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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ע"מב מלג פותוקו פנסיה נותרק מקפת מגדל

 2021 רבטמבספ 30 יוםל וןירדירקטו וחד
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 יהולהשבנ הגמל ותופוק נסיההפ תוקרנ ,הלתהמנ ברההח של ציתיתמ וריאת.1
 יללכ.1.1

 תטיפר ברהכח 1995 ברמבדצ 7-ב מהקהו החברה( או תמקפ גדלמ-ןהל)למע"ב גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ
 קחו קודםמ)1981-אתשמ"ה ביטוח() סיםפיננ תיםשירו על קוחפיה קחו פי על טחמב רשיון בידהו ת,מניוב תגבלמו
 .הפיקוח( קחו-ןללה)(1981-אתשמ"ה טוחבי קיסע על קוחפיה

 הברח מגדלמ יםמאעצלהינספןקר המזויהינסהפ ןקר הולינתברהעומבע" יםמאעצלהינספןקר זמה יו וגזימ.1.2
 הברלחמבע" וחיטלב
 סיהפנ קרן מהיוז" ולהניה תברח גהמוז ותמסגרב מבני שינוי גדלמ תקבוצ עהביצ 2021 ילאפר מחודש חלה קףתוב
 דגנכ ברהלח ,מ"בע טוחביל ברהח גדלמ של אהמל טהיבשל תההי אשר "(,מהיוז תרחב"-ןללה)מ"בע איםמעצל

 עם קהתיו קרן הינה קרןה.ברההח וללניה מהיוז תברח ולהשבני סיהפנה קרן ולניה ברועה,כן מוכ.תמניו תאהקצ
 (גמל תפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהקלחו 41 סעיףל אםתבה עהבוצ ברההעה.אריוטקא איזון גנוןמנ
 םאישוריה כל לוקבתשה אחרל שלםהו גמיזוה .זה ניןבע ההון קשו תרשו על ממונהה תאוולהור 2005-ה"סתשה
 .יםסמהתורשו ההון קשו תרשו מאת אישור זה ללבכו תומהשלל איםתנה מוקייתוה דרשיםהנ
הברהח הולינשב הינסהפ תונקר .1.3 

ןקרה וגס רושיא מספר ה(קעשה יולמסל תומשו) הינסהפ  ןקר שם

פהקימ חדשה סיהפנ קרן 162 תישיא תמקפ  מגדל .1
יללכ ולמסל .1.1 
ההלכ ולמסל .1.2 
תמניו ולמסל .1.1 
חג"א ולמסל .1.4 
קצר טווח ליקש ולמסל .1.5 
הטמו 50 לבני ולמסל .1.6 
 1.7. 60 עד 50 לבני ולמסל
להעמו 60 לבני ולמסל .1.8 
 S&P500 **** .1.9 מדד החקמ ולמסל
 1.10. * הקצבל מיםקיי איםזכל ולמסל

** מיםיקי קצבה ליקבמל ליכל ולמסל .1.11 
** מיםייק קצבה ליקבמל הלכה ולמסל .1.12 

 1.11. *** הקצב ליקבמל ליכל ולמסל
 1.14. *** קצבה ליקבמל הלכה ולמסל
 1.15. *** קצבה ליקבמל תמניו ולמסל
 1.16. *** קצבה ליקבמל "חגא ולמסל

 המישלמתמקפ מגדל .2
 יללכ ולמסל. 2.1
 ההלכ ולמסל. 2.2
 תמניו ולמסל. 2.1
 חג"א ולמסל. 2.4
 קצר טווח ליקש ולמסל. 2.5
 הטמו 50 לבני ולמסל. 2.6
 60 עד 50 לבני ולמסל. 2.7
 העלמו 60 לבני ולמסל. 2.8
 ***** S&P500 מדד החקמולמסל. 2.9
 ** מיםיקי קצבה ליקבמל ליכל ולמסל. 2.10
 *** קצבה ליקבמל ליכל ולמסל. 2.11
 *** קצבה ליקבמל הלכה ולמסל. 2.12

 םימאעצלהינספןקר המזוי.3

.2001,צמברבד 11 נילפ לההח הצבקלתואושזכ *
.2017,צמברבד 11 ועד 2004,וארניב1םיומ צבהלק תוושזכא **
.2018,וארינב1םיומ צבהלק וותשזכא ***
.2021,אימשדחו ךהלבמ עלהופ למסלוה ****
.2021,נייושחוד ךהלבמלפעהו לולמסה *****

659 

414 

 תליכל חדשה סיהפנ קרן

 פהקימ קהתיו סיהפנ קרן
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (המשך) יהולהשבנ הגמל ותופוק נסיההפ תוקרנ ,הלתהמנ ברההח של ציתיתמ וריאת.1
 משך(ה)הברהח הולינשב הינסהפ תונקר.1.3

 החדש סיהפנ קרן הינה "(קרן"ה או אישית" תמקפ גדלמ"-ןהל)ל תאישי תמקפ גדלמ-היפקמהשחד הינספןקר

 רדמש ידי על תאושרמה,1964-דתשכ"ה ל(,מגתפוקו וללניהו אישורל ללים)כ סההכנ מס תקנותב תהדרגכה פהקימ

 קרןה החברה. ידי על תהלמנוו סההכנ מס תונציבו "(הוןהקשו ת"רשו-לןלה) סכוןוחחטובי ההון קשו תרשו אוצר,ה

 קרן.ה קנוןת"יעפןוכ סההכנ מס תקנות פי עלתעלוופ 1995 תבשנ מהקהו

 השיופר ת()נכו בודהע כושר בדןאו ת,מוו קרימל סוייםכי קהענימ קרןה אים.מעצו םכיריש בדיםעו בה טחיםמבו

 בוטחים.ממה יםהנגב וליםמג מילד מורהתב זקנה, ילגב סיהפנל

 תיעמנל איזון יגנונמנ בצד ים,אחר נוספים טריםמופר ןמי ל,גיל אםתבה תיםמילע תנושו סיהפנ תזכויו קנהמ קרןה

 תעוקלהש פנהמו %70ו תומיועד "חגאב מושקעים כספיםמה%10 להא תתוכניוב אריים.טוקא תעונורגי תהיווצרו

 .תפשיוחו

 עממוצהכרהש יםמיפע על להוענואיש שכר החדשה קרןב טחלב תןניתחדשו סיהפנתקרנו עלתלוהח תאוההור פי-על

 ייד על זרבחו סםשפור קנית קנוןתעלססמבוה חדש קנוןתלאםתבה סיהפנה קרן תעלופ 2018 ביוני 1-מחלהק.משב

 ת.פוקימה תהחדשו סיהפנה תקרנו לכל סכון,וחי טוחבי ההון קשו תרשו

 קרן נההי "(מהלימשהןקר"ה או ה"מלימש תמקפ גדלמ"-ןהל)ל מהלימש תמקפ גדלמ-תילכל השדחהינספןקר

 ייד על תאושרמו,2005-התשס"ה (,גמל תפוקו) סיםיננפ תיםשירו על קוחפיהקבחו התדרגהכתליכל חדשה סיהפנ

 תקרנו תמקפ גדלמ ידי על תהלמנו קרןה "(.ההון קשו ת"רשו-לןלה) סכוןוח טוחבי ההון קשו תרשו אוצר,ה רדמש

 םכירישםבדיעו בה טחיםמבוו 2004 תבשנ מהקהו רןקה"(.תהלמנה ברה"הח-ןהלל)מע"ב גמל תפוקוו סיהפנ

 מילד מורהתב זקנה, ילגב סיהפנל ופרישה ת()נכו בודהע כושר בדןאו ת,מוו קרימל סוייםכי קהענימ קרןה אים.מעצו

 .טחיםמבומה נגביםה וליםמג

 קרןב חדשים טרפיםלמצ מחדלה תרבר טוחבי ולמסל ,2018 יוני בחודש סםפור אשר החדש קרןה קנוןתל אםתבה

 ארים.וש תלנכו סויוכי ,קנהזתסייפנ תיםמילע קהענימ אשר ה(,יפקמ סיהפנ)ססיהב ולמסל הינו זה מועדמ חלה

 תסייפנ תיהמילע קהענימ אשר דסויתסייפנ ולמסל יהןובינ תפוסנו סיהפנ תתכניו מהלימשה קרןבתמוקיי סףבנו

 עהקימש איננה קרן)ה תפשיוחו תעוקבהש מושקעים כספיםמה%100 להא תתוכניוב החיים. לכל פרישה ילגמ קנהז

 .ת(מיועדו "חגאב

 ,היפקמ קהתיו סיהפנ רןק הינה תיקה(הו קרןה-ןהלל) איםמעצל סיהפנ קרן מהיוז-היפקמהקיתוהינספןקר

 כנסה.ה מס תציבוונ "(ההון קשו ת"רשו-ןהל)ל סכוןוח טוחבי ההון, קשו על ממונהה ידי על תאושרמה

 "(.תהלמנה ברה"הח-ןהל)למע"ב גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ ידי על תהלמנו קרןה, 2021 ילאפרמ חלה

 .בדבל איםמעצתקדוהפלתיועדמותאוזנמ קהתיו סיהפנ קרן הוהינ 1981 תבשנ מהקהו קרןה

 אוצר,ה רדמש תאוהור פי על הפנסיוני, דרסהה איתנב ינויש חל 1995 סמרב 29 םמיו להמשמהתטחלה פי על

 תיםמיע ליהןאתפומצר אינןות,גורוסתקרנוכ ולפעל מוראה מהיום חלהת,קותיהוו סיהפנהתקרנו תמשיכומ

 .חדשים

 םלימוגימלד מורהתב זקנה, ילגב סיהפנל ופרישה ת(כו)נ בודהע כושר בדןאו ת,מוו יקרמל סוייםכי קהענימ קרןה

 .טחיםמבומה הנגבים

 תיעמנל איזון יגנונמנ בצד ים,אחר נוספים טריםמופר ןמי ל,גיל אםתבה תיםמילע תנושו סיהפנ תזכויו קנהמ קרןה

 תעוקלהש פנהמו %70-ו תמיועדו "חגאב מושקעים ספיםמהכ%10 להא תתוכניוב אריים.טוקא תעונוגיר תהיווצרו

 .תפשיוחו
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (המשך) יהולהשבנ הגמל ותופוק נסיההפ תוקרנ ,הלתהמנ ברההח של ציתיתמ וריאת 1.
 הברהח הולינשב תויזרכמתוופקותומהשתל תונקר ,גמל תוופק 1.1.

 הופקה וגס רושיא מספר (תוופקבהקעשההיולמסל תומשו) גמלהתופק שם

 תומהשתל מגדל .1
 תמוהשתל קרן 579 יללכ ולמסל 1.1.
 תמוהשתל קרן 599 תמניו %10 עד "חגא ולמסל 1.2.
 תמוהשתל קרן 869 תמניו ולמסל 1.1.
 תמוהשתל קרן 868 לו"ח ולמסל 1.4.
 תמוהשתל קרן 865 יראליש תיממשל "חגא ולמסל 1.5.
 תמוהשתל קרן 864 קצר טווח ליקש ולמסל 1.6.
 תמוהשתל קרן 199 חג"א ולמסל 1.7.
 תמוהשתל קרן 2048 הכהלכ ולמסל 1.8.
 תמוהשתל קרן 7251 הטמו 50 לבני ולמסל 1.9.
 תמוהשתל קרן 607254 עד 50 לבני ולמסל 1.10.
 תמוהשתל קרן 470 העלמו 60 לבני ולמסל 1.11.
 תמוהשתל קרן 7256 יללכ סיביאפ ולמסל 1.12.

 ישיא הולינב תומהשתל מגדל .2

 םייופיצול יםמולתגל מגדל .3

8890 IRA תמוהשתל קרן 

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 861 תמניו ולמסל 1.1.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 862 לו"ח ולמסל 1.2.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 859 יראליש תיממשל "חגא ולמסל 1.1.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 858 קצר טווח ליקש ולמסל 1.4.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 8012 תמניו %10 עד "חגא ולמסל 1.5.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 9779 הטמו 50 לבני ולמסל 1.6.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 609780 עד 50 לבני ולמסל 1.7.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו 9781 העלמו 60 לבני ולמסל 1.8.

 וייםפיצל תאישיו וליםמגתל גפ"קו S&P500 *11565 מדד קהמח ולמסל 1.9.

 ישיא הולינב יםמולתגל מגדל .1

 הקעשהל גמל מגדל .5

8888 IRA םלימוגתל גמל תופק 

 הלהשקע גמל תופק 7916 יללכ ולמסל 5.1.

 הלהשקע גמל תופק 7914 תמניו ולמסל 5.2.

 הלהשקע גמל תופק 7911 לו"ח ולמסל 5.1.

 הלהשקע גמל תופק 7912 יראליש תיממשל "חגא ולמסל 5.4.

 הלהשקע גמל תופק 7911 קצר טווח ליקש ולמסל 5.5.

 הלהשקע גמל תופק 7915 תמניו %10 עד "חגא ולמסל 5.6.

 הלהשקע גמל תופק 7917 יתהלכ ולמסל 5.7.

 הלהשקע גמל תופק S&P500 *11561 מדד קהמח ולמסל 5.8.

 ילדל ןוחסכ מגדל .6
 לילד סכוןח-הלהשקע גמל תופק 9896 טועמ כוןסי יפיםמעדה סכיםחו ולמסל 6.1.
 לילד סכוןח-הלהשקע גמל תופק 9897 בינוני כוןסי יפיםמעדה סכיםחו ולמסל 6.2.
 לילד סכוןח-הלהשקע גמל תופק 9898 ברגמו כוןסי יפיםמעדה סכיםחו ולמסל 6.1.
 לילד סכוןח-הלהשקע גמל תופק 9895 יתהלכ ולמסל 6.4.

 םייופיצלתיזרכמ גמל תופק מגדל .7
 החלמימדתמקפ 8.

745 
1161 

 םצוייפילתכזימר פהקו
 החלמ מיד לתשלום פהקו

 סיהפנבתפותתלהש גמל תופק 1304 תיקציבתתמקפ 9.
 תקציבית

 2021. ל,אפרי חודש מהלךב עלופה ולמסלה *
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (המשך) יהולהשבנ הגמל ותופוק נסיההפ תוקרנ ,הלתהמנ ברההח של ציתיתמ וריאת.1
 משך(ה)הברהח הולינשב תויזרכמתוופקותומהשתל תונקר ,גמל תוופק.1.1

 או תמוהשתל רכילצ כספים בורלצ תמילע תאפשרמאהי איים.מעצו כיריםש תיםמילע תמיועדה קרן-תומהשתל ןקר

 םתימילעותמוהשתל רכילצו משיכהל תניםני ןקרב בריםטהמצ כספיםה ס.מתטבומה תליהנוו טרהמ לכל בה סוךלח

 טרה.מ לכל כספיםה את משוךל תןני קרןבתברוחתשנו 6ראחל פה.קובתברוחתשנו 1 וםתמ חלה הפרישה ילגל עויגשה

 םאירש סיפיננ רשיון ליבע גםש סיפיננ מוצר והן סיוניפנ מוצר הן הווהמה תיליתכ דו מוצרל תנחשב תמוהשתל קרן

 .קלשוו

 הלמנ תעואמצב או תמיהע "יע יםהלמנוו מושקעים סיהנכ אשר תמוהשתל קרן- IRA ישיא הולינב תומהשתל ןקר

 צעמבו אשר תעוקהש ולניהו רההחב "יעתקופסמהתליעותפ תרכמע בין משלב מוצרה.תמיהע "יע בחרנ אשר קיםתי

 ירכלצ איםתמ אשר ייחודי תעוקהש ולמסל תליציר תיתתש הווהמ רהמוצ מו.מטע תעוקהש הלמנ או תמיהע "יע

 .ציהולגר ליכל תעואמצבתלומוגב ולבניה תתרומוהתעוקההש ת.מיהע

 הופקה סכון,לח גמל תופקכו יצוייםפול וליםמגתל גמל תפקוכ אישור לה גמל תופק-יםיופיצול יםמולתגל גמל תופק

 תניםני אשר הוניים כספיםכ גוסוו 2007 ברמבדצ 11 וםלי עד ברושנצ כספים אים.מעצו כיריםש תיםמילע תמיועד

 עם ,2008 ארבינו 1 מיום להח יים.פיצולו יםולמגתל גמל תופקל משוייכים האל ספיםכ מי.פע חד סכוםב משיכהל

 וליםמגתלתקדוהפ,2008-חתשס"ה ל(מגתפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהקלחו 1רמספ קוןית של קףתול תוסכני

 האל כספים ת.חודשי קצבה של בדרך שהפרי ילגל תמיעה יעגבה משיכהל תניםני אשר תייםקיצב כספיםכ גוסוו

 קסיהפ אשר בדעול טוריןפי צוייפי לתשלום מיועדים פהקוב קדיםופמה ייםפיצוה פיסכ .סכוןלח גמל תופקל משוייכים

 .קצבה של ובדרך פרישה ילגל עויגבה תמילע מוולשיש צבהק פיסככ משויש אשר כספיםכ או כספיםל איזכו תובודע

 .סמתטבהתמילע תקנומ פהקובתקדוהפ

 ראש קיםתי הלמנ תעואמצבאו תמיהע "יעםליומנוה עיםקמוש סיהנכ אשר גמל תופק-IRA ישיא הולינב גמל תופק

 או תמיהע "יע צעמבו אשר תוהשקע ולוניה ברההח "יעתקופסמהתליעותפ תרכמע בין לבמש מוצרה ת.מיהע "יע בחרנ

 תעוקההש ת.מיהע רכילצ םאיתמ אשר ייחודי תעוקהש ולמסל תליציר תתיתש הווהמרהמוצ מו.מטע תעוקהש הלמנ

 .יהלצוגר ליכל תעואמצבתלומוגב ולבניה תתרומוה

 תפוקו )בכל ברטמצ תישנ וםסכ יהאל קידהפלתןני אשר ריטלונווטפר סכוןח מוצר הווהמה פהקו-הקעשהל גמל תופק

 את ךמשולתןני וכן (,2016 אימ חודש גיןבדמדל מודצםסכו)ה "חש אלף 70 עד של ת(מיעתואו של עהקלהש הגמל

 אשונההר פהלוחה משיכה.ה ועדמב כספיםה סוימילסביח תפווחל תיש סךהחו פניב ידהממע הופקה ת.ע בכל כספיםה

 חרוו במס סךהחו מחויב זו פהלובח קים.חלב או מיפע חד הוני, סכוםב תםמשיכו הגמל תופקב כספים סכוןח תאפשרמ

 תמקייותפחול ליממיני פרישה ילגל עד כספיםה סכיםנח יההשני פהלובח משיכה.ה מועדב,%25 של בשיעור ליארי הון

 עלבצ דרשנהקצב של בדרך כספיםהתמשיכ רךלצו ס.ממ טורהפתחודשי קצבהכ כספיםהתקבללתמיהע של בחירה

 .קצבה לתשלום תמיועדה גמל תופקל כספיםה של ניוד

 תקצבל גינםב איזכ ההורה ראש ילדים שהינם תיםמילע תמיועדה פהקו- ילד לכל חווט רוךאןוחסכ הקעשהל גמל תופק

 2017 ארינו מחודש חלה קציבו.תמו מיאוהל טוחהבי תעואמצב תעומבוצ פהקול תקדוהפ מי.אוהל טוחהבי של ילדים

 למג תופקל חדשים יםשקל 50 סךב סכום הילדים, תקצב תממשתל שבו מועדב חודש בכל מי,אול טוחלבי סדמוה קידמפ

 הגדלהה סכום אשרכ "חש 50 ךסב לילד תקדוהפ תגדלה צעלב אירש ההורה קצבה.לאיזכה הילד של מוש על עהקלהש

 הילדים. תקצבמ מנוכה

 ותמחויבו קיום רךלצו קסיעמה צעישב סכוןח נוה יצוייםלפ תכזימר גמל תופקב סכוןהח-םייופיצלתיזרכמהופק

 של תוכורמשמ %8.11 עד וריעבש )היינו, 1961-גתשכ"ה ים,טורפי צוייפי קחו פי על בדיועו בורע טוריםפי צויייפ לתשלום

 ת.לע תמע תדכנומתע שהן יכפ פהקוהתקנותל אםתבה תוקבענ פהקוב תיווזכויו קסיהמע הינו פהקובתמיהע בד(.עוה

 .זה מוצרל כספים קידהפל תריו תןני לא 2011 תמשנ חלה
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (המשך) יהולהשבנ הגמל ותופוק נסיההפ תוקרנ ,הלתהמנ ברההח של ציתיתמ וריאת.1
 משך(ה)הברהח הולינשב תויזרכמתוופקותומהשתל תונקר ,גמל תוופק.1.1

 בעד בדיועול תשלום בורע פהקוב כספים בורלצ קשמבהקסילמע תמיועדה פהקו-החלמימד וםשלתלתיזרכמהופק

 .בדיועו בורעקסיהמע שם על כזמרובאהי כספיםהתבירצ ק.סיהמע הינו תמיהע ת.אישי פהקו נהאי פהקוה לה.מח מיי

 .מוש על יםהלמנו כספיםוה אההוצכקסיעמלתכרומו פהקולתקדוהפה

 של תםכורמשמ בניכוי קורםמש וליםמג מידתקדוהפלתדועמיה פהקו-תיקציבתהינסבפ תותתפשהלתיזרכמהופק

 אםתבה הינו תיםמילע ברההח שבין סיםהיח פיאו בדיו.עול תקציבית סיהפנ המשלם קיסמע אצל קיםסועמה בדיםעו

.תיםמילע ברההח שבין יםסהיח על תלוהח הדין תאוהורל ו תפוקו קנוןתל בכפוף הגמל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 קיתסהע בתהובסבי החברה תובפעיל ותוהתפתחוי ועיםאיר ,ותמגמ וריאת.2

 תיכלכל וקרמהסביב.2.1
 תלהיו יהפוצ או להם שיש החברה, של תליכלכ קרומה ביבהסב תתפתחויווה ועיםאיר ת,מוגמ של תיתמצי אורתי לןלה

 . 1 ברההח על עהפהש להם

 הקותעסוב קשמב תויותחהתפ
 מיםתחובהתיכירומ על יךמשל ביטחוניוה טיליפוה לי,הכלכ ומצב ראש ליאהישר קשמהתמסגרבתעלפו ברההח

 העהשפ ליאהישר קמשב כרהשו קהסוהתע תמלר לה.עובתפ תרוכוהכ תשונו תלויוע ועל תעותביה קףהי על שונים,
 רוך.א לטווח סכוןהח קףהי על קרעיב

 תתנומתה אורלתליבלוגה להכלכה של תאוששותה להח,תמדווחה פהקותב,ברההח תיעיד טבמיל-תימעולה ההסביב
 תרשרבש קשיים תקבובע חלשנ טוםמנמוה אחרונהלכי אהנר,זאת עם .תסנותחהה ריעובשי יהליוע אהלותחה קצב

 םלעוב כזייםמרה קיםהבנמקחל .מיםקייה יהלצנפאיה סיכוני את יליםהמגד גיהאנרהימחיר תלייוע תמיולעה הייצור
 תאותריביה את תירהו כזימרהלידרהפ קהבנ ,ב"ארהב.עושביצ תריוטמוניהתרחבוהה את תתיוגדרבה מצםלצ לוהח

 ECB-ה,ואירה גושב.רובקה בטווח תרכישוהתתכני וםצמצ על תתאו אך ,שינוי אלל החוב תאגרו תרכישו תתכני
 תוילפעב טהאה מהנרש ,ןסיב.לושתרכישוהתתכני את טמע טאלה תוכוונ על יעהוד אך , כנה על תריביה את תירהו

 .תריבי תאועלה מונרש ,םיוניילצנפאי חציםל כריםני בהן ,תמדינו ספרמב,כן מוכ.תיייהתעש בייצור טובפר תליהכלכ

 יוני בחודש ,שיליהש הסגרמ אההיצי תקבובע השני עוןרבבהחלשקמשה של מהירה חהמיצ אחרל-ילישראה קשמה
 גלהעםקמשהתדדומותה"(.יהרביע הגל)""אתהדל טאנורי" תטומהתפש אהכתוצ וליםהח ספרמב לייהע שוב מהנרש
 לא אהלותחב יהליהע רףחו,תלויפעה על תמורוחתלובגה להכל אולתמוקוד תדדויומותמה שונה תההיי ,עירביה

 תאנמצ מוראה גלהתדעיכ מדווחה עוןרבה סוףמ חלה.קושיםבביותקיסהע תלועיפבתתיעוממש רידהי מהנרש
 תומדיניהתמדווחה פהקותה מהלךב.יםקשה וליםובח קהדבהה מיקדמב,אהלותחה בשיעורי רידהי תוך מהעיצוב
 .אודמ מרחיבה תלהיו משיכהה תליאהישר תטרימוניה

, 22021 
 על סיםמיהתפעהש אלל %14.7-כ) 2021 תשנ של אשוןרה עוןרבהתמעול(תייםשנ חיםמונב) %16.6-בכ להע מיולגה

 רוב תסרהתקבובע עהגיה השני עוןרבב החדה לייההע .קדתאש ילקבמה עוןרבהתמעול%15.4-כוב (,רכב ליכאיבו
 תלוממגב אהכתוצ אשוןרה עוןרבבתווצותכהה אחרל זאת ,קמשה של אהמל טכמע תלויפעל וחזרה תלוהמגב

 הכלצרי אההוצבתכרוני תיועל תמשקפ 2021 תשנ של וןאשהר עוןרבהתמעול השני עוןרבבג"בתמ לייהעה.קורונהה
 קחל כי צייןל יש .תבוריצי ריכהלצ אהוצובה ועיםקב סיםבנכ תעוקבהש תליוע וכן ,תיםושירו תסחורו אוביצו תטיפר
 בקע) 2021 תשנ של אשוןהר וןהרבע תמעול נוסעים תכוניומ אביבו לייההע ידי על גם תברסמו השני עוןרבב לייההעמ

 ןוהרבע תמעול השני עוןרבב תישנ בחישוב %11.6- כ של יהליע להח לנפש מיקומה תוצרב (.סוימיהתמדיניוב שינוי
. 2020 תבשנ %1.9 של רידהי אחרלתאוז, 2021 תשנ של אשוןהר

 הלטאבה בשיעור רידהי להחתמדווחה פהקותה מהלךב,קהטיסטיטסלתכזימרה לשכהה דיווחי פי על-הודעבה שוק
 של מהסיכוב.2021 ברמטספ בחודש %8- כ של מהלר ועד 2021 ארינו בחודש %18- כ של מהמר , 3הרחבה תודרגבה
 .%8-בכ מדווחה עוןרבוב %11-בכ תכםסה צעמומה להטבאה שיעור ,תמדווחה פהקותה

 פהקותהתמעול(ועיםקב מחיריםב) צעמומה ליאהרי כרבש %2.4-כ של לייהע להח,2021 טסגואו-ארינו בחודשים
 תלועילפ קמשהתתיחפ עם אחרוניםה בחודשים תנהמתהקמשב צעמומה כרבש יהליהע.2020 תבשנ להקבימה

 .תמוכוהנ תכורומשהליבע של טפרב,להטאבה בשיעורי רידהוהי

 ימקומה תוצרה השני עוןבבר תשנ של השני עוןרבל קהטיסטיטסלתכזימרה כההלש של לישיש מדןאו פי על

 .הקטיסטיטסלתרכזימההכשהל ימסורפ ועל לארשיקבנ מיוסרפ על ,רתהי בין ,תססמבו הרקיסה
.2021 רבטוקאוב 17 םיובםסרשפו 2021 תנש של נישה וןבערלםימיאוהל תנושבוחה מדןאו לפי

 ,הונרקוהףגיבנ תשורוקהתסיבו בשל עשבוה כל םתדעבומתנימז דרושנע םיקסמוע ,םקיסמוע תיבל ללכו הבחרה תורדהגבהאבטלהרשיעו
.2020 רץממהדעבוהםקומתרגיס או םטוריפי ללבג דעבול קוסיהפשהדעבוהחבכו םתפיתשמאהל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (המשך) קיתסהע בתהובסבי החברה תובפעיל ותוהתפתחוי ועיםאיר ,ותמגמ וריאת.2
 ןוהה שוק.2.2

 קובש תאותשול ההון. קובש להןש סיםהנכ קתימ כרני קחל תעוקימש הגמל תפוקוו יהספנהתקרנו ת,הלמנה ברההח

 הברהח רווחי על והן ברההח תחוקול בורעתגמושההאתשוה על הן ת,תימהו לכההש שונים,ה קיםפיאב ההון

 .תהלמנה

 היליהע תמגמ משכהנ ווחמדה עוןרבב.עולםוב ארץבתמניוה מחיריבתכרני לייהע תההי אשונההר השנה תחצימב

 החל תמדווחה פהקותב,כן מוכ.עולםבתמניוה מחיריב ליהעהתעציר תמגמל יגודבנ תאוז ארץבתמניוה מחיריב

 ,הרחיבמהתמדיניווהתליכהכל תלויפעב מהירההתאוששותהה רקע על זאת ,יהלצנפאיהתביבס של תתיגדרה לייהע

ח"גאה מרווחי ,סףבנו . להההוב תקרותייוה ,הגיאנרה מחירי תרבול,םגלה מריחו מחירי תליילעסף בנ תמיהי ו

 .מצםטהצל משיכוה ארץב קונצרנייםה

 :יהןתוהשלכו קרייםעיה עהקההש קיפיאבתקריועי תמוגמ לןלה

 ןוהה שוק ידדמב יוניש 1-9.2021 7-9.2021
0.8% 2.2%  (ועיד מדד) ציהפלאינ
0.9% 2.5%  (גיןב מדד) ציהפלאינ
)0.6%( )3.7%( ליארי) ( עהקבו תריביב תליוקש תתיוממשל ח"אג
1.9% 1.9% ליארי) ( תמודוצ תתיוממשל ח"אג
0.9% 3.8% ליארי) ( תקונצרניו ח"אג
6.3% 17.6%  ליארי 15 ) ( א"ת מדד
1.0% 14.9%  ליארי 90 ) ( א"ת מדד
4.6% 16.0%  ליארי 125 ) ( א"ת מדד

)1.5%( 9.8%  לימיננו ICSM ) ( מדד
0.9% 14.0% לימיננו 0ACQAD100 ) ( מדד

)1.9%( 10.6%  לימיננו SO0OC QOD ) ( מדד
0.2% 14.7%  S&P 500 מדד

)1.0%( 0.4% ינלמינו) ( הדולר שער

 תופיבצי יהליהע רקע על .2020 ברמדצ לחודש מהבדו ,%0.1 על ראלביש תריביה מדהע 2021 ברמטספ בחודש-תיריב

 תיריאל תריבי תמעול,%2.2- כשל שיעורבתלילישתהיהתליאהרי תריביהתמדווחהפהקותה סוףב,יהלצנפאיה

. 2020 ברמבדצ %0.2- כ של תליליש

 על ,תליוקהש ח"גאה של ןלפדיו תאותשובתליוע לוח מדווחה עוןרבב וכן תמדווחה פהקותב-תויתשלממ ובחתוגרא

 רהקצ בטווח לפדיון תאוותשבתרידויתמדווחה פהקותב לוחתמודוהצ ח"גאב.ציהלפאינהתפיויבצ יהליהע רקע

 .הטווחים בכל לפדיון תאותשוב תדוירי לוח ,מדווחה עוןרבב לואיו ,רוךאה בטווח לייהוע והבינוני

 ,תליוקוהש תמודוהצ תקונצרניוהח"גאה של לפדיון תאוותשב רידהי להחתמדווחה פהקותב-תוינצרנוק בוח תוגרא

 של לפדיון תאותשוב ידהיר להח מדווחה עוןרבב .תתיוממשלה ח"גאה ולמ סיכוןה חמרווב רידהמי עההושפ אשר

 .תליוקהשי תיוקונצרנה ח"גאה של לפדיון תאותשוב תויציבו תמודוהצ תנצרניוקוה ח"גאה

 ,ברההח תקומחזיש סייםנפינה יםסהנכ קיתיבתמולוגהתאותשוב ינוייםלש מוגר פויהצה ציהלנפאיוה תריביה שינויי

 .להשבניהו הגמל תפוקוו סיהפנהתנוקר

 גם ומכ ת,תחייבויוהה כנגד םסיהנכ זורמיח תבע תידיותהע תאותשוהתטנקה על עההשפ מוכההנ תריביוהתמלר

 .תיםמיהע פיסכשל תתידיהע אהתשוהתטנקלה
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (המשך) קיתסהע בתהובסבי החברה תובפעיל ותוהתפתחוי ועיםאיר ,ותמגמ וריאת.2

 ןזמאה תאריך לאחר תיהכלכל הבסביב תויותחהתפ.2.3

 .עולםוב ארץב תמניוה בשערי שערים תליוע ומנרש אזןמה ריךאת אחרל

 הנוורקה נגיף ברשמ.2.1

 יפנשב נחהה תוךמו חברה,ה על תיועוהשפו קורונהה נגיף עם קשרב בדבל תקריועי תתפתחויוהתארותומ זו קהסבפ

 וחיים,טבי סיכונים אינוש על קורונהה נגיף תלהשלכו ברההח תסוהתייח תרבול תי,ופקתה הדוח גם מצוי אקורה

 .שינוי כל חל לא מםעי רקשושב, 2020 תלשנ ברההח טוריוןקדיר בדוח 2.2 סעיף תמסגרב וארתו אשר בר,סיי סיכוניו

 טאנ"ורי של תווטהתפש אורל ל,אבישר קורונהה סוירו של תמחודש תהתפרצו לההח ווח,מדה עוןרבה מהלךב

 לא עירביה גלב אהלותחהאבשי גם כי צויןית.קביע יכהבדע צויהמ זה, דועמל נכון אשר "(,יהרביע הגל)" תא"הדל

 תלועיהפ עלתמורוחתלוהגב להכל לא עירביהאהלותחה גל עםקמשהתדדומותהת.לועיבפתתיעוממש רידהימהנרש

 תוילפעה לגבי תאווד- אי של רבה מידה תמקיי עדיין ת,אז עם ס.הוירו של תמוקודהתצויותפרמה בשונה תקיסהע

 .םפיסנו אהלותח ליג של תוזורימחל סיכוןה לנוכח קרעיב,הבינוני לטווח קמשבתליהכלכ

 תוינחהו,יםראח יםטניאור או/ו תאהדל נטיאורתורבל,אלישרבהנוורקה נגיף של שמחד ותושטהתפ כי הרובמ

 של תםוצתפרהו תםוצרוויהתורבל,עמו תודדומתההןופא עם קשרב לה הוצמחו אלישר תנימדב יםמכוסמה יםמורהג

 םינאתהוהופקתהןוכ נגיףה עם קשרבתונושתומגבל תלהט ,גדםנכ יםנויסהח תויליעהורבר לאש ורמכא יםטניאור

 תושלכהל יחסבתוודא אי תמייקוהברהח תיטלשב,יםרדבה בעמט ,נםיא,הלאמהגרשל אלישרבקשמה ורזיח הםב

 או תולצפ תכוליהברלח ןיא,תאםהב.יאלישרהקשמה על בפרטו,יםנושה יםקוושה על תויפקעה או/ותושיריה

 וחוהט תווכאר ןהיתושלכה או/והנוורקה נגיף של שמחד ותושטהתפ של תויעתידהתושפעהה את יודא ןופבא ודמלא

 עמיד וניה זה וחבד כלול ואהש ככל ,זה דעימו,הברהח של התוילפע על ,כה עד ורעישא הנוורקה נגיף תויורצהתפ של

 ויתושלכהרדבבהברהח תורכהע "(.ערך תויירנ חוק)" 1968-ח"תשכה,ערך תויירנקוחבותדרהגכ,עתיד פני הופצ

 תריה ןיב ,תיתוהמ הנוש ןפובא שממתהל או שממתהל לאש תויושע ,הברהח תוילפע על הנוורקה נגיף של תויעתידה

 תורבל ,הנוורקה נגיף עם קשרב עולםוב רץבא יםמכוסמה יםמורהג של הםיתוינחהב יםיוניש ויחולש ככל

 .תווספנ תויורצהתפ
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 הברהח על םחליה ופיקוח ותמגבל.3
 מוסשפור תייםמהוה תייםקתחיה דריםסהה תיים.קתחי יםדרסבה ופיםתכ ינוייםלש תוניםנ ברההח של תלועיהפ מיתחו

.2020 תלשנ תיפקותה בדוח לונכל מור,אכ, 2020 תשנל תיהשנ הדוח סוםלפר ועד 2021 ארמינו חלה פהקותב

 תלשנ תיהשנ הדוח סוםפר ועדממ מוספורשתתיומהו תייםקתחי דריםסהתטוטיו או תייםומה תייםקתחי דריםסה לןלה

:2020 

 ףקותב יםדרהס.3.1

 על יםחלההקעשהילל)כ ל(מגתוופק) יםינסניפ יםתושיר על חוקיהפ תונקתלןוקית סםפור 2021 ביוני 1 ביום

 םסדיימוה פיםגולקנימע קוןתיהה(.מאתבה ",תקנות"הון"קותי"ה:זה סעיף)ב2012-בשע"תה,ים(יוסדמ יםופג

 תקבוצ על או סדימו עקימש על לההח ת,קנותב עהבוקה להשהמגב כך ל,סתקרנוב עהקבהש תריו רבה תמישוג

 :זה סעיף)ב קרןבתידוביח או תאגידב טהלישעיאמצב אחוזים 20 על מדעוה רבימ קההחז עורלשי געבנו יעיםקמש

 של וולבניה סל קרן נייןעלטלמע ל,ס קרןבתביחידו מוראכ יםיעקמש של הקהחז על ולתח לא "(,עהקהשהתגבלמ"

 סדי.מוהיעקמשל קשור צדאשהו קרן הלמנ

 רויעלש סביח ,תאגידב קההחז תתוספ רכושל יעיםקמש תקבוצל או סדימו יעקמשל אפשרמ קוןתיה,כן מוכ

 המקלהתגבלמו תולועישפ תאגידב טהלישעיאמצ של קהנפהתמסגרבתאוז,עהקהשהתגבלמפיל רבימה קהההחז

 טקהפרוי של להעהפה שלב פניל עהבוצ קהנפשהה בדובל ראלביש תתיותשה תחוםב ייעודי טקפרוי של להפעלהו

 רמואכ קהההחז תוספת.ראלביש תתיותשה תחוםב טיםקבפרוי עהקלהש קרן אהי תולועישפ תאגידב או ,הייעודי

 .קוןתיבטמפורכ,מיעצה להונוו מוראכ תאגידהגסול מהאתבה ,יםאחוז 29- ל ועד יםאחוז 15 שבין בשיעורים אהי

 תתוספ וכן סדימוה יעקמשה סימנכ תמורואהתעוקשהה של רבימה רךועמשה וויהש את קובע קוןתיה,סףבנו

 בהם םאיתנ קוןתיב עובקנ,סףנוב.קוןתיב ועיםקבהםמיסוימ איםנת קייםתבה מוראה רבימה רךועמשה לשווי

 .ראלביש תרידיוהיב חוב תבאגרו יעקלהש סדימו יעקמשל יוכל

 תאחרונוה בשנים רכונע תיוקבובע אשר "(,ר"החוז) מלגתופקתחירבןיינלע תווראה חוזר פוקתולסנכנ 2016 תבשנ

 "(.תבחרונ תקרנו)" מחדל תרירב תקרנו תיעקבל תייםתחרו הליכים שני

 טו,פור תםמסגרב אשר ,תובחרנתונקר תקביע ליךהךממס ןוכ לחוזר ןודכע ממונהה סםפר 2021 טסגואו בחודש

 ליהוהנ מיד שיעורי יןיענל לליםכ וכן תחדשו תבחרונתקרנו תיעקבל לישיהש תיותחרה ההליך ליכל תר,הי בין

. 2024 ברטוקאוב 11 ליום ועד 2021 ברמבנוב 1 מיום חלה לנהפעתתמורואהתקרנוה ן.יד על יגבושי

 ברמבנוב 1 מיום חלהועליפשתלועיפתקרנו הן תוכןמ תייםש אשרכ ת,קרנו ארבע בחרונ מוראה ההליך תמסגרב

 דועממ חלהתבחרונתקרנוכ עוקבויי מוקשיו תחדשו תקרנו הן תוכןמ תייםוש;2024 ברטוקאוב 11 יוםל ועד 2021

ובגשיי ולהניה מיד יעורשקבע זו, תמסגרב.2022 ילפראב1 מיום ראוח לא צעתבלה פויהצראש תן,מקהתמהשל  ני

 תקבל תופקת רךאו כלול קנהזתקצב ליקבמ בשל ולהיהנ מיד וכן מהצבירה,ו קדההפמה ת,בחרוהנ תקרנוה ידי על

 קצבה.ה

 תרבול(,טוחבי גדלמ של הסיפנהתקרנו עם תמנונ אינןש)תבחרונ סיהפנ תקרנו ארבע של תןזכיי כי בורהס ברההח

 תבירוצ של ניוד משךלה אתבי איוצ עלפווכ,סיהפנהקבשו תתחרוה את רמתש ,תונוספ תחדשו תקרנו של סהכני

 .תלומנהה תברוהח של תהרווחיו תקלשחיו ,סיהפנה תקרנו בין תייםעוממש בהיקפים
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (ך)המש חברהה על יםלהח ופיקוח ותמגבל.3
 משך(ה) קףותב יםדרהס.3.1

 קו"ח) 2022-ו 2021 קציבתה תונשל תילהכלכ תינתכה ןיינלע הקיקהח תסבכנ להבקתה, 2021,ברמבנוב 4 ביום

 :להא נייניםע תר,הי בין לו,נכל מוראהקהחו תמסגרב.ים"(דרהסה

,65 ילגל להיע אישהלהבודמע הפרישה ילג כי תר,הי בין ע,קבנ דריםסהה קבחו-הודעבמהשיהפר ילגתלאהע

 ק.החו תאובהור זה ענייןלועקבה גנוןמנלאםתבהתאוז

 תמיועדו חוב תאגרו קהפימנ מדינהה קיים,ה גנוןנמל אםתבה-הינסהפ תונקרבתודועימבוחתוגרא ביטול

 קרןה סינכ ענייןול יהן,סמנכ %10 של בשיעור ת,קותיהוו סיהפנהתקרנוול תפוקימהתהחדשו סיהפנהתקרנול

 .%70 של בשיעור- 2004 ארבינו 1 םיו פניל קרןמה קצבה קבלל איזכ היהש מיל תתחייבויוהה כנגד מדיםעוה

.%4.86 גובהב עהקבו תטיביקפאתתישנ תריבי תאוונוש מדד תמודוצתמיועדוה החוב תאגרו

 תתישנ תריביב רת"טבצמ יעד תאתשו" טיחויב קיים,ה גנוןמנה את יחליף אשר חדש, גנוןמנ קבענ דריםסהה קבחו

 תאתשו)" דדמל מודהצו תיריבד תיריב תטשי פיל תמחושב אכשהי חודשים, 60 של פהקותל %5.15 של בשיעור

 יאזכ היהש מילתייבויותחהה כנגד מדיםעוה קרןה סינכ ענייןלו;סיהפנה קרן סימנכ %10 לגבי תאוז "(,היעד

 ויהי טחיםמובה סיםנכה (.חים"טמובה סים)"הנכ %70 של בשיעור-2004 ארבינו 1 יום פניל קרןמה קצבה קבלל

 ונה.אשלר אהתשוהתטחהב תןמ מועדמ שנים 15 של פהקותל אהתשו תטחלהב איםזכ

 תקרנו בידישתמיועדוה החוב תאגרו עוןפיר מועדיל אםתבה גה,דרובה מןז פני על היהת החדש וןגנמנהתפעהש

 .תקרנומה תאח בכל תהשוטפ טונ רההצבי תתחווהתפ סיהפנה

 שההפר את סיהפנה קרן בירתע היעד, תאתשו על להתע שנים משח של פהקותב טחיםמובה סיםהנכ תאתשוש ככל

 לככו (;דית"עוהיי קרן"ה) ליהכל חשבה ידי על הלתנו אשר ת,ייעודי קרןל היעד תאתשוללועבפ אהתשוה בין

 קרןמה סיהפנה קרןל יושלם היעד, תאתשומתפחת שנים משח של פהקותב טחיםמובה סיםהנכ תאתשוש

 .היעד תאתשו לבין עלפוב אהתשוה בין רשהפהתהייעודי

 תדרשהנ מההשלה מור,אכ ההפרש אלומ תשלום רךלצו כספים תרוייוו לא תהייעודי קרןב אם כי קבענ סף,בנו

 קבחו קבענ מור,אכתואתשוה הפרשי גנוןמנבתלותאללו קרןה מוןמי רךלצו כן, מוכ ינה.מדה קציבתמ מןמות

 ת.הייעודי קרןל מדינהה קציבתמ השנים, מהלךב תנהשיש עורבשי מים,סכו תברהעל תחשיב

 ללוסמ של תעוקההש תמדיניו פילתןהני ככל זהה פןאובעוקיוש יםטחמובה סיםהנכ החדש, גנוןמנל אםתבה

 לומסלה- מוראה ולמסלהגזמו או נסגר אםו;סיהפנה קרן של תרביו ולהגד סיםהנכ קףהי יםהלמנו שבו עהקההש

 אוצר,ה שר כי קבענ סף,בנו מור.אכ ולמסלה גמוז או נסגר שבו מועדב תרביו ולהגד סיםהנכ קףהי הליםמנו שבו

 לומסל של תעוקההש תיומדינ פיל עוקיוש טחיםמובה סיםהנכ כי ועקבל אירש ת,סנהכ של כספיםהתועד ישורבא

 בחו תבאגרו עהקהש ולתכל לא זו קהסבפ טמפורכ עהקההש קרן.התהלמנש עהקהשהלילוסמ תוךמ אחר עהקהש

 ש.החד גנוןמנה יישום תילתח פניל עהשבוצ סחירים לא סיםבנכו תמיועדו

 אלש פהקותל קובעה עדמוה את תלדחו אירש אוצרה שר ;2022 ליביו 1 ליום קבענ זה גנוןמ ליישום קובעה מועדה

 שים.חוד עהרבא על להתע

 תלויועהתרבול ברההח של תעוקההש ולהני פןאו על זו קהקיח של תההשלכו את ריךהעלתןני טרם , זה בשלב

 .תעוקההש ולניה תחוםבתהשיל עשויה זו קהקישח תפוסהנו
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (ך)המש חברהה על יםלהח ופיקוח ותמגבל.3
 םייתקיתח יםדרהסלתווטיט.3.2

 תושיר חוזר ,ורציב תוינפב יפולוט תותביע ובשייו ורביר לחוזר יםנוקית תווטיט תשוהר מהספר , 2021, יוני בחודש

 ליגה לבני תגנוההוותויפקהש תברגהותהשירו שיפור תןטרמ אשר ,וחיטלב וףציר רזווח יםיוסדמ יםופגתווחקלל

 ,תלומוגב עם אנשיםל תזכויו שוויון קבחו מורא)כ תלומוגב עם אנשיםול שנים( 67 להם אושמל מי) לישיהש

(.1998-חנ"תשה

 :האל נייניםע תר,הי בין ע,קבול צעמו תמורואה קוניםיתה תטוטיו תמסגרב

 וקידושתפ סדי,מוה בגוף כירב בדעו שהינו ת,לווגבמ עם שיםאנו לישישה ילגה בני תסיולואוכ ממונה מינוי (א)

 את לחלפ ;תלומוגב עם יםאנשול לישישה ילגה לבני תשירו אבנוש ברההח תמדיניו את תתוולה תר,הי בין יהיה,

 דדיםמ על סדימוה הגוף תהללהנ יץלהמל וכן ;האל תסיולואוכל השונים יכיםהלתה את איםתלהו רכיהםצ

 רקוסשי תישנ דוח ההון קשו תולרשו סדימוה גוףהתהלנלה ישגלהותסיולואוכ תןאולתהשירו רמת תקבדיל

 לה.אתסיולואוכלתירוהש תןמתמדיניווב בודההע תתכניב סדימוה הגוף תמידע את

 תשירו גינצ תעואמצב זה ללבכו ת,לווגבמ עם נשיםאו לישישה ילגה בני של תעותבי ישובלי טניפר הליך תדרסה(ב)

 ;קון(תיבתכרוהנז תפוסנו תפובש תרבו)ל תשונו תטוחלהותעוהוד לגבי פה בעל ןדכיעו להאתסיולואוכ לווהשי

 ת.סיולואוכ תןאו ידי על תעותבי תגשלה רזזומו ייעודי הליך של תויעקב וכן

 רמואכ רוףצי תבולר ת,לומוגב עם נשיםוא לישיהש ילגה יבנ של טוחלבי רוףלצי טנייםפר תהליכים תיעקב (ג)

 ישלב-ודו ייעודי תהליך תיעקב וכן ;להאתסיולואוכלתשירו תןמל כשרהה ברשע תשירו גנצי תעואמצב

 כן תסיולואוכ תןוא פייניאמל קווהשי הליך את איםתלה נועד אשר ת,סיולואוכ תןאול היזום קהשיוו תמסגרב

 יים.טוחהבי גיםשמווה ביטוחייםה סוייםהכי את הירולהב טלפש

 ,רתהי בין ע,פילהש תעשויו הן אך ,ברההח תלועיפ על תימהו פןאוב יעהשפליכד תומוראה זריםהחו תטוטיוב אין

 אהכתוצ דרשושיי תיוולפעתהתלויובע ולגיד ועל ייםיעודי בדיםעו תכשרה על דרשו,שיי תליועוהתפ תמואתהה על

 כך.מ

 יקרעיה קידהתפ .תושיריתווצאהתניבח שאונבהנוממלתעציימההעדווה וחדתוטיט מהספור , 2021, יוני בחודש

 הצהמל להכל הוועדה דוח תטטיו סף,בנו ל.ילע ורהמאהתהישירו תאווצהה תגייסו את בחוןל יהה ועדההו של

 ימד את ללהכו אש,מר ועויד יחיד מחירל אפשר,ה תמידב ,ולניהה מיד מבנה שינוי (1):תאוהב תאפשרויוה תלבחינ

 ,המוכנתלובע סיבייםפ עהקהש לילוסמ דודעי(2);דבלב בירההצמ כשיעור מחושבו יהן,גסולתאווצוהה ולהניה

 תאפשרו תןמ(1);עולםוב ארץב כזייםמר חוב תאגרו ידדמותמניו דדימ ספרמ חריא קוביע מהם דאח כל אשר

 ךארו ססיב על טרימסי פןאוב יחושבוש ועיםביצ סיסמבו ולניה מיד עם עהקהש ליומסל יעהצל סדייםמוה פיםגול

 עגבנו ט)בפר סכיםלחוותקחהמפ תלרשו גהמוצ מידעהתפוקיש שיפור (4) וכן ;סוייח דדימלתתחמו מעל טווח

 העקהש על תטוחלבה עהקההש תועדו את משושיש לליםכתיעקבות(סחירו אהל עהקההש תקרנו של תאותשול

 .לשהי(כ תרשו ידי על קחיםפומ אינםש כביםמור ריםומוצ עהקהש תקרנו גון)כ סחירים לא סיםבנכ

 וועדה.ה דוח תטטיובתלולוהכ תוגיסול געבנו תמדוע יהפנבגהציל בורהצי את זמינהה הוועדה

 .הברהח תלועיפעלתההשלכו את ריךהעלתןינ לא,טהטיוה צויהמבו מיקדמה שלבה ונוכח ,זה מועדל נכון

 תושיריתווצאה) ל(מגתוופק) יםינסניפ יםתושיר על וחקיהפ תונקתלןוקיתתוטיט מהספור, 2021,לייו בחודש

( 2022 ארנובי 6 ליום ד)ע נהש חציב ריךאלה צעמו קון,תיהתטטיו תמסגרב.2008-"חשסתה,ת(וקאעס ועביצ שלב

 ייצונח ולבניה תשונו תעוקהש גיןבתהישירו תאוהוצב לנהתכלשתאוהוצ לגבי תאורהו תקובעה עההש תאהור את

 טושפור תסחירו לא תעוקהש בשל סדימוה יעקמשהסיכמנ תלגבו תןני תןאושתירוישתאוהוצל קרהתה לגבי וכן

 .עההש תאבהור
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ההותיק יהפנסה ןלקר רבקש םיקרייע נושאים.1

 םימאעצלהינספןקר המזוי של תיתשלממהןויטחהב תיכר.1.1

 ןגמע קהחו.2017-זע"תשה(,11'סמ קוןתי) ביטוח() סיםנפינ תיםשירו על קוחפיהקחו סםפור 2017 ארבינו 29 ביום

 תכרי ללכו קהחו כן, מוכ בו. טמפורכ בהיקפיםו איםנתל אםתבה רסדשבה תקותיהוו תקרנול ביטחון תכרי תןמ

 םטימפורה איםתנולתונוקרלע אםתבה אים,מעצל סיהנפ קרן מהיוז לןובכל דרסבה אינןשתקותיהוו תקרנול ביטחון

 םפוייצ תריבי בשיעורי דהמירי אהכתוצ תקרנוב להיווצר ולשיכ עוןגר סויכי רךלצו משלש תמיועד ביטחוןה תכרי בו.

