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שלום רב,

 2019לשנת  שלך החיים ביטוח פוליסות נתוני את המסכם השנתי הדו"ח את לך להגיש שמח אני שנה, כמדי 
", חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל.מגדלשלך ב"

הביטוחיים הכיסויים על ומידע שלך והפרטי הפנסיוני החיסכון מצב אודות נתונים עבורך מרכז השנתי הדו"ח 
מקי  מענה לך נותנות המפורטות התכניות אם לבחון עבורך מצוינת הזדמנות הוא בדוח העיון שרכשת. 
עבודה כושר ואובדן חיים לביטוח הכיסוי סכומי פרישה, בגיל לך הצפויה הקצבה גובה כגון: לצרכיך. בהתאם 

ודמי  התשואות השוטפות, ההפקדות בנושאי חשוב מידע גם מציג הדוח האישיים. החיסכון מוצרי בחינת וכן 
הניהול ומוצע לעיין בו ביסודיות.

אלפי ועשרות באתר האישי האזור ",שלימגדל ל"הצטרפו  כבר מגדל לקוחות אלפי שמאות לדעת, כדאי 
אותך  מזמינים אנו ",שלימגדל "לשירות  הצטרפת לא ועדיין במידה רבות. און-ליין פעולות בו מבצעים לקוחות 

להירשם בהליך קצר וקל.

להישאר אפשר הביטוח, בענ  והיחידה הראשונה האפליקציה שהיא מגדל, אפליקציית באמצעות כן, כמו 
מעודכנים, לקבל שירות ולבצע פעולות בכל תכניות הביטוח, הפנסיה והפיננסים שלך, בקלות ומכל מקום.  

ניתן להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות.

בישראל. החברתי המצב לשיפור מתמשכת עשייה על גאים אנחנו הישראלי במשק מובילה כקבוצה 
השלישי הגיל בני של חייהם ואיכות רווחתם שיפור חברתית: השקעה ערוצי בארבעה פועלים אנו זו במסגרת 

עמותות  למגוון ותרומה מקומיות לקהילות סיוע חברתיים, ארגונים של ניהוליות תשתיות חיזוק הרביעי, והגיל 
הפועלות בקהילה.

את להצדיק מנת על ופועלים ויעיל מקצועי שירות לך להעניק נמשיך ומשווקיה סוכניה מגדל, עובדי אנחנו, 
 שנה.-80האמון שנותנים בנו למעלה משני מיליון הלקוחות שלנו למעלה מ  

בברכת בריאות ואריכות ימים לך ולבני משפחתך, 

, משנה למנכ"ל עמית אורון

מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח 

מגדל חברה לביטוח בע"מ 



   

  

  

  

   

  
 

חוברת זו תסייע בידך להבין את הדוחות והמושגים המופיעים בהם ואנו מקווים שתועיל לך בקבלת 
החלטות חשובות עבורך ועבור משפחתך.

בחוברת זו: 

5-19עמ'  הסבר הטבלאות המפורטות בדו"ח השנתי

20-22עמ'  הסבר מושגים ביטוחיים

23-25עמ'  פירוט תוכניות ביטוח חיים

26-31עמ'  שינוי חקיקה - מידע בדבר שינויים עיקריים בחקיקה ועדכונים

32-44עמ'  הצהרה מראש על מדיניות ההשקעה במסלולי ההשקעות השונים

9()שלוחה  03-9201010טל'  לקוחות שירות מרכז באמצעות עת בכל לשירותך לעמוד נשמח 
www.migdal.co.ilובאמצעות אתר האינטרנט שלנו שכתובתו  

ואינו לקורא כללי מידע לצורך הוא שונים ביטוחיים ומושגים ביטוח תכניות אודות זו בחוברת ההסבר 
החברה את מחייבת אשר ביטוחיים ומושגים תכניות של המשמעות בפוליסה. הגדרתם במקום בא 

היא רק זו לפי הפוליסה, אשר אושרה ע"י המפקח על הביטוח. 

http:www.migdal.co.il
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הסברים והדגשים לטבלאות הדוח השנתי  
המפורט בביטוח חיים, ומילון מושגים 

חלק א' - דוח שנתי מרכז לכל הפוליסות
אחריו, הבאים בעמודים הנתונים למקור פירוט לראות ניתן הפוליסות. מכלל נתונים עבורך מרכז זה חלק 

כפי האישיים נתוניך ריכוז את 1אבטבלה  זה בעמוד לראות ניתן בנפרד. פוליסת לכל מידע המפרטים 
כי  וודא אנא בהמשך. המפורט במידע נכללות אשר הפוליסות פירוט את2בבטבלה  וכן בחברתנו, שקיימים 

נתונים אלו נכונים. 

- ריכוז נתונים אישיים למבוטח1טבלה א'

ריכוז נתונים אישיים למבוטח 

מספר תעודת זהות שם המבוטח 

מין המבוטח מצב משפחתי תאריך לידה 

כתובת דואר אלקטרוני כתובת למשלוח דואר 

- ריכוז פרטי הפוליסות הקיימות למבוטח בחברה*2טבלה א'

ריכוז פרטי הפוליסות הקיימות למבוטח בחברה* 

סטטוס פוליסה סוג פוליסה שם פוליסה מספר פוליסה 
------ ------ ------ ------

קישור לקובץ תנאי הפוליסה 

קישור לקובץ מסמכים החתומים ע״י המבוטח 

קישור לקובץ  .XX31.12ד  פרטי ביטוח נכון ליום 

------ ------ ------ ------

קישור לקובץ תנאי הפוליסה 

קישור לקובץ מסמכים החתומים ע״י המבוטח 

קישור לקובץ  .XX31.12ד  פרטי ביטוח נכון ליום 
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- תשלומים צפויים מכל הפוליסות של המבוטח בחברה3טבלה א'

תשלומים צפויים מכל הפוליסות של המבוטח בחברה 

פוליסה 

הקצבה 
החודשית
הצפויה לך  

לגיל*
שכר  
המבוטח

מקדם 
קצבה 
מובטח  
לגיל***

מקדם 
קצבה לא 
מובטח  
לגיל

יתרת 
הכספים 
המיועדים 
למשיכהחד 

פעמית

סכום חד 
פעמי 

במקרה  
מוות**

סכום חד 
פעמי  
במקרה

קצבה 
חודשית 

במקרה של 
אובדן כושר  

עבודה

שחרור 
מתשלום 
הפקדות 
לפוליסה 

במקרה של 
אובדן כושר  

עבודה

אחוז 
מסך כל 
ההפקדות 
ששולם 
בשנת 

הדיווח עבור 
רכישת  
כיסוי ביטוחי

יתרת 
הכספים 
בפוליסה  
בסו  השנה

 2.ראה הסבר למושגי הטבלה בטבלה ב׳  

- יתרת החיסכון המצטבר בכל הפוליסות של המבוטח בחברה4טבלה א

xxxx.31.12 -יתרת החיסכון המצטבר בכל הפוליסות של המבוטח בחברה ל

סה״כ פרט פיצויים תגמולים ייעוד הכספים 

הון 

קצבה 

סה״כ

ייעוד הכספים - הון: 
הונית פרט לפוליסת או 31.12.2007ליום  עד הונית ביטוח לקופת שבוצעו הפקדות בגין המצטבר החיסכון יתרת 
הפוליסה  על הרובצים חובות או מיסים, קנסות, ניכוי לפני בלבד צבירה בחישוב מדובר כי יודגש העניין. לפי 

אשר יחושבו במועד המשיכה.

ייעוד הכספים - קצבה: 
העניין. לפי קצבתית פרט לפוליסת או לקצבה ביטוח לקופת שבוצעו הפקדות בגין המצטבר החיסכון יתרת 
יחושבו  אשר הפוליסה על הרובצים חובות או מיסים, קנסות, ניכוי לפני בלבד צבירה בחישוב מדובר כי יודגש 

במועד המשיכה. 
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xxxx- פירוט הפקדות לכל הפוליסות של המבוטח בשנת5טבלה א

xxxx פירוט הפקדות לכל הפוליסות של המבוטח בשנת
שם 
מעסיק

מועד  
הפקדה

עבור 
חודש  
משכורת 

סה"כ הפקדות  מעסיקמבוטח 
לפוליסה מרכיב 

תגמולים
אבדן 
כושר  
עבודה 

מרכיב  שונות
תגמולים

מרכיב  
פיצויים

אבדן 
כושר  
עבודה 

שונות 

סה"כ

שהופקדו לאחר תום השנה: XXXX פירוט הפקדות בגין שנת

 3.ראה הסבר לטבלה זו מתחת לטבלה ב׳ 

- ריכוז פרטי ההלוואות שנלקחו  ״י המבוטח6טבלה א

ריכוז פרטי ההלוואות שנלקחו  ל ידי המבוטח
מספר  
ההלוואה 

תנאי ההלוואהנתוני ההלוואה 

מספרי  
הפוליסות

מועד 
קבלת  
ההלוואה

סכום 
ההלוואה  
המקורי

סך 
החזרים 
בשנת 

הדוח ע״ח  
ההלוואה

סך יתרת 
החוב 

המשוערכת 
נכון לסו   
שנת הדוח

יתרת החוב 
בפיגור )כלול 
ביתרתהחוב 
המשוערכת

מס׳ 
חודשים 
שנותרו  
לתשלום

תנאי  
הצמדה

שיעור  
ריבית

סוג  
ריבית

מועד 
סיום 
החזר  
ההלוואה 

סה״כ 
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חלק ב' - דוח שנתי מפורט לגבי כל אחת מפוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון 

- ריכוז נתונים למבוטח בפוליסה1טבלה ב

שם הפוליסה 

מספר הפוליסה 

מעמד מבוטח 

תחילת תקופת הביטוח 

תום תקופת הביטוח 

מועד הזכאות למשיכת מלא כספי החיסכון בפוליסה 

שם המעסיק האחרון 

סטטוס הפוליסה 

אופן הצמדת ההפקדות 

מסלול ההשקעה בו מנוהלים כספי החיסכון הצבור 

אחוז החיסכון בפוליסה מסוג "עדי " 

בטבלה זו מוצג פירוט נתוני הפוליסה ובכללם: 

מעמד מבוטח: 
שכיר, עצמאי, פרט 

מועד הזכאות למשיכת מלא כספי החיסכון בפוליסה
בהתאם כהון, ובין כקצבה בין במלואו, המצטבר החיסכון את למשוך לראשונה המבוטח זכאי שבו התאריך 
שבהתקיימם הדין בהוראות הקבועים נוספים מיוחדים זכאות תנאי בחשבון להביא מבלי זאת הדין. להוראות 

מס לתקנות כפופות שאינן בתכניות האמור. המועד לפני בחלקם או במלואם הכספים את למשוך ניתן 
קנסות,  בניכוי תתבצע כאמור משיכה נזילים. הכספים כי יצוין כן ועל עת בכל הכספים את למשוך ניתן הכנסה 

מיסים, וחובות הרובצים על הפוליסה. 

סטטוס הפוליסה: 
פוליסה פעילה - פוליסה המשולמת שוט  או שולמה בתשלום חד פעמי 

פוליסה מסולקת - פוליסה אשר בה הופסק התשלום השוט  ואיננה משולמת יותר 
פוליסה מבוטלת - פוליסה אשר בוטלה במהלך שנת הדיווח 

אופן הצמדת ההפקדות: 
משמעו סוג הצמדת הפרמיה כגון: צמוד מדד חודשי, צמוד תוספת יוקר ללא תקרה.

אחוז החיסכון בפוליסה מסוג "עדי ":  
אחוז הפרמיה לחיסכון במהלך שנת הדיווח, מתוך סה"כ הפרמיה לביטוח היסודי, בניכוי גורם פוליסה. 
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- תשלומים צפויים למבוטח או למוטב בפוליסה2טבלה ב'

ב.2. תשלומים צפויים למבוטח או למוטב בפוליסה

סכום בש"ח 

בתכנית לקצבה - קצבה צפויה למבוטח בגיל ___*

בתכנית להון - יתרת החיסכון המצטבר למשיכה חד פעמית  

סכום חד פעמי במקרה מוות** 

קצבה חודשית במקרה של אבדן כושר עבודה 

שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה 

סכום ביטוח במקרה _____ 

בטבלה זו מוצג פירוט הסכומים שצפוי המבוטח לקבל מן הפוליסה, או המוטב במקרה מותו.

קצבה צפויה למבוטח: 
למועד  נכון שבפוליסה לקצבה לחיסכון היתרה על בהתבסס תקופה, בתום למבוטח הצפוי הקצבה אומדן 

הדיווח בהתאם להנחות הבאות:
הקבוע בשיעור ניהול דמי בניכוי 4%בשיעור  להמחשה ריבית תתווס  הדיווח למועד הצבורה ליתרה 

מבטיחת  פוליסה היא הרלוונטית הפוליסה כאשר קצובות(. לתקופות שניתנו הנחות )ללא בפוליסה 
תשואה תתווס  הריבית אשר נזקפת למבוטח בפוליסה. 

לא יילקחו בחשבון הפקדות נוספות לפוליסה לאחר מועד הדיווח

0%מדד המחירים לצרכן ממועד הדיווח יהיה  

עבר ואם הפוליסה, בתנאי לקבוע בהתאם הביטוח תקופת תום יהיה הקצבה קבלת התחלת מועד 
ביטוח תקופת תום נקבע לא בהן בפוליסות הדיווח. במועד גילו לפי הביטוח, תקופת תום גיל את המבוטח 

לפי  בחוק, הקבוע הפרישה גיל את המבוטח עבר ואם בחוק, הקבוע חובה פרישה גיל לפי החישוב יערך 
גילו במועד הדיווח.

כמסלול לקצבה ההמשך בתכנית או בפוליסה המוגדר הקצבה שבמסלול המקדם יהיה הקצבה מקדם 
או בפוליסה קיים לא אם הקצבה. קבלת התחלת במועד המבוטח של לגילו המתאים מחדל, ברירת 
בתוחלת  שינויים מפני מובטח שאינו קצבה מקדם פי על החישוב יעשה קצבה, מקדם המשך, בתכנית 

חיים, המוגדר במסלול ברירת המחדל, המשווק על ידי החברה במועד הדיווח.

בתום  תשולם אשר הדיווח, למועד נכון מסולקת גמלה לפי הקצבה תוצג קלאסיות גמלה בפוליסות 
תקופת הביטוח.

יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית: 
, או לפוליסת פרט הונית. 31.1.2007יתרת החיסכון המצטבר בגין הפקדות שבוצעו לקופת ביטוח הונית עד ליום  
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סכום חד פעמי במקרה מוות: 
הצבורה  הכספים יתרת את גם כולל זה סכום המבוטח. מות במקרה למוטבים ישולם אשר הביטוח סכום 

בפוליסה נכון למועד הדיווח.

קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה: 
עבודה,  כושר באבדן חודשי לפיצוי כיסוי שרכש למבוטח ישולם אשר הדיווח, למועד נכון חודשי הפיצוי סכום 

בגין תביעה שתאושר על פי תנאי הפוליסה

שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה: 
של  במקרה לפוליסה, הביטוח דמי מתשלום המבוטח את המשחרר כיסוי קיים קיים/לא באם יוצג זה בשדה 

אובדן כושר עבודה, בגין תביעה שתאושר על ידי החברה.

סכום ביטוח במקרה:  
תצוגת סכומי הביטוח לכיסויים נוספים ככל שנרכשו על ידי המבוטח. 

- פירוט הפקדות כספים לפוליסה3טבלה ב
xxxxפירוט הפקדות כספים לפוליסה בשנת . ב.3

שם  
מעסיק

מועד  
הפקדה

עבור חודש  
משכורת

מרכיב  
תגמולים

המשכורת 
שעל בסיסה 
הופקדו  
הכספים

אבדן כושר  
עבודה 

מעסיקמבוטח 
סה"כ 

הפקדות  
לפוליסה שונות

מרכיב  
תגמולים

מרכיב  
פיצויים

אבדן 
כושר  
עבודה 

שונות 

סה"כ

שהופקדו לאחר תום השנה: XXXX פירוט הפקדות בגין שנת

בטבלה זו מוצג פירוט ההפקדות שבוצע לפוליסה במהלך השנה

ההפקדות נגזרות  בגינה המשכורת אחר לעקוב לך מאפשר התשלום מרכיבי לפירוט במקביל המשכורת פירוט 
לקופת הביטוח שלך, ולוודא כי ההפקדות עוברות במלואן באופן חודשי ורצי  לקופת הביטוח שלך. 
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- תנו ות ויתרות כספים בפוליסה4טבלה ב'  

תנו ות ויתרות כספים בפוליסה ב.4

מעסיק מבוטח 

סה"כ מרכיב 
תגמולים

אבדן כושר  
עבודה 

שונות
מרכיב  
תגמולים

מרכיב  
פיצויים

אבדן 
כושר  
עבודה 

שונות

יתרת החיסכון המצטבר  
31.12.XXXX-ל

התאמות ליתרת סגירה 
לשנה קודמת 

יתרת החיסכון המצטבר מעודכנת  
31.12.XXXX-ל

הפקדות כספים לפוליסה  

כספים שהעברת לפוליסה 

כספים שהעברת מהפוליסה 

כספים שמשכת מהפוליסה 
קנסות משיכה על כספים שמשכת/

העברת מהפוליסה 

דמי העברת מסלול 
רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול  

השקעות 

דמי ניהול שנגבו בשנה זו*
החזר דמי ניהול בגין תשלום דמי  

סליקה ע״י המעסיק 

עלות _________

31.12.XXXX - יתרת החיסכון המצטבר ל
יתרת החיסכון המצטבר למשיכה ל- 

)ערך פדיון( 31.12.xxxx 

בטבלה זו מוצג פירוט יתרת הפתיחה והסגירה לפוליסה, והתנועות שחלו בה במהלך שנת הדיווח

יתרת החיסכון המצטבר:  
יתרת הסגירה כפי שדווחה בסגירת שנת הדיווח הקודמת

התאמות ליתרת סגירה לשנה קודמת:  
סכומים אשר נובעים מפעולות שבוצעו רטרואקטיבית לשנת הדיווח ומשפיעים על יתרת הפתיחה 
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אשר הקנס יוצג הפוליסה, בתנאי משיכה/סילוק בגין קנס מוגדר בהן אשר בפוליסות- משיכה/סילוקקנס  
נוכה בפועל מיתרת החיסכון, בגין משיכה/סילוק שבוצעו במהלך שנת הדיווח. 

בערכים המדווחת, בתקופה לפוליסה נזקפו אשר הרווחים :השקעותניהול  הוצאות בניכוי רווחים/הפסדים 
סעיפים לפי הישירות ההוצאות כל סך- השקעות" ניהול "הוצאות זה בסעי  ניהול. דמי ניכוי לפני שוטפים, 
)( ע)1קטנים   )( ע8ו-) 4( ד  גמל()הוצאות )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות א 2. לתקנה 10( ד 

 2008.ישירות בשל בצוע עסקאות(, התשס"ח -  

 5: סך דמי הניהול שנגבו בשנה זו כפי שמפורטים בטבלה בדמי ניהול שנגבו בשנה זו

פירוט  בפרק למצוא ניתן הכיסוי מהות על פירוט שנרכשו. הבטוחיים הכיסויים מן אחד כל עלות :עלות
לתכניות ביטוח חיים

בחלוקה החיסכון את מציגה זו יתרה הדיווח. שנת בתום החיסכון צבירת סך :המצטברהחיסכון  יתרת 
הרלוונטיים  משיכה וקנסות מיסוי בהיבטי התחשבות ללא רווחים, כולל תגמולים( )פיצויים, השונים למאפיינים 
בעת פדיון.

אם פדיון, קנס ניכוי )לאחר למשיכה שנצבר החיסכון סך :פדיון()ערך  למשיכה המצטבר החיסכון יתרת 
ישנם(.באם  הפוליסה, על הרובצים חובות ו/או מס ניכוי )לפני הפוליסה לסוג בהתאם הדו"ח למועד נכון קיים( 

כגון:  השונים מרכיביו לפי המפורט העבודה. עזיבת של במקרה למשיכה שנצבר הסכום זהו מנהלים בביטוח 
כספי תגמולים של עובד ומעסיק, וכספי פיצויים )ממעסיק נוכחי וקודם, אם קיים(.

המס חישוב לעניין נוסחה המיסים רשות קבעה 12.2003, ועד 1.1991השנים  בין שווקו אשר בפוליסות הערה: 
ערך חישוב אופן הפוליסה בתנאי נקבעו האמורות בפוליסות לפיכך עבודה. עזיבת במועד הפיצויים כספי על 

, כך שהערך המתקבל שונה מסך יתרת הפיצויים.למשיכהפדיון הפיצויים  

המבוטח לחשבון שהוחזר ההפחתה סכום מוצג- המעסיקע״י  סליקה דמי תשלום בגין ניהול דמי החזר 
שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק )ב(3לסעי   בהתאם מתפעל גורם עמלת קיזוז עקב 

2מיום  2017-10-5, מס׳ ויועצים סוכנים חוזר להוראות ובהתאם 2005, התשס״ה-פנסיוניים(.  סליקה ומערכת 
, שעניינו ״כללים לתפעול מוצר פנסיוני״. 2017ביולי  
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- ריכוז דמי ניהול שנגבו בפו ל מהפוליסה במהלך שנת הדיווח5טבלה ב'

. ריכוז דמי ניהול שנגבו בפו ל ב.5
XXXX מהפוליסה במהלך שנת

הניהול דמי אחוז
המעודכנים 
נכון ל-  31.12.
XXXX

תום 
תקופת  
ההנחה

אחוז דמי 
ניהול ללא  
הנחה

ממוצע 
דמי הניהול 
)באחוזים( 
שנגבו מכלל 
המבוטחים 

באותה תכנית  
ביטוח בשנת 
XXXX

באחוזים בש"ח 

דמי ניהול מהחיסכון  
המצטבר

דמי ניהול קבועים  
מהחיסכון המצטבר

דמי ניהול משתנים 
מהחיסכון המצטבר 

דמי ניהול מהפקדה  
שוטפת

דמי ניהול למנהל 
תיקים בקופה בניהול  

אישי 

דמי ניהול אחרים 

סך דמי ניהול ששולמו

החזר דמי ניהול בגין 
תשלום דמי סליקה  

ע״י המעסיק

ודמי מפרמיה ניהול דמי המצטבר, מהחיסכון הניהול דמי של והשיעורים הסכומים פירוט מוצג זו בטבלה 
שנגבו  הניהול דמי שיעור בין להשוות גם תוכל זו טבלה בעזרת פוליסה(. גורם חשבון, ניהול )דמי אחרים ניהול 

מהפוליסה שלך לבין השיעור הממוצע של דמי הניהול שנגבו מכלל המבוטחים שרכשו אותו סוג פוליסה.

דמי ניהול קבועים מהחיסכון המצטבר*: 
הקבוע  אחוז פי על הדיווח, שנת במהלך המצטבר החיסכון ניהול בעבור החברה ע"י בפועל נגבו אשר סכומים 

בתנאי הפוליסה. 
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דמי ניהול משתנים מהחיסכון המצטבר*: 
נקוב  שיעור פי על הדיווח, שנת במהלך המצטבר החיסכון ניהול בעבור החברה ע"י בפועל נגבו אשר סכומים 

מן הרווחים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

דמי ניהול מהפקדה שוטפת:  
סכומים אשר נוכו בפועל ע"י החברה מההפקדה השוטפת

אחוז דמי הניהול המעודכנים:  
אחוז דמי הניהול הקבוע בפוליסה נכון למועד הדיווח

ממוצע דמי ניהול )באחוזים( שנגבו בשנת הדיווח מכלל המבוטחים שמבוטחים באותה התכנית: 
בחשבון  לוקח אינו זה נתון יורדים, ניהול דמי מנגנון קיים שבה בתכנית כי לב לשים יש השוואה, לצרכי נתון 

וותק זהה בתכנית.

דמי ניהול אחרים: 
הניהול בגין ההוצאות לכיסוי ומשמש לפוליסה מההפקדה המנוכה סכום-פוליסה  גורם חשבון, ניהול דמי 

והטיפול השוט  בפוליסה.

תום תקופת ההנחה:  
מועד תום תקופת ההנחה בדמי הניהול שניתנה במהלך שנת הדוח.

אחוז דמי ניהול ללא הנחה:  
שיעור דמי ניהול ללא הנחה.

החזר דמי ניהול בגין תשלום דמי סליקה ע״י המעסיק: 
לחוק )ב(3לסעי   בהתאם מתפעל גורם עמלת קיזוז עקב המבוטח לחשבון שהוחזר ההפחתה סכום מוצג 

להוראות ובהתאם 2005, התשס״ה-פנסיוניים(.  סליקה ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח 
, שעניינו ״כללים לתפעול מוצר פנסיוני״. 2017 ביולי2, מיום 2017-10-5חוזר סוכנים ויועצים מס׳  
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- פירוט הנתונים בפוליסת ביטוח לפי מסלולי השק ה6טבלה ב'

ב.6. פירוט הנתונים בפוליסת ביטוח לפי מסלולי השק ה

קוד  
המסלול

יתרת 
החיסכון 
המצטבר  
1.1.15

הפקדות  
נטו*

העברות 
כספים 
למסלול 
מקופת 
גמל  
אחרת

העברות 
כספים 
למסלול 
ממסלולים 
אחרים  
בפוליסה

העברות 
כספים 

מהמסלול 
לקופת 
גמל  
אחרת

העברות 
כספים 

למסלולים 
אחרים  
בפוליסה

משיכות  
כספים

קנסות 
על 

משיכת 
כספים 
ודמי 

העברת  
מסלול

רווחים/  
הפסדים**

סך 
דמי  
ניהול

החזר 
דמי 

ניהול בגין 
תשלום 
דמי 

סליקה 
ע״י  

המעסיק

יתרת 
החיסכון  
המצטבר 
31.12.xxxx 

 ____מסלול 

 ____מסלול 

 ____מסלול 

סה״כ 

בטבלה זו מוצג פירוט המסלולים בהם נוהלו כספי צבירת החסכון במהלך שנת הדיווח 
הטבלה מסכמת את סך צבירת החסכון במסלולים השונים כאשר נבחר יותר ממסלול השקעה אחד. 

*הפקדות כספים לפוליסה לאחר ניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים 
**תשואות שהושגו במהלך שנת הדוח בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. 

- פירוט הסכומים בהתאם לרפורמה במיסוי רווחי הון7טבלה ב'

ב.7. פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי רווחי הון

סה"כרווחים ראליים קרן חיסכון צמודה 

יתרה בגין הפקדות שהופקדו עד 
ליום 30.11.2002

סך הסכום שנצבר החל מיום 
1.12.2002

סה"כ 

ינוכה  הון רווחי מס הדיווח. למועד נכון ריאליים( )רווחים הון רווחי במס החייבים הסכומים פירוט מוצג זו בטבלה 
בעת משיכה ובהתאם לנתונים שמועד המשיכה. 

