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הלמן - אלדובי - קרן פסיה כללית

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

דוחות הכסות והוצאות בייים

20192018201920182018

מבוקר

ביאורהכסות (הפסדים)

 3                       2                     (3)   4                 (9)  ממזומים ושווי מזומים

מהשקעות:

(34)   12                    119                (2)   301                 מכסי חוב סחירים

 2                         -                       -                   2                  2                     מכסי חוב שאים סחירים

 6                       4                     (1)   5                 (2)  ממיות

(300)   344                  159                 398              1,083              מהשקעות אחרות

(326)   360                  277                 403              1,384              סך כל ההכסות מהשקעות

                       -                      -   -                                   - 11                   הכסות  אחרות

(323)   362                  274                 407              1,386              סך כל ההכסות (הפסדים)

הוצאות

 246                   70                   (2)   186              188                 6דמי יהול, טו

 12                     1                      3                     10                10                   הוצאות ישירות

 11                       -                     2                     6                  11                   מסים

 269                   71                    3                     202              209                 סך כל ההוצאות

(592)   291                  271                 205              1,177              עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

 -* - סכום המוך מ 1 אלפי ש"ח

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים.

לתקופה של תשעה חודשים 
שהסתיימה ביום

30 בספטמבר

בלתי מבוקר

אלפי ש"ח

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום



הלמן - אלדובי - קרן פסיה כללית

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

דוחות תועה בקרן הפסיה בייים

20192018201920182018

מבוקר

 12,133              14,563             24,482            12,133         16,960            סך הכסים ביכוי התחייבויות שוטפות לתחילת התקופה

 5,476                868                  1,914                        3,322              5,734תקבולים מדמי גמולים

(13)    -                    (75)    -               (201) חלקם של מבטחי משה בתקבולים מדמי גמולים

   -                        -                       -                                   -הכסות מעמלות של מבטחי משה

5,533             3,322          1,839             868                 5,463               

תשלומים:

תשלומים לפסיורים:

                   -                  -(6)              -(19) תשלומי פסיית זקה

תשלומים למקבלי קצבה קיימים:

(35) (9) (35) (26) (105) תשלומי פסיית זקה

תשלומים אחרים

(307) (66) (118) (144) (333) פדיוות

                       3                  -                  16             -                   44חלקם של מבטחי משה בתשלומים ובשיוי בהתחייבויות

(339) (75) (143) (170) (413) סך כל התשלומים

העברות צבירה לקרן

   -                        -                     111                   -                               198העברות מחברות ביטוח

 118                     -                       -                   118                             787העברות מקופות גמל

 1,524                947                  551                           1,892             3,240העברות מקרות פסיה חדשות

              4,225           2,010                 662                  947 1,642               

העברות צבירה מהקרן

(10) (10) (3) (10) (4) העברות לחברות ביטוח

(799) (110)                 -(552) (45) העברות לקרות פסיה חדשות 

(538) (74) (518) (538) (843) העברות לקופות גמל

 (892) (1,100) (521) (194) (1,347)

                   295                  753                 141              910              3,333העברות צבירה, טו

              1,177              205                 271                  291   (592)

 16,960              16,400             26,590            16,400         26,590            סך הכסים ביכוי התחייבויות שוטפות לסוף התקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים.

לתקופה של תשעה חודשים 
שהסתיימה ביום

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר

עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה מועבר מדוח 
הכסות והוצאות

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום

30 בספטמבר

בלתי מבוקר

אלפי ש"ח



הלמן - אלדובי - קרן פסיה כללית

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור 1 - כללי

1

2

 קרן פסיה חדשה כללית היה קרן תשואה, שאיה זכאית לאג"ח מיועדות.3

4

שיויים במערך קרות הפסיה5

ביאור 2 - מדייות חשבואית

ביאור  - 3כסי חוב שאים סחירים

א. הוראות הדין הרלווטיות

הקרן איה זכאית לאג"ח מיועדות.

ב. הרכב:

201920182018

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

                   -                  -                -אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד (*)

כסי חוב אחרים

                    72                   77                  26אגרות חוב קוצריות שאין יתות להמרה

                   -   -                       -                  הלוואות לאחרים

                  26                    77                     72 

1. דוחות בייים אלה ערכו על פי הכללים החשבואיים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים לתקופות בייים בהתאם להחיות רשות 
שוק ההון ביטוח וחסכון ולתקן 14 של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות.

2. דוחות הבייים ערכו ליום 30 בספטמבר 2019 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר 
לדוחות הכספיים השתיים של הקרן ליום 31 בדצמבר 2018 ולבאורים אשר לוו אליהם (להלן – הדוחות השתיים).