 .%4 של בשיעור מודהצתיריבלסביח "(תריביה קום"ע)תקרנוה אזנימבתקרנוה של תיוחייבותהה תמחושבו פיהם-על

 םידרשהנ נוייםהשי בו לושיכל פןאוב קרןה קנוןת קוןתי תוך ביטחוןהתכרי את צהמאי איםמעצל סיהפנ קרן מהיוז

.2017 סמרב1 מיום חלהקףתולסונכנ סכוןוחחטובי ההון, קשו תרשו "יע אושר קנוןתה קוןתי ק.החו פי-על

 תונזואמה תוקיתווה הינסהפ תונקרב תוקעשה שאונב רוצהא רדשמ תוינימד תונוקרע.1.2

 תקרנוב מירון גסומתמיועדוה החוב תאגרו תקנפהתקסהפ ולנוכח ,2001 סמרב 25 מיום 72 ספרמ טהחללה משךבה

 קהתיו סיהפנ קרן כי 2005 ברטוקאוב 11 מיום2004-11449 שה. ותבמכב אוצרהדמשר קבע תקותיהוו סיהפנה

 תקבללתאיזכ הייהת ליהעתלוח אינן 1981-אתשמ"ה ח(,טו)בי סיםפיננ םתישירו על וחקפיהקבחו 1ז' קפר תאושהור

 :להאקבע אשר כל של מםסכוכ י פיסכועסי

-םהביניי תופקת תימיע אינםש תיםמילע קהתיהו קרןהתתחייבויוה כנגד מדיםעוה קהתיהו קרןה סינכ גיןב. 4.2.1

 תבדוחו מוראכ תמיועדו חוב תאגרו אינםש קהתיהו קרןה יסנכ של רךועמשה שווים תפלמכל השווה סכום. 4.2.1.1

-זו קהסבפ לןלה) פיסהכ ועסיה תןני גינהב כספיםהתשנ של ברמבדצ 11 ליום קהתיהו קרןה של פייםסהכ

 ההשוו תישנ בשיעור אוצר,ה דמשרב סכוןוח טוחבי ההון קשו על ממונהל וגששהו פיכ פיים(סהכ תהדוחו

 .%4 לבין ן"מירו" גסומ תמיועדו חוב תאגרו על תטיביקהאפ תתיהשנ תיריאלה אהתשוה שבין להפרש

 ",רד"ע גסומתומיועד חוב תאגרו שהם קהתיהו קרןה סינכ של רךועמשה שווים תפלמכל השווה סכום. 4.2.1.2

 תטיביקהאפ תתיהשנ תליאהרי אהתשוה שבין להפרש השווה תישנ בשיעור פייםסכ תדוחו תםואב מוראכ

 תמיועדו חוב תואגר על תטיביקהאפ תתיהשנ תליאהרי אהתשוה לבין ן"מירו"גסומתמיועדו חוב תאגרו על

 תיקה.הו קרןה בידי תקומוחזה "ערד" גסומ

-הביניים תופקת תימילע קהתיהו קרןהתתחייבויוה כנגד מדיםעוה קהתיהו קרןה סינכ גיןב. 4.2.2

 "רד"ע גסומתמיועדו חוב תאגרו שהם קהתיהו ןקרה סינכ של רךועמשה שווים תפלמכל השווה סכום. 4.2.2.1

 ןשבי להפרש השווה תישנ בשיעור פייםסהכ תבדוחו רמואכ אחריול או 2004 ארבינו 1 ביום קונפשהו

 מוראה היום נילפ קונפשהו "ערד" גסומתמיועדו חוב תאגרו על תטיביקהאפ תתיהשנ תליאהרי אהתשוה

 רמואה ביום קונפשהו "ערד" גסומתמיועדו חוב תאגרו על תטיביקהאפ תתיהשנ תליאהרי אהתשוה לבין

 אחריו.ל או

 יתשנ בשיעור פייםסהכ תבדוחו מוראכ קהתיהו קרןה סינכ של רךועמשה שווים תפלמכל וההשו סכום. 4.2.2.2

 וקנפשהו "ערד" גסומ תמיועדו חוב תאגרו על תטיביקהאפ תתיהשנ תליאהרי אהתשוה שבין להפרש השווה

 חוב תאגרו תוומהש השיעור לבין %70 שבין הפרשל השווה ובשיעור ,%4 לבין 2004 ארבינו 1 יום פניל

 תופקת תימילע קהתיהו קרןהתתחייבויוה גדכנ מדיםעוה קהתיהו קרןה סיכנ תוךמ "ערד" גסומתמיועדו

 .הביניים

 תופקתתימילעו אילךו 2004 תמשנ פים,סכתשנ כל גיןבתןנירמואכ הביניים תימיע אינםש תיםמילע פיסהכ ועסיה

.2009 תמשנ חלה הביניים
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (ך)המש ההותיק יהפנסה ןלקר רבקש םיקרייע נושאים.1

 יוארקטא ןוזיא שאונב הקיתוה ןקרה ןונקת תווראה.1.3

 ךאריתלןנכו דיות(,תיעתוזכויו תברונצ ת)זכויו קהתיהו ןקרליארטוקא אזןמ קהתיהו ןקרה ארוטקאךיערו שנה מדי

-ןהלל) קהתיהו קרןה של אריטוקאה עוןהגיר או אריטוקאה דףעוה יחושב תומסגרב אשר תי,השנ פיסהכ וחשבון הדין

 יתמילע קיםתיו תיםמיע בין חנהאב אללו אוכלוסייהה ללכלסביח עשהי אריטוקא איזון "(.תיהשנ אריטוקאה אזןמ"ה

 הביניים. תופקת

 השנ תהאוב קהתיהו קרןהתתחייבויוה כל סךמ%5 על להעוה אריטוקא דףעו על תיהשנ יארטוקאה אזןמה יעיצב אם

 ףהעוד גיןב איריםוהש סיונריםפנה תים,מיהע תזכויו את קהתיהו קרןה ילתגד "(,ליאמסיקמה דףעו"ה-ןהל)ל

 ונה.ממה אישורל בכפוף תאוז לי,אמסיקמה דףעוה על להעוה אריטוקאה

 שנה, תהאוב קהתיהו קרןהתתחייבויוה כל סךמ%5 על להעוה אריטוקא עוןגיר על תיהשנ אריוטקאה אזןמה יעיצב אם

 ןועירהג אלומ גובהב איריםלשו סיונריםפנל תים,מילע תסיוניופנה תהזכויו תטנקה ידי-על קהתיהו קרןה אוזןת

 ונה.ממה אישורל בכפוףו ארי,טוקאה

 שלוש משךב קהתיהו קרןה תתחייבויוה כל סךמ ל(בכל )ועד5-%1% של עוןגיר על תיהשנ אריטוקאה אזןמה יעיצב אם

 אלומ גובהב איריםולש נריםסיופנל תים,מילע תסיוניופנהתהזכויו תטנקה ידי על קהתיוה קרןה אוזןת ת,פורצו שנים

 רי.אטוקאה עוןהגיר

 ההשנ םתו אחרשל סמרב 11 ביום איריםוש סיונריםפנ על ןוכ קהתיהו קרןה תימיע על רק וליח רמואכתזכויו שינוי

 ןאזמה רךנע גביהלש השנה של ברמבדצ 11 ביום שהיו פיכ תיהםזכויו גיןבתאוז תי,השנ ריאטוקאה אזןמה רךנע גביהשל

 מור.אכ אריטוקאה

 עצמומ שכר ם,פיידמוגר יםתוננ,ולניה מיד:תרהי בין יםללהכו ונים,ש תוניםנ על ססתבי תיהשנ אריטוקאה אזןמה

 ת.לעתמע היהשי פיכתיקתחיהדרסהלאםתבה והכל ל,ועבפ קהתיהו קרןהגתשישאהתשו ק,משב

 :אריטוקא איזון אבנוש וצראה רדמש של תפוסנו תאוהור

 את תלשנו אוצרהתבכוונש קבענ קהתיו סיהפנ ןקרב אריוטקא איזון גנוןמנ אבנוש 2015 ס,רמב1 מיום אוצרה תבמכב

 הזהאיה אריטוקאהאזןמבגוצמהדףעוהאוןעוהגיר וריעשש כך קהתיהו קרןהסיונכתתחייבויוה על הדיווח פןאו

 תדרשנתהלמנ ברהחכי תבכמבעקבנ עוד .קהתיהו קרןהוןאיז לשם קהתיהו ןקרהתיבויותחיבה דרשהנ השינוי לשיעור

 על להעו תיקה,הו קרןה איזון לשם קהתיהו קרןה תתחייבויובה דרשהנ השינוי שיעור אם אריטוקא איזון גנוןמנ לעיהפל

 ארי.טוקא איזון גנוןמנ תעלהפל קהתיהו קרןה קנוןתב ועקבה השיעור
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 תופעילה ותתוצא ריכוז.5
 2021 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.1

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 ארוך

 חווט
 דליל

 גפ"וק
 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

 קרן
 יהספנ
 יקהות

יתכלל המקיפ  המקיפ
 *****: םייתעמ רספמ

644,987 2,822 109,159 6,421 119,975 27,651 14,212 161,601 924  םיליעפ
 םיעילפ לא 2,162 109,512 12,610 82,871 227,448 1,584 12,227 2,700 671,114

 ****: הבקצ מקבלי
 :הילפנס םמיייק םיכאז

58 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 58 ל.ר  הנזק
111 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 111 ל.ר  םירשא
16 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 16 ל.ר  תנכו

 :םמיייק הבקצ מקבלי
ל.ר 7,246 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר  הנזק 2,072 4,515 659
ל.ר 1,672 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 21 1,148 501  םירשא
ל.ר 1,742 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר - 1,714 28  תנכו

 :םירוניפנס
ל.ר 5,856 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 5,281 575  הנזק
ל.ר 1,011 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 61 968 ל.ר  םירשא
ל.ר 2,162 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 2,155 7  תנכו
ל.ר 21,914 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר  הבצק בלימק כסה" 2,601 18,006 1,125

1,310,055 5,522 121,586 10,005 317,123 110,522 18,187 691,121 5,689  םתימיע רספמ כסה"

 וטנ ,םיוהלמנ םנכסי
ח("ש ) :אלפיב

 םיליעפ 621,561 71,020,820 1,100,157 901,111 7,757,401 219,510 500,605 84,028 82,207,415
 םיעילפ לא 549,644 11,741,482 197,975 1,214,146 7,908,910 261,105 49,171 216,189 26,161,042

 ****: הבקצ מקבלי
 :הילפנס םמיייק םיכאז

ל.ר 8,691 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 8,691  הנזק
ל.ר 47,067 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 47,067  םירשא
ל.ר 21,840 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 21,840  תנכו

 :םמיייק הבקצ מקבלי
ל.ר 2,142,557 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר  הנזק 867,280 1,161,664 111,611
ל.ר 1,574,645 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר  םירשא 120,601 1,451,605 2,419
ל.ר 989,592 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר -  תנכו 19,172 970,420

 :םירוניפנס
ל.ר 1,886,104 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 1,821,029 61,075  הנזק
ל.ר 709,664 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 705,516 4,148  םירשא

ל.ר 1,705,950 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר 1,699,901 6,047  תנכו
ל.ר 9,088,110 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר  הבצק בלימק כסה" 1,007,051 7,891,715 189,122

117,656,567 300,217 519,976 180,635 15,666,331 1,135,159 1,687,651 92,656,037 2,180,258 
 ,םיוהלמנ םיסכנ כסה"

 וטנ
 * . IRA אישי להובני םלתגמולי לגדמ לכול
 ** . IRA אישי להובני תהשתלמו גדלמ ללכו

 *** .ציביתתק מקפתו החלמ ידמ תמקפ ,צוייםילפ זיתכמר גדלמ :הקופות את כולל
 **** 1.1. ףסעי הרא ,הצבהק ימקבל צותקבו תאודו רהסב

 .פעיל לא ועמית לפעי תעמי גדרותהל התאםב ,עמיתים רמספ חדוו היהפנס קרנות גבילו יםעמית חשבונות רמספ חדוו גמל קופות יגבל *****
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 (משךה)2021 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.1

כסה"
 רחא

*** 

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 ארוך

 חווט
 דליל

 גפ"וק
 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 םייוצלפי

* 

 תוחדש יהספנ ותרנק

 קרן
 יהספנ
 יקהות

יתכלל המקיפ  המקיפ
 םייוצאתת םניונת
ח("ש ) :אלפיב

 רל. 648,739 65,065 22,654 120,962 19,837 4,185 162 881,604

 םתיונשמ םיגמול דמי
 םירפמצט רעבו
 םשידח

7,116,810 5,825 70,864 120,902 1,059,980 138,924 205,463 5,506,646 8,206 
 מדמי םיתקבול
 םיגמול

2,588 - - - 300 31 79 2,178 -
 מדמי םיתקבול

 הקסלי

290,861 7 4,004 57,361 35,695 40,055 19,804 133,935 -

 מדמי םיתקבול
 םימיפע חד םיגמול
**** 

רל. (8,798) רל. רל. רל. רל. (6,722) (2,076) -

 חיטבמ של םקחל
 םליתקבוב הנשמ

 םיגמול מדמי

 רל. 2,219,126 43,571 588,079 366,809 8,973 151 5,339 3,232,048
 הרצבי ברותהע
 ןר/לקהפלקו

 רל. (4,440,842) (74,329) (324,130) (970,339) (34,913) (965) (3,363) (5,848,881)
 הרצבי ברותהע

 ןרמהקופה/מהק

 :םמיותשל
 תנויודפ (7,806) (844,909) (8,773) (152,435) (715,420) (31,841) (6,851) (9,945) (1,777,980)

3,336 רל. רל. רל. רל. רל. 3,336 - -

 חיטבמ של םקחל
 םילומשבת הנשמ
 תיוובייחבהת ויינשבו
 םאיכזל םיומשלת
 :היפנסל םייימק

(469) רל. רל. רל. רל. רל. רל. (469) רל.  הנזק ייתפנס
(959) רל. רל. רל. רל. רל. רל. (959) רל.  תנכו ייתפנס

רל. (2,221) רל. רל. רל. רל. רל. רל. (2,221)  םירשא ייתפנס
 מקבליל םיומשלת

 :םייימק הבקצ
רל. (102,775) רל. רל. רל. רל.  הנזק ייתפנס (37,485) (58,951) (6,339)

רל. (79,303) רל. רל. רל. רל. - (78,395) (908)  תנכו ייתפנס
רל. (63,843) רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (3,294) (60,463) (86)

 םיומשלת
 :םירונילפנס

רל. (82,039) רל. רל. רל. רל. רל. (79,234) (2,805)  הנזק ייתפנס
רל. (129,907) רל. רל. רל. רל. רל. (129,344) (563)  תנכו ייתפנס

רל. (29,156) רל. רל. רל. רל. רל. (28,951) (205)  םירשא ייתפנס

(2,265,316) (9,945) (6,851) (31,841) (715,420) (152,435) (15,435) (1,283,896) (49,493) 
 ,םמיותשלה כסה"

 וטנ

10,114,562 18,416 32,915 32,877 1,295,218 305,205 119,600 8,134,290 176,041 
 על ותסכנה עודף

 הקופלת ותאצוה
 . IRAישיאלהובני םלתגמולי לגדמלכול *
 . IRAאישי הולבני תלמותהש לגדמ כולל **
 .ציביתתק פתומק החלמ דמי מקפת ,יםצוילפי יתזכמר לגדמ:פותהקו את לכול ***
 .מוליםג מדמי ליםהתקבו תוךמ ****
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 (משךה)2021 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.1

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 חווט ארוך

 דליל
 גפ"וק

 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

 קרן
 יהספנ
 יקהות

יתכלל המקיפ  המקיפ

 םנכסימ ובגשנ וליהנ מיד
אלפיב :ח("ש )

218,800 1,127 871 2,191 71,137 14,796 4,837 118,884 4,957  םילפעי לאו םיעילפ
30,664 רל. רל. רל. רל. רל. 629 25,766 4,269  הבקצ מקבלי

249,464 1,127 871 2,191 71,137 14,796 5,466 144,650 9,226 
 ובגשנ וליהנ מיד כסה"

 םנכסימ

107,343 - - - - - 1,557 105,040 746 
 ותדמהפק ובגשנ וליהנ מיד

אלפיב ח(:"ש )
 עצוממ וליהנ מיד רועשי

 םיתישנ םיחונבמ םנכסימ
 ) :ם(יוזחאב

0.20 0.23 0.66 0.60 0.48 0.41 0.18 0.60  םיעילפ
0.63 0.23 0.64 0.64 0.50 0.64 0.32 0.60  םליפעי לא

רל. רל. רל. רל. רל. 0.49 0.50 0.60  הבקצ קבלימ

רל. רל. רל. רל. רל. 0.76 1.91 9.09 

 עצוממ וליהנ מיד רועשי
 םונחיבמ ותדמהפק

 ) :ם(יוזחאב םיינתש

ון(ערג ףדוע רועשי ( 
 ) (:םזיוחאב ריאוטאק

רל. רל. רל. רל. רל. 0.12 (0.07) -  םיעמית

רל. רל. רל. רל. רל. 0.86 רל. רל.  חוביט ולבמסל םיעמית

רל. רל. רל. רל. רל. רל. (0.07) רל.  הילפנס םמיייק םיכאז

רל. רל. רל. רל. רל. 0.66 0.24 -
 םמיייק הבקצ מקבלי

 ילכל לולמס

רל. רל. רל. רל. רל. רל. (0.07)  רל.
 םמיייק הבקצ מקבלי

 הכהל לולמס
רל. רל. רל. רל. רל. 0.45 1.05 רל.  יכלל ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. 0.09 רל.  הכהל ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. 1.45 רל.  יייתמנ ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. 0.21 רל.  חאג" ולמסל םירוניפנס

. IRA * ישיאלהובני םלתגמולי לגדמלכול 
 . IRA ישיאלהובני תהשתלמו גדלמלכול **
 .ציביתתק פתומק החלמ דמי מקפת ,יםצוילפי יתזרכמ גדלמ:הקופות את כולל ***
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 (משךה)2021 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.1

 2021 ברמפטבס 30 קשר יקתונמ תונוחשב

כסה"  * רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 חווט ארוך

 דליל
 גפ"וק

 העלהשק
 קרן

 תוהשתלמ

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

 קרן
 יהספנ
 יקהות

יתכלל המקיפ  המקיפ

41,660 39 258 - 14,022 1,529 374 24,874 564  תוונבשח רמספ

827,635 568 901 - 149,699 16,594 12,803 567,882 79,186 
 טונ םיהלומנ םנכסי
לפיבא  (חש" )

2,337 5 ** 0 - 652 68 39 1,355 218 

 גבושנ הולני דמי
לפיבא םיכסמנ ( 

(ח  "ש

1.31 0.23 - 0.60 0.57 0.36 0.27 0.60 

 הולינ דמי רעושי
 גבושנ םעיוצממ
 (םזיחו)א םיכסמנ

 םתיעמי גביל %00.1 של שיעורל הולני דמי חתתהפ כי נקבע 2012-"בתשע (,הולני י)דמ (גמל ת)קופו סייםפיננ םירותיש על חהפיקו תקנותב
 1.1.2011 לפני קנות עימם שרהקש םעמיתי גביול נותק עמו שרהקש תלעמי העמית ךהפ שבו למועד השנ םמתו רק חולת נותק עימם שרהקש
םעמיתי יגבל םהכללי ונקבע2012-ב"תשע (,ביםטומו יםעמית )איתור גמל )קופות םפיננסיי תיםשירו על חהפיקו תבתקנו . 1.1.2016-מ חלה )

.תקנו מועי שרהקשו לעמית כםהפל מנת על האל םעמיתי איתורל ולותהפע וכן קנות םעימ שרהקש  עמית שאינ

 .ציביתתק תומקפ החלמתמקפ ,צוייםלפי זיתכמר לגדמ:הקופות את לכול *
 .חאש" 1-מוךנמ כוםס**

 2021 ברמבספט 30-ח"ש 8,000 עד של התריב יםילפע לא תונוחשב

 יםמולתגל קופ"ג
 יםיופיצל תישיוא

 תחשבונו ספרמ 7,097
פיבאל טונ הליםמנו סיםנכ 10,908  "ח(ש )

51 פיבאל סיםמנכ נגבוש ולניה מיד  ("חש )

 )אחוזים( סיםמנכ גבונש צעיםמומ ולניה מיד שיעור 0.64
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
)1 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.2 2020)

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ארוך ןוכסחל
 דליל חווט

 גפ"וק
 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ
 *****: םייתעמ רספמ

 םיליעפ 169,027 11,269 27,612 120,111 5,182 107,840 2,121 641,566
 םיעילפ לא 129,017 11,760 77,659 211,161 1,287 8,156 2,185 681,445

 ****: הבקצ מקבלי
 :הילפנס םמיייק םיכאז

58 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 58  הנזק
119 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 119  םירשא
18 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 18  תנכו

 :םמיייק הבקצ מקבלי
5,221 רל. רל. רל. רל. רל. 660 4,561  הנזק
1,229 רל. רל. רל. רל. רל. 18 1,211  םירשא
1,811 רל. רל. רל. רל. רל. - 1,811  תנכו

 :םירוניפנס
4,055 רל. רל. רל. רל. רל. 421 1,612  הנזק
611 רל. רל. רל. רל. רל. 16 575  םירשא

1,415 רל. רל. רל. רל. רל. 1 1,414  תנכו
16,601 רל. רל. רל. רל. רל. 1,118 15,461  הבצק בלימק כסה"

 םתימיע רספמ כסה" 713,527 11,167 105,271 351,171 8,169 115,996 1,708 1,313,612

 וטנ ,םיוהלמנ םנכסי
ח("ש ) :אלפיב

 םיליעפ 58,706,616 794,801 748,215 6,818,964 148,104 186,202 59,682 67,682,804
 םיעילפ לא 12,140,057 116,476 2,619,158 7,054,671 204,467 21,627 191,058 22,571,516

 ****: הבקצ מקבלי
 :הילפנס םמיייק םיכאז

8,807 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 8,807  הנזק
46,815 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 46,815  םירשא
22,118 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 22,118  תנכו

 :םמיייק הבקצ מקבלי
רל. 1,281,952 רל. רל. רל. רל.  הנזק 1,166,614 115,118
רל. 1,401,790 רל. רל. רל. רל.  םירשא 1,401,517 2,271
רל. 1,026,599 רל. רל. רל. רל. -  תנכו 1,026,599

 :םירוניפנס
רל. 1,201,091 רל. רל. רל. רל.  הנזק 1,160,678 40,411
רל. 446,086 רל. רל. רל. רל.  םירשא 444,911 1,175

רל. 1,191,265 רל. רל. רל. רל.  תנכו 1,190,701 2,564
רל. 6,610,741 רל. רל. רל. רל.  הבצק בלימק כסה" 6,469,000 161,741

 וטנ ,םיוהלמנ םיסכנ כסה" 77,315,673 1,293,020 3,367,393 13,893,637 352,771 109,829 252,710 96,885,063

 * .משמעותי יבלת ףהיקב IRAאישי להובני םלתגמולי לגדמ לכול
 ** .משמעותי יבלת ףהיקב IRAאישי להובני תהשתלמו גדלמ ללכו

 *** .ציביתתק מקפתו החלמ ידמ תמקפ ,צוייםילפ זיתכמר גדלמ :הקופות את כולל
. 1.1 ףסעי הרא ,הצבהק ימקבל צותקבו תאודו רהסב ****
 .פעיל לא ועמית לפעי תעמי גדרותהל התאםב ,עמיתים רמספ חדוו היהפנס קרנות גבילו יםעמית חשבונות רמספ חדוו גמל קופות יגבל *****

 גיםצמו םאינ ההשוואה מספרי ,כךלםהתאב.ההותיק ההפנסי קרן את הברחה הלתמנ 2021 פרילא דשוחתחילמת חלה. 1.2 ףבסעי כאמור )1(
 .הלןל8 יףובסע ,הרלוונטית הקופלת בע"מ" צמאיםעלהפנסי ןקר הזמו"י חותדו הרא ,ההותיק קרןה נינתו ודותא פרטיםל.זו הבטבל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
)1 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.2  (משךה)(2020

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 חווט ארוך

 דליל
 גפ"וק

 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ
אלפיב םייוצאתת םניונת ( 

 : ח(ש"

771,436 4 4,209 9,386 91,917 19,540 48,260 598,120 
 רבוע םתיונשמ םיגמול מיד

 םישדח םירפמצט
 םילגמו מדמי םיתקבול 5,382,008 165,625 123,307 1,057,902 73,129 69,604 5,705 6,877,280

2,337 - - - 205 29 55 2,048  היקסל מדמי םיתקבול

252,990 2 3,789 26,055 42,073 28,203 11,741 141,127 
 חד םילגמו מדמי םיתקבול
 **** םיפעמי

רל. (5,424) רל. רל. רל. רל. (3,643) (1,781) 
 הנשמ חיטבמ של םקחל
 םליגמו מדמי םיתקבולב

1,963,652 2,706 53 -  ןר/לקהפלקו הרצבי ברותהע 1,412,615 18,964 298,105 231,209

(4,725,510) (4,294) (621) (1,116) (926,775) (289,759) (51,890) (3,451,055) 
 הרצבי ברותהע

 ןרמהקופה/מהק

 :םמיותשל
 תנויודפ (826,150) (7,905) (89,413) (805,120) (43,900) (2,829) (12,566) (1,787,883)

1,278 רל. רל. רל. רל. רל. 1,278 -

 הנשמ חיטבמ של םקחל
 ויינשבו םיומשלבת

 תיוובייחבהת
 םייימק םאיכזל םיומשלת

 :הילפנס
(470) רל. רל. רל. רל. רל. רל. (470)  הנזק ייתפנס

רל. (1,036) רל. רל. רל. רל. רל.  תנכו ייתפנס (1,036)
רל. (2,586) רל. רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (2,586)

 הבקצ מקבליל םיומשלת
 :םייימק

רל. (64,131) רל. רל. רל. רל.  הנזק ייתפנס (57,768) (6,363)
רל. (82,998) רל. רל. רל. רל. -  תנכו ייתפנס (82,998)
רל. (61,715) רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (61,630) (85)

 :םירונסילפנ םיומשלת
רל. (52,234) רל. רל. רל. רל.  הנזק ייתפנס (50,428) (1,806)
רל. (84,535) רל. רל. רל. רל.  תנכו ייתפנס (84,507) (28)
רל. (18,479) רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (18,448) (31)

 וטנ ,םמיותשלה כסה" (1,186,021) (14,940) (89,413) (805,120) (43,900) (2,829) (12,566) (2,154,789)

(1,161,142) (4,878) (5,279) (10,569) (316,874) (59,928) (18,022) (745,592) 
 על ם(דיס)הפ ותסכנה עודף

 הקופלת ותאצוה

 .משמעותי יבלת ףהיקב IRAאישי הולבני גמוליםתל גדלמ ללכו *
 .משמעותי יבלת ףהיקב IRAאישי הולבני תלמותהש לגדמ לכול **
 .ציביתתק קפתומהחלמ דמי תמקפ ,יםצוילפי זיתכמר לגדמ:הקופות את לכול ***
 .יםמולג מדמי וליםהתקב מתוך ****

 םגיצומ נםאי ההשוואה מספרי ,כךלםהתאב.ההותיק ההפנסי קרן את הברחה הלתמנ 2021 לאפרי דשוחתחילמת חלה. 1.2 יףבסע כאמור )1(
 .הלןל8 יףובסע ,הרלוונטית הקופלת בע"מ" צמאיםעלהפנסי ןקר הזמו"י חותדו הרא ,ההותיק קרןה נינתו ודותא פרטיםל.זו הבטבל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
)1 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.2  (משךה)(2020

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 חווט ארוך

 דליל
 גפ"וק

 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ

 םנכסימ ובגשנ וליהנ מיד
אלפיב :ח("ש )

 םילפעי לאו םיעילפ 107,148 4,110 12,929 67,166 1,708 635 1,069 194,765
21,953 רל. רל. רל. רל. רל. 569 21,384  הבקצ מקבלי

216,718 1,069 635 1,708 67,166 12,929 4,679 128,532 
 ובגשנ וליהנ מיד כסה"

 םנכסימ

111,476 - - - - - 1,229 110,247 
 ותדמהפק ובגשנ וליהנ מיד

אלפיב ח(:"ש )
 עצוממ וליהנ מיד רועשי

 םיתישנ םיחונבמ םנכסימ
 ) :ם(יוזחאב

0.23 0.23 0.68 0.62 0.49 0.47 0.19  םיעילפ
0.65 0.23 0.65 0.66 0.52 0.67 0.32  םליפעי לא

רל. רל. רל. רל. רל. 0.49 0.50  הבקצ מקבלי

רל. רל. רל. רל. רל. 0.74 2.05 

 עצוממ וליהנ מיד רועשי
 םיתישנ םונחיבמ ותדמהפק

 ) :ם(יוזחאב

ון(ערג ףדוע רועשי  ריאוטאק )
 ) :ם(יוזחאב

רל. רל. רל. רל. רל. 0.04 (0.12)  םיעמית

רל. רל. רל. רל. רל. 0.62 רל.  חוביט ולבמסל םיעמית

רל. רל. רל. רל. רל. רל. (0.12)  הילפנס םמיייק םיכאז

רל. רל. רל. רל. רל. 0.86 0.26 
 לולמס םמיייק הבקצ מקבלי

 יכלל

רל. רל. רל. רל. רל. רל. (0.12) 
 לולמס םמיייק הבקצ מקבלי

 הכהל
רל. רל. רל. רל. רל. (4.41) (2.33)  יכלל ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. (3.18)  הכהל ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. (1.77)  יייתמנ ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. (1.81)  חאג" ולמסל םירוניפנס

 .משמעותי יבלת קףהיב IRA ישיאלהובני םלתגמולי לגדמלכול *
 .משמעותי יבלת קףהיב IRA ישיאלהובני תהשתלמו גדלמלכול **
 .ציביתתק פתומק החלמ דמי מקפת ,יםצוילפי יתזרכמ גדלמ:הקופות את כולל ***
 גיםצמו םאינ ההשוואהימספר ,כךל התאםב.ההותיק ההפנסי קרן את הברחהתהלמנ 2021 פרילא דשחו לתחימת חלה. 1.2 ףבסעי כאמור )1(

 .הלןל8 יףובסע ,הרלוונטית הקופלת בע"מ" צמאיםעלהפנסי ןקר הזמו"י חותדו הרא ,ההותיק קרןה נינתו ודותא פרטיםל.זו הבטבל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 (משךה)2020 ברמבספט 30 וםיבומייתהסש יםשודחהעשתלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.2

 2020 ברמפטבס 30 קשר יקתונמ תונוחשב

כסה"  * רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ארוך ןוכסחל
 דליל חווט

 גפ"וק
 העלהשק

 קרן
 תוהשתלמ

 םיולתגמל גפ"וק
םייוצלפי יתואיש  תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ

36,915 57 1 4 12,986 698 323 22,846  תוונבשח רמספ

607,195 667 ** - 167 110,635 14,997 6,517 474,212 
 טונ םיהלומנ םנכסי
לפיבא  (חש" )

1,775 5 ** - 1 450 56 33 1,230 

 גבונש הולני דמי
לפיבא םיכסמנ ( 

(ח  "ש

1.10 0.23 0.76 0.56 0.51 0.59 0.31 

 הולינ דמי רעושי
 גבושנ םעיוצממ
 (םזיחו)א םיכסמנ

 של עורלשי ולניה מידתתפחהכי עקבנ2012-בע"שת ל(,יהונמי)ד ל(מגתפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהתקנותב
 לגביוקתנו מוערקששה תמילע תמיהע הפך שבו מועדל שנה םתומ רק ולתח קתנו מםעי קשרשה תיםמיע לגבי %0.10
 .1.1.2016-מ חלה 1.1.2011 פניל קתנו מםעי קשרשה תיםמיע

 תיםמיעילגב םליכלהעוקבנ2012-בע"תש טבים(,מוו תיםמיע תוראי)ל(מגתפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהתקנותב
 ק.תנו מועי קשרהשתמיע אינושתמילע להפכם תמנ על להא תיםמיע תוראילתוולפעה וכן קתנו מםעי קשרשה

 ת.קציביתתמקפו להמח מידתמקפ צויים,פילתכזירמ גדלמ:תפוקוה את ללכו *
 ."חאש 1-מ נמוך סכום **

 2020 ברמבספט 30-חש" 8,000 עד של התריב יםילפע לא תונוחשב

 םיולתגמל גפ"וק
 םייוצלפי יתואיש
8,415  תוונבשח רמספ

13,874 לפיבא טונ םיהלומנ םנכסי  ח(ש" )
71 ילפבא םיכסמנ גבושנ הולני דמי  (חש" )

0.69  ) (םיזוחא םמנכסי ובשנג םעיוצממ הולינ דמי רעושי
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
(:1-9/2021) וחדהתופקתב יםיקריע יםיוניש.5.3

 תישיא תמקפ מגדל. 5.3.1
 יליונמי 82,521- כ של סךמ לועש קרןה של (טונ) הליםנומה סיםהנכ קףבהי %12.28- כ של ולגיד רשםנ הדוח תופקתב .א

 סךבתאוהוצ על תסוהכנ ודףעמ נבע ולהגיד .אזןמה ריךאתבח"ש ליונימי 92,656- כ של סךל פהקותהתילתחבח"ש
 .ח"ש רדיאיילמ 02.0-כ סךבתחיובי טונ רהמצביוח"ש רדיאלימי 8.11-כ

הילקבמה פהקותהתמעול קרןה תהשגב וליםמגהמימד וליםקבתב %2.12- כשל לגידו נ תופקתב .ב  דקתאשרשם הדוח
 הפקותב ח"ש ליוןמי 5,182-כ של סךל אהבהשוו ,ח"והד תופקתב ח"ש ליוןמי 5,507- כ של סךב מותכסה והם
 על ארהש בין קורונהה ברמשמעוהושפ קדתאש להקבימה פהקותב וליםמגמימד וליםקבתה.קדתאש להקבימה

 קמשהתאוששותהתבוקבע העבודה. גלממע אהיצי או תל"לח בדיםעו תאיצי לו,טוהראש הסגרים תלומגב רקע
 .וליםמגה מידתגבייבתואוששתה להח הדוח תופקתב

 דקתאש להקבימה פהקותלסביח קרןב תיםמילע מוולשש תנוהפדיו סכוםב %2.27- כ של ולגיד רשםנ הדוח תופקתב .ג
 ,טונ,תצעמומה סיםהנכ תתריךתומ תישנ בשיעור תהפדיונו שיעור .ח"ש ליוןמי 845- כ של ךסב מותכסה והם
 (.%1.44-כ-קדתאש להקבימ פהקות)%1.29-בכ תכםסה

 הילקבמה פהקותבח"ש ליוןמי 11,41-כתמעולח"ש יוןילמ 2,219- כ של סךב קרןה אל תברוהע עובוצ הדוח תופקתב .ד
 1,451-כתמעולח"ש וןלימי 4,441-בכ תכםסוה תאחרו תקרנול ברוועשה כספיםה קףהי גדל ילקבמב.קדתאש
 ןקרמה טונתברוהעוה תליליש תההי קרןה על ,טונ,תהניידו תפעהש .קדתאש להקבימה פהקותבח"ש ליוןמי
 2,018-כ של תליוליש טונתברוהע-דקתאש להקבימה פהקותב.ח"ש וןלימי 2,222- בכ הדוח תופקתב מותכסה
 .ח"ש ליוןמי

-כ של ךסבומתכסוה קדתאש להקבימה פהקותהתמעול %21.98- כ של בשיעור הדוח תופקתב לוגד סיהפנה מילותש .ה
 ענוב ולהגיד .קדתאש להקבימה פהקותבח"ש ליוןמי 160-כ של סךל אהבהשוו ,ח"הדו תופקתבח"ש ליוןמי 419
 םיסיונרפנ 18,006-לכ קדתאש להקבימה פהקותה סוףב סיונריםפנ 6115,4-מכ ,נריםסיופנה ספרמב ליהמע קרעיב
 (.%516.4- כ של עורבשי ולגיד) הדוח תופקת סוףב

 תרבול קרןה תימיע לללכ קולמחה גרפיםמוד מיםורג בשל עוןגר/דףעומ כבמור רןקה של אריטוקא עוןרג/דףעו .ו
 .קצבה ליקבמל רקקולמחהתיריבו אהתשומ הנובע אריטוקא עוןגר/דףעו וכן קצבה ליקבמ

 טיםמפורה מיםהגורמ קרעיב בעהנו (%70.0)-כ של וריעבש טחיםמבול פידמוגר עוןגר ןקרב רשםנ הדוח תופקתב .ז
 :ןהלל
 נכים תמוו קרימו (םנכי קוםשי) תמנכו חזרה ניכויב תלנכו אהביצי ולבגיד קורומ תנכו קרימ גיןב עוןגר ה שיעור.1

 .תתחייבויומהה (%40.1)-כ של עוןגרלתמותכסמ יחד לןכו תעופההש
 .תתחייבויומהה %10.0-בכ תכםסה תנכו קרימ נםאיש סיונריםפנו טחיםמבו של תמוו קרימ גיןב דףעו ה שיעור.2
 .%0.04-בכ תכםסה אחרים מיםגור גיןב דףעוה שיעור.1

-כ של בשיעור (תמניו קפיא) יםסיונרפנל ,תתחייבויוההמ %0.09- כ של בשיעור (הלכה קפיא) ונריםסיפנל דףעוה .ח
 יפוגרמהד עוןהגרמ ופעשהו תתחייבויומהה %0.21- כ של עורבשי ("חגא קפיא) ונריםסיפנלו תייבויותחמהה%1.45
 .חריםא מיםגור גיןבםמשינויו,אהותשה שיעור תהנחמ סטייה גיןב עודפיםמו,קרןה תימיע לללכ

 רעובשי (ליכל קפיא) מיםקיי קצבה ליקבמלותחייבויותמהה %51.0- כ של בשיעור (יללכקפיא) יםסיונרפנל דףעוה .ט
 שיעור תהנחמ סטייה גיןב דףעומ,קרןה תימיע לללכ פידמוגרה עוןהגרמ פעהוש תתחייבויומהה %0.24- כ של
.אחרים מיםגור גיןבמשינוי להיוון תריביה בשיעורי ינוייםמש ,אהתשוה  ו

 םינוישי גיןוב אהתשוהתנחמה טיהס גיןב דףעוה לכההקפיאב מיםקיי קצבה ליקבמול סיהפנל מיםקיי איםזכל .י
 .בדבל (%70.0) בשיעור פירגמוד עוןגר להם קףיז כךפיול תאריטוקאה תודהבע בשינוי קוזז היוון תריביב

 (%70.0)-כ פייםדמוגר מיםרגומ הנובע עוןהגר היהי נריםסיופנהתאוקצבב דכןעושי אריטוקאה(עוןגר) דףעוה עלפוב
 יממגור בעשנו (עוןגר)דףעוה אחוז כי צויןי. 2022 ילאפר דשמחו רק עשהייתריביו אהתשומ הנובע תאוקצבה דכוןעארוש

 .הפרישה מועד אחרשל השנה תופקתל סייח הינו סיהנלפ פורש אהו בה בשנה תמילע עלפובקולשיח תריביו אהתשו
 .סיהפנה קרן של פייםסהכ תלדוחו 5 אורב אהר אריטוקא עוןגר/דףעוה שיעור תאודו נוספים טיםלפר
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 :משך(ה)(1-9/2021) וחדהתופקתב יםיקריע יםיוניש.5.3

 המישלמ תמקפ מגדל. 5.3.2
 ינליומי 1,414- כ של סךמ לושע קרןה של (טונ) הליםנומה סיםהנכ קףבהי %19.18- כ של ולגיד םנרש הדוח תופקתב .א

 ךסבתאוהוצ על תסוהכנ ודףעמ נבע ולהגיד .אזןמה ריךאתבח"ש ניליומי 881,6- כ של סךל פהקותהתילתחבח"ש
 .ח"שיונלימי154-כ סךבתחיובי טונ בירהומצ ח"שיונלימי 120-כ

 הופקתבח"ש ליוןמי 166-כתמעול,ח"שןליומי 205-בכ מותכסה הדוח תופקתבםלימוגה מימד וליםקבתה סך .ב
 .%24.11- כ של לייהע,קדתאש להקבימה

 ךסבמוכתסוה קדתאש הילקבמה פהקותהתמעול %20.59- כ של בשיעור הדוח תופקתבלוגדתסיופנהמילותש סך .ג
 .קדתאש להקבימה פהקותבח"ש ליוןמי 8.1- כ של סךל אהבהשוו ,ח"הדו תופקתבח"ש ליוןמי 10.0- כ של

 8.8-כ של סךב מותכסהו קדתאש להקבימה פהקותהתמעול %10.98-כ של בשיעור הדוח תופקתב וגדל תהפדיונו סך .ד
 .קדתאש להקבימההופקתהח"ש ליוןמי 7.9-כתמעול,ח"הדו תופקתבח"ש ליוןמי

 הפקות)%0.75-בכ תכםסה הדוח תופקתב ,טונ ,תצעמומה סיםהנכ תתרי ךתומ יתשנ בשיעור תהפדיונו שיעור
 (.%0.85-כ-דקתאש להקבימ

 הילקבמה פהקותבח"ש ליוןמי 19.0-כתמעולח"ש יוןילמ 41.5- כ של סךב קרןה אל תברוהע עובוצ הדוח תופקתב .ה
 ןליומי 51.9-כתמעולח"ש ליוןמי 74.1-בכ תכםסוה תאחרו תקרנול ברוועשה כספיםה קףהי גדל ילקבמב.קדתאש
 ומתכסה קרןמה טונתוברהעוה תליישל תההי קרןה על ,טונ,תיידוהנ תפעהש .קדתאש להקבימה פהקותבח"ש
 .ח"ש ליוןמי 12.9-כשלתליולישטונתברוהע-קדתאש להקבימהפהקותב.ח"שיוןילמ810.- בכ הדוח תופקתב

 יללוסמב יליםפע טחיםמבולקולמחה גרפיםמוד מיםרגו בשל עוןגר/דףעומ כבמור רןקה של אריטוקא עוןרג/דףעו .ו
 ןעוגר /דףעו ןוכ קצבה יקבלמתרבול קרןה תימיע לללכ קולמחהםאחרי מיםמגור יארטוקא עוןרג/דףעו ,טוחהבי
 .קצבה ליקבמל רק קולמחהתביורי אהתשומ הנובע אריטוקא

 .אחרים מיםגור יןגב דףעומ הנובע גינםב תתחייבוהה סךמ%0.12 של בשיעור פידמוגר דףעו קרןה תימיע לללכ .ז
 ןקרהתימיעלללכפידמוגר דףעו.א:מכבמורה%0.86 של בשיעור פידמוגר דףעו טוחיבי סויבכי יםילפע טחיםמבול.ח

 םיילפעה טחיםמבוה גיןבתייבותחהה סךמ%0.74 של פירגמוד דףעו .ב,%0.12 של יעורבש '(ו סעיףב יןשצו פיכ)
%0.51 של בשיעור טחיםמבו תמוו קריממו %1.11 של בשיעור תלנכו אהמיצי קרעיב הנובע בדבל ביטוחי סויבכי

 .%70.0 בשיעור אחרים מיםוגור%0.81 של בשיעור משנה טוחבי תלוע קיזוזב
 רקעיב פעשהו דףעוה.תתחייבוההמ%0.66-כ של וריעבש ינוה(ליכל קפיא) מיםיקיה קצבהה ליקבמל דףעוה .ט

 .להיוון תריביה בשיעורי ינוייםמשו אהתשוה שיעור תהנחמ סטייה גיןב דףעומו קרןה תימיע לללכ דףעומה
 יתמיע לללכ דףעומה קרעיב פעהוש דףעוה.תתחייבומהה%0.45- כ של בשיעור הינו (ליכל קפיא) סיונריםפנל דףעוה .י

 .ןלהיוו תריביה בשיעורי ינוייםמשו אהתשוה שיעור תהנחמ סטייה גיןב דףעומו קרןה
 דכוןע ארוש%0.12-כ פייםדמוגר מיםמגור הנובע דףעוה היהי סיונריםפנה תאוקצבב דכןעושי אריטוקאה דףעוה עלפוב
 האתשו מימגור שנובע (עוןגר) דףעוה אחוז כי צויןי. 2022 ילאפר מחודש רק עשהיי תריביו אהתשומ הנובע תאוקצבה
 .הפרישה מועד אחרשל השנה תופקתל סייח והינ סיהפנל פורש אהו בה בשנה תמילע עלפובקולשיח תריביו

 .סיהפנה קרן של פייםסהכ תלדוחו 5 אורב אהר אריטוקא עוןגר/דףעוה שיעור תאודו נוספים טיםלפר
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 :משך(ה)(1-9/2021) וחהד תופקתב יםיקריע יםיוניש.5.3

 םימאעצלהינספןקר המזוי. 5.3.3
 יליונמי 2,046- כ של סךמ לושע קרןה של (טונ) הליםמנוה סיםהנכ קףבהי %6.59- כ של ולגיד רשםנ הדוח תופקתב .א

 .אזןמה ריךאתבח"ש ליונימי 802,1- כ של סךל פהקותהתילתחבח"ש

 ,"חש ליוןמי 8.2-בכ מותכסה והם קרןהתהשגב וליםמגהמימד וליםקבתב %9.75- כשל טוןקי רשםנ הדוח תופקתב .ב

 .קדתאש להקבימה פהוקתב "חש ליוןמי 9.1-כתמעול

 והם דקתאש להקבימה פהקותהתמעול תיםמילע מולששו תהפדיונו סכוםב %7.11- כ של ולגיד חל הדוח תופקתב .ג

 בובחיש תנויוהפד שיעור קד.תאש להקבימה פהקותבחש" וןלימי 7.1-כתמעול "חשןליוימ 7.8- כ של סךב מותכסה

-כ על הדוח תופקתב מדוע קדתאש להקבימה פהקותה ולמ אל זהה ארנש טו,נתצעמומה סיםהנכ תרתי תוךמ תישנ

.0.49% 

 :קרןהשל אריטוקאהוןגירע /דףעו .ד

(.2020 ברמבדצ 11 ליום מהבדו) סאפ הינו אריטוקאה עוןהגר סכום אזןמה מועדל

 לועבפ אהתשוהתפעמהש אהכתוצ ףעוד המרש קרןה הדוח תופקתב.אריטוקא איזוןב הדוח תופקתב ארהנש קרןה

-כ סךבתפיודמוגרהתהנחוב שינוי תפעמהש אהכתוצ דףעו ''ח,ש וןלימי 111.9-כ סךב יההחזו אהתשומה והההגב

 ייעורוש תאוחרמ פרישה עורישי ה,זיבע עוריבשי ינוייםש לליםכו תפיורגמוהד תהנחוב וייםהשינ ,''חש ליוןמי 51.7

 ןההו קשו תרשו אישור את לוקיבו קרןה ארוטקא ידי על עשהשנ רקמח תקבובע עובוצ ינוייםהש) סיהפנל מרהה

תליימע אהכתוצ "חש וןלימי 19.9-)כ "חש י סךב פייםדמוגר ינוייםמש עוןגר קיזוזב (,סכוןוח טוחבי ליון מ 17.1-כ

 ח"ש ליוןמי 6.6-כ של דףעו קיזוזוב סיונריםפנ תמוו קרימ גיןב "חש יוןילמ 1.8-כתתוספבקמשב צעמומה כרהש

 ןקרה ידי על צהמואיו קהקיבח ביטחוןהתכרי גוןעיל משךבה ."ח|ש ליוןמי 08.-כ סךבראח דףעוות(זיבומע הנובע

 הסיפאו "חש ליוןמי112-כ של גובהל ביטחוןהתכריב מוששיה את הדוח, תופקת מהלךב ן,קרה קטינהה,2017 תבשנ

מועדל חון(טהבי תכרי ולניצ טרם)תמודקו משניםעון הג ולמ אל הדוח תופקתבםנרש אשר דףעוה סכום את  ר

 אזן.מה

 הגהצי תהזכויו תתפחוה קנוןתהןקותי עם דבב בד עשהשנ ביטחוןהתיכר וץמאי חראל,2021 ברמטספב 10 ליום

 ןקרה תתחייבויוה סךמ %4.48-כ של בשיעור עוןגיר) "חש ליוןמי112-כ ךסב אריטוקא עוןגיר קהתיהו קרןה

 תיקה.הו קרןב וןגירעהסופא חון,טהבי תכרי תעלהפ אחרל חון.טהבי תכרי תעלהפ פניל תיקה(הו

2, 952,789 תההי אריטוקא עון()גר ףעוד )ניכוי( פתסתובו תידבע ברושיצ תתחייבויוה גם תללכו קרןה תתחייבוה סך

)10 ברמטספב 10 ביום ח ש" פיאל  ."ח(ש פיאל 2,940,692- 11.12.2020 "ח,ש פילא 2020- 2,879,916 ברמטספב 2021

 תיקה.הו קרןה של פייםסהכ תבדוחו 5ראוב אהרתונוספ תפוטשו תעופהש טלפירו

 םפיסכמיזרתתחזי .ה

 םפיסכ זריםתתתחזי לולכ אריטוקאה "חוהד. 1995 ס,מרב 29 מיום חלה חדשים םיטרפמצ תקבלל גורהס קרןה

תןאו ססיב על ובנויה וכו תאוקצב ל,וניה מיד לים,מוגמיד של פיסכ זריםת אהמר תתחזיה שנים. של רב ספרמל '

 ונהי להש תידיהע מניםמזוה זריםת תיםמיעתקבללרמואכ גורהס קרןשה תהיו י.ארטוקאה אזןמה מוכתהנחו

 תחובו או מושמיב קושי נויש יהםלגבש סיםנכ אין קרןל ם.תימיעתזכויו של מואץ וןפידי פהצו איננה קרןה לי.ליש

 תים.מיע
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 :משך(ה)(1-9/2021) וחדהתופקתב יםיקריע יםיוניש.5.3

 תומהשתל תונקרו גמל תוופק-גמלה מגזר. 5.3.1
 הילקבמה פהקותהתמולע תפוקוה שגבו וליםמגה מימד וליםקבתבח"ש ליוןימ 67- כ של ולגיד רשםנ הדוח תופקתב .א

 ברמשמעוהושפ קדתאש להקבימה פהקותב וליםמגמימד וליםקבתה.ח"ש ליוןמי 1,196-בכ מותכסה והם קדתאש
 תקבובע העבודה. גלממע אהיצי או תל"לח בדיםעו תאייצ לו,טהו אשר הסגרים תלוגבמ רקע על ארהש בין קורונהה
 .וליםמגה מידתגבייבתאוששותה להח דוחהתופקתבקמשהתאוששותה

 הילקבמה פהקותהתמעול תיםמילע מוולשש תדיונוהפ סכוםבח"ש וןלימי 17- כ של טוןקי חל הדוח תופקתב .ב
 רעושי .קדתאש להקבימה פהקותבח"ש ליוןמי 954-כתמעולח"ש ליוןמי 916- כ של סךב מוכתסה והם קדתאש

 תופקתבדמוע קדתאש להקבימה פהקותה ולמ אל ירד ,טונתצעמומהםסיהנכ תתריךתומתישנ בחישוב תהפדיונו
 (. %6.81-כ-קדתאש להקבימ פהקות)%6.04- כ על הדוח

 ח"ש וןלימי 690-כ של ליליש טונ ניוד תמעולח"שןליוימ 164- כ של סךב ליליש טונ ניוד רשםנ הדוח תופקתב .ג
 .קדתאש להקבימה פהקותב
 ךסב מותכסוה ,קדתאש להקבימה פהקותהתמעול דוחהתופקתבח"ש ליוןמי 417- כ של ךסב וגדל תפוקולתברוהע
 מותכסוה קדתאש להקבימה פהקותהתמעולח"ש יוןילמ 111-בכ לוגדתפוקומה תוברהע .ח"ש ליוןמי 969- כ של
 .ח"ש ליוןמי 1,114- כ של סךב

- כ של תחיובי טונ בירהבצ הדוח תופקתב מהתכסה (אציו וניוד תפדיונו בניכוי סנכנ דוניו יםולמג מיד) טונ בירההצ .ד
 .קדתאש להקבימהפהקותבח"שוןלימי 114- כשלתלילישטונ בירהצתמעולח"שוןלימי 116
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 2020 תנשל תוילהפע תווצאת זוריכ.5.1 )1(

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ןוכסחל
 חווט ארוך

 דליל
 גפ"וק

 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ
 ****:םייתעמ רספמ

 םיליעפ 361,745 11,251 27,784 126,285 6,213 108,055 2,919 644,252
 םיעילפ לא 329,827 32,053 78,348 231,254 3,479 9,331 2,685 686,977

 *****:הבקצ מקבלי

 :הילפנס םמיייק םיכאז
58 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 58  הנזק

136 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 136  םירשא
38 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 38  תנכו

 :םמיייק הבקצ מקבלי
5,210 רל. רל. רל. רל. רל. 655 4,555  הנזק
3,222 רל. רל. רל. רל. רל. 22 3,200  םירשא
1,828 רל. רל. רל. רל. רל. 1,828  תנכו

 :םירוניפנס
4,512 רל. רל. רל. רל. רל. 465 4,047  הנזק

691 רל. רל. רל. רל. רל. 42 649  םירשא
1,702 רל. רל. רל. רל. רל. 2 1,700  תנכו

17,397 רל. רל. רל. רל. רל. 1,186 16,211  הבצק בלימק כסה"
 םתימיע רספמ כסה" 707,783 44,490 106,132 357,539 9,692 117,386 5,604 1,348,626

 וטנ ,םיוהלמנ םנכסי
ח("ש ) :אלפיב

 םיליעפ 62,870,271 877,416 813,051 7,656,631 192,654 423,204 79,819 72,913,046
 םיעילפ לא 12,801,475 365,707 2,766,733 6,973,152 191,983 30,659 204,126 23,333,835

 *****:הבקצ מקבלי
 :הילפנס םמיייק םיכאז

8,729 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 8,729  הנזק
46,866 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 46,866  םירשא
22,512 רל. רל. רל. רל. רל. רל. 22,512  תנכו

 :םמיייק הבקצ מקבלי
רל. 1,283,125 רל. רל. רל. רל.  הנזק 1,168,647 114,478
רל. 1,409,792 רל. רל. רל. רל.  םירשא 1,407,374 2,418
רל. 1,031,403 רל. רל. רל. רל.  תנכו 1,031,403

 :םירוניפנס
רל. 1,373,570 רל. רל. רל. רל.  הנזק 1,324,483 49,087

רל. 501,312 רל. רל. רל. רל.  םירשא 500,339 973
רל. 1,342,165 רל. רל. רל. רל.  תנכו 1,338,512 3,653
רל. 7,019,474 רל. רל. רל. רל.  הבצק בלימק כסה" 6,848,865 170,609

 וטנ ,םיוהלמנ םיסכנ כסה" 82,520,611 1,413,732 3,579,784 14,629,783 384,637 453,863 283,945 103,266,355
י ףהיקב IRAאישי םלתגמולי לכול *  .משמעותי בלת להובני לגדמ
י ףהיקב IRAאישי תהשתלמו לכול **  . משמעותי בלת להובני גדלמ
 ..ציביתתק פתומק החלמ דמי מקפת ,יםצוילפי יתזרכמ גדלמ: הקופות את כולל ***
 . פעיל לא ועמית לפעי תעמי גדרותהל האתםב ,עמיתים רמספ חדוו היהפנס קרנות גבילו יםעמית חשבונות מספר חדוו לגמ תקופו גביל ****
. 1.1 יףסע הרא ,הצבהק ימקבל תצוקבו תאודו רהסב *****

 גיםצמו םאינ ההשוואה מספרי ,כךלםהתאב.ההותיק ההפנסי קרן את הברחה הלתמנ 2021 פרילא דשוחתחילמת חלה. 1.2 ףבסעי כאמור )1(
 .הלןל8 יףובסע ,הרלוונטית הקופלת בע"מ" צמאיםעלהפנסי ןקר הזמו"י חותדו הרא ,ההותיק קרןה נינתו ודותא פרטיםל.זו הבטבל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
)1 תנשל תוילהפע תווצאת זוריכ.5.1  משך(ה)( 2020

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ארוך ןוכסחל
 דליל חווט

 גמל ופתק
 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק
יתכלל  המקיפ

אלפיב םייוצאתת םניונת ( 
 : ח(ש"

1,042,763 1,461 5,487 15,749 126,251 25,865 54,113 813,837 
 רבוע םתיונשמ םיגמול דמי
 םישדח םירפמצט

 םילגמו מדמי םיתקבול 7,226,487 224,699 167,356 1,528,287 107,383 92,909 7,306 9,354,427
3,903 - - - 299 43 58 3,503  היקסל מדמי םיתקבול

403,972 3 5,087 38,900 68,391 39,108 25,117 227,366 
 חד םילגמו מדמי םיתקבול
 **** םיפעמי

רל. (7,815) רל. רל. רל. רל. (5,439) (2,376) 
 הנשמ חיטבמ של םקחל
 םליגמו מדמי םיתקבולב

1,899 רל. רל. רל. רל. רל. 1,899 -
 חיבטמ של מעמלות ותהכנס

 הנשמ
 ןר/לקהפלקו הרצבי ברותהע 2,120,858 31,745 414,563 307,957 407 64 27,448 2,903,042

(6,857,207) (8,483) (903) (15,409) (1,317,711) (407,122) (77,773) (5,029,806) 
 הרצבי ברותהע

 ןרמהקופה/מהק

 :םמיותשל
 תנויודפ (1,120,939) (10,517) (123,542) (1,068,648) (55,180) (4,445) (17,654) (2,400,925)

1,815 רל. רל. רל. רל. רל. 1,815 -

 הנשמ חיטבמ של םקחל
 ויינשבו םיומשלבת

 תיוובייחבהת
 םייימק םאיכזל םימושלת

 :הילפנס
(626) רל. רל. רל. רל. רל. רל. (626)  הנזק ייתפנס

רל. (1,358) רל. רל. רל. רל. רל.  תנכו ייתפנס (1,358)
רל. (3,339) רל. רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (3,339)

 הבקצ מקבליל םיומשלת
 :םייימק

רל. (85,426) רל. רל. רל. רל.  הנזק ייתפנס (76,984) (8,442)
רל. (110,572) רל. רל. רל. רל.  תנכו ייתפנס (110,572)

רל. (82,097) רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (81,948) (149)
 :םירונסילפנ םיומשלת

רל. (74,576) רל. רל. רל. רל.  הנזק ייתפנס (71,979) (2,597)
רל. (122,893) רל. רל. רל. רל.  תנכו ייתפנס (122,866) (27)

רל. (26,093) רל. רל. רל. רל.  םירשא ייתפנס (26,038) (55)
 וטנ ,םמיושלת כסה" (1,616,649) (19,972) (123,542) (1,068,648) (55,180) (4,445) (17,654) (2,906,090)

4,685,438 9,261 17,337 12,209 526,509 143,435 61,544 3,915,143 
 ותאצוה על ותסכנה עודף

 הקופלת

 .משמעותי יבלת ףהיקב IRAאישי להובני םלתגמולי לגדמ לכול *
 .משמעותי יבלת ףהיקב IRAאישי להובני תהשתלמו גדלמ לכול **
 .ציביתתק מקפתוהחלמ מקפת ,יםצוילפי יתזרכמ גדלמ:הקופות את כולל ***
 .םגמולי ימדמ םהתקבולי ךמתו ****

 גיםצמו םאינ ההשוואה מספרי ,כךלםהתאב.ההותיק ההפנסי קרן את הברחה הלתמנ 2021 פרילא דשוחתחילמת חלה. 1.2 ףבסעי כאמור )1(
 .הלןל8 יףובסע ,הרלוונטית הקופלת בע"מ" צמאיםעלהפנסי ןקר הזמו"י חותדו הרא ,ההותיק קרןה נינתו ודותא פרטיםל.זו הבטבל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
)1 תנשלתוילהפע תווצאתזוריכ.5.1  (משךה)( 2020

כסה"  *** רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ארוך ןוכסחל
 דליל חווט

 גפ"וק
 העלהשק

 קרן
 ותהשתלמ

** 

 גפ"וק
 םיוללתגמ

 יתואיש
 * םייוצלפי

 תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ
אלפיב םייוצאתת םניונת ( 

 : ח(ש"
 םילפעי לאו םיעילפ 148,085 5,804 17,468 89,900 2,327 882 1,431 265,897
30,550 רל. רל. רל. רל. רל. 779 29,771  הבקצ מקבלי

296,447 1,431 882 2,327 89,900 17,468 6,583 177,856 
 ובגשנ וליהנ מיד כסה"

 םנכסימ

148,864 - - - - - 1,668 147,196 
 ותדמהפק ובגשנ וליהנ מיד

אלפיב ח(:"ש )
 עצוממ וליהנ מיד רועשי

 םיתישנ םיחונבמ םנכסימ
 ) :ם(יוזחאב

0.20 0.23 0.66 0.63 0.49 0.46 0.19  םיעילפ
0.64 0.23 0.66 0.65 0.52 0.66 0.32  םליפעי לא

רל. רל. רל. רל. רל. 0.49 0.50  הבקצ מקבלי

רל. רל. רל. רל. רל. 0.74 2.04 

 עצוממ וליהנ ידמ רועשי
 םונחיבמ ותדמהפק

 :ם(זיוחאבם)יינתש
 ותרישי ותאצהו רועשי
 ) :ם(זיוחאב עצוממ

0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
 של הרומכי הניק עמלות

 ערך ותריינ

- - - - - - -
 ניירות של הרשמי דמי עמלות

 ערך
- - - 0.01 - - 0.01  תורחיס לא שקעותה יןבג

0.03 0.04 0.08 0.14 0.13 0.11 0.12  יוניצח הולני עמלות
 תאחרו עמלות

 תורישי ותאצוה כסה" 0.15 0.13 0.15 0.17 0.11 0.06 0.05
 ריאוטאק ון(ערגדף)וע רועשי
 ) (****:םיוזחאב

רל. רל. רל. רל. רל. 0.09 (0.18)  םיעמית

רל. רל. רל. רל. רל. 1.69 רל.  חוביט ולמסלב םיעמית

רל. רל. רל. רל. רל. רל. (0.18)  הילפנס םמייקי םיכאז

רל. רל. רל. רל. רל. 1.65 0.75 
 לולמס םמיייק הבקצ מקבלי

 יכלל

רל. רל. רל. רל. רל. רל. (0.18) 
 לולמס םמיייק בהקצ מקבלי

 הכהל
רל. רל. רל. רל. רל. (2.25) (0.62)  יכלל ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. (3.23)  הכהל ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. 2.03  יייתמנ ולמסל םירוניפנס
רל. רל. רל. רל. רל. רל. (1.87)  חאג" ולמסל םירוניפנס

 .משמעותי יבלת ףהיקב IRAיישא הולבני וליםלתגמ דלמג כולל *
 ** .משמעותי יבלת ףהיקב IRAיאיש להובני תהשתלמו דלמג כולל
 *** .יתציבתק תומקפ החלמ תמקפ ,צוייםיפל זיתכמר לגדמ :פותהקו את כולל
הצבקה מקבלי תצוקבו גיןב צגוהמ (עוןגר)דףהעוו םגרפיודמ גורמיםמ הנובע יאקטואר (וןגרע)דףעו הינו םהעמיתי גיןב צגהמו (גרעון)דףהעו **** 

 .וריבית התשוא גורמימ עהנוב יאקטואר (עוןגר)דףעו וספתבת םגרפיודמ יםגורממ עהנוב ואריאקט (גרעון)דףעו והינ ריםהפנסיונו
 םגיצומ אינם ההשוואה מספרי ,כךל התאםב .ההותיק ההפנסי קרן את הברחה הלתמנ 2021 אפריל דשוח חילתמת חלה. 1.2 ףבסעי כאמור )1(

 .הלןל8 יףובסע ,הרלוונטית הקופלת בע"מ" צמאיםעלהפנסי ןקר הזמו"י חותדו הרא ,ההותיק קרןה נינתו ודותא פרטיםל.זו הבטבל
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ()המשך ותפעילה ותתוצא ריכוז.5
 משך(ה) 2020 תנשל תוילהפע תווצאת זוריכ.5.1

31.12. 2020 וםיל קשר יקתונמ תונוחשב

כסה" *  רחא

 גפ"וק
 עהלהשק

 ארוך ןוכסחל
 דליל חווט

 גפ"וק
 העלהשק

 ותרנק
 תוהשתלמ

 גפ"וק
 יתאיש
 םיוללתגמ

 םייוצופי

 תוחדש יהספנ ותרנק

יתכלל  המקיפ
35,914 - 1 - 12,625 500 299 22,489  תוונבשח רמספ

553,613 - ** - -  טונ םיהלומנ םנכסי 417,810 5,684 14,215 115,904
לפיבא  (חש" )

2,109 - ** - - 599 67 28 1,415 
 גבושנ הולני דמי
לפיבא םיכסמנ ( 

(ח  "ש

- 0.23 - 0.55 0.50 0.52 0.35 
 הולינ דמי רעושי
 גבושנ םעיוצממ
 (םזיחו)א םיכסמנ

 יגבל %00.1 של רלשיעו ולהני דמי חתתהפ כי נקבע 2012-ע"בתש (,הולני י)דמ (גמל )קופות סייםפיננ ירותיםש על חהפיקו תקנותב
 נותק םעימ רשהקש עמיתים יגבלו קנות ועמ רהקשש תלעמי יתהעמ ךהפ ושב דלמוע השנ םמתו רק לחות קנות םעימ רהקשש עמיתים

 ונקבע-2012 בתשע" (,ביםוטומ יםעמית )איתור (גמל )קופות יםפיננסי םשירותי על חהפיקו תקנותב . 1.1.2016-מ חלה 1.1.2011 לפני
 .נותק עימו רהקשש עמית אינוש לעמית כםהפל תמנ על האל םעמיתי רלאיתו תהפעולו וכן נותק םעימ שרקשה יםעמית גביל כלליםה

 .ביתציתק תומקפ החלמ תמקפ ,צוייםפיל תזירכמ גדלמ :הקופות את כולל

 .חאש" 1-מ ךנמו כוםס

* 

** 

 31.12.2020 וםיל ןונכ "חש 8,000 עד של התריב יםילפע לא תונוחשב

 יתאיש גפ"וק
 םייוצופי םיוללתגמ

 :חש" עד של רהיתב- 8,000 םיעילפ לא ותונבחש

8,242  תוונבשח רמספ

13,907 לפיבא טונ םיהלומנ םנכסי  ח(ש" )

89 ילפבא םיכסמנ גבושנ הולני דמי  (חש" )
0.68  ) (םיזוחא םמנכסי ובשנג םעיוצממ הולינ דמי רעושי

30 



                                                                               

 

           

            

      

       

         

       

        

       

         

        

      

      

       

       

       

        

         

        

      

         

         

       

      
 

 
 

                    
                   
         

 

 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 ("חש אלפי) נהלתהמ רההחב ידי על מנוהליםה (ו)נט נכסיםה היקף.6

ברמדצב 31 2020 וםיל ברמפטבס 30 2020 וםיל  ברמפטבס 30 2021 וםיל

 :הינסהפ מגזר

 :תושחד הינספ תונקר

 תאישי תמקפ גדלמ 92,656,037 77,315,673 82,520,611

 מהלימש תמקפ גדלמ 1,687,654 1,293,020 1,413,732

 תושחד הינספ תונקר ה"כס 94,343,691 78,608,693 83,934,343

 :תוקיתו הינספ תונקר

 * איםמעצל סיהפנ קרן מהיוז 2,180,258

 תוקיתו הינספ תונקר ה"כס 2,180,258 0 0

 היסנפ ה"כס 96,523,949 78,608,693 83,934,343

 :גמלה מגזר

 תמוהשתל גדלמ 15,619,340 13,884,945 14,619,802

 םייפיצוו יםולמגתל גדלמ 4,093,755 3,348,336 3,559,291

 ההשקעל גמל גדלמ 480,635 352,771 384,637

 דיל לכל סכוןח גדלמ 549,976 409,829 453,863

 ייםפיצול תכזימר גמל תופק גדלמ 129,835 125,156 125,989

 להמח מיד תמקפ 50,474 43,016 112,255

 תקציבית תמקפ 119,908 84,568 45,701

 MRA אישי ולבניה תמוהשתל גדלמ 46,991 8,692 20,493

 MRA אישי ולבניה יםולמגתל גדלמ 41,704 19,057 9,981

 :גמל תוופק ה"כס 21,132,618 18,276,370 19,332,012

 םינכס ה"כס 117,656,567 96,885,063 103,266,355

 םנאי ואההשוהרימספ ,לכך םתאהב.יקהותה סיהנהפ קרן את ברהחה מנהלת 2021 רילאפשחוד לתתחימחלה. 1.2 יףבסע וראמכ*
 םיטלפרו ,יתטונהרלו התקופל ע"מ"בםאיצמלע הסיפנ רןקהוזמי" ותדוח הרא ,יקהותה רןהק ניתונ ותדאו םטירלפ .זו הבטבל םוצגימ
.8 עיףס אהר,םייקרעי רמהפרופו ניונת דברב םוספינ
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 תהלהמנ רההחב של יספהכ מצבה

 יכספ מצב 7.1.

