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 רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 
 

 קרן פנסיה חדשה מקיפה -פנסיה מקיפה הפניקס של  לעמיתים
 

 מ("בע גמל והשתלמות אקסלנסמ )לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע ידי על המנוהלת
 
 

 מבוא
 

הפניקס המנוהלת על ידי  הקרן( -)להלן  קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה של  ףהמצור הכספיהמידע את  סקרנו
הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי  החברה( -)להלן  (בע"מ גמל והשתלמות אקסלנס)לשעבר:  בע"מאקסלנס פנסיה וגמל 

 של הלתקופה ח התמציתי על התנועה בקרן הפנסיואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והדו 2020, במרס 31ליום 
 זוביניים  תעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופבאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל השלושה חודשים שהסתיימ

שוק ההון, ביטוח וחסכון בהתאם לחוק הפיקוח על  רשותבהתאם לכללי חשבונאות ודרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על 
והתקנות שהותקנו מכוחו ותקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(.  2005-ה"ס(, התשקופות גמלשירותים פיננסיים )

 בהתבסס על סקירתנו. זוביניים  תועל מידע כספי לתקופאחריותנו היא להביע מסקנה 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,
מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

 .חוות דעת של ביקורתן אנו מחווים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אי
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לחוק הפיקוח על  רשותבהתאם לכללי חשבונאות ודרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על 

 התקנות שהותקנו מכוחו ותקנות מס הכנסה.ו, 2005-ה"ס(, התשקופות גמל)יננסיים שירותים פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2020, במאי 26



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 פנסיה חדשה מקיפה קרן -הפניקס פנסיה מקיפה 

 ביניים דוחות על המצב הכספי
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 במרס 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח באור

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווי מזומנים     
 

 3,024,071  2,839,895  2,287,206 

 חייבים ויתרות חובה
 

 16,596  26,641  23,471 

  
 3,040,667  2,866,536  2,310,677 

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים    
 

 2,960,474  2,762,921  3,252,725 
 11,006,167  8,353,276  10,645,545  3 חוב שאינם סחיריםנכסי 
 מניות

 
 5,956,940  5,636,504  7,335,339 

 השקעות אחרות
 

 3,838,304  3,994,839  4,614,162 

 סך כל השקעות פיננסיות
 

 23,401,263  20,747,540  26,208,393 

 נדל"ן להשקעה 
 

 221,133  204,042  218,470 

 הנכסיםסך כל 
 

 26,663,063  23,818,118  28,737,540 

 זכאים ויתרות זכות     
 

 278,462  63,029  133,326 

 התחייבויות פנסיוניות:
    

 התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה:
 התחייבויות לעמיתים פעילים    
 

 21,344,461  19,059,292  23,204,304 

 פעיליםהתחייבויות לעמיתים שאינם 
 

 3,667,548  3,643,674  4,061,053 

 סך כל ההתחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה 
 

 25,012,009  22,702,966  27,265,357 

 4 התחייבויות למקבלי קצבה:
 התחייבויות לפנסיונרים   

 
663,383  281,739  552,787 

 התחייבויות למקבלי קצבה קיימים
 

747,691  739,812  780,498 

 התחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה
 

5,121  5,435  5,280 
 סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה 

 
1,416,195  1,026,986  1,338,565 

 5 רעון( אקטוארי:יעודף )ג
 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים   

 
(20,672)  25,137 (6,768) 

 הנובע מגורמי תשואה וריביתעודף )גירעון( אקטוארי 
 

(22,931)  -  7,060 
 סך כל עודף )גירעון( אקטוארי

 
(43,603)  25,137  292 

 סך כל ההתחייבויות הפנסיוניות
 

 26,384,601  23,755,089  28,604,214 

 סך כל ההתחייבויות 
 

 26,663,063  23,818,118  28,737,540 
 
 

 .ביניים בלתי נפרד מהדוחות הכספייםאורים המצורפים מהווים חלק יהב
 
 

       2020, במאי 26
 דניאל כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון    
 

 אלי שוורץ 
  דירקטור

 יוסי וקסלבאום 
 כספים ה מנהל

 



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה 

 ביניים הכנסות והוצאותדוחות 
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שהסתיימו  חודשים 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 הכנסות )הפסדים(
    

 ממזומנים ושווי מזומנים
 

(5,196) (401) (36,544) 

 מהשקעות:
    

 מנכסי חוב סחירים  
 

(277,246)  92,474  262,120 

 מנכסי חוב שאינם סחירים  
 

(26,315)  102,833  494,501 

 ממניות  
 

(1,826,441)  370,246  1,222,240 

 מהשקעות אחרות  
 

(957,186)  406,287  1,035,320 

 מנדל"ן להשקעה  
 

 2,482  3,053  20,321 

 סך כל ההכנסות מהשקעות
 

(3,084,706)  974,893  3,034,502 

 הכנסות )הוצאות( אחרות
 

(1,280)  484  4,262 

 סך כל ההכנסות
 

(3,091,182)  974,976  3,002,220 

 הוצאות
    

 159,394  39,531  40,114  6 דמי ניהול 

 הוצאות ישירות
 

 6,427  5,102  25,709 

 מסים
 

 532  346  2,318 

 סך כל ההוצאות
 

 47,073  44,979  187,421 

 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה
 

(3,138,255)  929,997  2,814,799 
 
 
 
 

 .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
 
 



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה 

 דוחות תנועה בקרן הפנסיה ביניים
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שהסתיימו  חודשים 3-ל

 במרס 31ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 לתחילת התקופהסך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות 
 

 28,604,214  21,920,637  21,920,637 
 תקבולים:

 תקבולים מדמי גמולים    
 

 1,055,653  924,661  3,954,189 
 תקבולים מדמי סליקה

 
 958  1,039  4,096 

 סך כל התקבולים, נטו
 

 1,056,611  925,700  3,958,285 
 תשלומים:

    
 תשלומים לזכאים קיימים לפנסיה

 תשלומי פנסיית זקנה    
 

 5  5  21 
 תשלומי פנסיית נכות

 
 22  22  89 

 תשלומי פנסיית שאירים
 

 65  71  320 

  
 92  98  430 

 תשלומים למקבלי קצבה קיימים
 תשלומי פנסיית זקנה    
 

 1,706  1,735  6,942 

 תשלומי פנסיית נכות
 

 9,030  9,915  39,933 

 שאיריםתשלומי פנסיית 
 

 4,857  4,896  21,435 

  
 15,593  16,546  68,310 

 תשלומים לפנסיונרים
 תשלומי פנסיית זקנה    
 

 1,606  709  4,352 

 תשלומי פנסיית נכות 
 

 13,670  5,595  36,139 

 תשלומי פנסיית שאירים
 

 2,467  731  5,378 

  
 17,743  7,035  45,869 

 תשלומים אחרים
    

 פדיונות
 

 177,820  166,655  724,002 

 סך כל התשלומים, נטו
 

 211,248  190,334  838,611 

 העברות צבירה לקרן
    

 העברות מקרנות פנסיה חדשות
 

 544,344  494,014  2,122,086 

 העברות מחברות ביטוח
 

 58,768  20,446  146,973 

 העברות מקופות גמל
 

 3,229  2,522  11,033 

  
 606,341  516,982  2,280,092 

 העברות צבירה מהקרן
 העברות לקרנות פנסיה חדשות    
 

 498,761  310,912  1,401,424 

 העברות לחברות ביטוח
 

 11,334  23,638  64,391 

 העברות לקופות גמל
 

 22,967  13,343  65,173 

  
 533,062  347,893  1,530,988 

 העברות צבירה, נטו
 

 73,279  169,089  749,104 

 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות
 

(3,138,255)  929,997  2,814,799 

 סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לסוף תקופה
 

 26,384,601  23,755,089  28,604,214 
 

 .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים
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   כללי -: 1באור 

 

 שוק ההון רשותידי משרד האוצר, -הקרן הינה קרן חדשה מקיפה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה ומאושרת על .א
בע"מ )לשעבר: אקסלנס  אקסלנס פנסיה וגמל הפניקס. הקרן מנוהלת על ידי ורשות המיסיםוחיסכון  ביטוח

 גמל והשתלמות בע"מ(.
והפקדות חד  לתקרההפקדות מעבר  ,קרבית המותרת בקרן הינה פעמיים השכר הממוצע במשההפקדה המ

 ת.יפעמיות נרשמות בקרן הכלל
 

חודשים  ולתקופה של שלושה 2020, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  ב.
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים  -באותו תאריך )להלן  השהסתיימ

באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו  הולשנה שהסתיימ 2019בדצמבר,  31השנתיים של קרן הפנסיה ליום 
  הדוחות הכספיים השנתיים(. -אליהם )להלן 

 

 מיזוג חברה: .ג
החברה  - החליטו הדירקטוריון של הפניקס פנסיה בע"מ )להלן 2019רס, במ 28וביום  2019במרס,  26ביום  

 30והדירקטוריון של החברה )בהתאמה( על מיזוג של החברה הנקלטת עם ולתוך החברה. ביום  הנקלטת(
רשם החברות. אישור ו ור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןהושלם מיזוג החברות בהתאם לאיש 2019ביוני, 

המיזוג קרנות הפנסיה שהיו בניהול הפניקס פנסיה בע"מ הועברו לניהול החברה אשר שינתה את עם השלמת 
מנהלת החברה את  2019ביוני,  30שמה במועד המיזוג להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. לפיכך, החל מיום 

 כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבקבוצת הפניקס.
 

 תקנון: ד.
 אקסלנס הפניקס: החדש"מ )בשמה בע והשתלמות גמל אקסלנסיה בע"מ אל פנס הפניקסבמסגרת מיזוג 

פנסיה לגבי שם החברה המנהלת. לשינוי האמור לא היתה כל השפעה ה, תוקן תקנון קרן "מ(בע וגמל פנסיה
 על זכויות המבוטחים או על הנספח האקטוארי.

עדכון  –לעניין מדידת התחייבויות בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד  2019-1-10בהתאם לחוזר פנסיה 
מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות פנסיה", בחודש 

הגישה החברה לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בקשה לתיקון תקנון קרן  2020פברואר 
ב המאזן האקטוארי והמקדמים בתקנוני קרנות הפנסיה. הפנסיה במסגרתה עודכנו ההנחות שעל בסיסן מחוש

 .2020 ספטמברהצפוי לכניסה לתוקף של העדכון האמור הינו בחודש המעודכן התאריך 
 

 :משבר הקורונה והשפעתו    .ה
החלה התפשטות נגיף הקורונה, אשר פרץ לראשונה בסין לפני מספר חודשים,  2020במהלך חודש ינואר 

וגורם למקרי תחלואה ומוות בקרב האוכלוסייה ברחבי העולם. השפעת ההתפשטות כאמור, הביאה להערכות 
למועד אישור  המדינות השונות, ובתוכן מדינת ישראל, להתמודדות עם התפשטות הנגיף והשלכותיו. נכון

 הדוחות הכספיים , להתפשטות נגיף הקורונה )להלן: "האירוע"( השפעה על פעילותה ותוצאותיה של החברה. 
התפשטות נגיף הקורונה הובילה לשורה של הגבלות, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים רבים ומגבלות 