טבלה זו תוצג עבור פוליסות שאינן מאושרות כקופות גמל בלבד, לפי הפירוט הבא: 
 )הפקדות ורווחים( 31.12.2002. יתרה בגין הפקדות שהופקדו עד ליום 1
 )הפקדות, הפרשי הצמדה ורווחים ריאליים( 1.1.2002. סך כל הסכום שנצבר החל מיום 2
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ב.8. סך המס שנוכה במקור
מרווחים XXXX בשנת
ריאליים חייבים במס 

ב.9. פרטי הסוכן/יו ץ שלך

שם הסוכן/יועץ 

פרטי התקשרות 

חלק ג' - ריכוז פרטים כלליים  ל מסלולי ההשק ה: תשואות, הוצאות ודמי ניהול 

- התשואה שהושגה  ל הנכסים במסלולי ההשק ה בשנת הדיווח1טבלה ג'

התשואה שהושגה  ל הנכסים במסלולי ההשק ה בשנת ______ ג.1

קרן י'קרן ט' 
קרן י'  
החדשה 

מסלול _____ מסלול _____ מסלול _____ 

שיעור עליית המדד
שיעור התשואה  

ברוטו*
שיעור תשואה 
מצטבר ברוטו 
בתקופה של 5

שנים**
ניהול הוצאות ניכוי לאחר שנתיים, במונחים הדוח, בשנת שהושגה התשואה :ברוטוהתשואה  שיעור 

החיסכון יתרות מושקעות בהם ההשקעה ממסלולי אחד בכל מהחיסכון, ניהול דמי ניכוי ולפני ההשקעות, 
פרמיות  בעבורו שולמו שלא בחשבון השנה במהלך ההשקעות תיק ביצועי את משק  זה מדד בפוליסות. 

ולא בוצעו ממנו משיכות באותה השנה.
 באותה שנה 31.12בשנת הדוח ועד ל- 1.1מדד המחירים לצרכן הידוע החל מה-שיעור עליית המדד:  

ההשקעה במסלול החברה שהשיגה התשואה שיעור שנים:5של  בתקופה ברוטו מצטבר תשואה שיעור
 שנים לא יוצג שדה זה.5השנים האחרונות, אם המסלול קיים פחות מ-5בתקופה של  
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- הוצאות לניהול השק ות ודמי ניהול ממוצ ים2טבלה ג'

הוצאות לניהול השק ות ודמי ניהול ממוצ ים בשנת ______ ג.2

קרן י'קרן ט' 
קרן י'  
החדשה 

מסלול _____מסלול _____ מסלול _____ 

שיעור דמי ניהול  
מהפקדה

שיעור דמי ניהול  
מחיסכון

שיעור דמי ניהול  
קבועים מהחיסכון
שיעור דמי ניהול  
משתנים מחיסכון
שיעור הוצאות  
לניהול השקעות

מזה: שיעור 
ההוצאות לניהול  

חיצוני
שיעור דמי ניהול מהפקדה:  

שיעור דמי הניהול מהפקדה שנגבו בממוצע בכל אחד מהמסלולים הקיימים למבוטח בפוליסות.

שיעור דמי ניהול מחיסכון: 
לגבי בפוליסות. למבוטח הקיימים מהמסלולים אחד בכל בממוצע שנגבו מהחיסכון הניהול דמי שיעור 

ו-״דמי  מחיסכון״ קבועים ניהול |דמי שורות: בשתי תוחל  זו שורה במקום 1.1.2004ה-לפני  ששווקו פוליסות 
ניהול משתנים מחיסכון״

שיעור הוצאות לניהול השקעות: 
ההוצאות כל סך להלן: כמפורט יחושבו השקעה ממסלולי אחד לכל ההשקעות תיק לניהול ההוצאות שיעור 

)( ע)1קטנים  סעיפים לפי הישירות  )( ע8ו-) 4( ד  פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות .א.2לתקנה  10( ד 
 חלקי ממוצע של: 2008)קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( התשס״ח -  

קודמת(קאלנדרית  )שנה שחלפה הכספים שנת שתום ההשקעה מסלול נכסי של המשוערך השווי כל סך-
קאלנדרית )שנה הדוח שנת של הכספים שנת שתום ההשקעה מסלול נכסי של המשוערך השווי כל סך- 

של שנת הדוח( 
ולגבי מסלול השקעה חדש שאושר במהלך שנת הכספים, חלקי ממוצע של: 

- סך כל השווי המשוערך של נכסי אותו המסלול לתום הרבעון שחל  מהמועד שאושר
קאלנדרית )שנה הדוח שנת של הכספים שנת בתום ההשקעה מסלול נכסי של המשוערך השווי כל סך-

של שנת הדוח(

שיעור ההוצאות לניהול חיצוני: 
ישירות )הוצאות גמל( )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בתקנות כהגדרתם חיצוני לניהול ההוצאות שיעור 

 2008בשל ביצוע עסקאות( התשס״ח -  
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אישור מס
על  הממונה ידי על נקבע אשר במבנה יוצג 2019בשנת  לפוליסות הופקדו אשר ההפקדות בגין המס אישור 

שוק ההון ביטוח וחיסכון.
 על פי הנחיות הממונה כדלקמן: 2017חלוקת ההפקדות בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת תיעשה בגין שנת  

 יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת. 7%הפקדות שכיר בשנת הדיווח העולות על שכר ממוצע מוכפל ב- 

לפקודת מוכרת3()2( )ה3בסעי   כהגדרתה התקרה סכום על העולות הדיווח בשנת המעסיק הפקדות
 יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת. 7.5% כשהוא מוכפל ב- 1961מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א -  

לפקודת 1()1( )א()47בסעי   כהגדרתה מזכה הכנסה מפעמיים 16.5%על  העולות עצמאי עמית הפקדות
מס הכנסה יחשבו כהפקדה לקצבה מוכרת. 

יתרת ההפקדות לקצבה תיחשב כהפקדה לקצבה מזכה. 

אישור מס 

סכום ההפקדה או התשלום בש"ח סוג ההפקדה 

לביטוח סיכונים לקצבה מוכרת לקצבה מזכה 

הפקדה לקצבה - עמית עצמאי  135/180

הפקדה לקצבה - עמית שכיר  045/086

הפקדה לקצבה - מעסיק בלבד  249/248

פרמיה לביטוח חיים  036/081
112/113 
פרמיה לביטוח אבדן כושר עבודה  206/207

פרמיה לביטוח קצבת שאירים  240/140

סה"כ 
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אישור הצהרת הון

אישור הצהרת ההון יוצג במבנה אשר נקבע על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. 
ואילך.  2012בשנת  החל המבוטח של לפוליסות הופקדו אשר הנומינליות ההפקדות את יכלול זה אישור 

מבוטח אשר יבקש אישור הצהרת הון בגין הפקדות הקודמות למועד זה מוזמן לפנות למשרדי החברה.
אשרלכללים  בהתאם תבוצע כולל 2012משנת  החל מוכרת וקצבה מזכה לקצבה ההפקדות חלוקת 

 המפורטים לעיל. 2017הוגדרו בעבור הפקת אישור המס בשנת  

ובמרכיבהחדש  לחשבון הכספים העברת במועד הכספים ערך לפי נתונים מוצגים- חדש לחשבון הפקדה
העובד בלבד 

הפקדה להון תכלול הפקדות לפוליסות פרט הכוללות חיסכון הוני

שבוצעו ככל  וניודים משיכות נתוני יוצגו כן ועל משיכות קיזוז ללא מוצג לעיל האמור ההון הצהרת אישור 
בשנים אלו, בנפרד. 

הנתונים יוצגו רק בגין פוליסות המשתתפות בדיווח. לא יוצגו נתונים בגין פוליסות שבוטלו לפני שנת הדיווח.

xxxx אישור מס  ל הפקדות המבוטח לפוליסת ביטוח חיים  בור שנת המס

סה"כ מעסיק עובד 

הפקדה בחשבון חדש 

הפקדה לקצבה מזכה 

הפקדה לקצבה מוכרת 

הפקדה להון 

סה"כ 
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הסבר מושגים ביטוחיים 

(Activities of Daily Living) ADL
על  לשלוט ולשתות, לאכול ולהתגלח, להתרחץ ולהתפשט, להתלבש ולשכב, לקום שהינן: יומיומיות פעולות 

הסוגרים, ניידות, אשר נבחנות לצורך הגדרת מצב סיעודי. 
וסלאמ/וסנוב

לתוצאותבהתאם  הענין, לפי הפוליסה, לחובת או לזכות חודש מדי ייזק  אשר שלילי, או חיובי תחשיבי, סכום 
תיק ברווחי  משתתפת פוליסה בתנאי שנקבע השקעה מסלול על-פי ההון, בשוק הפרמיות כספי השקעת 
השקעות. 

ותשקות לחמוח טיב
בפוליסה. המוגדרות  המחלות רשימת מתוך קשה מחלה גילוי של במקרה כספי פיצוי למבוטח המעניק ביטוח 

דיו יסחוטבי
חלק עצמו בכוחות לבצע מסוגל שאינו )מבוטח סיעודי במצב המצוי למבוטח חודשי פיצוי המעניק ביטוח 

לכל  או שנים מספר של לתקופה המשולם בפוליסה(, כהגדרתם נפש, תשוש מבוטח או היום-יום מפעולות 
משך חיי המבוטח, כפי שנקבע על-ידי המבוטח בעת רכישת הביטוח. 

יחוטיל ביה / גסינל כיג
יחושב והוא הביטוח תחילת ליום ביותר הקרוב הולדתו יום לפי ייקבע הביטוח, התחלת במועד המבוטח גיל 

 חודשים ומעלה יוסיפו לגיל המבוטח שנה שלמה.6בשנים שלמות,  
ה  יבתלגי

גיל המבוטח במועד הגשת תביעה לתגמולי ביטוח. 
 (םינתשמם וי ובקר )בטצן המוכסיחהל מוהיי נמד

סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר בפוליסה. 
 (הייבם גרו, גהסליום פרון, גובשל חוהיי נמדם )ירחל אוהיי נמד

סכום המנוכה מהפרמיה לפוליסה ומשמש לכיסוי ההוצאות בגין הניהול והטיפול השוט  בפוליסה. 
ה ימרמפל והניי מד

סכומים המנוכים ע"י החברה מהפרמיה השוטפת. 
תיאופרגה רהח

בנוס   המבוטח, של להלן( )ראה קיים קודם/ רפואי מצב עקב הניתנת בפוליסה, הביטוחי לכיסוי מגבלה 
למגבלות )חריגים כלליים( הנקובות בפוליסה. 

ח וטיבה הוזק חוח
 המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים כלליים בחוזה הביטוח. 1981חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-

רבטצס המונובת הרתי
ואינה ברווחים, משתתפת בפוליסה לחובתה או הפוליסה לזכות נזקפת אשר הבונוסים, של תחשיבית יתרה 

עומדת לחלוקה אלא מתווספת או נגרעת לסכומים שיגיעו על-פי הפוליסה בעת תשלומם.  
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םיים / קדוי קאופצב רמ
תאונה,  תוצאות מום, תופעה, לרבות לתוק , הביטוחי הכיסוי בכניסת שהיה כפי המבוטח של הבריאותי מצבו 

מחלה או תוצאותיה שהיו קיימים אצל המבוטח לפני מועד התחלת הביטוח. 
חוטיהבה רקמ

את  מזכה התרחשותו אשר העניין( לפי וכו', נכות סיעוד, ניתוח, מוות, מקרה )כגון: בפוליסה כמוגדר המאורע 
המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח. 

ינוהחנספ
 1.1.2000-31.12.2007(בין  ששולמו לפרמיות )רלוונטי בפוליסה הקצבה בתוכנית הזכויות של הונית למטרה מלא או חלקי יעוד 
ה ח קצבפסנ

יעוד חלקי או מלא למטרת קצבה של הזכויות בתוכנית הונית בפוליסה. 
ה דמצהגוס

סוג הצמדה של דמי הביטוח ותגמולי הביטוח: למדד, לדולר או משתת  ברווחים לפי תנאי הפוליסה. 
וחטיבםוכס

ו/או  פרק בכל )לרבות הפוליסה בתנאי כמפורט הביטוח מקרה בקרות לשלמו שיש הביטוח תגמולי סכום 
נספח לפוליסה( ו/או כמפורט בד  פרטי הביטוח. 

יבריח מוטים בוכס
בכל )לרבות הפוליסה בתנאי כמפורט הביטוח, מקרה בקרות לשלמו שיש המירבי הביטוח תגמולי סכום 

פרק ו/או נספח לפוליסה( ו/או כמפורט בד  פרטי הביטוח.  
וות מהרקמלוח טיבםוכס

הסכום שישולם למוטב לאחר מות המבוטח במשך תקופת הביטוח. 
לק ומסך ר 

סכום הביטוח במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות. 
 (תקלוסמת )אפקוה מסליופ

פוליסה עם מרכיב חיסכון או פוליסת סיעוד שתשלום הפרמיות בגינה הופסק. 
תו קשהק היי תחורות בפתתשה מסליופ

השקעת  לתוצאות בהתאם משתנים הביטוח סכום או החיסכון סכום שבה סיעוד או חיים ביטוח פוליסת 
הכספים בשוק ההון, על-פי מסלול השקעה שנקבע בתנאי הפוליסה. 

י צויפ
סכום קבוע ומוסכם שחברת הביטוח תשלם בקרות מקרה הביטוח. 

הירמפ
והוצאות בפוליסה החיסכון מרכיב הביטוחי, הכיסוי בעבור הביטוח לחברת לשלם שיש התקופתית ההפקדה 

החברה לניהולה, על פי תנאי הפוליסה.  

תנהמשה ימרפ
 10ו א5שנה,  מידי כלל )בדרך תקופה מידי משתנה שיעורה אשר ביטוח, לרכישת משלם שהמבוטח פרמיה 

שנים( כמפורט בתנאי הפוליסה. 
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ה  וקבה ימרפ
פרמיה שהמבוטח משלם לרכישת ביטוח, אשר שיעורה נשאר קבוע במשך כל תקופת הביטוח. 

חוטית בפוק
קופות ולניהול לאישור )כללים הכנסה מס לתקנות 42תקנה  לפי שאושרה מבטח בידי המתנהלת גמל קופת 

 1964(. גמל - תשכ"ד 

ת יאופת / רימתוית חפסתו
תוספת לפרמיה עקב מצב רפואי קודם / קיים של המבוטח. 

חטובמה ליופה צת קצביזחת
שהתקבלו התשלומים בסיס על לקצבה, המצטבר מהחיסכון למבוטח הצפויה החודשית הקצבה תחזית 

תשואה, מבטיחת פוליסה היא הרלוונטית הפוליסה כאשר המובטחת, הריבית בתוספת הדו"ח, מועד עד 
שאינה פוליסה היא הרלוונטית הפוליסה כאשר ניהול דמי בניכוי 4%בשיעור  להמחשה ריבית ובתוספת 
הנמוך )לפי הפרישה לגיל או הביטוח תקופת לתום חושבה הצפויה הקצבה תחזית תשואה. מבטיחת 
"גמלה", מסוג בפוליסות *מחדל.  ברירת כמסלול המוגדר הקצבה במסלול הקצבה מקדם לפי מבניהם*( 

 .תחזית חושבה לתום תקופת הביטוח

ה רשאכת פותק
הביטוח.  מקרה קרות לאחר הביטוח לתגמולי זכאי המוטב( )או המבוטח יהיה בסיומה רקרשאהפוצרהפוקת
האכשרה. תקופת  תום לפני שארע ביטוח מקרה בגין כלשהם ביטוח לתגמולי זכאי היהיאל(בטומהוא)חטובמה

חוטיבתפותק
תקופת  לתום ועד הביטוח, פרטי בד  שמופיע כפי הפוליסה, של תוקפה תחילת ביום המתחילה התקופה 

הביטוח או הפוליסה על-ידי החברה או המבוטח בהתאם לפוליסה. 

הנתת המפוקת
כלשהו, לתשלום זכאי המבוטח אין בגינה ואשר הביטוח מקרה קרות לאחר מיד המתחילה רצופה תקופה 

אלא רק לאחר סיומה.  

ח וטיבלי הומגם תולשת תפוקת
תקופה בה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מהחברה, על-פי תנאי הפוליסה. 

תנליימואה נושת
האינפלציה  את בחשבון מביא אינו כשהוא ההשקעה, מסך באחוזים המחושב ההשקעה על הכולל הרווח 

בתקופת ההשקעה. 

תובהרה
התקנות(, )להלן 1996התשנ"ז  ביטוח(, בחוזי )תנאים ביטוח עסקי על הפיקוח לתקנות בהתאם 1.

חברות הביטוח בישראל מחויבות לשלוח למבוטחיהן, תוך שלושה חודשים מתום שנת המאזן שלהן, 
דין וחשבון לשנה שנסתיימה.  

מצב בהודעת הנקובים הסכומים שכל לכך לבך תשומת את להסב ברצוננו חיים, ביטוח פוליסות לגבי 2.
ביטוח הם ברוטו ומהם ינוכה מס כנדרש על-פי חוק. 

מומלץ משפחתך, ולבני לך הביטוחי הכיסוי ולהתאמת מגדל של החדשות התכניות על מידע לקבלת 3. 
לפנות בכל עת לסוכן הביטוח שלך במגדל. 
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פירוט תוכניות ביטוח חיים

ביטוח חיים למשכנתא 
שיהיה  כפי הביטוח סכום ישולם הביטוח, תקופת במהלך המבוטח פטירת במקרה בלבד. מוות למקרה ביטוח 

במות המבוטח, למוטב הבלתי חוזר, לכיסוי חוב הלוואה. היתרה אם תהיה תשולם למוטבים. 
גמלה
פחות  ולא מראש שנקבע מגיל החל המבוטח, של חייו לכל חודשית גמלה תשלום המבטיחה ביטוח תוכנית 

ממספר תשלומים שנקבע על-ידו בהתאם למסלולים המוצעים בתנאי הפוליסה. 
זפ"ק )ביטוח לזמן פר ון קבו (

תקופת  במשך המבוטח במות בחיים. אז יהיה המבוטח אם הביטוח, תקופת בתום ישולם הביטוח סכום 
הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח. 

חיסכון או חיסכון טהור
תקופת במשך המבוטח במות בחיים. אז יהיה המבוטח אם הביטוח, תקופת בתום ישולם הביטוח סכום 

הצמדה  בתוספת ששולמו הפרמיות את דהיינו שנצבר, החיסכון סכום את למוטב החברה תשלם הביטוח, 
וריבית או רווחי השקעה, על-פי תנאי הפוליסה, לפי העניין. 

כיסוי למחלה חשוכת מרפא
מרפא חשוכת במחלה חלה המבוטח אם מוות למקרה הביטוח מסכום מחצית תשלום מבטיחה התוכנית 

ששולם. בסכום  מוות למקרה הביטוח סכום יוקטן הנ"ל, הסכום תשלום לאחר הביטוח(. בתוכנית )כמשמעה 
כל החיים
בתום או המבוטח, מות לאחר למוטב ישולם הביטוח סכום פטירה. למקרה וכיסוי חיסכון משלבת התוכנית 

 95.תקופת הביטוח הנמשכת עד גיל  
מג"ל )הכנסה למשפחה(

החל  חודשי תשלום למוטבים ישולם המבוטח מות במקרה חיסכון. מרכיב ללא בלבד, מוות למקרה ביטוח 
ממות המבוטח ועד מועד תום תקופת התשלום למוטב כפי שהוגדרה בפוליסה. 

מוות מתאונה 
סכום הביטוח ישולם במקרה מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה. 

מ ורב / משפר + בונוס / משפר - ביטוח חיים וחיסכון
במשך המבוטח מות לאחר למוטב ישולם הביטוח סכום פטירה. למקרה וכיסוי חיסכון משלבת התוכנית 
הגבוה  הפדיון, ערך או הביטוח סכום למבוטח ישולם הביטוח, תקופת בתום המבוטח, בחיי הביטוח. תקופת 

מביניהם. 
נכות מוחלטת )רגילה( / נכות מוחלטת בכל  יסוק

 , ועקב כך אינו מסוגל 100%סכום הביטוח ישולם אם המבוטח הפך באופן מוחלט ותמידי לנכה בשיעור של  
לעסוק בעבודה כלשהיא תמורת תגמול או רווח. לאחר תשלום סכום הביטוח, יקטן סכום הביטוח למקרה 

מוות בפוליסה בסכום ששולם עקב מקרה הנכות.
נכות מוחלטת )מקצו ית( / נכות מוחלטת ל יסוק סביר  

סכום הביטוח ישולם אם עקב מחלה או תאונה, נשלל מהמבוטח באופן מוחלט ותמידי הכושר להמשיך 
במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי לעסוק בעיסוק אחר סביר ומתאים בהתחשב 

בהשכלתו, ניסיונו ויכולתו. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה בסכום 
ששולם עקב מקרה הנכות. 
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נ ורים ) לומים(
, ישולם למוטב סה"כ הפרמיות21בתוכנית זו הילד הוא המבוטח. במות המבוטח )הילד( לפני הגיעו לגיל  

, גיל לאחר )הילד( המבוטח במות ששולמו.  אם הביטוח,  תקופת בתום הביטוח. סכום מלוא למוטב ישולם 21
המבוטח )הילד( יהיה אז בחיים, ישולם לו מלוא סכום הביטוח. 

פוליסה מסוג יותר
צמודה להיות יכולה מנהלים בתוכנית הפרמיה פטירה. למקרה וכיסוי חיסכון לשלב המאפשרת תוכנית 
הפוליסה. ותנאי המועברים, התשלומים גילו, המבוטח, בחירת על-פי משתנים הביטוח וסכומי לשכר, 
את גם הכולל מוות למקרה הביטוח סכום למוטב ישולם הביטוח, תקופת במהלך המבוטח מות במקרה 
ההוני החיסכון פדיון ערך למבוטח ישולם הביטוח תקופת בתום המבוטח בחיי שהצטבר. החיסכון סה"כ 

חייו ימי לכל חודשית כקצבה ישולם לקצבה בתוכנית החיסכון ואילו פעמי. חד בתשלום בפוליסה שנצבר 
יותר  פוליסות: כוללות אילו תכניות בפוליסה. הקצבה תשלום לתנאי ובכפו  שיבחר הקצבה למסלול בהתאם 

לסוגיו, עדי , יותר הון, מגדל השקעות שלי בהשקעות חודשיות. 
פוליסה מסוג מגדלור

החיסכון כספי את להשקיע לבחור יכול המבוטח פטירה. למקרה וכיסוי חיסכון לשלב המאפשרת תוכנית 
להיות יכולה מנהלים בתוכנית הפרמיה החברה. על-ידי המוצעים ההשקעה מסלולי מגוון מבין יותר או באחד 
הפוליסה. ותנאי המועברים, התשלומים גילו, המבוטח, בחירת על-פי משתנים הביטוח וסכומי לשכר, צמודה 
את גם הכולל מוות למקרה הביטוח סכום למוטב ישולם הביטוח, תקופת במהלך המבוטח מות במקרה 
ההוני החיסכון פדיון ערך למבוטח ישולם הביטוח תקופת בתום המבוטח בחיי שהצטבר. החיסכון סה"כ 

חייו ימי לכל חודשית כקצבה ישולם לקצבה בתוכנית החיסכון ואילו פעמי. חד בתשלום בפוליסה שנצבר 
פוליסות: כוללות אילו תכניות בפוליסה. הקצבה תשלום לתנאי ובכפו  שיבחר הקצבה למסלול בהתאם 
לקצבה  מגדל יומיות, בהשקעות שלי השקעות מגדל פרט, קשת מגדל גמל, קשת מגדל לסוגיו, מגדלור 

ומגדל פרט. 
תוכנית המשך לקצבה

בסכום הונית משיכה למטרת במקור החיסכון יועד בהן אשר הפוליסות מן לחלק התווספה אשר תוכנית 
כספי לקבלת אופציה למבוטח מעניקה התוכנית חודשית. קצבה לתשלומי תנאים בהן נכללו ולא פעמי חד 

הקצבה  מסלול לתנאי בכפו  חייו ימי לכל חודשית כקצבה לתנאיה בהתאם במלואם או בחלקם החיסכון 
כפי שיבחר. 

פוליסה קלאסית/מ ורב
במועד נקבעים אשר בלבד פטירה למקרה ביטוח או פטירה למקרה וביטוח חיסכון המשלבת תוכנית 
כולל  כאשר או הביטוח תקופת במהלך פטירה במקרה ישולם הביטוח סכום אחת. כמקשה לביטוח הכניסה 

חיסכון בחיי המבוטח בתום תקופת הביטוח. 

מגדלור לפרישה 
פוליסה פנסיונית להפקדה חד פעמית, במסגרת חיסכון פנסיוני או פוליסה בתוכנית חיסכון לפרט. 

התוכנית נועדה להבטיח קצבה לכל החיים, החל מהמועד שיקבע על-ידי המבוטח בעת ההצטרפות.
עם להתמודד המבוטח בידי ויסייעו החודשית הקצבה תשלומי יוקדמו בפוליסה, כהגדרתו סיעוד במקרה 
להעבירם  או הכספים את לפדות המבוטח יוכל ראשונה, קצבה קבלת טרם זה. ממצב הנובע הפיננסי הקושי 

לקופה אחרת בכפו  לכללי המיסוי ולתנאי הפוליסה, בכל עת. 
ריסק / אור / מגן )ביטוח למקרה מוות( / מגדל לחיים ריסק בפרמיה קבו ה / ריסק משולב

במשך  המבוטח במות למוטב ישולם זו בתוכנית הביטוח סכום חיסכון. מרכיב ללא בלבד, מוות למקרה ביטוח 
תקופת הביטוח. 
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רמה )ביטוח ריסק לבן / בת הזוג(
תקופת במשך הזוג בת/ בן במות למוטב ישולם הביטוח סכום חיסכון. מרכיב ללא בלבד, מוות למקרה ביטוח 

בתוק   להיות הזוג בן/בת של הביטוחי הכיסוי ימשיך בפוליסה, הראשי המבוטח במות לכך, בנוס  הביטוח. 
ללא תשלום הפרמיה עד תום תקופת הביטוח של ה"רמה". 

שלווה / שלב / מגדל כושר / המגן כושר / מגדל להכנסה )אובדן כושר  בודה( 
בתוכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה. הפיצוי ישולם

לעבודה מוחלט  כשיר בלתי המבוטח עוד וכל חודשים(6וא3)בד"כ  מראש שנקבעה ההמתנה תקופת מתום 
או עד תום תקופת הביטוח של תוכנית זו, לפי המועד המוקדם מביניהם. בעת תשלום הפיצוי החודשי יהיה

הרחבה  ו/או חלקית נכות בגין לכיסוי הרחבה קיימת מהתכניות בחלק הפרמיה. מתשלום משוחרר המבוטח 
לתשלום בגין חלק מתקופת ההמתנה.