 ורשיע 31 וםיל

 רמבדצב ברמפטבס 30 וםיל

2020 2020 2021 

 יונישה
 וףסתמולע
תמודקהנש

 םיזואח ש"ח יפאל

 מוחשיים תיבל סיםנכ
 תנדחו רכישה תאוהוצ
 תסיופיננ תעוקהש
 אחרים סיםנכ

 מניםמזו ושווי מניםמזו

 סיםנכ סה"כ

 ןהו

 תתחייבויוה

 תויותחייבוהה ההון סה"כ

(3.03) 89,577 90,583 86,859 

12.32 219,699 216,565 246,774 

10.31 283,917 283,893 313,187 

(18.31) 36,426 32,214 29,755 

7.46 629,619 623,255 676,575 

43.21 66,930 47,423 95,851 

10.89 696,549 670,678 772,426 

7.17 633,993 625,790 679,470 

48.60 62,556 44,888 92,956 

10.89 696,549 670,678 772,426 

 :יםיהכספ תווחבד וחומדכ הולינהתברח של יהכספ הצבמב יםיונישהיקריעןלהל

 סיהפנ קרן מהיוז תהלמנה ברההח את ברהחה גהמיז 2021 ילאפר מחודש חלה יללע 1.2 סעיףב מוראכ 1.

 ימעצה הונה גוזמזותמסגרב איים.מעצל סיהנפ קרן מהיוז סיהפנהןקר את הללנ להחוהמע"ב אייםמעצל

 .ברההח להון שח וןלימי 011.-כ של סךבמע"בםאימעצל סיהפנ קרן מהיוז של

 58.2-בכ להשםמנימזוה יושוו מניםמזוהתתרווי ברההח של תסיופיננהתעוקההש סך לוגד הדוח תופקתב 2.

 10 ביום "חש ליוןמי 409.0- כ של סךל 2020 ברמבדצ 11 ביום "חש ליוןמי 150.8- כ של סךמ "ח,ש ליוןמי

 , 2021. ברמטבספ

 היפבחש ידהיר נםהי שבהם כזייםמרה שראכ יםשינוי לוחתסיופיננהתעוקההש של יפיםהסע תיתב

 .תתיוממשל חוב תלאגרו פהבחשי לייהוע תוקונצרני חוב תולאגרו תמניול

- כ על הדוח תופקתףסוב מדווע הדוח, תופקתב "חש ליוןמי 27.1-בכ לוגד תהנדחו רכישההתאוהוצ סך 1.

 62.0- כ של סךב קףההי תלומע מהיוון הדוח תופקתב עההושפ תהנדחו תאוצההו תתרי "ח.ש ליוןמי 246.8

.4 

 ."חשוןלימי14.9- כשל סךבתתופחה בניכויו "חש ליוןמי

 11 ביום "חש ליוןמי 16.4- כ של סךמ "ח,ש ליוןמי 6.7-בכ אחריםה סיםנכהתרתי טנהק הדוח תופקתב

 , 2021. ברמטבספ 10 ביום "חש ליוןמי 29.8- כ של סךל 2020 ברמבדצ

 ןליומי 14.5-כ סךב הדוח תופקתל ללהכו מהרווח נובע "חש ליוןמי 45.5- כ של סךב מיעצה בהון ולגידה 5.

 ןולימי 11.0- כ של סךבמע"ב איםמעצל סיהנפ קרן מהיוז תברחגמיזומ ובעהנ מיעצה ההון תתוספב "חש

 ."חש

"חש ליוןמי 10.4-בכ ברההח תתחייבויוה סך לוגד הדוח תופקתב 6.

 .שוטפים סיםמיל

 תתחייבוה גיןב "חש ליוןמי 15-כ תוכםמ ,
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (ך)המש הלתהמנ רההחב של יספהכ מצבה 7.

 ימעצ הון 7.2.

 תוופק) סייםפיננ םתישירו על קוחפיהתקנותל אםתבה ברההח של קייםוה רשהנד הוןה בדבר תוניםנלןלה
 ההון(. תקנות-ןהלל)-2012 בע"תשה פנסיה( קרן או גמל תופק של תהלמנ ברהמח דרשהנ מזערי מיעצ )הון ל(מג

 וםיל
 רמבדצב ברמפטבס 30 וםיל

2020 2020 2021 

 ש"ח יפאל

 דרשהנ ליממיני מיעצ הון
 למגתפוקוו סיהפנ תקרנו וללניה ברהמח
 אזןמב קיים מיעצ הון

 ןהו תדרישו על מיעצ הון דףעו

148,735 144,161 159,225 

633,993 625,790 679,470 

485,258 481,629 520,245 

.7.3 

 ימעצה ההוןומע"ב איםמעצל סיהפנ קרן מהיוז גמיזו תמסגרבתמניו הון תקנפהתאודו נוספים טיםלפר
 .תהלמנה ברההח של פייםסהכ תדוחוב5 אורבי אהר ברההח של דרשהנ מזעריה

 תהמנהל הברהח של תויהכספ תווצאתהיקריע

 יונישה ורשיע הנשל
 תמולע המייתהסש השושל של הופקתל התשע של הופקתל
 הופקתה 31 וםיב המייתהסש יםשודח המייתהסש יםשודח

 רמבדצב רמבבספט 30 וםיב רמבבספט 30 וםיב

2020 2020 2021 2020 2021 
 הילקבמה

קדתשא

םיזובאח  חש" יפאל

7.70 445,373 111,710 118,410 328,229 353,498 

4,174.06 

34.85 

12.82 

1,224 

776 

447,373 

3,999 

198 

115,907 

5,636 

265 

124,311 

401 

617 

329,247 

17,139 

832 

371,469 

3.62 

2.43 

(10.00) 

2.78 

166,992 

246,832 

4,027 

417,851 

36,579 

59,957 

1,007 

97,543 

43,755 

60,550 

906 

105,211 

121,966 

181,338 

3,020 

306,324 

126,376 

185,747 

2,718 

314,841 

147.04 

164.58 

29,522 

9,709 

18,364 

6,259 

19,100 

6,542 

22,923 

7,427 

56,628 

19,650 

138.63 19,813 12,105 12,558 15,496 36,978 

46.23 

149.99 

2,190 

22,003 

426 

12,531 

(1,231) 

11,327 

(1,696) 

13,800 

(2,480) 

34,498 

 סיהפנ תקרנו ולניה מימד תסוהכנ
 טונ ל,מגתפוקוו

 טונ ת,עוקמהש סדים(הפ) רווחים
 מוןמי תסווהכנ
 תאחרו תסוהכנ

 תסוההכנ כל סך

 רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 ותאחר
 תליוכלו לההנה תאוהוצ
 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תאוהוצהכל סך

 הסההכנ על סיםמ פניל רווח
 הסההכנ על סיםמ

 הופקתל רווח
 טונ פה,קותל אחר ללכו סד(הפ) רווח

 סממ

 הופקתל ללהכו הרווח כל סך

 מע"ב אייםמעצל סיהפנ ןקר מהיוז תהלמנה ברההח את ברההח גהמיז 2021 ילאפר שמחוד חלה 1.2 ףעיסב מוראכ
 .אייםמעצל סיהפנ קרן מהיוז יהספנה קרן את הללנ החלוה
 תשנ של השני עוןרבמה חלה ברהבח מונרש אייםמעצל

 יהספנ קרן מהיוז ולניה תלועיפתאותוצ לכך אםתבה
.2021 

33 



                                                                               

 

       

        

                 

         

          

               

                

                

               

              

               

              

           

               

              

              

       

                  

             

          

                  

              

                

               

                

               

       

               

            

               

              

            

                  

        

               

 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 (ך)המש הלתהמנ רההחב של יספהכ מצבה.7

 משך(ה)תהמנהל הברהח של תויהכספ תווצאתהיקריע.7.3

 תמעול "ח,ש ליוןמי 52.9-כךסב ל(ולהכ ברווח תרבו)ל סההכנ על סיםמי פניל רווח ברההח המרש הדוח תופקתב

 קד.תאש להקבימה פהקותב "חשוןלימי 20.1-כ סךב רווח

 :קדתאש להקבימה פהקותה לבין הדוח תופקתב לשינוי בריםסהה קריעי לןלה

 הילקבמה פהקותהתמעול "חש וןלימי 25.1-בכ הדוח תופקתב לוגד ולניה יממד ברההח תסוההכנ סך .א

 ןליומי 6.6-כ של יהעלמ "ח,ש ליוןמי 12.0-כתחדשו סיהפנ תקרנומ ולהניה מיבד ליהמע נובע ולהגיד קד,תאש

 של סךב קהתיהו ןקרמה ולניה מידתסוהכנ של אשונהלר מרישוםו,הגמל תפווקמ ולהניה מידתסובהכנ "חש

קףבהי יהעל קבע בירהמצ ולהניה מיבד ע ולהניה מיבד ולהגיד "ח.ש וןלימי 6.6-כ  סיםהנכליה מ נבע

תקדוהפב צעיםמומה ולהניה מיד בשיעור רידהי קבע תקדוהפמ ולהניה מיבדרידה מ קוזזה אשר הליםמנוה  .י

 םינויישתפעשהלול)כ "חשןליומי 11.4-בכ מותכסה טרו(ס)נו ברההח של תוקעההש קתי ולמניה הרווחים .ב

 טרוסהנו קתיב סדהפה קד.תאש להקבימה פהקותב "חש ליוןמי 2.1- כ של סדיםהפ תמעול ההון(, תקרנוב

 .קורונהה ברמש קבע קרעיב ההון, קיבשוו תרידובי קורומדקתאש להקבימהתופקתב

 ,חש" ליוןמי 4.4- בכ הדוח תופקתב לוגד ברההח של תאחרוה רכישההתאוהוצותלומהע ק,השיוו תאוהוצ .ג

קהשיוו מכירה,התאווצבה "חש ליוןמי 10.2- כ של ע ולגידה קד.תאש להקבימה פהקותל אהבהשוו ליה מ נבע

י חש" ליוןמי 4.4-כ סךבתהנדחו רכישההתאוהוצהתתפחבהרידה ב קוזזו אשר סוםוהפר  תלומבערידה ו י

 ."חש ליוןמי 1.4- כ של סךב נפרעיםה

 חהדו תופקתב"חשוןלימי 185.7-)כ "חש ליוןמי 4.4-כשל סךבלוגד ברההח שלתליולוכ לההנההתאוהוצ סך .ד

 את אשונהלר לוכל הדוח תופקתב תאוהוצה קד(.תאש להקבימה פהקותב "חש ליוןמי 181.1-כ תמעול

 ."חש ליוןמי 12.-כשל סךב מהזיו סיהפנה קרן ולניה תאוהוצ

 ןולימי 17.2-כ סךב ל(ולהכ ברווח תרבו)ל סההכנ על סיםמי פניל רווח ברההח מהרש 2021 תשנ של יליש הש עוןרבב

 :ילשינו בריםסהה קריעי לןלה.קדתאש ילקבמהעוןרבב"חש ליוןמי 19.0-כסךב רווח תמעול "ח,ש

 הפקותהתמעול "חש ליוןמי 6.7-בכ לוגד שנהה של ילישהש עוןרבב ולניה מימד ברההח תסוההכנ סך .ה

 הלימע "ח,ש ליוןמי 0.8-כסךבתחדשו סיהפנתקרנומולההני מיבד ליהמע בענו ולהגיד קד,תאש להקבימה

 ח"ש ליוןמי 1.2-כ סךב ולניה מידתסוהכנומ הגמל תפוקומ ולהניה מידתוסבהכנ "חש ליוןמי 2.7- כ של

ע קרעיבבע הגמל תפוקוובתהחדשו סיהפנהתקרנובולהניה מיבד ולהגיד תיקה.הו קרןהוליהמנ  מיבדליה מ נ

 .הליםמנוה סיםהנכ קףיבה יהעל קבע בירהמצ ולהניה

 םינוישי תפעשהלול)כ "חש יוןילמ 1.8-בכ מותכסה טרו(ס)נו ברההח של תעוקההש קתי ולמניה הרווחים .ו

 קד.תאש להקבימה פהקותב "חש ליוןמי 4.7-כ של רווחים תמעול ההון(, תקרנוב

 ,חש" ליוןמי 7.2- בכ הדוח תופקתב לוגד ברההח של תאחרוה רכישההתאוהוצותלומהע ק,השיוו תאוהוצ .ז

 2.1-כ של ךסבתהנדחו רכישההתאוהוצ תתפחבה הלימע נבע ולגידה קד.תאש להקבימה פהקותל אהבהשוו

 .תלומהעו סוםהפר ,קהשיוו מכירה,התאווצבה "חש ליוןמי 5.1- כ של ולגיד ומ "ח ש ליוןמי

 חהדו תופקתב "חש ליוןמי 60.6-)כ "חש ליוןמי 0.6- כשל סךבלוגד ברההח של תליווכל לההנההתאוהוצ סך .ח

 קד(.תאש להקבימה פהקותב "חש ליוןמי 60.0-כתמעול

 .ברההח של פייםסהכ תבדוחו 1 אורב אהר-תלועיפ זריגמפיל ברההח תרווחיו תאודו טיםפר .ט
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.8 

 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 יםמאלעצ הפנסי ןקר זמהוי של קרייםעי נתונים

 וםיל
 רמבדצב ברמפטבס 30 וםיל

 (תמו)כ תיםמיע ספרמ

 ("חשפי)אל הליםמנו סיםנכ קףהי

2020 2020 2021 

5,773 6,145 5,689 

2,045,504 1,983,825 2,180,258 

 הנשל
 המייתהסש השושל של הופקתל התשע של הופקתל

 31 וםיב וםיבהמייתהסש יםשודח וםיבהמייתהסש יםשודח
 רמבדצב רמבבספט 30 רמבבספט 30

2020 2020 2021 2020 2021 

 ש"ח יפאל
12,177 3,078 2,656 9,093 8,206 

(11,772) (1,441) (3,408) (7,274) (7,806) 

(51,905) (12,931) (14,370) (38,463) (41,687) 

89,533 20,756 71,881 12,998 176,041 

 וליםמג מימד וליםקבת

 תפידיונו

 תאוקצב מילותש

 תאוהוצ על תסוהכנ דףעו
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 הבחבר משרה אישוובנ החברה ןוטורידירקב שינויים.9
 .ברהחה של פניםה קרמב קידבתפ כיהן אשר אדלר, נחום מר תוכהונ את סיים , 2021 ל,אפריב 1 ביום. 9.1

 .ברהחה של פניםה קרמב קידבתפ לכהן מוןלוסו מירת מר חלה, 2021 ל,אפריב1 ביום. 9.2

 ,ברההח "למנככתאחרונוה השנים בשלוש מכהןה,רובסנד פיא מר ברההח "למנכ יעהוד,2021 אי,מב 10 יוםב. 9.1

 על ממונהה "יע בחרשנ אחרל ט,סגואו בחודש ברהבח קידותפ את סייםל תוכוונ על עוז, רן מר טוריוןקדירה ליו"ר

 "(.םתימי"ע) דרסשבה תקותיהו תקרנוה של מיוחדה הלמנלתקבר משה ד"ר סכוןוח טוחבי ההון, קשו

פהאכיה על ממונהותשיארטימשפ צת י הנהכי שרא בר, לנהאי 'הגב תהכהונ את מהסיי , 2021 ביוני, 27 ביום. 9.4  תועכ

 .ברהבח

פהאכיה על ממונהו אשיר טימשפ עץיו קידבתפ כהןל הויזליךועם מר חלה , 2021,ביוני 27 ביום. 9.5  .ברהבח נ

 ךארו סכוןחתטיבח הלנמכ גם מכהןה,אורון תמיע מר את תמנול ברההח וןטוריקירדטליהח, 2021 לי,ובי 4 ביום. 9.6

. 2021 ט,סגואוב1 מיום חלה רוב,דסנ פיא מר של מוקומב ברההח "למנככ ביטוח, גדלמב טווח

 על ביטוח, גדלמ אם,התברח טוריוןקדירל עוז, רן מר ת,מקפ גדלמ טוריוןקדיר ו"רי יעהוד, 2021 לי,ובי 11 ביום. 9.7

. 2021 ברמבנוב 21 יוםל קבענ קידהתפ סיום מועד .גדלמתקבוצב קידיותפ את סייםל תוטחלה

 על ביטוח, גדלמוב תמקפ גדלמב צוניחי טורקדירכ כיהן אשר ין,קנו מישאל מר עהודי,2021 ט,סגואוב1 ביום. 9.8

 .תיעוממש ליארי תאגיד טוריוןקדיר יו"ר קידלתפ נויומיל משךבה תאוז ,תוטרוהתפ

 בחברה. תצוניחי תטוריקדירכ הנהכי אשר ת,לבנ מורלי'הגב תהכהונ את מהסיי, 2021 ט,סגואוב24 ביום. 9.9

 'גב של תהכהונ החברה, של תליכל פהסיאכ תובשב ביטוח, גדלמ טוריוןקדירב אושרה ,2021 בר,טוקאוב 5 ביום .9.10

 .ברהחב לויהתתיבל תטוריקדירכ כהן עיןמ

 מר של תוכהונ החברה, של תליכל פהסיאכ תובשב ביטוח, גדלמ טוריוןקדירב אושרה ,2021,ברטוקאוב 28 ביום .9.11

 חברה.ב לוית תיבל טורקדירכ,2021 ברטוקאוב 25 ליום עד ברהחב צוניחי טורקדירכ כיהן אשר ,קורץ ילג
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 מ"עבלמגתוקופוהינספ ותנקר תמקפ לדגמ ןויורטקירד דוח

 יוהגיל ועל ספיהכ ווחהדי על ימיתנהפ הבקרה ותאפקטיבי.10

 ילויגה לגבי הליםונ תקרולב תעוגהנו סכון,וח טוחבי ההון, קשו על ממונהה זריחו תאוהור את תממייש ברההח

 םהשלבי פי על תאוז כך,ל קשרב דרשיםהנ ההליכים את תצעמבו סדימו גוף של יכספ דיווח על תמיפני קרהוב

 ת,אז תמסגרב משימה.ה ועצלבי רושנשכ צונייםחי יםעציו תוףובשי ל,נ"ה זריםבחו עוקבשנ מועדיםה תמסגרוב

Committee of של מיפניה קרההב מודל את ברההח צהמאי Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission COSO ,ת.מיפניה קרההב תרכהע רךלצו תמשמשהתכרמוותדרגמו תמסגר הווהמה 

 יוילהג יגבל יםונהל תוקרב .א

 את זה, בדוח סהמכוה פהקותה תוםל ריכוהע ה,של כספיםה הלמנו "למנכה תוףבשי החברה, תהלהנ

 פים,סהכ הלמנו "למנכה זו, רכההע ססיב על ה.ברהח של לויגיה לגבי הליםוהנ תקרוהב של תטיביוקהאפ

 בד,לע לרשום, תמנ על תטיביוקאפ הינן ברההח של לויגיה לגבי הליםוהנ תקרוהב זו פהקותםתול כי קוסיה

 עקבש הדיווח תאורוהו הדין תאולהור אםתבה י,תהשנ בדוח תלוגלתדרשנ ברהשהח מידעה על ולדווח סכםל

 לו.א תאובהור קבעשנ מועדוב סכוןחו טוחבי ההון קשו על ממונהה

 יכספ וחויד על תימינפהקרב .ב

 הרהחב של תמיפניה קרהבב שינוי כל אירע לא ,2021 רמבטבספ 10 ביום תמתייסמה סהמכוה פהקותה מהלךב

 של תמיפניה קרהבה על תי,מהו פןאוב יעהשפל פוישצ בירס או תי,מהו פןאובעפיהש אשר פיסהכ הדיווח על

 .פיסהכ וחהדיו על ברההח

 זריחו תאולהור אםתבה ים,טילוונהר תהליכיםל סבהתייח לים,מנהה תוהצהרו לההנהוה טוריוןקדירה דוח

 זה. טוריוןקדיר דוח אחרל לןהל רפיםמצו לה,הנהה תאחריו

 ברמובנב 11 2021

 ןווראתימע זוע רן
 יללכ הלמנ טוריוןקדירה יו"ר
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____________________________ 

 (certification) הצהרה

 כי: ירמצה ,ןוורא יתמע י,נא

 :ןהלל)מע"בלגמ תוופקוהינספ ותנקר תקפמלמגד של ינובעהר וחהד תאיסקרת.1
 .ח"(והד" לן:לה) 2021 פטמברבס 30 יוםב יםיהסתשןובעלר "(לתהנמהחברה"

 גמצ וב חסר אול יתותמה דהובעלשןונכ לא מצג כל ללוכונניא וחדה תי,עייד על התבססב.2
 םותאוללכנןהב ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץחנה יתותמה הובדע של

 ח.וה בדוסהמכ הופלתק חסייתבה יםעו מטייה לא ים,מצג

 םיקפמש חודב וללהכ ראח יספכ דעימו ייםנורבעה ייםפהכס ותוחדה תי,יעדי על התבססב.3
 םייונישה ות,ולעהפ ותוצאת פי,סכה המצב את ות,יתומהה תוניבחה מכל ות,נא ןופבא
 .וחבד סיםומכה ותפולתקו יםועדמל לתנההמ רהחבהלים שנמוזהמ ימיותזר יהעצמ ןובה

 לש מםוילקו יעתםבלק איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתהנהמ רהחבב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;לתנהמה רהחבהלש1יספכחוויל דע יתמינהפ הלבקרויוילגהיבלג יםלנהו ותבקר

 יםלנהו ותרבק של ונוחיקפ חתת עתםילקב ונמגר וא לה,אכ ליםהנו ותבקר ונקבע (א)
 ונתעיידל ובאמ לתהנהמ רהחבל חסייתהמ יתומה ידעשמ יחהבטל דיםועיהמ לה,כא

 וח;הד לה שנהכה פתוקלך תהרט במבפ ,לתהנהמ רהחבים בראח ידילע
 חוויד על יתמינפ רהבק עתיקב על ונקחיפ וא פי,כס וחויד על יתימנפ רהבק ונקבע (ב)

 לכךויספכה וחויהד ותניממה יבלג ןוחיטב של רהיסב דהימ פקלס עדתויהמ פי,כס
 ותאורלהו(IFRS) ייםומלאניבחווידינלתק םהתאבםיוכרע ייםספכה ותוחהדש

 ון;הה וקל שע נהוהממ
 תלנההמ רהחבה של יוילהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקהא את ונערכה(ג)

 םולת וי,ילגה יבלג ליםהנוה תוהבקר של ותיביפקטהא ילגב וניתונמסק את ונוהצג
-ןוכ נו;ערכתהלע תבססהח בודה בוסכהמ הפוהתק

 ערישא יפכס וחויד על לתנהמה רהחבה של יתימנהפ רהבבק יוניש כל וחדב וניילג (ד)
 ההבקר על תי,והמןופאב יעפלהש יופשצ ירסב וא,יותמה ןפובא עישפשה זה ןורבעב

-ןוכ י.פח כסוויל דע לתנהמה רהחבהלש יתימנהפ

 המבקר, ןוהחשב הואלר וניליגוז רההצה םיירצההמ לתהנהמ רהחבב ריםאחוינא.5
לע ססהתבב,לתנההמ החברהלשןויורטירקהד של ורתיקהב עדתווול ןוירוירקטלד
 :יספח כווידלע יתימנפהההבקר יגבלרותיב יתנכהעד ונערכתה
 לש תהלפעבה וא תהיעבקב תויותההמ ותשולהחו ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 הרחבה של הלתוכיב ועפגל םייושצפ ירבס אשר פי,כס וחויד על יתימנהפ רההבק
-ןוכ פי;ע כסדיל מע חווולד כםלס לעבד, לרשום, לתנההמ

 יםדובעםיורבעו מאהלנהההתורבמע בה ,יתותהה מנישא ןיוב יתתומה ןיית, בל תרמכ(ב)
 חוויד על לתנההמ החברה של יתימנהפ רהבקביותמעשמ ידקתפ להם שיש ריםאח

 .יספכ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

2021,ובמברנב 14 אריך:ת

 ילכל הלנמ,ןורות איעמ



  
 

 
 

        
      

 
         

       
  

 
          

    
     

 
        

  
     

       
    

        
      

    
 

        
      

 
       

      
  

 
         

       
 

         
  

   
    

     
 

 
 

 
 
 

  
                          

 
 

                                                              
                        

    
 

____________________________ 

 (certification) הצהרה

 :יכ יר, מצהרבישי אחג י,נא

 :ןהלל)מע"בלגמ תוופקוהינספ ותנקר תקפמלמגד של ינובעהר וחהד תאיסקרת.1
 (ח"והד" לן:לה) 2021 פטמברבס 30 יוםב יםיהסתשןובעלר ת"(הלנמ רהחב"ה

 גמצ וב חסר לאו יתותמה דהובעלשןונכ לא מצג כל ללוכונניא וחדה תי,עייד על התבססב.2
 םותאוללכנןהב ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץחנה יתותמה הובדע של

 ח.וה בדוסהמכ הופלתק חסייתבה יםעו מטייה לא ים,מצג

 םיקפמש חודב וללהכ ראח יספכ דעימו ייםנועהרב ייםפהכס ותוחדה תי,יעדי על התבססב.3
 םייונישה ות,ולעהפ ותוצאת פי,כסה המצב את ות,יתומהה תוניבחה מכל ות,נא ןופבא
 .וחבד סיםומכה ותפולתקו יםועדמל לתנההמ רהחבהלים שנמוזהמ ימיותזר יהעצמ ןובה

 לש מםוילקו יעתםבלק איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתהנהמ רהחבב ריםאחוינא.4
-ןוכ לת;נהמה רהחבה של 1יספכחוויל דע יתמינהפ הלבקרויוילגהיבלג יםלנהו ותבקר

 יםלנהו ותרבק של ונוחיקפ חתת עתםילקב ונמגר וא לה,אכ ליםהנו ותבקר ונקבע (א)
 ונתעיידל ובאמ לתהנהמ רהחבל חסייתהמ יתומה ידעשמ יחהבטל דיםועיהמ לה,כא

 וח;הד לה שנהכה פתוקת הלךרט במבפ לת,הנהמ רהחבים בראח ידילע
 חוויד על יתמינפ רהבק עתיקב על ונקחיפ וא פי,כס וחויד על יתימנפ רהבק ונקבע (ב)

 לכךויספכה וחויהד ותניממה יבלג ןוחיטב של רהיסב דהימ פקלס עדתויהמ פי,כס
 ותאורלהו(IFRS) ייםומלאניבחווידינלתק םהתאבםיוכרע ייםספכה ותוחהדש

 ון;הה וקל שע נהוהממ
 תלנההמ רהחבה של יוילהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקהא את ונערכה(ג)

 םולת וי,ילגהיבלג ליםהנוה תוהבקר של ותיביפקטהא ילגב וניותנמסק את ונוהצג
-ןוכ נו;ערכתהלע תבססהח בודה בוסכהמ הפוהתק

 עירשא יפכס וחויד על לתנההמ רהחבה של יתימנהפ רהקבביוניש כל וחדבוניילג(ד)
 ההבקר על תי,והמןופאב יעפלהש יופשצ ירסב וא,יותמה ןפובא עישפשה זה ןורבעב

-ןוכ י.פח כסוויל דע לתנהמה רהחבהלש יתימנהפ

 המבקר, ןוהחשב הואלר וניליגוז רההצה םיירצההמ לתהנהמ רהחבב ריםאחוינא.5
 לע ססהתבב לת,נההמ החברהלשןויורטירקהד של ורתיקהב עדתווול ןוירוירקטלד
 :יספח כווידלע יתימנפהההבקר יגבלרותיב יתנכהעד ונערכתה
 לש תהעלהפבוא תהיעבקב תויתומההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםויקהל כל את (א)

 הברהח של תהוליכב ועפגל יםיושצפ ירסב אשר פי,כס חוויד על יתמינפה רההבק
-ןוכ פי;ע כסדיל מע חווולד כםלס לעבד, לרשום, לתנההמ

 םידובע ביםורעו מאההלנהה תורבמע בה ית,תומה הנישא ןיוב יתתומה ןיב ית,ל תרמכ(ב)
 חוויד על לתנההמ רהחבה של יתמינפה רהבבק יותמעמש ידפקת להם שיש ריםאח

 .יספכ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

2021,ובמברנב 14 אריך:ת

 םיספל כנה, מישרי אבחג



 

 

 

    
   

    
    

 

 נסיהפ נותרק פתמק דלמג
 "מעב גמל ופותוק

 ייםינב ייםכספ חותדו תמצית
 2021 רבמטבספ 30 ליום

 בלתי) (יםרמבוק
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 םיניינע ןוכת
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 ................................................................................................. הון תדרישוו הון-5 אורב
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EY 
Buildinq a better 
workinq world 

ןיקייח ומךס  רירסק את יאגב ררופ וסטק
 א' 144 ןיגב םחנמ דרך KPMG םוינליהמ לגדמ

 609 וארד תא ,17 ארבעהה ובחר
 6492102 יב,אב-תל
 +3972 623 2525.טל

 פקס 2555 562 3 972+ 6100601 יבבא תל
03 684 8000 ey.com 

 מבע" מלג ופותקוהנסיפ קרנות פתקמ דלמג של יותמנה לבעלי מבקריםהןושבחה ואיר של הקירסחוד

 אומב

 על חוהד תמצית את ללוהכ מ,בע" מלג פותוקוהנסיפ קרנות פתקמ מגדל של רףומצה כספיה המידע את ורנקס
 חרא ללוכחווור סדהפ או חוור על ייםתמציתה וחותדה אתו 2021 ברמטספב 30 םולי םייבינ יספהכ מצבה

 יך.ארתובאות ומייסתהש יםשחוד השוושל השעת של ותפוקלת םייבינ מניםוזמה ימיותזר ןוהב ייםושינה ם,ייבינ
 נאותושבחןקלת אםבהת ואל ייםבינ תוופקלת כספי ידעמ של ההצגול הלעריכ איםחראהההנהלוןווריטקדירה
 ןוסכחוחוטבי ון,ההקוש שותר על הממונה ידי על מץואש כפי ",ייםבינ תוופקלת כספי חוודי"-IAS34 ומיאנלבי

 תוופקלת יספכ מידע על הסקנמעהבילאהי ותנוחריא.ויד על וקבעשנ יוהגיל ותשלדריו יותחלהנ אםובהת
 .ותנירקס על ססתבהבואל ייםבינ

 הקירסה יקףה

 יספכ מידע שלהקירס"-אלישרבוןשבח ואירכתשלשל 2410 אל(ישר)הקירסקןלת אםבהת ותנקירסאתוכנער
 ייםבינ ופותקלת כספי מידע של הקירס ".שותיה של מבקרהןושבחההאור ידי על כתנערה ייםבינ ופותקלת
 הקירס ינהל שוםיימו ם,ייאבונשחהו ייםספהכ ייניםלענ איםחראה םשיאנ עם רקעיב ם,ורימביר בתרכומ

 רתוקבי קנילת אםבהת כתערהנ רתוקבי אשרמ רתניכ המידבהפקהיב מתצומצמההינ הקירסם.חריאו ייםטאנלי
 יכולים והיש ייםעותמשמהםייניהענ לכל ודעושני וןחטבי שיגהלולנ רתשאפמהאינ יכךלפו אלישרב בליםוקמ
 .רתוקבי של דעת וותח ויםוחמואנ אין לכך, אםהתבת.קוריבב היםוזמ יותהל

 הסקנמ

 מכל וך,ער ואינ הנ"ל כספיה שהמידע סבורלולנ רםוהג ברדובנלי מתושלת בא לא ו,תנקירס על ססתבהב
IAS ומיאנלבי נאותושבח קןלת אםבהת ת,ויהותמה ינותחהב  קוש שותר על הממונה ידי על מץואש כפי ,34
 .ויד על וקבעשנ יוהגיל שותלדריו יותחלהנ אםובהת וןסכחוחוטבי ון,הה

 השיפח ברבד ייםספהכ חותולד 6 באורב אמורל לבהתמושת את פניםמואנ ל,נ"הותנסקנמ את לסייג מבלי
 .הברחלמבע" איםמלעצ הנסיפ קרן המזוי זוגמי יןיבענ 1 באורול יותותל יותוייבחלהת

ןיקייח ךמוס ררסיק את יאגב ררופ טסוק  ,אביב-תל
ןושבח ואיר ןושבח ואיר  14 2021 ברמובבנ

 ותפיםשמ מבקרים
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב יפסכה במצה על תווחד תיצמת

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 ורבא
 םינכס

 מוחשיים תיבל סיםנכ
 תנדחו רכישה תאוהוצ

 םבדיעולתטבוה גיןב סיםנכ
 ועקב רכוש

 שוטפים סיםמ סינכ
 חובה תתרווי חייבים

 תויסנניפ תוקעשה
 סחירים חוב סינכ
 סחירים אינםש חוב סינכ

 תמניו
 תאחרו

 תויסנניפ תוקעשה כל סך

 מניםמזו ושווי מניםמזו

 םיהנכס כל סך

 ןוה
 תמניו הון
 תמניו על מיהפר

 הכירמל מיניםז סיםפיננ סיםנכ גיןב הון קרן
 םפיעוד
 הברהח של תוינמה ילבעל וחסימה ןוהה כל סך

 תויוייבתחה
 םנדחי סיםמ גיןב תתחייבויוה

89,577 90,583 86,859 

219,699 216,565 246,774 

775 739 846 

240 255 196 

- 169 -

35,411 31,051 28,713 

345,702 339,362 363,388 

4 

208,985 213,392 259,253 

15,660 15,883 15,539 

141 328 96 

59,131 54,290 38,299 

283,917 283,893 313,187 

66,930 47,423 95,851 

696,549 670,678 772,426 

5 

2 2 2 

147,715 147,715 158,450 

9,881 6,088 7,645 

476,395 471,985 513,373 

633,993 625,790 679,470 

23,078 21,369 21,471 

 דיםלעוב תטבוה בשל תתחייבויוה
 שוטפים סיםמ תתחייבויוה

 תזכו תתרווי איםזכ
 תויוייבתחהה כל סך

 תויוייבתחההו ןוהה כל סך

 1,901 טונ ,

48 

37,529 

62,556 

2,142 

-

21,377 

44,888 

2,022 

15,352 

54,111 

92,956 

696,549 670,678 772,426 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב

 2021 ברמבנוב 14:פייםסהכ תהדוחו אישור ריךאת

 בישרא גיח אורון תמיע עוז רן
 כספים "למנכס למנכ" טוריוןקדירה יו"ר
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 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

םייניב רחא ללוכ  (דפסה) חוורו דספה או חוורה על תווחד תיצמת

 הלשנ
 םיוב המיתיסהש םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

רקמבו רקמבו תיבל  רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

445,373 111,710 118,410 328,229 353,498 
 תקרנומו גמל תפוקומולניה מימדתסוהכנ

 טונ ,סיהפנ
 1,224 ןמומי תסווהכנ טונ ,תעוקמהש רווחים

776 

3,999 

198 

5,636 

265 

401 

617 

17,139 

832 

447,373 115,907 124,311 329,247 371,469 

166,992 

246,832 

4,027 

36,579 

59,957 

1,007 

43,755 

60,550 

906 

121,966 

181,338 

3,020 

126,376 

185,747 

2,718 

417,851 97,543 105,211 306,324 314,841 

29,522 18,364 19,100 22,923 56,628 

9,709 6,259 6,542 7,427 19,650 

19,813 12,105 12,558 15,496 36,978 

 וטנ ,תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 תאחרו רכישה תואהוצו קשיוו תאוהוצ ,תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תווצאההכל סך

 הנסהכהעל יםמס ינלפ וחור

 סהההכנ על סיםמ

 יקנ וחור

 :אחר ללוכ(הפסד) וחור

 וכרוהש אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר
 הפסדו וחולר וברועי ללוהכ וחובר הנושלרא

 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי
 כירהמל מיניםז

 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי
 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז

: 

3,011 2,873 1,389 (3,333) 6,154 

(2,598) (2,240) (3,518) (1,852) (10,597) 

 מיניםז סייםפיננ סיםנכ של ערך תרידמי סדהפ
 סדהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל

 מיניםז יםסיפיננ סיםנכ על המס תפעהש
 כירהמל

 כרוהש אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחור כל סך

2,845 76 258 2,680 675 

(1,114) (243) 640 856 1,288 

הפסדו וחולר ברועי ללוהכ וחובר הנושלרא

 ברועי לאש אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר

 (2,480) (1,649) (1,231) 466 2,144 ונט ,

 :הפסדו וחולר
סדהפ) רווח

תדרגמו
- (62) 70 טבההתכנית גיןב אריטוקא ( (72) -

- 22 (24)- ראח ללכו (סדהפ) רווח על המס תפעהש 25 

 ברועי לאש אחר ללוכ(הפסד) וחור כל סך
- (40) 46 ונט ,הפסדו וחולר (47) -

 ונט ,אחר ללוכ(הפסד) וחור כל סך

 ללוכ וחור כל סך

2,190 426 (1,231) (1,696) (2,480) 

22,003 12,531 11,327 13,800 34,498 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 םייניב ןוהב םייונישה על תווחד תיצמת

הון הכל סך  םפידעו תרתי

 ןבגי וןה קרן
 םיסיננפ םסיכנ
 הרמכיל םינימז

 על המירפ
תיומנ  תומני הון

 ח"ש פיאל

 המייתהסש יםשודחהתשע של הופקתל
 (קרומב יתבל 2021 ) ברמבספט 30 וםיב

 (קרמבו) 2021 ארבינו 1 ליום תרהי

 יקנ וחור

 אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר
 וחולר וברועי ללוהכ וחובר הנושלרא וכרוהש

633,993 476,395 9,881 147,715 2 

36,978 36,978 - - -

 :הפסדו
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 כירהמל מיניםז
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז
 סייםפיננ סיםנכ של ערך תרידמי סדהפ

 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז
 מיניםז יםסיפיננ סיםנכ על המס תפעהש

 כירהמל

 כרוהש חרלאש אחר ללוכ הפסד כל סך
הפסדו וחולר ברועי ללוהכ וחובר הנושלרא

 ונט

 ללוכ(הפסד) וחור כל סך

 *( הורשקהברח וגזימ

6,154 - 6,154 - -

(10,597) - (10,597) - -

675 - 675 - -

1,288 - 1,288 - -

, 
(2,480) - (2,480) - -

34,498 36,978 (2,480) - -

10,979 - 244 10,735 -

 יתבל , 2021 ) ברמבספט 30 וםילהתרי
 ( 2 158,450 7,645 513,373 679,470 קרומב

 (.4א)1 אורב גם אהרא.כ" "חש 1 תבנו תלוגירתמניו 60 קונפהו גמיזוהתמסגרב *(

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 משך(ה) םייניב ןוהב םייונישה על תווחד תיצמת

הון הכל סך  םפידעו תרתי

 ןבגי וןה קרן
 םיסיננפ םסיכנ
 הרמכיל םינימז

 על המירפ
תיומנ  תומני הון

 ח"ש פיאל

) ( 2020 

611,990 456,536 7,737 147,715 2 

15,496 15,496 - - -

 (קרמבו) 2020 ארבינו 1 ליום תרהי

 יקנ וחור

 וכרוהש אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר
: 

(3,333) - (3,333) - -

(1,852) - (1,852) - -

2,680 - 2,680 - -

856 - 856 - -

(1,649) - (1,649) - - ונט , 

: 
(72) (72) - - -
25 25 - - -

(47) (47) - - -

(1,696) (47) (1,649) - -

13,800 15,449 (1,649) - -

625,790 471,985 6,088 147,715 2 ) ( 2020 , 30 

 וםיבהמייתהסש יםשודחהתשע של הופקתל
קרומב יתבל ברמבספט

 הפסדו וחולר וברועי ללוהכ וחובר הנושלרא
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 כירהמל מיניםז
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז

 מיניםז סייםפיננ סיםנכ של ערך תרידמי סדהפ
 סדהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל

 כירהמל מיניםז יםסיפיננ סיםנכ על המס תפעהש

 כרוהש חרלאש אחר ללוכ הפסד כל סך
הפסדו וחולר ברועי ללוהכ וחובר הנושלרא

 וחולר ברועי לאש אחר ללוכ הפסד יטיפר
 הפסדו

 תדרגמו טבההתתכני גיןב אריטוקא סדהפ
 אחר ללכו רווח על המס תפעהש

 או וחולר שמחד וגויס לאש ללוכ הפסד כל סך
 סממונט ,הפסד

 מסמונט,אחר ללוכ הפסד כל סך

 ללוכ(הפסד) וחור כל סך

 קרומב יתבל ברמבספט וםילהתרי

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 משך(ה) םייניב ןוהב םייונישה על תווחד תיצמת

 ןבגי וןה קרן
 םיסיננפ םסיכנ על

 הון הכל סך םפידעו תרתי הרמכיל םינימז
 המירפ

תיומנ תומני  הון

 ח"ש פיאל

) ( 2021 

668,143 500,815 8,876 158,450 2 

12,558 12,558 - - -

 (קרמבו תיבל) 2021 ליביו 1 ליום תרהי

 יקנ וחור

 וכרוהש אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר
: 

1,389 - 1,389 - -

(3,518) - (3,518) - -

258 - 258 - -

640 - 640 - -

(1,231) - (1,231) - - ונט , 

11,327 12,558 (1,231) - -

679,470 513,373 7,645 158,450 2 ) ( 2021 , 30 

 וםיבהמייתהסש יםשודחהשושל של הופקתל
קרומב יתבל ברמבספט

 הפסדו וחולר וברועי ללוהכ וחובר הנושלרא
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 כירהמל מיניםז
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז

 מיניםז סייםפיננ סיםנכ של ערך תרידמי סדהפ
 סדהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל

 כירהמל מיניםז יםסיפיננ סיםנכ על המס תפעהש

 כרוהש חרלאש אחר ללוכ הפסד כל סך
הפסדו וחולר ברועי ללוהכ וחובר הנושלרא

 ללוכ(הפסד) וחור כל סך

 קרומב יתבל ברמבספט וםילהתרי

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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30 

 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 משך(ה) םייניב ןוהב םייונישה על תווחד תיצמת

 ןבגי וןה קרן
 םיסיננפ םסיכנ על

 הון הכל סך םפידעו תרתי הרמכיל םינימז
 המירפ

תיומנ תומני  הון

 ח"ש פיאל

 וםיבהמייתהסש יםשודחהשושל של הופקתל
 (קרומב יתבל 2020 ) ברמבספט

 (קרמבו תיבל) 2020 ליביו 1 ליום תרהי

 יקנ וחור

 וכרוהש אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר

613,259 459,920 5,622 147,715 2 

12,105 12,105 - - -

 הפסדו וחולר וברועי ללוהכ וחובר הנושלרא
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 כירהמל מיניםז
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז

: 

2,873 - 2,873 - -

(2,240) - (2,240) - -
 מיניםז סייםפיננ סיםנכ של ערך תרידמי סדהפ

 סדהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל

 כירהמל מיניםז יםסיפיננ סיםנכ על המס תפעהש

 הנושלרא כרוהש אחרשל אחר ללוכ וחור כל סך
 ונט ,הפסדו וחולר ברועי ללוכה וחובר

76 - 76 - -

(243) - (243) - -

466 - 466 - -

 וחולר ברועי לאש אחר ללוכ הפסד יטיפר
 :הפסדו

 תדרגמו טבההתתכני גיןב אריטוקא סדהפ
 אחר ללכו רווח על המס תפעהש

 או וחולר שמחד וגויס לאש ללוכ הפסד כל סך
 סממונט ,הפסד

 מסמונט ,אחר ללוכ(הפסד) וחור כל סך

 ללוכ וחור כל סך

 (קרומב יתבל , 2020 ) ברמבספט 30 וםילהתרי

(62) (62) - - -
22 22 - - -

(40) (40) - - -

426 (40) 466 - -

12,531 12,065 466 - -

625,790 471,985 6,088 147,715 2 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 משך(ה) םייניב ןוהב םייונישה על תווחד תיצמת

 ןבגי וןה קרן
 םיסיננפםסיכנ על המירפ

 הון הכל סך םפידעו הרמכילםינימז תיומנ תומני הון

 ח"ש פיאל

611,990 456,536 7,737 147,715 2 

19,813 19,813 - - -

 (קרמבו) 2020 ארבינו 1 ליום תרהי

 יקנ וחור

 וכרוהש אחרשל אחר ללוכ(הפסד) וחוריטיפר
: 

3,011 - 3,011 - -

(2,598) - (2,598) - -

2,845 - 2,845 - -

(1,114) - (1,114) - -

2,144 - 2,144 - - , 

: 
70 70 - - -

(24) (24) - - -

46 46 - - -

2,190 46 2,144 - - , 

22,003 19,859 2,144 - -

633,993 476,395 9,881 147,715 2 ) ( 2020 31 

 הפסדו וחולר וברועי ללוהכ וחובר הנושלרא
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 כירהמל מיניםז
 סייםפיננ סיםנכ של גןההו בשווי טונ שינוי

 דסהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל מיניםז

 מיניםז סייםפיננ סיםנכ של ערך תרידמי סדהפ
 סדהפו רווח לדוח ברועשה כירהמל

 כירהמל מיניםז יםסיפיננ סיםנכ על המס תפעהש

 הנושלרא כרוהש אחרשל אחר ללוכ וחור כל סך
 ונטהפסדו וחולר ברועי ללוכה וחובר

 הפסדו וחולר ברעוי לאש אחר ללוכ וחוריטיפר
 תדרגמו טבההתתכני גיןב אריטוקא רווח

 אחר ללכו רווח על המס תפעהש

 או וחולר שמחד וגויס לאש ללוכ וחור כל סך
 סממונט ,הפסד

 הופקתל אחר ללוכ וחור כל סך

 ללוכ וחור כל סך

 סממונט

 קרומב ברמדצב וםילהתרי

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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- - - -

 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 םייניב םינמוזמה ימירזת על תווחד תיצמת

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 תטפוש תוילמפע יםנמוזמ ימיתזר

 קינ רווח

 םינמוזמ ימיבתזר יםוככר נםיאש יםטיפר

19,813 12,105 12,558 15,496 36,978 

 תסיופיננ תומהשקע טונ (רווחים) סדיםהפ
 סחירים חוב סינכ
 סחירים אינםש חוב סינכ

 תמניו
 תאחרו תעוקהש

 תנדחו רכישה תאוהוצב שינוי

: 
(2,028) (1,194) (1,828) (1,220) (9,049) 

(28) (164) (35) (321) (478) 
(612) (2,464) 1 (600) -
598 (167) (3,789) 1,048 (7,583) 

(8,774) (4,689) (10,886) (5,640) (27,075) 
תתופחוהתפח

 ועקב רכוש
- : 

63 16 15 48 44 
 מוחשיים תיבל סיםנכ

 סההכנ על סיםמתאוהוצ

יםחרא יםינזמא יםפיבסע יםיוניש
 החוב תתרווי בחייבים שינוי
 תזכו תתרווי איםזכב שינוי

4,027 1,007 906 3,020 2,718 
9,709 6,259 6,542 7,427 19,650 
2,955 (1,396) (9,074) 3,762 (21,773) 

: 
1,896 2,290 10,194 6,256 6,698 
1,915 5,477 8,512 (14,886) 16,546 

 50 1 (9) 15 (134) טונ ,בדיםעול תוטבה בשל תתחייבויובה שינוי
3,677 7,782 18,697 (8,629) 23,294 

: 
6,413 1,821 1,070 4,641 3,643 
1,498 376 1,204 989 2,372 
2,511 - - 2,511 -

(11,874) (3,560) (1,733) (9,499) (4,741) 

(1,452) (1,363) 541 (1,358) 1,274 

24,993 17,128 22,722 9,271 39,773 

(2,214) 1,266 (8,235) (5,999) (11,759) 

907 

הנשה הלךמב וקבלתהו ומששול יםנמוזמ
 להקבתשה תריבי
 קבלתשה דנדדיבי

 לוקבתשה סיםמ
 מוולשש סיםמ

 תוטפשתוילמפע ובענשונט יםנמוזמ

 הקעשה תוילמפע יםנמוזמ ימיתזר
 תסיופיננ תעוקהש של טונתרכישו

 (לןלה אחנספ אהר) קשורה ברהחגמיזו

 ושמישש) תוילמפע ובענשונט יםנמוזמ
 (2,214) הקעשה (תויללפע

22,779 

1,266 

18,394 

(8,235) 

14,487 

(5,999) 

3,272 

(10,852) 

28,921 

44,151 

66,930 

29,029 

47,423 

81,364 

95,851 

44,151 

47,423 

66,930 

95,851 

 יםנמוזמ יוושו יםנמוזמב היעל

 תילתחל יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי
 הופקתה

 הופקתה וףלס יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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31 

 מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ

 םייניב םינמוזמה ימירזת על תווחד תיצמת

 הלשנ
 המיתיסהש

 םיוב םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 הורשקהברח וגזימ-א פחנס
 שוטפים סיםמ

 כירהמל מיניםז סיםפיננ סיםבנכ תעוקהש
 נדחים סיםמ

 הכירמל מיניםז סיםפיננ סיםנכ גיןב הון קרן
 ((4)א1 אורב אהר) גמיזו בשל הון תקנפה

- - - - (50) 

- - - - (10,149) 

- - - - 127 

- - - - 244 

- - - - 10,735 

- - - - 907 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 יללכ-1 ורבא

 תוחומדהתושיה .א

 חטמב רשיון תעלב ברהח הינה (ברההח או תמקפ גדלמ-לןלה)מ"בע גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמ.1
 .סיהפנה תתוכניו את ילפעהל לה אפשרמ קצבהל גמל תפוקו אישור עם ביחד זה רישיון .סיהפנ טוחבי בענף

 תלועבב הינה ברההח .תמווהשתל גמל תתוכניו ילפעלה לה אפשריםמה גמל תפוקו אישורי ברהלח ,כן מוכ
 טוחיבתקואחז למגד בידי תטנשל אשר (אםה ברההח או גדלמ-ןהלל)מ"בע טוחלבי ברהח גדלמ של אהמל

 חיהו ליהוא מהלשה"ה הם תקואחז גדלמבטולשש פיסוה הצד (.תקואחז גדלמ- לןהל)מ"בע סיםפיננו
 .(טהליהש ליבע- לןהל) ליהוא

 .קוהת תחפ,4 עלפא:ברההח תתובכ,1995 ברמבדצ 7 ביום ראלביש גדהאתנ,ראליש תתושב הינה ברההח.2

 דבנפר ,קהחו תואהור פי על הליםמנו ל"הנ למגה תפוקוו סיהפנה תקרנו של בויותיהןוהתחיי כסיהןנ.3
 ןאי ברהלחו גינןב סיכוניםוה תאותשוהתרבימב איםנוש לוהל תקרנווה תפווקה תימיע.ברההח תמחשבונו

 תלועיהפ תאותוצותתחייבויוהה סיםהנכ לונכל לא כךפיל.מיתיהןלע אהתשולתתחייבוה או הםליעתלובע
 .הברהח של פייםסהכ תבדוחו לואתפוקוותקרנו של

 ןקר מהיוז" ולהניה תברח גהמוז תומסגרב מבני וישינ גדלמתקבוצ עהביצ 2021 ילאפר מחודש חלה קףתוב.4
 מ,ע"ב טוחלבי רהחב דלגמ של אהמל טהליבש תההי אשר "(,מהיוז תבר"ח :ןהלל)מע"ב איםמעצל סיהפנ

 קרןה החברה. וליהלנ מהיוז תברח ולשבניה יהספנה קרן ולניה ברועה כן, מוכ ת.מניו תאהקצ כנגד ברהלח
 יםתשירו על קוחפיהקלחו 41 סעיףל אםתבה עהבוצ ברההעה ארי.טוקא זוןאי גנוןמנ עם קהתיו קרן הינה
 ראחל לםהוש גמיזוה זה. עניןב ההון קשו תרשו על ממונההתאוולהור 2005- "הסתשה ל(מגתפוקו) סייםפיננ
 ההון קשו תרשו מאת אישור זה ללבכותומלהשל איםתנהמוקייתוה רשיםהנד אישוריםה כל לוקבתשה

 .סיםמהתורשו

 :ןלהל ורטכמפ גמל תוופקוהינספתונקר תמנהל הברהח .ב

 ןקרה וגס צרוא מספר הינסהפ ןקר שם מספר

1162 

659 

 פהקימ חדשה סיהפנ קרן

 תליכל חדשה סיהפנ קרן

 תישיא תמקפ מגדל.1
 יללכ ולמסל.1
 ההלכ ולמסל.2
 תמניו ולמסל.3
 חג"א ולמסל.4

 קצר טווח ליקש ולמסל 5.
 s&p5003 מדד קהמח

 טהמו 50 לבני
 60 עד 50 לבני
 העלמו 60 לבני

 קצבהל מיםקיי איםזכל
 מיםקיי קצבה ליקבמל ליכל

 מיםקיי הקצב ליקבמל הלכה
 קצבה ליקבמלליכל

 הקצב ליקבמל הלכה
 הקצב ליקבמלתמניו

 הקצב ליקבמל "חגא

 המישלמתמקפ מגדל.2 2
 יללכ ולמסל.1
 ההלכ ולמסל.2
 תמניו ולמסל.3
 חג"א ולמסל.4

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
.10 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 

 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל
 ולמסל

 קצר טווח ליקש ולמסל
 s&p5003 מדד קהמח ולמסל

 טהמו 50 לבני ולמסל
 60 עד 50 לבני ולמסל
 העלמו 60 לבני ולמסל
 מיםקיי קצבה ליקבמל ליכל ולמסל
 קצבה ליקבמל ליכל ולמסל
 הקצב ליקבמל הלכה ולמסל

.6 

.7 

.8 

.9 
.10 
.11 
.12 

קהתיו סיהפנ קרן 414 יםמאעצל הינספ ןקר המזוי .3 

 )1( .קשמב צעמומה רכשה םיימפע עד של שכר בשל םימסכו םקדימופ זו קרןב
חד תקדוהפ תרבול תחרוא תקדוהפול קשמב עצמומה רכשה םימיפע עלמש רכשה ןגיב תקדוהפל תדמיוע זו קרן )2( 

 .תיומפע
 )3( .2021 יוני שדחו ךהלמב המשלימ תמקפבו 2021 אימ שדחו ךהלמב עלהופ תשייא תמקפב לולסמה

12 



       
     

 

 

     
 

          
 

           
       

        
                    
                       
                    
                    
                      
                      
                    
                    
                       
                       
                       
                     

       
            

       
           
                     
                     
                       
                       
                        
                        
                        
                        
                       

       
       

             
       

               
       

            
       

 
 

        
  

         
                     
                     
                     
                       
                       
                        
                     
                       

       
         
                       
                       
                       
                    

 
         

 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  (המשך)ליכל 1

 :משך(ה)ןלהל ורטכמפ גמל תוופקוהינספתונקר תמנהל הברהח .ב

 הופקה וגס צרוא מספר מסלולמל/הג תופק שם מספר

 תומהשתל מגדל 1.
 תמוהשתל קרן 579 יללכ ולמסל 1.
 תמוהשתל קרן 599 תמניו %10 עד "חגא ולמסל 2.
 תמוהשתל קרן 869 תמניו ולמסל 3.
 תמוהשתל קרן 868 לו"ח ולמסל 4.
 תמוהשתל קרן 865 יראליש תיממשל "חגא ולמסל 5.
 תמוהשתל קרן 864 קצר טווח ליקש ולמסל 6.
 תמוהשתל קרן 199 חג"א ולמסל 7.
 תמוהשתל קרן 2048 כהלכה ולמסל 8.
 תמוהשתל קרן 7253 טהמו 50 לבני ולמסל 9.