לות על התכנסות במקומות עבודה תנועה, הגבלות על כניסת אזרחים ממדינות שונות ברחבי העולם, הגב
והפסקת לימודים במערכות החינוך. הגבלות אלו, גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ובעולם וכתוצאה 
מכך לירידות חדות בשווקים הפיננסיים ולירידה בפעילות הכלכלית. ההגבלות אושרו על ידי הממשלה 

ם עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש(, במסגרת תקנות לשעת חירום )הגבלת מספר בעובדים במקו
אשר התעדכנו מעת  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –ותקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  2020-התש"ף

לעת בהתאם להערכות מצב שקיימה הממשלה ומטרתן לעגן את הנחיות משרד הבריאות בקשר ליצירת 
 האירוע. "ריחוק חברתי" כחלק מאסטרטגיית ההתמודדות עם

הקרן  חשופה מתוקף פעילותה לירידות בשווקים הפיננסיים, למיתון וכן לסיכונים הביטוחים בהקשר למקרי 
 מוות ונכות הנובעים ממגפה וזאת בהתייחס לכיסויים הביטוחיים בקרן. 

יצוין, כי באמצע חודש אפריל החלה חזרה הדרגתית של פעילויות שונות במשק )כגון: מסחר, חינוך ועוד( 
אולם נכון למועד פרסום הדוח, המשק טרם חזר לפעילות מלאה וגם פעילויות אשר חזרו לפעול, חזרו  תחת 

אוששות של המשק מגבלות שונות הקשורות לשמירת "ריחוק חברתי".  לפיכך עדין לא ברור קצב ההת
בישראל. עוד יצוין, כי קיים חשש להתפרצות שניה של המגפה ולחשש זה השפעה הן על דרך ההתנהלות של 
המשק והן על הקרן וכמובן שתהיה השפעה מהותית בהינתן ותהיה התפרצות נוספת. ככלל, האמור לעיל נכון 

 גם למצב השווקים העולמי אשר גם לו השפעה על פעילות החברה. 
התארכות משבר הקורונה ומידת העמקתו בישראל הינם קריטיים בהשפעתם ועלולים להביא לפגיעה 

 מהותית בעסקי החברה במידה והמשבר יחריף למיתון מתמשך.
 

 במספר מישורים: והקרן ככלל, האירוע משפיע על החברה 
 

 המשכיות עסקית .א
שיך ולהעמיד רמת שירות גבוהה השפעה של היעדרות העובדים ממקום העבודה ויכולת הקבוצה להמ

 BCMלסוכניה, למבוטחיה ולקוחותיה והמשך הפעלת הליכים חיוניים בפעילות החברה. בחברה קיים מערך 

(Business Continuity Management) , אשר במסגרתו נבנה תיק חירום, נכתבו נוהל תגובה מיידית
הקריטיים ביחידות השונות ונקבעו זמני לחירום, מסמך אסטרטגיה להמשכיות עסקית, מופו התהליכים 

נקבעה הנהלת חירום לחברה, צוותים  ,BCPהאישוש, המשאבים וכוח האדם הנדרשים לאישוש, נקבעו אתרי 
 ייעודיים לטיפול במצב החירום וצוותי חירום עסקיים.

 



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים

7 
 

 
  )המשך( כללי -: 1באור 

 
 . )המשך(סעיף ה

 
החברה פועלת בהתאם לתכנית להמשכיות עסקית, לפיה בין היתר אפשרה לעובדים עבודה מרחוק. החברה 
המשיכה לאורך כל התקופה לתת מענה מהיר, יעיל ושירותי בכל מגזרי הפעילות. לצורך המשכיות הפעילות 

כדי לאפשר ממקום מרוחק, הוקצו מאות מחשבים ואמצעים טכנולוגים שונים לעובדי ומנהלי החברה ב
פעילות החברה כסדרה. נכון למועד פרסום הדוח החברה החזירה את מרבית עובדיה לעבודה במשרדי החברה  

 וממשיכה לעקוב אחר הוראות הגורמים המקצועיים והרגולטוריים. 
 
 מדידת נכסים והתחייבויות בקרן .ב

יצוין כי  בנכסים המנוהלים של הקרן. ש"חמיליארד  3.1 -הביאו לירידה של כ הפסדי השקעות בתקופת הדוח,
לאחר תקופת הדוח ועד למועד הפרסום הדוחות הכספיים חלה התאוששות בשווקים הפיננסיים אשר הביאה 

 מיליארד ש"ח . 1.3 -לקיזוז הירידה בקרן בסך של כ
ווי נכסים לא בעניין חישוב ש 2020באפריל,  19ין כי, בהתאם למכתב רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום צוי

סחירים העומדים מול התחייבויות תלויות תשואה, החברה בחנה את ירידות ערך בגין נכסים לא סחירים, 
אשר התגבשו בהם סממנים מובהקים לירידת ערך מהותית לאור האירוע , תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי 

 .2020במרס  31נאות ולאור המידע שהיה קיים בידיה נכון ליום 
 

 פעולות שבצעה החברה
החברה הגבירה את האמצעים השונים על מנת לאתר ולזהות פיגור והפסקה בתשלומי מעבידים. האמצעים 
הכוללים מעקב שיטתי ומתמשך על הפקדות של מעסיקים , איתור הפיגורים ופניה בדיוור למעבידים 

 ולעמיתים אודות החוב.
י החברה למועד פרסום הדוח. יצוין, כי השלכותיו של יצוין כי האמור לעיל מתבסס על המידע שיש ביד

האירוע על היקף הפעילות העסקית בישראל ובעולם טרם התבררו סופית ועל כן יתכנו השפעות עתידיות 
 נוספות )ובוודאי במקרה של התפרצות שניה( על תוצאות הקרן. 