לאמור בהתאם ואילך 25ה-  מהתשלום החל החודשי הפיצוי סכום יחושב 1991משנת  החל ששווקו בתוכניות 
 על-פיה חושב סכום הפיצוי החודשי המבוטח. 2.5%בתנאי הפוליסה ובניכוי ריבית בשיעור שנתי של  

עד  קבועה בפרמיה שווקו אשר בתכניות קבועה. בפרמיה או שנה, כל משתנה בפרמיה משווקות התכניות
 קיימת זכאות לבונוס בעת תביעה, פדיון או תום תקופה בכפו  לתנאי הפוליסה. 1.2004

שלווה פלוס
שלווה תוכנית לפי מכוסה המבוטח יהיה 65גיל  עד וסיעוד. עבודה כושר אובדן ביטוח משלבת התוכנית 

 ולמשך כל ימי חייו יהיה המבוטח מכוסה לפי תוכנית סיעודית )בראש מורם(. 65)אובדן כושר עבודה( ומגיל  
לאמור  בהתאם ואילך 25 ה- מהתשלום החל החודשי הפיצוי סכום יחושב 1991 משנת החל ששווקו בתוכניות

בתנאי הפוליסה ובניכוי ריבית בשיעור שנתי של 2.5% על-פיה חושב סכום הפיצוי החודשי המבוטח. 
שלווה - / מגדל כושר / מגדל להכנסה - שחרור בלבד

השחרור מתאונה. או ממחלה עבודה כושר אובדן של במקרה הפרמיה מתשלום המבוטח ישוחרר זו בתוכנית 
 חודשים( וכל עוד המבוטח בלתי כשיר מוחלט6 או3יחל מתום תקופת ההמתנה שנקבעה מראש )בד"כ  

לעבודה או עד תום תקופת הביטוח של תוכנית זו, לפי המוקדם מביניהם. 
מגדל להכנסה פלוס

כאשר להכנסה מגדל לתנאי בהתאם מוחלט עבודה כושר אובדן של במקרה חודשי פיצוי ישולם זו בתכנית 
לשיעור  בהתאם 25%, על יעלה שלא בשיעור החודשי הפיצוי יוגדל הפוליסה בתנאי כהגדרתו סיעודי במצב 

אובדן כושר העבודה למשך כל תקופת הפיצוי.
לאמור  בהתאם ואילך 25 ה- מהתשלום החל החודשי הפיצוי סכום יחושב 1991 משנת החל ששווקו בתוכניות 

בתנאי הפוליסה ובניכוי ריבית בשיעור שנתי של 2.5% על-פיה חושב סכום הפיצוי החודשי המבוטח.
מגדל לאובדן כושר  בודה 

נשלל תאונה או ממחלה וכתוצאה הביטוח מקרה קרות עד המבוטח עבד אם חודשי פיצוי ישולם זו בתכנית 
עסק  שבו בעיסוק או במקצוע ולעסוק74%( דע )24%חלקי  באופן או לפחות( )75%מוחלט  באופן לעבוד כושרו 

3 שנים לפני קרות מקרה הביטוח או בעיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו, 
תכנית זו משווקת בפרמיה משתנה ועם תקופת המתנה של 3 חודשים.

הגדרת  שנוי כגון: הביטוחי הכיסוי את המרחיבות נוספות הרחבות הבסיסית לתכנית בנוס  לרכוש ניתן 
העיסוק לפי הגדרת עיסוק ספציפי, קיצור תקופת המתנה, הגדלת כיסוי בתקופת התביעה וכדומה. 
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2019 חקיקה שינויי

שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 פורסם חוזר בעניין תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה. להלן עיקרי החוזר: 2018בחודש מאי  

( טרם מכירת כיסוי לאובדן כושר עבודה על גו  מוסדי או בעל רישיון לברר כדלקמן: )1

 אם קיים למועמד כיסוי לאובדן כושר עבודה - באמצעות שאילתה למסלקה הפנסיונית. 1.1

 פרטים על הכנסתו של המבוטח. 1.2

הביטוחים  האירועים את למבוטח יסביר ספציפי לעיסוק כיסוי הכוללת עבודה כושר לאובדן בתכנית 1.3
שבגינם יש צורך בכיסוי והעיסוקים אליהם יופנה המבוטח אם לא ירכוש כיסוי זה. 

 מתן המלצה לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה תלווה במסמך הנמקה. 1.4

בתכנית  מכוסה אינה וזו הכנסה קיימת למבוטח כי מצא אם רק כזו פוליסה להפיק יסכים מוסדי גו  1.5
ביטוח קיימת.

אחד לכל עד המצטברת הכיסויים עלות כל שסך כך ייקבע עבודה כושר לאובדן הביטוחי הכיסוי היק  )2( 
הכיסוי  לרכישת המעסיק תשלומי לרבות לתגמולים ההפקדות כל מסך 35%על  תעלה לא התשלום, ממועדי 

לביטוח אובדן כושר עבודה

 פורסם תיקון לחוזר שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה. 2019בחודש אפריל  

תעלה לא הביטוחיים הכיסויים סך שעלות כך לגבי בחוזר(4)סעי   לעיל2סעי   יישום נדחה התיקון במסגרת
 2019. לנובמבר 2019 מסך ההפקדות מאפריל 35%על  

מרכיבי חשבון בקופת גמל

בקופת הרשומות ניהול אופן הוגדר זה בחוזר גמל. בקופת חשבון מרכיב בעניין חוזר פורסם 2018מאי  בחודש 
למרכיבי בהתאם הרשומות ניהול אופן את מגדיר החוזר השתלמות. וקרן פנסיה, קרן ביטוח, קופת לרבות גמל 

מורה כן כמו לקצבה. גמל בקופת פטורים ושאינם פטורים תשלומים בין אבחנה תוך הוגדרו, אשר החשבון 
לרשום הרווחים, את לייחס כיצד לקופה, ההפקדות של רישום החשבון למרכיבי ביחס לבצע יש כיצד החוזר 
דמי הוצאות, ייחוס הביטוח. דמי ואת ההוצאות מרכיבי את למבוטח/עמית, הקופה ששילמה התשלומים את 

ניהול ודמי ביטוח שגבתה החברה ייעשה לפי חלקו של כל אחד ממרכיבי החשבון. 

לבצע למבוטח ומאפשר מוסדיים גופים בין המידע העברת אופן את המגדיר מנגנון התווס  החוזר במסגרת 
בידי להותיר מנת על וזאת ולהיפך, פטורות שאינן לכאלה פטורות צבורות יתרות בין הכספים בסיווג שינוי 

חלק פטורים; כספים למשוך רוצה הוא פנסיוניים מקורות מאלו להחליט פעולה חופש המבוטח/עמית 
והסעי  1.9.18ביום  לתוק  נכנס החוזר 1.1.2004; לפני שהופקו ביטוח קופות על יחולו לא החוזר מהוראות 

 01.01.2020.העוסק בשינויים בייחוס הפקדות פטורות ולהיפך וממשק בין גופים מוסדיים נכנס לתוק  ביום  
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לחוזר )ד(8בסעי   תיקון בוצע זו במסגרת גמל. בקופת חשבון מרכיבי לחוזר תיקון פורסם 2019יולי  בחודש 
בינואר  1ל-נדחה  תחילתו שמועד כך ולהיפך, פטורים שאינם לתשלום פטורים תשלומים בהסבת העוסק 
.2020

2018(, התשע"ח - 21חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס'  

התשע"ח 21(, מס' )תיקון גמל( )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2018יולי  בחודש 
שהופקדו הפיצויים כספי את למשוך מעסיק רשאי שמכוחם התנאים את לקבוע הינה התיקון מטרת- 2018. 

לטובת העובד המבוטח בקופת גמל/ביטוח, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:  

( המעסיק המציא לקופה תוך ארבעה חודשים )"התקופה הקובעת"( ממועד סיום יחסי עובד מעביד פסק)1
ואלו חלקם או פיטורים בפיצויי אותו מזכות שאינן בנסיבות אצלו לעבוד חדל שהעובד הקובע הצהרתי דין 

העובד ידי על הפיצויים נמשכו וטרם הקובעת התקופה לאחר כאמור הודעה תימסר אם למעסיק. שייכים 
בפרוצדורה שתפורט להלן יוכל המעביד למשוך אותם;  

( מעסיק של מבוטח שכיר המציא לקופה הודעה על נקיטת הליכים משפטיים נגד עובדו שעניינן קבלת)2
לאחר 1בפסקה  כאמור שקובע דין פסק וימסור הקובעת התקופה במהלך כאמור הצהרתי דין פסק 

התקופה הקובעת;  

( הומצאו לקופה בתקופה הקובעת כל המסמכים הבאים: )3

. הודעה מאת מעסיק של עמית/מבוטח שכיר שכספי הפיצויים כולם או חלקם, שהפקיד בקופת הגמל1
 בהתאם לדין או להסכם ההעסקה בצירו  אסמכתא תומכת לטענה זו.ניתנים להחזרה לידי המעסיק 

. הודעה מאת העמית/המבוטח שנחתמה על ידו לאחר תום תקופת ההעסקה, על כך שהוא מסכים2
לכך שכספי הפיצויים כולם או חלקם, שהופקדו לטובתו בקופת הגמל יוחזרו למעסיק.  

 על ידי המעסיק ומשך המבוטח את כספי הפיצויים 1 –3( לא ננקטו אחת מהפעולות המפורטות בסעיפים )4
לא תהיה למעסיק כל טענה כלפי הקופה בשל תשלום הכספים למבוטח;

מיום הקובעת התקופה תימנה לתוק  זה חוק של כניסתו טרם קיצם אל שהגיעו מעביד עובד יחסי לעניין)5( 
תחילתו של החוק. 

לתיקון בהתאם הפיצויים. ממרכיב כספים משיכת לעניין ההבהרה את הממונה פרסם 2018אוגוסט  בחודש 
אם כי נקבע ובה "התיקון"(- )להלן 2018התשע"ח  גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 21

המבוטח העובד מעסיק, עובד יחסי מסיום חודשים ארבעה וחלפו 3( )א()23סעי   לפי התנאים התקיימו לא 
כספי תשלום לעכב רשאית תהיה לא הקופה ההבהרה פי על הפיצויים. הכספי את למשוך זכאי יהיה 

תשלום בשל הקופה כלפי טענה תהיה לא ולמעסיק לכספים לזכאות הנוגעות טענות בשל למבוטח פיצויים 
קובעים למעסיק העובד בין העבודה יחסי על החלים אחר הסכם או העסקה הסכם אם גם זאת למבוטח. 
קביעת כן, כמו הקופה. מעורבות ללא למעסיק העובד בין תתברר לכספים לזכאות מעסיק של טענה אחרת. 
לכספים. לזכאות ביחס המהותי הדין את משנה אינו הכספים למשיכת הזכות לגבי שנקבע פרוצדוראלי הליך 
יחסי  על החלים אחרים הסכמים או העסקה בהסכמי שנקבע את משנה אינו התיקון לכספים, הזכאות ולעניין 

העבודה בין העובד לבין המעסיק. 
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משיכת לעניין הגמל לחוק 21מס'  תיקון עם בקשר הממונה ידי על הבהרה פורסמה 2019מרץ  בחודש 
תותנה  לא פיצויי כספי לקבלת העמית של זכותו כי הממונה מורה זו בהבהרה הפיצויים. ממרכיב כספים 

בקבלת אישור כלשהו מהמעסיק - לרבות לא לעניין סיום ההעסקה. 

 שירות ללקוחות גופים מוסדיים 2019-9-7חוזר גופים מוסדיים-

בין מפורטותהחוזר  במסגרת מוסדיים. גופים ללקוחות שירות בנושא חוזר הממונה פרסם 2019יולי  בחודש
היתר הוראות לעניין אופן ההתקשרות עם הלקוח, וטווח הזמנים למתן מענה טלפוני. 

. במשלוח הודעה ללקוח, שלא באמצעות מסרון, ביחס למוצר מסוים תכלול ההודעה פרטים בנוגע לסוג1
ההודעה, על האחראי המוסדי בגו  הרלבנטי הגורם עם ההתקשרות פרטי ההודעה, מתייחסת אליו המוצר 
ללקוח.  או הלקוח ידי על כספי תשלום שעניינה בהודעה שמדובר ככל הכספי החישוב פירוט ובו תחשיב 

 קיימת הוראת רגולציה אחרת המכתיבה את נוסח ההודעה.הוראות הסעי  לא יחולו כאשר

המסרון באמצעות שיישלח הקישור האישי. לאזור קישור ההודעה יכלול מסרון, באמצעות הודעה משלוח 2. 
המבקש לשלוח ללקוח הודעה בנוגע לחוב חייב לעשות גו  מוסדי מסמך כאמור ישירות. להודעה או יוביל 
לשלוח  שלא מוסדי גו  רשאי הלקוח בהסכמת בידו. קיימים ואלו במידה דיגיטאלי אמצעי באמצעות זאת 

הודעה בדואר.

אחר באמצעי או פנה בו אמצעי באותו אליו לשוב עליו מסוים תקשורת באמצעי מוסדי לגו  פונה לקוח אם 3. 
שאותו ביקש הלקוח. אם הפנייה מבוצעת באמצעות פקס ישוב אליו הגו  המוסדי באמצעי דיגיטאלי.  

על א  האמור- 

. אם השיב גו  מוסדי באמצעי טלפוני לפנייה שהתקבלה באמצעי תקשורת שאינו טלפוני, יראו אותו 3.1
כעומד בהוראה הכללית אם אישר הלקוח שדי לו בתשובה באמצעי זה; 

. פנה הלקוח באמצעות פקס רשאי הגו  המוסדי לשוב ללקוח באמצעי דיגיטאלי, אלא אם ביקש 3.2
הלקוח את התשובה באמצעי אחר. 

. פנה לקוח באמצעי דיגיטאלי מסויים ניתן לחזור אליו באמצעי דיגיטאלי אחר3.3

לא הלקוח הנתב. באמצעות הניתוב סיום ממועד דקות חמש תוך אנושי מענה לתת יש טלפונית שיחה על 4. 
כאמור ההמתנה ממשך לחרוג רשאי יהיה מוסדי גו  אחרת. בחר אם אלא הודעה, השארת לשירות יופנה 

 מסך הפניות שהתקבלו במוקד טלפוני בממוצע שנתי. 10%לכל היותר ב-  

. פנה לקוח לגו  מוסדי באמצעי טלפוני יציין הנציג את שמו ותפקידו ויתעד את השיחה שנערכה איתו; 4.1

. פנה לקוח בבקשה לקבל תיעוד שיחה שנערכה עמו ימסור לו הגו  המוסדי את תיעוד השיחה לא 4.2
יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד הפנייה. 

. תחולה 5

10% במקום הקלה ב-4 דקות; על א  האמור לגבי סעי 5( לעניין מענה תוך 25.7.19. מידית )מיום 5.1
25.7.22 מהשיחות וזאת עד ליום 15%מהשיחות תהיה הקלה ב-  

 15.3.20 מיום. יתר ההוראות יחולו 5.2
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אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

נקבעו המקורי בחוזר תיקון. גמל- לקופת תשלומים הפקדת אופן חוזר לתיקון חוזר פורסם 2019ינואר  בחודש 
התחולה מועדי את לשנות הינה התיקון מטרת המעסיק. אצל העובדים למספר בהתאם שונים תחולה מועדי 
עובדים, מעשרים פחות שלהם למעסיקים ביחס הדרגתית לתוק  כניסה ולקבוע המקורי החוזר הוראות של 

כדלקמן:  

( הוראות החוזר לעניין דיווח במבנה אחיד, היזון חוזר ראשוני, היזון מסכם, היזון מסכם חודשי ושנתי)1
 1.2.19;  עובדים מיום 20 ל- 10ואפשרות להשיב סכומים שהתקבלו ביתר למעסיקים המעסיקים בין  

( הוראות החוזר לעניין דיווח במבנה אחיד, היזון חוזר ראשוני, היזון מסכם, היזון מסכם חודשי ושנתי)2
1.2.20. מיום עובדים 10מ-  פחות המעסיקים למעסיקים ביתר שהתקבלו סכומים להשיב ואפשרות 
התיקון,  במסגרת גמל. לקופת תשלומים הפקדת אופן לחוזר תיקון הממונה פרסם 2019דצמבר  בחודש 

דחה הממונה את המועד ליישום החוזר על מעסיקים קטנים, כדלקמן:

25.6.20ביחס למעסיק המעסיק בין ארבעה עובדים לתשעה עובדים תחולה מיום  

 24.6.21ביחס למעסיק המעסיק פחות מארבעה עובדים מיום  

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק ניוד

מבוטחים/עמיתים בקשות של ביצוע אופן לגבי הוראות ובהן בעבר פורסמו אשר הממונה להוראות בהמשך 
הממשק לעניין מעדכן חוזר הממונה פרסם 2019ספטמבר  בחודש המוסדיים, הגופים בין כספים להעברת 
כדלקמן:הניוד  ממשק של לתוק  לכניסתו הזמנים לוחות תוקנו החוזר במסגרת הנתונים. העברת של הממוכן 

אגב  ניוד על וכן זה, ממועד יוגשו בקשות על יחול והוא 23.2.20מיום  יהיה הניוד ממשק של התחולה מועד 
איחוד חשבונות.

מהמועד מעבירה קופה של יומית ותשואה כספים יתרות אודות לנתונים הניוד ממשק תחולת האמור א  על 
24.5.20. מיום הקובע ועד העברת הכספים בפועל תהיה

א)ב( לפקודת מס הכנסה9הנחיות לעניין הפטור הנוס  - סעי   

למקבלי שניתן הנוס  בפטור שימוש לעניין עבודה הנחיות המיסים רשות פרסמה 2019נובמבר  בחודש 
 לפקודה. 190קצבה מזכה על פי תיקון  

תיקון 35%. של מרבי בשיעור ממס פטור יחול המזכה הקצבה על כי זה סעי  קבע 2011לשנת  עד כזכור
בצורה שעולה בשיעור נוס  פטור זה לפטור הוסי  התחילה"( )"יום 1.1.2012ביום  לתוק  שנכנס לפקודה 190

2025 . )"הפטור הנוס "( עד שנת 32% ל- 8.5%מדורגת מ-  

א. מקבלי קצבה שפרשו לפני יום התחילה ולא העבירו אישור פרטני של פקיד שומה, זכאים לפטור הנוס  
בקשה להגשת ובכפו  101בטופס  מקצבה יחידה הכנסה על להצהרה בכפו  2020לשנת  17%של  בשיעור 
יום  לאחר מלא ממס בפטור מזכה קצבה היוון שלא הקצבה מקבל מצהיר בו י' 161טופס  גבי על חתומה 

התחילה; 
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101ב. למקבלי קצבה שפרשו לאחר יום התחילה ולא העבירו אישור פרטני של פקיד שומה והצהירו בטופס  
לשנת 17%של  בשיעור הנוס  הפטור את לקבל יוכל במסגרתן חלופות שתי יש מקצבה, יחידה הכנסה על 

 :2020 

 ד' . 161. באמצעות הגשת בקשה לפקיד שומה לאישור קיבוע זכויות על גבי טופס 1

שהוא הקצבה מקבל של הצהרה הכולל ח', 161טופס  גבי על לחברה חתומה בקשה הגשת באמצעות 2. 
לא יוכל להוון בעתיד קצבה וכל הגדלה נוספת בשיעור הפטור הנוס  תחול על הקצבה המזכה . 

ח או אישור פקיד שומה, לפי העניין, ינכה משלם הקצבה מס161י או 161ג. למקבל קצבה שלא הגיש טופס  
א )ב( לפקודה.9מקצבתו לפי השיעור הקבוע בסעי   

מהקצבה פטור אחוז על השומה מפקיד פרטני אישור בגינו שהתקבל קצבה למקבל רלבנטיות אינן ההוראות 
המזכה או שנמסרו נתוני עזר אחרים לצורך חישוב הפטור.  

במקרים אלו החברה תפעל על פי האישור שהתקבל או אישור מעודכן ככל שיתקבל.

 רשות המיסים 22.1.2020הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור  

ופיצויים  תגמולים כספי במשיכת ממס פטור לעניין הוראות המיסים רשות פרסמה 2020, ינואר בחודש
מפוליסות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה.

הכנסות בעלי ישראל לתושבי לתת יוכלו הפנסיה וקרנות הביטוח חברות הגמל, קופות ההוראות פי על 
בכפו  שנקבעו, המרביים המשיכה וסכומי התקרות במסגרת במקור מס מניכוי פטור לכך, הזכאים נמוכות, 
לקבל כדי השומה פקידי למשרדי לפנות יידרשו שהזכאים במקום זאתמהמבקש,  חתומה הצהרה לקבלת 

את האישור לפטור בגין תגמולים לקצבה ופיצויים.

השנתי המס בשיקולי בהתחשב היתר, בין נקבעו, , המירבים המשיכה סכומי תקרות בהנחיה, שמודגש כפי 
בהתאם במשיכה המותרים הסכומים לפיכך לו. המגיעות הזיכויונקודות  הכנסתו לאור למבקש הצפוי 

להוראה, אינם מוגדרים כהכנסה פטורה ממס, אלא בגדר הכנסה חייבת הפטורה מניכוי מס במקור. 

המבוטח רשאי להגיש בקשה אחת בלבד מתוק  הוראות אלו לאורך כל שנת המס. 

 בפטור מניכוי מס במקור:כספי פיצויים . להלן התנאים למשיכת 1

 10,000 ₪ . סכום הפיצויים הצבורים אצל החברה המנהלת לא עולה על 1.1

 הכספים למשיכה הופקדו עד לסו  שנת המס הקודמת לשנה בה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים. 1.2

 המבוטח העביר טופס מס הכנסה "הצהרת עמית/מבקש-משיכת כספי פיצויים בלבד" המצהיר על 1.3
על  עולות אינן זו בשנה הכנסותיו וסך הפיצויים כספי משיכת מבוקשת בה המס בשנת הכנסותיו

התקרות המצויינות בהצהרה 

 סה"כ פיצויים פטורים ממס אותם יכול המבוטח לפדות יהיו עד גובה ההפרש בין סך ההכנסות המרבי 1.4
לבין סך ההכנסות עליהם הצהיר.

 לקצבה בפטור מניכוי מס במקור:תגמולים  להלן התנאים למשיכת כספי. 2

₪ על עולה לא המנהלת החברה אצל הצבורים הקצבתיים התגמולים סכום 2.1 הפטור הסכום וכן 15,000
לתגמולים לקצבה לא יעלה על סכום זה.  



 

 

  

    

בלבד" לקצבה  תגמולים כספי –משיכת עמית/מבקש "הצהרת הכנסה מס טופס את העביר המבוטח 2.2

האחרון  מהרבעון החל רק תתאפשר ממס, פטורים לקצבה התגמולים כספי למשיכת הבקשה הגשת 2.3
של שנת המס. 

 לא הופקדו הפקדות שוטפות לפיצויים/תגמולים במהלך שנת המס בה מבוקשת משיכת התגמולים 2.4
הקצבתיים. 

 :פיצויים ותגמולים קצבתיים במסגרת אותה המשיכה. להלן הוראות לעניין משיכת כספי 3

 ש"ח. וכן , הסכום הפטור 5,000 סך פיצויים הצבורים למבוטח אצל החברה המנהלת לא עולה על 3.1
לפיצויים לא יעלה על סכום זה. 

הסכום  וכן, . ש"ח 4,000על  עולה לא המנהלת החברה אצל למבוטח הצבורים קצבתיים תגמולים סך 3.2
הפטור לתגמולים לקצבה לא יעלה על סכום זה. 

 הכספים למשיכה הופקדו עד לסו  שנת המס הקודמת לבקשת משיכת הכספים. 3.3

 המבוטח העביר את טופס מס הכנסה "הצהרת עמית/מבקש-משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים 3.4
אינה  זו בשנה הכנסותיו וסך הכספים משיכת מבוקשת בה המס בשנת הכנסותיו על המצהיר לקצבה"

עולה על התקרות המצוינות בהצהרה.

