             39               -                -   
2038         2.64       0.00            -              0        36.31           -              -          0.00        0.98           -             37               -                -   
2039         2.21          -              -             -          34.72           -              -        0.00        0.84           -             36               -                -   
2040         1.78          -              -             -          33.06           -              -          0.00        0.71           -             34               -                -   
2041         1.36          -              -             -          31.34           -              -          0.00        0.57           -             32               -                -   
2042         0.96          -              -             -          29.58           -              -             -          0.45           -             30               -                -   
2043         0.71          -              -             -          27.79           -              -             -          0.32           -             28               -                -   
2044         0.47          -              -             -          25.96           -              -             -          0.20           -             26               -                -   
2045         0.25          -              -             -          24.13           -              -             -          0.08           -             24               -                -   
2046         0.03          -              -             -          22.29           -              -             -          0.00           -             22               -                -   
2047            -            -              -             -          20.46           -              -             -              -             -             20               -                -   
2048            -            -              -             -        18.65           -              -             -              -             -             19               -                -   
2049            -            -              -             -          16.87           -              -             -              -             -             17               -                -   
2050            -            -              -             -          15.14           -              -             -              -             -             15               -                -   
2051            -            -              -             -          13.46           -              -             -              -             -             13               -                -   
2052            -            -              -             -          11.86           -              -             -              -             -             12               -                -   
2053            -            -              -             -          10.33           -              -             -              -             -             10               -                -   
2054            -            -              -             -            8.91           -              -             -              -             -              9               -                -   
2055            -            -              -             -            7.59           -              -             -              -             -              8               -                -   
2056            -            -              -             -            6.38           -              -             -              -             -              6               -                -   
2057            -            -              -             -            5.30           -              -             -              -             -              5               -                -   
2058            -            -              -             -            4.34           -              -             -              -             -              4               -                -   
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   הקרן תשלומי גמולים דמי גביית  

 שנה
 קלנדרית

 תשלומי
 הסיוע

 הממשלתי
 הישיר
 העתידי
  הצפוי

 דמי
 גמולים
 ברוטו

 :בניכוי
 הוצאות
 ניהול

 דמי סך
 גמולים

 נטו
 פנסיית
 זקנה

 פנסיית
 נכות

 פנסיית
 אחרות שאירים

: בתוספת
 הוצאות

 ניהול
 מצבירה

: בניכוי
 דמי

 ניהול

 סך
 תשלומי

 הקרן
 נטו

 צבור הון
 ח"באג

 מסוג
 "ןמירו"

 בסוף
 השנה

 צבור הון
 ח"באג

 מסוג
 "ערד"

 בסוף
 השנה

2059            -            -              -             -          3.50           -              -             -              -             -              4               -                -   
2060            -            -              -             -            2.79           -              -           -              -             -              3               -                -   
2061            -            -              -             -            2.18           -              -             -              -             -            2               -                -   
2062            -            -              -             -            1.69           -              -             -              -             -              2               -                -   
2063            -            -              -             -            1.28           -              -             -              -             -              1               -                -   
2064            -            -              -             -            0.96           -              -             -              -             -              1               -                -   
2065            -            -              -             -            0.71           -              -             -              -             -              1               -                -   
2066            -            -              -             -            0.52           -              -             -              -             -              1               -                -   
2067            -            -              -             -            0.37           -              -             -              -             -              0               -                -   
2068            -            -              -             -            0.26           -              -             -              -             -              0               -                -   
2069            -            -              -             -            0.18           -              -             -              -             -              0               -                -   
2070            -            -              -             -            0.12           -              -             -              -             -              0               -                -   
2071            -            -              -             -            0.08           -              -             -              -             -              0               -                -   
2072            -            -              -             -            0.06           -              -             -              -             -              0               -                -   
2073            -            -              -             -            0.04           -              -             -              -             -              0               -                -   
2074            -            -              -             -            0.02           -              -             -              -             -              0               -                -   
2075            -            -              -             -            0.02           -              -             -              -             -              0               -                -   
2076            -            -              -             -            0.01           -              -             -              -             -              0               -                -   
2077            -            -              -             -            0.01           -              -             -              -             -              0               -                -   
2078            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2079            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2080            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2081            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2082            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2083            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2084            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -               -   
2085            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2086            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2087            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2088            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2089            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2090            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2091            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2092            -            -              -             -            0.00           -              -             -              -             -              0               -                -   
2093            -            -              -             -               -             -              -             -              -             -             -                 -                -   
2094            -            -              -             -               -             -              -             -              -             -             -                 -                -   
2095            -            -              -             -               -             -              -             -              -             -             -                 -                -   
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  נתונים סטטיסטיים

  נתונים על אוכלוסיית המבוטחים בקרן
  

        

  

  
   ומיןהתפלגות פעילים לפי גיל

  

 כ"סה נקבה זכר  

 מספר גיל
' מס

 מנות
הפקדה 
 מספר ממוצעת

' מס
 מנות

הפקדה 
 מספר ממוצעת

' מס
 מנות

הפקדה 
 ממוצעת

45-49 27  84  521  33  72  344  60  156  423  
50-54 193  638  667  163  443  541  356  1,081  609  
55-59 322  1,154  938  152  452  744  474  1,606  876  
60-64 257  888  1,183  109  316  1,008  366  1,204  1,131  
65-69 128  417  1,336  46  108  879  174  525  1,215  

  897  4,572  1,430  722  1,391  503  992  3,181  927 כ"סה

  
  לפי גיל ומיןהתפלגות מוקפאים 

 כ"סה נשים גברים  
 מנות' מס מספר מנות' מס מספר מנות' מס מספר גיל

45-49 1 12 1 2 2 14 
50-54 11 25 7 13 18 38 
55-59 16 46 10 33 26 79 
60-64 20 80 1 3 21 83 
65-69 4 22     4 22 

 236 71 51 19 185 52 כ"סה
  

  ומיןהתפלגות פנסיונרים ופנסיות לפי גיל 

  

 כ"סה נשים  גברים 
  םסכו מספר סכום מספר סכום מספר גיל

65-69 191 469,060 51 85,216  242 554,276  

70-74 197 270,511 43 49,558 240 320,069 
75-79 86 95,328 20 22,532 106 117,861 
80-84 61 57,197 11 12,999 72 70,196 
85-89 50 45,064 9 7,800 59 52,864 

90-94 20 16,239 2 1,369 22 17,608 
95-99 5 2,969   5 2,969 
>100 1 231   1 231 

 1,136,074 747 179,474 136 956,600 611  כ"סה
  

 מין

' מס
 מבוטחים
 פעילים

' מס
מבוטחים 
 לא פעילים

' מס
 כ"סה פנסיונרים

 1,590 611 52 927 גברים

 658 136 19 503 נשים

 2,248 747 71 1,430 כ"סה