 תמוהשתל קרן 607254 עד 50 לבני ולמסל 10.

 תמוהשתל קרן 470 העלמו 60 לבני ולמסל 11.

 תמוהשתל קרן 7256 ליכל סיביאפ ולמסל 12.

.2 

.3 

 ישיא הולינב תומהשתל מגדל

 יםיופיצו יםמולתגל מגדל

8890 IRA תמוהשתל קרן 

.1 

.2 
 םצוייילפ תאישיו וליםמגת 863 תמניו ולמסל
 םצוייילפ תאישיו וליםמגת 862 לו"ח ולמסל

 םצוייילפ תאישיו וליםמגת 859 יראליש תיממשל "חגא ולמסל 3.

 קצר טווח ליקש ולמסל 4.

.5 

.6 

858 
8012 

 םצוייילפ תאישיו וליםמגת
םצוייילפ תאישיו וליםמגת  תמניו %10 עד "חגא ולמסל

 טהמו 50 לבני ולמסל
 60 עד 50 לבני ולמסל 7.

9779 
9780 

 םצוייילפ תאישיו וליםמגת
 םצוייילפ תאישיו וליםמגת

 םצוייילפ תאישיו וליםמגת 9781 העלמו 60 לבני ולמסל 8.

 םצוייילפ תאישיו וליםמגת s&p500113565 מדד קהמחולמסל 9.

 םצוייילפ תאישיו וליםמגת IRA 8888 ישיא הולינב יםמולתגל מגדל 4.

 םצוייפילתכזימר פהקו 745 יםיופיצלתיזרכמ גמל תופק מגדל 5.

 החלמ מיד לתשלום פהקו 1161 החלמימדתמקפ 6.

.7 

.8 

 תפותתהשל גמל תופק 1304 תיקציבתתמקפ
 תקציבית סיהפנב

 הקעשהל גמל מגדל
.1 
.2 

 יללכ ולמסל
 תמניו ולמסל

 הלהשקע גמל תופק 7936
 הלהשקע גמל תופק 7934

 הלהשקע גמל תופק 7933 לו"ח ולמסל 3.

 הלהשקע גמל תופק 7932 יראליש תיממשל "חגא ולמסל 4.

 הלהשקע גמל תופק 7931 קצר טווח ליקש ולמסל 5.

 הלהשקע גמל תופק 7935 תמניו %10 עד "חגא ולמסל 6.

 הלהשקע גמל תופק 7937 תיהלכ ולמסל 7.

.8 

.9 

 הלהשקע גמל תופק s&p500113563 מדד קהמחולמסל

 ילדל ןוחסכ מגדל
 דילל סכוןח 9896 טועמ סיכון יפיםמעדה סכיםחו ולמסל 1.
 דילל סכוןח 9897 בינוני סיכון יפיםמעדה סכיםחו ולמסל 2.
 דילל סכוןח 9898 ברגמו סיכון יפיםמעדה סכיםחו ולמסל 3.
 תיהלכ ולמסל 4.

 ילאפר מחודש חלה עלפהו ולמסלה

 דילל סכוןח 9895

)1(.2021 
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 תאיחשבונה ניותהמדי יקריע-2 ורבא

 םיימולאניב יכספ חוויד ינקתב העמיד על ההרהצ .א

IAS- מיאונלבי תאובונחש קןתל אםתבה רכהנע ייםבינ פייםסהכ תהדוחו תתמצי  תפוקותל פיסכ דיווח ,34
 ויד על עוקבשנ לויגיהתדרישול אםתובה סכוןוח טוחבי ההון, קשו תרשו על ממונהה ידי על אומץש פיכ ביניים,

 פייםסהכ תהדוחו עם סביח התאו אקרול יש אים.מל תייםשנ פייםסכתבדוחו דרשנה מידעה כל את תללכו ואינה
 .(יים"תהשנ תחו"הדו-לןלה)2020 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה נהולש ליום

.2021 ברמבנוב 14 ביום ברההח טוריוןקדיר ידי על סוםלפר אושרו ביניים פייםסהכ תהדוחו תתמצי

 תדע קולישו יםנמדובא שומיש .ב

 ,תדע ולקבשי משתלהש ברההח תהלהנ תדרשנ IFRS-ל אםתבה ביניים פייםסהכ תהדוחו תתמצי תריכבע
 תסוהכנ ת,תחייבויווה סיםנכ של מיםסכוה ועל תיומדינה יישום על יעיםמשפ אשר תהנחוו מדניםאו ת,רכוהעב
 .להא מדניםאומתשונו תלהיו תלולוע עלפובתאושהתוצ בהריו ת.אוהוצו

 תרכוהעב משוששי תריוקעיהתהנחווה ברההח של תאיהחשבונ תמדיניוה יישום תעב לה,הההנ של תהדע ולקשי
 .םתייהשנ פייםסהכ תהדוחו תריכבע משוששי לוא עם קבייםע הינם ת,אוווד איבתרוכוהכ

 ולז תקביע ביניים יםפיסהכ תדוחו תתמציב מהושיראש תאיהחשבונ תמדיניוה לן,לה ג סעיףב מוראהטלמע
 .םתייהשנ פייםסהכ תהדוחו תריכבע מהשיוש

 היטשל התואתתח תומצאנהתויושי של יםקעס וףציר .ג

 As) עניןה איחוד תטשי פיל טהליש תהאו תתח תאוהנמצ תויויש לליםהכו קיםסע רוףבצי תפלטמ ברההח
Pooling .)ידי על תטונשל תהישויו כל דבר של פוסווב שליטה,ב שינוי תרחשמ לא זה גסומתאוקסשבע ראחמ 

As) עניןה איחוד תטשי אחריו,ל והן קיםסהע רוףצי פניל הן הצד, תואו Pooling)רתביו תאוהנ פןאובתמשקפ 
 סקה.הע את

 של פייםסהכ תבדוחו לושנכל פיכ ת,תחייבויווהה סיםהנכ הינם ברההח של תתחייבויווהה סיםהנכ כך,ל אםתבה
 אשיים.הר פייםסהכ תבדוחו אההשוו ספרימ קןתל לא בחרה ברההח שליטה. תהאו תתח תגמזתמה הברהח

 :מםושיינלפשהופקתב יםשחד IFRS ינלתק יוילג .ד

 סהההכנ על סיםמ IAS 12-ל קוןתי

 או" IAS"12:לןלה) סהההכנ על סיםמ,12 מיאונלבי תאוחשבונ ןקתל קוןתי IASB-ה סםפר 2021 אימב
 IAS 12 ל 24-ו 15 יפיםבסע אמובה נדחים סיםמב'אשונהלר כרההה גחרי'תולחת את מצםמצ אשר "(קןתה"
 "(.קוןתיה":ןהלל)

 םסימ תתחייבויווה יסכבנ כרהה IAS 12 גמחרי ,נדחים םסימ תתחייבויווה סיכבנ כרההה תהנחיו תמסגרב
 .תמוסוימ תאוקסבע תויותחייבוה סיםבנכ אשונהרל כרהמהה הנובעים מיםסוימ מנייםז שיםהפר ןגיב נדחים

 ואינ אהו כי בהירמו'אשונהלר כרההה גחרי'תולתח את מצםמצ קוןתיה'.אשונהלר כרההה גחרי' מכונה זה גחרי
 וצריםנ גינהב אשרו קיםסע רוףצי אינה אשר קהסמע יםהנובע נדחים סיםמ תיוייבותחוה סיבנכ כרהה על חל

 .גהחרי איתנ רתבי מדיםעו הם אם גם תזכווב בהבחו שווים מנייםז הפרשים

 עגבנו .אפשרי קדםמו יישום .אחריול או 2023 ראבינו 1 ביום תלותחימה תיותשנ תפוקותב ייושם קוןתיה
 הדיווח תופקת תילתחמ חלה ייושם קוןתיה- קוםושי קפירו גיןב תתחייבובה כרהוה כירהח תאוקסלע
 של תברטהמצ עההשפהתיפקז תוך ,אשונהלר ושםי קוןתיה בהם פייםסהכ תוחובד תגהמוצ תרביו תמקדמוה

 .זה מועדל(טילוונשר ככל ,בהון אחר כיבר או) דפיםעוה של יחהתהפ תתרלי אשונהלר היישום

 ברהחה של פייםסהכ תהדוחו על תתימהו עההשפ תלהיו פויהצ לא יללע קוןתיל,ברההח תרכהעל
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  תילופע רימגז 3

 יללכ .א

 :איםהב תלויפעה זריגמבתעלפו ברההח

 חדשה סיהנפ קרן :הם זרגמב ליםלוהכ סיהפנה מוצרי .סיהפנ תקרנו וליהנ נההי תלועיפה- סיהפנ זרגמ 1.
 .קהתיו סיהפנ קרןותיללכ חדשה סיהפנ קרן ,פהקימ

 :הם זרגמב וליםהכל הגמל מוצרי .תמושתלהתקרנו תרבול,גמל תפוקו ולניה הינה תלועיהפ- גמל זרגמ 2.
 תופק ,עהקשלה גמל תופק ,יםיצוילפתכזיומר פהקו ,יםיצוילפו וליםמגתל גמל תפוקו ,תמוהשתל תקרנו
 .תאחרו תטרומלתפוקוו ילד לכל סכוןלח גמל

 רגזמלתכשייכ אההוצה של אמל זיהוי היהש היכן פיפציס פןאוב מהנרש וניםהש זריםגמלתלויוהע תקלוח
 האהקצ תחלמפ םאתבה אההוצה של קהלוח עהבוצ זרגמלתפיפציס אינה אההוצה שבו םקומב .סויםמ
 . טילוונר
 ברההח עם תפותומשהתאוהוצב קהחל הינן ברההח תאנוש שבהן תליווכל לההנה תלויומע קחל כי צויןי

 םיטרמפר על ססבתמה תאוהוצ תאהקצ מודלל םאתבה אםה ברהלח ברהחה בין תקוולמח והינן ,אםה
 תכירומ תוךמ רההחב של תהחדשו תכירומה שיעור ,תרהי בין ,וביניהם תלע תמע נבחנים אשר לייםכלכ

 תשירו קדמווב ולפעתהתקוחלמבתויוילפעה פיקהי ;תאובריוה טווח רוךא סכוןהחי תחוםב צהקבוה
 תלקוחו

 .ועוד
 עלפוב בודהע מןזתמותשו עם קשרב הליםמנ תורכהע ;הגביי תקוחלמב וליםמג מיד /תמיוהפר סיח ;

בירס פןאוב סםליח תןני אשר טיםיופר זרגמלתישירו סיםהמיוח םטיפרי תלוולכ זרגמהתאותוצ

 תוילפע ימגזר בדבר וחויד .ב

. 

 םחודשי העתש של הפקותל
 , 2021 רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 גמל

 ח"ש פיאל

 הסיפנ

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

353,498 
17,139 

832 

90,177 
4,113 

371 

263,321 
13,026 

461 

371,469 94,661 276,808 

126,376 
185,747 

2,718 

37,932 
41,119 

2,718 

88,444 
144,628 

-

314,841 81,769 233,072 

56,628 12,892 43,736 

(3,768) (904) (2,864) 

52,860 11,988 40,872 

 טונ,גמל תפוקוו סיהנפתקרנומולניה מימד תסוהכנ
 תעוקמהש רווחים

 תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 טונ ,

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סההכנ על סיםמפניל אחר ללכו סדהפ

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  ך(משה) ותעילפרימגז 3

 םחודשי העתש של הפקותל
 , 2020 רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 גמל

 ח"ש פיאל

 הסיפנ

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

328,229 
401 
617 

83,542 
91 

236 

244,687 
310 
381 

329,247 83,869 245,378 

121,966 
181,338 

3,020 

34,133 
40,848 

3,020 

87,833 
140,490 

-

306,324 78,001 228,323 

22,923 5,868 17,055 

(2,577) (637) (1,940) 

20,346 5,231 15,115 

 טונ,גמל תפוקוו סיהנפתקרנומולניה מימד תסוהכנ
 תעוקמהש סדיםהפ

 תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 טונ ,

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סהנהכ על סיםמנילפ ללכו סדהפ

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך

 םחודשי הוששל של הפקותל
 , 2021 רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 גמל

 ח"ש פיאל

 הסיפנ

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

118,410 
5,636 

265 

30,707 
1,350 

117 

87,703 
4,286 

148 

124,311 32,174 92,137 

43,755 
60,550 

906 

13,722 
13,820 

906 

30,033 
46,730 

-

105,211 28,448 76,763 

19,100 3,726 15,374 

(1,871) (449) (1,422) 

17,229 3,277 13,952 

 טונ,גמל תפוקוו סיהנפתקרנומולניה מימד תסוהכנ
 טונ ,תעוקמהש רווחים

 וטנ ,תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סההכנ על סיםמפניל אחר ללכו סדהפ

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  ך(משה) ותעילפרימגז 3

 םחודשי הוששל של הפקותל
 , 2020 רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 גמל

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

 הסיפנ

 ח"ש פיאל

111,710 
3,999 

198 

28,031 
919 

85 

83,679 
3,080 

113 

115,907 29,035 86,872 

36,579 
59,957 

1,007 

11,284 
13,272 

1,007 

25,295 
46,685 

-

97,543 25,563 71,980 

18,364 3,472 14,892 

647 107 540 

19,011 3,579 15,432 

 טונ,גמל תפוקוו סיהנפתקרנומולניה מימד תסוהכנ
 תעוקמהש רווחים

 תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 טונ ,

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סההכנ על סיםמפניל אחר ללכו רווח

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך

 2020 רבמצדב 31 םיובהמיתיסהשהלשנ
 כ"סה

 ח"ש פיאל

 גמל

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

 הסיפנ

 ח"ש פיאל

445,373 

1,224 

776 

112,070 

282 

303 

333,303 

942 

473 

447,373 112,655 334,718 

166,992 

246,832 

4,027 

46,641 

55,588 

4,027 

120,351 

191,244 

-

417,851 106,256 311,595 

29,522 6,399 23,123 

3,328 784 2,544 

32,850 7,183 25,667 

 טונ,גמל תפוקוו סיהנפתקרנומולניה מימד תסוהכנ
 תעוקמהש רווחים

 תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 טונ ,

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 מלגתפוקו ולניה תזכויו תתפחה

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סההכנ על סיםמפניל אחר ללכו רווח

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  ך(משה) ותעילפרימגז 3

 הינספ מגזר יגבל יםוספנ יםנותנ .ג

 םחודשי העתש של הפקותל
 , 2021 רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 הסיפנ קרן
 החדש

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

 הסיפנ קרן
 הקתיו

 ח"ש פיאל

263,321 
13,026 

461 

256,714 
12,583 

461 

6,607 
443 

-

276,808 269,758 7,050 

88,444 
144,628 

88,234 
142,508 

210 
2,120 

233,072 230,742 2,330 

43,736 39,016 4,720 

(2,864) (2,713) (151) 

40,872 36,303 4,569 

 טונ ,סיהנפתקרנומ ולניה מימד תסוהכנ
 תעוקמהש רווחים

 תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 טונ ,

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סההכנ על סיםמפניל אחר ללכו סדהפ

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך

 םחודשי הוששל של הפקותל
 , 2021 רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 הסיפנ קרן
 החדש

 ח"ש פיאל

 הסיפנ קרן
 הקתיו

 ח"ש פיאל

 רקמבו תיבל

87,703 
4,286 

84,522 
3,929 

3,181 
357 

 טונ ,סיהנפתקרנומ ולניה מימד תסוהכנ
 טונ ,תעוקמהש רווחים

- 148 148 וטנ ,תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 תאחרו רכישה תאוהוצוקשיוו תאוהוצ תלומע
 תליוכלו לההנה תאוהוצ

 תווצאההכל סך

 הנסהכ על יםמס ינלפ וחור

 סההכנ על סיםמפניל אחר ללכו סדהפ

 הנסהכ על יםמס ינלפ ללוכ וחור כל סך

92,137 88,599 3,538 

30,033 29,932 101 
46,730 45,755 975 

76,763 75,687 1,076 

15,374 12,912 2,462 

(1,422) (1,328) (94) 

13,952 11,584 2,368 
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  נסייםנפי שיריםמכ 4

 םיפרבס לערך הואושהבןוגהיווש .א

 םחייבי מנים,מזו וויוש מניםמזו תרבול מיםסוימ תסיופיננ תתחייבויווה סייםנפינ סיםנכ של ספריםב רךהע
 .םלהש גןההו לשווי רובק או אםתו זריםגונ חובה תתרווי

 מצבה על בדוח גיםצמוה ספריםב רכיםהעותסיוננפיהתתחייבויווהה סייםפיננהםסיהנכ תרי של גןההו השווי
 :מןקכדל הינם פי,סהכ

 2020 רבמצדב 31 םיול 2020 רבמטפסב 30 םיול 2021 רבמטפסב 30 םיול

ןהוג וישו םפריסב ערך ןהוג וישו םפריסב ערך ןהוג וישו  םפריסב ערך

רקמבו רקמבו תיבל  רקמבו תיבל

ח"ש פיאל ח"ש פיאל ח"ש פיאל ח"ש פיאל ח"ש פיאל  ח"ש פיאל

 תויסנניפ תוקעשה
 אחרים חוב סינכ
 תאולווה

 ןוגהיוושתיירכהיר .ב

1,169 1,007 1,148 996 1,137 958 

15,475 14,653 15,516 14,887 15,443 14,581 

16,644 15,660 16,664 15,883 16,580 15,539 

 דרוגוה גןהו לשווי תוהשונ תמוהר גן.והה שווים פי על גיםצמוה סייםפיננ כשיריםמ תוחני גהימצ לןלהד להטבה
 :אהב פןאוב

 . םזהי תחייבויותוה סיםנכ של ילפעקבשו ת(מואתהאלל) טיםטמצו מחירים 1: מהר
 או מישריןב יהפילצ תניםני אשר 1 מהבר לושנכל טיםטמצו מחירים אינםש תוניםנ 2: מהר
 3: מהר

 .פיןקיבע
 תניםני קשו תוניבנ ושמשי אלל רכההע תקוטכני) יהפילצ תןני קשו מידע על סיםסומב אינםש תוניםנ
 .יה(צפל

 2021 רבמטפסב 30 םיול

כ"סה 3 רמה 2 רמה  1 רמה

 רקמבו תיבל

ח"ש פיאל ח"ש פיאל ח"ש פיאל  ח"ש פיאל

 סחירים חוב סינכ
 תסחירו לא תמניו
 תאחרו תעוקהש

 הכל סך

259,253 - - 259,253 

96 96 - -

38,299 19,899 393 18,007 

297,648 19,995 393 277,260 

 2020 רבמטפסב 30 םיול

 כ"סה

 ח"ש פיאל

 3 רמה

 רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 2 רמה

 ח"ש פיאל

 1 רמה

 ח"ש פיאל

213,392 
328 

54,290 11,649 6 

213,392 
328 

42,635 

268,010 11,649 6 256,355 

 סחירים חוב סינכ
 תסחירו תמניו
 תאחרו תעוקהש

 הכל סך
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  (המשך) נסייםנפי שיריםמכ 4

 משך(ה)ןוגהיוושתיירכהיר .ב

 2020 רבמצדב 31 םיול

כ"סה 3 רמה 2 רמה  1 רמה

ח"ש פיאל ח"ש פיאל ח"ש פיאל  ח"ש פיאל

 רקמבו

 סחירים חוב סינכ
 תסחירו תמניו
 תאחרו תעוקהש

 הכל סך

208,985 - - 208,985 
141 - - 141 

59,131 12,815 1 46,315 

268,257 12,815 1 255,441 

 3: המבר ןוגה יוושב יםדמדנה הפסדו וחור דרך ןוגה יוושב תואחר תויסנניפ תוקעשה

 חווהדי דעמוב וגןה יווש תדמדי

 םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 המיתיסהש םיוב המיתיסהש םיוב המיתיסהש

 רבמטפסב רבמטפסב רבמטפסב רבמטפסב 30 30 30 30 31

2020 2021 2020 2021 

 רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

- 10,396 7,544 הופקתה תילתחל תרהי 7,544 12,815 
 7,180 4,947 3,000 1,370 6,660 תרכישו

- (495) 293 (228) (547) מושיםמי
 :כרושהו (סדיםהפ) רווחים סך

 (1,342) (534) (815) (72) (952) סדהפו ברווח
 1,342 187 308 183 110 אחר ללכו ברווח

 19,995 11,649 2,786 11,649 12,815 פהקותה סוףל תרהי

 הלשנ
 םיוב

 רבמצדב

2020 

 רקמבו

 לושנכל פהקותל סדיםהפה סך
 סיםנכ גיןב סדהפו ברווח

 (1,342) (534) (815) (72) (952) הופקתה סוףל קיםמוחזה
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ןהו ותישדרוהון-5ורבא

 לתוכש כדי תהלועיפ את משיךלה ברההח תוליכ את מרלש הטרמבןתאי הון ססיבקלהחזי אהי לההנההתמדיניו
 תעוקבהנ הון תדרישול פהפוכ ברההח ת.תידיעתקיסעתלויפעב מוךתלתמנ על וכן תיהמניו ליבעל אהתשו להניב

 .אוצרה רדמשב סכוןוח טוחבי ן,ההו קשו על ממונהה ידי על

 (גמל תפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהתקנותל אםתבה ברההח של קייםוה דרשהנ ההון בדבר תוניםנ לןלה
 ההון(. תקנות- ןהל)ל 2012- התשע"ב פנסיה( קרן או בגמל תופק של תהלמנ ברהמח דרשהנ מזערי מיעצ )הון

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 ח"שפיאל ח"שפיאל ח"שפיאל

 (א) ההון תקנות פי על דרשהנ סכוםה
 אזןמב קיים מיעצ הון

 דףעו

148,735 144,161 159,225 

633,993 625,790 679,470 

485,258 481,629 520,245 

 :גיןב וןהתדרישו ללכו דרשהנ סכוםה .א

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 ח"שפיאל ח"שפיאל ח"שפיאל

 הליםמנו סיםנכ קףהי
 תתיושנ תאוהוצ

 דרשהנ סכוםהכל סך

59,133 55,943 66,328 

89,602 88,218 92,897 

148,735 144,161 159,225 

 ,תתיוהשנ תאווצלהו הליםמנוה סיםהנכ קףלהי אםתבה הון תדרישו תלוולכתלומנה תברומח ההון תדרישו .ב
סךב צ תפחו לא אך  ."חש ליוןמי 10 תיחלתהמי ע מהון

 את פייניםאמה סיכוניםב תר,הי בין תחשב,בה תןגדלה או ההון תדרישו תתפחה על תלהורו אירש ממונהה
 .הקצוב פהקותל היהת ההון תדרישו תגדלשה בדובל ת,הלמנה ברההח של תהלועיפ

 ןההו תהשקע רכידתאוהורל יגודבנ קיםמוחזה סיםהנכ סכום גיןב סףנו הון מידהעלתדרשנתהלמנ ברהח
 דגכנ מוחשיים תיבל סיםנכ קתחזי לא תהלמנ רהחב כי קבענ עוד ת.החדשו תקנותבתלולוהכ דרשהנ מיעצה

 .שדרהנ מזעריהמיעצה ההון

 ילפ מנהמ דרשהנ מיעצה ההון גובהבתפחולאהו מיעצה הונה אם רק דנדיבידקחללתאירש תהלמנ ברהח
 לה.אתקנות

 ןקר מהיוז" ולהניה תברח גהמוז תומסגרב מבני וישינ גדלמתקבוצ עהביצ 2021 ילאפר מחודש חלה קףתוב .ג
 מ,ע"ב טוחלבי רהחב דלגמ של אהמל טהליבש תההי אשר "(,מהיוז תבר"ח :ןהלל)מע"ב איםמעצל סיהפנ

 קונפהו גמיזוהתמסגרב ת.מניו תאהקצ כנגד ברהלח

 :תוינמה הון הרכב

 .אכ" "חש 1 תבנו תלוגירתמניו 60

 עפרנוקפנמו םשור
 נע. ח"שיפאל

 2020 28,000 2,034 ברמבדצ 31 ליום תרהי
- 60((4')א1 אורב אהר) גמיזו גיןב

 2021 28,000 2,094 ברמטבספ 30 ליום תרהי
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה הון ותישדרוהון-5ורבא

 ןהו קשו על ממונה/הקחהמפ תרהי .ד

 19 ביום כי ברההח את דכןע ברהבח קהאחזהתרשרמש קחל הווהמה(ו"ליהא"- לןלה)מע"ב 1959 ליהוא
 קשו על ממונההיע" ליהוא חיהו ליהוא מהשל הה"לתןשני חדש תרהי ליהוא אצל קבלתה 2017 ברמטבספ

 תמקפ גדלממ,ע"ב טוחלבי ברהח גדלמ טחיםבמב טהליולש טהליש עיאמצ תקהחזל סכוןוחי טוחבי ההון,
 .(חים"טמב"ה-ןללה)מע"ב אייםמעצל סיהפנ קרן המויוז מע"ב גמל תפוקוו סיהפנתקרנו

 רבבד איםתנותלומגב תר,הי ובין בטחים,מב טהליש תרבהי קובלמכתלוומגב איםתנ ללכו החדש תרההי
 המבנ תמירש בדבר בטחים,מל ועד טהליהש ליעב שבין תקואחזהתרשרבש טהליהש עיאמצב קהההחז פןאו

 שבהם איםתנה ובדבר מיעצה ההון סיחתמירשרדבבת,קואחזהתרשרבש ליאממיני קההחז עורושי טהליהש
 .תקואחז גדלמתטליבשש סדייםמוה ופיםגמה ולניה מיד קבלל איםרש טהליהש ליבע

 לכב טהליהש עיאמצ ללמכ %50 מעל של מישריןב קההחז שיעור דרשנ לייםאממיניה קהההחז שיעורי ענייןל
 של ליאממיני קהזהח שיעור דרשנתקואחז גדלמב מישריןבתקואחזה ענייןול ת,קוזאחהתרשרשבש תברוהח

 ילפ רשרמשו קהזהח שיעור על מרויש טהליהש ליבע כי דרשנ ילקבמב בה. טהליהש עיאמצ ללמכ %30 מעל
 רעושי כי דרשנמיצהע ההון ענייןל בטחים.ממה דאח לבכתההוניו תמהזכויו%20תפחולשל תלומכפהתטשי
 .%50-מתפחי לא תקואחז גדלמתרבחבותקואחזהתרשרשבש תברובח תאגיד בכל מיעצה וןהה

 םלילהש טחיםמבב טהלישה בעל תובהיו תחייבה פיולתתחייבוה תבכ ממונהל ליהוא מהשל מר סרמ סףבנו
 מיעצ )הון טוחהבי קיסע על קוחפיהתקנותבעקבוה סכוםלמע"ב טוחלבי רהחב גדלמ של מיעצה ההון את

 ההון את השליםלןוכ מןקומב אושיבו אחר דין או קנהת כל או 1998-חנ"תשה ח(,טמבמ דרשהנ ליממיני
 םתישירו על קוחפיהתקנותב ועקבה סכוםלמע"ב איםמעצל סיהפנ קרן המיוז ושל ברההח של מיעצה

2012-בע"תשה,ה(סיפנ קרן או מלגתופק של תהלמנ ברהמח דרשהנ מזערי מיעצ )הון ל(מגתפוקו) סיםפיננ
 מהשל מר עוד כל פהקת היהתו דירההתיבל אהי זותתחייבוה מן.קומבאושיבו אחר דין או קנהת כל או
 .טחיםמבב פין,קיבע או מישריןב ט,ולש ליהוא

 (,4א')1 אורבב טרפומכ לחברה, "(מהיוז תברח":ןהלל)מע"ב איםמעצל סיהנפ קרן מהיוז של גהמיזו אחרל
 תרהי קבלתוה טהליהש תרבהי מהיוז תברח של כורהאיז תסרלה קשהב ההון קשו על ממונהה אל גשההו
 .טהלישהליבע של תברוהח תממרשי מהיוז תברח כוראז תסרבה דכןעומ טהליש
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ותויתל ותבויחייהת-6 ורבא

 יללכ- יםרואח יםישפטמ יםליכה .א

 או/ו ברההח נגדכ תייםמהו אחריםו טייםמשפ הליכים בדבר טיםפר לליםכו לןלה (ללכו)(ו) עד (ב) יפיםסע
 תענותוב אישורלתלויותתקשובתארותומןהלל(ב) סעיףב.הולשבניה למגהתפוקוו סיהפנהתקרנו

 אריםתומ לןלה (ג) סעיףב "(,יםגייצוי הליכים)" אושרה תגיייצו עהתביכ תןגששה תענותוב תרבולתגיוייצוכ
 םאריתומ לןלה ()ד סעיףב הדוח, סוםפר ריךאתל ועד הדיווח תופקת מהלךב מותייסשה ייםגיצוי הליכים
 םאריתומ לןלה (ו)ףעיסוב תטיומשפ תעותבי ניתונםסיכו אמוב לןלה (ה) סעיףב,אחרים טייםמשפ הליכים
 ועיםאיר ,סכוןחו טוחבי ההון תרשו על ונהממה תאוהור ,אחרים הליכיםו נוספים טייםמשפ הליכים

 .להושבניה הגמל תפוקוו סיהנהפ תקרנו או/ו ברההח כנגד פהחשי גינםב יששתתפתחויווה

 סיהפנה תקרנו או/ו הברהח נגד גשיםומה גייםוצהיי יםההליכ קףבהי תיעוממש ולגיד כרני תאחרונוה בשנים
 קחלוכ,ללבכ תגיווכייצ תענותוב אישורלתוקשב של ליכל ולמגיד קחלכ,זאת .להניהושב הגמל תפוקוו

 יתמהו פןאוב להמגדי זו מהגמ.ברההח של קסועיהמיתחובתקוסעוהתברוח כנגד זהגסומתקשובב ולמגיד
 םהליכיה.ברההח כנגד תגיוייצ עהתבי תקבל של קרהמב סדיםהפל ברההח של פהיהחש טנציאלפו את

 הענתוב אישורל קשההב רורבי של משלב חלה ,טיהמשפ רורהבי של שונים יםבשלב מצויים ,גייםוהייצ
 .כזוכתררתבמאוהי תגיייצוכ אושרה עהתבי שבו שלב ועד תגיייצוכ

 תהלמנה ברהלח סביח תלוולכ והן זה ענייןלקבחו תטומפורהתשונו תלועיבתגיווייצ תענותוב גישלה תןני
 תהליך עוקבנקהחו תמסגרב.אול אם ובין קהסבע קשרותה אם בין ,קוחל לבין ברההח שבין ענין כל

 בין ,ובהן תגיוייצו תענותובב פשרה כינון על תקשומשתגיוייצו תענותובב פשרה דריסלה גע נו בכל תלוומגב
 סביח קבוד מינוי וכן הפשרה דרסלה תנגדותהשגיהל אחרים מיםלגורו להמשמל טיהמשפ עץליו תזכו ,תרהי
 דוהסע רואושש עהתביהתלויבע לויתאוהו ורהאיש עם קבענתגייצוהי ענהתובה של פהקהי .הפשרה דרסלה
 .לואתלועילסביח אושרש

 ןבי תססתבמה,להנההה תרכהעל,בהם אשר תגייצוכי ענהתוב אישורלתוקשבב או יםטימשפ בהליכים
more likely than)" לא שראמ בירס תריו ,להקיבשתוטימשפ תדע תחוו על תרהי not )"-ונדהיי 
 ראישול קשהב של קרהמב או) קבלתי ההליךו לנהקבתת עהתביהתענוט כי %50 על להעוהתברותסה

 יסולכי תהפרשו פייםסהכ תבדוחו לונכל (,תגיייצוכ אישורה את טהמשפ תבי אשרי ,תגיייצוכ ענהתוב
 .ברההח ידי על תרכועמה פההחשי

 תהפרשו ייםכספה תחובדו לונכל ,טהמשפ תיב ידי על תגיוייצוכ אושרו אשר תענותוב אישורל תקשובב
 תדע תחוו על רתהי בין תססתבמה,לההנההתרכהע אורל אם ,ברההח ידי על תרכועמה פההחשי סוילכי

more)" לא אשרמ בירס תריו,להקיבשתטיומשפ likely than not )"עהתביהתמסגרב עהתביהתענוטש 
 תבי ידי על תגיצוכיי היעתב אושרה בו קרהמב.תגיייצו ענהתובכ ענהתובה ולניה תמסגרב לנהקבתת פהגול

 םפייסהכ תבדוחו לונכל ,תןשני הדין פסק את רחיבלה תרעו אהו בו תובעה ידי על עורער גשוהו טהמשפ
 רתהי בין תססבתמה,לההההנ תרכהע אורל,אם בערעור ברההח ידי על תרכעמוה פהחשיה סוילכי תהפרשו

more)" לא אשרמ בירס תריו ,להקיבשתטיושפמתדע תחוו על likely than not )"היעתבהתענוטש 
 .לנהקבתת בערעור

 אם אף תאוז ,לפשרה תהנכונו בהגוב הפרשה להכלנ ,לפשרה תנכונו תמקיי ההליכיםמ מיב ,בו קרהמב
 או הפשרה אאלמל פייםסהכ תבדוחו הפרשה תללנכ תההיי לא יללע מוראה טהפירו פיל אשר קרהמב ברמדו

 תנכונו ויש ייםפסהכ תבדוחו הפרשה תדרשנ יללע מוראה טהפירו פיל הםב קריםמב .רהלפש תהנכונו
 תהנכונו סכום או ברההח ידי על תרכועמה פההחשי ויסלכי פייםסהכ תבדוחו שההפר להלנכ ,לפשרה
 הבגוב הפרשה יםפיסכה תבדוחו להנכל ,פשרה דרסה אושר בהם קריםמב .מביניהם וההגב פיל ,לפשרה

 .הפשרה דרסהתלולע ברההח תרכהע

 ןבי תססתבמה,להנההה תרכהעל,בהם אשר (תגיוכיצ ענהתוב אישורלתקשובב או) יםטיהמשפ בהליכים
 ראישולתקשובב או) טייםמשפ בהליכים וכן ,לעיל מוראה חל לא ,להקיבשתטיומשפ תדע תחוו על תרהי

 ההפרש להנכל לא ,עהתביה סיכויי את ריךהעל תןני אול אשונייםר בשלבים איםהנמצ (תגיייצוכ ענהתוב
 .פייםסהכ תבדוחו

 תהפרשו פייםסכהתבדוחו לונכל ,להקיבשתטיומשפ תדע תחוו על תרהי בין תססתבמה,ההלההנ תרכהעל
 תנכונו גובהב שההפר או רההחב ידי-על תרכעמוה פהיהחש סוילכי ,תהפרשו דרשונ בו קוםמב,תתואונ

 .ענייןה פיל,רהלפש ברההח
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא
 תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

 .תןגשהועדמפילגילוכרונו דרסבברההחקיסעעם קשרבגדלמתקבוצ דגכנאו/וברההח כנגדתלויותותמדועוהתגיוייצוכתענותוב וראישלתקשוהבשלטפירו לןלה
 4התביעה וםסכ םיפרט 3הוצקבה 2םיעדוסתוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ תאריך 'מס

 1וערכאה

 ח"ש ליוןמי 48
 תפחוה לכל"

 .תגיייצוכ ענהתובה אישורל קשההב רורבבי מצוי ההליך
 רמספ ההון קשו תלרשו רוהועב ,טהמשפ תבי תקשלב

 קרןב תמיע כל
 חדשה סיהפנ

 ןקנותה פי על תזכוב לב תום סרח מוששי
 יסימלקמה לשיעור ולהניה מיד את תלוהעל

 תתומוע
 גוניםארו

7/2014 .1 

תומשכו לימב תקלוחמב השנויים איםנושה לגבי תסולהתייח תלואש של פהקימ ןתמ אי וכן סיהפנל תמיהע תפריש תבע ,תרמוה בורע עליםפוה  זרכמ- מחוזי
תרי זה בשלב המונמה תמדע שהגהו 2017 ברמטבספ 4 ביום .ענהתובב תמשיבוה םיסעדה .סיהפנל הפרישה פניל תמקדמו עההוד  אוכלוסייהה

 וכן "סעדיםה
 גיןב יצויפ

 לכל ,תידהע
 .תעותבהנ

 תבע ולהניה מיד כי סיהפנה תקרנו תמדבע תכמתוה קתיב
 ןסכומהח ולניה מילד תםמהוב מיםדו אינם הפרישה

 רגישו הליך מוקיי דדיםהצ טהמשפ תבי תלצמבה .טףהשו
 על םתרימוו הם כי עוהודי דדיםהצ .לחצ לא אשר קתיב
 30 ביום .מיםסיכול קבענ קיתה אםתובה קתיב תקירוח
 י"ע תהנדח ראש קתיב עיון תקשב גשההו , 2020 ילאפרב

 תרשו תקשב גשהוה 2020 ביוני 18 ביום .טהמשפ תבי

 קבלל איזכש
 קנהז תסייפנ

 איזכ היהי או/ו
 תסייפנ קבלל
 .קנהז

 בלהשי חיוב של סעד הינם קשיםמבוה
 להניהו מיד את הסיפנה תופקל או סיונריםפנל
 אשל מהם יגבוש או/ו מהם נגבוש עודפיםה

 את סיהפנה קרן תופקל השיבל פיןוללחי ,כדין
 עצולב סיונריםפנה מן נגבוש ולהניה מיד כל
 אשל נגבוש כספיםה של תגנוהו תקצוד קהלוח

סיהפנה תימיע כל בין , , סיונריםפנמה כדין
 להניהו ימד את תלוהעל תמשיבוה על סוראל

 תמבוגרה
 'נ

 הברהח
 ארבע וכנגד

 תלומנה תברוח
 תקרנו של
 תפוסנו סיהפנ

24 ביום .זו טהחלה על ןוליהע טהמשפ יתלב ערעור  ,יהספנל תואיצי יפנל מוךסב טחמבו לכל סביח
 טהמשפ תובי הערעור תרשו תקשב להקבתה 2020 ברמבדצ
 קתיב עייןל תקשמבל אפשרו הערעור את קיבל ליוןהע

 םמיסיכוה תגשה הליך את מולישה דדיםהצ .ענהתובה
אישורה תקשבב טהחללה תיןממ קתיהאםתבה . , .קתיב

 תעותבהנ יקנונתב קייםה איתנה כי ועקבל
 תלע תמע ולהניה מיד את תלועלה להן תירמה

 ןוכ ,אחיד בחוזה פחקמ איתנ (ולביככ) הינו
 את סירמה פןאוב שינויו או לוטובי על תלהורו

 .עןטהנ פוחקיה
 ח"ש רדאלימ 2

 אההנר ככל
 .תגיוכייצ ענהתובה אישורל קשההב רורבבי מצוי ההליך

 ןליוהע טהמשפ תלבי ערעור תרשו תקשב גישה תובעה
 ותופק תימיע

 של הגמל
 חטובי סוכניל תמומשל תמשיבוה יהלפ ענהט
 דגוינ שיוצר פןאוב ,ולניה מימד תזרוגהנ תלומע

 קרןב תמיע
 סיהפנ

9/2015 
 א"ת- מחוזי

.2 

לכל סביח ךליהה רורבי .תהשנדח מכיםסמ לויגיל תוקשב עם קשרב תברוהח את תאומביו וחטהבי סוכני תלועיבפ ענינים  'נ
.תעותבהנ תקשבב טהחלה תקבלל עד וכבמע מחוזיה טהמשפ תבבי תלומנהה םיגבוה ולניה מיד משלם אהו בו מצבל תמיהע  טוחבי גדלמ

טהמשפ תבי דחה 2019 ברמבדצ 18 ביום .הערעור תרשו מהם נגבוש .אויהר מן  תברווח
 עגהנו בכל טלמע ,הערעור תרשו תקשב את ליוןהע

 תקשב רורביאםתבה . ,מועצ קשמבל יםגעהנו מכיםסמל
 ומקייתה מחוזי.ה טהמשפ תבבי הלתנלה משיךי אישורה

 ארבינו ,כי צויןי .סיכונים בשלב קתיוה תקירוח דיוני
 על קוחפיה קלחו 20 קוןתי את תסהכנ אישרה 2017

 תוך ולניה מיד
 להמע תןמ
 סוכניםל

 גובהמ תזרגהנ
 .ולהניה מיד

 ופיל תיהצהר עדס הינם םעיתבהנ סעדיםה
 עם דרסהה את תלשנו תחייבו תמשיבוה
 ימד כל תהשב ,קלחו מואיתלהו סוכניםה

 תלבי אההנר אחר דסע וכל תרבי נגבוש ולהניה
 .ענייןה תסיבובנ קוצוד נכון טהמשפ

 תלומנה
 של תאחרו
 סיהפנ תקרנו

 כי קובעש 2017-ז"התשע (,למג תפוקו) סייםפיננ תיםשירו
 מיד לשיעור קהבזי תחושב לא גמל תפוקו של צההפ תעמל

 .תמימע בהגת תהלמנה ברההחש ולהניה
 1. .יךהלה קורמב גשהו בה אהרכהעו קורימה קשהוהב ענהתובה תשגה של ריךאתה הינו תקשווהב תענותובה של גשההה ריךאת
 2. .םתקקיח תשנ אלל אך אהמל מםבש נםה קיםלחו תפניוה
תאחר צוין אם אאל עהביתה תבבכ ענהתובה סכום מדןואל ססיב הווהמ אשר צהקבו , .ךליבה אשונהלר שהגשהו אישורה תקשבב קשתבשה פיכ ,גלייצ תובעה קשמב תהאו צהקבוה .3 
תאחר צוין אם אאל רובקיב קוביםנ מיםסכוה . .תקורימה עהתביב תובעה ריךהע תואו סכוםה .4 
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

 4התביעה וםסכ םיפרט 3הוצקבה 2םיעדוסתוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ 1הרכאוע תאריך 'מס

2/2016 .3 

 זרכמ- מחוזי

 מהרשו תהמוע
 עןמלתעלפוה

 תסיולואוכ
 תחלשו

 ליבע אנשיםו
 רכיםצ

 מיוחדים
 'נ

 ברההח
 אחריםו

 קרןמ ריםאוש תנכו תאוקצב גיןב ולניה מידתגביי
 ימד מהם יגבוי כי תיםמיעלתלוגלימבל תאוז סיהפנה

 ןגיב יגבו כי תלוגל לימבו להאתאוקצב עם קשרב ולניה
 תחלתה עם לימסיקמה בשיעור ולניה מיד להאתאוקצב
 ליקבמשתבע ,זאת .ריםאהש או תהנכו תקצב תקבל

 אישיה החשבון תרתי את לנייד וליםיכ אינם ,תאוקצבה
 ,םבורע קהמחזי קרןשה תאוקצבהתתודוע סכום את או

 .תםקמצו ולניצ תוך
 דאח לכל השבה של פיסכ סעד :םהינ תבעיםהנ סעדיםה
 מהם נגבוש ולהניה מיד כל את תהנכו תואקצב ליקבממ
 ןקרלבלהשי פיןלוילחוןכדי אשל מהם יגבושי או/ו

 אשל מהם יגבוש או/ו נגבוש ולהניה ימד כל את סיהפנה
 רסואל;כספיםה של תגנווה תקצוד קהלוח צעלב ,כדין

 ןפילולחיו אריםושתנכו תאוקצבמ ולניה מידתגביי על
 םיהנגב ולהניה מיד את תפחילה תמשיבוה את לחייב

 את להשיב תמשיבוה את לחייב ;אויר בשיעור קבעםול
 את לחייבו קרןל או/ותאוקצבה ליקבמל ההפרש

 לוניה מיד עם קשרבםיזו ויילג צעלב תמשיבוה
 קנוניתב ועקבה איתנה כי ועקבל וכן לואתאוצבמק

 לוהניה מיד את תלע תעמ ועקבל להן תירמה קרןה
 .אחיד בחוזה פחקמ איתנ אהו דדיצ חד פןאוב

 בעל או/ו קבלמשמי כל
 תנכו תקצב קבללתזכו

 וכן אשהו גסוו מין מכל
 בעל או/ו קבלמשמי כל
 תקצב קבללתזכו

 תמיע כל וכן אריםש
 או/ו טחמבו או/וילפע

 חדשה סיהפנ קרןב חבר
 תעותבהנ עלתמנישנ

 אהכתוצ קניזו אוהו
 ולניה מידתגביימ
 תנכו תאוקצב עם קשרב

 .אריםוש

 תנהני 2018 ארבינו 29 ביום
 על מורהה ש"מביה תטחלה

 הדין תלבי ההליך תברהע
 .ביבא בתל בודהלע זוריאה

 תבי אישר 2019 ברמבדצ 28 ביום
 ,יםדדהצ של דיוני דרסהטהמשפ

 ממונהל פנייה צעתבו לא פיול
 ,אםתבה .תקירוח רכויע אול
 אשר םמיסיכול קבענ קתיה

 דיון קבענ דדים.הצ ידי על גשוהו
 .פה בעל עוןטי תמהשלל

 לא תתובעה
 תקשבב ריכההע

 סכום את אישורה
 ללהכו עהתביה
 נוכח צהקבול

 תקבלברךהצו
 אך ,תוניםנ
 תחוו תמסגרב

 תאריטוקאתדע
 תקשלב פהשצור

 ריכההע ,אישורה
 סכוםב ברמדו כי

 ,תפחוה לכל ,גבוה
 .ח"ש ליוןמי 500
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת 6

וםסכ  םיפרט

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב

3  הוצקבה ,תויזרכמ תונטע יםדדהצ

 .ב

תאריך  'מס
 4התביעה 2וסעדים עילות 1וערכאה

טחמבו 10/2016 .4 
 קרןב

תמוהשתל  הדין תבי
'נ  זוריאה

ברההח - בודהלע
 םליירוש

 תגבייל ענהט
 לניהו תאוהוצ
 אלל עהקהש
 תחוזי אההור

 .אבנוש קנוןתב
 קשמבוה סעדה

 של השבה אהו
 לניהו תאוהוצ כל

 תלומע/הההשקע
 ברימח נגבוש
 מהלךב צהקבוה

 יפנמל שנים שבע
 תגשה מועד

 רוףבצי ,עהתביה
 תליקש תריבי

 תלהורו וכן קחוכ
 תמקפ גדלמל

 תמלנכו נעמלהי
 תיהםמחשבונו

 בריח של
 מיםסכו צהקבוה
 ןגיב לשהםכ

 לניהו תאוהוצ
 .תלומע/תעוקהש

 תמיע כל
 גדלמ" קרןב

 "תמוהשתל
 זה מהבש)

 תיהמוובש
 ,מיםקודה
 כלתרבוול
 תקרנוה
 גומוזש
 (תוכהל
 ובשבע הווהב

 השנים
 מוקדש
 תגשה מועדל

 .קשההב

 ההון קשו תורש גישהה 2018 אימב 13 וםבי .תגיוכייצ ענהתובה אישורל קשההב רורבבי מצוי ההליך
 הדבר אם גם תיםמיהעמתישירו תאוהוצ תלגבו איםרש סדייםמוה ופיםגה כי תציינמהקתיב תהמדע

 תגשה בשלב וימצ ההליך .תקנותל אםתבה צעשבו בדובל סדימוה הגוף קנוןתב רשפומפןאוב צויןמ אינו
 תהלתנמהתיגוייצ עהתביל קשהב מחוזיהטהמשפ תבי אישר 2019 אימב 31 ביום כי ,צויןי .םמיסיכוה

 סודיעל,תרהי בין ,תאוז,טפר טוחביתסויולבפתישירו תאוהוצ תגביי ענייןבתאחרו טוחביתברוח כנגד
 יםטחמבומה תלגבו תאיורש תברושהח מיםוסכל געהנו בכל צהממ דרסהתמהוו תסוליוהפ כי עהקביה

 דגכנ ילקבמךליה"ו"אישורהתטחלה)" אקונהלאול ליישל דרסה הווהמ זה יןעניבתסוליפוהתקתיוש
 תרשו תקשבתאחרו תברוח כנגד ילקבמה בהליך תקשומבה גישוה אישורהתטחלה על "(.תאחרו תברוח

 להמשמל טיפשמה עץליו הורה וכן קשהבב תשובה תגשה על הורה אשר ,ליוןעה טהמשפ תלבי ערעור
 13 ביום ,להמשמל טיהמשפ עץהיו יעהוד תאחרו תברוח כנגד ילקבמה בהליך .תומדע את ישגלה

 בין ,ש"מועהיתמדעפי על.בהליך תומדעאת גישהילקבמוב,להליך כצד תויצבותיהעל, 2020 טסגואוב
 יסנכמתישירו תאוהוצ תלגבו הליך תואובתקשומבה של טוחהבי תסויולבפ חוזי גוןעי קיים ,תרהי

 ,מוראה נוכח .לוקבתיתיוגייצוהתענותובהש בירהסתאפשרו תמקיי לא ,תוגישל,כן-לוע ,סכיםהחו
 תדחיי על תוולהור ,פווג והערעור הערעור תרשו תקשב את קבללטמשפהתיב על כי בורסש"מועהי
 בלעיכו קשהבתמסגרבתמקפ גדלמ ידי על גשההו להמשמל טיהמשפ עץהיו תמדע.אישורהתקשוב

 השנעש פיכ ,תאחרו תברוח כנגד ילקבמה בהליך הערעור תרשו תקשבב עהכרלה עד קתיב ההליכים
 ותאובתחרואתעותבנ כנגד תלוקבימתגיוייצו תענותובב דנים אשר בודהעל הדין תבבי אחרים תביםמוב

 זה קשרבה .יםההליכ כובעי תקשבב טהחלהל תיןממו מיםסיכוהתגשה בשלב עדיין מצוי קתיה.עניין
 תישירו תאוצהו)(גמל תפווק) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהתקנות מוסרפו 2020 ברמטבספ כי ,צויןי

 את תריכואמתקנותה "(.תקנותה"-זו הקסבפ לןלה) 2020-ף"תשה (,קוןתי)(תאוקסע ועביצ בשל
 31 מיום ,תוישיר תאוהוצכתלגבו תןני תןואשתמוסוימתאוהוצ קףלהי קרהתתקובעה עההש תאהור
 הבהרה ההון קשו תרשו מ"שועי סםפיר 2021 סמרב 10 ביום .2021 ארוברבפ 28 יוםל 2019 ברמבדצ

 השלוש תום עד קףתוב עההש תאהור מודעת הדין תאולהור אםתובה תסהכנ של תהזרוהתפ עם פיה,ל
 אושר,תש כלכ אשר תקנות תטטיו מהספור 2021 ליביו 1 ביום באה.ה תסהכנ תסותכנה מיום חודשים

 חדו תטטיו המספור 2021 ביוני 28 ביום .2022 ארבינו 6 ליום עד ת,קנותב עההש תאהור את ריךאת
 עיףסב לןלה) בורהצי תלהערו תהישירו תאוצוהה תחינבאבנוש ההון, קשו על ממונהלתעצימיה הוועדה

 ןאי תוגיששל צייןוטמשפ תלבי פנה להמשמל טיהמשפ עץהיו 2021 ליביו 6 ביום "(.הדוח תטטיו":זה
 ותמדמע תנולש כדי בהם איןו הנדון טיפמשה בהליך עהכרהה על השלכה הדוח תטטיוב בריםלד

 מומטע עהודה גישלה קשבי להמשמל טיהמשפ עץהיו זאת תמסגרב ק.תיב גשהשהו פיכתטיהמשפ
 .קשהלב תרנע ליוןהע טמשפהתבי הדוח. תטטיוב מוראלסביח תומדעטתפור תהמסגרב

 יסמנכ תשירויתאוהוצ תגביילסביח טחמבו /תמילע ועייד תחובו יסדמו גוף על תלוטימתקנותה סףבנו
 .לחיםשנש עונייםרבה הגמל תופק דיווחי תמסגרב הןותפוטרהצה בשלב הן פהקוה

 וןלימי 94-כ
 .ח"ש

26 



       
     

 

 
      

 
       

 
   

 
         

  
  

 
 

 
 

 
 

  
 

     
    

     
     

    
    
    

     
      
     

      
      

      
      

      
     
      

       
     

      
     

      
     

     
      
     
     

     
       

      
   

     
    

   
    

    
     

     
    

     
    

   
    

   
   
     
    

  

       
          

          
          
        

          
         
         

       
        

         
        
       
         

       
        

          
        

        
           

        
       

        
         
       
         
        
        

        
          

        
       
    

  
 

 

4 

 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

 התביעה וםסכ םיפרט 3הוצקבה 2םיעדוסתוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ תאריך 'מס
 1וערכאה

 ליוןמי 287-כ .תגיייצוכ ענהתובה אישורל קשההב רורבבי מצוי ההליך
 .ח"ש קתיהתברהע על 2018 סמרב 7 ביום טליהח טהמשפ תבי

 2018 ליביו 5 ביום .ביבא בתל בודהלע ריאזוה הדין תלבי
 את והשיחו תמנ על ממונהל פניה רךשתע הדין תבי קשבי
 אנוש תואוב אחריםה קיםתיבגוצשהו תיומדוע אם תודע

 המונמה השיב 2018 ברמבנוב 20 םביו .זהקתיל גם תקפים
 כי ,ןיצוי .אנוש תואוב אחר קתיבהגשושה תומדלע פנהוה

 הקשב מחוזיה טהמשפ תבי ישרא 2019 אימב 31 ביום
 תאחרו טוחבי תברוח כנגד תהלתנמה תגיוייצ עהתביל
 ךליה)" טפר טוחבי תסוליפובתישירו תאוהוצ תגביי ענייןב
 תסוליפוהכי עהקביה סודי על ,תרהי בין ,תאוז "(,ילקבמה

 תאיורש תברושהח מיםסכול געוהנ בכל צהממ דרסהתמהוו
 המהוו זה נייןבע תסוליפוה תקתיוש טחיםמבומה תלגבו

 וגישהל"הנ אישורהתטחלה על .אקונהלאול ליליש דרסה
 תלבי ערעור תרשו תקשב ילקבמה בהליך תקשומבה

 שגיהל להמשמל טיהמשפ עץולי הורה אשר ,יוןעלהטהמשפ
 ןבי דיוני דרסה אושר 2019 רמבבנוב 28 ביום .תומדע את
 ףחלו,תירוחק קיום על דדיםהצ תרווי תומסגרב,דדיםהצ
 קייםתת אחריהםול תבבכ םמיסיכו גשויו כי קבענ ,כך

 ככל כי טחלהו 2020 ילאפרב 6 ביום .פה בעל עוןטי תמהשל
 ,קתיב תהוכחו תישיב קיוםב טעם איןש בוריםס דדיםהצש
 ,תאותגלוופ תמוכסמו תמרשי הדין תלבי גישהל ליהםע
 2020 ליביו 23 ביום .תכחוהו תישיב קייםתת תאחרש
 םדדיהצ כי טחלהו תומסגרבטהמשפ תבי פניב דיון יםקיתה
 תלבי גישווי תמוסכמוהתבדועולסביח תברוהיד מוקייי

 תקירוח דיון דרשנ אם תרבול,אבנוש דכוןעתהודע טהמשפ
 עיהוד תאחרו תברוח כנגד ילקבמה ליךבה .יםעניינ לואיוב

 על, 2020 טסגואוב 13 יוםב,להמשמל טישפמה עץהיו
 .בהליך ותמדע את גישה ילקבמוב,להליך צדכתותייצבוה

 תסוליפוב חוזי גוןעי קיים ,תרהי בין ,ש"מועהי תמדע פי על
 תישירו תאוהוצ תלגבו הליך ותאובתקשומבה של טוחהבי
 תאפשרו תמקיי לא ,תוגישל ,כן-לוע ,סכיםהחו סימנכ

 .לוקבתיתגיוייצוהתענותובשה בירהס

תזכו בעל אשהו מי כל תהגב תמקפ גדלמ פיהל ענהט תהמוע 2/2017 .5 
,אשהו גסוו מין מכל תפוקווב סיהפנה קרןב תיהמימע מהרשו  כזמר מחוזי

קרןב המצויים כספיםב תישירו תאווצה" יןגב שלוםת ,הגמל  תעלפוה
של להובניה אשר סיהפנה תפוקו יסבנכ תאוקסע ועביצ בשל  עןמל
שמחוד חלה תמקפ גדלמ דגובני תאוהוצ) (,תישירו "הגמל  אוכלוסייהה
כל וכן ,ילךאו 2013 לייו היגלמצ יגודובנ קנוןתה תאולהור  תמבוגרה

תזכו בעל ברבע היהש מי ילפכ םחוזיי טרוםוה החוזיים  'נ
כל וכן .מוראכ כספיםב תמקפ לשמגד עןטנ בכך .תיהמיע  הברהח

 מכל ,תזכו בעל אשהו מי
 םפיסבכ ,אשהו גסוו מין

התימיע  לבין בינה החוזה את מפרה
 .הדין תאוהור את גם מפרהו

למגה תופקב המצויים  צו תןלי (א):הם קשיםמבוה סעדיםה
לדגמ של להבניהו אשר  יתבל נההי תמקפ גדלמ תלוהתנה פיול

שנים בשבע תמקפ - החוזה מפרה אהי אשרב  ,תקיחו
תקשב תגשלה מוקדש  בלחיי (ב);תיהמיע לבין בינה קנוןתה

 מי כל וכן ,אילךו אישורה
 תזכו עלב ברבע היהש

 אחד לכל להשיב תמקפ גדלמ את
 ברטהמצ סךה את צהקבוה ברימח

.מוראכ כספיםב  עם קשרב מחשבונו נוכה או/ו גבהשנ
 תאוהוצ עם קשרב אהוצה של גסו כל

סיבנכ תאוקסע ועביצ בשל  תישירו
 את חייבל פיןויללח (ג);הגמל תפוקו

קרן סילנכ להשיב תקפמ  גדלמ
כל את הגמל תפוקו סיולנכ  סיהפנה

כדי אשל נגבוש תהישירו  תאוהוצה
של תגנוהו תקצוד קהלוח  צעולב

 תמקפ גדלמל תלהורו (ד).להא כספים
התמע שמפורו רורב פןאוב  גיהצל

ובכל תפוטרהצה סיופט בכל  ,אילךו
להניהו ימלד סףבנו כי  קנוניםתה

 עם קשרב ףסנו סך ינוכה או/ו גבהיי
 רעוהשי את צייןל ןוכ תישירו תאהוצ

 .גבהשי לימסיקמה
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

םיעדוס תוילע,תויזרכמתונטע 1 2 3  'מס

 תקשב את קבללטהמשפ תבי על כי רסבו ש"מועהי ,מוראה נוכח.5
 .אישורהתקשובתדחיי על תלהורוו,וופג עורוהער הערעור תרשו