הבקשה. קבלת  במועד המיסים רשות ידי על המפורטות ההוראות יהיו המחייבות ההוראות מקרה בכל 

 31 2019ט רופי מתנח שודת בואצמתהך לירדמ



     32 2019ט  רו פי מתנח ש ו דת ב ו אצ מ תהך לירדמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרה מראש  ל מדיניות ההשק ה במסלולי ההשק ות השונים 

משתתף ברווחים - קרן ח’ 

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

22.9%19.0%+/-6%13.0%25.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%
חוב ממשלתי 

)כולל ממשלות זרות(  
אג”ח ממשלתי כללי  5%41%51%-/+47.0%46.0%

אשראי סחיר 
ולא סחיר

)כולל אג"ח והלוואות 
בישראל ובחו"ל(  

19.1%17.0%+/-6%11%23%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%0.0%10%-/+5.5%5.0%נדל״ן 

 5%0.0%9.0%-/+3.9%4.0%אחר 

 98.4%91.0%סה”כ 

 7.6%מזומן 

6%5.0%17.0%-/+13.2%11.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



     33 2019ט  רו פ י מתנ ח ש ו דת ב ואצ מ תהך לירדמ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

משתתף ברווחים - קרן ט’ 

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

25.3%22%+/-6%16.0%28.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חיוב ממשלתי  
)כולל ממשלות זרות( 

אג”ח ממשלתי כללי  5%35%45%-/+41.5%40%

אשראי סחיר
ולא סחיר )כולל אג"ח 

והלוואות בישראל 
ובחו"ל(  

21.0%20%+/-6%14.0%26.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%1%11.0%-/+6.0%6.0%נדלן 

 5%0.0%10.0%-/+4.3%5.0%אחר 

 98.1%93.0%סה”כ 

 8.4%מזומן 

6%7.0%19.0%-/+14.6%13.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



     34 2019ט  רו פי מתנח שו דת ב ו אצ מתהך לי רדמ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

משתתף ברווחים - קרן י’ 

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

38.8%37.0%+/-6%31.0%43.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%
חוב ממשלתי 

)כולל ממשלות זרות(  
אג”ח ממשלתי כללי  5%4.0%14.0%-/+10.2%9.0%

אשראי סחיר
ולא סחיר )כולל אג"ח 

והלוואות בישראל 
ובחו"ל(  

32.3%33.0%+/-6%27.0%39.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%5.0%15.0%-/+9.3%10.0%נדל״ן 

 5%3.0%13.0%-/+6.6%8.0%אחר 

 97.2%97.0%סה”כ 

 12.9%מזומן 

6%16.0%28.0%-/+22.4%22.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



     35 2019ט  רו פ י מתנח ש ו דת ב ואצ מ ת הך לי רדמ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

י’ החדשה 

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

38.8%38.0%+/-6%32.0%44.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חוב ממשלתי 
)כולל ממשלות זרות(  

אג”ח ממשלתי כללי 5%8.0%18.0%-/+14.7%13.0%

אשראי סחיר 
ולא סחיר )כולל אג"ח 

והלוואות בישראל 
ובחו"ל(  

33.8%34.0%+/-6%28.0%40.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%2.0%12.0%-/+5.4%7.0%נדל"ן 

 5%3.0%13.0%-/+5.2%8.0%אחר 

 97.9%100.0%סה”כ 

 13.7%מזומן 

6%16.0%28.0%-/+22.1%22.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



    36 2019ט  רו פי מתנח ש ודת ב ו אצ מ ת הך לי רדמ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ומטה מסלול לבני 50

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

44.1%46.0%+/-6%40.0%52.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חיוב ממשלתי  
)כולל ממשלות זרות( 

אג”ח ממשלתי כללי 5%9.0%19.0%-/+17.3%14.0%

אשראי סחיר 
ולא סחיר )כולל אג"ח 

והלוואות בישראל 
ובחו"ל(  

35.2%34.0%+/-6%28.0%40.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%0.0%10.0%-/+5.7%5.0%אחר 

 102.3%99.0%סה”כ 

 10.8%מזומן 

6%16.0%28.0%-/+22.0%22.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - נדל"ן, קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



    37 2019ט  רו פי מתנח שו דת ב ו אצ מתהך לי רדמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

מסלול לבני 50 ד60

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

34.1%36.0%+/-6%30.0%42.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חוב ממשלתי 
)כולל ממשלות זרות(  

אג”ח ממשלתי כללי 5%15.0%25.0%-/+24.2%20.0%

אשראי סחיר ולא 
סחיר )כולל אג"ח 
והלוואות בישראל 

ובחו"ל(  

38.5%38.0%+/-6%32.0%44.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%0.0%10.0%-/+5.5%5.0%אחר 

 102.3%99.0%סה”כ 

 7.9%מזומן 

6%13.0%25.0%-/+20.0%19.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - נדל"ן, קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



    38 2019ט  רו פי מתנח שו דת ב ו א צ מת הך לי ר דמ 

 

  

 

 

 

 

 

  

ומ לה מסלול לבני 60

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

23.2%22.0%+/-6%16.0%28.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חוב ממשלתי 
)כולל ממשלות זרות(  

אג”ח ממשלתי כללי 5%20.0%30.0%-/+28.6%25.0%

אשראי סחיר ולא 
סחיר )כולל אג"ח 
והלוואות בישראל 

ובחו"ל(  

43.5%42.0%+/-6%36.0%48.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%0.0%10.0%-/+5.0%5.0%אחר 

 100.3%94.0%סה”כ 

 6.9%מזומן 

6%6.0%18.0%-/+14.3%12.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - נדל"ן, קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



     39 2019ט  רו פי מתנח ש ודת ב ו אצ מ ת הך לי רדמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

מסלול למקבלי קצבה 

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

18.7%17.0%+/-6%11.0%23.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חוב ממשלתי 
)כולל ממשלות זרות(  

אג”ח ממשלתי כללי 5%27.0%37.0%-/+34.1%32.0%

אשראי סחיר ולא 
סחיר )כולל אג"ח 
והלוואות בישראל 

ובחו"ל(  

43.2%42.0%+/-6%36.0%48.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

 5%0.0%10.0%-/+4.8%5.0%אחר 

 100.8%96.0%סה”כ 

 5.1%מזומן 

6%0.0%12.0%-/+8.0%6.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר - נדל"ן, קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



    40 2019ט  רו פי מתנח שו דת ב ו א צ מת הך לי ר דמ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

מניות מגדל מסלול כללי  ד 65%

שיעור אפיק השקעה
חשיפה ליום  
31.12.2019

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת  

2020

טווח  
סטייה

גבולות שיעור  
החשיפה הצפויה 

מדדי יחוס 

מקסימוםמינימום 

חשיפה למניות סחיר  
ולא סחיר 

61.7%58.0%+/-6%52.0%64.0%MSCI All Countries - 70% 

מדד תל אביב125 - 30%

חוב ממשלתי 
)כולל ממשלות זרות(  

אג”ח ממשלתי כללי 5%9.0%19.0%-/+14.4%14.0%

אשראי סחיר ולא 
סחיר )כולל אג"ח 
והלוואות בישראל 

ובחו"ל(  

21.7%24.0%+/-6%18.0%30.0%Bloomberg Barclay's 

Global High Yield 

Total Return 

Index (LG30) - 25% 

Bloomberg Barclay's 

Global Aggregate 

Corporate Total Return 

Index (LGCP) - 25% 

אג״ח קונצרני כללי  - 50%

מדד מק״מ  5%0.0%10.0%-/+1.0%5.0%אחר 

 98.8%101.0%סה”כ 

 19.6%מזומן 

6%19.0%31.0%-/+25.7%25.0%חשיפה למט"ח 

הגדרות  

אחר- נדל"ן, קרנות גידור ונאמנות אחרות, קרנות השקעה, סחורות 



    41 2019ט  רו פ י מתנח ש ו דת ב ואצ מ ת הך לי רדמ 

 
 

 

 

מדיניות השק ות 2020

קוד  מסלול השקעה
מסלול

מדדי יחוס מדיניות השקעה  

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים 185מסלול הלכה 
מסוגים שונים בכפו  להוראות הדין 

ובכפו  לכללי ההלכה היהודית בלבד. 
ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה 

ובאחריותה הבלעדית של ועדת 
ההשקעות והחברה המנהלת תהיה  

חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים.
במסלול זה השאת התשואה במסלול 
מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות  

לכללי ההלכה היהודית. 

26%MSCI AC 

ת”א 13%125

מדד אג”ח ממשלתי כללי  19%

מדד אג”ח קונצרני כללי  28%

10%Bloomberg Barclays Global 

HY index 50%, Bloomberg 

Barclays Global Corporate 

index 50% 

מדד מק”מ 4%

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ 76מסלול מניות  
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ  ובחו"ל, 

מנכסי המסלול. ולא יעלה על120% 75%-
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות
השקעה במישרין, בנגזרים ,בתעודות סל 

,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
יתרת הנכסים תושקע בכפו  להוראות 
הדין, ובכפו  לשיקול דעתה של ועדת  

ההשקעות 

70%MSCI AC 

ת”א 30%125
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נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים 
שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר 
ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה  

120% ולא יעלה על 75%שלא יפחת מ-
 חשיפה לנכסים כאמור מנכסי המסלול.

תושג באמצעות השקעה במישרין,
בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות 

או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים 
תושקע בכפו  להוראות הדין, ובכפו   
לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות 

מדיניות השק ות 2020

קוד  מסלול השקעה
מסלול

מדדי יחוס מדיניות השקעה  

 866034%MSCI ACמסלול חו”ל 

34%Bloomberg Barclays All 

Maturity US Government 

Index 

16%Bloomberg Barclays 

Global HY index 

16%Bloomberg Barclays 

Global Corporate index

מסלול אג”ח  
ממשלת ישראל 

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של 68
ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא 

מנכסי  ולא יעלה על120% יפחת מ- 75%
המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג
באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, 

בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות 
השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפו  

להוראות הדין, ובכפו  לשיקול דעתה של  
ועדת ההשקעות 

אג”ח ממשלתי כללי  100%
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נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים 
הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, 

מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות 
ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות,  

 ולא 75%בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-
 מנכסי המסלול. נכסי 120%יעלה על 

המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים
לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו 
עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור 

תושג באמצעות השקעה במישרין, 
בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות 

או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים 
תושקע בכפו  להוראות הדין, ובכפו   
לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

מדיניות השק ות 2020

קוד  מסלול השקעה
מסלול

מדדי יחוס מדיניות השקעה  

מסלול מגדל 
שקלי טווח קצר 

מדד מק”מ 1955100%

מגדל מסלול  
אג”ח 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים 8659
הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות 

ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות 
שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות,  

בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%
מנכסי המסלול.  ולא יעלה על 120%

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות
השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות 

סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
יתרת הנכסים תושקע בכפו  להוראות 
הדין, ובכפו  לשיקול דעתה של ועדת  

ההשקעות. 

אג"ח ממשלתי כללי  40%

אג"ח קונצרני כללי  41%

15%Bloomberg Barclays Global 

HY index 50%, Bloomberg 

Barclays Global Corporate 

index 50% 

מדד מק”מ  4%
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מדיניות השק ות 2020

קוד  מסלול השקעה
מסלול

מדדי יחוסמדיניות השקעה  

מסלול אג”ח עד 
מניות  10% 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים:  69
אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, 
ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות 

לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח 
של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות 
אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור

ולא יעלה על120% שלא יפחת מ- 75%
מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה

בשיעור שלא יעלה על 10%. חשיפה לנכסים
כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה 
במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, 
בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות 

השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח 
ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של 

ועדת ההשקעות ובכפו  לכל דין. 

 אג"ח ממשלתי כללי 35%

 אג"ח קונצרני כללי 38%

14%Bloomberg Barclays Global 
HY index 50%, Bloomberg 
Barclays Global Corporate 

index 50% 

6%MSCI AC 

ת”א 3%125

מדד מק”מ 4%

מגדל מסלול 
אג”ח עד 25%

במניות 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים:  74
אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, 
ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות 
לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח 

של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות 
אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור 

ולא יעלה על120% שלא יפחת מ-75%
מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה

מנכסי המסלול. בשיעור שלא יעלה על 25%
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן 

באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות 
השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות 

נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה 
לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה 

על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות 
ובכפו  לכל דין. 

15%MSCI AC 

ת”א 7%125

אג"ח ממשלתי כללי  32%

אג"ח קונצרני כללי  29%

13%Bloomberg Barclays Global 
HY index 50%, Bloomberg 
Barclays Global Corporate 

index 50% 

מדד מק”מ  4%
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מגדל חברה לביטוח בע"מ
 או במרכז שירות לקוחות migdal.co.ilמידע נוסף ניתן למצוא אצל סוכן הביטוח שלך, באתר  
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	תוסילופה לכל זכרמ יתנש חוד - 'א קלח

	12
	 קלח הז זכרמ ךרובע םינותנ ללכמ .תוסילופה ןתינ תוארל טוריפ רוקמל םינותנה םידומעב םיאבה ,וירחא םיטרפמה עדימ לכל תסילופ .דרפנב ןתינ תוארל דומעב הז  הלבטבא
	 תא זוכיר ךינותנ םיישיאה יפכ םימייקש ,ונתרבחב ןכו  הלבטבב
	תא טוריפ תוסילופה רשא תוללכנ עדימב טרופמה .ךשמהב אנא אדוו  יכ .םינוכנ ולא םינותנ

	1
	'א הלבט
	חטובמל םיישיא םינותנ זוכיר -

	 חטובמל םיישיא םינותנ זוכיר חטובמה םש תוהז תדועת רפסמ הדיל ךיראת יתחפשמ בצמ חטובמה ןימ ראוד חולשמל תבותכ ינורטקלא ראוד תבותכ
	2
	'א הלבט
	*הרבחב חטובמל תומייקה תוסילופה יטרפ זוכיר -

	Table
	TR
	 *הרבחב חטובמל תומייקה תוסילופה יטרפ זוכיר

	הסילופ סוטטס
	הסילופ סוטטס
	הסילופ גוס
	הסילופ םש
	 הסילופ רפסמ

	-----
	-----
	-

	---------------ץבוקל רושיק
	-
	-
	-

	 הסילופה יאנת

	TR
	ץבוקל רושיק
	 חטובמה י״ע םימותחה םיכמסמ

	TR
	ץבוקל רושיק
	 םויל ןוכנ חוטיב יטרפ ףדXX31.12. 

	-----
	-----
	-

	---------------ץבוקל רושיק
	-
	-
	-

	 הסילופה יאנת

	TR
	ץבוקל רושיק
	 חטובמה י״ע םימותחה םיכמסמ

	TR
	ץבוקל רושיק
	 םויל ןוכנ חוטיב יטרפ ףדXX31.12. 


	3
	'א הלבט
	הרבחב חטובמה לש תוסילופה לכמ םייופצ םימולשת -

	 הרבחב חטובמה לש תוסילופה לכמ םייופצ םימולשת הסילופ הבצקהתישדוחה  ךל היופצה*ליגל  רכשחטובמה םדקמ הבצק  חטבומ***ליגל םדקמ אל הבצק  חטבומליגל תרתי םיפסכה םידעוימה דחהכישמלתימעפ דח םוכס ימעפ  הרקמב**תוומ דח םוכס  ימעפהרקמב הבצק תישדוח לש הרקמב  רשוכ ןדבואהדובע רורחש םולשתמ תודקפה הסילופל לש הרקמב  רשוכ ןדבואהדובע זוחא לכ ךסמ תודקפהה םלושש תנשב רובע חווידה  תשיכריחוטיב יוסיכ תרתי םיפסכה  הסילופבהנשה ףוסב
	.2 
	  ׳ב הלבטב הלבטה יגשומל רבסה האר

	4
	א הלבט
	הרבחב חטובמה לש תוסילופה לכב רבטצמה ןוכסיחה תרתי -

	xxxx.31.12 -ל הרבחב חטובמה לש תוסילופה לכב רבטצמה ןוכסיחה תרתי םיפסכה דועיי םילומגת םייוציפ טרפ כ״הס ןוה הבצקכ״הס
	 :ןוה - םיפסכה דועיי
	 :ןוה - םיפסכה דועיי

	31.12.2007
	 תרתי ןוכסיחה רבטצמה ןיגב תודקפה ועצובש תפוקל חוטיב תינוה דע  םויל
	 וא תסילופל טרפ תינוה יפל .ןיינעה שגדוי יכ רבודמ בושיחב הריבצ דבלב ינפל יוכינ ,תוסנק ,םיסימ וא תובוח םיצבורה לע  הסילופה.הכישמה דעומב ובשוחי רשא

	 :הבצק - םיפסכה דועיי
	 :הבצק - םיפסכה דועיי

	 תרתי ןוכסיחה רבטצמה ןיגב תודקפה ועצובש תפוקל חוטיב הבצקל וא תסילופל טרפ תיתבצק יפל .ןיינעה שגדוי יכ רבודמ בושיחב הריבצ דבלב ינפל יוכינ ,תוסנק ,םיסימ וא תובוח םיצבורה לע הסילופה רשא  ובשוחי .הכישמה דעומב
	 תרתי ןוכסיחה רבטצמה ןיגב תודקפה ועצובש תפוקל חוטיב הבצקל וא תסילופל טרפ תיתבצק יפל .ןיינעה שגדוי יכ רבודמ בושיחב הריבצ דבלב ינפל יוכינ ,תוסנק ,םיסימ וא תובוח םיצבורה לע הסילופה רשא  ובשוחי .הכישמה דעומב

	5xxxx
	א הלבט
	תנשב חטובמה לש תוסילופה לכל תודקפה טוריפ -

	xxxx תנשב חטובמה לש תוסילופה לכל תודקפה טוריפ םשקיסעמ  דעומהדקפה רובע  שדוח תרוכשמ חטובמקיסעמ  תודקפה כ"הסהסילופל ביכרמםילומגת ןדבא  רשוכ הדובעתונוש  ביכרמםילומגת  ביכרמםייוציפ ןדבא  רשוכ הדובע תונושכ"הס:הנשה םות רחאל ודקפוהשXXXX תנש ןיגב תודקפה טוריפ
	.3 
	 ׳ב הלבטל תחתמ וז הלבטל רבסה האר

	6
	א הלבט
	חטובמה י״ע וחקלנש תואוולהה יטרפ זוכיר -

	חטובמה ידי לע וחקלנש תואוולהה יטרפ זוכיר  רפסמ האוולהה האוולהה ינותנהאוולהה יאנת  ירפסמתוסילופה דעומ  תלבקהאוולהה םוכס  האוולההירוקמה ךס םירזחה תנשב  ח״ע חודההאוולהה תרתי ךס בוחה תכרעושמה  ףוסל ןוכנחודה תנש בוחה תרתי לולכ( רוגיפב בוחהתרתיבתכרעושמה ׳סמ םישדוח  ורתונשםולשתל  יאנתהדמצה  רועישתיביר  גוסתיביר דעומ םויס  רזחה האוולהה כ״הס

	 ןוכסיח ביכרמ תוללוכה םייח חוטיב תוסילופמ תחא לכ יבגל טרופמ יתנש חוד - 'ב קלח
	 ןוכסיח ביכרמ תוללוכה םייח חוטיב תוסילופמ תחא לכ יבגל טרופמ יתנש חוד - 'ב קלח
	 ןוכסיח ביכרמ תוללוכה םייח חוטיב תוסילופמ תחא לכ יבגל טרופמ יתנש חוד - 'ב קלח

	1
	ב הלבט
	הסילופב חטובמל םינותנ זוכיר -

	 הסילופה םש הסילופה רפסמ חטובמ דמעמ חוטיבה תפוקת תליחת חוטיבה תפוקת םות הסילופב ןוכסיחה יפסכ אלמ תכישמל תואכזה דעומ ןורחאה קיסעמה םש הסילופה סוטטס תודקפהה תדמצה ןפוא רובצה ןוכסיחה יפסכ םילהונמ וב העקשהה לולסמ "ףידע" גוסמ הסילופב ןוכסיחה זוחא
	 :םללכבו הסילופה ינותנ טוריפ גצומ וז הלבטב :חטובמ דמעמ
	 :םללכבו הסילופה ינותנ טוריפ גצומ וז הלבטב :חטובמ דמעמ

	 טרפ ,יאמצע ,ריכש
	 טרפ ,יאמצע ,ריכש

	הסילופב ןוכסיחה יפסכ אלמ תכישמל תואכזה דעומ
	הסילופב ןוכסיחה יפסכ אלמ תכישמל תואכזה דעומ

	 ךיראתה ובש יאכז חטובמה הנושארל ךושמל תא ןוכסיחה רבטצמה ,ואולמב ןיב הבצקכ ןיבו ,ןוהכ םאתהב תוארוהל .ןידה תאז ילבמ איבהל ןובשחב יאנת תואכז םידחוימ םיפסונ םיעובקה תוארוהב ןידה םמייקתהבש ןתינ ךושמל תא םיפסכה םאולמב וא םקלחב ינפל דעומה .רומאה תוינכתב ןניאש תופופכ תונקתל סמ הסנכה ןתינ ךושמל תא םיפסכה לכב תע לעו ןכ ןיוצי יכ םיפסכה .םיליזנ הכישמ רומאכ עצבתת יוכינב  ,תוסנק .הסילופה לע םיצבורה תובוחו ,םיסימ
	 ךיראתה ובש יאכז חטובמה הנושארל ךושמל תא ןוכסיחה רבטצמה ,ואולמב ןיב הבצקכ ןיבו ,ןוהכ םאתהב תוארוהל .ןידה תאז ילבמ איבהל ןובשחב יאנת תואכז םידחוימ םיפסונ םיעובקה תוארוהב ןידה םמייקתהבש ןתינ ךושמל תא םיפסכה םאולמב וא םקלחב ינפל דעומה .רומאה תוינכתב ןניאש תופופכ תונקתל סמ הסנכה ןתינ ךושמל תא םיפסכה לכב תע לעו ןכ ןיוצי יכ םיפסכה .םיליזנ הכישמ רומאכ עצבתת יוכינב  ,תוסנק .הסילופה לע םיצבורה תובוחו ,םיסימ

	 :הסילופה סוטטס
	 :הסילופה סוטטס

	 ימעפ דח םולשתב המלוש וא ףטוש תמלושמה הסילופ - הליעפ הסילופ רתוי תמלושמ הנניאו ףטושה םולשתה קספוה הב רשא הסילופ - תקלוסמ הסילופ חווידה תנש ךלהמב הלטוב רשא הסילופ - תלטובמ הסילופ
	 ימעפ דח םולשתב המלוש וא ףטוש תמלושמה הסילופ - הליעפ הסילופ רתוי תמלושמ הנניאו ףטושה םולשתה קספוה הב רשא הסילופ - תקלוסמ הסילופ חווידה תנש ךלהמב הלטוב רשא הסילופ - תלטובמ הסילופ

	 :תודקפהה תדמצה ןפוא
	 :תודקפהה תדמצה ןפוא

	.הרקת אלל רקוי תפסות דומצ ,ישדוח דדמ דומצ :ןוגכ הימרפה תדמצה גוס ועמשמ
	.הרקת אלל רקוי תפסות דומצ ,ישדוח דדמ דומצ :ןוגכ הימרפה תדמצה גוס ועמשמ

	  :"ףידע" גוסמ הסילופב ןוכסיחה זוחא
	  :"ףידע" גוסמ הסילופב ןוכסיחה זוחא

	 .הסילופ םרוג יוכינב ,ידוסיה חוטיבל הימרפה כ"הס ךותמ ,חווידה תנש ךלהמב ןוכסיחל הימרפה זוחא
	 .הסילופ םרוג יוכינב ,ידוסיה חוטיבל הימרפה כ"הס ךותמ ,חווידה תנש ךלהמב ןוכסיחל הימרפה זוחא

	2
	'ב הלבט
	הסילופב בטומל וא חטובמל םייופצ םימולשת -

	הסילופב בטומל וא חטובמל םייופצ םימולשת .2.ב ח"שב םוכס*___ ליגב חטובמל היופצ הבצק - הבצקל תינכתב  תימעפ דח הכישמל רבטצמה ןוכסיחה תרתי - ןוהל תינכתב **תוומ הרקמב ימעפ דח םוכס הדובע רשוכ ןדבא לש הרקמב תישדוח הבצק הדובע רשוכ ןדבוא לש הרקמב הסילופל תודקפה םולשתמ רורחש _____ הרקמב חוטיב םוכס
	.ותומ הרקמב בטומה וא ,הסילופה ןמ לבקל חטובמה יופצש םימוכסה טוריפ גצומ וז הלבטב
	.ותומ הרקמב בטומה וא ,הסילופה ןמ לבקל חטובמה יופצש םימוכסה טוריפ גצומ וז הלבטב

	 :חטובמל היופצ הבצק
	 :חטובמל היופצ הבצק

	 ןדמוא
	 ןדמוא
	 הבצקה יופצה חטובמל םותב ,הפוקת ססבתהב לע הרתיה ןוכסיחל הבצקל הסילופבש ןוכנ  דעומל:תואבה תוחנהל םאתהב חווידה

	4%
	Figure
	 הרתיל הרובצה דעומל חווידה ףסוותת תיביר השחמהל  רועישב
	 יוכינב ימד לוהינ רועישב עובקה הסילופב אלל( תוחנה ונתינש תופוקתל .)תובוצק רשאכ הסילופה תיטנוולרה איה הסילופ  תחיטבמ .הסילופב חטובמל תפקזנ רשא תיבירה ףסוותת האושת

	P
	Figure
	חווידה דעומ רחאל הסילופל תופסונ תודקפה ןובשחב וחקליי אל

	0%
	Figure
	  היהי חווידה דעוממ ןכרצל םיריחמה דדמ

	L
	LI
	Figure
	 דעומ
	 דעומ

	 תלחתה תלבק הבצקה היהי םות תפוקת חוטיבה םאתהב עובקל יאנתב ,הסילופה םאו רבע חטובמה תא ליג םות תפוקת ,חוטיבה יפל וליג דעומב .חווידה תוסילופב ןהב אל עבקנ םות תפוקת חוטיב ךרעי בושיחה יפל ליג השירפ הבוח עובקה ,קוחב םאו רבע חטובמה תא ליג השירפה עובקה ,קוחב  יפל.חווידה דעומב וליג
	 תלחתה תלבק הבצקה היהי םות תפוקת חוטיבה םאתהב עובקל יאנתב ,הסילופה םאו רבע חטובמה תא ליג םות תפוקת ,חוטיבה יפל וליג דעומב .חווידה תוסילופב ןהב אל עבקנ םות תפוקת חוטיב ךרעי בושיחה יפל ליג השירפ הבוח עובקה ,קוחב םאו רבע חטובמה תא ליג השירפה עובקה ,קוחב  יפל.חווידה דעומב וליג


	LI
	Figure
	 םדקמ
	 םדקמ

	 הבצקה היהי םדקמה לולסמבש הבצקה רדגומה הסילופב וא תינכתב ךשמהה הבצקל לולסמכ תרירב ,לדחמ םיאתמה וליגל לש חטובמה דעומב תלחתה תלבק .הבצקה םא אל םייק הסילופב וא תינכתב ,ךשמה םדקמ ,הבצק השעי בושיחה לע יפ םדקמ הבצק וניאש חטבומ ינפמ םייוניש  תלחותב.חווידה דעומב הרבחה ידי לע קוושמה ,לדחמה תרירב לולסמב רדגומה ,םייח
	 הבצקה היהי םדקמה לולסמבש הבצקה רדגומה הסילופב וא תינכתב ךשמהה הבצקל לולסמכ תרירב ,לדחמ םיאתמה וליגל לש חטובמה דעומב תלחתה תלבק .הבצקה םא אל םייק הסילופב וא תינכתב ,ךשמה םדקמ ,הבצק השעי בושיחה לע יפ םדקמ הבצק וניאש חטבומ ינפמ םייוניש  תלחותב.חווידה דעומב הרבחה ידי לע קוושמה ,לדחמה תרירב לולסמב רדגומה ,םייח



	P
	Figure
	 תוסילופב
	 הלמג תויסאלק גצות הבצקה יפל הלמג תקלוסמ ןוכנ דעומל ,חווידה רשא םלושת  םותב.חוטיבה תפוקת

	 :תימעפ דח הכישמל םידעוימה םיפסכה תרתי
	 :תימעפ דח הכישמל םידעוימה םיפסכה תרתי

	31.1.2007
	  םויל דע תינוה חוטיב תפוקל ועצובש תודקפה ןיגב רבטצמה ןוכסיחה תרתי
	 .תינוה טרפ תסילופל וא ,

	 :תוומ הרקמב ימעפ דח םוכס
	 :תוומ הרקמב ימעפ דח םוכס

	 םוכס חוטיבה רשא םלושי םיבטומל הרקמב תומ .חטובמה םוכס הז ללוכ םג תא תרתי םיפסכה  הרובצה.חווידה דעומל ןוכנ הסילופב
	 םוכס חוטיבה רשא םלושי םיבטומל הרקמב תומ .חטובמה םוכס הז ללוכ םג תא תרתי םיפסכה  הרובצה.חווידה דעומל ןוכנ הסילופב

	 :הדובע רשוכ ןדבוא לש הרקמב תישדוח הבצק
	 :הדובע רשוכ ןדבוא לש הרקמב תישדוח הבצק

	 םוכס יוציפה ישדוח ןוכנ דעומל ,חווידה רשא םלושי חטובמל שכרש יוסיכ יוציפל ישדוח ןדבאב רשוכ  ,הדובעהסילופה יאנת יפ לע רשואתש העיבת ןיגב
	 םוכס יוציפה ישדוח ןוכנ דעומל ,חווידה רשא םלושי חטובמל שכרש יוסיכ יוציפל ישדוח ןדבאב רשוכ  ,הדובעהסילופה יאנת יפ לע רשואתש העיבת ןיגב

	 :הדובע רשוכ ןדבוא לש הרקמב הסילופל תודקפה םולשתמ רורחש
	 :הדובע רשוכ ןדבוא לש הרקמב הסילופל תודקפה םולשתמ רורחש