גיף הקורונה על פעילותה של בנוסף יובהר, כי הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות נ
הקרן אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה. הערכות אלה מבוססות, בין היתר, על הפרסומים בארץ ובעולם 
בנושא זה והיערכותן של מדינות העולם להתמודד עם התפשטות הנגיף, וכן על הערכות הנהלת החברה על 

לב בין היתר למגבלות )קיימות או היעדרן( על אמצעים אפשריים להתמודדות עם ההשפעות השונות, בשים 
יכולתה של החברה להתמודד עם השפעות כאמור, ובהתאם התממשותן אינה ודאית. הערכות אלה עשויות 

 שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותי, מכפי שנצפה. 
ות בארץ ובעולם ותמשיך ותעדכן ככל הנדרש בדבר החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחוי

 השלכות מהותיות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילות הקרן, ככל שתהיינה.  
 

   חשבונאיתהיניות מדעיקרי ה -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.
 

 רשותהדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות ודרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על   
, 2005-ה"ס(, התשקופות גמל)שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 )כללים לאישור ולניהול קופת גמל(. מכוחו ותקנות מס הכנסהוהתקנות שהותקנו 
  .2018-9-10דוחות הכספיים הוצגו על בסיס חוזר ה  
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות   

 .הכספיים השנתיים
 

 :פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב .ב 
 

  
 

 
 מדד ידוע מדד בגין 

שער חליפין יציג 
 של דולר ארה"ב

 
% % 

 3.15 (0.49) (0.10) 2020במרס  31שהסתיימו ביום  חודשים 3-ל

 (3.09) (0.30) (0.49) 2019במרס  31שהסתיימו ביום  חודשים 3-ל

 (7.79) 0.30 0.60 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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  שאינם סחיריםנכסי חוב  -: 3באור 
 

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )זקיפת תשואה בקרן פנסיה  2017מרס,  בחודש  .א
. תקנות אלו כוללות הוראות לעניין אופן זקיפת תשואה לעמיתים ופנסיונרים 2016-חדשה מקיפה(, התשע"ו

נעשית באופן אחיד לכלל העמיתים בקרן. התקנות בקרן. לפי המצב הנוכחי, זקיפת תשואת אגרות חוב מיועדות 
 :קובעות כי חברה מנהלת תזקוף תשואת אגרות חוב מיועדות לעמיתי הקרן, כמפורט להלן

זקיפת תשואת אגרות חוב מיועדות למקבלי קיצבה תיעשה לפי היחס שבין מכפלת סך נכסי  -מקבלי קיצבה  .1
 שהושקעו באגרות חוב מיועדות.ובין סך נכסי הקרן  60%מקבלי הקצבה בשיעור של 

עשה לפי היחס שבין מכפלת סך היתרות יזקיפת תשואת אגרות חוב מיועדות ת -ומעלה  50עמיתים בגיל  .2
ובין סך נכסי הקרן שהושקעו באגרות חוב  30%ומעלה בשיעור של  50הצבורות בקרן של עמיתים בגיל 

 מיועדות.

עשה לפי יתרת התשואה בקרן הנובעת מהשקעה יות תזקיפת תשואת אגרות חוב מיועד -עמיתים אחרים  .3
 לעיל. 2-ו 1באגרות חוב מיועדות לאחר שנזקפה התשואה לקבוצות 

 
 :סחירים שאינם חוב נכסי הרכב .ב

  
 במרס 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד
 

 8,689,268  7,012,698  8,332,643 

 נכסי חוב אחרים
    

 אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה   
 

 324,014  298,439  303,348 

 פיקדונות בבנקים   
 

 327,560  76,897  1,173,763 

 הלוואות לעמיתים   
 

 67,010  54,148  66,815 

 הלוואות לאחרים   
 

 1,237,693  911,094  1,129,598 

  
 1,956,277  1,340,578  2,673,524 

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים
 

 10,645,545  8,353,276  11,006,167 
 
 

 :ערד מסוג מיועדות חוב אגרות הרכב .ג

 

 

  
 בדצמבר 31ליום  במרס 31ליום 

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

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

 שאינם ם נכסי עמיתי
 מקבלי קצבה

 
 7,849,629  31.26  6,454,724  28.46  7,552,358  27.71 

 נכסי מקבלי קצבה
 

 835,721  62.09  554,146  52.57  776,456  58.07 

 סך הכל
 

 8,685,350  32.80  7,008,870  29.50  8,328,814  29.10 

 קיימיםאגרות חוב לזכאים 
 

 3,918  76.10  3,828  70.00  3,829  68.70 

 סך הכל אגרות חוב 
 מיועדות מסוג ערד

 
 8,689,268  32.80  7,012,698  29.50  8,332,643  29.10 
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  קצבה למקבלי התחייבויות -: 4באור 

 
 לפנסיונריםהתחייבויות  .א

 

  
 במרס 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה
 

 105,428  46,306  86,843 
 התחייבויות לנכים

 
 241,611  70,925  199,757 

 התחייבויות לשאירי מבוטח
 

 135,999  55,249  108,665 
 התחייבויות עבור תביעות בגין אירוע נכות שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
 

 105,520  37,577  103,240 
 התחייבויות עבור תביעות לשאירי מבוטח שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
 