 משךה
 זה קתיבתמקפ גדלמ ידי על גשההו להמשמל טיהמשפ עץהיו תמדע

 ,דדיםהצ תמסכבה ,טהמשפ תבי הורה 2020 ברמטבספ 15 וביום
 בהליך ורהערע תרשו תקשבב עהכרלה עד קתיב ההליכים את כבלע
 .תאחרו תברוח כנגד ילקבמה

 על קוחיהפ תקנות מוספור 2020 ברמטבספ כי ,צויןי זה קשרבה
 (תאוקסע ועביצ בשל תישירו תאוהוצ)(גמל תפוקו) סייםפיננ תיםשירו

 תקנותה "(.תקנותה"-זו קהסבפ לןהל) 2020-ף"תשה (,קוןתי)
 תמוסוימתאוהוצ קףלהי הקרתתקובעה עההש תאהור את תריכואמ
 28 ליום 2019 רמבבדצ 31 מיום ,תישירו תאוהוצכ תלגבו תןני תןאוש

.2021 ארברובפ

 עם פיה,ל הבהרה ההון קשו תרשו "שמועי סםפיר 10.3.2021 ביום
 עההש תאהור מודתע הדין תאולהור אםתובה תסהכנ של תהזרוהתפ

 באה.ה תסהכנ תסותכנה מיום םחודשי לושהש תום עד קףתוב

 ריךאת אושר,תש ככל אשר תקנות תטוטי מהספור 2021 ליביו 1 ביום
. 2022 ארבינו 6 ליום עד ת,קנותבעההשתאהור את

 על ממונהל תעצמייה הוועדה חדו תטיוט מהספור 2021 ביוני 28 ביום
 ןללה) ורהציב תהערולתהישירו תאווצהה תבחינ אושבנ ההון, קשו

 טיהמשפ עץיוה 2021 ליביו 6 ביום "(.הדוח תטטיו":זה סעיףב
 סביח תודמעטתפור התמסגרבמומטע עההוד גישלה קשבי להמשמל
 .קשהלב תרנע ליוןהע טמשפהתבי הדוח. תטטיוב מוראל

 וםסכ םיפרט הוצקבה יםדדהצ הרכאוע תאריך
 התביעה
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

וםסכ םיפרט 3 2 םיעדוס תוילע,תויזרכמתונטע  הוצקבה יםדדהצ תאריך 'מס
4 התביעה 1  הרכאוע

ליוןמי 30 ראישול קשההב רורבבי מצוי ההליך עהתביב פנוש תמקפ גדלמ תימיע כל תמקפ גדלמ כי ענהטב נהתובעה של עניינה של יורשים 3/2020 .6 
ח"ש תקשלב גובהת גשהווגית.הכייצ ענהתובה כדין עויוד אול תנכו תסייפנ לתשלום שהם תבע ,תיםמיהע את תמיידע אינה  קרןב תהמיע

םקייתשה מי,קדמ דיון תמסגרר.באישוה קצבה תתוספ תקבלל תזכוה על כי ,תנכו תסייפנ שלוםתל קשהב גישיםמ  הסיפנה
 טהמשפ תבי
 של מתווהב

 עהצי 2021, ארברובפ 8 ביום
 ךליהה את יםסיל דדיםלצ

 להשהח פהקותב ,סיעוד של קרהמב
 תקשב תגשה נילפ שנים שבע

 אם ,סיהפנה קרן קנוןת תאולהור אםתבה
הם סיעודי צבמל תיאובריה מצבם מריוח תמקפ גדלמ 'נ  הדין תבי

 בודהלע זוריאה
גדלמ של תוייבתחה ללהכו פשרה דרסה .קשהבה אישור מועדל ועד ,אישורה ,ךבכ .תסיעודי תנכו תקצב תתוספל איםזכ  באבי-בתל

צה.קבוה בריח יצויפ אלל תידלע תמקפ תמקפ גדלמ תגעפו ,תובעיםה  תענטל
ט.המשפ תבי תצעלה רבוסי קשיםמבה  תתוספל איםזכה קרןה תימיע של תםולביכ

וישהג קשיםמבה ת.להוכחו ועקב קתיה על מודלעו כךל תורלע ,תסיעודיה  קצבהה
י.גייצו תובע תלהוספ קשהב  .קרןה קנוןת פי על להם תעוגימה תיהםזכויו

תלבי דדיםהצ שוגיה ליביו 2021  13 ביום
סכםה אישורל קשהב בודהלע זוריאה הדין  תהפר ,תרהי יןב ,הן תנוהנטע עהתביה תלועי

וליע דרסלה אםתבה גובש אשר פשרה, על תלוהח ועוהייד לוייגה ,מוןאה  תחובו
יוילג קרועיב ללהכו הדין, תבי יץהמל  תהפר ,סיהפנ קרן של תהלמנ הברכח תמקפ

תתכנוההי בדבר תפיפציס תסווהתייח  תמיתר סכםה תהפר , , .קהקוח חובה
 תבע תסיעודי תנכו גיןב תתוספל תאוזכל

 מוכ סיעודי. צבמל יתאובריה מצבה תמרהח
 תןמל תתחייבוה ללכו רמואה דרסהה כן,

 םליקבמה תמקפ תימילע יזום ןופאב עההוד
 הם כי תיד,ובע הזו תבע אהמל תנכו תסייפנ
 תקבדיל קשהבב תמקפל תפנול איםזכ

 חייבל :הינם םעיתבהנ קרייםעיה סעדיםה
 יברח כלל את ליידע תמקפ גדלמ את

 הטופשו רורהב לשוןב ליהא נושפ צהקבוה
 תפסתו תקבלל תקנוניתה תםואזכ בדבר

 רלהעבי ;סיעוד של קרהמב תסיעודי קצבה

 אםתבה מורה,אה תתוספה תקבלל תםאוזכ
 קרן.ה קנוןת איתנל

 והי להם תדיעוסיה תהנכו
 יליד רכב טרונפש הקבוצ

 תאוקצב את
 בריח איםזכ

 תחייבהה שר,אוי הפשרה
 םעיתובל רחהט כרוש ולמג

 סכםשה ככל
 לשלם תמקפ

 לחייב ;כדין דהמהצו תריבי רוףבצי אריהםש
 היעתבה סילטפ סיףלהו תמקפ גדלמ את

אינםש מיםסכוב כוחם אולב גייםוהייצ שקמבה סופטב סעיף אילךו  אןמכ

תיים.מהו תפצול ;סיעודיה מצבול תמיהע  תסוהתייח

ןהדי תבי וראישל כפוף הפשרה סכםה  ןליומי 15 של סכוםב צהקבוה בריח כלל את
.בודהלע זוריאה  היעגהפ ,להם מהשנגר הנפש תמגוע יןגב ח"ש

בודבכ תחיול תםזכווב להםש  מיהטונואוב
 .תרביו קשהה תםבשע
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

 וםסכ םיפרט 3הוצקבה 2םיעדוס תוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ תאריך 'מס
 4התביעה 1וערכאה

 תןני לא קשהב גישההתמקפ גדלמ סףבנו .ראישוהתקשלב גובהת גשההו
 ךלהערי כל של להשבה סביח סיםמיהתרשו נגדכ לישיש צד תדעהו תגשלה

 .דףעו חיוב היהשקסיפשי וככל אם ,במס דףעו חיוב

 כי ,2020 ביוני 29 מיום תוטחלבה ,תומדע את יעהב טהמשפ תבי
 קשיםמב 34-ו תשונו תמשיבו 14 דגנכ,קשההב הגשוה בו פןאוה

 כל של עניינם את רךהכו ,תשונו תתיובדעו תענוט עם שונים
 אםתהב .יליעו בירס אינוכ פניו על האנר אחד בדיון יחד תמשיבוה
 בשים ליךהה ולניה פןאו לגבי תםמדע את גישהל קשיםמבה דרשונ

 .טהחלבה מוראללב

 'גצדתלהודע סיםמיתרשו תתגוב גשההו 2021 טסגואוב 4 ביום
 סביח תשיבוהמ תמדע את תקבלמאהי פיהל,גדהנ שהגשהו

 קרןב סמב תהחייבו תההפרשו גסיוול געבנו הדין תלפרשנו
 צינור רק תמהוו תמשיבוה כי תנמציי אשהי תוך תמוהשתל

 נוכיםמה סיםמיה פיסכ אםתבה .יםסמיהתלרשו כספים תברהעל
 הענטה,תהרשו תמדלע .סיםמיהתולרש בריםועמתעותבהנ ידי על
 תאוורה יישום פןאולתהרשו תהנחיו כנגד אהי בהליך תכזימרה

 פהלצר יש כךפיול ,מס תטבלה תבטמוה קרהתהתיעקבל הדין
 םטר תמקפ גדלמ'.ג כצד אול ",ושדר צד" תורב,בהליך משיבהכ
 .סיםמיהתרשו תמדלע גיבהה

של הםתילקוחו כלל כי ענהטב אישורה תקשב של עניינה קרןב תמיע 5/2020 .7 
,הווהוב ברבע תעותבהנ קחל רהאולכ , ,תגוסוומ תעותבהנ תמוהשתל  תל- מחוזי

או/ו לוניה תעותבהנ אשר תכהפרשו ,תיםמיהע בורע תמההפרשו ברההח 'נ  ביבא
קרן בורםבע תלומנה או/ו להאכ אינן שהן אף על ,במס תחייבו  תברווח

תעותבהנ אשרו תמוהשתל .גויש נןענייב שהרישום  תלומנה
תההפרשו את גוסיוו  תפוסנו
תכחייבו בורםבע ברוועשה  ,תרהי בין ,הן תענוטהנ עהתביה תלועי

או/ו לדין יגודבנ במס  םתו תחוב תהפר ,קרןה קנוןת תהפר
ןבי) גויש נםענייב שהרישום  תיםשירו על קוחפיה קחו תהפר ,הלב

עלפוב מס גינןב נוכה אם  כרהש תגנה קחו (,גמל תפוקו) , סייםפיננ
(.נוכה טרם אם ובין  קהקוח חובה תהפר , ,סההכנ מס תקודפ

 היעגפ תלנורש , ,טבמשפ אול עושר תעשיי
 .רכןצה תגנה קוחו גזל ,מיהטונואוב

 תלהורו :םהינ יםקריעיה סעדיםה
 תילשל את תרלאל קסיהפל תעותבלנ
 על תלהורו ;תקיחו אהל המס תטבה

 ,ענהתובב טמפורכ שלוםת או/ו השבה
 תלהורו ;ורציבה או/ו צהקבוה בריח לכל

 תהדוחו כל את דכןלע תעותבהנ על
 של גויש גוסיו שהנע ינםענישב תייםהשנ

 .אשהו טעם מכל תהפרשו
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4 

 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

וםסכ םיפרט 3הוצקבה 2םיעדוס תוילע ,תויזרכמ תונטע יםדדהצ תאריך  'מס
התביעה  1הרכאוע

3 מעל .אישורה תקשלב גובהת גשההו תעותבהנ תלקוחו כל האלווה מיסכבה כי ענהטב אישורה תקשב של עניינה קרןב תמיע 6/2020 .8 
ליוןמי הענתובה אישורל קשההב רורבבי מצוי ההליך תאולווה לוטנ אשר להסופ קהטיקפר אמצו לביכוכ תעותבהנ מדד מודיצ הסיפנה  מחוז-מחוזי
.ח"ש ותמסגרב דיון קייםתה אימב 9 2021 וםבי ת.גיייצוכ ,גסו מכל מדד תמודוצ המדהצ גנוןמנ כחלנו ,בחוזה פחקמ איתנ ולביככ הווהמה 'נ  כזמר

למגד גישור.ל תפנול דדיםלצ יץהמל טהמשפ תבי פחקמ איתנ קבענ בהן תבע רכןלצ מחיריםה מדד תרידי תבע פיול- כיווני חד  גדלמ
דדמה .יןעניב גישור להליך תהפנ טוחבי תרידי פיוול דדמה" ןהלל) : אהלווהה חשבון על עלפוב התשלום  טוחבי

לא ססיהב מדד מדעול לןהל) : אהלווה תןמ מועדב ועהיד דדמה תמעול "(החדש  הברוהח

 עהודי להמשמל טיהמשפ עץהיו 2021 טסגואוב 2 ביום
 קתיב מדהע סורמל יכהצר מדינהשה בורס לא אשהו

 .זה

 לבדילה זאת ,בהפרש תמיעה מזוכה לא "(,ססיהב מדד" .קוחהל את תזכה
 דמדל סביח להע החדש דדמה בו) ההפוך מצבמה
 העל שבו בשיעור עלפוב םלותשה גדלמו שבו (,ססיהב

 היעתבה תלועי .ססיהב דדמה תמעול החדש דדמה
 אםתבה דאחי בחוזה פחקמ איתנ ,תרהי יןב ,הן תענוטהנ

 אול עושר תייועש 1982-ג"מתש ,אחידיםה החוזים קלחו
 ענהתובה תמסגרב תבעיםנה קרייםעיה סעדיםה .טבמשפ
 ימסכה תמסגרב תעותבהנ תולעפ פיול ,תיהצהר צו :הינם

דגויבנ הינה ,יללע ארתומכ ,דדמל תמודוהצ  תאולווה
 מדההצ גנוןמנ ועקבל תעותבלנ יורה אשר ,עשה צו ,לדין

 החדש דמדה תרידמי תהנולי לוויםל אפשרול כיווני דו
 תפצול וכן מדד תמודוצ תאולוובה ססיהב מדד תמעול

 תקשבב ןהנטע פי על .קיהםנז גיןב צהקבוה יברח את
חטובי תברוח תיש כנגד תלויותו תמדועו  ,אישורה

 של תפותמשו תלואש תררועומה אישור תקשוב תפוסנו
 .אישורה תקשבב טמפורכ טומשפ בדהעו
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 משך(ה) תויוגייצכ תונבעות ורשילא תויותל תושקב .ב

 וםסכ םיפרט 3הוצקבה 2םיעדוסתוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ 1הרכאוע תאריך 'מס
 4התביעה

 לולהכ קהנז סכום
 צהקבוה בריח של
 דמאונ רךועה לא

 קשיםמבה תענטל
 ,שקלים ליונימיב

 מעל קרהמ ובכל
 .ח"ש ליוןמ 2.5

 התגוב גשההו טרם
 אישור.ה תקשלב

 העש או/ו העוש אשר אדם כל
 של יםליטגייהד תיםבשירו מוששי
 7 הלךמב מהן מי או/ו תעותבהנ

 קשההב תגשלה מוקדש השנים
 או/ו יאיש או/ו טיפר מידע אשרו

 .לישיש לצד עבר תיואודו סודי

 תשליג תבע כי ענהטב הינה אישורה תקשב של עניינה קרעי
 טטרנאינה תריאב אישיה זוראב/ןבחשבו תעותבהנ תלקוחו
 של יסודו אישי ,טיפר מידע ברועמ ,תעותבהנ של מוניםוהיישו
 של תמפורש מהסכה אלל ,ישייםשל דדיםלצ תעותבהנ תלקוחו

 תטיולפר תםזכוב קדיםת תסרוח קשה עהגיפ תוךו תלקוחוה
 .דין פי על תעותבהנ על תלוטמוה תבחובוו

 תהפר תטיובפר היעגפ , , תרהי יןב ,הן תנוהנטע עהתביה תלועי
 תום סרחו טבמשפ אול עושר תעשיי , , מוןאוה תסודיוה תחוב
 הבחו תהפר תלנורש עייהטה , , , םסכה תוהפר סכםה קיוםב לב
 .מיהטונואוב עהגיופ קהקוח

 ןקרב תמיע
 תמוהשתל

 נ'
 טוחבי גדלמ

 םפיגו נגד וכן
 סדיים,מו
 קיםבנ
 תברווח
 סיטיכר

 איאשר

4/2021 .9 

 ,תרהי יןב ,הינם ענהתובה תגרסמב יםתבעהנ סעדיםה קרעי
 או פהחשי או/ו תוףשי או/ו ברההעמ וללחד תעותבלנ תלהורו

 תלויפע ועל תעותבהנ תלקוחו על מידע תאחר דרך בכל
 לועלפ ,טבפר גלגו תברח ועם יםלישיש דדיםלצ תיהםבחשבונו

 תופצל ןוכ קוחותיהןל תטיופר על גנההו מירהלש לדין אםתבה
 .להם שנגרם קהנז גיןב צהקבוה בריח את

 לולהכ קהנז סכום
 צהקבוה בריח של
דמאונרךועה לא

קשיםמבה תענטל
 על להעוה סכוםב

 .ח"ש ליוןמי 2.5

 גובהת גשההו טרם
 .אישורה תקשלב

 תמקפ גדלמ סיהפנה קרןב תיםמיע
 לשהםכ מיםסכו קיזזה גדלמש
 אשל ,להם עהגימה תהנכו תקצבמ

 תגשלה מוקדש בשנים ,כדין
 ועד (תתיישנוהה וללגב עד) קשההב

 טהמשפ תבי קבעשי מועדל
 תוטחלבה

 תמקפ גדלמ כי ענהטב הינה ראישוה תקשב של עניינה קרעי
 ידי על מוולשש ",עהגיפ מיד" מילותש את כדין אשל תקזזמ
 ידה על תמולמשה תנכו תקצב סכוםמ ,תיםמילע מיאול טוחבי

 תבפרשנו ברמדוש עןטו תובעה .סיהפנה קרןה קנוןת מכוח
 ברילח תקזזמ להובש קרןה קנוןתל גדלמ קהענימש תעיטמו
 תיםמילע שלםל ליהשע מיםסכומה כריםני שיעורים צהקבוה
 .ולשהכ פרשני או/ו קיחו גוןיע תהלפרשנו שיש לימב ,קרןב

 קרןב תמיע
 הסיפנ

 'נ
 תמקפ גדלמ

5/2021 .10 

 ,קהקוח חובה תהפר ,תרהי ןבי ,הן תענוטהנ עהתביה תלועי
 תהפר ,תנוהרשל תולעו ,חוזה תרהפ ,טבמשפ אול עושר תעשיי
 תגנה דיני תוהפר מוןא תחוב תהפר ,תןמו אמשב לב תום תחוב
 .רכןהצ

 צו ,תרהי בין ,הינם ענהתובה תמסגרב תבעיםהנ סעדיםה קרעי
 אינה "אחר קורממ קצבה"ל הנכונה תהפרשנו פיול תיהצהר

 עהגיפ מיד קיזוזמ וללחד עהמני צו ",עהיגפ מיד" תללכו
 קנז יןגב צהקבוה ברילחו תובעל פיסכ יצויפ ,תנכו תקצבמ
 .מונימ אינווש מונימ
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 וחהד וםפרס אריךתל ועד וחויהד תופקת הלךמבומייתהסש יםיוגייצ יםליכה .ב

3 םיפרט הוצקבה םיעדוס תוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ תאריך 'מס 2 

 1וערכאה

9/2015 .1 

 זרכמ- מחוזי

 תיםמיע
 גדלמב

 טוחבי
 גדלמו

 תמקפ
 'נ

 גדלמ
 טוחבי

 הברוהח

 סוחר של יומעש קבע מושנגר קיםנז
 ,שהורשע גדלמ של תמניו קסבד ברלשע

 תבפרש ,ןעוטי תקסבע תואהוד פי על
 ועוביצ תמניו תהרצ של תמיתר
 .ערך תבניירו תלציופומני

 על יצויפ לליםוכ תבעיםהנ סעדיםה
 אשימצ דרך בכל תיםמילע שנגרם קהנז

 .לנכון טהמשפ תבי

 אחד כל
 וקוחל/תימימע

 טוחבי גדלמ ת
 תמקפ או/ו

 עוגנפ אשר
 תלועוהפמ

 בין תענוטהנ
 םהשני

.2006-2011 

 יכדל ילהבש אשר סף,נו שורגי הליך קייםל מוסכיה דדיםצהטהמשפ תבי תלצמה לנוכח
 דרסה תקבל עם .2020 יוניב 22 ביום ,טהמשפ תבי ישוראל גשהו אשר פשרה סכםה

 מו.סופר על הורה טהמשפ תבי הפשרה,
 מצידן, לשהיכתבחבו תלהודו לימב לם,לש תמשיבוה מויסכה הפשרה רסדהתמסגרב

 יאוב קשיםמבלטושכ" ולמג צה,קבול יצויפ קרועיב ללהכו "חש ליוןמי 12 של ללכו סך
 .תיםמיהע תלחשבונו יזוכה צהקבול יצויהפ כוחם.

 ראברובפ 24 ביום יעהוד ראש לה,משמל טישפמה עץהיו תסולהתייח ברועה סכםהה
 טהמשפ תבי לב תמתשו את סבה אך הפשרה סכםה אישורל מתנגד אינו אהו כי ,2021

 ןמעצ על לוטשנ תתחייבויולה סביח והרחבה טבפירו רךלצו וביניהם ,עניינים רמספל
 תרבול זו, תלועיפ על תקרוב ועוביצ סחרמ לינה ענוןורי דכוןלע געהנו בכל תמשיבוה

 תמשיבוה ט.המשפ תלבי כך תאודו שידווח תמסוימ פהקותל קחמפ מינוי על יץהמל
 תבי אישר 2021 מרץב 22 יוםב ל.נ"ה תלצומלה תןנגדותה את טהמשפ תלבי גישוה

 ןפאו עם קשרב זניחים נוייםלשי בכפוף ק,תיב גששהו הפשרה דרסה את מחוזיה טהמשפ
 מו.סיו על בא טיהמשפ ההליך בכך דין. פסק של קףתו לו תןונ ליהם,ע שהורה יישום

10/2016 .2 
 כזמר מחוזי

 תמיע
 גמל תופקב
 הקצבל
 נ'
 גדלמ

 ביטוח,
 גדלמ

 תמקפ
 טחמבו

 מוןסי

 םלימוגת פיסכ של גויש גסיוול ענהט
 ראש ,קצבהל גמל תפוקוב קדיםופמה

 קצבהה של רתי סוימיל יליוב אורהלכ
 .תאוזכהדועמב הגמל תפוקומ קבלתתש
 ,העש צו נוהי אשיהר קשמבוה סעדה

 תמקפ דלגמול טוחבי גדלמל שיורה
 לשם יםמהרישו קוןתיל ולפעל
 שקמבוהיופחלה סעדה.לדין תםמאתה

 תקשבב רךועהאשל סכוםב יצויפאהו
 תקשבב קשתבה כן מוכ .אישורה
 תלותנהה לשינוי עשה צו אישורה
 ודרששי כך ,תידלע סביח תמשיבוה
 .תמואיתמגסיוו תאוהור קבלל

 תןני לא
 אך רכההעל

 ותמכוסב מצוי
תבי  של

 טהמשפ
יתבל  רכההע)

 של תמחייב
 ןליומי 9.5-כ
 ."ח(ש

 ןמוסי טחבמ כנגד אישורהתקשב את בודהלע הדין תבי דחה 2019 רמבבדצ 2 ביום
 בורםשע תקבוצוהיתת תישלסביח חטובי גדלמותמקפ גדלמ כנגד קשההב את קיבלו

 על תמוטל אםה:תגיייצוכ ענהתובהתאושרמ גינןב עהתביהתלועי בקשה.ההגשהו
 סיחב"מזכה קצבהל סהמכה של לפוכילומי תאגי"ש ןקותיל ולפעל חובה תעותבהנ
 חובה ליהןעתמוטל אםוה "(אשונההר עהתביהתיל"ע)?אשונההר צהקבוה תת ברילח

 תיל"ע) יה?השני צהקבוה תת ברילח סביח י"תהשנ ובהחיש תאגיש" קוןתיל ולפעל
 "(.ההשני עהתביה

 תגיוסולסביח ןתמדע את סההכנ ומס ההון קשו תרשו שוגיה 2020 ברטוקאוב 20 ביום
 ת.מקפ גדלמו טוחבי גדלמתמדבע תמכתו קרןעיב אשר תגיוכייצ עהתביה אושרה גינןב

 היעתבהתילע את דחה ודהלעב זוריאה הדין תבי פיול דין, פסק תןני 2021 ליביו 16 ביום
 תאוז ה,השניי עהתביהתיללע סביח תגיייצוה עהתביה את קיחל פןאוב קיבלו אשונההר
 לופעל לוהח הן כי ענה,תובה ולניה מהלךב סרהמשנ פיכתעותבהנ תלהודע משךבה

 ,ענהתובהתמסגרב סיםמיהתמרשו להקבתשה להבהרה םאתבה החישוב תסחנו קוןתיל
 צו הדין קספתמסגרב תןני אם,תבה בר.טמצ חודשי ססיב על החישוב את צעלב יש פיהל

 יפכ החישוב, תסחנו דכוןע תהליך את השליםל תעותבהנ את מחייבה תיצהרה עשה
 תבי דחה כן, מוכ הדין. פסק ןתמ מועדמ יום 90 תוךב כן, תלעשו ותלועפ שהן שהצהירו

 גיייצוה תובעל טושכ" תאוהוצ תשלום קסופ נוספים סעדיםל תובעה תקשב את הדין
 הדין. פסק יישוםל תעלפו ברההח מו.סיו אל בא טיהמשפ ההליך בכך כוחו. אוב
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 (משךה) וחהד וםפרס אריךתל ועד וחויהד תופקת הלךמבומייתהסש יםיוגייצ יםליכה .ב

םיפרט 2םיעדוס תוילע,תויזרכמתונטע יםדדהצ תאריך 'מס 3  הוצקבה

 תבי ידי על טהחלה תנהני 2021 ברמטבספ 24 ביום
 ראישוה תקשב את תהדח אשר בודהלע זוריאה הדין

 התטובל קוסנפש תוך ,תמקפ גדלמ תענוט את להקיבו
 ראישוה תקשב ואב בכך .תימהו לא סכוםב תאוהוצ

 .ערעור תגשלה תובעה תוזכל בכפוף ,מןסיול ענהתובוה

 ידי על רךועה לא
 .תובעיםה

 1וערכאה

2018/3 .3 
 זוריאה ד"ביה
 א"ת- בודהלע

 תיםמיע
 תקרנו של
 סיהפנ

 ביניהם
 גדלמ

 תמקפ
 'נ

 גדלמ
 תמקפ

 תקרנוו
 סיהפנ
 תפוסנו

 ברסה ללהכו יזום לויגי של תטיביקא חובה של מהקיו בדבר ענהט
 ערך כל סרח ביטוחי מוצר הינו איריםש טוחשבי קיםרוו תיםמילע

 חטובי מיד מתשלוםו תורכישמ נעמלהי להם לץממו כן ועל בורםע
 .בורוע

 צו תןלי :לליםכו ענהתובה תמסגרב םעיתבהנ קרייםעיה סעדיםה
 הקבוצהיברחלש סכוןהח תופקתטובל קוףלז תעותבלנ מורהה עשה

 ,אריםש טוחבי מידתטובלפוקונז ידם על מוולשש כספיםה כל את
 לואי לוא פיםסהכ על קבליםמ צהקבוה בריח שהיו אהתשוהתתוספב

 קרןל מםלותש מועדב להםש סכוןהח תופקתטובל זקפיםנ היו הם
 בירסלהו בהירלה ,תלוגלתעותבלנ מורהה שהע צו תןלי ;סיהפנה

 בטמו יםאירשלו אין אם כי קרןל רףמצו או רףטשמצ מי לכל אויכר
 מורהההעש צו תןלי וכן ;אריםש טוחבי תרכיש על "תרלוו"לו
 ותאו תבירומע שהן מי לכל אויכר בירסלהו בהירלה ,תלוגלתעותבלנ
 איריםש לו אין אם כי ,זרהחו תאוהור פי על איריםש טוחבי ולמסלל

 .איריםש טוחבי תרכיש על "תרמוו"אשהו יעלהוד לו טבמו
2020/9 .4 

 זוריאה הדין תבי
-תל ,בודהלע
 ביבא

 ןקרבתמיע
 הסיפנה
 'נ

 גדלמ
 תמקפ

 תברווח
 תלומנה

 תפוסנו

 להניהו ימד את גבו תעותבהנ כי ענהטב אישורה תקשב של עניינה
 ןקרל ברוועשה תקדוהפלסביח דין י"עפ תריםמוה לייםמסיקמה
 תקדוהפלסביח מוסוכשלואמ גבוהים ולניה מיד גבו או/ו מהלימשה
 תובעה של ועייד או מהסכה תנהשני לימב תאוז ,מהלימשה קרןב
 ןקרב הנגבים לייםמסיקמה ולהניה מיד שיעור בדבר קרןב תיםמיהעו

 .נפתחהש מהלימשה סיהפנה

 תהפר) קהקוח חובה תהפר ,תרהי בין ,הן תענוטהנ עהתביהתלועי
 תברוגמוה מוןאה תחובו תהפר (,ממונהה של תאווהור קרןה קנוןת

 ילוגיהתבוחו הלב תום תחוב תהפר הםביני ,הסיפנה קרן על תלוהח
 .טבמשפ אול עושר תעשייותמנואהנ תחוב תהפר ,ועוהייד

 תןמל ועד 2018 מיוני חלה פהקותל סחבי נםהי קרייםעיה סעדיםה
 השבה או/ו יצויופ תרבי נגבוש ולהניה מיד תהשב לליםוכו ,הדין פסק

 של תרהיתגביימאהכתוצ תיםמילע מהשנגר אהתשוהסדהפ גובהב
 .ולהניה מיד

 תלבי תקוסתלהתקשב שהגוה 2021 רמבטבספ 5 ביום
 אישר הדין תבי .תאוהוצל צו אלל בודהלע זוריאה הדין

 .מוסיול ההליך בא בכך .קשההב את ביום בו
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 םיראח יםישפטמ יםליכה .ג

טופיר וםסכ התביעה יקריע יםדדהצ הרכאוע תאריך  'מס
מייםקדמה בהליכים מצויים דדיםהצ 2019. ארבינו 29 ביום גנהה תבכ גשהו וןלימי 800 תמוגרי תחוזי תתחייבובה מידהע איל ענהט הקריו תדירו 10/2018 .1 

תתובעה נגד תפיסכ עהתבי טוחבי גדלמ שהגיה 2019 ברמבנוב 27 ביום .קתיב .ח"ש ציוןל אשוןבר הזהב ןקניוב תתובעל קיםנז מ"בע  כזמר מחוזי
תמקפ גדלמו טוחבי גדלמ קהמחזי בו אשר  'נ

ההפר קרהיו תדירו ,טוחבי גדלמ תטלשי .ח"ש ליוןימ 60-כ של ךסב קרהיו תדירו הקריו תדירו עם תפותבשו %75 של בשיעור  טוחבי גדלמ
את משהמי לא עת ,דדיםהצ שבין תמיסכהה תרכמע מכח תיהתחייבויוה את לניהו תישירו קיםענימו 25% קיםמחזיה  תמקפ גדלמו

את כירהוהש תהבנ ,מהקיה לא אילממו ,לה ושרואש תלוהמוגד תהזכויו אלומ טקרמ מןלדגו" " טקפרוי ולסיכ קשרב  סיהפנ תקרנו
עוד אושרש הבנייה תרהי פי על ,תסיפוטי חרמס תמקוכ קניוןב 1 סמינו מהקו הגשושה עהבית זו עהתביל מהקד .קניוןב  גמל תפוקוו

היו מוריםאש עהקהש פיסכגדלמ תענטל , ,אםתהב .פקע שזה עד ,2015 תבשנ רקשב תייםהצהר לצווים קרהיו תדירו י"ע  תקואחז גדלמ
כדי להעוה ,גינםב האתשווה עוקהוש לא- קניוןב דלגמ ידי על מושקעים תלהיו ןתנ טהמשפ תבי פהסוב אשר אוכלה קלשו  ן"נדל

פןאוב תיהתחייבויוה את הפרה תתובעה כי ענהטב .הונבה לא ,עהתביה סכום  וחיוב קהמחי על 2018 אימב 3 ביום טהחלה
למגד ,כן מוכ .אהתשו סדהפל מהגר ובכל קניוןב טקמר גולדן טקויפר להניה שבו  ח"ש 7,500 סךב תקשמבה תאוהוצ

 למגד נגד תמדעוו הלויתש ענהתובה עם הדיון דלאיחו קשהב גישהה טוחבי
 .טוחבי

 2020 ליביו 6 ביום קייםתשה טהמשפ קדםב טהמשפ תבי תלצמלה אםתבה
 רבטוקאוב 3 ביום .לוא םמיבי הלתנמ אשר ,גישור להליך תפנול מוסכיה דדיםהצ

 סביח קתיה תונינ תרקיס רךלצו מחיםמו תמנול טליהח טהמשפ תבי 2021
 .עושבוצ תכנוןה תלועופול בניה תרלהי

 רפע

 תטחלהב רובהע תקדהפב מןהיי תסוכנו את לחייב קשהוב גנהה תבכ גשהו
תאשיר תעדו תצהירי גשוהותהנדח קשההב . . .גדלמ תאוהוצ
 את לבחון ,מועטמ מומחה מינה טהמשפ תבי .גישור הליםמנ דדיםהצ

1,217,793 
 חש"

 תקדוהפ גיןב תלומע של סרבח תשלום
 אשל 2012-2015, השנים בין תפוטשו
 .תסוכנוה עם סכםלה אםתבה

לניהו  מןהיי
 דריםסה

 סייםפיננ

02/2020 
 א"ת שלום מש"בי

.2 

.תובעיםה ישוגשה תהדע תחוו ואת תלומהע  טוחלבי תסוכנו
 נ'
 טוחבי גדלמ
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 תוישפטמ תותביע ינותנ וםסיכ .ד

 תנותובע ת,גיוייצוכתענותוב אישורלתלויותתקשובתמסגרב תבעיםהנ מיםכוסה של תמסכמ להטב לןלה
 תענוטה תביבכ תובעיםה ידי על צוינוש פיכ החברה, כנגד תאחרו תתיומהו תעותביו תגיייצו עהתביכ אושרוש

 ידי על תרכועמה פההחשי כוםס של תמוכי כרחבה הווהמ אינו תבעהנ סכוםה כי בהרמו מם.מטע גשוהו אשר
 כי רמובה עוד טי.המשפ ההליך תמסגרב ררתבלה ןדינ אשר תובעיםה מטעם תורכהעב ברמדוה שכן ,ברההח

 מו.תייסשה כיםליהתללכו אינה לןלה להטבה

 גסו
 תבעהנ סכוםה

 ברההח

 הברלח סמתייחה סכום צוין

 סיוח אול תברוח ספרמלתסמתייח עהתביה
 ברהלח פיפציס סכום

 עהתביה סכום צוין לא

 תאחר תתימהו עהתבי

 הברלח סמתייחה סכום צוין

 סיוח אול תברוח ספרמלתסמתייח עהתביה
 הברלח פיפציס סכום

1 

961,500 8 

413,500 

548,000 

-

801,218 

4 

3 

1 

2 

1,218 

800,000 

1 

1 

 םאינו ענייןהפילתענותובהאו תקשוהב תגשה מועדל רובקיוב "חשפיבאל מיםסכוה כל (1)
 לעיל11ב.-ו2ב. סעיףב תוטמפורה ותיעתבה את יםללכו

 תבדוחו ללשנכ תאחרו תתיומהו תעותביותגיוויצ תענותוב אישורלתקשוב גיןבלולהכ ההפרשה סכום
 ."חשפיאל 438-כסךב הינו ברההח של פייםסהכ

 םיראח יםליכהו יםספונ יםישפטמ יםליכה .ה

 תלונותתרבולת,לונותת,לע תמע ת,גשומו להושבניה הגמל תפוקוו סיהפנהתקרנו או/ו ברההח כנגד (1)
 ףטשו פןואבתלוופטמ לואתלונות הדין. או/ו סיהפנהתתוכניו פי על תיםמיעתלזכויו סביח ממונהל

 לו,אתונובתל ממונהה של עה(כרהתטווטי או)תעוכרה תיםעיל צה.קבוב בורהצי תלונות אגף ידי על
 .תיםמיעתוצבקלסביח רוחבי פןאובתתנוני

 םימכסמ להאבאוכיוצ אוייםראול אוייםר גיםנה ימכסמ מדה,עתיירונ ת,לע תמע סםמפר ונה,ממה
 תזכויו על עההשפ להם ויש וליכ אשר ברההח של תהלועיפ מיתחול יםטיהרלבנ מכיםסמתטוטיו או

 תופקתלסחבי הן מיםסוימ קריםמב ברהלח פהחשי ליצור בהם ויש ולויכ /יםתמיע או/ו /יםטחמבו
 ואיזוב אםה אשמר תפולצ תןני לא תיד.עלסביח והן קףתול מכיםסמ תםאו תסלכני קודם תהלועיפ

 תעואמצב תר,הי בין לויעש אפשר אשר לואתאוהור תקבובע או/ו קשרבתנולטע ברההח פהחשו מידה
 זריםלחו גם הז גסומ השלכה תלהיו להיכו תיםעיל ת.גיוייצו תענותוב קבחו ועקבה הדיוני גנוןמנה

 .תתידיע תםולתח ילגבר אשרו סםמפר ממונהשה

 וא/ו ברהבח וממטע תקורובי תים,מיעתלונותתקבובע תרבול ת,לע תמע ונה,ממה רךעו כן, מוכ
 בה תיםמיהע תיוזכו ולניה החברה, וליהנ של שונים איםבנוש תונים,נ תקבלל תקשוב ליהםא בירמע
 תר,הי בין בהן מים,קוד תקורובי קחיל תטמעה או/ו יהלצגוהר תאוהור ליישום תקורובי וכן

 וא/ו תחיוהנ או/ו זריםהח ועלביצ תהנחיו תןמ השונים, מוצריםב ינוייםש תסלהכנ תדרישו תלוקבתמ
 םפיסכ זרהח תרבול החברה, ידי-על תוצעמבוהתלוופע ועביצ או קוייםלי קוןתיל קשרבתאוהור
 םאתבה פייםסכ מיםעיצו ילטמ תיםעיל ברים,ועמה ניםתונ או תקורויב איממצל אםתבה תים.מילע

 פה.אכיהתמכויוסקלחו

 ח"ש פיבאל תעותבי תמוכ

 דגכנ תגיוייצוכתענותוב אישורלתלויותתקשוב
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 מ"עב למג תפווקו היסנפ תונרק תקפמ לדגמ
 םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ך(מש)ה ותויתל ותבויחייהת-6ורבא

 (משךה)יםראח יםליכהויםספוניםישפטמיםליכה .ו

 בשל או םפיסכ בפדיון איחור בשל יצויפ ענייןל תקרוניע עהכרה מונהמה סםפר 2011 מרץ בחודש (2)
 .תהלמנ ברהח תהאו ידי על הליםמנוה וליםמסל בין או גמל תפוקו ןבי כספים של ברההעב איחור

 ולוניה אישורל ללים)כ סההכנ מס תקנות תוךמ תאולהור לוש תהפרשנו את ממונהה בהירה תהמסגרב
 םפיסכתרהעב) ל(מגתפוקו) סייםפיננ יםתשירו על קוחפיהתקנות תוךמו1964-דתשכ"ה ל(,מגתפוקו
 פים,סכ בפדיון כובעי גיןב תיםמיעתצולפ יש שבו פןאוה ענייןל 2008-חתשס"ה ל(,מגתפוקו בין
 .ענייןהפיל פה,קו תהאו ידי על הליםמנוה וליםמסל בין כספים תברהעו גמל תפוקו בין כספים תברהע
 ן,ענייהפילת,ברוהעוהתהפדיונו כל אם יזום פןאוב לבחון תהלמנ ברהח על עהכרבה טמפורה פי על

 אשל( 2008 ברמדצב 31 ליום ועד 2008 ביוני 1) משבר"התופקת" דרגושה מה ךהלמב(1)עושבוצ
 הברלח עהכרהה תןמ מועדל עד פנוש תיםמיע של תקשוב(2)או עליםמתפ ופיםגכ קיםהבנ תעואמצב
 . עהכרבה אוצרה תהנחיול אםתבה עובוצ תם,שקב ועבביצ איחור על לונהתב

 ברוועה או/ו מוולשש כספים להשיב יש עה,כרבה אוצרהתהנחיול אםתהבאשל מיםלותש עושבוצ ככל
 ל,ועבפ וםלתשל עד כדין מדההצ הפרשי רוףבצי עהכרהה תקרונולע םאתבה איחורב לוקבתה או/ו
 את בירסמה תיםמילע תבמכ לוחלש ע,בקשנ טמפור פי על קחלמפ עווצשב תההשבו יטפר את בירהעל

 של טופירו ברהבח טקשננ תהליךהתדואו מיפניה קרמבה של תקורבי דוח בירהעול אוצרהתהכרע
 להפע ברההח מור.אכתהלמנה ברההח תקבדימ אהכתוצ תלוקבמהתפוקול ברוועשה מיםסכוה

 תברוח לבין תהלמנה ברההח בין תקלומחב השנויים קריםמ ספרמ תרוונו עהכרהה תאוהור לישום
 ראשב תוניםונ טיםפר החברה, ליוא ירההעב ממונהה תקשלב ס.ונכנ איוצ ניוד גיןב תאחרו תלומנה

 .יללע מוראכ תקלומחב השנויים קריםמל

 של תםכבומורמ תר,הי בין ,תהנובע מתה,לכ או/והריכהעל תןני לא אשר תלילכ פהחשי תמקיי(3)
 .תיהמילע ידה, על תלוהמנוה הגמל תפוקוו סיהפנה תקרנוו ברההח ידי על תניםהני תיםהשירו

 מידע פערי בקע תאחרוו תפרשנו תענוטל טנציאלפו תר,הי בין בחובה, נתופצ לוא םדריסה תכבומור
 זו פהחשי ם.טוריולגור סחרייםמ איםתנ של רוכהא לשורה תעוגוהנ ים,לישיש דדיםצ יןלב ברההח בין

 םפייניאומ תםבהיו החברה, תעלפו בהם טווח, רוךא סיוניפנה סכוןהח מוצריל סביח טויבי לידי אהב
 םתחוב הן השונים תייםקתחיה דריםסהה אורל מיוחדב הה,גבו תבורכמווב שךמומ חיים אורחב

 תים,מיוע קיםסימע ידי על תקדוהפ מילותש איבנוש תרבול סוי,מיה תחוםב הןו וצריםמה ולניה
 . דעוו לושתקדוהפה מילותש ת,מיהע של תיקסוהתע מדומע ת,ועקההש ולניה ושיוכם, לםפיצו
 ל(,מגתופקל מיםלושת) ל(מגתפוקו) יםסיננפי תיםשירו על קוחפיהתקנות כי צוין,י זה קשרבה

 נועדו 2016 ארברופ1 מיום חלה גהדרהב קףתולסונכנ אשר "(,מיםלותשהתקנות)"2014-דע"תשה
 ענייןל רביםעומה מיםהגור כלל בין תוכנממ מידע תמיזר של דרהסה תעואמצב זו, תכבומור על להקל

 מןיישו ת,אז עם יחד סוי.מיה ענייןלתרבול ל,מגהתופק חשבון כיבימרל ושיוכם תקדוהפהעביצו פןאו
 תרבול ליים,עותפ קשיים ליצור כדי קצר,ה בטווח בו, יש ראש ברכמו הליך הינו מיםלותשה תקנות של

 .כך קבעוןמיכוה ולעהתפ תאוהוצ תגדלה

 יהלצגובר ת,מדיניוב נוייםשי תרחשיםמ םבה שנים פני על הליםמנו אשר ברההח וצרימ כי צוין,י עוד
 תברועוהתמיכוניו תרכומע ידי על מיםושמי לוא ינוייםש ט.המשפ תיבתקסיבפ תרבול הדין, תמוגמוב
 ,שנים של רב ספרמ לגבי ינוייםהש תחלוה לוא ינוייםש תכבומור יר.תד פןאוב תמואתוה ינוייםש

 יכדב תיםעיל יש סיהפנ ותתוכניב מוראל חדשה תפרשנו תקבל ת.ברגמו תליעותפ פהחשי תיוצר
 תלועיפ יןגב תוחוקלל יצוילפ תדרישוב מהלוגה פהלחשי סףבנו זאת רה,החב תרווחיו על יעהשפל

 לואתענוטמתהנובע פההחשי ואת זה תחוםבלוועשי תענוטהגיסו את אשמר תפולצ תןני לא בר.הע
 קבחו ועקבה הדיוני ןגנומנהתעואמצב תר,הי בין ת,לוועמה סיהפנהתתוכניו עם רקשבתאחרוו

 .תגיוייצו תענותוב

 תןני אשל טיאינהרנ סיכון בו קיים אשרו ת,סיבוונ טיםפר תירע הינו וניסיפנה סכוןהח תחום כן, מוכ
 לפוטי תמסגרב והן מובנים בודהע תהליכיב הן אנוש, תעוטאו תמיכוני תעוט של תתרחשולה תמולכי
 של רב פרסמל להתחוה קףלהי סביח הן קףהי תרחבו תאותוצ להן תהיולתלולוע אשרו בלקוח, טניפר

 פןאובתפלטמ ברההח דד.בו קוחלל סבהתייח טיהרלבנ פיסהכ קףלהי סביח והן קריםמ או תלקוחו
 . תלע תמע ליםגתמה לפערים אםתבה תיםמיהע תזכויו טיובב טףשו

 תחוב נים,נייע יגודנ,תמנואנתחוב תהפר קוי,ל וץיעי גיןבתענוטותעויתבל פהחשו תהלמנה ברההח
 תקשורוהתענוט צ"בוכיו ברהבח עייםקצומה ופיםגה של תעימקצו תריואח תמסגרבתלנורש ת,זהירו
 תענוטל ששח יםעלמה ועיםאירותסיבונ מיםקייתמתלע תמע וכן ברהחה ידי על תניםהני תיםבשירו

 רסדהה פי על רשכנד תרבול ת,עימקצו תאחריו סוילכי תסוליפו תרוכש ברההח מור.אהגסומ
 תאחריובהקורמשתחבו סויכי רךצול לואתסוליופ או סהליולפ תמדווח אהי רךהצו תובע תי,קתחיה

 איןו סוייהכ מיסכו על םליעו תאפשריה פהיהחש מיסכו ביטוח. תישרכב גנההלתתנוני תעימקצו
 ביטוח. קרהמתקרו תבע עלפוב סויכי תקבל בדבר תאוווד

37 



  

   

 

  
 

          
   

 
           

          
   

 
        

            
    

 
           

       
       

        
  

      
    

 
         

         
 

        
         

      
 

         
        

  
        

         
    

       

         

 
 

 

 

  

 

                                                             
                             

                                
 
 
 

____________________________ 

(certification) צהרהה

 י:כ יר, מצה ןוורא יתמע י,נא

 30 יוםב ייםהסתשןורבעל(ה"יסנהפ ןקר: "ןהלל) יתשיא פתקמ גדלמשל ינוערבהחוהד את יסקרת.1
 .ח"(והד" לן:לה) 2021 פטמברבס

 לש מצג וב חסר לאותיותהמהובדע של ןונכ לא מצג לכלולכונניאחוהד תי,עייד על התבססב.2
 וייה לא גים,מצ ותםאוללכנןבה ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץנחה יתותהמ דהובע
 וח.דה בוסהמכ פהוקלת חסייתבה יםטעמ

 ןפובא פיםמשק וחדב ולכלה חראיספכ ידעומ ייםנורבעה ייםספהכ ותחוהד תי,יעדי על התבססב.3
 תאןכו יהנסהפ ןקר לש ותליעהפ ותוצאת ואת יפהכס בהמצ את ות,יתומההתוניבחה מכל ות,נא

 .וחדב סיםוכהמ ותפוקלתו דיםעומלהיסנהפ ןבקר הוענהתו תיםיעמה ותיוכים בזיוניהש

 םיהלנו ותבקר של ומםילקו יעתםבלק איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתנההמ החברב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;יהנספהןרק של יפח כסוויל דע יתמינפההלבקרויוליגי ל ה גב
 לה,כא ליםהנו ותרבק של ונחוקיפ חתת יעתםלקב ונגרמ וא לה,אכ ליםנהו תובקר ונקבע (א)

 םיחראידי על ונעתידיל ובאמ,יהנסהפ ןלקר חסייהמת יותמה ידעמש יחהבטל דיםועיהמ
 וח;הד ה שלנכהה תופלך תקהרט במבפ ,לתנהמה רהחבב

 ,יספכ וחוידלעתיימנפ רהבק עתיקב על ונקחיפוא,יספכחוויד על תיימנפהבקר ונקבע (ב)
 םייפהכס ותוחדלכך שהויספהכ וחויהד ותניממה ילגב ןוחיטבלה שריסב דהימ פקסל עדתויהמ
 ;ןוהה וקשלעהנוהממ ותאורלהו יםלובקות מנאוחשב ילללכ התאםב יםוכער

 תא ונוהצג יהסנהפ ןקר לש יוליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאה את ונערכה (ג)
 וחבד סהוכהמ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאהילגב וניתונמסק

-ןכו נו;תערכה לע התבססב
 זה ןורבעבעיראשיספכ וחויד על לתנההמ רהחבהלש יתמינפה רהבבק יונישלכחובד וניילג (ד)

 החברה של תיימנהפ רההבק על תי,ומה ןפואב יעשפלה יושצפ ירסב וא תי,והמןפואב יעהשפש
-ןוכ ;יהנסהפ ןלקר עגונהיספכ וחוידלע לתנההמ

 ןוירוירקטלד קר,המב ןובהחש אהולר וניילגוז רההצה ריםיהמצה לתנהמה רהחבב ריםאחוינא.5
 יתמינפה רההבק ילגב ותריב יתנעדכהונכתרהע על התבססב ון,יוררקטיהד של ורתקיהב עדתווול
 :יהנסהפ ןלקר עוגנהיספכחוויל דע
 ההבקר של תהעלהפבוא תהיעבקב תויותמההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 לרשום, לתנההמ רהחבה של תהוליכב ועגלפ ייםושצפ ירסב אשר פי,כס וחויד על יתימנהפ
-ןוכ ;יהנספהןרלק עגונהיספע כדיל מעחווולד לסכם לעבד,

 ריםאח דיםבועםיורבעמוא להנההה בתורעמהב ית,תומה נהישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ כל (ב)

 ןרלק געונהיספכ וחויד על תהלנמה רהחבהלש יתמינפה רהבבק יותמעמש דיפקת להם שיש

 .יהסנהפ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

2021,ובמבר ב 14  נ

 ילכל הלנמ–ןוורא יתעמ



 

   

 

  
 

          
   

 
           

         
   

 
        

            
    

 
          

       
       

        
  

      
    

 
         

         
 

        
         

     
 

         
        

  
        

        
    

       

         

 
 

 
 

  
 

                                                                 
                           

                                
 
 
 
 

____________________________ 

(certification) צהרהה

 :יכ יר, מצה ישרבי אחג י,נא

 30 יוםב ייםהסתשןורבעל(ה"יסנהפ ןקר: "ןהלל) יתשיא פתקמ גדלמשל ינוערבהחוהד את יסקרת.1
 .ח"(והד" לן:לה) 2021 פטמברבס

 לש מצג וב חסר לאותיותהמהובדע של ןונכ לא מצג לכלולכונניאחוהד תי,עייד על התבססב.2
 וייה לא גים,מצ ותםאוללכנןבה ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץנחה יתותהמ דהובע
 וח.דה בוסהמכ פהוקלת חסייתבה יםטעמ

 ןפובא פיםמשק וחדב ולכלה חראיספכ ידעומ ייםנובעהר ייםספהכ ותחוהד תי,יעדי על התבססב.3
תאןכו יהנסהפ ןקר לשות י ואת יפהכס בהמצ את ות,יתומההתוניבחה מכל ות,נא  לעהפ ותוצאת

 .וחדב סיםוכהמ ותפוקלתו דיםעומלהיסנהפ ןבקר הוענהתו תיםיעמה ותיוכים בזיוניהש

 םיהלנו ותבקר של ומםילקו יעתםבקל איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתנההמ החברב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;יהנספהןרק של יפח כסוויל דע יתמינפההלבקרויוליגי ל ה גב
 לה,כא ליםהנו ותרבק של ונחוקיפ חתת יעתםלקב ונגרמ וא לה,אכ ליםנהו תובקר ונקבע (א)

 םיחראידי על ונעתידיל ובאמ,יהנסהפ ןלקר חסייהמת יותמה ידעמש יחהבטל דיםועיהמ
 וח;הד ה שלנכהה תופלך תקהרט במבפ ,תהלנמה רהחבב

 ,יספכ וחוידלעתיימנפ רהבק עתיקב על ונקחיפוא,יספכחוויד על תיימנפהבקר ונקבע (ב)
 םייפהכס ותוחדלכך שהויספהכ וחויהד ותניממה ילגב ןוחיטבלה שריסב דהימ פקסל עדתויהמ
 ;ןוהה וקשלעהנוהממ ותאורלהו יםלובקות מנאוחשב ילללכ התאםב יםוכער

 תא ונוהצג יהסנהפ ןקר לש יוליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאה את ונערכה (ג)
 וחבד סהוכהמ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאהילגב וניתונמסק

-ןכו נו;תערכה לע התבססב
 זה ןורבעבעיראשיספכ וחויד על לתנההמ רהחבהלש יתמינפה רהבבק יונישלכחובד וניילג (ד)

 החברה של תיימנהפ רההבק על תי,ומה ןפואב יעשפלה יושצפ ירסב וא תי,והמןפואב יעהשפש
-ןוכ ;יהנסהפ ןלקר עגונהיספח כווידלע לתנההמ

 ןוירוירקטלד קר,המב ןובהחש אהולר וניילגוז רההצה ריםיהמצה לתנהמה רהחבב ריםאחוינא.5
 יתמינפה רההבק ילגב ותריב יתנעדכהונכתרהע על התבססב ון,יוררקטיהד של ורתקיהב עדתווול
 :יהנסהפ ןלקר עוגנהיספכחוויל דע
 ההבקר של תהעלהפבוא תהיעבקב תויותמההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 ,לרשום לתהנהמ רהחבה של תהוליכבעופגל ייםושצפ ירסב אשר פי,כס חוויד על יתימנהפ
-ןוכ ;יהנספה ןרלק עגונה פיע כסדיל מע חווולד לסכם לעבד,

 ריםאח דיםבועםיורבעמוא להנההה בתורעמהב ית,תומה נהישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ כל (ב)

 ןרלק געונהיספכ וחויד על תהלנמה רהחבהלש יתמינפה רהבבק יותמעמש דיפקת להם שיש

 .יהסנהפ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

2021,ובמבר ב 14  נ

 םיספכהלנמ– ישרבי אחג



 

 

 

    
    

    
    

 
 

 תישיאתמקפ מגדל
 הפמקי השחד הסיפנ קרן

 םנייבי םייכספ תוחודתתמצי
 2021 ברמטבספ 30 םיול

 (םוקרימב לתיב)



               

        

 

  

 
 

       

       

      

       

      

        

         

        

        

      

        

  
 

 היפקמ חדשה יהספנ קרן-תאישי תמקפ גדלמ

 וםיל יםיניב יםיכספ תווחדתימצת

 םיניינע ןוכת

2021 ברמפטבס 30 

 מודע

 קריםמבה החשבון אירו של קירהס דוח

 ביניים פיסהכ מצבה על תדוחו תתמצי

 ביניים תאוהוצותסוהכנ תדוחו תתמצי

2 

3 

4 

5 

6 

 ביניים סיהפנה קרןב עהתנו תדוחו תתמצי

 יללכ-1 אורב

 תאיחשבונ תמדיניוה קריעי-2 אורב

 ...................................................................................... סחירים אינםש חוב סינכ-3 אורב

 ................................................................................... קצבה ליקבמל תתחייבויוה-4 אורב

 אריטוקא עון()גיר דףעו-5 אורב

 ולניה מיד-6 אורב

 תלויות תתחייבויוה-7 אורב
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7 ................................................................................... 
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12 ......................................................................................... 

13 ............................................................................................................ 