	 הדשב הז גצוי םאב אל/םייק םייק יוסיכ ררחשמה תא חטובמה םולשתמ ימד חוטיבה ,הסילופל הרקמב  לש.הרבחה ידי לע רשואתש העיבת ןיגב ,הדובע רשוכ ןדבוא
	 הדשב הז גצוי םאב אל/םייק םייק יוסיכ ררחשמה תא חטובמה םולשתמ ימד חוטיבה ,הסילופל הרקמב  לש.הרבחה ידי לע רשואתש העיבת ןיגב ,הדובע רשוכ ןדבוא

	  :הרקמב חוטיב םוכס
	  :הרקמב חוטיב םוכס

	 .חטובמה ידי לע ושכרנש לככ םיפסונ םייוסיכל חוטיבה ימוכס תגוצת
	 .חטובמה ידי לע ושכרנש לככ םיפסונ םייוסיכל חוטיבה ימוכס תגוצת

	3
	ב הלבט
	הסילופל םיפסכ תודקפה טוריפ -

	xxxxתנשב הסילופל םיפסכ תודקפה טוריפ .3.ב  םשקיסעמ  דעומהדקפה  שדוח רובעתרוכשמ  ביכרמםילומגת תרוכשמה הסיסב לעש  ודקפוהםיפסכה  רשוכ ןדבא הדובע חטובמקיסעמ כ"הס  תודקפההסילופלתונוש  ביכרמםילומגת  ביכרמםייוציפ ןדבא  רשוכ הדובע תונושכ"הס:הנשה םות רחאל ודקפוהשXXXX תנש ןיגב תודקפה טוריפ
	הנשה ךלהמב הסילופל עצובש תודקפהה טוריפ גצומ וז הלבטב טוריפ תרוכשמה ליבקמב טוריפל יביכרמ םולשתה רשפאמ ךל בוקעל רחא תרוכשמה הניגב  תורזגנ תודקפהה .ךלש חוטיבה תפוקל ףיצרו ישדוח ןפואב ןאולמב תורבוע תודקפהה יכ אדוולו ,ךלש חוטיבה תפוקל
	הנשה ךלהמב הסילופל עצובש תודקפהה טוריפ גצומ וז הלבטב טוריפ תרוכשמה ליבקמב טוריפל יביכרמ םולשתה רשפאמ ךל בוקעל רחא תרוכשמה הניגב  תורזגנ תודקפהה .ךלש חוטיבה תפוקל ףיצרו ישדוח ןפואב ןאולמב תורבוע תודקפהה יכ אדוולו ,ךלש חוטיבה תפוקל

	4
	  'ב הלבט
	הסילופב םיפסכ תורתיו תועונת -

	הסילופב םיפסכ תורתיו תועונת4.ב חטובמ קיסעמכ"הס ביכרמםילומגת  רשוכ ןדבא הדובעתונוש  ביכרמםילומגת  ביכרמםייוציפ ןדבא  רשוכ הדובעתונוש  רבטצמה ןוכסיחה תרתי31.12.XXXX-ל הריגס תרתיל תומאתה תמדוק הנשל  תנכדועמ רבטצמה ןוכסיחה תרתי31.12.XXXX-ל  הסילופל םיפסכ תודקפה הסילופל תרבעהש םיפסכ הסילופהמ תרבעהש םיפסכ הסילופהמ תכשמש םיפסכ/תכשמש םיפסכ לע הכישמ תוסנק הסילופהמ תרבעה לולסמ תרבעה ימד  לוהינ תואצוה יוכינב םידספה/םיחוור תועקשה*וז הנשב ובגנש לוהינ ימד  ימד םולשת ןיגב לוהינ ימד רזחה קיסעמה י״ע הקילס_________ תולע31.12.XXXX - ל רבטצמה ןוכסיחה תרתי -ל הכישמל רבטצמה ןוכסיחה תרתי)ןוידפ ךרע(31.12.xx
	חווידה תנש ךלהמב הב ולחש תועונתהו ,הסילופל הריגסהו החיתפה תרתי טוריפ גצומ וז הלבטב
	חווידה תנש ךלהמב הב ולחש תועונתהו ,הסילופל הריגסהו החיתפה תרתי טוריפ גצומ וז הלבטב

	  :רבטצמה ןוכסיחה תרתי
	  :רבטצמה ןוכסיחה תרתי

	תמדוקה חווידה תנש תריגסב החוודש יפכ הריגסה תרתי
	תמדוקה חווידה תנש תריגסב החוודש יפכ הריגסה תרתי

	  :תמדוק הנשל הריגס תרתיל תומאתה
	  :תמדוק הנשל הריגס תרתיל תומאתה

	 החיתפה תרתי לע םיעיפשמו חווידה תנשל תיביטקאורטר ועצובש תולועפמ םיעבונ רשא םימוכס
	 החיתפה תרתי לע םיעיפשמו חווידה תנשל תיביטקאורטר ועצובש תולועפמ םיעבונ רשא םימוכס

	 -
	  סנקקוליס/הכישמ
	תוסילופב רשא ןהב רדגומ סנק ןיגב קוליס/הכישמ יאנתב ,הסילופה גצוי סנקה רשא .חווידה תנש ךלהמב ועצובש קוליס/הכישמ ןיגב ,ןוכסיחה תרתימ לעופב הכונ

	: -1( )4 8 )10 .2
	 םידספה/םיחוור יוכינב תואצוה  לוהינתועקשה
	 םיחוורה רשא ופקזנ הסילופל הפוקתב ,תחוודמה םיכרעב ,םיפטוש ינפל יוכינ ימד .לוהינ ףיעסב הז תואצוה" לוהינ "תועקשה
	ךס לכ תואצוהה תורישיה יפל םיפיעס  םינטק
	ע )( ד
	(-ו
	ע )( ד
	 הנקתל
	 א תונקתל חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ תופוק( תואצוה()למג

	.2008 
	  - ח"סשתה ,)תואקסע עוצב לשב תורישי

	5 
	וז הנשב ובגנש לוהינ ימדב הלבטב םיטרופמש יפכ וז הנשב ובגנש לוהינה ימד ךס :

	:
	תולע
	 תולע לכ דחא ןמ םייוסיכה םייחוטבה .ושכרנש טוריפ לע תוהמ יוסיכה ןתינ אוצמל קרפב  טוריפםייח חוטיב תוינכתל

	:
	 תרתי  ןוכסיחהרבטצמה
	 ךס תריבצ ןוכסיחה םותב תנש .חווידה הרתי וז הגיצמ תא ןוכסיחה הקולחב םינייפאמל םינושה ,םייוציפ( )םילומגת ללוכ ,םיחוור אלל תובשחתה יטביהב יוסימ תוסנקו הכישמ  םייטנוולרה.ןוידפ תעב

	:
	 תרתי ןוכסיחה רבטצמה הכישמל  ךרע()ןוידפ
	 ךס ןוכסיחה רבצנש הכישמל רחאל( יוכינ סנק ,ןוידפ םא )םייק ןוכנ דעומל ח"ודה םאתהב גוסל הסילופה ינפל( יוכינ סמ וא/ו תובוח םיצבורה לע ,הסילופה  םאב.)םנשי

	 חוטיבב םילהנמ והז םוכסה רבצנש הכישמל הרקמב לש תביזע .הדובעה טרופמה יפל ויביכרמ םינושה  :ןוגכ
	 חוטיבב םילהנמ והז םוכסה רבצנש הכישמל הרקמב לש תביזע .הדובעה טרופמה יפל ויביכרמ םינושה  :ןוגכ

	1.1991 ,12.2003
	.)םייק םא ,םדוקו יחכונ קיסעממ( םייוציפ יפסכו ,קיסעמו דבוע לש םילומגת יפסכ :הרעה תוסילופב רשא וקווש ןיב  םינשה
	 דעו
	 העבק תושר םיסימה החסונ ןיינעל בושיח סמה לע יפסכ םייוציפה דעומב תביזע .הדובע ךכיפל תוסילופב תורומאה ועבקנ יאנתב הסילופה ןפוא בושיח ךרע  םייוציפה ןוידפהכישמל.םייוציפה תרתי ךסמ הנוש לבקתמה ךרעהש ךכ ,

	 -3 ,2005 ,2017-10-522017
	 רזחה ימד לוהינ ןיגב םולשת ימד הקילס  י״עקיסעמה
	גצומ םוכס התחפהה רזחוהש ןובשחל חטובמה בקע זוזיק תלמע םרוג לעפתמ םאתהב  ףיעסל
	)ב( קוחל חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ ,ץועיי( קוויש תכרעמו הקילס  .)םיינויסנפ-ה״סשתה
	 םאתהבו תוארוהל רזוח םינכוס םיצעויו ׳סמ
	  םוימ
	  ילויב
	 .״ינויסנפ רצומ לועפתל םיללכ״ וניינעש ,

	5
	'ב הלבט
	חווידה תנש ךלהמב הסילופהמ לעופב ובגנש לוהינ ימד זוכיר -

	לעופב ובגנש לוהינ ימד זוכיר .5.בXXXX תנש ךלהמב הסילופהמלוהינהימדזוחא םינכדועמה.31.12  -ל ןוכנXXXX םות  תפוקתהחנהה ימד זוחא  אלל לוהינהחנה עצוממ לוהינה ימד )םיזוחאב( ללכמ ובגנש םיחטובמה  תינכת התואב תנשב חוטיבXXXX ח"שב םיזוחאב  ןוכסיחהמ לוהינ ימדרבטצמה  םיעובק לוהינ ימדרבטצמה ןוכסיחהמ םינתשמ לוהינ ימד רבטצמה ןוכסיחהמ  הדקפהמ לוהינ ימדתפטוש להנמל לוהינ ימד  לוהינב הפוקב םיקית ישיא םירחא לוהינ ימדומלושש לוהינ ימד ךס ןיגב לוהינ ימד רזחה  הקילס ימד םולשתקיסעמה י״ע
	 הלבטב וז גצומ טוריפ םימוכסה םירועישהו לש ימד לוהינה ןוכסיחהמ ,רבטצמה ימד לוהינ הימרפמ ימדו לוהינ םירחא ימד( לוהינ ,ןובשח םרוג .)הסילופ תרזעב הלבט וז לכות םג תוושהל ןיב רועיש ימד לוהינה  ובגנש.הסילופ גוס ותוא ושכרש םיחטובמה ללכמ ובגנש לוהינה ימד לש עצוממה רועישה ןיבל ךלש הסילופהמ
	 הלבטב וז גצומ טוריפ םימוכסה םירועישהו לש ימד לוהינה ןוכסיחהמ ,רבטצמה ימד לוהינ הימרפמ ימדו לוהינ םירחא ימד( לוהינ ,ןובשח םרוג .)הסילופ תרזעב הלבט וז לכות םג תוושהל ןיב רועיש ימד לוהינה  ובגנש.הסילופ גוס ותוא ושכרש םיחטובמה ללכמ ובגנש לוהינה ימד לש עצוממה רועישה ןיבל ךלש הסילופהמ

	 :*רבטצמה ןוכסיחהמ םיעובק לוהינ ימד
	 :*רבטצמה ןוכסיחהמ םיעובק לוהינ ימד

	 םימוכס רשא ובגנ לעופב י"ע הרבחה רובעב לוהינ ןוכסיחה רבטצמה ךלהמב תנש ,חווידה לע יפ זוחא  עובקה .הסילופה יאנתב
	 םימוכס רשא ובגנ לעופב י"ע הרבחה רובעב לוהינ ןוכסיחה רבטצמה ךלהמב תנש ,חווידה לע יפ זוחא  עובקה .הסילופה יאנתב

	 :*רבטצמה ןוכסיחהמ םינתשמ לוהינ ימד
	 :*רבטצמה ןוכסיחהמ םינתשמ לוהינ ימד

	 םימוכס רשא ובגנ לעופב י"ע הרבחה רובעב לוהינ ןוכסיחה רבטצמה ךלהמב תנש ,חווידה לע יפ רועיש  בוקנ.הסילופה יאנתל םאתהב ,םיחוורה ןמ
	 םימוכס רשא ובגנ לעופב י"ע הרבחה רובעב לוהינ ןוכסיחה רבטצמה ךלהמב תנש ,חווידה לע יפ רועיש  בוקנ.הסילופה יאנתל םאתהב ,םיחוורה ןמ

	  :תפטוש הדקפהמ לוהינ ימד
	  :תפטוש הדקפהמ לוהינ ימד

	תפטושה הדקפההמ הרבחה י"ע לעופב וכונ רשא םימוכס
	תפטושה הדקפההמ הרבחה י"ע לעופב וכונ רשא םימוכס

	  :םינכדועמה לוהינה ימד זוחא
	  :םינכדועמה לוהינה ימד זוחא

	חווידה דעומל ןוכנ הסילופב עובקה לוהינה ימד זוחא
	חווידה דעומל ןוכנ הסילופב עובקה לוהינה ימד זוחא

	 :תינכתה התואב םיחטובמש םיחטובמה ללכמ חווידה תנשב ובגנש )םיזוחאב( לוהינ ימד עצוממ
	 :תינכתה התואב םיחטובמש םיחטובמה ללכמ חווידה תנשב ובגנש )םיזוחאב( לוהינ ימד עצוממ

	 ןותנ יכרצל ,האוושה שי םישל בל יכ תינכתב הבש םייק ןונגנמ ימד לוהינ ,םידרוי ןותנ הז וניא חקול  ןובשחב.תינכתב ההז קתוו
	 ןותנ יכרצל ,האוושה שי םישל בל יכ תינכתב הבש םייק ןונגנמ ימד לוהינ ,םידרוי ןותנ הז וניא חקול  ןובשחב.תינכתב ההז קתוו

	 :םירחא לוהינ ימד
	 :םירחא לוהינ ימד

	-
	 ימד לוהינ ,ןובשח םרוג  הסילופ
	םוכס הכונמה הדקפההמ הסילופל שמשמו יוסיכל תואצוהה ןיגב לוהינה.הסילופב ףטושה לופיטהו

	  :החנהה תפוקת םות
	  :החנהה תפוקת םות

	.חודה תנש ךלהמב הנתינש לוהינה ימדב החנהה תפוקת םות דעומ
	.חודה תנש ךלהמב הנתינש לוהינה ימדב החנהה תפוקת םות דעומ

	  :החנה אלל לוהינ ימד זוחא
	  :החנה אלל לוהינ ימד זוחא

	.החנה אלל לוהינ ימד רועיש
	.החנה אלל לוהינ ימד רועיש

	 :קיסעמה י״ע הקילס ימד םולשת ןיגב לוהינ ימד רזחה
	 :קיסעמה י״ע הקילס ימד םולשת ןיגב לוהינ ימד רזחה

	3 ,20052017-10-522017
	 גצומ םוכס התחפהה רזחוהש ןובשחל חטובמה בקע זוזיק תלמע םרוג לעפתמ םאתהב  ףיעסל
	)ב( קוחל חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ ,ץועיי( קוויש תכרעמו הקילס  .)םיינויסנפ-ה״סשתה
	 םאתהבו תוארוהל  ׳סמ םיצעויו םינכוס רזוח
	 םוימ ,
	ילויב 
	 .״ינויסנפ רצומ לועפתל םיללכ״ וניינעש ,

	6
	'ב הלבט
	העקשה ילולסמ יפל חוטיב תסילופב םינותנה טוריפ -

	העקשה ילולסמ יפל חוטיב תסילופב םינותנה טוריפ .6.ב  דוקלולסמה תרתי ןוכסיחה  רבטצמה1.1.15  תודקפה*וטנ תורבעה םיפסכ לולסמל תפוקמ  למגתרחא תורבעה םיפסכ לולסמל םילולסממ  םירחאהסילופב תורבעה םיפסכ לולסמהמ תפוקל  למגתרחא תורבעה םיפסכ םילולסמל  םירחאהסילופב  תוכישמםיפסכ תוסנק לע תכישמ םיפסכ ימדו  תרבעהלולסמ  /םיחוור**םידספה ךס  ימדלוהינ רזחה ימד ןיגב לוהינ םולשת ימד הקילס  י״עקיסעמה תרתי  ןוכסיחה רבטצמה31.12.xxxx  לולסמ____  לולסמ____  לולסמ____  כ״הס
	 חווידה תנש ךלהמב ןוכסחה תריבצ יפסכ ולהונ םהב םילולסמה טוריפ גצומ וז הלבטב
	 חווידה תנש ךלהמב ןוכסחה תריבצ יפסכ ולהונ םהב םילולסמה טוריפ גצומ וז הלבטב

	 .דחא העקשה לולסממ רתוי רחבנ רשאכ םינושה םילולסמב ןוכסחה תריבצ ךס תא תמכסמ הלבטה םייחוטיבה םייוסיכה תולע יוכינ רחאל הסילופל םיפסכ תודקפה* .לוהינ ימד יוכינ אללו תועקשה לוהינ תואצוה יוכינב חודה תנש ךלהמב וגשוהש תואושת**
	 .דחא העקשה לולסממ רתוי רחבנ רשאכ םינושה םילולסמב ןוכסחה תריבצ ךס תא תמכסמ הלבטה םייחוטיבה םייוסיכה תולע יוכינ רחאל הסילופל םיפסכ תודקפה* .לוהינ ימד יוכינ אללו תועקשה לוהינ תואצוה יוכינב חודה תנש ךלהמב וגשוהש תואושת**

	7
	'ב הלבט
	ןוה יחוור יוסימב המרופרל םאתהב םימוכסה טוריפ -

	ןוה יחוור יוסימב המרופרל םאתהב םימוכס טוריפ .7.ב הדומצ ןוכסיח ןרק םיילאר םיחוורכ"הס דע ודקפוהש תודקפה ןיגב הרתי30.11.2002 םויל םוימ לחה רבצנש םוכסה ךס1.12.2002 כ"הס
	 הלבטב וז גצומ טוריפ םימוכסה םיבייחה סמב יחוור ןוה םיחוור( )םיילאיר ןוכנ דעומל .חווידה סמ יחוור ןוה  הכוני
	 הלבטב וז גצומ טוריפ םימוכסה םיבייחה סמב יחוור ןוה םיחוור( )םיילאיר ןוכנ דעומל .חווידה סמ יחוור ןוה  הכוני

	131.12.2002 21.1.2002 
	 .הכישמה דעומש םינותנל םאתהבו הכישמ תעב :אבה טוריפה יפל ,דבלב למג תופוקכ תורשואמ ןניאש תוסילופ רובע גצות וז הלבט
	 םויל דע ודקפוהש תודקפה ןיגב הרתי .
	)םיחוורו תודקפה( 
	 םוימ לחה רבצנש םוכסה לכ ךס .
	)םיילאיר םיחוורו הדמצה ישרפה ,תודקפה( 

	רוקמב הכונש סמה ךס .8.בםיחוורמXXXX תנשב סמב םיבייח םיילאירךלש ץעוי/ןכוסה יטרפ .9.ב ץעוי/ןכוסה םש תורשקתה יטרפ

	 לוהינ ימדו תואצוה ,תואושת :העקשהה ילולסמ לע םייללכ םיטרפ זוכיר - 'ג קלח
	 לוהינ ימדו תואצוה ,תואושת :העקשהה ילולסמ לע םייללכ םיטרפ זוכיר - 'ג קלח
	 לוהינ ימדו תואצוה ,תואושת :העקשהה ילולסמ לע םייללכ םיטרפ זוכיר - 'ג קלח

	1
	'ג הלבט
	חווידה תנשב העקשהה ילולסמב םיסכנה לע הגשוהש האושתה -

	______ תנשב העקשהה ילולסמב םיסכנה לע הגשוהש האושתה1.ג 'ט ןרק'י ןרק  'י ןרק השדחה _____ לולסמ _____ לולסמ _____ לולסמדדמה תיילע רועיש  האושתה רועיש*וטורב האושת רועיש וטורב רבטצמ5 לש הפוקתב**םינש
	:1.1 31.12 555
	 רועיש  האושתהוטורב
	 האושתה הגשוהש תנשב ,חודה םיחנומב ,םייתנש רחאל יוכינ תואצוה לוהינ ,תועקשהה ינפלו יוכינ ימד לוהינ ,ןוכסיחהמ לכב דחא ילולסממ העקשהה םהב תועקשומ תורתי ןוכסיחה .תוסילופב דדמ הז ףקשמ תא יעוציב קית תועקשהה ךלהמב הנשה ןובשחב אלש ומלוש ורובעב  תוימרפ.הנשה התואב תוכישמ ונממ ועצוב אלו  :דדמה תיילע רועיש-המ לחה עודיה ןכרצל םיריחמה דדמ
	-ל דעו חודה תנשב
	הנש התואב רועיש האושת רבטצמ וטורב הפוקתב  לש
	:םינש רועיש האושתה הגישהש הרבחה לולסמב העקשהה  לש הפוקתב
	-מ תוחפ םייק לולסמה םא ,תונורחאה םינשה
	.הז הדש גצוי אל םינש 

	2
	'ג הלבט
	םיעצוממ לוהינ ימדו תועקשה לוהינל תואצוה -

	______ תנשב םיעצוממ לוהינ ימדו תועקשה לוהינל תואצוה2.ג 'ט ןרק'י ןרק  'י ןרק השדחה _____ לולסמ _____ לולסמ_____ לולסמ  לוהינ ימד רועישהדקפהמ  לוהינ ימד רועישןוכסיחמ  לוהינ ימד רועישןוכסיחהמ םיעובק  לוהינ ימד רועישןוכסיחמ םינתשמ  תואצוה רועישתועקשה לוהינל רועיש :הזמ  לוהינל תואצוההינוציח
	  :הדקפהמ לוהינ ימד רועיש
	  :הדקפהמ לוהינ ימד רועיש

	.תוסילופב חטובמל םימייקה םילולסמהמ דחא לכב עצוממב ובגנש הדקפהמ לוהינה ימד רועיש
	.תוסילופב חטובמל םימייקה םילולסמהמ דחא לכב עצוממב ובגנש הדקפהמ לוהינה ימד רועיש

	 :ןוכסיחמ לוהינ ימד רועיש
	 :ןוכסיחמ לוהינ ימד רועיש

	1.1.2004
	 רועיש ימד לוהינה ןוכסיחהמ ובגנש עצוממב לכב דחא םילולסמהמ םימייקה חטובמל .תוסילופב יבגל תוסילופ וקוושש  ינפל-ה
	 םוקמב הרוש וז ףלחות יתשב :תורוש ימד| לוהינ םיעובק ״ןוכסיחמ  ימד״-ו״ןוכסיחמ םינתשמ לוהינ

	1( )4 8 )102
	 :תועקשה לוהינל תואצוה רועיש רועיש תואצוהה לוהינל קית תועקשהה לכל דחא ילולסממ העקשה ובשוחי טרופמכ :ןלהל ךס לכ תואצוהה תורישיה יפל םיפיעס  םינטק
	ע )( ד
	(-ו
	ע )( ד
	  הנקתל
	.א. תונקתל חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ

	2008 
	  - ח״סשתה )תואקסע עוציב לשב תורישי תואצוה( )למג תופוק(
	:לש עצוממ יקלח 

	-
	-
	-
	ךס לכ יוושה ךרעושמה לש יסכנ לולסמ העקשהה םותש תנש םיפסכה הפלחש הנש(  תירדנלאק)תמדוק
	ךס לכ יוושה ךרעושמה לש יסכנ לולסמ העקשהה םותש תנש םיפסכה הפלחש הנש(  תירדנלאק)תמדוק


	 -
	 -
	ךס לכ יוושה ךרעושמה לש יסכנ לולסמ העקשהה םותש תנש םיפסכה לש תנש חודה הנש( תירדנלאק )חודה תנש לש :לש עצוממ יקלח ,םיפסכה תנש ךלהמב רשואש שדח העקשה לולסמ יבגלושואש דעומהמ ףלחש ןועברה םותל לולסמה ותוא יסכנ לש ךרעושמה יוושה לכ ךס -
	ךס לכ יוושה ךרעושמה לש יסכנ לולסמ העקשהה םותש תנש םיפסכה לש תנש חודה הנש( תירדנלאק )חודה תנש לש :לש עצוממ יקלח ,םיפסכה תנש ךלהמב רשואש שדח העקשה לולסמ יבגלושואש דעומהמ ףלחש ןועברה םותל לולסמה ותוא יסכנ לש ךרעושמה יוושה לכ ךס -
	ר



	-
	-
	ךס לכ יוושה ךרעושמה לש יסכנ לולסמ העקשהה םותב תנש םיפסכה לש תנש חודה הנש( תירדנלאק)חודה תנש לש
	ךס לכ יוושה ךרעושמה לש יסכנ לולסמ העקשהה םותב תנש םיפסכה לש תנש חודה הנש( תירדנלאק)חודה תנש לש



	 :ינוציח לוהינל תואצוהה רועיש
	 :ינוציח לוהינל תואצוהה רועיש

	 רועיש תואצוהה לוהינל ינוציח םתרדגהכ תונקתב חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ תופוק( )למג תואצוה( תורישי
	 רועיש תואצוהה לוהינל ינוציח םתרדגהכ תונקתב חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ תופוק( )למג תואצוה( תורישי

	2008 
	  - ח״סשתה )תואקסע עוציב לשב


	סמ רושיא
	סמ רושיא
	סמ רושיא

	20192017 
	 רושיא
	 סמה ןיגב תודקפהה רשא ודקפוה תוסילופל  תנשב
	 גצוי הנבמב רשא עבקנ לע ידי הנוממה  לע.ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש  תנש ןיגב השעית תרכומ הבצקל הכזמ הבצק ןיב תודקפהה תקולח
	:ןמקלדכ הנוממה תויחנה יפ לע 

	7% 
	Figure
	 -ב לפכומ עצוממ רכש לע תולועה חווידה תנשב ריכש תודקפה
	.תרכומ הבצקל הדקפהכ ובשחי 

	3 )2()3
	Figure
	תודקפה
	 קיסעמה תנשב חווידה תולועה לע םוכס הרקתה התרדגהכ  ףיעסב
	ה(
	תרכומ תדוקפל

	19617.5% 
	  - א"כשתה )שדח חסונ( הסנכה סמ
	 -ב לפכומ אוהשכ 
	.תרכומ הבצקל הדקפהכ ובשחי 

	16.5%47 )1()1
	Figure
	תודקפה
	 תימע יאמצע תולועה  לע
	 םיימעפמ הסנכה הכזמ התרדגהכ  ףיעסב
	()א(
	 תדוקפל .תרכומ הבצקל הדקפהכ ובשחי הסנכה סמ

	P
	Figure
	 .הכזמ הבצקל הדקפהכ בשחית הבצקל תודקפהה תרתי

	 סמ רושיא הדקפהה גוס ח"שב םולשתה וא הדקפהה םוכס הכזמ הבצקל תרכומ הבצקל םינוכיס חוטיבל135/180  יאמצע תימע - הבצקל הדקפה045/086  ריכש תימע - הבצקל הדקפה249/248  דבלב קיסעמ - הבצקל הדקפה036/081  םייח חוטיבל הימרפ112/113 206/207  הדובע רשוכ ןדבא חוטיבל הימרפ240/140  םיריאש תבצק חוטיבל הימרפ כ"הס