 30,120  8,775  24,110 
 התחייבויות עבור תביעות תלויות בגין אירועי נכות 

 
 35,599  37,895  15,500 

 התחייבויות עבור תביעות תלויות לשאירי מבוטח
 

 15,570  22,322  9,130 
 לפנסיונריםעתודה 

 
(6,464)  2,690  5,542 

 סך ההתחייבויות לפנסיונרים
 

 663,383  281,739  552,787 

 למקבלי קצבה קיימיםהתחייבויות  .ב     
 

  
 במרס 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה
 

 100,682  104,594  104,015 
 התחייבויות לנכים

 
 293,031  249,297  309,511 

 התחייבויות לשאירי מבוטח
 

 338,123  364,061  344,306 
 התחייבויות עבור תביעות בגין אירוע נכות שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
 

 5,185  6,839  8,337 
 התחייבויות עבור תביעות לשאירי מבוטח שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
 

 7,046  10,588  12,909 
 התחייבויות עבור תביעות תלויות בגין אירועי נכות 

 
 1,748  3,073  3,279 

 התחייבויות עבור תביעות תלויות לשאירי מבוטח
 

 3,133  3,727  3,976 

 עתודה למקבלי קצבה קיימים
 

(1,257) (2,367) (5,835) 

 סך ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים
 

 747,691  739,812  780,498 

 התחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה .ג     
 

  
 במרס 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

  
2020 2019 2019 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה
 

 203  1,244  208 
 התחייבויות לנכים

 
 1,163  470  1,274 

 התחייבויות לשאירי מבוטח
 

 3,705  3,696  3,778 
 עתודה לזכאים קיימים לפנסיה

 
 50  25  20 

 סך ההתחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה
 

 5,121  5,435  5,280 
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  אקטוארי)גירעון(  עודף -: 5באור 

  
 התחייבויות הקרן מחולקות לארבע קבוצות:

 
 צבורה במועד הדיווח ואינו מקבל פנסיה מהקרן.מי שרשומה בגינו יתרה  -התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה  .א
זכאי קיים לפנסיה הינו מבוטח שזכאותו לקבל פנסיה מהקרן התגבשה לפני יום  -התחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה  .ב

 .2003בדצמבר,  31
מקבל קצבה קיים הינו מבוטח שזכאותו לקבלת פנסיה מהקרן התגבשה לאחר יום  -התחייבויות מקבלי קצבה קיימים  .ג

 . 2017בדצמבר,  31ועד ליום  2004בינואר,  1
בינואר,  1, נוספה קבוצת פנסיונרים חדשה שזכאותם לקבלת פנסיה התגבשה החל מיום 2018בינואר,  1החל מיום  .ד

2018. 
 

  
 שהסתיימו ביום  חודשים 3-ל

ה לשנה שהסתיימ
 ביום

  
 2019בדצמבר  31 2020במרס  31

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אחוזים אחוזים אלפי ש"ח

 עודף )גירעון( דמוגרפי עבור כל עמיתי הקרן
 

(20,672) (0.08) (0.24) 

 קצבה:עודף )גירעון( הנובע מגורמי תשואה וריבית למקבלי 
 

 פנסיונרים
 

(22,931) (3.43)  1.33 
 
 

 קצבת )מקבלי חדשים כלפי פנסיונרים שההתחייבויות באופן ,התחיקתי ההסדר בהוראות שינוי חל 2018 ,בינואר 3 מיום החל
 זה( מיום החל לפנסיה שפרשו זקנה קצבת מקבלי או זה החל מיום ארע שלהם המזכה האירוע שמועד שאירים או נכות

 ולמדד. לתשואות הפנסיות הצמדת למנגנון הנוגע בכל שוני קיים אליו וביחס נפרד השקעות כתיק מנוהלות
( ו"הוראות לניהול קרן 2017-3-3ות" )שהתפרסמו חוזרי הפנסיה "הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חד 2017בחודש מאי, 

(. החוזרים קובעים שינויים באופן תשלום הפנסיות שעיקרם הצמדת הפנסיות המשולמות לנכות ושארים 2017-3-1חדשה" )
 - 2018בינואר,  1מיום ולפנסיית זקנה שהחלה להיות משולמת החל  2018בינואר,  1מיום וע מזכה שאירע החל בגין איר

לתשואה שתושג בפועל על תיק ההשקעות של פנסיונרים אלו ביחס לתשואה הצפויה. השפעה זו על הפנסיות תיזקף בכל 
ד הדיווח. החשיפה לפערי התשואה הינה בעיקרה על רבעון כאשר הפנסיות יעודכנו אחת לשנה בחודש אפריל העוקב למוע

 מתיק ההשקעות שיושקע בשוק החופשי. 40%
כמו כן, הפנסיה של פנסיונרים אלו תתעדכן אחת לשנה לפי שיעור השינוי במדד, בקצבה בגין חודש אפריל, בגין השנה 

 ימים והזכאים הקיימים.הקודמת למועד העדכון וזאת בשונה ממנגנון עדכון הפנסיות של הפנסיונרים הקי
 
 
 

 
 

 
  



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה 
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 דמי ניהול -: 6באור 

 
 :ההרכב א.
 

 מצרפי
 

 

שהסתיימו ביום  חודשים 3-ל
 במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2020 2019 2019 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 דמי ניהול מעמיתים שאינם מקבלי קצבה:    
   

 96,671  24,072  23,305  הגמוליםדמי ניהול שנגבו מתוך דמי 

 57,229  14,288  15,108  דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 דמי ניהול ממקבלי קצבה:
   

 5,494  1,171  1,701  דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 159,394  39,531  40,114  סך הכל הוצאות דמי ניהול
 
 

 :שיעורי דמי ניהול ב.
 