13 ............................................................................................. 
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EY 
Buildinq a better 
workinq world 

ןיקייח ומךס  רירסק את יאגב ררופ וסטק
 א' 144 ןיגב םחנמ דרך KPMG םוינליהמ לגדמ

 609 וארד תא ,17 ארבעהה ובחר
 6492102 יב,אב-תל
 +3972 623 2525.טל

 פקס 2555 562 3 972+ 6100601 יבבא תל
03 684 8000 ey.com 

 הקיפמהשחד הנסיפ קרן- שיתאי פתקמ מגדל של לעמיתים מבקריםהןושבחה ואיר של הקירסחוד

 אומב

 על לתהומנהן(הקר- הלן)להקיפמהשחד הנסיפ קרן- שיתאי פתקמ מגדל של רףומצה כספיה המידע את ורנקס
 םולי ייםבינ כספיה מצבה על ייםתמציתה וחותהד את ללוהכ מ,בע" מלג פותוקוהנסיפ קרנות פתקמ מגדל ידי
 של ופותקלת הנסיהפ קרןבהוענוהת וצאותהו נסותהכ על םייבינ ייםתמציתה וחותהד אתו 2021 ברמטספב 30
 דעמי של ההצגול הלעריכ איםחראהההנהלוןווריטקדירה יך.ארתובאות ומייסתהש שיםחוד השוושל השעת

 יפסכחוו"די נאותושבחבהקינלת אליישרה סדומה של 14 נאותושבח קןלת אםבהת ואל ייםבינ ופותקלת כספי
 קוחל אםובהת ה(ממונה יותחהנ-ן)להל וןסכחוחוטבי וןההקוש על הממונה יותחלהנ אםבהת ם"ייבינ ופותקלת
 .ח(וקהפי קוח-ן)להל וחומכ וותקנהש קנותוהת 2005-הס"שהת מל(גתוופק) ייםסננפי םותישיר על חוקהפי

 .ותנקירס על ססתבהבואל ייםבינ תופוקלת כספי מידע על הנקסמ יעהבלאהי ותנוחריא

 הקירסה יקףה

 כספי מידע של הקירס"- אלרשבי ןובשח ואיר כתשל של 2410 אל(ישר)הקירס קןלת אםבהת ותנקירס את וכנער
 םייבינ ופותקלת כספי מידע של הקירס ".שותהי של מבקרה וןשבחההאור ידי על כתנערה ייםבינ ופותקלת
 הקירס הלינ שוםיומי ם,ייאבונשחהו ייםספהכ ייניםלענ איםחראה שיםאנ עם יקרבע ם,ורימביר בתרכומ

 רתוקבי קנילת םאבהת כתנערה רתוקבי רשאמ רתניכ המידבהקפהיב מתצומצמההינ הקירסם.חריאו ייםטאנלי
 םולייכויהשםייעותמשמהםייניהענ לכל ודעושני וןחטיבשיגהלולנ רתשאפמהאינ ךלפיכואלישרב בליםוקמ
 ת.קורבי של דעת וותח ויםוחמואנ אין לכך, אםהתב ת.קוריבב היםוזמ יותהל

 הסקנמ

 מכל וך,ער ואינ הנ"ל כספיה שהמידע סבורלולנ רםוגה ברדובנלי מתושלת בא לא ו,תנקירס על ססתבהב
 יותחלהנ אםבהת ת,ואשבונחבהקינלת אליישרה סדומה של 14 נאותושבחקןלת אםבהת ת,ויהותמה ינותחהב
 ח.וקיהפ קוחל אםובהת הממונה

ןיקייח ךמוסררסיק את יאגב ררופ טסוק ,אביב-תל
ןושבח ואירןושבח ואיר 2021 ברמובבנ 14

 ותפיםשמ מבקרים
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 תישיא תקפמ לדגמ
 םייניב יפסכה במצה על תווחד תיצמת

 הפיקמ השדח יהסנפ רןק-

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 ורבא
 וטףששורכ

 מניםמזו ושווי מניםמזו
 חובה תתרווי חייבים

 תויסנניפ תוקעשה
 סחירים חוב סינכ
 סחירים אינםש חוב סינכ

 תמניו
 תאחרו תעוקהש

 תויסנניפ תוקעשה כל סך

 ההשקעלן"נדל

 םיהנכס כל סך

 תוזכתותריו יםזכא

5,107,650 5,689,223 7,795,244 
225,192 1,134,698 384,266 

5,332,842 6,823,921 8,179,510 

7,647,741 7,940,770 6,800,322 
31,799,782 30,791,957 34,574,205 3 
17,185,426 14,631,774 22,692,228 
19,246,586 16,039,122 18,973,020 

75,879,535 69,403,623 83,039,775 

1,912,459 1,887,990 1,925,146 

83,124,836 78,115,534 93,144,431 

604,225 799,861 488,394 

 :תוינויסנפ תויוייבתחה

 הצבקיקבלמ נםישא יםתימלע תויוייבתחה
 םליעיפ תיםמילע תתחייבויוה
 םליעיפ אינםש תיםמילע תתחייבויוה

: 
62,907,733 58,735,797 71,018,248 
12,809,103 12,146,091 13,742,985 

 84,761,233 70,881,888 75,716,836 הצבקיקבלמ נםישא יםתימלעתויוייבתחההכל סך

 : 4 הצבקיקבלמלתויוייבתחה
 הסיפנל מיםקיי איםזכל תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תתחייבויוה
 םסיונריפנל תתחייבויוה

 הצבקיקבלמלתויוייבתחהה כל סך

 :יוארטקא (ןורעיג) דףוע

78,155 
3,589,856 
3,108,562 

78,000 
3,582,959 
2,778,322 

79,595 
3,583,561 
4,228,295 

6,776,573 

(49,082) 

6,439,281 

(38,396) 

7,891,451 

3,353 
5 

 םפיידמוגר מיםמגור הנובע אריטוקא (ןעוגיר) דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא דףעו

 אריטוקא (עוןגיר) דףעו כל סך

76,284 32,900 -

27,202 (5,496) 3,353 

 תוינוינסהפ תויוייבתחהה כל סך

 תויוייבתחהה כל סך

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב

82,520,611 77,315,673 92,656,037 

83,124,836 78,115,534 93,144,431 

 2021 ברמבנוב 14:פייםסהכ תהדוחו אישור ריךאת

 בישרא גיח אורון תמיע עוז רן
 כספים "למנכס למנכ" טוריוןקדירה יו"ר
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 היפקמ חדשה יהספנ קרן-תאישי תמקפ גדלמ

 םייניב תוצאוהו תונסכה תווחד תיצמת

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל ראוב

 (יםהפסד) תונסהכ

 (37,282) (71,823) (40,341) (14,378) (288,227) מניםמזו ושווי מניםמזומ

142,013 
1,075,006 

1,364,103 

1,988,161 

96,992 

131,491 
451,506 

762,651 

1,285,991 

21,666 

89,407 
567,375 

656,326 

475,636 

23,416 

39,818 
794,331 

(790,361) 

(454,870) 

71,459 

222,638 
1,696,246 

3,120,390 

3,442,707 

72,520 

4,666,275 2,653,305 1,812,160 (339,623) 8,554,501 

6,127 2,784 764 7,342 3,435 

4,384,175 2,641,711 1,772,583 (404,104) 8,520,654 ) 

 :תעוקמהש
 סחירים חוב סימנכ
 סחירים אינםש חוב סימנכ

 תמניומ
 תאחרו תעוקמהש
 העקלהש ן"מנדל

 תסוההכנ כל סך
 תעוקמהש

 (סדיםהפ)

 וטנ ,תאחרו תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 תווצאה

 ולניה מיד
 תישירו תאוהוצ
 סיםמתאוהוצ

 תווצאההכל סך

יםהפסד)

325,052 
115,461 
28,519 

81,702 
28,790 

6,978 

82,251 
35,678 
12,870 

238,779 
85,477 
17,232 

249,690 
97,661 
39,013 

6 

469,032 117,470 130,799 341,488 386,364 

 תווצאהעלתונסהכ דףוע
 8,134,290 (745,592) 1,641,784 2,524,241 3,915,143 הופקתל (תונסהכ עלתווצאה)

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 היפקמ חדשה יהספנ קרן-תאישי תמקפ גדלמ

 םייניב היסנפה ןקרב העונת תווחד תיצמת

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 
 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 פותטשו יבויותיהתח ייכונבםיסנכה סך
 82,520,611 75,903,451 90,208,983 74,114,369 75,903,451 הפותקה ילתלתח

 :םיתקבול
 םמוליגידממםליקבות
 היקסל ידממםליקבות

 םלימוגמימד םילקבותבהמשנ יבטחמ של םחלק

7,226,487 
3,503 

(2,376) 

1,858,121 
556 

(594) 

1,912,401 
1,178 
(889) 

5,382,008 
2,048 

(1,781) 

5,506,646 
2,178 

(2,076) 

 וטנ ,םיהתקבול כל סך 5,506,748 5,382,275 1,912,690 1,858,083 7,227,614

 :םישלומת
 סיהנפל םייימק םיזכאל םישלומת
 הקנזתייספנ יומשלת
 תכונתייספנ יומשלת
 םירישא תייספנ יומשלת

: 
626 159 157 470 469 

1,358 336 316 1,036 959 
3,339 750 737 2,586 2,221 

 3,649 4,092 1,210 1,245 5,323 סיהנפלםייימקםיזכאלםיומתשלה כל סך

םייימק בהקצ ילמקבל םישלומת
 הקנזתייספנ יומשלת
 תכונתייספנ יומשלת
 םירישא תייספנ יומשלת

: 
76,984 19,264 19,766 57,768 58,951 

110,572 27,219 25,288 82,998 78,395 
81,948 19,795 19,594 61,630 60,463 

 197,809 202,396 64,648 66,278 269,504 םייימק בהקצ יקבללמםיומתשלהכל סך

 :םינריוסנפל םישלומת
 הקנזתייספנ יומשלת
 תכונתייספנ יומשלת
 םירישא תייספנ יומשלת

 םינריוסנפלםיומתשלה כל סך

 תנויופד

71,979 18,770 28,922 50,428 79,234 
122,866 32,428 40,783 84,507 129,344 

26,038 7,363 10,809 18,448 28,951 

220,883 58,561 80,514 153,383 237,529 

1,120,939 297,242 297,776 826,150 844,909 

 1,283,896 1,186,021 444,148 423,326 1,616,649 טונ ,םיומתשלהכל סך

 ןקרל רהיצב תהעברו
 חטויבתברומח תברוהע
 תושחד הסינפ ותקרנמתברוהע
 לגמתקופומתברוהע
 ןרלקהירצבתהעברו כל סך

 ןרהקמ רהיצבתהעברו
 חטובי ותלחבר תברוהע
 תחדשו סיהפנ תנולקר תברוהע
 גמל ותפקולתברוהע
 ןהקרמהירצב תהעברו כל סך

300,628 85,287 133,563 186,440 386,663 
1,749,365 441,371 550,670 1,180,489 1,756,466 

70,865 23,374 29,501 45,686 75,997 
2,120,858 550,032 713,734 1,412,615 2,219,126 

132,471 33,222 41,576 90,075 121,867 
4,546,015 1,175,811 1,236,641 3,130,768 3,993,354 

351,320 98,693 98,789 230,212 325,621 
5,029,806 1,307,726 1,377,006 3,451,055 4,440,842 

 (2,221,716) (2,038,440) (663,272) (757,694) (2,908,948) וטנ ,רהיצב תהעברו

 על ותצאהו) התקופל ותצאוה על ותנסכה ודףע
 8,134,290 (745,592) 1,641,784 2,524,241 3,915,143 תוצאווה ותנסכה וחמד רמועב (ותנסהכ

 ףסול פותטשו יבויותיהתח ייכונבםיסנכה סך
 92,656,037 77,315,673 92,656,037 77,315,673 82,520,611 הפותקה

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ
2021  ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 כללי-1 ורבא
 הינסהפ ןקר .א

 ללים)כ סההכנ מס תקנותב תהדרגכה פהקימ דשהח סיהפנ קרן הינה "(קרן"ה- לןלה)תאישי תמקפ גדלמ
 ת"רשו- לןלה) סכוןוח טוחבי ההון קשו תרשו ידי על תאושרמו,1964- תשכ"דה ל(,מגתפוקו וללניהו אישורל

- לןלה)מע"ב גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמייד על תהלמנו קרןה נסה.הכ מס תונציבו "(ההון קשו
 םיסויכי קהענימ קרןה אים.מעצו כיריםש בדיםעו טחיםמבו בה ,1995 תבשנ מהקהו קרןה (.המנהלת" ברה"הח

 .טחיםמבומה הנגבים וליםמג מילד מורהתב זקנה, ילגב סיהפנל ופרישה בודהע רכוש בדןאו ת,מוו קרימל

 תהמנהל הברהח .ב

 .(ל""מגד-לןה)למע"ב טוחלבי רהחב גדלמשל אהמל טהליובש תלועבב הינה תהלמנה ברההח
 טוחבבי קסולע, 1981-אתשמ"ה טוחבי קיסע על חקופיהקלחו אםתבה בטח,מ רשיון תהלמנה ברההח בידי

 חטובי ההון קשו אגף אוצר,ה רדמשמ קבלתשנ קצבהל תממשל גמל תופק אישור עם ביחד- זה רשיון פנסיוני.
 רדיםנפ פייםסכתוחובד גיםמוצ תהלמנה ברההח יתוננ פה.קימה סיהפנהןקר את ילפעלה לה אפשרמ סכון,וח
 כסיה.ונ קרןה לבין סיהונכ תהלמנה ברההח בין אהמל רדההפ תמקיי ההון. קשו אגף תאולהור אםתבה

 חויטבימסלול .ג
 .טוחהבי לילוסמ מחדש דרוגהו קני,תה קנוןתהשל קףתולתוסכני עם

 :קרןהתימיע לכל תוחיםופ 2018 ביוני 1 מיום חלהפוסשנו טוחבי לילוסמלןלה

 תרירב ולמסל) לה(עמו 41 ילגמ טרפיםהמצ בריםגט)למע איריםלש %100-ותלנכו%75 טוחבי ולמסל(1
 (.מחדלה

 םבריגט)למע םאירילש %100-ו לה(ומע 41 ילגמ טרפיםהמצ בריםגטלמע)תלנכו%75 טוחבי ולמסל(2
 (.העלמו 47 ילגמ טרפיםהמצ

 םבריגט)למע םאירילש %100-ו לה(ומע 41 ילגמ טרפיםהמצ בריםגטלמע)תלנכו%75 טוחבי ולמסל(3
 ).העלמו 41 ילגמ טרפיםהמצ

 .איריםלש %40-ו תלנכו%75 טוחבי ולמסל(4
 ).העלמו 45 ילגמ טרפיםמצה בריםגט)למע איריםלש %40-ותלנכו%37.5 טוחבי ולמסל(5
 .םאירילש %40-ותלנכו%37.5 טוחבי ולמסל(6
75% ילג עד לפורשים טוחבי ולמסל(7  םיאירלש %100-ו לה(ומע 41 לגימ טרפיםהמצ בריםג ט)למע תלנכו 60,

 (.העלמו 49 ילגמ טרפיםהמצ בריםג ט)למע
.תלוגבמו עםבחר לבן טוחבי ולמסל(8  נ
 אישי. טוחבי ולמסל(9

 :2018 ביוני 1 ליום עד פוטרהצש טחיםמבול וחיםתפ אשר טוחהבי ולמסל לןלה
 .סיסיבולמסל(1
 .איריםש תיספנ ושיעור תנכו תסיפנ בשיעור תאישי בחירה- אישי ולמסל(2
 .איריםלש תפחמו סויכי-תנכו טהמו ולמסל(3
 .תלנכו תפחמו סויכי- איריםש טהמו ולמסל(4
 .םאיריושתלנכו תיםפחמו סוייםכי- קנהז טהמו ולמסל(5
.איריםהש תרלי ליממיני סויכי-בחר להורה סויוכי תנכו טהמו ולמסל(6  נ
.איריםהש תרליו תלנכו ליממיני סויכי-בחר להורה סויכי ולמסל(7  נ
 .םאיריושתלנכו תיםפחמו סוייםכי- קנהז טהמו רצף ולמסל(8
 .איריםוש תנכו תסייפנל רבייםמי סוייםכי- איריםוש תנכו טהמו ולמסל(9

 .בחרנ גבלמו לבן סויוכי איריםושתנכו תסיפנל סויכי- בחרנ גבלמו בן ולמסל(10

6 



        
         

 

 

     
 
   

 
       

 

     

      

     

    

    

    

      

    

      

      

       

      

   

      

   

      

        

       

       

       

       

       

   
 

 
                

                
             

 

      
 

                
               
              

         
 

                
               

                
  

 
               

   

-
2021 30 

- 1 

 הפיקמ השדח יהסנפ רןק תישיא תקפמ לדגמ
 ברמטפסב םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 (המשך)ליכל ורבא

2021 רספטמבב 30  םיול

63,245,323 )1 

1,208,655 )2 

2,235,003 )3 

171,888 )4 

272,652 )5 

196,082 )6 

13,021,618 )7 

2,896,213 )8 

1,600,139 )9 

78,072 )1 

3,599,359 )2 

564 )3 

4,076,132 )4 

25,341 )5 

17,466 )6 

11,530 )7 

92,656,037 

)2017-3-1( )1( 

.2018-

- 2 

2005 -
ןהלל) 1964--

. 

2021 30 
-

2020-

 הקעשהימסלול .ד

 :הינם קצבה קבליםמ אינםש תיםמילע עהקההש לילוסמ

 טונ םיסנכ תרתי

 ח"שיפאל לולסהמ שם

 יללכ ולמסל

 ההלכ ולמסל

 תמניו ולמסל

 קצר טווח ליקש ולמסל

 ח"אג ולמסל

 005500 מדד קהמח ולמסל

 הטמו 50 לבני ולמסל

 60 עד 50 לבני ולמסל

 העלמו 60 לבני ולמסל

 :הינם קצבה ליקבמל עהקההש לילוסמ

 הקצבל מיםקיי איםזכל ולמסל

 מיםיקי קצבה ליקבמל ליכל ולמסל

 מיםייק קצבה ליקבמל הלכה ולמסל

 (1) קצבה ליקבמל ליכל ולמסל

 (1) קצבה ליקבמל הלכה ולמסל

 (1) קצבה ליקבמל תמניו ולמסל

 (1) קצבה ליקבמל ח"אג ולמסל

 תאו"הור סיהפנ זרוחו ה"חדש קרן ללניהו תאו"הור סיהפנ זרוחתהנחיול אםתבה תחונפ לוא וליםמסל
 1 מיום חלה קצבה קבלל תםאוזכש קצבה ליקבמל דיםועמי והינם (,2017-3-3) דשות"ח סיהפנ תקרנול פיסכ דיווח

 .סיונרים"פנ" ארייםטוקאהתבדוחוו יםפיסהכ תבדוחו תאקרנ זו קצבה ליקבמתקבוצ אר,בינו

 יתנאבוחשה ותינימדהרייקע ורבא

 ,ההון קשו תרשו על ממונההתאולהור אםתבה עוקבנ שרא ווח,והדי תאוונהחשב ליכל פיל רוכיםע פייםסהכ תהדוחו
 ונקתשהו תקנותוה "הסתשהל(מגתפוקו) יםסיפיננ תיםשירו על קוחפיהקלחו אםתבה סכון,וח טוחבי

 אםתובה ת(קנותה תשכ"דה ל(,מגתפוקו וללניהו אישורל ללים)כ סההכנ מס תקנותל אםתבה וחו,מכ
סכוןוח טוחבי ההון קשו תרשו זריבחו עהקבשנ הדיווח תתכונמל

 םחודשי לושהוש עהתש של תפוקותול ברמטבספ ליום תתתומצמ תתכונמב רכונע האל פייםסכ תדוחו
 םתייהשנ פייםסהכ תלדוחו קשרבה להא תבדוחו עייןל יש יניים(.ב פייםסכ תדוחו לןלה) ריךאתתואובמותייסשה
 תהדוחוןהל)ל ליהםא לוונראש אוריםולבי ךאריתותאוב מהתייסשה נהולש רמבבדצ 31 ליום קרןה של
 (תייםהשנ פייםסהכ

 תחובדו מםליישו קביע פןאוב זהים האל ביניים תדוחוב מויוש אשר החישוב תטוושי תאיהחשבונ תמדיניוה קריעי
 אחרונים.ה תייםהשנ

. 
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 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ
2021  ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 יםירסחםאינשובחסינכ-3ורבא

 ילללכ תפופוכתעוקההש סחירים. אינם קםחלו סחירים קםחל אשרכ שונים עהקהש קייבאפ סיהנכ את עהקימש קרןה
 ,סדיים(מו ופיםג על חליםה עהקהש לי)כל ל(מגתפוקו)םסייננפי תיםשירו על קוחפיהתקנותב עוקבנ אשר עהקההש

 .2012- תשע"ב

 הסיפנ ןקרב אהתשו תיפק)ז ל(מגתפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהתוקנת קףותל סונכנ 2017 לי,ביו 1 ביום
 םתימיהע ארלש קצבה ליקבמןבי תמיועדוה החוב תרואג תאהקצ פןאו את שינו אשר 2017- "ז התשע פה(קימ חדשה

 .%60-ל קצבה ליקבמלתמיועדוה החוב תרואג תאהקצ שיעור את ילשמגד פןאוב רןבק

 בהן תסיבוהנ את טמפר אשר ה,חדש סיהפנ קרןב אהתשו תיפקז שיעור תדלגלה לליםכ זרחו סםפור 2017 יוני בחודש
 תגרואתאהקצ שיעור להעתמסוימןקרב אם החוזר, פי על קצבה. ליקבמלתמיועדוה החוב תגרואתאהקצ שיעור גדליו

 על סםורשפ אחרוןה לימינימה לשיעור אהבהשוו %1.5-מ רתביו קצבה קבליםמ אינם אשר תיםמילע תמיועדוה החוב
 החוב תגרוא של תסייח והגב משיעור נהנים קצבה בליםקמ נםאיש תיםמיהע ת,מסוימהןקרב מרלו)כ ממונהה ידי

 ילממיניה השיעור על להעוה בשיעור תמיועדוה החוב תרואג את זו תמסוימ קרן של תהלמנה ברההח צהקת (,תמיועדוה
 . קצבההליקבמסינכ כל סךמ%85על להיע לא אשרו קצבההליקבמסילנכ מוראה

 של יעורבש ארהנש סיהפנה קרןב קדיםופמה סיםהנכ ללמכ תמיועדוה חוב תרואג תאקצלה תללוהכ תמסגרה כי נצין
 .(ישינוי אלל,%70ראנש גביהלתמיועדוה החוב תרואג תאהקצ שיעור אשר מיםקיי איםזכהתקבוצ ט)למע%30
 .%4.86 בשיעור תליארי תיריב תאוונוש מדד תמודוצ הינן תמיועדוה החוב תרואג

 תמסגרב.2022-ו 2021 יבתקצהתלשנו תליהכלכ תתכניה ענייןל קהקיהח תסבכנ הלקבתה 2021 ברמנובב4 יוםב
 .סיהפנהתקרנובתומיועדה חובהתאגרו ולטבי על תרהי בין טחלהו מוראהקהחו

 הסיפנהתקרנוול תפוקימהתהחדשו סיהפנהתקרנולתמיועדו בחו תאגרו קהפימנ מדינהה,קייםה גנוןמנל אםתבה
 הקצב לקבל איזכ היהשימלתייבויותחהה כנגד מדיםעוה קרןה סינכ ענייןול ,כסיהןמנ %30 של בשיעור ,תקותיהוו
 תיתשנ תריבי תאוונוש מדד תמודוצ תמיועדוה החוב תאגרו .%70 של בשיעור 2004 ארבינו 1 יום פניל קרןמה
%64.8 גובהב עהקבו תטיביקאפ

 תתישנ תיריבב רת"טבמצ דיעתאתשו" טיחויב קיים,ה גנוןמנה את יחליף אשר חדש, גנוןמנ קבענ דריםסהה קבחו
 "(,היעד תאתשו)" דדמל ודהמוצ תריביד תריבי תטשי פיל תמחושב אכשהי חודשים, 60 של פהקותל %5.15 של בשיעור

 הקצב קבלל איזכ היהש מילתתחייבויוהה כנגד יםמדעוה קרןה סינכ ענייןול ;סיהפנה קרן סימנכ %30 לגבי תאוז
 תחטלהב איםזכ יהיו טחיםמובה סיםהנכ "(.טחיםמובה םסי)"הנכ %70 של בשיעור- 2004 ארבינו 1 םיו פניל קרןמה

 ונה.אשרל אהתשוהתטחהב תןמ מועדמ יםשנ 15 של פהקותל אהתשו

 הסיפנהתקרנו בידישתיועדומה החוב תאגרו עוןפיר מועדיל אםתבה גה,רבהדו מןז פני על היהת החדש גנוןנמהתפעהש
 ת.קרנומה תאח בכל תפטהשו טונ בירההצ תתחווהתפ

 בין ההפרש את סיהפנה קרן בירתע היעד, תאתשו על להתע שנים משח של פהקותב טחיםבמוה סיםהנכ תאתשוש ככל
 תאתשוש וככל (;דית"עוהיי קרן"ה) ליהכל החשב ידי על הלתנו אשר ת,ייעודי קרןל היעד תאתשול לועבפ אהתשוה

 בין ההפרש תהייעודי קרןמה סיהפנה קרןל יושלם היעד, תאתשומ תפחת שנים משח של פהקותב טחיםמובה סיםהנכ
 .היעד תאתשו לבין עלפוב אהתשוה

 מןמות תדרשהנ מההשלה ,מוראכ ההפרש אלומ תשלום ךלצור כספים תרוייוו לא תהייעודי קרןב אם כי קבענ סף,בנו
 תברהעל תחשיב קבחו קבענ מור,אכתאותשוה הפרשי גנוןמנבתלותאללוןקרה מוןמי רךלצו כן, ומכ ינה.מדה קציבתמ

 ת.הייעודי קרןל מדינהה קציבתמ השנים, מהלךב תנהשיש בשיעור מים,סכו

 עהקההש ולמסל של תעוקההש תמדיניו פילתןהני ככל זהה פןאובעוקיוש יםטחמובה סיםהנכ החדש, גנוןמנל אםתבה
 םלימנוה שבו ולמסלה- ורמאה ולמסלהגמוז או נסגר אםו;סיהפנה קרן של תרביו ולגדה סיםהנכ קףהי הליםמנו שבו

 םפיסהכ תועד ישורבא אוצר,ה שר כי קבענ סף,בנו מור.אכ ולמסלהגמוז או נסגר שבו מועדב תרביו ולהגד סיםהנכ קףהי
 לילוסמ תוךמ אחר עהקהש ולמסל של תעוקההש תמדיניו פיל עוקיוש טחיםמובה סיםהנכ כי ועקבל אירש ת,סהכנ של

 סחירים לא סיםבנכותועדומי חוב תבאגרו עהקהש ולתכל לא זו קהסבפ טמפורכ עהקשהה קרן.התהלמנש עהקההש
 ש.החד גנוןמנה יישום תילתח פניל עהשבוצ

הלתע אשל פהקותל קובעה מועדה את תלדחו אירש אוצרה שר ;2022 ליביו 1 ליום נ גנוןמ וםלייש קובעה מועדה קבע זה
 חודשים. עהרבא על

 .א

 .ב

 .ג
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 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  יםירסחםאינשובחסינכ 3

 :כבהר .ה

 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 ערד וגמס תועדוימתויתשלממ ובחתוגרא

 םיאחר ובחינכס
 מרהלה תתנוני אינןש תקונצרניו חוב תאגרו

 קיםבבנ תקדונופי
 םתימילע תאולווה
 םאחרילתאולווה

 םיאחר ובחינכס כל סך

 יםריסח נםיאש ובחינכס כל סך

 :רדע גוסמ תמיועדו חוב תאגרו הרכב .ו

24,526,962 23,542,142 27,999,742 

1,116,331 1,142,767 852,613 

172,154 174,075 163,494 

290,054 285,044 320,342 

5,694,281 5,647,929 5,238,014 

7,272,820 7,249,815 6,574,463 

31,799,782 30,791,957 34,574,205 

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 םוזיחא ח"שפיאל םוזיחא ח"שפיאל םוזיחא ח"שפיאל

 הקצב ליקבמ אינםש תיםמיעסינכ
 הקצב ליקבמסינכ

 הכל סך

 סיהפנל מיםקיי איםזכל חוב תאגרו

 ערד גסומ תמיועדו חוב תאגרו הכל סך

27.0% 20,459,320 27.7% 19,654,630 27.4% 23,229,554 

60.5% 4,008,890 61.3% 3,828,523 60.9% 4,709,917 

29.7% 24,468,210 30.4% 23,483,153 30.2% 27,939,471 

75.4% 58,752 74.4% 58,989 77.2% 60,271 

29.7% 24,526,962 30.4% 23,542,142 30.2% 27,999,742 
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2021 
 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ

 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  הקצב קבלילמ ותחייבויתה 4

 היסנלפ יםמייק יםאלזכ תויוייבתחה .א

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול
2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 הסיפנל מיםקיי איםזכל תודהע

 היסנלפ יםמייק יםזכאלתוייבתחהה סך

 םימייקהצבקיקבלמלתויוייבתחה .ב

8,760 8,861 8,695 
22,591 22,474 23,849 
47,029 47,099 47,087 

(225) (434) (36) 

78,155 78,000 79,595 

 2021 רבמטפסב 30 םיול
 הכל סך הכהל לולסמ לליכ לולסמ

 רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 םימייקהצבקיקבלמלתוייבתחהה סך

1,150,555 557 1,149,998 
899,425 - 899,425 

1,339,295 - 1,339,295 

12,518 - 12,518 

46,443 - 46,443 
49,193 - 49,193 
51,980 - 51,980 
34,152 1 34,151 

3,583,561 558 3,583,003 

 2020 רבמטפסב 30 םיול
 הכל סך הכהל לולסמ לליכ לולסמ

 רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 םימייקהצבקיקבלמלתוייבתחהה סך

1,151,261 555 1,150,706 
893,917 - 893,917 

1,285,365 - 1,285,365 

35,629 - 35,629 

62,928 - 62,928 
83,521 - 83,521 
34,750 - 34,750 
35,588 2 35,586 

3,582,959 557 3,582,402 
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 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  הקצב קבלילמ ותחייבויתה 4

 (משךה) יםמייקהצבקיקבלמלתויוייבתחה .ב

 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ

 2020 רבמצדב 31 םיול

 הכל סך הכהל לולסמ לליכ לולסמ

 רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 םימייקהצבקיקבלמלתוייבתחהה סך

 םירנוינסלפ תויוייבתחה .ג

1,151,388 554 1,150,834 
922,695 - 922,695 

1,294,157 - 1,294,157 

34,719 - 34,719 

47,615 - 47,615 
58,755 - 58,755 
44,811 - 44,811 
35,716 4 35,712 

3,589,856 558 3,589,298 

 2021 רבמטפסב 30 םיול
 הכל סך ח"אג לולסמ תיונמ לולסמ הכהל לולסמ לליכ לולסמ

 רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 םסיונריפנל תודהע

 םיונרינסלפתוייבתחההסך

1,808,601 11,500 17,937 18,686 1,760,478 
1,028,159 - - 2,491 1,025,668 

497,000 - - 4,974 492,026 

421,296 - - - 421,296 

104,808 - - - 104,808 
236,869 - - - 236,869 
98,087 - - - 98,087 
33,475 31 134 105 33,205 

4,228,295 11,531 18,071 26,256 4,172,437 

 2020 רבמטפסב 30 םיול
 הכל סך ח"אג לולסמ תיונמ לולסמ הכהל לולסמ לליכ לולסמ

 רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 םסיונריפנל תודהע

 םיונרינסלפתוייבתחההסך

1,141,900 7,756 7,280 9,229 1,117,635 
578,218 - - - 578,218 
280,224 - - - 280,224 

398,347 - - - 398,347 

93,486 - - - 93,486 
194,676 - - - 194,676 
63,930 - - - 63,930 
27,541 11 74 12 27,444 

2,778,322 7,767 7,354 9,241 2,753,960 
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 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ
 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  הקצב קבלילמ ותחייבויתה 4

 משך(ה) יםונרינסלפ תויוייבתחהג.

 2020 רבמצדב 31 םיול
 הכל סך ח"אג לולסמ תיונמ לולסמ הכהל לולסמ לליכ לולסמ

 רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 ( RNBI) דווחו טרםו

 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 םסיונריפנל תודהע

 םיונרינסלפתוייבתחההסך

1,288,695 10,604 7,499 13,782 1,256,810 
712,359 - - - 712,359 
319,583 - - - 319,583 

403,952 - - - 403,952 

66,924 - - - 66,924 
185,657 - - - 185,657 
100,172 - - - 100,172 
31,220 33 78 110 30,999 

3,108,562 10,637 7,577 13,892 3,076,456 

 .%0.50 והינ מיםקייה קצבהה ליקבמול יםסיונרפנל תתחייבויוהה ישובבח משששי ולהניה מיד שיעור

- ורבא  ריואקטאון(רע)גי דףעו 5

 םיובהמיתיסהשהלשנ םובי המייתסהשםחודשי הוששל של הפקותל
 סרמב 31

רבמצדב 31 2020 וניבי 30 2021 2021  רבמטפסב 30 2021

רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל  רקמבו תיבל

םוזיחא םוזיחא םוזיחא  םוזיחא ח"ש פיאל

 תימיע כל בורע פירגמוד עוןגיר
 3,353 0.00% (0.06%) (0.01%) (0.18%) קרןה

 הואשתימורגמ בעונה (ןורעיג) דףוע
 :הצבקיקבלמלתיוריב

 סיהפנל מיםקיי איםזכ
 יללכ ולמסלב מיםקיי קצבה ליקבמ
 ולמסלב מיםקיי קצבה ליקבמ

 ההלכ
 יללכ ולמסלב סיונריםפנ
 ההלכ ולמסלב סיונריםפנ
 תמניו ולמסלב סיונריםפנ
 ח"אג ולמסלב סיונריםפנ

 מימגור הנובע אריטוקא דףעו
 אהתשו

 תריביו

 יארטוקא עוןגיר כל סך

0.93% 0.16% 0.14% - -

(0.44%) 0.82% 0.30% 0.00% 0 

(3.06%) 0.01% 0.15% 0.00% 0 

2.22% 0.94% 0.57% - -

(1.69%) 0.27% - - 0 

-

3,353 
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 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ
 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  להוני מיד 6

 :כבהרה.א

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו תיבל
 ח"ש פיאל

 יקבלמ נםיאש יםתיממע הולינימד
 :הצבק
 םלימוגמיד תוךמ נגבושולניה מיד
 סיםהנכ סך תוךמ נגבוש ולניה מיד

147,196 
148,085 

37,657 
36,514 

35,995 
37,784 

110,247 
107,148 

105,040 
118,884 

29,771 

325,052 

7,531 

81,702 

8,472 

82,251 

21,384 

238,779 

25,766 

249,690 

המיתיסהש הלשנ םחודשי הוששל של הפקותל  םחודשי העתש של הפקותל

 :הצביקיקבלממ הולינימד
 סיםהנכ סך תוךמ נגבוש ולניה מיד

 הולינימדתווצאה הכל סך

 :הולינימדיורשיע .ב

 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש
2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו תיבל
% 

 יקבלמ נםיאש יםתיממע הולינימד
 הצבק

 :יםמולגיממד הולינימד
 תאירש תהלנמה ברהשהח ולניה מיד שיעור

 הדין תאוהור פי על תלגבו

 ברההח תהשגב צעמומולניה מיד שיעור
 לועבפ תהלמנה

6.00 

2.04 

6.00 

2.03 

6.00 

1.89 

6.00 

2.05 

6.00 

1.91 

0.50 

0.21 

0.50 

0.21 

0.50 

0.20 

0.50 

0.21 

0.50 

0.20 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

 :םינכס מסך הולינ ימד
 תהלמנה רהשהחב תישנ ולניה מיד שיעור

 הדין תאוהור פי על תלגבו תאירש

 (תישנ שובבחי) צעמומולניה מיד שיעור
 לועבפ תהלמנה ברההח תהשגב

 :הצבקיקבלממ הולינימד
 ברהשהח סיםמנכ תישנ ולניה מיד שיעור

 הדין תאוהור פי על תלגבו תאירש תהלמנה

 בחישוב) צעמומ סיםמנכ ולניה מיד שיעור
 לועבפ תהלמנה ברההח תהשגב (תישנ

 .ולניה מיד נגבים לא סיהפנל מיםקיי איםזכמ

- ורבא  ותויתל ותבויחייהת 7

 תסיבובנ ת,הלמנה ברההח על תתחייבוה יליםטמ פיו, על וקנתשהו תקנותו-1958 "חתשי כר,הש תגנהקחו .א
 .קרןל כספים תברהע ידי על מועדםב קוולס לא אשר לעובדיהם, בידיםמע של תחובו גיןב ק,בחו טושפור

 בין תאוז א,בנוש בידיםהמע תייבומחו עצםל גם מוכ גור,ישבפ מיםסכוה גובהל קשורה בכל תואווד אי תמקיי
בדעו סייחתקסהפ :גון)כ קרןל כספים תברהע אילתסיבוה של תהלמנה ברההח של עהידי סרחו בשל תר,הי
 .(וכיוצ"ב תאחר קרןל כספים תברהע ביד,מע

-

 קים,סילמע תביםמכ לוחמש זה, כללוב גורים,פי תחובו תגביי רךלצו שונים צעיםמאב תטקנו תהלמנה ברההח
 עיאמצ ת.חובו לתשלום םקיסימע ולמ דריםסה בושגיו צונייםחי דין רכיעו תעואמצבטמשפ תלבי תעותבי תגשה
 ,קבליםתמה תוניםהנ טיובב רךלצו קים,סיהמע תאמ קבלתמה מידעל תר,הי בין לב, בשים טיםקננ גביהה

 השנע איחורב רשההפה אםה לברר רךלצו קוי,לי ווחדי לשאיוצ עלפו אינםש משמ של תחובו תראל רךלצו
 תעואמצב החוב תיילגב משימ סיכוי קיים אםה להאלש ,בדעוה על חלה קיבוצי םסכהאו פייפצס לדין אםתבה

 .החוב תותימהול בכפוףו עה,תבי תגשה

13 



        
         

 

     
 

                 
                 

     
 

                 
               
                
              

                
                  

                  
                 

               
                

                  
                 
                

                
               

                
        

 
                 

               
                 
             

                
   

 
                

              
               
                

              
              
                

              
              

               
                

               
   

 
                 

                
                  
              

      
 

               
                 

              
               

              
 

                
        

2021 
 הפיקמ השדח יהסנפ רןק- תישיא תקפמ לדגמ

 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ותויתל ותבויחייהת-7 ורבא

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 .ו

 םתימיע "יע גשושהו תעותבי תמדועו לה,שבניהו תאישי תמקפ גדלמ סיהפנה קרן או/ותהלמנה ברההח כנגד
 ןקר דגכנ תמדועו כן מוכ קרן.בתלזכויו געבנו תקוחלמלתעוגהנו הפנסיה, ןקר כנגד או/ותהלמנה ברההח כנגד

 .קנה/זאירים/שתנכו תיסיפנ איבנוש תעותבי סיהפנה

 "ןנדל תקואחז גדלמ ביטוח, גדלמ כנגד עהתבי זרכמ מחוזיהטהמשפ תלבי שהגהו 2018 ברטוקאו בחודש
 ןקניובתתובעל יםקנזתמוגרי תחוזי תתחייבובה מידהע אי הן תכזיומרהתענוטוה עהתביהתילעת.מקפ גדלמו

 רויעבש ברההח ולשבניה תאישי תמקפ גדלמ סיהפנה קרןו טוחבי גדלמ קהמחזי בו אשר ציוןל אשוןבר הזהב
 מןגולד" טקפרוי ולסיכל קשרב לניהו תישירו יםקניומע %25 קיםמחזיה קרהיו תדירו עם תפותבשו%75

 אוכלה קלשו קשרב תייםהצהר לצווים קרהיו תדירו ידי על גשהשהו עהתבי זו עהתביל מהקד בקניון. קט"מר
 ."חש 7,500 סךבתקשמבהתאוהוצ וחיוב קהמחי על 2018 אימב3 ביום טהחלה תןנטהמשפ תבי פהסוב אשר

 השגיה 2019 ברמבנוב 27 ביום .גנהה תבכ גשהו 2019 אר,בינו 29 םביו "ח.שןולימי 800 הינו עהתביה סכום
 תדירו ביטוח, גדלמתטשיל "ח.ש ליוןמי 60-כ של סךב קרהיו תדירו תתובעהדגנתפיסכ עהתבי טוחבי גדלמ
 תהזכויו אלומ את משהמי לא עת דדים,הצ שבין תמיסכהה תרכמע מכח תיהחייבויותה את הפרה קרהיו
 ,תסיפוטי סחרמ תמוקכ קניוןב 1 סמינו המקו את כירהוהש התבנ קימה,ה לא אלמימו לה, אושרוש ותגדלמוה

 היו מוריםאש עהקשה פיסכ ל,מגד תענטל אם,תבה ע.קפ שזה עד ,2015 תבשנ עוד אושרש הבנייה תרהי פי על
 .ההונב לא עה,תביה סכום כדי להעוה גינם,ב אהתשווה עוקהוש לא- קניוןב למגד ידי על מושקעים תלהיו

 סדהפל מהגר ובכך קניוןב טקמר גולדן טקפרוי להניה שבו פןאוב תיהתחייבויוה את הפרה תתובעה כי ענהטב
 .טוחבי גדלמ נגד תמדעוו יהלותש ענהתובה עם הדיון איחודל קשהב גישהה טוחבי גדלמ כן, מוכ תשואה.

 ךליהלתפנולמוסכיה דדיםהצ 2020 ליביו 6 ביום קייםתשה טהמשפ קדםבטהמשפ תבי תלצמלה אםתבה
 תקירס רךצול מחיםמו תמנולטליהח טהמשפ תיב 2021 ברטוקאוב3 ביום לו.א יםמבי הלתנמ אשר גישור,

 .עושבוצ תכנוןהתלוופעול בניה תרלהי סביח קתיה תונינ

 בהזה קניוןב תזכויו מושמי גיןב השבחה היטל וםתשל תדריש טוחבי גדלמ אצל להקבתה 2018 ילאפר בחודש
 .פיםסנו ושותפים תאישי תמקפ דלגמ סיהפנה קרן ל,מגד של תמשותפ תלובבע סהנכ (.כס""הנ) ציוןל אשוןבר
 ,התשלום תדריש על ערר טוחבי דלגמ גישהה 31.12.2019 ביום "ח.ש וןלימי 94- כ הינו ההיטל של ללהכו סכוםה
 םיוב מהקייתשה ערר תבועד דיוןב.1965-התשכ" ייה,והבנ תכנוןה קלחו יגודבנ תמדעו דרישהוה אחרמ

 המשו קוןתי הווהמו תקיחו אינה ",תטיקריה סהאמ"ה גיןב בחהההש היטל תשלום תדריש כי קבענ 19.9.2021
 .להטב ולכן סורא

 םיתהשירו של תםכבומורמ תר,הי בין ת,הנובע מתה,לכ או/ו ריכההעל תןני לא אשר תליכל פהחשי תמקיי
 תפרשנו תענוטל אלפוטנצי תר,הי בין בחובה, תפנצו לואםדריסהתכבומור יה.תמילע קרןה ידי-על תניםהני

 .טוריםולגור סחרייםמ איםתנ של רוכהא לשורה תעוגהנו תיםמיהע לבין קרןה בין מידע פערי קבע תאחרוו
 חאורב פייניםאומ תםבהיו קרןהתעלופ בהם טווח רוךא סיוניפנה סכוןהח מיתחוב טויבי יליד אהב זו פהחשי

 ןהו וצריםמה ולניה תחוםב הן השונים תייםקתחיה דריםסהה אורל מיוחדב הה,גבו תכבומורוב מושךמ חיים
 ,תעוקהשה ולניה ,כםושיו ולםפיצ תים,מיוע קיםיסמע ידי על תקדוהפ מילותש איבנוש תרבול סוי,מיה תחוםב

 תרחשיםמ בהם שנים פני על הליםמנו לוא מוצרים ועוד. לוש תקדוהפה מילותש ת,מיהע של יתקסוהתע מדומע
 ידי על מיםמיוש ואל ינוייםש ט.המשפ תיב תקסיבפ תרבול הדין, תמוגמוב ציהולגבר ת,מדיניוב ינוייםש

 רמספ לגבי שינוייםהתחלהו לוא ינוייםשתכבורמו דיר.ת פןאובתמואתוה נוייםשי תברועוהתמיכוניו תרכומע
 ,טווח רוכיא סיוניםפנ מוצריםב מוראל חדשה תופרשנ תקבלב ת.ברגומ תליעותפ פהיחש תיוצר שנים, של רב

 ועלושי תענוטה גיסו את אשמר תפולצ תןני לא בר.הע תלועיפ גיןבתלקוחו ויפיצלתדרישוב פהשיח מהלוג
 עוקבה הדיוני גנוןמנהתעואמצב תר,הי בין ת,לוועמהתאחרוו לואתענוטמתבעהנו פההחשי ואת זה תחוםב

 .תגיוייצו תענותוב קבחו

 תמולכי תןני אשל יטאינהרנ סיכון בו קיים אשרו ת,סיבוונ טיםפר תירע הינו וניסיפנה סכוןהח תחום כן, מוכ
 בלקוח, טניפר וליפט תמסגרב והן מובנים בודהע בתהליכי הן אנוש, תעוט או תמיכוני תעוט של תתרחשולה

 והן קריםמאו תחוקול של רב ספרמל להתחוה קףלהי סביח הן קףהי תרחבו תאותוצ להן תלהיו תלולוע אשרו
 תזכויו טיובב טףשו פןאובתפלטמתהלמנה ברההח דד.בו קוחלל סבהתייח טירלבנה פיסהכ קףלהי סביח
 .תלע תמע גליםתמה לפערים אםתבה תיםמיהע

 תלונותתרבול ת,לונותתלע תמע תגשומו תהלמנה ברההח שכנגד מכך תהנובע תליכל פהחשי מתקיי סף,בנו
 וא/ו סיהפנה תקרנו קנונית פי על תיםמיע תלזכויו סביח אוצרה דמשרב סכוןוח טוחבי ההון, קשו על ממונהל

 המונמה ותהכרע .תהלמנה ברהבח בורהצי תונותל אגף ידי-על טףשו פןאובתלוופטמ להאתלונות הדין.
 תרוחביו תעוכרכה תר,יו אף תונואחרה ובשנים ם,תיעילתתנוני עה,כרה בהן נהתשני וככל אם לו,אתלונותב

 .תגיוייצ ענהתוב תמסגרב גם תיוענוטתלוהעל בחריתמיהעש סיכוןמה ועלגר לימב תים,מיעתקבוצלסביח

 יש לההובני הגמל ותופקו יהספנהתקרנו ת,הלמנה ברההח דגנ גשושהו תלויותתוויתחייבהאבנוש סףנו מידעל
 .תהלמנה ברההח של יםפיסהכ תלדוחו 6 אורבב עייןל
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 ראקטוא הצהרת

יהנספהןקר של יוארקטאןווחשב ןידךולער "מבע לגמ תוופוק יהסנפ ותנקר פתמק גדלמידיי  על נתבקשת
. 30/09/2021 יוםל ת"ישיא פתקמ גדל"מ

 לי ןיא. 2019 ילאפר ודשחמ החל נהוממ וארכאקטו 2006 נתשמ החל לתנההמ רהחבב וארכאקט ובדע אני
 רן.הק של לתנההמ רהחבל או ןקרל חרתא קהיז ערך, ותריינקוחב הגדרתםכ יי,וברלק או

 :יכ מאשרו ירהמצ אני

י חתםנו רךנע בזאת ורףמצהירואקטהא ןווחשב ןיהד.1 די. על

 לה:לא התאםב רךנעירואקטהא ןווחשב ןיהד.2

.1964- כ"דהתש מל(ג ותופקולהינול וראישל לים)כל הנסהכ מס ותנתק תווראה.א

 יסכבס משיםהמש להאןוכ ,א. יףסעב טיםורמפה להלא רמעב ון,בוחש ןידשב ניםונתה יתר .ב
 ןהקר של לתנהמההחברה לתנההייד-על לי וומצאה ון,וחשב ןישבד תוערכהול ביםוחישל

 ןיהד יכתלער פקתמס רהובצ וננע ניםונתו ידעמ לתבלק ייותבקש כל די.י על נדרשהש נתובמתכ
 ןיתניוכ ניםותנה ותריסב בדבר יעתד את וחינהש ותקיבד וערכנולנתקבש ניםונתול ון,וחשב

 .ןובוחש ןידה יכתרע ורךלצ פקתסמ רהוצב יהםעל הסתמךל

 תולרב נים,ונתה של ותםריסב תיקבד על ותסוסמב ניםונתה ותלמלש באשר ושנעשתויקהבד .ג
 ות.מודק ותפותק ינותנול וחדהסיחימת היאל פהוהתק ינונתל ואתםושהייד-על ותכנערה ותיקבד

 תויתיטש או ותיבעק תוהשמט או םיוקיד-אי ותללג ותוליכ ןניא תיםילע ואל ותקיבד כן, על אשר
 ותםללג רהיסב תואפשר ןיאראש זה וגמס ותיאפשר תוטהשמ או קיםויד-ילא ותיחרהא נים.ונתב
 בד.בל ןהקר של לתנהמה רהחבה לתהנה של יאה

 ןווחשב ןיבד פיםמשתק שהם יפכ יתוארטהאק כההערהו ביםוחישה תי,ערכוה יעתייד יטבמילפ .ד
 ןהקר של ותיובייחהתה יקףה את ון,וחשב ןיבד וטורשפ ותחנלה התאםב גים,ייצמ בזאת, ורףהמצ
 על נהוהממ תואורה תוא תויטנווהרל ןידה תווראה את מיםואתו, 30/09/2021 יוםל היכסנ ואת

 .ןוהה וקש

 סייו ייתא הנוממ ואראקט 2021 ובמברנ
 הימחת רואהאקט שם דיפקת ךיתאר
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 ירואקטאזןמא

וריאב 30/09/2021 וםיל 30/06/2021 וםיל 31/12/2020 וםיל 'ח ילפבא  'ש

 יהכספ צבמה על וחהד ילפ יםנכס סך 93,144,431 90,539,666 83,124,836

 תזכו תתרווי איםזכ

 :תוינויסנפ תויוייבתחה

 :הצבק יקבלמ נםישא יםתימלע תויוייבתחה

604,225 330,683 488,394 

 םליעיפ תיםמילע תתחייבויוה 71,018,248 69,002,394 62,907,733
 םליעיפ אינםש תיםמילע תתחייבויוה 13,742,985 13,686,200 12,809,103

 יקבלמ נםישא יםתימלע תויוייבתחהה כל סך
 הצבק 84,761,233 82,688,594 75,716,836

 :הצבק יקבלמל תויוייבתחה
א3 79,595 77,713 78,155  הסיפנל מיםקיי איםזכל תתחייבויוה

ב3 3,583,561 3,585,997 3,589,856  מיםקיי קצבה ליקבמל תתחייבויוה
ג3 4,228,295 3,890,022 3,108,562  םסיונריפנל תתחייבויוה
 הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך 7,891,451 7,553,732 6,776,573

 :יוארטקא ן(ורעי)ג דףוע
א4 3,353 (49,909) (49,082)  םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

 אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
76,284 16,566 - ב4  תריביו
27,202 (33,343) 3,353  יוארקטא (ןורעי)ג דףוע כל סך

 תוינוינסהפ תויוייבתחהה כל סך

 תויוייבתחהה כל סך

82,520,611 90,208,983 92,656,037 

83,124,836 90,539,666 93,144,431 

 ילתהבו ליםיפעה תיםיעמהןיבג וחהד ועדלמ רהיהצב כוםס– קצבה לימקב נםאיש תיםעמיל חייבותהת
 .ליםיפע
. 31/12/2003 ינפל לההח בהלקצ ותםאשזכ בהקצ יקבלמ – יהלפנס מיםייק איםזכ

 . 31/12/2017-ל דוע 1/1/2004 חרלא החלה הלקצב ותםאשזכ בהקצ יקבלמ – ימיםקי קצבה לימקב
. 1/1/2018 חראל לההח בהלקצ ותםשזכא בהקצ יקבלמ – נריםפנסיו

 זקףנ או לקוחםטר וחהד ךילתאר ןוכנשןוחראהןועהרב ןיגבןוירעג או ודףע– ריאקטוא (ון)גירע ודףע
 ון(רעי)גףודועןורבע כלןרהקיתיעמ ללכללקומחםיירפוגדמםיורמגמ ובענה(ןועירג) ודףערן.הקיתיעמל
 .נהבש עםפלועפבלקוחומןוערב כלןרבק בההקצ יבללמק נזקף יתיברואהותשימורמגעובנה
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 צבהק למקבלי יותהתחייבו רוטפי.3

 היפנסל ימיםקי כאיםלז ותיבויחיהת .א
 וםיל

31/12/2020 
 וםיל

30/06/2021 
 וםיל

'ח ילפא 30/09/2021  'ש

8,760 

22,591 

47,029 

-

-

-

-

(225) 

78,155 

8,575 

22,288 

46,751 

-

-

-

-

99 

77,713 

8,695 

23,849 

47,087 

-

-

-

-

(36) 

79,595 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 הסיפנל מיםקיי איםזכל תודהע

 הינספל יםמייק יםזכאל תויוייבתחהה כל סך

(46) 

-

(43) 

-

3 

-

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

 וםיל
31/12/2020 

 וםיל
30/06/2021 

 וםיל
'ח ילפא 30/09/2021  'ש

1,150,834 

922,695 

1,294,157 

34,719 

47,615 

58,755 

44,811 

35,712 

3,589,298 

1,148,779 

918,222 

1,328,182 

14,585 

49,513 

48,153 

42,474 

35,531 

3,585,439 

1,149,998 

899,425 

1,339,295 

12,518 

46,443 

49,193 

51,980 

34,151 

3,583,003 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

(2,107) 

19,678 

(1,960) 

5,142 

127 

-

193,654 190,293 189,827 

0.50% 0.50% 0.50% 
 ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור

 בחישוב

 לילכ סלולבמ מיםקיי צבהק בלילמק ותיבויחיהת .ב
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 לכהה סלולבמ מיםקיי צבהק בלילמק ותיבויחיהת .ב
 וםיל

31/12/2020 
 וםיל

30/06/2021 
 וםיל

'ח ילפא 30/09/2021  'ש

554 

-

-

-

-

-

-

4 

558 

554 

-

-

-

-

-

-

4 

558 

557 

-

-

-

-

-

-

1 

558 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

-

-

-

-

-

-

25 25 25 

0.50% 0.50% 0.50% 
 ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור

 בחישוב

 ילכל לובמסל ונריםפנסי ורעב ותיבויחיהת .ג
 וםיל

31/12/2020 
 וםיל

30/06/2021 
 וםיל

'ח ילפא 30/09/2021  'ש

1,256,810 

712,359 

319,583 

403,952 

66,924 

185,657 

100,172 

30,999 

3,076,456 

1,615,531 

952,626 

420,210 

402,898 

109,273 

202,055 

97,376 

38,092 

3,838,061 

1,760,478 

1,025,668 

492,026 

421,296 

104,808 

236,869 

98,087 

33,205 

4,172,437 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

(1,816) 

56,299 

(2,103) 

11,297 

150 

-

146,298 183,576 201,525 
 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

0.50% 0.49% 0.49% 
 ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור

 בחישוב
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 הכהל לובמסל ונריםפנסי ורעב ותיבויחיהת .ג
 וםיל

31/12/2020 
 וםיל

30/06/2021 
 וםיל

'ח ילפא 30/09/2021  'ש

13,782 

-

-

-

-

-

-

110 

13,892 

17,024 

2,410 

4,963 

-

-

-

-

244 

24,641 

18,686 

2,491 

4,974 

-

-

-

-

105 

26,256 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

(8) 

-

(14) 

36 

1 

-

809 1,241 1,314 
 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

0.49% 0.47% 0.47% 
 ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור

 בחישוב

 תומני לובמסל ונריםפנסי ורעב ותיבויחיהת .ג
 וםיל

31/12/2020 
 וםיל

30/06/2021 
 וםיל

'ח ילפא 30/09/2021  'ש

7,499 

-

-

-

-

-

-

78 

7,577 

16,005 

-

-

-

-

-

-

161 

16,166 

17,937 

-

-

-

-

-

-

134 

18,071 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

(4) 

307 

(9) 

91 

1 

-

403 739 834 
 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

0.50% 0.45% 0.44% 
 ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור

 בחישוב
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 חג"א לובמסל ונריםפנסי ורעב ותיבויחיהת .ג
 וםיל

31/12/2020 
 וםיל

30/06/2021 
 וםיל

'ח ילפא 30/09/2021  'ש

10,994 

-

-

-

-

-

-

110 

11,104 

11,102 

-

-

-

-

-

-

52 

11,154 

11,500 

-

-

-

-

-

-

31 

11,531 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפייגמורד מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

(2) 

30 

(6) 

-

-

-

549 552 577 
 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

0.50% 0.50% 0.50% 
 ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור

 בחישוב

 ותקצבא יקבלמ של יםיראשןיבגו נהזק ותקצבא ןיבג ותיובייתחה– נהזק יראיוש נהזקל חייבויותהת
 .נהזק ותקצבא יבלמק של ייםאליוטנצפ יםיראשןיגבןוכופטרנש נהזק
 דועשמ םינכל נכים. של םייליאטנצופ ריםיאשןיגוב םינכ ותאקצב ןיבג תויויביחהת – נכיםל חייבויותהת

 דועמש כיםנל.ייםהח כלל הן תויויביתחהה ה"(דשחהוזמי"ןמקר ורמקב ינםא)וש 1.6.2005 ינלפ ותםזכא
 ללוכ ישה,רפ יללג עד הן ותיויביתחהה ה"(חדש הוזמי" ןרמק ורקבמ ו)א 31.5.2005 חראל ותםזכא

 .יה(ממפר ורר)שח ותכנה פתותק ןיבג תוינויסנפ ותפקדה
 לים,יפע תיםיעמ של מים(ותיו וגזינ)ב ריםילשא תוקצבא ןיבג ותיובייתחה– חוטמב יריאלש חייבויותהת
 .ופטרנש כיםנו ליםיעפ לא תיםיעמ
 וחווד םטר אך וירעשא ותיעתב ןיגב ותיויביתחה–(IBNR) וחודו וטרם רושק תביעות ורעב חייבויותהת

 .ותעיתב להם חהפתנ שטרם םינכ ייראלש ותיובייחהת ללוכ וח.הד יךרלתא עד רהחבל
 טרם אך וחהד יךתארל עד רהחבלוחוושד ותיעתב ןיבג ותיובייתחה– תלויות תביעות ורעב חייבויותהת

 להם ותחנפש כיםנירילשא ותיויביתחה ללוכ רו.גסנ לאורבעב ומולשש תויעבתןיגב ותיובייחהתווושרא
 .וושרא וטרם תויעתב

7 



 

 

    
 

 
      

 

  
      

 
 

 

    

       

             

               

             

           

           

           

            

            

            

           

 
      

        
 

  

 ירואקטא ן(וערי)ג ףדעו.4

 :וגרפידמ (וןע)גיר ודףלע הגורמים וטפיר .א

 הנשל
 המייתהסש

 וםיב
 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

31/12/2020 31/03/202 
1 

30/06/2 
021 

30/09/2021 

יםזואח םיזואח םיזואח םיזואח  יפאל
 חש"

 טחיםמבו – תמוו קרימ א. 20,392 0.02% 0.03% 0.02%- 0.03%
 איריםוש קנהז תסייפנ – תמוו קרימ ב. 4,523 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%-
 נכים – תמוו קרימ ג. 3,279 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

 תלנכו אהיצי ד. (66,290) 0.07%- 0.11%- 0.03%- 0.29%-
 תמנכו חזרה ה. 23,194 0.03% 0.01% 0.04% 0.08%
 משנה טוחבי ו. (629) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  השנה מהלךב תפרישו ז.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  תהנחוו תטובשי ינוייםש ח.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  קרןה קנוןתב ינוייםש ט.
 אחרים מיםגור י. 18,884 0.02% 0.02% 0.00% 0.01%

-0.18% -0.01% -0.06% 0.00% 3,353 
 יםמורהגמ בעונה ן(ורעי)ג דףוע ה"כס

 יללע יםורטהמפ
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 ודה:בעת והתנועה קצבה לילמקב יתוריב אהתשו רמימגו ובעהנ (ון)גירע ודףע בדבר וטפיר .ב

 :יהלפנס מיםייק איםזכ(1
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  יפאל
 חש"

-0.52% 

-0.02% 

1.45% 

-1.17% 

0.00% 

-0.29% 

-0.29% 

0.00% 

0.16% 

0.07% 

0.00% 

-0.06% 

-0.06% 

0.00% 

0.33% 

-0.14% 

0.00% 

0.13% 

0.13% 

0.00% 

0.57% 

-0.74% 

0.00% 

-0.05% 

99 

1 

456 

(593) 

-

(36) 

 תילתחל הסיפנל מיםקיי איםזכל תודהע
 הופקתה

 םאחרי מיםגור גיןב שינוי

 שיעור תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 פהקותה לךמהב פויההצ סיםהנכ תאתשו

 תריבי יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו
 פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון
 קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי

 סוףל סיהפנל מיםקיי איםזכל תודהע
 פהקותה

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 :ליכל סלולבמ קצבה לימקב(2
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  יפאל
 חש"

 תילתחל הסיפנל מיםקיי איםזכל תודהע 35,531 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 הופקתה

0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 429  םאחרי מיםגור גיןב שינוי

 שיעור תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
1.76% 0.13% 0.37% 0.89% 31,662 

(33,471 

 פהקותה לךמהב פויההצ סיםהנכ תאתשו

 תריבי יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו
-0.90% 0.02% -0.24% -0.94% )  פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון
0.93% 0.16% 0.14% 0.00% -  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
 סוףל סיהפנל מיםקיי איםזכל תודהע 34,151 0.96% 1.00% 1.00% 1.00%

 פהקותה
0.96% 0.17% 0.15% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע
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 ה:הלכ סלולבמ קצבה לימקב(2
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  יפאל
 חש"

1.00% 0.65% 0.90% 0.63% 4  תילתחל הסיפנל מיםקיי איםזכל תודהע
 הופקתה

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0  םאחרי מיםגור גיןב שינוי

 שיעור תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
0.26% 0.12% 0.07% 0.42% 2  פהקותה לךמהב פויההצ סיםהנכ תאתשו

 תריבי יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו
 פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון (5) 0.97%- 0.36%- 0.04% 0.80%-
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
0.65% 0.90% 0.63% 0.18% 1  סוףל סיהפנל מיםקיי איםזכל תודהע

 פהקותה
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 :ליכל מסלולב נריםפנסיו(3
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל ן(ורעיהג ףודהע  יםמהגורמ גרםנש )
 יפאלב ,וחויהד תופקתב יםורטהמפ

 30/09/2021 30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020 ש"ח

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  ש"ח יפאל
 פהקותה תילתחל סיונריםפנל תודהע 38,092 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

 םאחרי מיםגור גיןב שינוי 1,709 0.04% 0.02% 0.09% 0.39%-
 תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 תריביה

 פהקותה מהלךב קדםמב (6,091) 0.15%- 0.39% 0.82% 0.16%-
 יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו

 תריבי
 פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון (505) 0.01%- 0.01%- 0.00% 0.23%

-0.44% 0.82% 0.30% 0.00% 0  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
 פהקותה סוףל סיונריםפנל תודהע 33,205 0.80% 1.00% 1.00% 1.00%

-0.50% 0.90% 0.32% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 :לכהה מסלולב נריםפנסיו(3
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל ן(ורעיהג ףודהע  יםמהגורמ גרםנש )
 יפאלב ,וחויהד תופקתב יםורטהמפ

 30/09/2021 30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020 ש"ח

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  ש"ח יפאל
1.00% 0.80% 1.00% 1.00% 244  פהקותה תילתחל סיונריםפנל תודהע

-0.63% 0.13% 0.02% 0.04% 10  םאחרי מיםגור גיןב שינוי
 תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 תריביה

 פהקותה מהלךב קדםמב (149) 0.57%- 0.24% 0.37% 2.56%-
 יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו

 תריבי
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון

-3.06% 0.01% 0.15% 0.00% 0  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
0.80% 1.00% 1.00% 0.40% 105  פהקותה סוףל סיונריםפנל תודהע

-3.17% 0.01% 0.16% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע
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 :מניות מסלולב נריםפנסיו(3
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל ן(ורעיהג ףודהע  יםמהגורמ גרםנש )
 יפאלב ,וחויהד תופקתב יםורטהמפ

 30/09/2021 30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020 ש"ח

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  ש"ח יפאל
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 161  פהקותה תילתחל סיונריםפנל תודהע

-0.62% 0.12% 0.02% 0.04% 7  םאחרי מיםגור גיןב שינוי
 תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 תריביה

 פהקותה מהלךב קדםמב (35) 0.19%- 0.71% 1.24% 3.20%
 יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו

 תריבי
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון
2.22% 0.94% 0.57% 0.00% -  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
1.00% 1.00% 1.00% 0.74% 134  פהקותה סוףל סיונריםפנל תודהע
2.54% 1.02% 0.60% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 :אג"ח מסלולב נריםפנסיו(3
 הנשל

 המייתהסש
 וםיב

וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל ן(ורעיהג ףודהע  יםמהגורמ גרםנש )
 יפאלב ,וחויהד תופקתב יםורטהמפ

 30/09/2021 30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020 ש"ח

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  ש"ח יפאל
-0.22% 0.31% 1.00% 0.47% 52  פהקותה תילתחל סיונריםפנל תודהע
-0.64% 0.10% 0.02% 0.03% 4  םאחרי מיםגור גיןב שינוי

 תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 תריביה

 פהקותה מהלךב קדםמב (25) 0.22%- 0.54%- 0.87% 0.57%-
 יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו

 תריבי
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון

-1.69% 0.27% 0.00% 0.00% 0  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
0.31% 1.00% 0.47% 0.27% 31  פהקותה סוףל סיונריםפנל תודהע

-1.77% 0.29% 0.00% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 או ןוויהה יתיברב ייםונימש אהכתוצ ותקצבא יקבלמל ודףע או ןוגרע תועקבב תוהקצבא ןועדכ
 וח.וידה ועדמל וקבתהע נהשהשל ילאפר ודשחמרק שהיעיאהותש חתנמההייסט

 .ישהפרה ועדמל התאםב נהתיש עלובפ לקויחש יתביור אהותש יורממג ובענש ון(ירעג) ודףהע וזאח
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 טייםסטטיס נספחים

 ןהקר יתיעמ ודותא מידע

ה"כס הקבנ זכר  30/09/2021 וםיל יםתימע מספר

363,603 

309,512 

673,115 

191,407 

162,930 

354,337 

172,196 

146,582 

318,778 

 :קצבה ליקבמ אינםש תיםמיע
 )*( )**( יםילפע
 )**( יםילפע אינםש

 :קצבה ליקבמ אינםש תיםמיע סה"כ

5,281 

968 

2,155 

8,404 

2,801 

581 

1,124 

4,506 

2,480 

387 

1,031 

3,898 

 קנהז
 איריםש

 תנכו

 :קצבה ליקבמ
 םסיונריפנ

 םסיונריפנ סה"כ

4,515 

3,148 

1,714 

9,377 

2,674 

1,869 

937 

5,480 

1,841 

1,279 

777 

3,897 

 )***( קנהז
 איריםש

 תנכו

 מיםקיי קצבה ליקבמ

 מיםקיי קיצבה ליקבמ סה"כ

58 

131 

36 

225 

36 

98 

17 

151 

22 

33 

19 

74 

 קנהז
 איריםש

 תנכו

 סיהפנל מיםקיי איםזכ

 סיהפנל מיםקיי איםזכ סה"כ

 ןקרה יתימע ה"כס 326,647 364,474 691,121

 קצבה. יקבלמ גרתבמס ליםנכלה ות,נכ קצבת יבלמק ללוכוניא ליםיפע תיםיעמ ספרמ )*(

 יקבלמ גרתבמס םילנכלה נה,זק תקצב יקבלמ ללוכוניא ליםיפע ינםושא ליםיעפ תיםיעמ ספרמ )**(
 קצבה.