	ןוה תרהצה רושיא
	ןוה תרהצה רושיא
	ןוה תרהצה רושיא
	ןוה תרהצה רושיא

	2012
	 .ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש לע הנוממה ידי לע עבקנ רשא הנבמב גצוי ןוהה תרהצה רושיא
	 רושיא הז לולכי תא תודקפהה תוילנימונה רשא ודקפוה תוסילופל לש חטובמה לחה  תנשב
	  .ךליאו.הרבחה ידרשמל תונפל ןמזומ הז דעומל תומדוקה תודקפה ןיגב ןוה תרהצה רושיא שקבי רשא חטובמ


	20122017 
	Figure
	 תקולח תודקפהה הבצקל הכזמ הבצקו תרכומ לחה  תנשמ
	 ללוכ עצובת םאתהב  םיללכלרשא  תנשב סמה רושיא תקפה רובעב ורדגוה
	.ליעל םיטרופמה 

	L
	L
	LI
	Figure
	הדקפה
	הדקפה

	 -
	 ןובשחל שדח
	םיגצומ םינותנ יפל ךרע םיפסכה דעומב תרבעה םיפסכה ןובשחל  שדחהביכרמבו דבלב דבועה


	LI
	Figure
	ינוה ןוכסיח תוללוכה טרפ תוסילופל תודקפה לולכת ןוהל הדקפה


	LI
	Figure
	 רושיא
	 רושיא

	 תרהצה ןוהה רומאה ליעל גצומ אלל זוזיק תוכישמ לעו ןכ וגצוי ינותנ תוכישמ םידוינו  לככ ועצובש .דרפנב ,ולא םינשב
	 תרהצה ןוהה רומאה ליעל גצומ אלל זוזיק תוכישמ לעו ןכ וגצוי ינותנ תוכישמ םידוינו  לככ ועצובש .דרפנב ,ולא םינשב



	P
	Figure
	.חווידה תנש ינפל ולטובש תוסילופ ןיגב םינותנ וגצוי אל .חווידב תופתתשמה תוסילופ ןיגב קר וגצוי םינותנה

	xxxx סמה תנש רובע םייח חוטיב תסילופל חטובמה תודקפה לע סמ רושיא דבוע קיסעמ כ"הס שדח ןובשחב הדקפה הכזמ הבצקל הדקפה תרכומ הבצקל הדקפה ןוהל הדקפה כ"הס
	 םייחוטיב םיגשומ רבסה
	(Activities of Daily Living) ADL
	(Activities of Daily Living) ADL
	(Activities of Daily Living) ADL
	 תולועפ תוימוימוי :ןניהש םוקל ,בכשלו שבלתהל ,טשפתהלו ץחרתהל ,חלגתהלו לוכאל ,תותשלו טולשל  לע .ידועיס בצמ תרדגה ךרוצל תונחבנ רשא ,תודיינ ,םירגוסה
	 תולועפ תוימוימוי :ןניהש םוקל ,בכשלו שבלתהל ,טשפתהלו ץחרתהל ,חלגתהלו לוכאל ,תותשלו טולשל  לע .ידועיס בצמ תרדגה ךרוצל תונחבנ רשא ,תודיינ ,םירגוסה

	/
	/
	בונסו
	מאלסו

	 םוכס ,יבישחת יבויח וא ,ילילש רשא ףקזיי ידמ שדוח תוכזל וא תבוחל ,הסילופה יפל ,ןינעה  םאתהבתואצותל תעקשה יפסכ תוימרפה קושב ,ןוהה יפ-לע לולסמ העקשה עבקנש יאנתב הסילופ תפתתשמ  יחוורב קית .תועקשה
	 םוכס ,יבישחת יבויח וא ,ילילש רשא ףקזיי ידמ שדוח תוכזל וא תבוחל ,הסילופה יפל ,ןינעה  םאתהבתואצותל תעקשה יפסכ תוימרפה קושב ,ןוהה יפ-לע לולסמ העקשה עבקנש יאנתב הסילופ תפתתשמ  יחוורב קית .תועקשה

	ביט חומחל תוקשתו
	ביט חומחל תוקשתו

	 חוטיב קינעמה חטובמל יוציפ יפסכ הרקמב לש יוליג הלחמ השק ךותמ תמישר תולחמה  תורדגומה .הסילופב
	 חוטיב קינעמה חטובמל יוציפ יפסכ הרקמב לש יוליג הלחמ השק ךותמ תמישר תולחמה  תורדגומה .הסילופב

	יבטוחסיעויד
	יבטוחסיעויד

	 חוטיב קינעמה יוציפ ישדוח חטובמל יוצמה בצמב ידועיס חטובמ( וניאש לגוסמ עצבל תוחוכב ומצע קלח תולועפמ םוי-םויה וא חטובמ שושת ,שפנ םתרדגהכ ,)הסילופב םלושמה הפוקתל לש רפסמ םינש וא  לכל .חוטיבה תשיכר תעב חטובמה ידי-לע עבקנש יפכ ,חטובמה ייח ךשמ
	 חוטיב קינעמה יוציפ ישדוח חטובמל יוצמה בצמב ידועיס חטובמ( וניאש לגוסמ עצבל תוחוכב ומצע קלח תולועפמ םוי-םויה וא חטובמ שושת ,שפנ םתרדגהכ ,)הסילופב םלושמה הפוקתל לש רפסמ םינש וא  לכל .חוטיבה תשיכר תעב חטובמה ידי-לע עבקנש יפכ ,חטובמה ייח ךשמ


	גיכ לניסג / היב ליטוחי
	גיכ לניסג / היב ליטוחי
	גיכ לניסג / היב ליטוחי

	6
	 ליג חטובמה דעומב תלחתה ,חוטיבה עבקיי יפל םוי ותדלוה בורקה רתויב םויל תליחת חוטיבה אוהו בשוחי  ,תומלש םינשב
	.המלש הנש חטובמה ליגל ופיסוי הלעמו םישדוח 

	יגלתביע ה
	יגלתביע ה

	 .חוטיב ילומגתל העיבת תשגה דעומב חטובמה ליג
	 .חוטיב ילומגתל העיבת תשגה דעומב חטובמה ליג


	) 
	) 
	דמנ ייהומ להחיסכומה ןצטב( רקבועיו םמשתנים

	 .הסילופב רבטצמה ןוכסיחהמ הרבחה י"ע םיכונמה םימוכס
	 .הסילופב רבטצמה ןוכסיחהמ הרבחה י"ע םיכונמה םימוכס


	) 
	) 
	דמנ ייהוא לחרי( םדמנ ייהוח לשבוג ,ןורפ םוילסהג ,ורג םבייה

	 .הסילופב ףטושה לופיטהו לוהינה ןיגב תואצוהה יוסיכל שמשמו הסילופל הימרפהמ הכונמה םוכס
	 .הסילופב ףטושה לופיטהו לוהינה ןיגב תואצוהה יוסיכל שמשמו הסילופל הימרפהמ הכונמה םוכס

	דמ יינהו לפמרמי ה
	דמ יינהו לפמרמי ה

	 .תפטושה הימרפהמ הרבחה י"ע םיכונמה םימוכס
	 .תפטושה הימרפהמ הרבחה י"ע םיכונמה םימוכס

	חהר הגרפואית
	חהר הגרפואית

	 הלבגמ יוסיכל יחוטיבה ,הסילופב תנתינה בקע בצמ יאופר /םדוק םייק האר( )ןלהל לש ,חטובמה  ףסונב .הסילופב תובוקנה )םייללכ םיגירח( תולבגמל
	 הלבגמ יוסיכל יחוטיבה ,הסילופב תנתינה בקע בצמ יאופר /םדוק םייק האר( )ןלהל לש ,חטובמה  ףסונב .הסילופב תובוקנה )םייללכ םיגירח( תולבגמל

	חוח קזוה הביטו ח
	חוח קזוה הביטו ח

	1981 
	-א"משתה ,חוטיבה הזוח קוח
	.חוטיבה הזוחב םייללכ םיאנת ןכו חטובמל חטבמה ןיב םיסחיה תא רידסמה 

	יתרה תבונומה סצטבר
	יתרה תבונומה סצטבר

	 הרתי תיבישחת לש ,םיסונובה רשא תפקזנ תוכזל הסילופה וא התבוחל הסילופב תפתתשמ ,םיחוורב הניאו  .םמולשת תעב הסילופה יפ-לע ועיגיש םימוכסל תערגנ וא תפסוותמ אלא הקולחל תדמוע
	 הרתי תיבישחת לש ,םיסונובה רשא תפקזנ תוכזל הסילופה וא התבוחל הסילופב תפתתשמ ,םיחוורב הניאו  .םמולשת תעב הסילופה יפ-לע ועיגיש םימוכסל תערגנ וא תפסוותמ אלא הקולחל תדמוע


	מר בצפואק יודק / םיים
	מר בצפואק יודק / םיים
	מר בצפואק יודק / םיים

	 ובצמ יתואירבה לש חטובמה יפכ היהש תסינכב יוסיכה יחוטיבה ,ףקותל תוברל ,העפות ,םומ תואצות  ,הנואת .חוטיבה תלחתה דעומ ינפל חטובמה לצא םימייק ויהש היתואצות וא הלחמ
	 ובצמ יתואירבה לש חטובמה יפכ היהש תסינכב יוסיכה יחוטיבה ,ףקותל תוברל ,העפות ,םומ תואצות  ,הנואת .חוטיבה תלחתה דעומ ינפל חטובמה לצא םימייק ויהש היתואצות וא הלחמ

	מקר הבהיטוח
	מקר הבהיטוח

	 ערואמה רדגומכ הסילופב :ןוגכ( הרקמ ,תוומ ,חותינ ,דועיס תוכנ ,'וכו יפל )ןיינעה רשא ותושחרתה הכזמ  תא .חוטיבה ילומגת תלבקב ,ןיינעה יפל ,חטובמה וא בטומה
	 ערואמה רדגומכ הסילופב :ןוגכ( הרקמ ,תוומ ,חותינ ,דועיס תוכנ ,'וכו יפל )ןיינעה רשא ותושחרתה הכזמ  תא .חוטיבה ילומגת תלבקב ,ןיינעה יפל ,חטובמה וא בטומה

	פסנחהוני
	פסנחהוני

	)1.1.2000-31.12.2007 
	 דועי יקלח וא אלמ הרטמל תינוה לש תויוכזה תינכותב הבצקה הסילופב יטנוולר( תוימרפל ומלושש  ןיב

	נספבצק ח ה
	נספבצק ח ה

	 .הסילופב תינוה תינכותב תויוכזה לש הבצק תרטמל אלמ וא יקלח דועי
	 .הסילופב תינוה תינכותב תויוכזה לש הבצק תרטמל אלמ וא יקלח דועי

	סוגהצמד ה
	סוגהצמד ה

	 .הסילופה יאנת יפל םיחוורב ףתתשמ וא רלודל ,דדמל :חוטיבה ילומגתו חוטיבה ימד לש הדמצה גוס
	 .הסילופה יאנת יפל םיחוורב ףתתשמ וא רלודל ,דדמל :חוטיבה ילומגתו חוטיבה ימד לש הדמצה גוס

	סכוםביטחו
	סכוםביטחו

	 םוכס ילומגת חוטיבה שיש ומלשל תורקב הרקמ חוטיבה טרופמכ יאנתב הסילופה תוברל( לכב קרפ  וא/ו .חוטיבה יטרפ ףדב טרופמכ וא/ו )הסילופל חפסנ
	 םוכס ילומגת חוטיבה שיש ומלשל תורקב הרקמ חוטיבה טרופמכ יאנתב הסילופה תוברל( לכב קרפ  וא/ו .חוטיבה יטרפ ףדב טרופמכ וא/ו )הסילופל חפסנ

	סכוב םיטומ חירבי
	סכוב םיטומ חירבי

	 םוכס ילומגת חוטיבה יברימה שיש ומלשל תורקב הרקמ ,חוטיבה טרופמכ יאנתב הסילופה תוברל( לכב  .חוטיבה יטרפ ףדב טרופמכ וא/ו )הסילופל חפסנ וא/ו קרפ
	 םוכס ילומגת חוטיבה יברימה שיש ומלשל תורקב הרקמ ,חוטיבה טרופמכ יאנתב הסילופה תוברל( לכב  .חוטיבה יטרפ ףדב טרופמכ וא/ו )הסילופל חפסנ וא/ו קרפ

	סכוםביט חולמקרהמ תוו
	סכוםביט חולמקרהמ תוו

	 .חוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה תומ רחאל בטומל םלושיש םוכסה
	 .חוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה תומ רחאל בטומל םלושיש םוכסה

	ער ךסמו קל
	ער ךסמו קל

	 .תוימרפה םולשת תקספה לש הרקמב חוטיבה םוכס
	 .תוימרפה םולשת תקספה לש הרקמב חוטיבה םוכס


	) 
	) 
	פוילסמ הוקפא( תמסולקת

	 .קספוה הניגב תוימרפה םולשתש דועיס תסילופ וא ןוכסיח ביכרמ םע הסילופ
	 .קספוה הניגב תוימרפה םולשתש דועיס תסילופ וא ןוכסיח ביכרמ םע הסילופ

	פוילסמ השתתפב תורוחת ייה קהשקעות
	פוילסמ השתתפב תורוחת ייה קהשקעות

	 תסילופ חוטיב םייח וא דועיס הבש םוכס ןוכסיחה וא םוכס חוטיבה םינתשמ םאתהב תואצותל  תעקשה .הסילופה יאנתב עבקנש העקשה לולסמ יפ-לע ,ןוהה קושב םיפסכה
	 תסילופ חוטיב םייח וא דועיס הבש םוכס ןוכסיחה וא םוכס חוטיבה םינתשמ םאתהב תואצותל  תעקשה .הסילופה יאנתב עבקנש העקשה לולסמ יפ-לע ,ןוהה קושב םיפסכה

	פיוצ י
	פיוצ י

	 .חוטיבה הרקמ תורקב םלשת חוטיבה תרבחש םכסומו עובק םוכס
	 .חוטיבה הרקמ תורקב םלשת חוטיבה תרבחש םכסומו עובק םוכס

	פמריה
	פמריה

	 הדקפהה תיתפוקתה שיש םלשל תרבחל חוטיבה רובעב יוסיכה ,יחוטיבה ביכרמ ןוכסיחה הסילופב תואצוהו  .הסילופה יאנת יפ לע ,הלוהינל הרבחה
	 הדקפהה תיתפוקתה שיש םלשל תרבחל חוטיבה רובעב יוסיכה ,יחוטיבה ביכרמ ןוכסיחה הסילופב תואצוהו  .הסילופה יאנת יפ לע ,הלוהינל הרבחה

	פרמי השמהנת
	פרמי השמהנת

	510 
	 הימרפ חטובמהש םלשמ תשיכרל ,חוטיב רשא הרועיש הנתשמ ידימ הפוקת ךרדב( ללכ ידימ  ,הנש
	א ו
	 .הסילופה יאנתב טרופמכ )םינש


	פרמי הבקוע ה
	פרמי הבקוע ה
	פרמי הבקוע ה

	 .חוטיבה תפוקת לכ ךשמב עובק ראשנ הרועיש רשא ,חוטיב תשיכרל םלשמ חטובמהש הימרפ
	 .חוטיבה תפוקת לכ ךשמב עובק ראשנ הרועיש רשא ,חוטיב תשיכרל םלשמ חטובמהש הימרפ

	קופב תיטוח
	קופב תיטוח

	42 .)1964 
	 תפוק למג תלהנתמה ידיב חטבמ הרשואש יפל  הנקת
	 תונקתל סמ הסנכה םיללכ( רושיאל לוהינלו תופוק ד"כשת - למג


	ותספח תיותמיר / תפואי ת
	ותספח תיותמיר / תפואי ת
	ותספח תיותמיר / תפואי ת

	 .חטובמה לש םייק / םדוק יאופר בצמ בקע הימרפל תפסות
	 .חטובמה לש םייק / םדוק יאופר בצמ בקע הימרפל תפסות

	תחזיבצק תצ הפויל המבוטח
	תחזיבצק תצ הפויל המבוטח

	4%*. 
	 תיזחת הבצקה תישדוחה היופצה חטובמל ןוכסיחהמ רבטצמה ,הבצקל לע סיסב םימולשתה ולבקתהש דע דעומ ,ח"ודה תפסותב תיבירה ,תחטבומה רשאכ הסילופה תיטנוולרה איה הסילופ תחיטבמ ,האושת תפסותבו תיביר השחמהל  רועישב
	 יוכינב ימד לוהינ רשאכ הסילופה תיטנוולרה איה הסילופ הניאש תחיטבמ .האושת תיזחת הבצקה היופצה הבשוח םותל תפוקת חוטיבה וא ליגל השירפה יפל( ךומנה )*םהינבמ יפל םדקמ הבצקה לולסמב הבצקה רדגומה לולסמכ תרירב  .לדחמ
	 תוסילופב גוסמ ,"הלמג"חוטיבה תפוקת םותל הבשוח תיזחת


	קתופ תכאשר ה
	קתופ תכאשר ה
	קתופ תכאשר ה

	()
	תקופהרצופהאשרקר המויסב היהי חטובמה וא( )בטומה יאכז ילומגתל חוטיבה רחאל תורק הרקמ  .חוטיבההמבוטח
	אוהמוטב
	לאיהיה יאכז ילומגתל חוטיב םהשלכ ןיגב הרקמ חוטיב עראש ינפל םות  תפוקת .הרשכאה

	קתופתביטוח
	קתופתביטוח

	 הפוקתה הליחתמה םויב תליחת הפקות לש ,הסילופה יפכ עיפומש ףדב יטרפ ,חוטיבה דעו םותל  תפוקת .הסילופל םאתהב חטובמה וא הרבחה ידי-לע הסילופה וא חוטיבה
	 הפוקתה הליחתמה םויב תליחת הפקות לש ,הסילופה יפכ עיפומש ףדב יטרפ ,חוטיבה דעו םותל  תפוקת .הסילופל םאתהב חטובמה וא הרבחה ידי-לע הסילופה וא חוטיבה


	תקופמה תתנה
	תקופמה תתנה
	תקופמה תתנה

	 הפוקת הפוצר הליחתמה דימ רחאל תורק הרקמ חוטיבה רשאו הניגב ןיא חטובמה יאכז םולשתל ,והשלכ  .המויס רחאל קר אלא
	 הפוקת הפוצר הליחתמה דימ רחאל תורק הרקמ חוטיבה רשאו הניגב ןיא חטובמה יאכז םולשתל ,והשלכ  .המויס רחאל קר אלא

	תקופת תשלות םגמוה ילביטו ח
	תקופת תשלות םגמוה ילביטו ח

	 .הסילופה יאנת יפ-לע ,הרבחהמ חוטיב ילומגתל חטובמה יאכז הב הפוקת
	 .הסילופה יאנת יפ-לע ,הרבחהמ חוטיב ילומגתל חטובמה יאכז הב הפוקת

	תשונ האומיילנת
	תשונ האומיילנת

	 חוורה ללוכה לע העקשהה בשוחמה םיזוחאב ךסמ ,העקשהה אוהשכ וניא איבמ ןובשחב תא  היצלפניאה .העקשהה תפוקתב
	 חוורה ללוכה לע העקשהה בשוחמה םיזוחאב ךסמ ,העקשהה אוהשכ וניא איבמ ןובשחב תא  היצלפניאה .העקשהה תפוקתב



	הרהבות
	הרהבות
	הרהבות
	הרהבות

	.11996
	 םאתהב תונקתל חוקיפה לע יקסע חוטיב םיאנת( יזוחב ,)חוטיב  ז"נשתה
	 ןלהל( ,)תונקתה ,ןהלש ןזאמה תנש םותמ םישדוח השולש ךות ,ןהיחטובמל חולשל תוביוחמ לארשיב חוטיבה תורבח  .המייתסנש הנשל ןובשחו ןיד

	.2 .3 
	 יבגל תוסילופ חוטיב ,םייח וננוצרב בסהל תא תמושת ךבל ךכל לכש םימוכסה םיבוקנה תעדוהב בצמ .קוח יפ-לע שרדנכ סמ הכוני םהמו וטורב םה חוטיב
	תלבקל עדימ לע תוינכתה תושדחה לש לדגמ תמאתהלו יוסיכה יחוטיבה ךל ינבלו ,ךתחפשמ ץלמומ .לדגמב ךלש חוטיבה ןכוסל תע לכב תונפל


	םייח חוטיב תוינכות טוריפ

	 אתנכשמל םייח חוטיב
	 אתנכשמל םייח חוטיב
	 אתנכשמל םייח חוטיב
	 אתנכשמל םייח חוטיב

	 חוטיב הרקמל תוומ .דבלב הרקמב תריטפ חטובמה ךלהמב תפוקת ,חוטיבה םלושי םוכס חוטיבה יפכ  היהיש .םיבטומל םלושת היהת םא הרתיה .האוולה בוח יוסיכל ,רזוח יתלבה בטומל ,חטובמה תומב
	 חוטיב הרקמל תוומ .דבלב הרקמב תריטפ חטובמה ךלהמב תפוקת ,חוטיבה םלושי םוכס חוטיבה יפכ  היהיש .םיבטומל םלושת היהת םא הרתיה .האוולה בוח יוסיכל ,רזוח יתלבה בטומל ,חטובמה תומב

	הלמג
	הלמג

	 תינכות חוטיב החיטבמה םולשת הלמג תישדוח לכל וייח לש ,חטובמה לחה ליגמ עבקנש שארמ אלו  תוחפ .הסילופה יאנתב םיעצומה םילולסמל םאתהב ודי-לע עבקנש םימולשת רפסממ
	 תינכות חוטיב החיטבמה םולשת הלמג תישדוח לכל וייח לש ,חטובמה לחה ליגמ עבקנש שארמ אלו  תוחפ .הסילופה יאנתב םיעצומה םילולסמל םאתהב ודי-לע עבקנש םימולשת רפסממ


	)עובק ןוערפ ןמזל חוטיב( ק"פז
	)עובק ןוערפ ןמזל חוטיב( ק"פז
	)עובק ןוערפ ןמזל חוטיב( ק"פז

	 םוכס חוטיבה םלושי םותב תפוקת ,חוטיבה םא חטובמה היהי זא .םייחב תומב חטובמה ךשמב  תפוקת .חוטיבה תפוקת םותב םלושי חוטיבה םוכסו הימרפה םולשת קספוי ,חוטיבה
	 םוכס חוטיבה םלושי םותב תפוקת ,חוטיבה םא חטובמה היהי זא .םייחב תומב חטובמה ךשמב  תפוקת .חוטיבה תפוקת םותב םלושי חוטיבה םוכסו הימרפה םולשת קספוי ,חוטיבה

	רוהט ןוכסיח וא ןוכסיח
	רוהט ןוכסיח וא ןוכסיח

	 םוכס חוטיבה םלושי םותב תפוקת ,חוטיבה םא חטובמה היהי זא .םייחב תומב חטובמה ךשמב תפוקת ,חוטיבה םלשת הרבחה בטומל תא םוכס ןוכסיחה ,רבצנש ונייהד תא תוימרפה ומלושש תפסותב  הדמצה .ןיינעה יפל ,הסילופה יאנת יפ-לע ,העקשה יחוור וא תיבירו
	 םוכס חוטיבה םלושי םותב תפוקת ,חוטיבה םא חטובמה היהי זא .םייחב תומב חטובמה ךשמב תפוקת ,חוטיבה םלשת הרבחה בטומל תא םוכס ןוכסיחה ,רבצנש ונייהד תא תוימרפה ומלושש תפסותב  הדמצה .ןיינעה יפל ,הסילופה יאנת יפ-לע ,העקשה יחוור וא תיבירו

	אפרמ תכושח הלחמל יוסיכ
	אפרמ תכושח הלחמל יוסיכ

	 תינכותה החיטבמ םולשת תיצחמ םוכסמ חוטיבה הרקמל תוומ םא חטובמה הלח הלחמב תכושח אפרמ העמשמכ( תינכותב .)חוטיבה רחאל םולשת םוכסה ,ל"נה ןטקוי םוכס חוטיבה הרקמל תוומ  םוכסב .םלושש
	 תינכותה החיטבמ םולשת תיצחמ םוכסמ חוטיבה הרקמל תוומ םא חטובמה הלח הלחמב תכושח אפרמ העמשמכ( תינכותב .)חוטיבה רחאל םולשת םוכסה ,ל"נה ןטקוי םוכס חוטיבה הרקמל תוומ  םוכסב .םלושש

	םייחה לכ
	םייחה לכ

	.95 
	 תינכותה תבלשמ ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ םוכס חוטיבה םלושי בטומל רחאל תומ ,חטובמה וא םותב  ליג דע תכשמנה חוטיבה תפוקת


	)החפשמל הסנכה( ל"גמ
	)החפשמל הסנכה( ל"גמ
	)החפשמל הסנכה( ל"גמ

	 חוטיב הרקמל תוומ ,דבלב אלל ביכרמ .ןוכסיח הרקמב תומ חטובמה םלושי םיבטומל םולשת ישדוח  לחה .הסילופב הרדגוהש יפכ בטומל םולשתה תפוקת םות דעומ דעו חטובמה תוממ
	 חוטיב הרקמל תוומ ,דבלב אלל ביכרמ .ןוכסיח הרקמב תומ חטובמה םלושי םיבטומל םולשת ישדוח  לחה .הסילופב הרדגוהש יפכ בטומל םולשתה תפוקת םות דעומ דעו חטובמה תוממ


	 הנואתמ תוומ
	 הנואתמ תוומ
	 הנואתמ תוומ

	 .הז חוטיבב התרדגהכ הנואת בקע חטובמה תומ הרקמב םלושי חוטיבה םוכס
	 .הז חוטיבב התרדגהכ הנואת בקע חטובמה תומ הרקמב םלושי חוטיבה םוכס


	ןוכסיחו םייח חוטיב - רפשמ / סונוב + רפשמ / ברועמ
	ןוכסיחו םייח חוטיב - רפשמ / סונוב + רפשמ / ברועמ
	ןוכסיחו םייח חוטיב - רפשמ / סונוב + רפשמ / ברועמ

	 תינכותה תבלשמ ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ םוכס חוטיבה םלושי בטומל רחאל תומ חטובמה ךשמב תפוקת .חוטיבה ייחב ,חטובמה םותב תפוקת ,חוטיבה םלושי חטובמל םוכס חוטיבה וא ךרע ,ןוידפה  הובגה .םהיניבמ
	 תינכותה תבלשמ ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ םוכס חוטיבה םלושי בטומל רחאל תומ חטובמה ךשמב תפוקת .חוטיבה ייחב ,חטובמה םותב תפוקת ,חוטיבה םלושי חטובמל םוכס חוטיבה וא ךרע ,ןוידפה  הובגה .םהיניבמ


	קוסיע לכב תטלחומ תוכנ / )הליגר( תטלחומ תוכנ
	קוסיע לכב תטלחומ תוכנ / )הליגר( תטלחומ תוכנ
	קוסיע לכב תטלחומ תוכנ / )הליגר( תטלחומ תוכנ