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 בעיין "מסלולי השקעה בקופות גמל", החל מיום 1 ביואר 2016 בוצעו השיויים הבאים במערך 
קרות הפסיה שביהול החברה:

לתקופה שהסתיימה ביום

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר 30 בספטמבר

אלפי ש''ח

3. עיקרי המדייות החשבואית יושמו בדוחות בייים אלה באופן עקבי ליישומם בדוחות  השתיים.

הלמן - אלדובי קרן פסיה  כללית (להלן: הקרן) היה קרן תשואה, הקרן מקה זכויות לפסית זיקה ופסיה לשאירי פסיור במקרה פטירה (פסיית 
יסוד) וזאת בהתאם לתקון התקף של הקרן. ההפקדות לקרן היה בעיקר הפקדות העולות על התקרה המותרת להפרשה לקרן פסיה חדשה מקיפה 

(כ-20.5% מפעמים שכר ממוצע במשק) והפקדות חד פעמיות ואחרות שלא יתן להפקיד בקרן פסיה חדשה מקיפה.

 הקרן אושרה החל מיום 29 במרץ 2006 על ידי אגף שוק ההון כקופת גמל לקצבה חדשה כללית והחלה לפעול בחודש מרץ 2006.

 הקרן מוהלת באמצעות הלמן - אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ אשר קיבלה רשיון מבטח אשר ביחד עם האישור כאמור בסעיף 2 מאפשר לה 

להפעיל את קרן הפסיה החדשה הכללית.

החל מיום 1 בובמבר  ,2016בחרה החברה כאחת משתי חברות מהלות שזכו במכרז שערך משרד האוצר לבחירת קרות פסיה ברירת מחדל, 
שאליהן יצטרפו העובדים שלא בחרו קרן פסיה באופן פוזיטיבי. הזכייה במכרז היה לתקופה של שתיים המצטרפים באופן זה עד ל-1.11.18 זכאים 

לדמי יהול מוכים וקבועים מראש (בסך 0.001% מהיתרה הצבורה ו-1.49% מההפקדות השוטפות) ל-10 שים וללא הליך חיתום. החברה ערכה 
וממשיכה בהיערכות לקליטת מצטרפים חדשים לקרן הפסיה המקיפה שביהולה בעקבות הזכייה במכרז.

כלל הכסים שהיו קיימים בהלמן-אלדובי קרן פסיה כללית הוסבו ביום 1.1.2016 למסלול השקעה תלוי גיל לבי 50 ומטה, שקרא "הלמן-אלדובי 
קרן פסיה כללית מסלול לבי 50 ומטה", וזאת במקביל להקמתם של שי מסלולי השקעה וספים - "הלמן-אלדובי קרן פסיה כללית מסלול לבי 50 

עד 60" ו- "הלמן-אלדובי קרן פסיה כללית מסלול לבי 60 ומעלה".

על פי תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017 , יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג 
"ערד" בשיעור של 60%  לפחות בגין כסי מקבלי קצבה ולגבי כסי יתר העמיתים (להלן: "כסי עמיתים שאים מקבלי קצבה") בקרן יוקצו אגרות 

חוב בשיעור של 30% מסך כסי הקרן ביכוי כסי מקבלי קצבה באיגרות חוב מיועדות. יצוין כי החל מה-1.1.2024 הקצאת האג"ח בגין כסי עמיתים 
שאים מקבלי קצבה תחולק ל-2: עמיתים בגיל 50 ומעלה ועמיתים בגין 50 ומטה. לעמיתים בגיל 50 ומעלה יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" 
בשיעור של 30% מכסיהם ואילו לעמיתים בגיל 50 ומטה יוקצו יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" בשיעור של 30%  מכסי הקרן ביכוי כסי 

מקבלי קצבה ועמיתים בי 50 ומעלה באיגרות חוב מיועדות.
כמו כן יצוין כי על פי חוזר פסיה 2017-3-4 שעייו " כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרות פסיה חדשות" במידה ושיעור 

הקצאת האג"ח לעמיתים שאים מקבלי קצבאות עלה ביותר מ- 1.5קודות האחוז בהשוואה לשיעור המיימאלי האחרון שפורסם, תזקוף קרן 
הפסיה את התשואה של האג"ח המיועדות בשיעור העולה על השיעור האמור לכסי מקבלי הקצבה בקרן בכפוף להוראות תקות זקיפת תשואה.

"שיעור מיימאלי" - שיעור זקיפת התשואה של אג"ח מיועדות לעמיתים אחרים או לעמיתים בגיל 50 ומעלה, לפי העיין, בקרן הפסיה בה שיעור זה 

הוא המוך ביותר, בהתאם לפרסום הממוה כפי שיתעדכן מעת לעת.
יתר על האמור, יצוין כי הוראות הדין הרלבטיות לעיין כסי חוב שאים סחירים מעוגות בפרק 4 לחלק 2 בשער 5 בקודקס הרגולציה של רשות שוק 

ההון.