 "ריםנויסנ"פב יםללכנ ם"יימיק בהקצ יקבלמ" וגם ם"ינרוינספ" גם ינםהש נהקז קצבת יקבלמ )***(
 בלבד.

12 



  

   

 

  
 

       
    

 
           

         
   

 
        

            
    

 
           

       
       

        
  

      
    

 
         

         
 

        
         

     
 

         
        

  
        

         
    

      

         

 
 

 

 

  

 

                                                             
                             

                                
 
 
 

____________________________ 

(certification) צהרהה

 י:כ יר, מצה ןוורא יתמע י,נא

 םויבםייהסתשןוערבל(ה"יסנהפ ןרק" לן:ה)ל מהימשל תקפמלמגד של ינורבעה וחדהתאיסקרת.1
 .ח"(והד" לן:ה)ל 2021 רפטמבבס 30

 לש מצג וב חסר לאותיותהמהובדע של ןונכ לא מצג לכלולכונניאחוהד תי,עייד על התבססב.2
 וייה לא גים,מצ ותםאוללכנןבה ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץנחה יתותהמהובדע
 וח.דה בוסהמכ פהוקלת חסייתבה יםטעמ

 ןפובא פיםמשק וחדב ולכלה חראיספכ ידעומ ייםנורבעה ייםספהכ ותחוהד תי,יעדי על התבססב.3
תאןכו יהנסהפ ןקר לשות י ואת יפהכס בהמצ את ות,יתומההתוניבחה מכל ות,נא  לעהפ ותוצאת

 .וחדב סיםוכהמ ותפוקלתו דיםעומלהיסנהפ ןבקר הוענהתו תיםיעמה ותיוכים בזיוניהש

 םיהלנו ותבקר של ומםילקו יעתםבלק איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתנההמ החברב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;יהנספהןרק של יפח כסוויל דע יתמינפההלבקרויוליגי ל ה גב
 לה,כא ליםהנו ותרבק של ונחוקיפ חתת יעתםלקב ונגרמ וא לה,אכ ליםנהו תובקר ונקבע (א)

 םיחראידי על ונעתידיל ובאמ,יהנסהפ ןלקר חסייהמת יותמה ידעמש יחהבטל דיםועיהמ
 וח;הד ה שלנכהה תופלך תקהרט במבפ ,לתנהמה רהחבב

 ,יספכ וחוידלעתיימנפ רהבק עתיקב על ונקחיפוא,יספכחוויד על תיימנפהבקר ונקבע (ב)
 םייפהכס ותוחדלכך שהויספהכ וחויהד ותניממה ילגב ןוחיטבלה שריסב דהימ פקסל עדתויהמ
 ;ןוהה וקשלעהנוהממ ותאורלהו יםלובקות מנאוחשב ילללכ התאםב יםוכער

 תא ונוהצג יהסנהפ ןקר לש יוליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאה את ונערכה (ג)
 וחבד סהוכהמ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של תוייבטפקאהילגב וניתונמסק

-ןכו נו;תערכה לע התבססב
 זה ןורבעבעיראשיספכ וחויד על לתנההמ רהחבהלש יתמינפה רהבבק יונישלכחובד וניילג (ד)

 החברה של תיימנהפ רההבק על תי,ומה ןפואב יעשפלה יושצפ ירסב וא תי,והמןפואב יעהשפש
-ןוכ ;יהנסהפ ןלקר עגונהיספח כווידלע לתנההמ

 ןוירוירקטלד קר,המב ןובהחש אהולר וניילגוז רההצה ריםיהמצה לתנהמה רהחבב ריםאחוינא.5
 יתמינפה רההבק ילגב ותריב יתנעדכהונכתרהע על התבססב ון,יוררקטיהד של ורתקיהב עדתווול
 :יהנסהפ ןלקר עוגנהיספכחוויל דע
 ההבקר של תהעלהפבוא תהיעבקב תויותמההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 לרשום, לתנההמ רהחבה של תהוליכב ועגלפ ייםושצפ ירסב אשר פי,כס וחויד על יתימנהפ
-ןוכ ;יהנספהןרלק עגונהיספע כדיל מעחווולד לסכם לעבד,

 ריםחא דיםבועםיורבעמוא להנההה בתורעמהב ית,תומה נהישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ כל (ב)

 ןרלק געונהיספכ וחויד על תהלנמה רהחבהלש יתמינפה רהבבק יותמעמש דיפקת להם שיש

 .יהסנהפ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא
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____________________________ 

(certification) צהרהה

 :יכ יר, מצה ישרבי אחג י,נא

 םויבםייהסתשןוערבל(ה"יסנהפ ןרק" לן:ה)ל מהימשל תקפמלמגד של ינורבעה וחדהתאיסקרת.1
 .ח"(והד" לן:ה)ל 2021 רפטמבבס 30

 לש מצג וב חסר לאותיותהמהובדע של ןונכ לא מצג לכלולכונניאחוהד תי,עייד על התבססב.2
 וייה לא גים,מצ ותםאוללכנןבה ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץנחה יתותהמ דהובע
 וח.דה בוסהמכ פהוקלת חסייתבה יםטעמ

 ןפובא פיםמשק וחדב ולכלה חראיספכ ידעומ ייםנובעהר ייםספהכ ותחוהד תי,יעדי על התבססב.3
תאןכו יהנסהפ ןקר לשות י ואת יפהכס בהמצ את ות,יתומההתוניבחה מכל ות,נא  לעהפ ותוצאת

 .וחדב סיםוכהמ ותפוקלתו דיםעומלהיסנהפ ןבקר הוענהתו תיםיעמה ותיוכים בזיוניהש

 םיהלנו ותבקר של ומםילקו יעתםבקל איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתנההמ החברב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;יהנספהןרק של יפח כסוויל דע יתמינפההלבקרויוליגי ל ה גב
 לה,כא ליםהנו ותרבק של ונחוקיפ חתת יעתםלקב ונגרמ וא לה,אכ ליםנהו תובקר ונקבע (א)

 םיחראידי על ונעתידיל ובאמ,יהנסהפ ןלקר חסייהמת יותמה ידעמש יחהבטל דיםועיהמ
 וח;הד ה שלנכהה תופלך תקהרט במבפ ,תהלנמה רהחבב

 ,יספכ וחוידלעתיימנפ רהבק עתיקב על ונקחיפוא,יספכחוויד על תיימנפהבקר ונקבע (ב)
 םייפהכס ותוחדלכך שהויספהכ וחויהד ותניממה ילגב ןוחיטבלה שריסב דהימ פקסל עדתויהמ
 ;ןוהה וקשלעהנוהממ ותאורלהו יםלובקות מנאוחשב ילללכ התאםב יםוכער

 תא ונוהצג יהסנהפ ןקר לש יוליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאה את ונערכה (ג)
 וחבד סהוכהמ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאהילגב וניתונמסק

-ןכו נו;תערכה לע התבססב
 זה ןורבעבעיראשיספכ וחויד על לתנההמ רהחבהלש יתמינפה רהבבק יונישלכחובד וניילג (ד)

 החברה של תיימנהפ רההבק על תי,ומה ןפואב יעשפלה יושצפ ירסב וא תי,והמןפואב יעהשפש
-ןוכ ;יהנסהפ ןלקר עגונהיספח כווידלע לתנההמ

 ןוירוירקטלד קר,המב ןובהחש אהולר וניילגוז רההצה ריםיהמצה לתנהמה רהחבב ריםאחוינא.5
 יתמינפה רההבק ילגב ותריב יתנעדכהונכתרהע על התבססב ון,יוררקטיהד של ורתקיהב עדתווול
 :יהנסהפ ןלקר עוגנהיספכחוויל דע
 ההבקר של תהעלהפבוא תהיעבקב תויותמההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 ,לרשום לתהנהמ רהחבה של תהוליכבעופגל ייםושצפ ירסב אשר פי,כס חוויד על יתימנהפ
-ןוכ ;יהנספה ןרלק עגונה פיע כסדיל מע חווולד לסכם לעבד,

 ריםאח דיםבועםיורבעמוא להנההה בתורעמהב ית,תומה נהישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ כל (ב)

 ןרלק געונהיספכ וחויד על תהלנמה רהחבהלש יתמינפה רהבבק יותמעמש דיפקת להם שיש

 .יהסנהפ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא
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 םיספכהלנמ– ישרבי אחג



 

 

 

    
    

    
    

 

 המימשל תמקפ מגדל
 תכללי השחד הסיפנ קרן

 םנייבי םייכספ תוחודתתמצי
 2021 ברמטבספ 30 םיול

 (םוקרימב לתיב)



               

        

 

  

 
 

       

       

      

       

      

        

         

        

         

        

        
 

 תליכל חדשה סיהפנ קרן- מהלימש תמקפ גדלמ

 וםיל יםיניב יםיכספ תווחדתימצת

 םיניינע ןוכת

2021 ברמפטבס 30 

 מודע

 קריםמבה החשבון אירו של קירהס דוח

 ביניים פיסהכ מצבה על תדוחו תתמצי

 ביניים תאוהוצותסוהכנ תדוחו תתמצי

2 

3 

4 

5 

6 

 ביניים סיהפנה קרןב עהתנו תדוחו תתמצי

 יללכ-1 אורב

 תאיחשבונ תמדיניוה קריעי-2 אורב

 ...................................................................................... סחירים אינםש חוב סינכ-3 אורב

 ................................................................................... קצבה ליקבמל תתחייבויוה-4 אורב

 אריטוקא עון()גיר דףעו-5 אורב

 ולניה מיד-6 אורב

 תלויות תתחייבויוה-7 אורב

................................................................................................................... 

7 ................................................................................... 

8 

8 

9 ........................................................................................ 

10 ........................................................................................................... 

11 ............................................................................................. 
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EY 
Buildinq a better 
workinq world 

ןיקייח ומךס  רירסק את יאגב ררופ וסטק
 א' 144 ןיגב םחנמ דרך KPMG םוינליהמ לגדמ

 609 וארד תא ,17 ארבעהה ובחר
 6492102 יב,אב-תל
 +3972 623 2525.טל

 פקס 2555 562 3 972+ 6100601 יבבא תל
03 684 8000 ey.com 

 לליתכהשחד הנסיפ קרן-המשלימ פתקמ מגדל של לעמיתים מבקריםהןושבחה ואיר של הקירסחוד

 אומב

 לתהומנהן(הקר- הלן)ל ליתכל השחד הנסיפ קרן-המלישמ פתקמ דלמג של רףוהמצ כספיה המידע את ורנקס
 םייבינ כספיה מצבה על יםיתיתמצה וחותהד את ללוהכ מ,בע" מלג ופותקוהנסיפ קרנות פתקמ מגדל ידי על
 תוופקלת הנסיהפ קרןבהוענתהו וצאותהו נסותהכ על יםביני ייםתמציתה וחותהד אתו 2021 ברמטספב 30 יוםל

 עמיד של ההצגול הלעריכ איםחראהההנהלוןווריטקהדיר יך.ארתובאות ומייסתהש שיםחוד השוושל העשת של
 יפסכחוו"די נאותושבחבהקינלת אליישרה סדומה של 14 נאותושבח קןלת אםבהת ואל ייםבינ ופותקלת כספי

 קוחל אםובהת ה(ממונה יותחהנ-ן)להל וןסכחוחוטבי וןההקוש על הממונה יותחלהנ אםבהת ם"ייבינ ופותקלת
 .ח(וקהפי קוח-ן)להל וחומכ וותקנהש קנותוהת 2005-הס"שהת מל(גתוופק) ייםסננפי םותישיר על חוקהפי

 ו.תנקירס על ססתבהבואל יםביני תופוקלת כספי מידע על הנקסמ יעהבלאהי ותנוחריא

 הקירסה יקףה

 כספי מידע של הקירס"- אלרשבי ןובשח ואיר כתשל של (2410) אלישר הקירס קןלת אםבהת ותנקירס את וכנער
 םייבינ ופותקלת כספי מידע של הקירס ".שותהי של מבקרה וןשבחההאור ידי על כתנערה ייםבינ ופותקלת
 הקירס הלינ שוםיומי ם,ייאבונשחהו ייםספהכ ייניםלענ איםחראה שיםאנ עם יקרבע ם,ורימביר בתרכומ

 רתוקבי קנילת םאבהת כתנערה רתוקבי רשאמ רתניכ המידבהקפהיב מתצומצמההינ הקירסם.חריאו ייםטאנלי
 םולייכויהש ייםעותמשהמםייניהענ לכל ודעושני וןחטיבשיגהלולנ רתשאפמהאינ ךלפיכואלישרב בליםוקמ
 ת.קורבי של דעת וותח ויםוחמואנ אין לכך, אםהתב ת.קוריבב היםוזמ יותהל

 הסקנמ

 מכל וך,ער ואינ הנ"ל כספיה שהמידע סבורלולנ רםוגה ברדובנלי מתושלת בא לא ו,תנקירס על ססתבהב
 יותחלהנ אםבהת ת,ואשבונחבהקינלת אליישרה סדומה של 14 נאותושבחקןלת אםבהת ת,ויהותמה ינותחהב
 ח.וקיהפ קוחל אםובהת הממונה

ןיקייח ךמוסררסיק את יאגב ררופ טסוק ,אביב-תל
ןושבח ואירןושבח ואיר 2021 ברמובבנ 14

 ותפיםשמ מבקרים
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 המלישמתקפמלדגמ
 םייניב יפסכה במצה על תווחד תיצמת

 תיללכ השדח היספנ ןרק-

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל
 ורבא

 וטףששורכ
 מניםמזו ושווי מניםמזו

 חובה תתרווי חייבים

 תויסנניפ תוקעשה
 סחירים חוב סינכ
 סחירים אינםש חוב סינכ

 תמניו
 תאחרו תעוקהש

 תוינסניפתוקעשה הכל סך

 ההשקעלן"נדל

 משנה טוחבי סינכ

 םיהנכס כל סך

 תוזכתותריו יםזכא

113,506 122,641 168,404 
18,443 31,899 22,983 

131,949 154,540 191,387 

610,070 581,892 651,180 
83,648 79,503 109,329 3 

265,218 219,788 383,727 
330,715 263,810 358,267 

1,289,651 1,144,993 1,502,503 

1,484 1,426 1,634 

3,344 2,835 6,114 

1,426,428 1,303,794 1,701,638 

12,696 10,774 13,984 

 :תוינויסנפ תויוייבתחה

 הצבקיקבלמ נםישא יםתימלע תויוייבתחה
 טחיםמבו תיםמילע תתחייבויוה
 טחיםמבו אינםש תיםמילע תתחייבויוה

: 
217,319 184,550 407,611 

1,022,974 947,136 1,087,754 

 1,495,365 1,131,686 1,240,293 הצבקיקבלמ נםישא יםתימלעתויוייבתחההכל סך

 : 4 הצבקיקבלמלתויוייבתחה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תתחייבויוה
 םסיונריפנל תתחייבויוה

 הצבקיקבלמלתויוייבתחהה כל סך

115,995 
52,513 

116,713 
43,841 

115,937 
73,194 

168,508 160,554 189,131 

2,916 
2,015 

(522) 
1,302 

3,158 
-

4,931 780 3,158 

1,413,732 1,293,020 1,687,654 

1,426,428 1,303,794 1,701,638 

 : 5 יוארקטאדףוע
 םפיידמוגר מיםמגור הנובע אריטוקא (ןעוגיר) דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא דףעו

 יוארקטאדףועכל סך

 תוינוינסהפ תויוייבתחהה כל סך

 תויוייבתחהה כל סך

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב

 2021 ברמבנוב 14:פייםסהכ תהדוחו אישור ריךאת

 בישרא גיח אורון תמיע עוז רן
 כספים "למנכס למנכ" טוריוןקדירה יו"ר
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 תליכל חדשה סיהפנ קרן- מהלימש תמקפ גדלמ

 םייניב תוצאוהו תונסכה תווחד תיצמת

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל ראוב

 (יםהפסד) תונסהכ

 (715) (986) (776) (220) (4,435) מניםמזו ושווי מניםמזומ

 :תעוקמהש
 סחירים חוב סימנכ
 סחירים אינםש חוב סימנכ

 תמניומ
 תאחרו תעוקמהש
 העקלהש ן"מנדל

13,143 5,837 9,028 3,993 18,824 
1,189 2,100 510 626 2,821 

24,990 11,998 11,583 (10,267) 52,969 

36,206 20,917 6,212 (4,104) 53,908 

54 6 12 24 27 

 תסוההכנ כל סך
 תעוקמהש

 (סדיםהפ)
75,582 40,858 27,345 (9,728) 128,549 

 814 (8) 19 372 609 טונ ,תאחרו (תאוהוצ) תסוהכנ

 תונסהכהכל סך

 תווצאה

 ולניה מיד
 תישירו תאוהוצ
 סיםמתאוהוצ

 תווצאההכל סך

 ( 128,648 (10,722) 26,588 41,010 71,756יםהפסד)

8,251 1,979 2,269 5,908 7,023 6 
1,650 405 559 1,188 1,492 

311 103 192 204 533 

10,212 2,487 3,020 7,300 9,048 

 תווצאהעלתונסהכ דףוע
 119,600 (18,022) 23,568 38,523 61,544 הופקתל (תונסהכ עלתווצאה)

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 תליכל חדשה סיהפנ קרן- מהלימש תמקפ גדלמ

 םייניב היסנפה ןקרב העונת תווחד תיצמת

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 תווטפשתויוייבתחהיוניכב יםהנכס סך
 1,413,732 1,196,971 1,612,077 1,211,790 1,196,971 הופקתהתילתחל

 :יםבולקת
 וליםמג מימד וליםקבת
 הקליס מימד וליםקבת

 מימד וליםקבתב משנה טחימב של קםחל
 םלימוג

 המשנ טחימב של תלוממע תסוהכנ

224,699 
58 

58,101 
1 

71,239 
2 

165,525 
55 

205,463 
79 

(5,439) 
1,899 

(1,631) 
-

(2,597) 
814 

(3,643) 
-

(6,722) 
1,695 

 ונט ,יםבולקתה כל סך 200,515 161,937 69,458 56,471 221,217

 :יםמושלת
יםמייקהצבקיקבלמל יםמושלת

 קנהזתסייפנ מילותש
 איריםשתסייפנ מילותש

: 
8,442 2,098 2,131 6,363 6,339 

149 29 27 85 86 

 6,425 6,448 2,158 2,127 8,591 םימייקהצבקיקבלמל יםמושלת כל סך

םיסיונרנפל יםמושלת
 קנהזתסייפנ מילותש
 תנכו תסייפנ מילותש

: 
2,597 652 993 1,806 2,805 

27 7 71 28 563 
 איריםשתסייפנ מילותש

 םיונרינספל יםמושלת כל סך

 תונויפד

 יםמולשתב הנשמ יחמבט של קםחל
 תויוייבתחהב יונישוב

55 17 67 31 205 

2,679 676 1,131 1,865 3,573 

10,517 3,302 3,853 7,905 8,773 

(1,815) (790) (654) (1,278) (3,336) 

 15,435 14,940 6,488 5,315 19,972 ונט ,יםמושלתה כל סך

 ןקרלהצביר תוברהע
 טוחביתברומח תברוהע
 תחדשו סיהפנ תקרנומתברוהע
 גמל תפוקומתברוהע

 ןקרלהצביר תוברהע כל סך

 ןקרהמהצביר תוברהע
 טוחביתברולחתברוהע
 תחדשו סיהפנ תקרנולתברוהע
 למגתפוקולתברוהע

 ןקרהמהצביר תוברהע כל סך

15,643 
12,520 

3,582 

31,745 

5,653 
2,795 
1,794 

10,242 

8,743 
5,013 

256 

14,012 

8,230 
8,432 
2,302 

18,964 

24,451 
18,794 

326 

43,571 

6,102 
50,556 
21,115 

1,450 
14,696 

2,545 

1,352 
19,241 

4,380 

4,245 
32,426 
15,219 

3,575 
56,433 
14,321 

77,773 18,691 24,973 51,890 74,329 

(46,028) (8,449) (10,961) (32,926) (30,758) 

61,544 38,523 23,568 (18,022) 119,600 

1,413,732 1,293,020 1,687,654 1,293,020 1,687,654 

 ונט ,הצביר תוברהע

 תאוהוצ) פהקותלתאוהוצ על תסוהכנ דףעו
 תאוהוצותסוהכנ מדוח ברועמ(תסוהכנ על

 תווטפשתויוייבתחהיוניכב יםהנכס סך
 הופקתה וףלס

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 תיללכ השדח היספנ ןרק- המלישמ תקפמ לדגמ
2021  ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 כללי-1 ורבא

 תוחומדהתושיה .א

 םלי)כל סההכנ מס תקנותב תהדרגכה תליכל חדשה סיהפנ קרן הינה "(קרן"ה-לןלה) מהלימש תמקפ גדלמ
 ת"רשו- לןלה) סכוןוח טוחבי ההון קשו תרשו ידי על תאושרמו,1964- תשכ"דה ל(,מגתפוקו וללניהו אישורל

- לןלה)מע"ב גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ גדלמייד על תהלמנו קרןה נסה.הכ מס תונציבו "(ההון קשו
 םסוייכי קהענימ קרןה.איםמעצו כיריםש בדיםעו בה טחיםמבו,2004 תבשנ מהקהו קרןה (.המנהלת" ברה"הח

 בוטחים.ממה גביםהנ וליםמג מילד מורהתב זקנה, ילגב סיהפנל ופרישה בודהע כושר ןבדאו ת,נכו ת,מוו קרימל

 תהמנהל הברהח .ב

 .(ל""מגד-לןה)למע"ב טוחלבי רהחב גדלמשל אהמל טהליובש תלועבב הינה תהלמנה ברההח
 טוחבבי קסולע, 1981-אתשמ"ה טוחבי קיסע על חקופיהקלחו אםתבה בטח,מ רשיון תהלמנה ברההח בידי

 רשמאפ סכון,וח טוחבי ההון קשו תמרשו קבלתשנ קצבהל תממשל גמל תופק אישור עם ביחד- זה רשיון פנסיוני.
 תאולהור אםתבה רדיםנפ םפייסכתבדוחו גיםמוצ תלמנהה רההחב תונינ משלימה.ה סיהפנה קרן את ילפעהל לה

 כסיה.ונ קרןה לבין סיהונכ תהלמנה ברההח בין אהמל רדההפ תמייק ההון. קשו תרשו
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 תיללכ השדח היספנ ןרק- המלישמ תקפמ לדגמ
2021  ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 (המשך)ליכל-1ורבא

 חויטבימסלול .ג

 :ןהלכדל טוחבי לילוסמ מיםקיי קרןב
 (.2018 ביוני 1 מיום חלה מחדלהתרירב ולמסל)ססיהב ולמסל(1
 .איריםש תסיפנ או/ו תנכו תסיפנ בשיעור תאישי בחירה- אישי ולמסל(2
 .איריםלש סויכי אלל-תונכו קנהז ולמסל(3
 .תלנכו סויכי אלל- איריםוש קנהז ולמסל(4
 איריםושתלנכו סוייםכיאלל בדבל קנהזתסייפנלולמסל- סודיולמסל(5

(.2018 אימב31םליו עד מחדלהתרירבולמסל)
.איריםהש תרלי סויכי אלל- נ סויוכי סודי ולמסל(6 בחר להורה
.איריםהש תרלי סויכי אללותלנכו סויכי אלל- ב סויוכי קנהז ולמסל(7 חר נ להורה
 .איריםוש תנכו תסייפנל רבייםמי סוייםכי- איריםוש תנכו טהמו ולמסל(8
תלומוגב עם לבן סוייוכ איריםוש תנכו תקצבל סויכי-תלומוגב עם נ ולמסל(9  .בחרנבחר בן

 הקעשהימסלול .ד

 :לןלה טמפורכ עהקהש לילוסמ מיםקיי קרןב
 טונ םיסנכ תרתי
 2021 רספטמבב 30 םיול

 ח"שיפאל לולסהמ שם
יללכ 872,477 ולמסל )1 

ההלכ 6,198 ולמסל )2 
תמניו 56,414 ולמסל )3 

קצר טווח ליקש 2,161 ולמסל )4 
ח"אג 5,484 ולמסל )5 
קהמח 005500 מדד 5,809 )6 

הטמו 50 לבני 370,229 ולמסל )7 
60 עד 50 לבני 115,935 ולמסל )8 
העלמו 60 לבני 66,532 ולמסל )9 

 :הינם קצבה ליקבמל עהקההש לילוסמ

 115,695 מיםיקי קצבה ליקבמל ליכל ולמסל(9
 70,720(1) קצבה ליקבמל ליכל ולמסל(10
-(1) קצבה ליקבמל הלכה ולמסל(11

1,687,654 

 תוא"הור יהספנ זרוחו(2017-3-1) ה"חדש קרן וללניה תאו"הור סיהפנ זרחו תהנחיול אםתבה חותנפ לוא וליםמסל(1)
 1 מיום חלה קצבה קבלל םתאוזכש קצבה ליקבמל עדיםמיו והינם (,2017-3-3) דשות"ח סיהפנ תקרנול פיסכ דיווח

 .סיונרים"פנ"- ארייםטוקאהתבדוחוו יםפיסהכ תבדוחו תאקרנ זו קצבה ליקבמתקבוצ.2018 אר,בינו

 יתנאבוחשה ותינימדהרייקע-2 ורבא

 םאתבה ההון, קשו תרשו על ממונההתאולהור אםתבה עוקבנ אשר וח,והדיו תאוהחשבונ ליכל פיל רוכיםע פייםסהכ תהדוחו
 סההכנ מס תקנותל אםתבה וחו,מכ קנותשהו תקנותוה 2005- "הסתשהל(מגתפוקו) סייםננפי תיםשירו על קוחפיהקלחו

 קושתרשו זריבחו עהקבשנ יווחהד תתכונמלםאתובה ת(קנותה-ןהלל)1964-תשכ"דה ל(,מגתפוקו ולהלניו אישורל ללים)כ
 .ןההו
 מותייסשה חודשים שהלווש עהשת של פהקותול 2021 ברמטבספ 30 ליום תתתומצמתתכונמב רכונע להא פייםסכתדוחו

 31 וםלי קרןה של תייםהשנ פייםסהכ תלדוחו קשרבה להאתובדוח עייןל יש יניים(.ב פייםסכתדוחו-לןלה) ריךאת תואוב
 קריעי.(תייםהשנ פייםסהכ תהדוחו-ןהל)ל ליהםא לוונ אשר םאוריולב ריךאת תואוב מהתייסשה נהולש 2020 ברמבדצ

 תייםהשנ תבדוחו מםליישו קביע פןאוב זהים להא ביניים תבדוחו מויוש אשר החישוב תטוושי תאיהחשבונ תמדיניוה
 .אחרוניםה
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 תיללכ השדח היספנ ןרק- המלישמתקפמלדגמ
 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  יםירסחםאינשובחסינכ 3

 לילכל תפופוכתעוקההש סחירים. אינם קםחלו סחירים קםחל אשרכ שונים עהקהש קיפיאב סיהכנ את עהקימש קרןה
 ,סדיים(מו יםופג על חליםה עהקהש לי)כל ל(מגתפוקו ים(סיפיננ תיםשירו על קוחפיהתקנותב עוקבנ אשר עהקההש

 . 2012תשע"ב

 :כבהר
 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 מרהלה תתנוני אינןש תקונצרניו חוב תאגרו
 םאחרילתאולווה

 יםריסח נםיאש ובחינכס כל סך

14,518 14,609 19,570 

69,130 64,894 89,759 

83,648 79,503 109,329 

- ורבא  הקצב קבלילמ ותחייבויתה 4

 םימייקהצבקיקבלמלתויוייבתחה .א

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 םימייקהצבקיקבלמלתויוייבתחה כל סך

 םירנוינסלפ תויוייבתחה .ב

112,463 113,316 112,660 
2,375 2,233 2,419 
1,157 1,164 858 

115,995 116,713 115,937 

 רבמצדב 31 םיול רבמטפסב 30 םיול

2020 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה

)RNBI( 

47,505 39,729 62,850 
1,833 35 3,488 

780 518 3,365 

1,702 2,485 2,423 
 דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה

161 637 768 )RNBI( 
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 םסיונריפנל תודהע

 יםרנויסנלפ תויוייבתחה כל סך

- - 114 
532 437 186 

52,513 43,841 73,194 

 מים.קיי צבהקי ליקבמל %0.50-ו סיונריםנלפ %0.47 הינו תתחייבוהה שובבחי ונחשה ולהניה מיד שיעור
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 תיללכ השדח היספנ ןרק- המלישמתקפמלדגמ
 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  ריואקטאון(רע)גי דףעו 5

 :כבההר .א

 םיוב המיתיסהש הלשנ

 רבמצדב 31 2020

 רקמבו

 םוזיחא

 םובי המייתסהש םחודשי הוששל של הפקותל

 סרמב וניבי רבמטפסב 30 2021 30 2021 31 2021

 רקמבו תיבל

 םוזיחא םוזיחא םוזיחא ח"ש פיאל

 :יוגרפמד דףוע
 טוחבי לילוסמב טחיםמבו בורע פידמוגר דףעו
 ןקרהתימיע לכל פידמוגר דףעו

 פידמוגר דףעו כל סך

1.60% 0.16% 0.23% 0.35% 1,424 

0.09% 0.01% 0.01% 0.10% 1,734 

0.32% 0.04% 0.06% 0.19% 3,158 

 תיוריב הואשתימורגמ בעונה (ןורעיג) דףעו
 :הצבקיקבלמל
 מיםקיי קצבה ליקבמ
 םסיונריפנ

 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא דףעו

 יוארקטאדףועכל סך

1.56% 0.43% 0.11% 0.00% -

(2.33%) 0.33% - (0.00%) -

-

3,158 
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 תיללכ השדח היספנ ןרק- המלישמתקפמלדגמ
 2021 ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

- ורבא  להוני מיד 6

 :כבהרה.א

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 ח"ש פיאל

 יקבלמ נםיאש יםתיממע הולינימד
 הצבק
 םלימוגמיד תוךמ נגבושולניה מיד
 סיםהנכ סך תוךמ נגבוש ולניה מיד

 הצביקיקבלממ הולינימד
 סיםהנכ סך תוךמ נגבוש ולניה מיד

 הולינימדתווצאה כל סך

 :הולינימדיורשיע .ב

1,668 376 525 1,229 1,557 

5,804 1,410 1,541 4,110 4,837 

779 193 203 569 629 

8,251 1,979 2,269 5,908 7,023 

 המיתיסהשהלשנ םחודשי הוששל של הפקותל םחודשי העתש של הפקותל
 רבמצדב 31 םיוב רבמטפסב 30 םיוב המיתיסהש רבמטפסב 30 םיובהמיתיסהש

2020 2020 2021 2020 2021 

 רקמבו רקמבו תיבל

 םוזיחא
 יקבלמ נםיאש יםתיממע הולינימד
 הצבק

 :םיולמגימד וךתמוגבנש הולינימד
 תהלנמה ברהשהח ולניה מיד שיעור

 הדין תאוהור פי על תלגבו תאירש

 ברההח תהשגב צעמומולניה מיד שיעור
 לועבפ תהלמנה

4.00 

0.74 

4.00 

0.65 

4.00 

0.74 

4.00 

0.74 

4.00 

0.76 

1.05 

0.53 

1.05 

0.51 

1.05 

0.47 

1.05 

0.53 

1.05 

0.48 

0.60 

0.49 

0.60 

0.49 

0.60 

0.49 

0.60 

0.49 

0.60 

0.49 

 :יםנכס מסך וגבנש הולינימד
 תהלמנה רהשהחב תישנ ולניה מיד שיעור

 הדין תאוהור פי על תלגבו תאירש

 (תישנ שובבחי) צעמומולניה מיד שיעור
 לועבפ תהלמנה ברההח תהשגב

 :הצבקיקבלממ הולינימד
 ברהשהח סיםמנכ תישנ ולניה מיד שיעור

 תאוהור פי על תלגבו תאירש תהלמנה
 הדין

 בחישוב) צעמומ סיםמנכ ולניה מיד שיעור
 לועבפ תהלמנה ברההח תהשגב (תישנ
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 תיללכ השדח היספנ ןרק- המלישמ תקפמ לדגמ
2021  ברמטפסב 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב

 ותויתל ותבויחייהת-7 ורבא

וטשפור תסיבובנ ת,הלמנה ברההח על תתחייבוה יליםטמ פיו, על קנותשהו תקנותו-1958 חי"תש כר,הש תגנה קחו  .א
 .רןקל כספים תברהע ידי על מועדםב קוולס לא אשר לעובדיהם, בידיםמע של תחובו גיןב ק,בחו
 תר,הי בין תאוז א,בנוש יםבידהמע תמחוייבו עצםל גם ומכ גור,פיבש מיםסכוה גובהל קשורה בכל תאוווד אי תמקיי

 תברהע ביד,מע-בדעו סייח תקסהפ :גון)כ קרןל כספים תרהעב איל תסיבוה של תהלמנה ברההח של עהידי סרחו בשל
 .צ"ב(וכיו תאחר קרןל כספים

 תאישי תקפמ גדלמב תלומנוה משלימה( תמקפ גדלמו תאישי תמקפ גדלמ) תהחדשו סיהנהפ תקרנול קיםסיהמע תחובו
 .משלימה( תמקפל ת,מיופע חד אינןש ת,דוקהפה רוב גם תלופוצמ מנהמ)

תעותבי תמדועו לה,שבניהו מהלימש תמקפ גדלמ או/ו תאישי תמקפ גדלמ סיהפנה קרן או/ו תהלמנה ברההח כנגד  .ב
 עוביצ איל עגנוב תקלומחל תעוגהנו הפנסיה, קרן כנגד או/ו הברהח נגדכ או/ו קיהםסיעמ נגדכ תיםמיע "יע וגששהו

 . קנה/זתנכו תסייפנ איבנוש תעותבי סיהפנה קרן כנגד תמדועו כן, מוכ פים.סכ תמשיכ או/ו קסימע ידי על תהפרשו

-על תניםהני תיםהשירו של תםכבומורמ תר,הי בין ת,הנובע מתה,לכ או/ו ריכההעל תןני לא אשר תליכל פהחשי תמקיי  .ג
 עמיד פערי בקע תאחרוו תפרשנו תענוטל טנציאלפו תר,הי בין בחובה, תפנצו לוא דריםסה תכבורמו מיתיה.לע קרןה ידי
 ימתחוב טויבי לידי אהב זו פהיחש טורים.ולגור סחרייםמ איםתנ של רוכהא לשורה תעוגהנו תיםמיהע לבין קרןה בין

 מיוחדב בוהה,ג תכבומורוב מושךמ חיים אורחב פייניםאומ תםבהיו קרןה תעלפו בהם טווח רוךא ניסיופנה סכוןהחי
 תקדוהפ מילותש איבנוש תרבול סוי,מיה תחוםב והן ריםהמוצ ולניה וםתחב הן השונים תייםקתחיה דריםסהה אורל

 ושל תקדוהפה מילותש ת,מיהע של יתקסוהתע ומדמע ת,ועקההש ולניה ושיוכם, צולםפי ,תיםמיוע קיםסימע ידי על
 תקסיבפ תרבול הדין, תמוגמוב ציהולגבר ת,מדיניוב וייםשינ םתרחשימ הםב שנים פני על הליםומנ לוא מוצרים ועוד.

 תכבומור דיר.ת פןאוב תמואתוה ינוייםש תברועוה תמיכוניו תרכומע ידי על מיםמיוש לוא ינוייםש ט.המשפ תיב
 מוראל חדשה תפרשנו תבלקב ת.ברגמו תליעותפ פהחשי תיוצר שנים, של רב ספרמ לגבי וייםהשינ תחלוה לוא ינוייםש
 את אשמר תפוצל תןני לא בר.הע תלועיפ יןגב תלקוחו צויפיל תדרישוב פהיחש המלוג ח,וטו רוכיא סיוניםפנ מוצריםב

 גנוןמנה תעואמצב תר,הי ןבי ת,לוועמה תאחרוו לוא תנומטע תהנובע פההחשי ואת זה תחוםב לוועשי תענוטה גיסו
 .תגיוייצו תענותוב קבחו ועקבה הדיוני

 תמולכי תןני אשל טיהרנאינ סיכון בו קיים אשרו ת,סיבוונ טיםפר תירע הינו וניסיפנה סכוןהח תחוםכן, מוכ
 ראשו בלקוח, טניפר וליפט תמסגרב והן מובנים בודהע בתהליכי הן אנוש, תעוט או תמיכוני תעוט של תתרחשולה

 ףקלהי סביח והן ריםמק או תלקוחו של רב ספרמל להתחוה קףלהי סביח הן קףהי תרחבו תאווצת להן תלהיו תלולוע
 פעריםל אםתבה תיםמיהע תזכויו טיובב טףשו פןאוב תפלטמ תהלמנה ברההח דד.בו קוחלל סבהתייח טיהרלבנ פיסהכ

 .תלע תמע גליםתמה

 על ממונהל תלונות תרבול ,תלונות תלע תמע תגשומו תהלמנה ברההח שכנגד מכך תהנובע תליכל פהחשי תמקיי סף,בנו
 תלוופטמ להא תלונות הדין. או/ו סיהפנה תקרנו קנונית פי על תיםמיע תלזכויו סביח וןסכוח טוחבי ההון, קשו תרשו

 עה,כרה בהן תנהשני וככל אם לו,א תלונותב ממונהה תעורהכ ת.הלמנה ברהבח בורהצי תלונות אגף ידי-על טףשו פןאוב
 תמיהעש סיכוןמה ועלגר לימב תים,מיע תקבוצל סביח תורוחבי תעוכרכה תר,יו אף תונואחרה ובשנים תים,עיל תתנוני
 .תגיייצו ענהתוב תמסגרב גם תיוענוט תלוהעל בחרי

ןעייל יש להובניה הגמל תופקוו סיהפנה תקרנו ת,הלמנה ברההח נגד גשושהו תלויות תותחייבויה אבנוש סףנו מידעל  .ד
 .תהלמנה ברההח של פייםסהכ תלדוחו 6 אורבב
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 רואקטא צהרתה

יהנספהןקר של יוארקטאןווחשב ןידךולער "מבע לגמ תוופוק יהסנפ ותנקר פתמק גדלמידיי  על נתבקשת
. 30/09/2021 וםיל ה"ימלמש פתקמ גדל"מ

 לי ןיא. 2019 ילאפר ודשחמ החל נהוממ וארכאקטו 2006 נתשמ החל לתנההמ רהחבב וארכאקט ובדע אני
 רן.הק של לתנההמ רהחבל או ןקרל חרתא קהיז ערך, ותריינקוחב הגדרתםכ יי,וברלק או

 :יכ מאשרו ירהמצ אני

י חתםנו רךנע בזאת ורףמצהירואקטהא ןווחשב ןיהד.1 די. על

 לה:לא התאםב רךנעירואקטהא ןווחשב ןיהד.2

.1964- כ"דהתש מל(ג ותופק ולהינול וראישל לים)כל הנסהכ מס ותנתק תווראה.א

 תואמתןוחשבוןידה יסשבבס ותחנהה ערכתמ זה, ללובכ ון,הה וקש על נהוהממ ותוראה.ב
 .ייםארואקט ניםמאז תיכלער ןוהה וקשעל נהומהמ ותאורלה

 .ןהקר ןונתק .ג

 וח.הד ועדלמ וקפםתכ הכלו

 :יעתד ותוח.3

 ותחודביספהכ המצב על וחלד התאםב מיםורש ון,וחשב ןיבד יםניוהמצ רו,שנצב סיםנכה.א
 .נזכרה ועדמלןרהק של ייםספהכ

 סיכבס משיםהמש להאןוכ א., יףסעב טיםרומפה להלא עברמ ון,וחשב ןידשב ניםותנה יתר .ב
 ןרהק של לתהנהמ רהחבה לתנההייד- על לי ואומצה ון,בוחש ןישבד ותכהערול ביםוחישל

 ןיהד תיכלער פקתמס רהובצ וננע ניםונתו דעימתקבללייתובקש כל .ייד על הנדרששתנובמתכ
 ןיתניוכ ניםותנה ותריסב דברביעתד את ויחנהש ותקיבד וערכנולנתקבש ניםונתלו ון,וחשב

 .ןובוחש ןידה יכתרע ורךלצ פקתסמ רהוצב יהםעל הסתמךל

 ותבלר נים,ונתה של ותםריסב יקתבד על ותססומב ניםונתה ותלמשל באשר ונעשש ותיקהבד .ג
 ות.ודמק ותופקתינונתלו וחהד חסיימת יהאל פהוקהת ינונתל ואתםושהייד-על ותערכנה ותיקבד

 ותייטתש או תויבעק ותהשמט או םיוקיד-אי ותללג תווליכ ןניא תיםיעלולאתויקדב כן, על אשר
 ותםגלל רהיסב ותראפש אין אשר זה וגמס ותיראפש ותטהשמ או קיםויד-ילא ותיראחה נים.ונתב
בד. ב הקר של לתנהמה רהחבה לתהנה של יאה  לן

 ןווחשב ןיבד פיםקמשת שהם יכפ יתוארטהאק כהרהעוה ביםוחישה תי,ערכהויעתייד יטבמילפ .ד
 ןהקר של ותיויביחהתה יקףה את ון,וחשב ןידבוורטפש ותחנלה התאםב גים,ייצמ בזאת, ורףהמצ
 על הנומהמ ותאורה ואת תויטנוולהר ןיהד תוראוה את םיואמתו, 30/09/2021 םויל יהנכס ואת

 .ןוהה וקש

 סייו ייתא הנוממ ואראקט 2021 ובמברנ
 הימחת רואהאקט שם דיפקת ךיתאר
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 ירואקטאזןמא

 וםיל
31/12/2020 

 וםיל
30/06/2021 

 וםיל
וריאב 30/09/2021 'ח ילפבא  'ש

 יהכספ צבמה על וחהד ילפ יםנכס סך 1,701,638 1,623,572 1,426,428

 תזכו תתרווי איםזכ

 :תוינויסנפ תויוייבתחה

 :הצבק יקבלמ נםישא יםתימלע תויוייבתחה

12,696 11,495 13,984 

 טחיםמבו תיםמילע תתחייבויוה 407,611 359,849 217,319
 טחיםמבו אינםש תיםמילע תתחייבויוה 1,087,754 1,068,020 1,022,974
 הצבק יקבלמ נםישא יםתימלע תויוייבתחהה כל סך 1,495,365 1,427,869 1,240,293

 :הצבק יקבלמל תויוייבתחה
א3 115,937 115,003 115,995  מיםקיי קצבה ליקבמל תתחייבויוה
ב3 73,194 68,101 52,513  םסיונריפנל תתחייבויוה

 הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך 189,131 183,104 168,508

 :יוארטקא ן(ורעי)ג דףוע
א4 3,158 977 2,916  םפיידמוגר מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
2,015 127 - ב4  תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
4,931 1,104 3,158  יוארקטא (ןורעי)ג דףוע כל סך

 תוינוינסהפ תויוייבתחהה כל סך

 תויוייבתחהה כל סך

1,413,732 1,612,077 1,687,654 

1,426,428 1,623,572 1,701,638 

 ילתהבו ליםיפעה תיםיעמהןיבג וחהד ועדלמ רהיהצב כוםס– קצבה לימקב נםאיש תיםעמיל חייבותהת
 .ליםיפע

 . 31/12/2017-ל דוע 1/1/2004 חרלא החלה הלקצב ותםאשזכ בהקצ יקבלמ – ימיםקי קצבה לימקב
. 1/1/2018 חראל לההח בהלקצ ותםשזכא בהקצ יקבלמ – נריםפנסיו

 זקףנ או לקוחםטר וחהד ךילתאר ןוכנשןוחראהןועהרב ןיגבןוירעג או ודףע– ריאקטוא (ון)גירע ודףע
 חיםטומב םייתמלע ןורבע כל קולמח חיםוטמב תיםיעמ תתומתמ או תונכמעובנה(ןועיר)גףודע רן.הק יתיעמל

 ייםגרפודמ םיורמגמעובנה ון(ירעג) ודףערשא ירים.שאל או תונכליחויטביויסכםיללוהכ וחטיהב ילוסלבמ
 ןרבק בההקצ יקבללמ זקףנ יתיברו אהותש יורממג בעונה ון(רעי)ג ודףועןורבע כל ןרהק ייתעמ ללכל לקומח
 .נהבש פעם עלובפ קולחומןורבע כל
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 צבהק למקבלי יותהתחייבו רוטפי.3

 יללכלבמסלו ימיםקי בהקצ לימקבל חייבותהת א:

 וםיל
31/12/2020 

 וםיל
30/06/2021 

 וםיל
'ח ילפא 30/09/2021  'ש

112,463 

-

2,375 
-

-

-

-

1,157 

115,995 

111,512 

-

2,351 
-

-

-

-

1,140 

115,003 

112,660 

-

2,419 
-

-

-

-

858 

115,937 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 (RNBI) דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 (RNBI) דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 יםמייק הצבק יקבלמל תויוייבתחהה כל סך

 םפיידמוגר מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

58 

842 

9 

127 

116 

-

5,117 4,894 4,877 
 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

 בבחישו ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור 0.50% 0.50% 0.50%

 יללכ מסלולב נריםפנסיו ורעב חייבויותהת ב:

 וםיל
31/12/2020 

 וםיל
30/06/2021 

 וםיל
'ח ילפא 30/09/2021  'ש

47,505 

1,833 

780 

1,702 
161 

-

-

532 

52,513 

58,731 

3,097 

2,658 

2,293 
770 

-

-

552 

68,101 

62,850 

3,488 

3,365 

2,423 
768 

114 

-

186 

73,194 

 קנהז איריוש קנהלז תתחייבויוה
 םלנכי תתחייבויוה
 טחמבו אירילש תתחייבויוה
 (RNBI) דווחו טרםו קרוש תנכו עיאירו גיןב תעותבי בורע תתחייבויוה
 (RNBI) דווחו טרםו קרוש טחמבו אירילש תעותבי בורע תתחייבויוה
 תנכו עיאירו גיןב תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 חטמבו אירילש תלויות תעותבי בורע תתחייבויוה
 םסיונריפנל תודהע

 םירנויסנלפ תויוייבתחהה כל סך

 םפיידמוגר מיםמגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו
 תריביו אהתשו מימגור הנובע אריטוקא ן(עו)גיר דףעו

27 

1,173 

6 

-

75 

-

2,529 3,103 3,407 
 וליםהכל תהלמנ ברהלח דייםתיע ולהניה מיד של נוכחי ערך
 תתחייבויובה

 בבחישו ולשכל תהלמנה ברהלח תידיעה צעמומה ולהניה מיד שיעור 0.46% 0.47% 0.47%

 נהקז ותקצבא יקבלמ של ריםיאשןיגוב נהזק ותקצבא ןיגב ותיויביתחה– נהזק ריאיוש נהקלז חייבויותהת
 נה.זק ותקצבא יקבלמשל ייםליאוטנצפ ריםיאשןיבגןוכופטרנש

 .ליםיפע לא תיםיעמ של מים(ויתו וגזינב) ריםילשא תוקצבא ןיבג ותיויביתחה– חוטמב ירישאל חייבויותהת
 וחווד טרם אך וירעשא תויעבת ןיבג ותיובייתחה –(IBNR) וחווד וטרם רושק תביעות ורעב חייבויותהת

 .וחהד יךרלתא עד רהחבל
 טרם אך וחדהךילתאר עד החברלוחוודש ותעיתב ןיבג תויויביתחה– תלויות תביעות ורעב חייבויותהת

 רו.גסנ לאו עברבולמושש ותיעבתןיבג תויויביחהתווושרא
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 ירואקטא ן(וערי)ג ףדעו.4

 :וגרפידמ (וןע)גיר ודףלע הגורמים וטפיר .א

 וח:יטב ליבמסלו חיםוטלמב גרפידמו (ון)גירע ודףבע התנועה
 הנשל

 מייתהסש
 וםיב ה

 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

31/12/20 
20 

31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  יפאל
 חש"

0.91% 0.18% 0.12% 0.22% 880  טחיםמבו – תמוו קרימ א.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  איריםוש קנהז תסייפנ – תמוו קרימ ב.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  נכים – תמוו קרימ ג.
 תלנכו אהיצי ד. 2,031 0.50% 0.44% 0.31% 1.67%
 תמנכו חזרה ה. (262) 0.06%- 0.03%- 0.04%- 0.00%

 משנה טוחבי ו. (1,348) 0.33%- 0.30%- 0.18%- 0.91%-
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  השנה מהלךב תפרישו ז.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  תהנחוו תטובשי ינוייםש ח.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  קרןה קנוןתב ינוייםש ט.

-0.07% -0.10% 0.01% 0.03% 123  אחרים מיםגור י.

1.60% 0.16% 0.23% 0.35% 1,424 
 יםמורהגמ בעונה ן(ורעי)ג דףוע ה"כס

 יללע יםורטהמפ

 הנשל
 מייתהסש

 וםיב ה
 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

31/12/20 
20 

31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  יפאל
 חש"

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  טחיםמבו – תמוו קרימ א.
0.02% -0.02% -0.01% 0.02% 345  איריםוש קנהז תסייפנ – תמוו קרימ ב.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  נכים – תמוו קרימ ג.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  תלנכו אהיצי ד.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  תמנכו חזרה ה.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  משנה טוחבי ו.