	100% 
	  לש רועישב הכנל ידימתו טלחומ ןפואב ךפה חטובמה םא םלושי חוטיבה םוכס
	לגוסמ וניא ךכ בקעו ,  הרקמל חוטיבה םוכס ןטקי ,חוטיבה םוכס םולשת רחאל .חוור וא לומגת תרומת איהשלכ הדובעב קוסעל.תוכנה הרקמ בקע םלושש םוכסב הסילופב תוומ


	  ריבס קוסיעל תטלחומ תוכנ / )תיעוצקמ( תטלחומ תוכנ
	  ריבס קוסיעל תטלחומ תוכנ / )תיעוצקמ( תטלחומ תוכנ
	  ריבס קוסיעל תטלחומ תוכנ / )תיעוצקמ( תטלחומ תוכנ

	 ךישמהל רשוכה ידימתו טלחומ ןפואב חטובמהמ ללשנ ,הנואת וא הלחמ בקע םא םלושי חוטיבה םוכס בשחתהב םיאתמו ריבס רחא קוסיעב קוסעל ידימת ןפואב לגוסמ וניא ךכ בקעו וקוסיעב וא ועוצקמב םוכסב הסילופב תוומ הרקמל חוטיבה םוכס ןטקוי ,חוטיבה םוכס םולשת רחאל .ותלוכיו ונויסינ ,ותלכשהב .תוכנה הרקמ בקע םלושש
	 ךישמהל רשוכה ידימתו טלחומ ןפואב חטובמהמ ללשנ ,הנואת וא הלחמ בקע םא םלושי חוטיבה םוכס בשחתהב םיאתמו ריבס רחא קוסיעב קוסעל ידימת ןפואב לגוסמ וניא ךכ בקעו וקוסיעב וא ועוצקמב םוכסב הסילופב תוומ הרקמל חוטיבה םוכס ןטקוי ,חוטיבה םוכס םולשת רחאל .ותלוכיו ונויסינ ,ותלכשהב .תוכנה הרקמ בקע םלושש


	)םימולע( םירוענ
	)םימולע( םירוענ
	)םימולע( םירוענ

	21 ,21
	  ליגל ועיגה ינפל )דליה( חטובמה תומב .חטובמה אוה דליה וז תינכותב
	תוימרפה כ"הס בטומל םלושי , .ומלושש תומב חטובמה )דליה( רחאל ליג
	 םלושי בטומל אולמ םוכס .חוטיבה םותב תפוקת  ,חוטיבה םא .חוטיבה םוכס אולמ ול םלושי ,םייחב זא היהי )דליה( חטובמה

	רתוי גוסמ הסילופ
	רתוי גוסמ הסילופ

	 תינכות תרשפאמה בלשל ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ הימרפה תינכותב םילהנמ הלוכי תויהל הדומצ ,רכשל ימוכסו חוטיבה םינתשמ יפ-לע תריחב ,חטובמה ,וליג םימולשתה ,םירבעומה יאנתו .הסילופה הרקמב תומ חטובמה ךלהמב תפוקת ,חוטיבה םלושי בטומל םוכס חוטיבה הרקמל תוומ ללוכה םג תא כ"הס ןוכסיחה .רבטצהש ייחב חטובמה םותב תפוקת חוטיבה םלושי חטובמל ךרע ןוידפ ןוכסיחה ינוהה רבצנש הסילופב םולשתב דח .ימעפ וליאו ןוכסיחה תינכותב הבצקל םלושי הבצקכ תישדוח לכל ימי וייח םאתהב לולסמל הבצקה רחביש ףופכבו יאנתל םולשת הבצקה .הסילופב תוינכת וליא תוללוכ :תוסילופ  רתוי .תוישדוח תועקשהב ילש תועקשה לדגמ ,ןוה רתוי ,ףידע ,ויגוסל
	 תינכות תרשפאמה בלשל ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ הימרפה תינכותב םילהנמ הלוכי תויהל הדומצ ,רכשל ימוכסו חוטיבה םינתשמ יפ-לע תריחב ,חטובמה ,וליג םימולשתה ,םירבעומה יאנתו .הסילופה הרקמב תומ חטובמה ךלהמב תפוקת ,חוטיבה םלושי בטומל םוכס חוטיבה הרקמל תוומ ללוכה םג תא כ"הס ןוכסיחה .רבטצהש ייחב חטובמה םותב תפוקת חוטיבה םלושי חטובמל ךרע ןוידפ ןוכסיחה ינוהה רבצנש הסילופב םולשתב דח .ימעפ וליאו ןוכסיחה תינכותב הבצקל םלושי הבצקכ תישדוח לכל ימי וייח םאתהב לולסמל הבצקה רחביש ףופכבו יאנתל םולשת הבצקה .הסילופב תוינכת וליא תוללוכ :תוסילופ  רתוי .תוישדוח תועקשהב ילש תועקשה לדגמ ,ןוה רתוי ,ףידע ,ויגוסל

	רולדגמ גוסמ הסילופ
	רולדגמ גוסמ הסילופ

	 תינכות תרשפאמה בלשל ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ חטובמה לוכי רוחבל עיקשהל תא יפסכ ןוכסיחה דחאב וא רתוי ןיבמ ןווגמ ילולסמ העקשהה םיעצומה ידי-לע .הרבחה הימרפה תינכותב םילהנמ הלוכי תויהל הדומצ ,רכשל ימוכסו חוטיבה םינתשמ יפ-לע תריחב ,חטובמה ,וליג םימולשתה ,םירבעומה יאנתו .הסילופה הרקמב תומ חטובמה ךלהמב תפוקת ,חוטיבה םלושי בטומל םוכס חוטיבה הרקמל תוומ ללוכה םג תא כ"הס ןוכסיחה .רבטצהש ייחב חטובמה םותב תפוקת חוטיבה םלושי חטובמל ךרע ןוידפ ןוכסיחה ינוהה רבצנש הסילופב םולשתב דח .ימעפ וליאו ןוכסיחה תינכותב הבצקל םלושי הבצקכ תישדוח לכל ימי וייח םאתהב לולסמל הבצקה רחביש ףופכבו יאנתל םולשת הבצקה .הסילופב תוינכת
	 תינכות תרשפאמה בלשל ןוכסיח יוסיכו הרקמל .הריטפ חטובמה לוכי רוחבל עיקשהל תא יפסכ ןוכסיחה דחאב וא רתוי ןיבמ ןווגמ ילולסמ העקשהה םיעצומה ידי-לע .הרבחה הימרפה תינכותב םילהנמ הלוכי תויהל הדומצ ,רכשל ימוכסו חוטיבה םינתשמ יפ-לע תריחב ,חטובמה ,וליג םימולשתה ,םירבעומה יאנתו .הסילופה הרקמב תומ חטובמה ךלהמב תפוקת ,חוטיבה םלושי בטומל םוכס חוטיבה הרקמל תוומ ללוכה םג תא כ"הס ןוכסיחה .רבטצהש ייחב חטובמה םותב תפוקת חוטיבה םלושי חטובמל ךרע ןוידפ ןוכסיחה ינוהה רבצנש הסילופב םולשתב דח .ימעפ וליאו ןוכסיחה תינכותב הבצקל םלושי הבצקכ תישדוח לכל ימי וייח םאתהב לולסמל הבצקה רחביש ףופכבו יאנתל םולשת הבצקה .הסילופב תוינכת


	הבצקל ךשמה תינכות
	הבצקל ךשמה תינכות
	הבצקל ךשמה תינכות

	 תינכות רשא הפסוותה קלחל ןמ תוסילופה רשא ןהב דעוי ןוכסיחה רוקמב תרטמל הכישמ תינוה םוכסב דח ימעפ אלו וללכנ ןהב םיאנת ימולשתל הבצק .תישדוח תינכותה הקינעמ חטובמל היצפוא תלבקל יפסכ ןוכסיחה םקלחב וא םאולמב םאתהב היאנתל הבצקכ תישדוח לכל ימי וייח ףופכב יאנתל לולסמ  הבצקה .רחביש יפכ
	 תינכות רשא הפסוותה קלחל ןמ תוסילופה רשא ןהב דעוי ןוכסיחה רוקמב תרטמל הכישמ תינוה םוכסב דח ימעפ אלו וללכנ ןהב םיאנת ימולשתל הבצק .תישדוח תינכותה הקינעמ חטובמל היצפוא תלבקל יפסכ ןוכסיחה םקלחב וא םאולמב םאתהב היאנתל הבצקכ תישדוח לכל ימי וייח ףופכב יאנתל לולסמ  הבצקה .רחביש יפכ


	ברועמ/תיסאלק הסילופ
	ברועמ/תיסאלק הסילופ
	ברועמ/תיסאלק הסילופ

	 תינכות תבלשמה ןוכסיח חוטיבו הרקמל הריטפ וא חוטיב הרקמל הריטפ דבלב רשא םיעבקנ דעומב הסינכה חוטיבל השקמכ .תחא םוכס חוטיבה םלושי הרקמב הריטפ ךלהמב תפוקת חוטיבה וא רשאכ  ללוכ .חוטיבה תפוקת םותב חטובמה ייחב ןוכסיח
	 תינכות תבלשמה ןוכסיח חוטיבו הרקמל הריטפ וא חוטיב הרקמל הריטפ דבלב רשא םיעבקנ דעומב הסינכה חוטיבל השקמכ .תחא םוכס חוטיבה םלושי הרקמב הריטפ ךלהמב תפוקת חוטיבה וא רשאכ  ללוכ .חוטיבה תפוקת םותב חטובמה ייחב ןוכסיח


	 השירפל רולדגמ
	 השירפל רולדגמ
	 השירפל רולדגמ

	 .טרפל ןוכסיח תינכותב הסילופ וא ינויסנפ ןוכסיח תרגסמב ,תימעפ דח הדקפהל תינויסנפ הסילופ.תופרטצהה תעב חטובמה ידי-לע עבקיש דעומהמ לחה ,םייחה לכל הבצק חיטבהל הדעונ תינכותה הרקמב דועיס ותרדגהכ ,הסילופב ומדקוי ימולשת הבצקה תישדוחה ועייסיו ידיב חטובמה דדומתהל םע ישוקה יסנניפה עבונה בצממ .הז םרט תלבק הבצק ,הנושאר לכוי חטובמה תודפל תא םיפסכה וא  םריבעהל .תע לכב ,הסילופה יאנתלו יוסימה יללכל ףופכב תרחא הפוקל
	 .טרפל ןוכסיח תינכותב הסילופ וא ינויסנפ ןוכסיח תרגסמב ,תימעפ דח הדקפהל תינויסנפ הסילופ.תופרטצהה תעב חטובמה ידי-לע עבקיש דעומהמ לחה ,םייחה לכל הבצק חיטבהל הדעונ תינכותה הרקמב דועיס ותרדגהכ ,הסילופב ומדקוי ימולשת הבצקה תישדוחה ועייסיו ידיב חטובמה דדומתהל םע ישוקה יסנניפה עבונה בצממ .הז םרט תלבק הבצק ,הנושאר לכוי חטובמה תודפל תא םיפסכה וא  םריבעהל .תע לכב ,הסילופה יאנתלו יוסימה יללכל ףופכב תרחא הפוקל


	בלושמ קסיר / העובק הימרפב קסיר םייחל לדגמ / )תוומ הרקמל חוטיב( ןגמ / רוא / קסיר
	בלושמ קסיר / העובק הימרפב קסיר םייחל לדגמ / )תוומ הרקמל חוטיב( ןגמ / רוא / קסיר
	בלושמ קסיר / העובק הימרפב קסיר םייחל לדגמ / )תוומ הרקמל חוטיב( ןגמ / רוא / קסיר

	 חוטיב הרקמל תוומ ,דבלב אלל ביכרמ .ןוכסיח םוכס חוטיבה תינכותב וז םלושי בטומל תומב חטובמה  ךשמב .חוטיבה תפוקת
	 חוטיב הרקמל תוומ ,דבלב אלל ביכרמ .ןוכסיח םוכס חוטיבה תינכותב וז םלושי בטומל תומב חטובמה  ךשמב .חוטיבה תפוקת


	)גוזה תב / ןבל קסיר חוטיב( המר
	)גוזה תב / ןבל קסיר חוטיב( המר
	)גוזה תב / ןבל קסיר חוטיב( המר

	 /
	 חוטיב הרקמל תוומ ,דבלב אלל ביכרמ .ןוכסיח םוכס חוטיבה םלושי בטומל תומב ןב
	תב גוזה ךשמב תפוקת .חוטיבה ףסונב ,ךכל תומב חטובמה ישארה ,הסילופב ךישמי יוסיכה יחוטיבה לש תב/ןב גוזה תויהל  ףקותב ."המר"ה לש חוטיבה תפוקת םות דע הימרפה םולשת אלל


	 )הדובע רשוכ ןדבוא( הסנכהל לדגמ / רשוכ ןגמה / רשוכ לדגמ / בלש / הוולש
	 )הדובע רשוכ ןדבוא( הסנכהל לדגמ / רשוכ ןגמה / רשוכ לדגמ / בלש / הוולש
	 )הדובע רשוכ ןדבוא( הסנכהל לדגמ / רשוכ ןגמה / רשוכ לדגמ / בלש / הוולש

	361991252.5% 1.2004 
	םלושי יוציפה .הנואתמ וא הלחממ הדובע רשוכ ןדבוא לש הרקמב חטובמל ישדוח יוציפ םלושי וז תינכותב םותמ תפוקת הנתמהה העבקנש שארמ  כ"דב(
	או
	)םישדוח לכו דוע חטובמה יתלב רישכ  טלחומ הדובעלהיהי ישדוחה יוציפה םולשת תעב .םהיניבמ םדקומה דעומה יפל ,וז תינכות לש חוטיבה תפוקת םות דע וא חטובמה ררחושמ םולשתמ .הימרפה קלחב תוינכתהמ תמייק הבחרה יוסיכל ןיגב תוכנ תיקלח וא/ו  הבחרה.הנתמהה תפוקתמ קלח ןיגב םולשתל תוינכותב וקוושש לחה  תנשמ
	 בשוחי םוכס יוציפה ישדוחה לחה םולשתהמ  -ה
	 ךליאו םאתהב רומאל  לש יתנש רועישב תיביר יוכינבו הסילופה יאנתב
	.חטובמה ישדוחה יוציפה םוכס בשוח היפ-לע תוינכתה תוקוושמ הימרפב הנתשמ לכ ,הנש וא הימרפב .העובק תוינכתב רשא וקווש הימרפב העובק  דע
	.הסילופה יאנתל ףופכב הפוקת םות וא ןוידפ ,העיבת תעב סונובל תואכז תמייק 

	סולפ הוולש
	סולפ הוולש

	6565  1991 25
	 תינכותה תבלשמ חוטיב ןדבוא רשוכ הדובע .דועיסו דע  ליג
	 היהי חטובמה הסוכמ יפל תינכות הוולש  ליגמו )הדובע רשוכ ןדבוא(
	.)םרומ שארב( תידועיס תינכות יפל הסוכמ חטובמה היהי וייח ימי לכ ךשמלו תוינכותב וקוושש לחה תנשמ
	 בשוחי םוכס יוציפה ישדוחה לחה םולשתהמ -ה
	 ךליאו םאתהב  רומאל .חטובמה ישדוחה יוציפה םוכס בשוח היפ-לע 2.5% לש יתנש רועישב תיביר יוכינבו הסילופה יאנתב


	דבלב רורחש - הסנכהל לדגמ / רשוכ לדגמ / - הוולש
	דבלב רורחש - הסנכהל לדגמ / רשוכ לדגמ / - הוולש
	דבלב רורחש - הסנכהל לדגמ / רשוכ לדגמ / - הוולש

	36
	 תינכותב וז ררחושי חטובמה םולשתמ הימרפה הרקמב לש ןדבוא רשוכ הדובע הלחממ וא .הנואתמ רורחשה  כ"דב( שארמ העבקנש הנתמהה תפוקת םותמ לחי
	וא 
	טלחומ רישכ יתלב חטובמה דוע לכו )םישדוח  .םהיניבמ םדקומה יפל ,וז תינכות לש חוטיבה תפוקת םות דע וא הדובעל

	סולפ הסנכהל לדגמ
	סולפ הסנכהל לדגמ

	 ,25% 1991 25
	 תינכתב וז םלושי יוציפ ישדוח הרקמב לש ןדבוא רשוכ הדובע טלחומ םאתהב יאנתל לדגמ הסנכהל רשאכ בצמב ידועיס ותרדגהכ יאנתב הסילופה לדגוי יוציפה ישדוחה רועישב אלש הלעי לע
	 םאתהב  רועישל.יוציפה תפוקת לכ ךשמל הדובעה רשוכ ןדבוא תוינכותב וקוושש לחה תנשמ
	 בשוחי םוכס יוציפה ישדוחה לחה םולשתהמ -ה
	 ךליאו םאתהב  רומאל.חטובמה ישדוחה יוציפה םוכס בשוח היפ-לע 2.5% לש יתנש רועישב תיביר יוכינבו הסילופה יאנתב



	 הדובע רשוכ ןדבואל לדגמ
	 הדובע רשוכ ןדבואל לדגמ
	 הדובע רשוכ ןדבואל לדגמ
	 הדובע רשוכ ןדבואל לדגמ

	75%(24%(  )74%
	 תינכתב וז םלושי יוציפ ישדוח םא דבע חטובמה דע תורק הרקמ חוטיבה האצותכו הלחממ וא הנואת ללשנ ורשוכ דובעל ןפואב  טלחומ
	 )תוחפל וא ןפואב  יקלח
	עד
	קוסעלו עוצקמב וא קוסיעב ובש  קסע ,ותרשכהו ותלכשה ,ונויסינ תא םאותה ,רחא ריבס קוסיעב וא חוטיבה הרקמ תורק ינפל םינש 3.םישדוח 3 לש הנתמה תפוקת םעו הנתשמ הימרפב תקוושמ וז תינכת ןתינ שוכרל ףסונב תינכתל תיסיסבה תובחרה תופסונ תוביחרמה תא יוסיכה יחוטיבה :ןוגכ יונש  תרדגה .המודכו העיבתה תפוקתב יוסיכ תלדגה ,הנתמה תפוקת רוציק ,יפיצפס קוסיע תרדגה יפל קוסיעה


	2019הקיקחייוניש
	הדובע רשוכ ןדבוא ינפמ חוטיבל תוינכת קוויש
	הדובע רשוכ ןדבוא ינפמ חוטיבל תוינכת קוויש
	הדובע רשוכ ןדבוא ינפמ חוטיבל תוינכת קוויש

	2018 1(
	  יאמ שדוחב
	:רזוחה ירקיע ןלהל .הדובע רשוכ ןדבוא ינפמ חוטיבל תוינכת ןיינעב רזוח םסרופ 
	 :ןמקלדכ ררבל ןוישיר לעב וא ידסומ ףוג לע הדובע רשוכ ןדבואל יוסיכ תריכמ םרט )

	1.1 
	.תינויסנפה הקלסמל התליאש תועצמאב - הדובע רשוכ ןדבואל יוסיכ דמעומל םייק םא 

	1.2 
	.חטובמה לש ותסנכה לע םיטרפ 

	1.3
	 תינכתב ןדבואל רשוכ הדובע תללוכה יוסיכ קוסיעל יפיצפס ריבסי חטובמל תא םיעוריאה  םיחוטיבה .הז יוסיכ שוכרי אל םא חטובמה הנפוי םהילא םיקוסיעהו יוסיכב ךרוצ שי םניגבש

	1.4 
	.הקמנה ךמסמב הוולת הדובע רשוכ ןדבוא יוסיכ תשיכרל הצלמה ןתמ 

	1.5
	 ףוג ידסומ םיכסי קיפהל הסילופ וזכ קר םא אצמ יכ חטובמל תמייק הסנכה וזו הניא הסוכמ  תינכתב

	 )2(35%
	.תמייק חוטיב
	 ףקיה יוסיכה יחוטיבה ןדבואל רשוכ הדובע עבקיי ךכ ךסש לכ תולע םייוסיכה תרבטצמה דע לכל דחא ידעוממ ,םולשתה אל הלעת  לע
	 ךסמ לכ תודקפהה םילומגתל תוברל ימולשת קיסעמה תשיכרל  יוסיכההדובע רשוכ ןדבוא חוטיבל

	20192435%2019.2019 
	  לירפא שדוחב
	 .הדובע רשוכ ןדבוא ינפמ חוטיבל תוינכת קוויש רזוחל ןוקית םסרופ תרגסמב ןוקיתה החדנ םושיי  ףיעס
	ליעל  ףיעס(
	)רזוחב יבגל ךכ תולעש ךס םייוסיכה םייחוטיבה אל הלעת  לע
	 לירפאמ תודקפהה ךסמ 
	 רבמבונל 

	למג תפוקב ןובשח יביכרמ
	למג תפוקב ןובשח יביכרמ

	2018
	 שדוחב  יאמ
	 םסרופ רזוח ןיינעב ביכרמ ןובשח תפוקב .למג רזוחב הז רדגוה ןפוא לוהינ תומושרה תפוקב למג תוברל תפוק ,חוטיב ןרק ,היסנפ ןרקו .תומלתשה רזוחה רידגמ תא ןפוא לוהינ תומושרה םאתהב יביכרמל ןובשחה רשא ,ורדגוה ךות הנחבא ןיב םימולשת םירוטפ םניאשו םירוטפ תפוקב למג .הבצקל ומכ ןכ הרומ רזוחה דציכ שי עצבל סחיב יביכרמל ןובשחה םושיר לש תודקפהה ,הפוקל דציכ סחייל תא ,םיחוורה םושרל תא םימולשתה המלישש הפוקה ,תימע/חטובמל תא יביכרמ תואצוהה תאו ימד .חוטיבה סוחיי ,תואצוה ימד .ןובשחה יביכרממ דחא לכ לש וקלח יפל השעיי הרבחה התבגש חוטיב ימדו לוהינ

	 ;1.1.20041.9.18.01.01.2020 
	 תרגסמב רזוחה ףסוותה ןונגנמ רידגמה תא ןפוא תרבעה עדימה ןיב םיפוג םיידסומ רשפאמו חטובמל עצבל יוניש גוויסב םיפסכה ןיב תורתי תורובצ תורוטפ הלאכל ןניאש תורוטפ ,ךפיהלו תאזו לע תנמ ריתוהל ידיב תימע/חטובמה שפוח הלועפ טילחהל ולאמ תורוקמ םיינויסנפ אוה הצור ךושמל םיפסכ ;םירוטפ קלח תוארוהמ רזוחה אל ולוחי לע תופוק חוטיב וקפוהש ינפל
	 רזוחה סנכנ ףקותל  םויב
	 ףיעסהו  םויב ףקותל סנכנ םיידסומ םיפוג ןיב קשממו ךפיהלו תורוטפ תודקפה סוחייב םייונישב קסועה

	201981
	 שדוחב  ילוי
	 םסרופ ןוקית רזוחל יביכרמ ןובשח תפוקב .למג תרגסמב וז עצוב ןוקית  ףיעסב
	)ד( רזוחל קסועה תבסהב םימולשת םירוטפ םולשתל םניאש םירוטפ ,ךפיהלו ךכ דעומש ותליחת  החדנ-ל
	  ראוניב

	.2020
	212018
	  'סמ ןוקית( )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח
	 - ח"עשתה ,)

	2018 ,)21 .2018 -
	 שדוחב  ילוי
	 םסרופ תומושרב קוח חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ תופוק( )למג ןוקית( 'סמ
	 ח"עשתה
	תרטמ ןוקיתה הניה עובקל תא םיאנתה םחוכמש יאשר קיסעמ ךושמל תא יפסכ םייוציפה ודקפוהש  :םיאבה םיאנתהמ רתוי וא דחא םייקתהב ,חוטיב/למג תפוקב חטובמה דבועה תבוטל

	1(
	קספ דיבעמ דבוע יסחי םויס דעוממ )"תעבוקה הפוקתה"( םישדוח העברא ךות הפוקל איצמה קיסעמה ) ןיד יתרהצה עבוקה דבועהש לדח דובעל ולצא תוביסנב ןניאש תוכזמ ותוא ייוציפב םירוטיפ וא םקלח ולאו םיכייש .קיסעמל םא רסמית העדוה רומאכ רחאל הפוקתה תעבוקה םרטו וכשמנ םייוציפה לע ידי דבועה  ;םתוא ךושמל דיבעמה לכוי ןלהל טרופתש הרודצורפב

	2(1
	תלבק ןניינעש ודבוע דגנ םייטפשמ םיכילה תטיקנ לע העדוה הפוקל איצמה ריכש חטובמ לש קיסעמ ) קספ ןיד יתרהצה רומאכ ךלהמב הפוקתה תעבוקה רוסמיו קספ ןיד עבוקש רומאכ  הקספב
	 רחאל  ;תעבוקה הפוקתה

	3(124(3– 1 )5(2018212018 -23 )3
	 :םיאבה םיכמסמה לכ תעבוקה הפוקתב הפוקל ואצמוה )
	למגה תפוקב דיקפהש ,םקלח וא םלוכ םייוציפה יפסכש ריכש חטובמ/תימע לש קיסעמ תאמ העדוה . קיסעמה ידיל הרזחהל םינתינ.וז הנעטל תכמות אתכמסא ףוריצב הקסעהה םכסהל וא ןידל םאתהב 
	םיכסמ אוהש ךכ לע ,הקסעהה תפוקת םות רחאל ודי לע המתחנש חטובמה/תימעה תאמ העדוה .  .קיסעמל ורזחוי למגה תפוקב ותבוטל ודקפוהש ,םקלח וא םלוכ םייוציפה יפסכש ךכל
	 םיפיעסב תוטרופמה תולועפהמ תחא וטקננ אל )
	 םייוציפה יפסכ תא חטובמה ךשמו קיסעמה ידי לע ;חטובמל םיפסכה םולשת לשב הפוקה יפלכ הנעט לכ קיסעמל היהת אל
	ןיינעל יסחי דבוע דיבעמ ועיגהש לא םציק םרט ותסינכ לש קוח הז ףקותל הנמית הפוקתה תעבוקה םוימ .קוחה לש ותליחת שדוחב  טסוגוא
	 םסרפ הנוממה תא הרהבהה ןיינעל תכישמ םיפסכ ביכרממ .םייוציפה םאתהב ןוקיתל
	 קוחל חוקיפה לע םיתוריש םייסנניפ תופוק( ,)למג  ח"עשתה
	 ןלהל(
	)"ןוקיתה" הבו עבקנ יכ םא אל ומייקתה םיאנתה יפל  ףיעס
	()א(
	 ופלחו העברא םישדוח םויסמ יסחי דבוע ,קיסעמ דבועה חטובמה היהי יאכז ךושמל תא יפסכה .םייוציפה לע יפ הרהבהה הפוקה אל היהת תיאשר בכעל םולשת יפסכ םייוציפ חטובמל לשב תונעט תועגונה תואכזל םיפסכל קיסעמלו אל היהת הנעט יפלכ הפוקה לשב םולשת .חטובמל תאז םג םא םכסה הקסעה וא םכסה רחא םילחה לע יסחי הדובעה ןיב דבועה קיסעמל םיעבוק .תרחא הנעט לש קיסעמ תואכזל םיפסכל ררבתת ןיב דבועה קיסעמל אלל תוברועמ .הפוקה ומכ ,ןכ תעיבק ךילה ילארודצורפ עבקנש יבגל תוכזה תכישמל םיפסכה וניא הנשמ תא ןידה יתוהמה סחיב תואכזל .םיפסכל ןיינעלו תואכזה ,םיפסכל ןוקיתה וניא הנשמ תא עבקנש ימכסהב הקסעה וא םימכסה םירחא םילחה לע  יסחי .קיסעמה 

	201921
	 שדוחב  ץרמ
	 המסרופ הרהבה לע ידי הנוממה רשקב םע ןוקית  'סמ
	 קוחל למגה ןיינעל תכישמ םיפסכ ביכרממ .םייוציפה הרהבהב וז הרומ הנוממה יכ ותוכז לש תימעה תלבקל יפסכ ייוציפ אל  הנתות .הקסעהה םויס ןיינעל אל תוברל - קיסעמהמ והשלכ רושיא תלבקב

	2019-9-7 
	-םיידסומ םיפוג רזוח
	םיידסומ םיפוג תוחוקלל תוריש 

	2019
	שדוחב  ילוי
	 םסרפ הנוממה רזוח אשונב תוריש תוחוקלל םיפוג .םיידסומ תרגסמב  רזוחהתוטרופמ ןיב .ינופלט הנעמ ןתמל םינמזה חווטו ,חוקלה םע תורשקתהה ןפוא ןיינעל תוארוה רתיה

	1
	גוסל עגונב םיטרפ העדוהה לולכת םיוסמ רצומל סחיב ,ןורסמ תועצמאב אלש ,חוקלל העדוה חולשמב . רצומה וילא תסחייתמ ,העדוהה יטרפ תורשקתהה םע םרוגה יטנבלרה ףוגב ידסומה יארחאה לע ,העדוהה בישחת ובו טוריפ בושיחה יפסכה לככ רבודמש העדוהב הניינעש םולשת יפסכ לע ידי חוקלה וא  .חוקללרשאכ ולוחי אל ףיעסה תוארוה.העדוהה חסונ תא הביתכמה תרחא היצלוגר תארוה תמייק 

	 .2
	 חולשמ העדוה תועצמאב ,ןורסמ לולכי העדוהה רושיק רוזאל .ישיאה רושיקה חלשייש תועצמאב ןורסמה ליבוי וא העדוהל .תורישי רומאכ ךמסמ ידסומ ףוג תושעל בייח בוחל עגונב העדוה חוקלל חולשל שקבמה תאז תועצמאב יעצמא ילאטיגיד הדימב ולאו םימייק .ודיב תמכסהב חוקלה יאשר ףוג ידסומ אלש  חולשל.ראודב העדוה

	 .3
	 םא חוקל הנופ ףוגל ידסומ יעצמאב תרושקת םיוסמ וילע בושל וילא ותואב יעצמא וב הנפ וא יעצמאב רחא  .ילאטיגיד יעצמאב ידסומה ףוגה וילא בושי סקפ תועצמאב תעצובמ היינפה םא .חוקלה שקיב ותואש -רומאה ףא לע

	3.1
	 ותוא וארי ,ינופלט וניאש תרושקת יעצמאב הלבקתהש היינפל ינופלט יעצמאב ידסומ ףוג בישה םא . ;הז יעצמאב הבושתב ול ידש חוקלה רשיא םא תיללכה הארוהב דמועכ

	3.23.3
	 שקיב םא אלא ,ילאטיגיד יעצמאב חוקלל בושל ידסומה ףוגה יאשר סקפ תועצמאב חוקלה הנפ . .רחא יעצמאב הבושתה תא חוקלה
	רחא ילאטיגיד יעצמאב וילא רוזחל ןתינ םייוסמ ילאטיגיד יעצמאב חוקל הנפ .