 מצרפי
 

 

שהסתיימו ביום  חודשים 3-ל
 במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2020 2019 2019 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
% 

 דמי ניהול מעמיתים שאינם מקבלי קצבה:    
   

 דמי ניהול מדמי גמולים:
 שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות    

 6.00  6.00  6.00  על פי הוראות הדין
 שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת 

 2.44  2.60  2.21  בפועל

 דמי ניהול מסך הנכסים:
 שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות    

 0.50  0.50  0.50  על פי הוראות הדין
 שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת 

 0.24  0.26  0.23  בפועל

 קצבה )*(: דמי ניהול ממקבלי
 שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות    

 0.50  0.50  0.50  על פי הוראות הדין
 שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת 

 0.50  0.50  0.50  בפועל
 

 
 . מזכאים קיימים לפנסיה לא נגבים דמי ניהול.2004 ,בינואר 1 יום*( עבור מקבלי קצבה החל מ)     

 
       בתקופת הדוחבדוחות הכספיים השנתיים, מגמת השחיקה בדמי הניהול נמשכה  'ג 11בהמשך לאמור בבאור  .ג

 בשוק ובכלל זה בקרנות שבניהול החברה.



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה חדשה מקיפה -הפניקס פנסיה מקיפה 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים
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   והתקשרויות התחייבויות תלויות -: 7באור 

 
 

    קרן התחייבות להשקעות עתידיות בכפוף לקיום אבני דרך מסוימות:ל 2020, במרס 31יום ל .א

 
 מיליוני ש''ח(. 585 -כ 2019, במרס 31 )בשנה קודמת ש"ח מיליוני 812 -כ .   בקרנות השקעה, בסך של 1 
 מיליוני ש''ח(. 149 -כ 2019 ,מרסב 31 )בשנה קודמת מיליוני ש"ח 173 -במסגרות אשראי בסך של כ.   2 
 מיליוני ש''ח(. 1.3 -כ 2019, מרסב 31)בשנה קודמת  ש"ח מיליוני 1.1 -בסך של כלהשקעה  ן".   בנדל3 
 

   נגד הקרן מוגשות תביעות נכות ושאירים באופן שוטף כחלק ממהלך העסקים הרגיל שלה. לתביעות אלו אין  .ב
 השפעה מהותית על הקרן. 

 

 

נגד באופן פורמלי הרי שהן מוגשות  ייצוגיות ואחרות אינה ישות משפטית ועל כן ככל שמוגשות תביעות הקרן .ג
 החברה המנהלת. 

 
  
       - - - - - - - - - - 
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 הצהרת האקטואר .1

 

 הצהרת האקטואר
 

 הפניקס פנסיה מקיפה "לערוך דין וחשבון אקטוארי של קרן הפנסיה  "בע"מ הפניקס פנסיה י "נתבקשתי ע"
 .31/03/2020 " ליום

כהגדרתם בתקנות הפיקוח על אני מצהיר שאין לי כל יחסי גומלין עם הקרן, עם החברה המנהלת של הקרן, 
, ועם מי שיש להם 2012 -, תשע"ב(גופים מוסדייםכללי השקעה החלים על ) (קופות גמל) שירותים פיננסיים

זיקה לקרן או לחברה המנהלת של הקרן. איני מחזיק באמצעי שליטה באחד מאלה. לאף אחד מקרובי, 
 .2008 -הנני אקטואר קרן הפנסיה החל מ .כהגדרת "קרוב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"ל

 :כי ומאשר מצהיר אני

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

 :לאלה בהתאם נערך האקטוארי וחשבון הדין .2

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

 תואמת וחשבון הדין שבבסיס ההנחות מערכת, זה ובכלל, ההון שוק על הממונה הוראות .ב
 .אקטואריים מאזנים לעריכת ההון שוק על הממונה להוראות

 .הקרן תקנון .ג

 .הדוח למועד כתוקפם והכל

 :דעתי חוות .3

 בדוחות הכספי המצב על לדוח בהתאם רשומים, וחשבון בדין המצוינים, שנצברו הנכסים .א
 .הנזכר למועד הקרן של הכספיים

 כבסיס המשמשים אלה וכן., א בסעיף המפורטים לאלה מעבר, וחשבון שבדין הנתונים יתר .ב
 הקרן של המנהלת החברה הנהלת ידי-על לי הומצאו, וחשבון שבדין ולהערכות לחישובים
 הדין לעריכת מספקת בצורה נענו ונתונים מידע לקבלת בקשותיי כל. ידי על שנדרשה במתכונת

 ניתן וכי הנתונים סבירות בדבר דעתי את שהניחו בדיקות נערכו שנתקבלו ולנתונים, וחשבון
 .וחשבון הדין עריכת לצורך מספקת בצורה עליהם להסתמך

 לרבות, הנתונים של סבירותם בדיקת על מבוססות הנתונים לשלמות באשר שנעשו הבדיקות .ג
. קודמות תקופות ולנתוני הדוח מתייחס אליה התקופה לנתוני השוואתם ידי-על הנערכות בדיקות

 שיטתיות או עקביות השמטות או דיוקים-אי לגלות יכולות אינן לעיתים אלו בדיקות, כן על אשר
 לגלותם סבירה אפשרות אין אשר זה מסוג אפשריות השמטות או דיוקים - לאי האחריות. בנתונים

 .בלבד הקרן של המנהלת החברה הנהלת של היא

 וחשבון בדין משתקפים שהם כפי האקטוארית וההערכה החישובים, והערכתי ידיעתי מיטב לפי .ד
 הקרן של ההתחייבויות היקף את, וחשבון בדין שפורטו להנחות בהתאם, מייצגים, בזאת המצורף