-0.01% 0.00% 0.00% 0.00% -  השנה מהלךב תפרישו ז.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  תהנחוו תטובשי ינוייםש ח.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -  קרןה קנוןתב ינוייםש ט.
 אחרים מיםגור י. 1,389 0.08% 0.01% 0.03% 0.08%

0.09% 0.01% 0.01% 0.10% 1,734 
 יםמורהגמ בעונה ן(ורעי)ג דףוע ה"כס

 יללע יםורטהמפ

 ן:הקר תיעמי לכל גרפידמו (ון)גירע ודףבע התנועה
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 ודה:בעת והתנועה קצבה לילמקב יתוריב אהתשו רמימגו ובעהנ (ון)גירע ודףע בדבר וטפיר .ב

 :ליכל לולבמס ימיםקי קצבה לימקב(1
 הנשל

 מייתהסש
 וםיב ה

 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל
ן(ורעיהג ףודהע  יםמהגורמ גרםנש )

 יפאלב ,וחויהד תופקתב יםורטהמפ
 ש"ח

31/12/20 
20 

31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  יפאל
 חש"

 תילתחל מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע 1,140 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 פהקותה

-0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 3  םאחרי מיםגור גיןב שינוי

3.02% 0.42% 1.00% 2.13% 2,458 

 תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 רעושי

 לךמהב פויההצ סיםהנכ תאתשו
 פהקותה

-1.80% 0.00% -0.90% -2.38% (2,743) 

 יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו
 תריבי

 פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון
1.56% 0.43% 0.11% 0.00% 0  קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי
1.00% 1.00% 1.00% 0.74% 858  סוףל מיםקיי קצבה ליקבמל תודהע

 פהקותה
1.62% 0.46% 0.12% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 :ליכל מסלולב נריםפנסיו(2
 הנשל
 ייתהסש

 םויב מה
 וםיב המייתהסש יםשודח 3 של הופקתל

ן(ורעיהג ףודהע  יםמהגורמ גרםנש )
 יפאלב ,וחויהד תופקתב יםורטהמפ

 ש"ח
31/12/20 

20 
31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

יםזואח יםזואח יםזואח םיזואח  ש"ח יפאל
1.00% 1.00% 1.00% 0.82% 552  פהקותה תילחתל סיונריםפנל תודהע

-0.62% 0.01% 0.02% 0.01% 9  םאחרי מיםגור גיןב שינוי

-1.59% 0.32% -0.14% -0.54% (392) 

 תהנחמ סטייה גיןב עון()גיר דףעו
 רעושי

 לךמהב פויההצ סיםהנכ תאתשו
 פהקותה

0.00% 0.10% 0.06% 0.02% 17 

 יעוריבש ינוייםש גיןב עון()גיר דףעו
 תריבי

 פהקותה סוףל תתחייבוהה של להיוון
 קהלולח מיועד עון()גיר דףעו בניכוי (0) 0.00% 0.00% 0.33% 2.33%-
1.00% 1.00% 0.82% 0.25% 186  פהקותה סוףל סיונריםפנל תודהע

-2.12% 0.35% 0.00% 0.00%  הקוחלה עדומל ן(ורעי)ג דףוע

 הייסט או ןוויהה יתיבבר םייונימש הוצאכת ותקצבא יקבלמל ודףע או ןורעגתועקבב ותאהקצב ןועדכ
 וח.ויהד דועלמ קבתוהע נההש של ילראפ ודשמח רק עשהיי אהותש חתנמה
 .ישהפרה ועדמל התאםב נהתיש עלובפ לקויחש יתביור אהותש יורממג ובענש ון(ירעג) ודףהע וזאח
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 טייםסטטיס נספחים

 :רןהק יתיעמ ודותא מידע

ה"כס הקבנ זכר  30/09/2021 וםיל יםתימע מספר

9,492 

37,370 

46,862 

3,096 

14,321 

17,417 

6,396 

23,049 

29,445 

 :קצבה ליקבמ אינםש תיםמיע
 טחיםמבו

 טחיםמבו אינםש
 :קצבה ליקבמ אינםש תיםמיע סה"כ

575 

63 

7 

645 

246 

45 

2 

293 

329 

18 

5 

352 

 קנהז איריוש קנהז
 איריםש

 תנכו

 :קצבה ליקבמ

 םסיונריפנ

 םסיונריפנ סה"כ

659 

21 

-

680 

335 

9 

-

344 

324 

12 

-

336 

 קנהז איריוש קנהז
 איריםש

 תנכו

 מיםקיי קצבה ליקבמ

 מיםקיי קצבה ליקבמ סה"כ

 ןקרה יתימע ה"כס 30,133 18,054 48,187
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(certification) צהרהה

 כי: ירמצה ,ןוורא יתמע י,נא

 םייתהסשןורבעל ה"(יסנהפ ן"קר לן:לה) יםעצמאל יהנספןרק מהוזי של ינועהרב וחהד את יסקרת.1
 .ח"(וד"ה לן:ה)ל 2021 פטמברסב 30 וםיב

 לש מצג וב חסר לאותיותהמהובדע של ןונכ לא מצג לכלולכונניאחוהד תי,עייד על התבססב.2
 וייה לא גים,מצ ותםאוללכנןבה ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץנחה יתותהמ דהובע
 וח.דה בוסהמכ פהוקלת חסייתבה יםטעמ

 ןפובא פיםמשק וחדב ולכלה חראיספכ ידעומ ייםנורבעה ייםספהכ ותחוהד תי,יעדי על התבססב.3
יהנסהפ ןקר לש לעהפ תווצאת ואת יפהכס בהמצ את ות,יתומההתוניבחה מכל ות,נא  תא ןכוות י

 .וחדב סיםוכהמ ותפוקלתו דיםעומלהיסנהפ ןבקר הוענהתו תיםיעמה ותיוכים בזיוניהש

 םיהלנו ותבקר של ומםילקו יעתםבלק איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתנההמ החברב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;יהנספהןרק של יפח כסוויל דע יתמינפההלבקרויוליגי ל ה גב
 לה,כא ליםהנו ותרבק של ונחוקיפ חתת יעתםלקב ונגרמ וא לה,אכ ליםנהו תובקר ונקבע (א)

 םיחראידי על ונעתידיל ובאמ,יהנסהפ ןלקר חסייהמת יותמה ידעמש יחהבטל דיםועיהמ
 וח;הד ה שלנכהה תופלך תקהרט במבפ ,לתנהמה רהחבב

 ,יספכ וחוידלעתיימנפ רהבק עתיקב על ונקחיפוא,יספכחוויד על תיימנפהבקר ונקבע (ב)
 םייפהכס ותוחדלכך שהויספהכ וחויהד ותניממה ילגב ןוחיטבלה שריסב דהימ פקסל עדתויהמ
 ;ןוהה וקשלעהנוהממ ותאורלהו יםלובקות מנאוחשב ילללכ התאםב יםוכער

 תא ונוהצג יהסנהפ ןקר לש יוליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאה את ונערכה (ג)
 וחבד סהוכהמ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטקאפהילגב וניתונמסק

-ןכו נו;תערכה לע התבססב
 ןורבעב רעישא יספכ וחויד על לתנהמה רהחבה של יתימנהפ רהבבק יוניש כל וחדבוניילג(ד)

 של יתמינהפ רהבקה על תי,והמןופאב יעהשפליושצפ ירסב וא תי,והמןופבא יעהשפשיעיהרב
-ןוכ ;יהנספהןרלק עגונהיספכחוויל דע לתהנהמ החברה

 ןוירוירקטלד קר,המב ןובהחש אהולר וניילגוז רההצה ריםיהמצה לתנהמה רהחבב ריםאחוינא.5
 יתמינפה רההבק ילגב ותריב יתנעדכהונכתרהע על התבססב ון,יוררקטיהד של ורתקיהב עדתווול
 :יהנסהפ ןלקר עוגנהיספכחוויל דע
 ההבקר של תהעלהפבוא תהיעבקב תויותמההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 ,לרשום לתהנהמ רהחבה של תהוליכבעופגל ייםושצפ ירסב אשר פי,כס חוויד על יתימנהפ
-ןוכ ;יהנספהןרלק עגונהיספע כדיל מעחווולד לסכם לעבד,

 ריםאח דיםבועםיורבעמוא להנההה בתורעמהב ית,תומה נהישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ כל (ב)
 ןרלק געונהיספכ וחויד על תהלנמה רהחבהלש יתמינפה רהבבק יותמעמש דיפקת להם שיש

 .יהסנהפ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

 ____________________________2021, נובמבר ב 14
 ילכל הלנמ-ןוורא יתעמ



 
 

   

 

 
 

           
    

 
           

         
   

 
        

            
    

 
           

       
       

        
  

      
    

 
         

         
 

      
     

   
 

         
        

  
        

        
    

       
         
 

 
  

 
 
 
 

                                          
                           

                                
 
 
 
 

(certification) צהרהה

 :יכ יר, מצהישרבי אחג י,נא

 םייתהסשןורבעל ה"(יסנהפ ן"קר לן:לה) יםעצמאל יהנספןרק מהוזי של ינועהרב וחהד את יסקרת.1
 .ח"(וד"ה לן:ה)ל 2021 פטמברבס 30 וםיב

 לש מצג וב חסר לאותיותהמהובדע של ןונכ לא מצג לכלולכונניאחוהד תי,עייד על התבססב.2
 וייה לא גים,מצ ותםאוללכנןבה ותבינסה ורלא בו, ולנכלש גיםשהמצ יכד וץנחה יתותהמ דהובע
 וח.דה בוסהמכ פהוקלת חסייתבה יםטעמ

 ןפובא פיםמשק וחדב ולכלה חראיספכ ידעומ ייםנורבעה ייםספהכ ותחוהד תי,יעדי על התבססב.3
תאןכו יהנסהפ ןקר לשות י ואת יפהכס בהמצ את ות,יתומההתוניבחה מכל ות,נא  לעהפ ותוצאת

 .וחדב סיםוכהמ ותפוקלתו דיםעומלהיסנהפ ןבקר הוענהתו תיםיעמה ותיוכים בזיוניהש

 םיהלנו ותבקר של ומםילקו יעתםבלק איםחראוז רההצה ריםיהמצה לתנההמ החברב ריםאחוינא.4
-ןוכ ;יהנספהןרק של יפח כסוויל דע יתמינפההלבקרויוליגי ל ה גב
 לה,כא ליםהנו ותרבק של ונחוקיפ חתת יעתםלקב ונגרמ וא לה,אכ ליםנהו תובקר ונקבע (א)

 םיחראידי על ונעתידיל ובאמ,יהנסהפ ןלקר חסייהמת יותמה ידעמש יחהבטל דיםועיהמ
 וח;הד ה שלנכהה תופלך תקהרט במבפ ,לתנהמה רהחבב

 ,יספכ וחוידלעתיימנפ רהבק עתיקב על ונקחיפוא,יספכחוויד על תיימנפהבקר ונקבע (ב)
 םייפהכס ותוחדלכך שהויספהכ וחויהד ותניממה ילגב ןוחיטבלה שריסב דהימ פקסל עדתויהמ
 ;ןוהה וקשלעהנוהממ ותאורלהו יםלובקות מנאוחשב ילללכ התאםב יםוכער

 תא ונוהצג יהסנהפ ןקר לש יוליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאה את ונערכה (ג)
 וחבד סהוכהמ פהוהתק תוםל וי,ליהג יבלג ליםהנוה ותהבקר של ותייבטפקאהילגב וניתונמסק

-ןכו נו;תערכה לע התבססב
 ןורבעב רעישא יספכ וחויד על לתנהמה רהחבה של יתימנהפ רהבבק יוניש כל וחדבוניילג(ד)

 של יתמינהפ רהבקה על תי,והמןופאב יעהשפליושצפ ירסב וא תי,והמןופבא יעהשפשיעיהרב
-ןוכ ;יהנספהןרלק עגונהיספכחוויל דע לתהנהמ החברה

 ןוירוירקטלד קר,המב ןובהחש אהולר וניילגוז רההצה ריםיהמצה לתנהמה רהחבב ריםאחוינא.5
 יתמינפה רההבק ילגב ותריב יתנעדכהונכתרהע על התבססב ון,יוררקטיהד של ורתקיהב עדתווול
 :יהנסהפ ןלקר עוגנהיספכחוויל דע
 ההבקר של תהעלהפבוא תהיעבקב תויותמההתוולשחוה ייםותמעהמש ייםוקיהל כל את (א)

 ,לרשום לתהנהמ רהחבה של תהוליכבעופגל ייםושצפ ירסב אשר פי,כס חוויד על יתימנהפ
-ןוכ ;יהנספהןרלק עגונהיספע כדיל מעחווולד לסכם לעבד,

 ריםאח דיםבועםיורבעמוא להנההה בתורעמהב ית,תומה נהישא ןיוב יתתומה ןיב ית,תרמ כל (ב)
 ןרלק געונהיספכ וחויד על תהלנמה רהחבהלש יתמינפה רהבבק יותמעמש דיפקת להם שיש

 .יהסנהפ

 .ןידלי כפלע אחר, דםל אכ ותיראחו מי אתויחרמא עורלג ידל כיעל ורמן באיא

 ____________________________2021,ובמברנב 14
 פיםל כסנכ"סמ- ישרבי אחג



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 
 

 

 םאינסיה לעצמוזמה קרן פי 

קהותי נסיהקרן פ

ייםינב ייםכספ חותדו תמצית 

2021 רבמטבספ 30 ליום 
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-  איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
ברמפטבס 2021 30 

 קהתיו סיהפנ קרן
 וםיל יםיניב יםיכספ תווחדתימצת

 םיניינהע ןוכת

 עמוד

 קריםמבבון האי החשרו קירה שלס דוח

 ביניים פיסהכ מצבעל ה תדוחו תתמצי

 ביניים תאוהוצותסוהכנ תדוחו תתמצי
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6 ......................................................................................................................... 
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 םביניי הסיפנרן הקב עהתנות התמצי

 לי.כל-1 אורב

 ...................................................................................... תאיחשבונה תמדיניוה יקרעי-2 אורב

..................... תברית הארצו הדולר של פיןליחר הכן ושערים לצרמחיד המדב תוני השינוינ-3 אורב

 תיםמית עקבוצו פיסים לנכ-4 אורב

 תוסיוניפנ תתחייבויוה-5 אורב

 ולמי ניהדתאוהוצ-6 אורב

 תלויות תתחייבויוה-7 אורב

 קרןת האותשו-8 אורב

......................................................................................... 

................................................................................................ 

...................................................................................................... 

.................................................................................................... 

........................................................................................................... 
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~ EY 
Buildin9 a better 
workin9 world 

ןיקייח ךומס  רירסק את יאגב ררופ וסטק
 א' 144 ןיגחם בנמ ךדר KPMG םוינליהמ לגדמ

וארד תא ,17 609 ארבעהוב החר  ,6492102 יבאב-תל
 + 2525 623 3 972.טל

 פקס 2555 562 3 972+ 6100601 יבבא לת
03  684 8000 ey.com 

 יקהנסיה ותן פקר- איםלעצמ יהן פנסמה קרזשל יו יתיםלעמ קריםון המבחשבי הל רואה שח סקירדו

 ואמב

 המיוז ידי עלתהלמנוה קרן(ה-לןה)ל קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצל סיהפנ קרן מהיוז של רףהמצו פיסהכ מידעהתא קרנוס
 תהדוחו תאו 2021 רמבטבספ 30 ליום ביניים פיסהכ מצבה על תייםתמציהתהדוחו תא ללהכו מ,ע"ב איםמעצל סיהפנ קרן

 ותאוב מותייסשה חודשים לושהוש עהתש של תפוקותל סיהפנה קרןב עהתנווה תאוהוצותוסהכנ על ביניים תייםתמציה
 14 תאוחשבונ קןתל אםתבה לוא ביניים תפוקותלפיסכ מידע של גהצלהו ריכהלע איםאחר ההלההנו טוריוןקדירה.ריךאת

 חוטבי ההון קשו על ממונההתונחילה אםתבה "ביניים תפוקותל פיסכ "דיווח תאובחשבונ תקינהל ליאהישר סדמוה של
 תקנותוה 2005- "הסתשהל(מגתפוקו) סייםפיננ תיםשירו על קוחפיהקלחו אםתובה ה(מונמהתהנחיו-ןהל)ל סכוןוח

 על ססתבבה לוא ביניים תוופקתל פיסכעמיד על קנהסמ יעלהב אהי תנואחריו ח(.קופיהקחו- לןלה) מכוחו קנותשהו
 תנו.קירס

 ההסקיר קףיה

 תפוקותל פיסכ ידעמ של קירהס"- ראלביש חשבון אירו תלשכ של 2410 ל(א)ישר קירהס קןתל אםתבה תנורקיסתא רכנוע
 רורים,מבי תכבמור ביניים תפוקותל פיסכ מידע של קירהס ".תהישו של קרמבה החשבון אהרו ידי על תרכנעה ביניים

 הינה קירהס אחרים.ו טייםלינא קירהס לינה מיישוםו יים,אוהחשבונ פייםסהכ יםעניינל איםאחרה אנשים עם קרעיב
 תאפשרמ אינה כךפיול ראלביש קובליםמתקורבי קניתל אםתהבתרכנעהתקורבי אשרמתכרני מידהב פהקבהי תממצומצ

 מחווים אנו ןאי כך,ל אםתבה ת.קורבבי מזוהים תלהיו וליםיכ שהיו יםתיעוממשה ענייניםה לכל שניוודע ביטחון גילהש לנו
 ת.קורבי ת שלדע תחוו

 הנקמס

 תוחינהב מכל רוך,ע אינו "להנ פיסהכ מידעשה רסבול לנו הגורם ברד ליבנו תמתשולאבאל תנו,קירס על ססתבבה
 אםתובה ממונההתהנחיול אםתבה ת,אובחשבונ תקינהל ליאהישר סדמוה של 14 תאוחשבונ קןתל אםתבה ת,תיומהוה

 .קוחפיק הלחו

ןיקייך חמוסרריסק תא יאבג ררופ טסוק ,ביבא-תל
ןוי חשבוארןובשח יאור 2021,ברמבנוב 14

 יםפתושמ םירקבמ
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 איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 ביניים פיסהכ מצבעל ה תדוחו תתמצי

 הקתיו סיהפנ קרן-

 רדצמבב 31 םיול רספטמבב 30 םיול
2020 2020 2021 
רמבוק  רוקמב יבלת

ש"ח יפאל ח"ש יפאל  ורבא
 טףשו רכוש

 מניםמזו מנים ושווימזו 64,855 101,586 90,656
 פיסכ תיממשל ועסי 28,850 16,245 22,375

 חובה תתרום ויחייבי 5,977 12,291 2,241

 ףטשו רכוש הכל סך 99,682 130,122 115,272

 תעוקהש
 סחירים אינםש רךת עניירו 1,039,497 905,483 936,601
 סחירים רךת עניירו 960,319 863,125 906,397
 תאולווה 82,824 88,964 90,307

 ההשקעל"ן לנד 2,565 2,608 2,565

 תעוקשה כלה-סך 2,085,205 1,860,180 1,935,870

2,051,142 1,990,302 2,184,887 4  םסינכ כלה-סך

 תזכו תתרווי איםזכ 4,629 6,477 5,638

5  תסיוניופנ תתחייבויוה
 :תבורות צתחייבויוה

 םסיונריפנל 1,340,803 1,197,451 1,227,686
 םליעיטחים פמבול 705,519 719,103 740,594
 םיילפע אטחים למבול 732,381 767,758 775,373

2,743,653 2,684,312 2,778,703 

 קרןב קבלתלה פוייםהצ וליםמג מיד גיןב תתחייבויוה
 תידבע 174,086 195,624 197,039

 :בניכוי
 קרןב קבלתלה פוייםצמולים הג מיד נוכחי של רךע

) (56,963 )58,735( )48,953(  תידבע
 גסומ תמיועדו "חגא תעואמצב סודסבשל ה נוכחי רךע

)210,939( )204,171( )200,997(  ןאזמד הועמ אחרל ושרכפויה לצ קרןרד" שה"ע
)274,312( )291,138( )132,149(  טחוןהבי תכרי גיןב תיממשל ועסי

)345,175( )358,420( )208,013( 

2,398,478 2,325,892 2,570,690 
 :ישיר תיממשל ועסי

 מילותשמ תפויוהצ תתידיות עסוהכנ נוכחי של רךע
)352,974( )342,067( )390,432(  ןקרר לתי הישיממשלסיוע הה

 תיוסיונפנ תתחייבויוהכל ה-סך 2,180,258 1,983,825 2,045,504

2,051,142 1,990,302 2,184,887 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים אוריםבה

 , 2021. ברמבנוב 14:פייםסהכ תהדוחו אישור ריךאת

 בישרא גיח אורון תמיע רן עוז
 ספיםכ "למנכס למנכ" טוריוןקדירר הו"י
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 קהתיו סיהפנ קרן- יםאמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 ביניים תאוהוצותסוהכנ תדוחו תתמצי

 לשנה
 היימשהסת

 םיוב יימושהסת םישדה חושלשלו יימושהסת םישדה חועשלת
 רדצמבב רספטמבב 30 םיוב רספטמבב 30 םיוב

2020 2020 2021 2020 2021 
 רמבוק רוקמביבלת רוקמביבלת רבאו

 ח"שיפאל ח"שיפאל ח"שיפאל
 (סדיםהפ)תסוהכנ

 מניםמזו מנים ושווימזומ

 תעוקמהש
 סחירים אינםש רךת עמניירו
 סחירים רךת עמניירו

 תאולוות והקדונופ
 העקלהש "ןנדלמ

 פיסכ תיממשל ועסי

 וטנ ת,אחרו תסוהכנ

 תסוהכנ הכל-סך

 תאוהוצ
 ולמי ניהד

 תישירו תאוהוצ
 סיםמתאוהוצ
 תאוהוצ כלה-סך

 תאוהוצ על תסוהכנ דףעו
 ר לדוחמועב טונ פה,קותל

 הסיפנרן הקב עהתנו

)4,644( )254( )456( )1,444( )346( 

47,055 2,530 46,004 14,963 97,086 
36,969 14,089 22,702 )6,532( 69,528 

2,703 2,449 1,330 659 4,025 
98 43 38 112 128 

86,825 19,111 70,074 9,202 170,767 

22,373 5,643 6,123 16,243 17,660 

- - 7 - 20 

104,554 24,500 75,748 24,001 188,101 

12,912 3,219 3,181 9,487 9,972 6 
1,834 462 566 1,347 1,524 

275 63 120 169 564 
15,021 3,744 3,867 11,003 12,060 

89,533 20,756 71,881 12,998 176,041 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תילב קחל מהווים המצורפים אוריםהב
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 איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 םביניי סיהפנרן הקב עהתנוה תתמצי

 קהתיו סיהפנ קרן-

 מהיישהסת לשנה םיוב יימושהסת םישדחו שהשלול יימושהסת םישדחו עהשלת
 רמבבדצ 31 םיוב רספטמבב 30 רספטמבב 30 םיוב

2020 2020 2021 2020 2021 
 רמבוק רוקמביבלת רוקמביבלת
 ח"שיפאל ח"שיפאל ח"שיפאל

 פהקותהתילתחרן לקת התרי

 קרןת לפוסתו

 תיםמימע וליםמג מיד

 תאוהוצ על תסוהכנ דףעו
 פה,קותת( לסוהכנ על תאוהוצ)
 תסוהכנ מדוח ברועמ טונ
 תאוהוצו

 קרןת לפוסתו כלה-סך

 תברוהעו מיםלותש

 :םסיונריפנמים ללותש
 קנהזתסייפנ מילותש
 תנכו תסייפנ מילותש
 אריםשתסייפנ מילותש

 םסיונריפנלםמילותש הכל-סך

 ורשתים שפמילע זריםהח

 תברוהעו מיםלותש כלה-סך

 הופקתף הסורן לקת התרי

2,007,471 1,974,363 2,123,499 2,007,471 2,045,504 

12,177 3,078 2,656 9,093 8,206 

89,533 

101,710 

20,756 

23,834 

71,881 

74,537 

12,998 

22,091 

176,041 

184,247 

46,596 
1,046 
4,263 

51,905 

11,772 

63,677 

2,045,504 

11,690 
179 

1,062 

12,931 

1,441 

14,372 

1,983,825 

12,934 
294 

1,142 

14,370 

3,408 

17,778 

2,180,258 

34,447 
829 

3,187 

38,463 

7,274 

45,737 

1,983,825 

37,485 
908 

3,294 

41,687 

7,806 

49,493 

2,180,258 

 .ביניים פייםסהכ תמהדוחו רדנפ תיבל קחל מהווים המצורפים באורים ה
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 קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 כללי-1ראוב

 הינסהפ ןקר .א

 ייד על תאושרמ קרןה אים.מעצל פהקימ קהתיו סיהפנ קרן הינה "(קרן"ה-לןלה) איםמעצל סיהפנ קרן מהיוז
 קרןה 2021 ס,מרב 31 ליום עד כנסה.הסמתציבוונ "(ההון קשו ת"רשו-ןהל)ל סכוןוח חטובי ההון קשו תרשו
 תמקפ גדלמ ידי על תהלמנו קרןה 2021 ל,אפריב1 מיום חלהמ.ע"ב איםמעצלהיספנ קרן מהיוז ידי על להנוה

 םיסויכי קהענימןקרה לן.הל בףעיס גם אהר (.המנהלת" ברה"הח- לןלה)מ"בע מלגתפוקוו סיהפנ תקרנו
 .טחיםמבומה הנגבים וליםמג מילד מורהתב זקנה, ילגב סיהפנל דה ופרישהבור עכוש בדןאו ת,מוו קרימל

 רוגסנתקותיהו סיהפנהתקרנו ,אוצרה רדמש תואהור פי-ועל 1995,סמרב 29 מיום להמשמהתטחלהפי-על
 .זה מיום חלדשים התים חמית עקבלל

 חג"אב להשתפנויוהתפיוסהכ תתרוהי כל תא דשחו תילתח בכל עהקיהש קרןה 2003 ט,סגואוב 31 ליום עד
 30 ליום ועד 2003 בר,מטבספ 1 מיום חלה תי.שנ 5.57% בשיעור תליארי תריבי תאוהנוש מירון, גסומ תמיועדו

 ברטוקאוב1 מיום חלה הון.הקשוב להשתפנויוהתפיוסהכ תתרוהי כל תא קרןה עהיקהש 2012 בר,מטבספ
 דרעגסומתמיועדו "חגאשרכול קרןה חזרה30%-לתחתמתועדומי "חגאב קהאחזה שיעור תרידי עם 2012
. 4.86% בשיעור תליארי תריבי תאוהנוש

 .2022-ו 2021 קציבתהתלשנו תליהכלכ תתכניה ענייןל קהקיהח תסבכנ הקבלתה 2021 ברמנובב4 יוםב
.סיהפנהתקרנובתמיועדו ח תאגרו ולטבי על תרבין הי טחלהו מוראהקהחו תמסגרב הוב ה

 תקרנוול תפוקימהתהחדשו סיהפנהתקרנולתמיועדו חוב תאגרו קהפימנ מדינהה קיים,ה גנוןמנל אםתבה
 תיתשנ תריבי תאוונוש דמד תמודוצ תמיועדוה החוב תאגרו .כסיהןמנ 30% לש בשיעור ת,קותיהוו סיהפנה

 4.86% גובהב עהקבו תטיביקאפ

 תריביב רת"טבמצ יעד תאתשו" טיחויב יים,קה גנוןמנה תא יחליף אשר חדש, גנוןמנ קבענ דריםסהה קבחו
 דדמל מודהוצ תריביד תריבי תטשי פיל תמחושב אכשהי חודשים, 60 של פהקותל 5.15% של בשיעור תתישנ
 םאיזכ טחים יהיוובמסים ההנכ "(.טחיםמובסים הסיה )"הנכפנן הקר סימנכ 30% לגבי תאוז "(,ת היעדאתשו)"

 ונה.אשלר אהתשות הטחהב תןמ ועדממ שנים 15 ופה שלקתאה לתשו תטחלהב

 תקרנו בידישתמיועדוה החוב תאגרו עוןפיר מועדיל אםתבה גה,דרובה מןז פני על היהת החדש גנוןמנהתפעהש
 .תקרנומה תאח בכל תהשוטפ טונ רהת הצביתחווהתפ סיהפנה

 תא סיהפנה קרן ירתעב היעד, תאתשו על להתע יםשנ משח של פהקותב טחיםמובה סיםהנכ תאתשוש ככל
 (;דית"עוהיי קרן"ה) ליהכל החשב ידי על הלתנו שרא ת,ייעודי קרןל היעד תאתשול עלפוב אהתשוה בין ההפרש

 קרןמה סיהפנה קרןל יושלם היעד, תאתשומתפחת שנים משח של פהקותב טחיםמובהםסיהנכ תאתשוש וככל
 .ת היעדאתשו פועל לביןב אהתשובין ה רשהפת ההייעודי

 תדרשהנ מההשלה מור,אכ ההפרש אלומ תשלום רךלצו כספים ותרייוו אל תהייעודי קרןב םא יכ קבענ סף,בנו
 קבחו קבענ מור,אכתאותשוה הפרשי גנוןמנבתלותאללו קרןה מוןמי רךלצו כן, ומכ ינה.מדה קציבתמ מןמות

 ת.רן הייעודיקמדינה לב התקצימ ך השנים,הלמב תנהשיש עורבשי מים,סכו תברהעב לתחשי

 ללוסמ של תעוקהשהתמדיניו פיל תןהני ככל זהה פןואב עוקיוש טחיםמובה יםסהנכ החדש, גנוןמנל אםתבה
- מוראה ולמסלהגמוז או נסגר אםו;סיהפנה קרן של תרביו ולהגד סיםהנכ קףהי הליםמנו שבו עהקההש

 יכעקבנ סף,בנו ור.מאכ ולמסלהגמוז או נסגר בוש מועדב תרביו ולהגד סיםהנכ קףהי הליםמנו שבו ולמסלה
 תמדיניו ילפ עוקושיםטחימובה סיםהנכ כי ועקבל אירש ת,סהכנ של כספיםהתועד אישורב אוצר,ה שר

 אלוז קהסבפ טמפורכ עהקההש קרן.התהלמנש עהקההש לילוסמךתומ אחר עהקהש ולמסל של תעוקההש
 ן החדש.גנונמיישום ה תלתחי פניל עהשבוצ סחירים אסים לבנכו תמיועדו חוב תבאגרו עהקלול השתכ

 הופקתל קובעה מועדהתאתלדחו אירש אוצרה שר ; 2022 ליובי 1 ליום קבענהז גנוןמ ישוםלי קובעה מועדה
 .שיםחוד עהרבאעל להתע אשל
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 קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 (ללי)כ כללי-1ראוב

 תהמנהל הברהח .ב

 "(.ל"מגד-לןה)למע"ב טוחלבי רהחב גדלמ אה שלמל טהליובש תלועבב הינה תהלמנרה ההחב

 .על השליטה(ב- ביחד לןלה)הוליא חיהו יהואל מהשל "ההם ה גדלמבטולשש פיסוד ההצ

 חטובבי קסולע , 1981-אתשמ"ה טוחבי קיסע על קוחפיהקלחו אםתבה בטח,מ רשיון תהלמנה ברההח בידי
 חטובי ההון קשו תשור אוצר,ד המשרמ קבלתשנ קצבהת לממשל ת גמלופק אישור ד עםביח- זה רשיון פנסיוני.

 אםתבה רדיםנפ פייםסכתבדוחו גיםמוצ תהלמנה ברההח תונינ.סיהפנהןקר תא ילפעלה לה רמאפש סכון,וח
 .סיהונכ קרןבין הסיה לונכ תהלמנרה ההחב בין אהמל רדההפ תמקיי הון.ק השו תרשו תאולהור

 הסיפנ קרן מה"יוז תהלמנההחברה גהמוז תומסגרב מבני שינוי גדלמתקבוצ עהצבי 2021 ילאפר שמחוד חלה
 לדגמל מ,ע"ב טוחילב ברהח גדלמלש אהמל טהליבש תההי אשר "(,מהיוז תר"חב :ןהלל)מע"ב איםמעצל

 ןקר לוניה ברועה כן, מוכת.מניו תאהקצ כנגד "(תמקפ גדלמ" ן"הל)למע"ב גמל תפוקוו סיהפנ תקרנו תמקפ
 םיסיפיננ תיםשירו על קוחפיהקלחו 41 סעיףל אםתבה הצעבו ברההעה.תמקפ גדלמל מהיוז תברמח סיהפנה
 ולקבתשה אחרל לםהוש גמיזוה זה. יןענב ההון קושתרשו על ממונההתאוולהור 2005- "הסתשה(גמל תפוקו)

 סים.מת הורשו ההון קשו תרשו תאמ אישור זה ללבכו תומהשלאים לתנמו הייקתרשים וההנד אישוריםכל ה

 יתנאבוחשה ותינימדה רייקע-2ראוב

 ייד על עוקבשנ לויגיוה הדיווח תאולהור אםתבה לים,קובמ תאוחשבונ ליכל פיל רוכיםע פייםסכה תהדוחו
 ומכוח קנותשהו תקנותוה 2005- "הסתשהל(מגתפוקו) סייםפיננ תיםשירו על וחקפיהקלחו אםתבה ונה,ממה
 .ת(קנותלן: הלה)1964- תשכ"ד(, הגמל תפוקו וללניהו אישורללים לכסה )הכנ סמתקנותאם לתבהו

 םדשיחו לושהשו עהתש של ותופקתול 2021 ברמטספב 30 ליום תתתומצמתתכונמב רכונע להא פייםסכתדוחו
 תייםהשנ פייםסהכ תולדוח קשרבה להאתבדוחו עייןל יש יניים(.ב פייםסכתדוחו-ןהל)ל ריךאת תואובומתייסשה
 תהדוחו-ןהל)ל ליהםא לוונ אשר םאוריולב ריךאתתואוב מהתייסשה לשנהו 2020 רמבבדצ 31 ליום קרןה של
 .תיים(ספיים השנהכ

 תבדוחו מםליישו קביע ןופאב זהים להא ביניים תדוחוב מויוש ראש החישוב תטוושי תאיהחשבונ תמדיניוה קריעי
 .אחרוניםתיים ההשנ

 רצות הברית:ר של אדולהשל יןיפחלהערושכןצרם לריחיהמדמדבנוישיהונינת-3ראוב

 יפין שלחלר השע
'ב'ארה ר שלולהד  רכןלצ מחיריםד המד

ןגיב  עידו
% % % 

 :ביום מהתייסהש שיםחוד עהתש ופה שלקתל
 ברמטבספ 30 2021 2.20 2.50 0.44

 ברמטבספ 30 2020 )0.59( )0.69( )0.43(

 :ביום מהתייסשה חודשים ושהשל ופה שלקתל
 ברמטבספ 30 2021 0.79 0.89 )0.95(
 ברמטבספ 30 2020 )0.69( )0.30( )2.36(

)6.97( )0.69( )0.60(  2020 ברמצבד 31 ביום מהתייסלשנה שה

.2012= 100 צעמומססיב פיד למד*( ה
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 איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 קהתיו סיהפנ קרן-

- ראוב  יםיתעמ תצובוקפים לסינכ 4

 (קרומב ית)בל , 2021 ברמפטבס 30 וםיל

 יםתימע תווצקב ילפ יםנכס
 תפקות תימיע

כלה ךס םנייהבי  םקייתו םתימיע
 ח"ש פיאל

 סיםנכ
 מניםמזו מנים ושווימזו 62,876 1,979 64,855
 פיסכ תיממשל ועסי 28,508 342 28,850

 חובה תתרום ויחייבי 5,900 77 5,977
 יםסחיר אינםש רךת עניירו 1,019,524 19,973 1,039,497

 סחירים רךת עניירו 934,331 25,988 960,319
 תאולווה 81,741 1,083 82,824

2,565 -  ההשקעל"ן לנד 2,565

 סיםנכ ך הכלס 2,135,445 49,442 2,184,887

 תאחרו תתחייבויוה 4,528 101 4,629

2,180,258 49,341 2,130,917 

 (קרומב ית)בל , 2020 ברמפטסב 30 וםיל

 יםתימע תווצקב ילפ יםנכס
 תפקות תימיע

כלה ךס םנייהבי  םקייתו םתימיע
 ח"ש פיאל

 סיםנכ
 מניםמזו מנים ושווימזו 98,257 3,329 101,586
 פיסכ תיממשל ועסי 16,108 137 16,245
 חובה תתרום ויחייבי 12,068 223 12,291

 סחירים אינםש רךת עניירו 887,628 17,855 905,483
 סחירים רךת עניירו 840,572 22,553 863,125
 תאולווה 88,231 733 88,964

2,608 -  ההשקעל"ן לנד 2,608

 סיםנכ להכ סך 1,945,472 44,830 1,990,302

 תאחרו תתחייבויוה 6,332 145 6,477

1,983,825 44,685 1,939,140 

 קר(ומב 2020 ),ברמדצב 31 וםיל

 יםתימע תווצקב ילפ יםנכס
 תפקות תימיע

כלה ךס םנייהבי  םקייתו םתימיע
 ח"ש פיאל

 סיםנכ
 מניםמזו מנים ושווימזו 87,319 3,337 90,656
 פיסכ תיממשל ועסי 22,183 192 22,375

 חובה תתרום ויחייבי 2,224 17 2,241
 סחירים אינםש רךת עניירו 918,296 18,305 936,601
 סחירים רךת עניירו 882,670 23,727 906,397
 תאולווה 89,619 688 90,307

2,565 -  ההשקעל"ן לנד 2,565

 סיםנכ ך הכלס 2,004,876 46,266 2,051,142

 תאחרו תתחייבויוה 5,611 27 5,638
2,045,504 46,239 1,999,265 
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 איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 קהתיו סיהפנ קרן-

- ראוב  ותוניסיפנתבויוחייהת 5

דובין. לןא מר קרן,ר האטוקא ידי על רךנע קרןשל ה יארטוקאדוח הה  .א

:יארוקטאה ןורעיבג הוענתה ןלהל  .ב

 לשנה
היימשהסת יימושהסת םישדה חושלשלו  יימושהסת םישדחו עהשלת

 רצמבבד 31 םיוב רספטמבב 30 םיוב רספטמבב 30 םיוב
2020 2020 2021 2020 2021 

 רוקמב רוקמביבלת רוקמביבלת
 ח"שיפאל ח"שיפאל ח"שיפאל

 הת השנילתחרי לאטוקא עוןגיר

 ווןההי בשיעור שינוי

 ןטחוהבי תכרי גיןבתיממשל ועסי
 (לןהל'ג סעיף אה)ר תפוטשו תעוהשפ

 אריטוקא עוןגיר

)124,660( 36,165 )48,504( )82,108( )26,614( 

71,616 )31,847( 21,846 88,442 )142,164( 
53,044 )4,318( 26,658 )6,334( 168,778 

: מהוצאתכוצרונש ת(ונורע)ג יםודפעתוללוכתווטפשתושפעה .ג -

 לשנה
 היימשהסת יימושהסת םישדה חושלשלו יימושהסת םישדחו עהשלת

 רבבדצמ 31 םיוב יניוב 30 םיוב רספטמבב 30 םיוב
2020 2020 2021 2020 2021 

 רמבוק רוקמביבלת רוקמביבלת
 ח"שיפאל ח"שיפאל ח"שיפאל

 םיפידמוגר שינויים
 תיוגרפמוד תהנחוב שינויים

 אהתשומה וההעל גבפוב אהתשו
 ההחזוי
 תמקוד ת שנהתרי על מדההצותריבי
 הרכהע דכוןוע תוניםנ טיוב

 תאחרו

 תפוטשו תעוהשפ ך הכלס

)70,295( )57,965( )20,888( )36,980( )17,111( 
- 35,978 )356( 19,208 53,693 

108,071 )285( 52,615 828 131,947 
773 - )3,045( - )7,729( 

7,008 6,800 - 6,800 -
7,487 11,154 )1,668( 3,810 7,978 

53,044 )4,318( 26,658 )6,334( 168,778 

 םוסכמ "חמלש-142 כ סךב רידהיח,לש"מ-132 כ סךב הינו חון(טהב תכרי וליצנ פני)ל הדוח מועדל אריטוקאה עוןהגיר סך
 הנש תוםל חלש"מ-274 כ סךמ בטחוןהתכריב מושהשי תא קרןה קטינהה כך,ל אםתבה ת.מקוד נהש תוםלןעוהגיר
 ךמונתכריב מושהשי סכום זן.אמה מועדל עוןהגיר כוםסתא סהיפאו הדוח תופקת תוםל "חלשמ 132-כ סךלתמקוד

 33(,'סמ קוןתי) ביטוח() סיםנפינ תיםשירו על קוחפיהקבחו תטומפורהתהנחיול אםתבה שחושבה פיכתכריהתקרתמ
-2017. זע"תשה

 ,חלש"מ-132 כ סךב חזויה אהתשומהגבוה עלפוב אהתשו :איםהב מיםהגור תפעמהש רקעיבתנובע עוןבגיר רידההי
 ירעושי עזיבה, בשיעורי ינוייםש לליםכו תפיודמוגרה תהנחוב ייםהשינו "ח.שמל-54 כ סךב תפיודמוגר תהנחוב משינוייםו

 ראישו לוקיבו קרןה ארטוקא ידי על עשהשנ קרמח תקבועב עוצבו השינויים לפנסיה. רהמה ושיעורי תאוחרמ פרישה
 .תזיבומע אהכתוצ פייםדמוגר משינויים תנובע "חמלש-7 כ סךב עוןבגיר תנוספ רידהי ון.סכוח טוחבי ההון קשו תרשו

 .חלש"מ-20 כסךבקמשבצעמומר הבשכ ליהמע אהכתוצ קרעיבפימוגרהד עוןבגיר ליהעתמקיי גד,מנ
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 קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 ך(מש)ה ותוניסיפנ תבויוחייהת-5ראוב

 :יוארקטן אוזיא ןוננגמל ןרקה ןונקת תווראה ןלהל .ד

 הדין ריךאתל ןנכו דיות(,תיע תוזכויו תברונצ ת)זכויו קרןל אריוטקא אזןמ ןקרה ארטוקא רוךיע שנה מדי
-ןהל)ל קרןה של אריטוקאה עוןהגיר או אריטוקאה דףעוה יחושב תומסגרב אשר תי,השנ פיסהכ וחשבון

 םתימיע בין חנהאב אללו סיהלואוכה לללכ סביח עשהי אריטוקא איזון "(.תיהשנ אריטוקאה אזןמ"ה
 ת הביניים.ופקת תימילע קיםתיו

 תהאוב קרןהתותחייבויה כל סךמ 5% על להעוהיארטוקא דףעו על תיהשנ אריטוקאה אזןמה יעיצב אם
 ףעודה גיןב יריםאוהש ונריםסיפנה תים,מיהע תזכויו תא קרןה ילתגד "(,ליאמסיקמה דףעו"ה-ןהל)ל שנה
 ונה.ממר האישוף לפובכ תאוז ,ליאמסיקמף העודעל ה להעורי האטוקהא

 תהאובןקרהתתחייבויוה כל סךמ 5% על להעוה אריטוקא עוןגיר על תיהשנ יארטוקאה אזןמה יעיצב אם
 ןעוהגיר אלומ גובהב איריםולש סיונריםפנל ים,תמילע תסיוניופנה תהזכויו תנטקה ידי-על ןקרה אוזןת שנה,

 נה.מומר האישוף לפובכו,אריטוקאה

 משךב קרןהתותחייבויה כל סךמ ל(בכל )ועד3%- 5% של עוןגיר על תיהשנ אריטוקאה אזןמה יעיצב אם
 םיאירולש נריםסיופנל תים,מילע תסיוניופנה תהזכויו תטנקה ידי על קרןה אוזןת ת,פוורצ שנים שלוש

 ארי.טוקאעון ההגיר אלומ גובהב

 ההשנ תום אחרלשסמרב 31 ביום איריםוש יםסיונרפנ על ןוכ קרןה תימיע על קר וליח מוראכתזכויו שינוי
 הלגביש השנה של ברמבדצ 31 ביום שהיו פיכ תיהםזכויו גיןב תאוז תי,השנ ריאטוקאה אזןמה רךנע גביהשל
 ר.מואכ אריטוקאזן האמך הנער

 רשכ ,פייםרגמוד תוניםנ ל,ניהו מיד:תרהי בין םלילהכו שונים, תוניםנ על ססבתי תיהשנ אריטוקאה אזןמה
 ת.לעתמע היהשי פיכתיקתחיר הסדהאם לתבה , והכל עלפוב קרןיג התשש אהתשו ק,משבצעמומ

 רהאוצ תבכוונש קבענ קהתיו סיהפנ קרןב אריוטקא איזון גנוןמנ אבנוש 2015 ס,מרב 3 מיום אוצרה תבמכב
 יארטוקאה אזןמבגצמוה דףוהע או עוןהגיר עורישש כך קרןה סיונכ תתחייבויוה על וחהדיו פןאו תאתלשנו

 תהלמנ ברהח יכ בתכמב קבענ עוד קרן.ה יזוןא לשם ןקרה תתחייבויובה דרשהנ השינוי לשיעור זהה איה
 הלעו קרן,ה איזון לשם קרןה תתחייבויובה דרשהנ השינוי שיעור אם אריטוקא איזון גנוןמנ ילפעלה תדרשנ

 .אריטוקא איזון גנוןמנ תעלהפרן לקקנון התב ועקבר העויעל הש

 אהו אף להע זוןאיל קרןהתאאלהבי תמנ על שדרנש תיםמיהע תזכויו דכוןע שיעור 2016 ברמבדצ 31 יום ל
 .5% על

 כל ךסמ 5% על להוהע בשיעור עוןגיר גוצ הבו 2016 רמבבדצ 31 ליום אריטוקאהןאזמהתאותוצ נוכח
 כל סךמ 5% על אהו אף להוהע בשיעור ןקרה איזון רךלצו תתחייבוהתיעגר חייב אשר קרןהתתחייבויוה
יםסיונרפנל,יםתמילע תסיוניופנ תזכויו תפחיהל תקנונהל אםתבה קרןה תההית ימחוי- קרןהתתחייבויוה  ב

 ןקנותהתאתכנמעד תההי אולילא (,ממונהה אישורל בכפוף) "חש ליוןמי 199- כ של סכוםב איריםולש
 ןטחובי תכרי וץמאי רךלצו קנוןתה קוןתימ אהכתוצ תיםמיהע תזכויו תתפח)ה ביטחוןהתכרי תקבל רךלצו

.(לןלה'ף העיסבטמפורכ "חש ליוןמי 169- כ ר שלתך יומונ סכוםב מהתכסה

 תהזכויו תתפחוה קנוןתה קוןתי עם בדב בד עשהשנ בטחוןהתכרי וץמאי חראל, 2021 ברמטבספ 30 ליום
 קרן(התתחייבויוה סךמ4.5%-כ של בשיעור ןעורגי) "חש יוןילמ132-כ סךב אריטוקא עוןגיר קרןה גההצי

 .קרןגירעון ה סופא בטחוןת הכרי תעלהפ אחרביטחון. לת הכרי תעלפלפני ה
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 קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 ך(מש)ה ותוניסיפנתבויוחייהת

 ןוהבטח תיכר .ה

.2017-זע"תשה (,33'סמ קוןתי) ביטוח() סיםנפינ תיםשירו על קוחפיהקחו סםפור 2017 ארבינו 29 ביום
 ,כן מוכ בו. טפורמכ בהיקפיםו איםתנל אםתבה דרסשבה תקותיהוו תקרנול ביטחון תכרי תןמגןמע קהחו
 אםתבה אים,מצעל יהספנ קרן מהיוז לןובכל דרסבה אינןש תקותיהוו תקרנול ביטחון תכרי ללכו קהחו

 תקרנוב להיווצר ולכשי עוןגיר סויכי רךלצו מששל תמיועד ביטחוןה תכרי בו. םטימפורה איםתנול תקרונולע
 תקרנוה אזנימב תקרנוה של תתחייבויוהה תומחושב פיהם-לע פוייםצ תבירי בשיעורי רידהמי אהכתוצ

. 4%ר שלעובשי מודהת צריביס לביח "(תריביקום ה"ע)
 ךכ תקנונה תא קנהתי אם ביטחוןהתכרימ ועסי קבללתאיזכ היהת דרסבה שאינה קרן ק,לחו אםתבה

 :לןלה טמפורכקלחו אםתבה ה,הגמל ליבקמ פיכל תרבוקרן, לתי המיע פיכל תיהיותחייבוה תופחשהו

 השיהי פיכ בריםגלו נשיםל הפרישה ילגל אםתהב גהרבהד להועי קרןמה קנהזתקצב תקבללתאוזכה ילג
 םלשומ היהש וםסכה על מודתע ישההפר ילגמ חלה שתשולם קיצבהה אשרכ ת,לע תמע רישהפ ילגקבחו

 מור.אכ שהגיל הפרי רם שינויט טחמבול

 פיל קרןה קנוןתב קבעשי יעורבש תפחתו החדש תאוזכה ילגל עוגיה נילפ קצבה קבלל קששבי מי של קצבהה
 קרן.ת לתחייבויות ההא ילתגד אר למואכ ת הפרישהמקדה כי טיחשיב אריטוקא חישוב

 םיעוריהש ינוכו ,מיפע חד םלותש אשהו יןוב הקצב אשהו יןב ונה,קנת פיל קרןה תמשמשל תשלום מכל
 :איםהב

- 0.75%(קנוןתב נוייםת השיפער השעובשי קרןת התחייבויותו הפחובה הש )השנה תקובעבשנה ה -
- 1.00% תקובענה הר השאחאשונה שלהר בשנה -

- 1.50% תקובעהשנה ה אחרבשנה השניה של -
1.75% - אילךו תקובענה הר השאחת שלשילימהשנה הש -

 תאוזכה ילגש אחרליכ בו קבעשיי כך ונה,קנתתאןקתל דרסבה שאינה קהתיו קרןל אשרל אירש נהמומה
 בשיעור מור,אכתאוזכה ילג להועה גביושל מיל קנההז תקצב גדלתו לה,ועהןקרמה קנהזתקצב תקבלל
 ךסו קרןה של תואחר תתחייבויוהתתפחהתעואמצב מןמותהגדלמהה תעבהנו תלועשה בדובל סוים,מ
 ת.אוזכגיל ה תאעלבשל ה תתחייבויורשי ההפבה הגוב היהי לו,א קוניםתי חרארן לקת התחייבויות התפחה

 קוהח פי-לע שיםדרהנ השינויים בו לושיכל פןאוב קרןה קנוןת קוןתי תוך טחוןהבי תכרי תא צהמאי ברההח
.2017 סמרב1 מיום חלף הקתוס לונכנ סכוןטוח וחבי הון,ק השו תרשו "יר עאוש קנוןתקון התי מור.אכ

 169-כ של סךב טחיםמבולתתחייבוהה תא יןטקה ת,כריהתקבל רךלצו דרשנראש ,מוראכ קנוןתה קוןתי
 . 5.7% סךב אחיד בשיעור תזכויו תיעך גרתו (2017 מרץ חודש סוף במונחי'ח )'ש ליונימי

 :קרןקנון התב עושבוצ קריםעיינוים הט השלהלן פירו

 ולתח תהפחהה . 5.7% שיעורבתופחיו תיד(בע ברושיצ תוזכויו ברושנצ תכויו)ז קרןב תיםמיהע תזכויו ללכ.1
 או (איריםשתוגמל תנכו תגמל ,קנהזתגמל) להמג כל ,פדיון או כספים זרהח ,זה ללבכו) תשלום כל על

 לכול ליורשים או טביםמול או איריםלש או תמילע ,01/03/2017 מיום חלה ,קרןה שתשלם (להמג היוון
 גדורמ היהי,להמגליקבמלסיחב תהפחהה עורשי מור,אה אף על .לישייםשםדדילצ זה ללבכואדהו אןמ
. 5.7% בשיעור תללכו תהפחלה עד שנים 3 ךמשב שנה, מדיי 1.9% של בשיעור תאוהגמל תא דכןיעו

 מיעל והן 01/03/2017-ה פנילהלמג קבללוחלהש,מיםקיי הגמל ליקבמ על הן ולתח הגמל למכ תהפחהה
 .מועד בכל ללהכו לשיעור אםתבה ,01/03/2017-ה אחרל אתה גינוב להמגה מילותש תילתחש

.67ילג ועד 65 ילג אחרל קרןל טוחבי מיד לםשול משיךלה איםרש יהיו ים(ונש בריםג) קרןה תימיע ללכ.2
 הבירלצ אםתהבםאיריוש תונכ זקנה, תאובקצ תגדללה תפוסנו תזכויו של בירהצוקני לואחטובי מיד
 .מוולשיש הנוספים טוחהבי מיד מילותש על תחושבש

-5ראוב
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 קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

- ראוב  וליהי נדמ תאווצה 6

 לשנה
 היימשהסת

 רצמבבד 31 םיוב
2020 
 רמבוק

 ח"ש יפאל

 יימושהסת םישדה חושלשלו
 רספטמבב 30 םיוב

2020 2021 
 רוקמב יבלת
 ח"ש יפאל

 יימושהסת םישדחו עהשלת
 רספטמבב 30 םיוב

2020 2021 
 רוקמב יבלת
 ח"ש יפאל

ברכהה  .א

1,103 278 243 824 746 
 טונ סים,מנכ ולמי ניהד 9,226 8,663 2,938 2,941 11,809

 טונ ל,מי ניהוד ך הכלס 9,972 9,487 3,181 3,219 12,912

 לשנה
 היימשהסת

 רמבבדצ 31 םיוב
2020 

 יימושהסת םישדה חושלשלו
 יניוב 30 םיוב

2020 2021 

 ויימשהסת םישדה חוששל
 יניוב 30 םיוב

2020 2021 

לוהינה ימד ורשיע  .ב

 רמבוק רוקמב יבלת רוקמב יבלת
% % % 

 ברהחת האישרש ולהניה מיד שיעור
 פי על סיםהנכ סךמ תלגבו תהלמנה

 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60:הדין תאוהור

 תהבגש צעמוממי ניהול הד שיעור
 סיםהנכ סךמ עלפוב תהלמנרה ההחב

 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60:ונרים(סיפנטחים והמבו)של ה

 ברהחת האישרש ולהניה מיד שיעור
 על וליםמגמי הד סךמ תלגבו תהלמנה
 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00:הדין תאוהור פי

 תהבגש צעמוממי ניהול הד שיעור
 מיד סךמ עלפוב תהלמנרה ההחב

 9.09 9.06 9.15 9.04 9.06 (:טחיםמבומו הילששמולים )גה

ותויתל תבויוחייהת - 7  ראוב

תריו לה,קיבש תיטשפמ תדע תחוו על רתהי בין תססתבמה לה,הנהה תרכהעל בהם אשר טייםמשפ בהליכים .1 
More") אל אשרמ בירס Likely Then Not"-הלנקבתת עהתביהתענוט כי ( 50% על להעוהתברותסה דהיינו 
 סוילכי תהפרשו ין(עניה פילתהלמנה ברההח או סיהפנה קרן )של פייםסהכ תבדוחו תוללנכ ,קבלתי ההליךו

 ברה.די החי על תרכועמפה ההחשי

 םיתהשירו של תםכבומורמ תר,הי בין ת,הנובע מתה,לכ או/ו ריכההעל תןני אל אשר תלילכ פהחשי תמקיי.2
 בין בחובה, תפנצו לוא דריםסהתכבומור .תיהמיעל ידה, על תהלמנוה סיהפנה קרןו ברהחה ידי על תניםהני
 הרלשו תעוגהנו ,יםלישיש דדיםצ לבין ברהחה בין עמיד פערי קבעתאחרוותנופרש תענוטל טנציאלפו תר,הי
 וב ווח,ט רוךא סיוניפנה סכוןהח תחוםב טויבי ידיל אהב זו פהיחש טורים.ולגור סחרייםמםאיתנ של רוכהא
 םתייקתחיה דריםסהה אורל מיוחדב הה,גבו תכבומורוב מושךמ חיים אורחב יןפיאומ תובהיו חברה,התעלפו

 לםפיצו תים,מיהע דיי על תדוקהפ מילותש איבנוש תרבול סוי,מיה תחוםב והן צרומה ולהני תחוםב הן השונים
 .שלו ועוד תקדוהפמי הלותש ת,עוקול ההשכם, ניהושיו

 טונ לים,מוג מימד ולמי ניהד
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 קהתיו סיהפנ קרן- איםמעצסיה לפנ קרן מהיוז
 יםביני פייםסהכ תרים לדוחואוב

 ך(מש)ה תויותל תבויוחייהת-7ראוב

 היצלוגרב ,תיונידמב םיינויש םישחרתמ םהב םינש ינפ לע םילהונמ רשא תלהנמה הרחבה ירצומ יכ ,ןיוצי דוע
 יםיוניש תורובעה תיונוכימ תוכרעמ דיי על םימשומי לוא יםיוניש ט.פשמה תיב תקיספב תובלר ן,ידה תומגמבו
 תילועפת הפישח תרוצי ,םינש לש רב פרסמ יבגל םייונישה תלחהו ולא םייוניש תבורכומ .רידת ןפואב תמואתהו

 ףסונב תאז ,הרבחה תויחוור לע עיפשהל דיכב םיתעיל שי יהסנפ תוינכתוב ורמאל השדח תנושרפ תבלק ת.רבגומ
 ולעושי תונעטה יגוס תא אשרמ תופצל ןתני אל .רעבה תוליעפ ןיגב תוחוקלל יוצפיל תושירדב המולגה הפישחל
 תועצמאב ,רתיה ןיב ,תולעומה היסנפה תוינכות םע רשקב תוראחו ולא תנועטמ תעבונה הפישחה תאו הז םוחתב
 ת.ויגוציי תונעובת קוחב עובקה ינוידה ןונגנמה

 תמולכי תןני אשל טיאינהרנ ןסיכו וב קיים אשרו ת,וסיבונ טיםפר תירע נוהי סיוניפנה סכוןהח תחום כן, מוכ
 ,חקובל טניפר וליפט תמסגרב והן מובנים בודהע בתהליכי הן אנוש, תעוט או תמיכוני תעוט של תתרחשולה

 והן קריםמ או תלקוחו של רב ספרמל להתחוה קףלהי סביח הן קףהי תרחבו תאותוצ להן תלהיו תלולוע אשרו
 תיםמיהע תזכויו ובטיב טףשו פןאובתפלטמ ברההח דד.בו קוחלל סבהתייח טיהרלבנ פיסהכ קףלהי סביח
 ת.לע תעמ יםגלתמרים הפעאם לתבה

 ,תהירוזתחוב יינים,ענ גודני ת,מנואנתחוב תהפר י,קול וץיעי יןגבתענוטותעויתבל פהוחש תהלמנה ברההח
 תניםהני תיםבשירו תקשורוה תענוט וכיוצ"ב ברהבח עייםוקצמה ופיםגה של תעיצוקמ תאחריו תמסגרב תלנורש
 תהלמנה ברההח מור.אהגסומתענוטל חשש עליםמה ועיםאירותסיבונ מיםקייתמתלע תמע וכן ברההח ידי על

 תמדווח אהי רךהצו תובע תי,קתחיה דרסהה פי על דרשכנ תרבולת,עימקצו תאחריו סוילכי תסוליפו תרוכש
 מיסכו ביטוח. תרכישב נהגלה תתנוני תעימקצו תאחריוב קורהמשתחבו סויכי רךלצו לואתסוליפו או סהליפול

 ביטוח. קרהמתקרו תבע עלפוב סויכי תקבל רדבבתאוווד איןו סויהכי מיסכו על יםולת עאפשריפה ההחשי

 תלונותתרבול ת,ונותל תלע תמע תגשומו תהלמנה ברההח שכנגד כךמתהנובע תליכל פהחשי תמקיי סף,נוב
 וא/ו סיהפנהתקרנו קנונית פי על תיםמיעתלזכויו סביח אוצרה רדמשב סכוןוח טוחבי ן,ההו קשו על ממונהל

 תלונותב ממונההתעוכרה ת.הלמנה ברהבח בורהצי תלונותףגא ידי-על טףשו פןאובתלוופטמ להאתלונות הדין.
 סביח תרוחביו תעורכהכ ,תריו ףאתונואחרה ובשנים תים,עילתתנוני עה,כרה בהן התנשני וככל אם לו,א
 .תגיייצו ענהתוב תמסגרב גם תיוענוטתועללה בחריתמיהעש סיכוןמה ועלגר לימב ,תיםמיעתקבוצל

 ןקרה ותואתש-8ראוב

 : הדוח תופקתב תיםמיגי עסו פיקה ללובח קרןהתאתשו לןלה

 לשנה
 היימשהסת יימושהסת םישדה חוששלול יימושהסת םישדחו עהשלת םיליגר םיחטובמ

 רצמבבד 31 םיוב רספטמבב 30 םיוב רספטמבב 30 םיוב
2020 2020 2021 2020 2021 

 רמבוק רוקמביבלת רוקמביבלת
% % % 

 5.25 1.20 3.55 1.16 9.27 וטורב ,תילנימונ

 5.89 1.10 2.74 1.77 6.92 וטורב ,תילאיר

 לשנה
 היימשהסת יימושהסת םישדה חושלשלו יימושהסת םישדה חועשלת םייניבה יתימע

 רמבבדצ 31 םיוב רספטמבב 30 םיוב רספטמבב 30 םיוב
20212020202120202020 

מבוקר מבוקרבלתי  מבוקרבלתי
%%% 

 4.10 3.160.92 0.44 7.67 וטורב ,תילנימונ

 4.72 0.82 2.35 1.05 5.36 וטורב ,תילאיר

 קיםתיהו תיםימהע קתי בין שונה ועסיה גובה פי.סכ תיממשל ועסי תלוולכ יללע תטומפורהתאותשוה(1
 תי הביניים.מיק עתיל

 החוב תאגרו שחלוף קצבו ילאהו גן.הו שווי פיל תרכוועמש תעוקההש יקתיב תמיועדוה החוב תאגרו(2
 ישנ בין תאותשוב פערים מיםקיי הביניים, תימיע קתיל קיםתיהוו תיםמיעה קיתי בין שונה תמיועדוה
 קים.תיה
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