	 .410% 
	 לע החיש תינופלט שי תתל הנעמ ישונא ךות שמח תוקד דעוממ םויס בותינה תועצמאב .בתנה חוקלה אל הנפוי תורישל תראשה ,העדוה אלא םא רחב .תרחא ףוג ידסומ היהי יאשר גורחל ךשממ הנתמהה רומאכ  -ב רתויה לכל
	.יתנש עצוממב ינופלט דקומב ולבקתהש תוינפה ךסמ 

	4.1
	 ;ותיא הכרענש החישה תא דעתיו ודיקפתו ומש תא גיצנה ןייצי ינופלט יעצמאב ידסומ ףוגל חוקל הנפ .

	4.2
	 אל החישה דועית תא ידסומה ףוגה ול רוסמי ומע הכרענש החיש דועית לבקל השקבב חוקל הנפ .

	5
	 .היינפה דעוממ םיקסע ימי השימחמ רחואי
	 הלוחת .

	5.125.7.195410%
	 םוימ( תידימ .
	 ךות הנעמ ןיינעל )
	ףיעס יבגל רומאה ףא לע ;תוקד 
	-ב הלקה םוקמב 

	15%25.7.225.215.3.20 
	  -ב הלקה היהת תוחישהמ
	 םויל דע תאזו תוחישהמ 
	 ולוחי תוארוהה רתי .םוימ 

	למג תפוקל םימולשת תדקפה ןפוא
	למג תפוקל םימולשת תדקפה ןפוא

	2019
	 שדוחב  ראוני
	 םסרופ רזוח ןוקיתל רזוח ןפוא תדקפה םימולשת תפוקל -למג .ןוקית רזוחב ירוקמה ועבקנ ידעומ הלוחת םינוש םאתהב רפסמל םידבועה לצא .קיסעמה תרטמ ןוקיתה הניה תונשל תא ידעומ הלוחתה לש תוארוה רזוחה ירוקמה עובקלו הסינכ ףקותל תיתגרדה סחיב םיקיסעמל םהלש תוחפ םירשעמ ,םידבוע  :ןמקלדכ

	1(1020 ;1.2.19 
	יתנשו ישדוח םכסמ ןוזיה ,םכסמ ןוזיה ,ינושאר רזוח ןוזיה ,דיחא הנבמב חוויד ןיינעל רזוחה תוארוה )  ןיב םיקיסעמה םיקיסעמל רתיב ולבקתהש םימוכס בישהל תורשפאו
	 -ל 
	 םוימ םידבוע 

	2(10 .1.2.202019
	יתנשו ישדוח םכסמ ןוזיה ,םכסמ ןוזיה ,ינושאר רזוח ןוזיה ,דיחא הנבמב חוויד ןיינעל רזוחה תוארוה ) תורשפאו בישהל םימוכס ולבקתהש רתיב םיקיסעמל םיקיסעמה תוחפ  -מ
	 םידבוע םוימ
	 שדוחב  רבמצד
	 םסרפ הנוממה ןוקית רזוחל ןפוא תדקפה םימולשת תפוקל .למג תרגסמב  ,ןוקיתה:ןמקלדכ ,םינטק םיקיסעמ לע רזוחה םושייל דעומה תא הנוממה החד

	25.6.2024.6.21 
	  םוימ הלוחת םידבוע העשתל םידבוע העברא ןיב קיסעמה קיסעמל סחיב
	  םוימ םידבוע העבראמ תוחפ קיסעמה קיסעמל סחיב

	דוינ קשממ - ינויסנפה ןוכסיחה קושב םינותנו עדימ תרבעהל דיחא הנבמ רזוח
	דוינ קשממ - ינויסנפה ןוכסיחה קושב םינותנו עדימ תרבעהל דיחא הנבמ רזוח

	2019
	 ךשמהב תוארוהל הנוממה רשא ומסרופ רבעב ןהבו תוארוה יבגל ןפוא עוציב לש תושקב םיתימע/םיחטובמ תרבעהל םיפסכ ןיב םיפוגה ,םיידסומה שדוחב  רבמטפס
	 םסרפ הנוממה רזוח ןכדעמ ןיינעל קשממה ןכוממה לש תרבעה .םינותנה תרגסמב רזוחה ונקות תוחול םינמזה ותסינכל ףקותל לש קשממ  דוינה:ןמקלדכ

	23.2.20
	 דעומ הלוחתה לש קשממ דוינה היהי  םוימ
	 אוהו לוחי לע תושקב ושגוי דעוממ ,הז ןכו לע דוינ  בגא

	.24.5.20
	.תונובשח דוחיא לע ףא רומאה תלוחת קשממ דוינה םינותנל תודוא תורתי םיפסכ האושתו תימוי לש הפוק הריבעמ דעומהמהיהת לעופב םיפסכה תרבעה דעו עבוקה םוימ 

	9
	  ףיעס - ףסונה רוטפה ןיינעל תויחנה
	הסנכה סמ תדוקפל )ב(א

	2019
	 שדוחב  רבמבונ
	 המסרפ תושר םיסימה תויחנה הדובע ןיינעל שומיש רוטפב ףסונה ןתינש ילבקמל

	1902011  .35%1901.1.20128.5%32%. 2025
	  ןוקית יפ לע הכזמ הבצק
	 .הדוקפל רוכזכ דע  תנשל
	עבק ףיעס הז יכ לע הבצקה הכזמה לוחי רוטפ סממ רועישב יברמ לש
	 ןוקית
	 הדוקפל סנכנש ףקותל  םויב
	 םוי"( )"הליחתה ףיסוה רוטפל הז רוטפ ףסונ רועישב הלועש הרוצב  -מ תגרודמ
	 -ל 
	 תנש דע )"ףסונה רוטפה"( 

	17%2020101161
	 ףסונה רוטפל םיאכז ,המוש דיקפ לש ינטרפ רושיא וריבעה אלו הליחתה םוי ינפל ושרפש הבצק ילבקמ .א רועישב  לש
	  תנשל
	 ףופכב הרהצהל לע הסנכה הדיחי הבצקמ  ספוטב
	 ףופכבו תשגהל השקב המותח לע יבג  ספוט
	 'י וב ריהצמ לבקמ הבצקה אלש ןוויה הבצק הכזמ רוטפב סממ אלמ רחאל  םוי ;הליחתה

	10117%
	  ספוטב וריהצהו המוש דיקפ לש ינטרפ רושיא וריבעה אלו הליחתה םוי רחאל ושרפש הבצק ילבקמל .ב
	 לע הסנכה הדיחי ,הבצקמ שי יתש תופולח ןתרגסמב לכוי לבקל תא רוטפה ףסונה רועישב  לש
	 תנשל

	 :2020 
	1161  .21611611619
	 ספוט יבג לע תויוכז עוביק רושיאל המוש דיקפל השקב תשגה תועצמאב .
	. 'ד 
	 תועצמאב תשגה השקב המותח הרבחל לע יבג  ספוט
	 ,'ח ללוכה הרהצה לש לבקמ הבצקה אוהש . הכזמה הבצקה לע לוחת ףסונה רוטפה רועישב תפסונ הלדגה לכו הבצק דיתעב ןווהל לכוי אל  ספוט שיגה אלש הבצק לבקמל .ג
	 וא י
	סמ הבצקה םלשמ הכני ,ןיינעה יפל ,המוש דיקפ רושיא וא ח  ףיעסב עובקה רועישה יפל ותבצקמ
	.הדוקפל )ב( א

	 תוארוהה ןניא תויטנבלר לבקמל הבצק לבקתהש וניגב רושיא ינטרפ דיקפמ המושה לע זוחא רוטפ הבצקהמ  .רוטפה בושיח ךרוצל םירחא רזע ינותנ ורסמנש וא הכזמה.לבקתיש לככ ןכדועמ רושיא וא לבקתהש רושיאה יפ לע לעפת הרבחה ולא םירקמב
	 תוארוהה ןניא תויטנבלר לבקמל הבצק לבקתהש וניגב רושיא ינטרפ דיקפמ המושה לע זוחא רוטפ הבצקהמ  .רוטפה בושיח ךרוצל םירחא רזע ינותנ ורסמנש וא הכזמה.לבקתיש לככ ןכדועמ רושיא וא לבקתהש רושיאה יפ לע לעפת הרבחה ולא םירקמב

	22.1.2020
	  רוקמב סמ יוכינמ רוטפ ןתמל תוארוה
	 םיסימה תושר 

	 ,2020
	שדוחב ראוני
	 המסרפ תושר םיסימה תוארוה ןיינעל רוטפ סממ תכישמב יפסכ םילומגת  םייוציפו.היסנפ תונרקו למג תופוק ,חוטיב תוסילופמ

	 לע יפ תוארוהה תופוק ,למגה תורבח חוטיבה תונרקו היסנפה ולכוי תתל יבשותל לארשי ילעב תוסנכה ,תוכומנ םיאכזה ,ךכל רוטפ יוכינמ סמ רוקמב תרגסמב תורקתה ימוכסו הכישמה םייברמה ,ועבקנש ףופכב תלבקל הרהצה המותח  ,שקבמהמתאז םוקמב םיאכזהש ושרדיי תונפל ידרשמל ידיקפ המושה ידכ לבקל.םייוציפו הבצקל םילומגת ןיגב רוטפל רושיאה תא
	 לע יפ תוארוהה תופוק ,למגה תורבח חוטיבה תונרקו היסנפה ולכוי תתל יבשותל לארשי ילעב תוסנכה ,תוכומנ םיאכזה ,ךכל רוטפ יוכינמ סמ רוקמב תרגסמב תורקתה ימוכסו הכישמה םייברמה ,ועבקנש ףופכב תלבקל הרהצה המותח  ,שקבמהמתאז םוקמב םיאכזהש ושרדיי תונפל ידרשמל ידיקפ המושה ידכ לבקל.םייוציפו הבצקל םילומגת ןיגב רוטפל רושיאה תא

	 ,
	 יפכ שגדומש ,היחנהב תורקת ימוכס הכישמה םיברימה
	 ,ועבקנ ןיב ,רתיה בשחתהב ילוקישב סמה יתנשה יופצה שקבמל רואל ותסנכה  תודוקנויוכיזה תועיגמה .ול ךכיפל םימוכסה םירתומה הכישמב םאתהב .רוקמב סמ יוכינמ הרוטפה תבייח הסנכה רדגב אלא ,סממ הרוטפ הסנכהכ םירדגומ םניא ,הארוהל

	1
	 .סמה תנש לכ ךרואל ולא תוארוה ףקותמ דבלב תחא השקב שיגהל יאשר חטובמה
	 תכישמל םיאנתה ןלהל . םייוציפ יפסכ:רוקמב סמ יוכינמ רוטפב 

	1.1. ₪ 10,000 
	 לע הלוע אל תלהנמה הרבחה לצא םירובצה םייוציפה םוכס 

	1.2 
	.םיפסכה תכישמל השקבה השגוה הב הנשל תמדוקה סמה תנש ףוסל דע ודקפוה הכישמל םיפסכה 

	1.3
	 לע ריהצמה "דבלב םייוציפ יפסכ תכישמ-שקבמ/תימע תרהצה" הסנכה סמ ספוט ריבעה חטובמה ויתוסנכה תנשב סמה הב תשקובמ תכישמ יפסכ םייוציפה ךסו ויתוסנכה הנשב וז ןניא תולוע  לע הרהצהב תונייוצמה תורקתה

	1.4
	 יברמה תוסנכהה ךס ןיב שרפהה הבוג דע ויהי תודפל חטובמה לוכי םתוא סממ םירוטפ םייוציפ כ"הס .ריהצה םהילע תוסנכהה ךס ןיבל

	2
	 .
	יפסכ תכישמל םיאנתה ןלהל  םילומגת:רוקמב סמ יוכינמ רוטפב הבצקל 

	2.1 ₪15,000
	2.1 ₪15,000
	 םוכס םילומגתה םייתבצקה םירובצה לצא הרבחה תלהנמה אל הלוע לע
	 ןכו םוכסה רוטפה  .הז םוכס לע הלעי אל הבצקל םילומגתל

	2.2
	 חטובמה ריבעה תא ספוט סמ הסנכה תרהצה" שקבמ/תימע תכישמ– יפסכ םילומגת  הבצקל "דבלב


	2.3
	 תשגה השקבה תכישמל יפסכ םילומגתה הבצקל םירוטפ ,סממ רשפאתת קר לחה ןועברהמ  ןורחאה .סמה תנש לש

	2.4
	 םילומגתה תכישמ תשקובמ הב סמה תנש ךלהמב םילומגת/םייוציפל תופטוש תודקפה ודקפוה אל 

	3: 
	 .םייתבצקה
	 יפסכ תכישמ ןיינעל תוארוה ןלהל .הכישמה התוא תרגסמב םייתבצק םילומגתו םייוציפ

	3.15,000
	 לע הלוע אל תלהנמה הרבחה לצא חטובמל םירובצה םייוציפ ךס 
	 רוטפה םוכסה , ןכו .ח"ש  .הז םוכס לע הלעי אל םייוציפל

	3.24,000 .
	 ךס םילומגת םייתבצק םירובצה חטובמל לצא הרבחה תלהנמה אל הלוע  לע
	 ח"ש
	 ,ןכו  םוכסה .הז םוכס לע הלעי אל הבצקל םילומגתל רוטפה

	3.3 
	.םיפסכה תכישמ תשקבל תמדוקה סמה תנש ףוסל דע ודקפוה הכישמל םיפסכה 

	3.4
	 םילומגת יפסכו םייוציפ יפסכ תכישמ-שקבמ/תימע תרהצה" הסנכה סמ ספוט תא ריבעה חטובמה "הבצקל ריהצמה לע ויתוסנכה תנשב סמה הב תשקובמ תכישמ םיפסכה ךסו ויתוסנכה הנשב וז  הניא.הרהצהב תוניוצמה תורקתה לע הלוע

	 לכב הרקמ תוארוהה תובייחמה ויהי תוארוהה תוטרופמה לע ידי תושר םיסימה דעומב  תלבק .השקבה
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	 םינושה תועקשהה ילולסמב העקשהה תוינידמ לע שארמ הרהצה ’ח ןרק - םיחוורב ףתתשמהעקשה קיפא רועיש  םויל הפישח31.12.2019 הפישח רועיש  תנשל יופצ2020  חווטהייטס  רועיש תולובג היופצה הפישחה סוחי ידדמ םומינימםומיסקמ  ריחס תוינמל הפישח ריחס אלו22.9%19.0%+/-6%13.0%25.0%MSCI All Countries - 70% 30% - 125ביבא לת דדמ יתלשממ בוח  )תורז תולשממ ללוכ(47.0%46.0%+/-5%41%51%  יללכ יתלשממ ח”גא ריחס יארשאריחס אלו תואוולהו ח"גא ללוכ(  )ל"וחבו לארשיב19.1%17.0%+/-6%11%23%Bloomberg Barclay's Global High Yield Total Return Index (LG30) - 25% Bloomberg Barclay's Global Aggreg
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	 ’ט ןרק - םיחוורב ףתתשמהעקשה קיפא רועיש  םויל הפישח31.12.2019 הפישח רועיש  תנשל יופצ2020  חווטהייטס  רועיש תולובג היופצה הפישחה סוחי ידדמ םומינימםומיסקמ  ריחס תוינמל הפישח ריחס אלו25.3%22%+/-6%16.0%28.0%MSCI All Countries - 70% 30% - 125ביבא לת דדמ  יתלשממ בויח )תורז תולשממ ללוכ(41.5%40%+/-5%35%45%  יללכ יתלשממ ח”גאריחס יארשא ח"גא ללוכ( ריחס אלו לארשיב תואוולהו  )ל"וחבו21.0%20%+/-6%14.0%26.0%Bloomberg Barclay's Global High Yield Total Return Index (LG30) - 25% Bloomberg Barclay's Global Aggregate Corporate Total Return Index (LGCP) - 25% 50% -
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	הטמו50 ינבל לולסמהעקשה קיפא רועיש  םויל הפישח31.12.2019 הפישח רועיש  תנשל יופצ2020  חווטהייטס  רועיש תולובג היופצה הפישחה סוחי ידדמ םומינימםומיסקמ  ריחס תוינמל הפישח ריחס אלו44.1%46.0%+/-6%40.0%52.0%MSCI All Countries - 70% 30% - 125ביבא לת דדמ  יתלשממ בויח )תורז תולשממ ללוכ(17.3%14.0%+/-5%9.0%19.0% יללכ יתלשממ ח”גא ריחס יארשא ח"גא ללוכ( ריחס אלו לארשיב תואוולהו  )ל"וחבו35.2%34.0%+/-6%28.0%40.0%Bloomberg Barclay's Global High Yield Total Return Index (LG30) - 25% Bloomberg Barclay's Global Aggregate Corporate Total Return Index (LGCP) - 25% 50
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	60דע50 ינבל לולסמהעקשה קיפא רועיש  םויל הפישח31.12.2019 הפישח רועיש  תנשל יופצ2020  חווטהייטס  רועיש תולובג היופצה הפישחה סוחי ידדמ םומינימםומיסקמ  ריחס תוינמל הפישח ריחס אלו34.1%36.0%+/-6%30.0%42.0%MSCI All Countries - 70% 30% - 125ביבא לת דדמ יתלשממ בוח  )תורז תולשממ ללוכ(24.2%20.0%+/-5%15.0%25.0% יללכ יתלשממ ח”גא אלו ריחס יארשא ח"גא ללוכ( ריחס לארשיב תואוולהו  )ל"וחבו38.5%38.0%+/-6%32.0%44.0%Bloomberg Barclay's Global High Yield Total Return Index (LG30) - 25% Bloomberg Barclay's Global Aggregate Corporate Total Return Index (LGCP) - 25% 
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	הלעמו60 ינבל לולסמהעקשה קיפא רועיש  םויל הפישח31.12.2019 הפישח רועיש  תנשל יופצ2020  חווטהייטס  רועיש תולובג היופצה הפישחה סוחי ידדמ םומינימםומיסקמ  ריחס תוינמל הפישח ריחס אלו23.2%22.0%+/-6%16.0%28.0%MSCI All Countries - 70% 30% - 125ביבא לת דדמ יתלשממ בוח  )תורז תולשממ ללוכ(28.6%25.0%+/-5%20.0%30.0% יללכ יתלשממ ח”גא אלו ריחס יארשא ח"גא ללוכ( ריחס לארשיב תואוולהו  )ל"וחבו43.5%42.0%+/-6%36.0%48.0%Bloomberg Barclay's Global High Yield Total Return Index (LG30) - 25% Bloomberg Barclay's Global Aggregate Corporate Total Return Index (LGCP) - 25%
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	תוינמ65% דע יללכ לולסמ לדגמהעקשה קיפא רועיש  םויל הפישח31.12.2019 הפישח רועיש  תנשל יופצ2020  חווטהייטס  רועיש תולובג היופצה הפישחה סוחי ידדמ םומינימםומיסקמ  ריחס תוינמל הפישח ריחס אלו61.7%58.0%+/-6%52.0%64.0%MSCI All Countries - 70% 30% - 125ביבא לת דדמ יתלשממ בוח  )תורז תולשממ ללוכ(14.4%14.0%+/-5%9.0%19.0% יללכ יתלשממ ח”גא אלו ריחס יארשא ח"גא ללוכ( ריחס לארשיב תואוולהו  )ל"וחבו21.7%24.0%+/-6%18.0%30.0%Bloomberg Barclay's Global High Yield Total Return Index (LG30) - 25% Bloomberg Barclay's Global Aggregate Corporate Total Return Index (LGCP)
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	2020 תועקשה תוינידמהעקשה לולסמ  דוקלולסמ  העקשה תוינידמ סוחי ידדמ הכלה לולסמ185 םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ ןידה תוארוהל ףופכב םינוש םיגוסמ .דבלב תידוהיה הכלהה יללכל ףופכבו התוכמסב הנייהת לולסמב תועקשהה תדעו לש תידעלבה התוירחאבו  היהת תלהנמה הרבחהו תועקשהה.םיתימעה יפ לע תונמאנב לועפל תבייח לולסמב האושתה תאשה הז לולסמב  תופופכ וב תועקשההש ךכב תלבגומ .תידוהיה הכלהה יללכל26%MSCI AC 13%125 א”ת19%  יללכ יתלשממ ח”גא דדמ28%  יללכ ינרצנוק ח”גא דדמ10%Bloomberg Barclays Global HY index 50%, Bloomberg Barclays Global Corporate index 50% 4% מ”קמ דדמ  תוינמ לולסמ76 
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	 םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ ריחס ח"גא ,תוינמ תוברל ל"וחב וקפנוהש  הפישח רועישב ,דועו תואוולה ,ריחס אלו-מ תחפי אלש
	 לע הלעי אלו 
	.לולסמה יסכנמ רומאכ םיסכנל הפישח ,ןירשימב העקשה תועצמאב גשות תונמאנ תונרקב ,לס תודועתב ,םירזגנב םיסכנה תרתי .העקשה תונרקב וא  ףופכבו ,ןידה תוארוהל ףופכב עקשות תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל

	75%120%
	 םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ ,םיילקש תונודקפ :םידומצ םניאש ,םיאבה תוילקש תואוולה ,תויתלשממ תוולמ  ,תוריחס ןניאשו תוריחס תוילקש ח"גאו-מ תחפי אלש הפישח רועישב
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	2020 תועקשה תוינידמהעקשה לולסמ  דוקלולסמ  העקשה תוינידמ סוחי ידדמ ל”וח לולסמ866034%MSCI AC 34%Bloomberg Barclays All Maturity US Government Index 16%Bloomberg Barclays Global HY index 16%Bloomberg Barclays Global Corporate index  ח”גא לולסמ לארשי תלשממ68 לש ח"גאל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ אלש הפישח רועישב לארשי תלשממ יסכנמ120%לע הלעי אלו75% -מ תחפיגשות רומאכ םיסכנל הפישח .לולסמה ,םירזגנב ,ןירשימב העקשה תועצמאב תונרקב וא תונמאנ תונרקב ,לס תודועתב ףופכב עקשות םיסכנה תרתי .העקשה  לש התעד לוקישל ףופכבו ,ןידה תוארוהל תועקשהה תדעו100%  יללכ יתלשממ ח”
	2020 תועקשה תוינידמהעקשה לולסמ  דוקלולסמ  העקשה תוינידמ סוחי ידדמלולסמ לדגמ רצק חווט ילקש1955100% מ”קמ דדמ  לולסמ לדגמ ח”גא8659 םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ תוריחס ח"גא :ל"וחבו ץראב םיאבה תואוולה ,םיירחסמ ע"ינ ,תוריחס ןניאשו  ,תונודקפו הרמהל ח"גא ,תוריחס ןניאש75%-מ תחפי אלש הפישח רועישב .לולסמה יסכנמ120% לע הלעי אלותועצמאב גשות רומאכ םיסכנל הפישח תודועתב ,םירזגנב ,ןירשימב העקשה .העקשה תונרקב וא תונמאנ תונרקב ,לס תוארוהל ףופכב עקשות םיסכנה תרתי  תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו ,ןידה .תועקשהה40%  יללכ יתלשממ ח"גא41%  יללכ ינרצנוק ח"גא15%Bloomberg Barclays Globa
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