 שוק על הממונה הוראות ואת הרלוונטיות הדין הוראות את ותואמים 31/3/2020 ליום נכסיה ואת
 .ההון

 
 

       26/5/2020                             
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 מאזן אקטוארי .2

 

 ביאור ₪באלפי 
 ליום 

31/3/2020 
 

 ליום 

31/12/2019 

     

 28,737,540  26,663,063  לפי הדוח על המצב הכספי נכסיםסך 

     

      

 133,326  278,462  זכאים ויתרות זכות

      

      התחייבויות פנסיוניות:

     

     התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה:

 23,204,304  21,344,461  התחייבויות לעמיתים פעילים

 4,061,053  3,667,548  שאינם פעיליםהתחייבויות לעמיתים 
סך כל ההתחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי 

 קצבה
 25,012,009  

27,265,357 

      

      למקבלי קצבה:התחייבויות 

 552,787  663,383 א3 פנסיונריםהתחייבויות 

 780,498  747,691 ב3 למקבלי קצבה קיימיםהתחייבויות 

 5,280  5,121 ג3 לזכאים קיימים לפנסיההתחייבויות 

 1,338,565  1,416,195  למקבלי קצבהסך כל ההתחייבויות 

      

      עודף )גירעון( אקטוארי:
עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים 

 דמוגרפיים
  20,672- א4

-6,768 

 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה
 וריבית

  22,931- ב4
7,060 

 292  43,603-  סה"כ עודף )גירעון( אקטוארי

      
 28,604,214  26,384,601  סך כל ההתחייבויות הפנסיוניות

      

 28,737,540  26,663,063  סך כל ההתחייבויות

 
 .האקטואר מדוח נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 פירוט ההתחייבויות למקבלי קצבה .3

 התחייבות עבור פנסיונרים .א

 ₪באלפי 
 ליום 

31/3/2020 
 

 ליום 

31/12/2019 

 86,843  105,428 התחייבויות לזקנה ושארי זקנה

 199,757  241,611 לנכים התחייבויות

 108,665  135,999 מבוטח לשאירי התחייבויות

 103,240  105,520 נכות -( IBNR) דווחו וטרם שקרו לתביעות התחייבויות

 24,110  30,120 שארים -( IBNR) דווחו וטרם שקרו לתביעות התחייבויות

 15,500  35,599 נכות – תלויות לתביעות התחייבויות

 9,130  15,570 שארים – תלויות לתביעות התחייבויות

 5,542  6,464- לפנסיונרים עתודה

 552,787  663,383 לפנסיונרים ההתחייבויות כל סך

    

 130-  524- מוגרפייםד מגורמים הנובע אקטוארי (גירעון) עודף

 7,060  22,931- וריבית תשואה מגורמי הנובע אקטוארי( גירעון) עודף

    
 מנהלת לחברה עתידיים הניהול דמי של נוכחי ערך

 22,323  26,790 בהתחייבויות הכלולים

 

  0.5%שיעור דמי הניהול לפנסיונרים: 
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 קצבה קיימיםהתחייבות למקבלי  .ב

 ₪באלפי 
 ליום 

31/3/2020 
 

 ליום 

31/12/2019 

 104,015  100,682 התחייבויות לזקנה ושארי זקנה

 309,511  293,031 לנכים התחייבויות

 344,306  338,123 מבוטח לשאירי התחייבויות

 8,337  5,185 נכות -( IBNR) דווחו וטרם שקרו לתביעות התחייבויות

 12,909  7,046 שארים -( IBNR) דווחו וטרם שקרו לתביעות התחייבויות

 3,279  1,748 נכות – תלויות לתביעות התחייבויות

 3,976  3,133 שארים – תלויות לתביעות התחייבויות

 5,835-  1,257- למקבלי קצבה קיימים עתודה

 780,498  747,691 למקבלי קצבה קיימים ההתחייבויות כל סך

    

 184-  590- מוגרפייםד מגורמים הנובע אקטוארי (גירעון) עודף

 0  0 וריבית תשואה מגורמי הנובע אקטוארי( גירעון) עודף

    

 מנהלת לחברה עתידיים הניהול דמי של נוכחי ערך
 45,133 בהתחייבויות הכלולים

 
47,114 

 

  0.5%שיעור דמי הניהול למקבלי קצבה קיימים: 
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 קיימים לפנסיההתחייבות לזכאים  .ג

 ₪באלפי 
 ליום 

31/3/2020 
 

 ליום 

31/12/2019 

 208  203 התחייבויות לזקנה ושארי זקנה

 1,274  1,163 לנכים התחייבויות

 3,778  3,705 מבוטח לשאירי התחייבויות

 0  0 (IBNR) דווחו וטרם שקרו לתביעות התחייבויות

 0  0 תלויות לתביעות התחייבויות

 20  50 לפנסיה קיימים לזכאים עתודה

 5,280  5,121 לפנסיה קיימים לזכאים ההתחייבויות כל סך

 -4   

 1-  0 מוגרפייםד מגורמים הנובע אקטוארי (גירעון) עודף

 0  203 וריבית תשואה מגורמי הנובע אקטוארי( גירעון) עודף

  

  0%שיעור דמי הניהול לזכאים קיימים לפנסיה: 
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 אקטואריעודף )גירעון(  .4

 

 :פירוט בדבר עודף )גירעון( דמוגרפי .א

 

העודף )הגירעון( שנגרם 
מהגורמים המפורטים 

 בתקופת הדיווח

לשנה  חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 

שהסתיימה 

ביום 

31/12/2019 

31/3/2020   

 אחוזים   אחוזים ₪אלפי 

 0.09%   0.01% 2,887 מבוטחים -מקרי מוות  .א

פנסיית  -מקרי מוות  .ב

 זקנה ושאירים

49 0.00%   -0.02% 

 0.07%-   0.01%- 1,619- נכים -מקרי מוות  .ג

 0.81%-   0.30%- 78,550- יציאה לנכות .ד

 0.65%   0.22% 58,263 חזרה מנכות .ה

 0.00%   0.00% 0 ביטוח משנה .ו

 0.00%   0.00% 0 פרישות במהלך השנה .ז

 0.01%-   0.00% 0 שיטות והנחות שינוי .ח

 0.00%   0.00% 0 שינויים בתקנון הקרן .ט

 0.08%-   0.01%- 1,702- סך הגורמים האחרים .י

סה"כ עודף )גירעון( הנובע 

 מהגורמים המפורטים לעיל

-20,672 -0.08%   -0.24% 
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 :קצבה למקבלי וריבית תשואה מגורמי הנובע (גירעון) עודף בדבר פירוט .ב

 לפנסיונרים .1.ב

העודף )הגירעון( שנגרם 
מהגורמים המפורטים 

 בתקופת הדיווח

לשנה  חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 

שהסתיימה 

ביום 

31/12/2019 

31/3/2020   

 אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים ₪אלפי 

 לתחילת לפנסיונרים עתודה

 התקופה

5,542 1.00%   -1.00% 

 0.29%-   0.20%- 23 אחרים גורמים

 סטייה בגין (גירעון) עודף

במקדם  הריבית מהנחת

 התקופה במהלך

-34,960 -5.22%   3.62% 

 שינויים בגין (גירעון) עודף

 של להיוון ריבית בשיעורי

 התקופה לסוף ההתחייבות

- 0.00%   0.00% 

 1.33%-   3.43% 22,931 לחלוקה מיועד (גירעון) עודף

 לסוף לפנסיונרים עתודה

 התקופה

-6,464 -1.00%   1.00% 

 למועד (גירעון) עודף

 החלוקה

 -3.43%   1.33% 

 

 למקבלי קצבה קיימים .2.ב

העודף )הגירעון( שנגרם 
מהגורמים המפורטים 

 בתקופת הדיווח

לשנה  חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 

שהסתיימה 

ביום 

31/12/2019 

30/9/2019   

 אחוזים   אחוזים ₪אלפי 

למקבלי קצבה  עתודה

 התקופה לתחילתקיימים 

-5,835 -0.74%   -0.44% 

 0.03%   0.03%- 8- אחרים גורמים

 סטייה בגין (גירעון) עודף

 תשואת יעורש מהנחת

 במהלך הצפויה הנכסים

 תקופהה

-1,401 -0.19%   5.75% 
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 שינויים בגין (גירעון) עודף

 של להיוון ריבית בשיעורי

 התקופה לסוף ההתחייבות

5,987 0.79%   -6.09% 

 0.00%   0.00% 0 לחלוקה מיועד גירעון (עודף)

למקבלי קצבה  עתודה

 התקופה לסוף קיימים

-1,257 -0.17%   -0.74% 

 למועד (גירעון) עודף

 החלוקה

 0.00%   0.00% 

 

 בטבלה זו נובע מגורמי תשואה וריבית בלבד.)גירעון( העודף 

 

 לזכאים קיימים לפנסיה .3.ב

העודף )הגירעון( שנגרם 
המפורטים מהגורמים 

 בתקופת הדיווח

לשנה  חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 

שהסתיימה 

ביום 

31/12/2019 

30/9/2019   

 אחוזים   אחוזים ₪אלפי 

לזכאים קיימים  עתודה

 התקופה לתחילתלפנסיה 

20 0.31%   0.37% 

 0.01%   0.09% 0 אחרים גורמים

 סטייה בגין (גירעון) עודף

 תשואת יעורש מהנחת

 במהלך הצפויה הנכסים

 תקופהה

0 -0.01%   4.77% 

 שינויים בגין (גירעון) עודף

 של להיוון ריבית בשיעורי

 התקופה לסוף ההתחייבות

30 0.59%   -4.76% 

 0.00%   0.00% 0 לחלוקה מיועד (גירעון) עודף

 לסוף לזכאים קיימים עתודה

 התקופה

50 0.99%   0.38% 

 למועד (גירעון) עודף

 החלוקה

 0.00%   0.00% 
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 הערות והבהרות .5

 

העודף הדמוגרפי מחולק בכל רבעון. העודף כתוצאה מגורמי תשואה וריבית מחולק פעם  .א

 בשנה.

  העודף/גירעון המחולק לפנסיונרים יכול להשתנות לפי מועד הפרישה. .ב
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 נספחים סטטיסטיים .6

 

 סה"כ נקבה זכר 31/03/2020מספר עמיתים ליום 

    שאינם מקבלי קצבה:עמיתים 
 217,866 104,178 113,688 פעילים )*(

 200,151 102,034 98,117 שאינם פעילים

 418,017 206,212 211,805 סה"כ עמיתים שאינם מקבלי קצבה

    

    מקבלי קצבה:

 פנסיונרים

 483 217 266 זקנה

 245 151 94 שאירים

 537 240 297 נכות

 1,265 608 657 סה"כ פנסיונרים

    

מקבלי קצבה 

 קיימים

 511 222 289 זקנה

 798 492 306 שאירים

 619 272 347 נכות

 1,928 986 942 מקבלי קצבה קיימיםסה"כ 

    

זכאים קיימים 

 לפנסיה

 2 1 1 זקנה

 14 8 6 שאירים

 4 3 1 נכות

 20 12 8 סה"כ זכאים קיימים לפנסיה

    

 421,230 207,818 213,412 סה"כ עמיתי הקרן
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