הלמן - אלדובי - קרן פסיה כללית

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור 4 - התחייבויות למקבלי קצבה

201920182018

מבוקר

התחייבות למקבלי קצבה קיימים:

התחייבויות לפסיוריםא.

                   -   -                     799                התחייבויות לזקה ושאירי זקה

(IBNR) כות שקרו וטרם דווחו 2   -                     41                  התחייבויות עבור תביעות בגין ארועי                      

(IBNR) 1   -                     11                  התחייבויות עבור תביעות לשאירי המבוטח שקרו וטרם דווחו                      

                   -   -                     8                    עתודה לפסיורים

 3                         -                     859                סך התחייבויות לפסיורים

התחייבויות למקבלי קצבה קיימיםב.

                  554                 573                511התחייבויות לזקה ושאירי זקה

                       2(4) (5) עתודה לפסיורים

                   556                  569                 506סך התחייבויות למקבלי קצבה קיימים

אחוז דמי היהול לחברה המהלת שהוח לצורך החישוב היו 0.5%.

אחוז העודף/(הגרעון) שובע מגורמי תשואה וריבית שיחולק בפועל ישתה בהתאם למועד הפרישה.

ביאור 5 - עודף (גירעון) אקטוארי

312018 במרץ 302019 ביוי 2019

מבוקר

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזיםאלפי ש''ח

א. עודף (גרעון) דמוגרפי

(0.07)0.26(0.07)(0.08)(20)עבור כל עמיתי הקרן

140.550.600.950.97עבור המבוטחים במסלולי ביטוח

                   -(0.74)(1.57)(3.21)(42) עבור מקבלי קצבה קיימים

220.390.000.35                -                   

ביאור 6 - דמי יהול, טו

א. הרכב:

20192018201920182018

מבוקר

דמי יהול מעמיתים שאים מקבלי קצבה:

41138(23)122110דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים

 105                  62741928דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים

דמי יהול ממקבלי קצבה:

 3                       1                     2 2                  4                     דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים

 246                   70                   (2)                   186              188                 סך הכל הוצאות דמי יהול

מוך מאלף ₪*-

בלתי מבוקר

עבור פסיורים

ב. עודף (גרעון) הובע מגורמי תשואה וריבית למקבלי קצבה

לתקופה של תשעה חודשים 
שהסתיימה ביום

30 בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר

לתקופה שהסתיימה ביום

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר 30 בספטמבר

30 בספטמבר 2019

לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום

עדכון הקצבאות בעקבות עודף או גרעון למקבלי קצבאות כתוצאה משיויים בריבית ההיוון או סטייה מהחת התשואה מתבצע אחת לשה החל 
מקצבאות בגין חודש אפריל שה הבאה.

בלתי מבוקר

אלפי ש''ח

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר

בלתי מבוקר

אלפי ש"ח



הלמן - אלדובי - קרן פסיה כללית

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור 6 - דמי יהול, טו (המשך)

ב. שיעורי דמי יהול ממבוטחים:

20192018201920182018

מבוקר

דמי יהול מעמיתים שאים מקבלי קצבה:

דמי יהול מדמי גמולים:

                4.00             4.00                4.00                 4.00 4.00

3.34 3.08                (1.24)              3.08             2.44                שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל

דמי יהול מסך כסים:

                1.05             1.05                1.05                 1.05                  1.05 

 0.54                  0.69                 0.08                0.61             0.35                שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל

דמי יהול ממקבלי קצבה:

0.60.60.60.60.6

0.50.50.50.50.5

ביאור 7 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

ביאור 8 - אירועים לאחר תאריך המאזן

שיעור דמי היהול מכסים החברה המהלת רשאית לגבות על 
פי הוראות הדין

שיעור דמי יהול מכסים ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל

שיעור דמי היהול שרשאית החברה המהלת לגבות על פי 
הוראות הדין

שיעור דמי היהול שרשאית החברה המהלת לגבות על פי 
הוראות הדין

לתקופה של תשעה חודשים 
שהסתיימה ביום

%

לאחר תאריך המאזן, ביום 6 בובמבר 2019, פרסמה רשות שוק ההון חוזר בדבר "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעיין מדידת התחייבויות - עדכון 
מערך ההחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרות הפסיה", במסגרתו עודכן מודל שיפורי התמותה. 

הוראות החוזר יחולו החל מהדוחות הכספיים ליום 31/12/2019. בהתאם להערכה שביצעה האקטוארית הממוה ההשפעה הצפויה של השיוי על 
המאזן של הקרן איה מהותית.

2. האומדן לסכום החוב של המעסיקים לקופה בתאריך עריכת המאזן בגין הפסקות ברצף העברת התשלומים בקרן הוא: כ-9 אש"ח.

3. החברה המהלת מוציאה מעת לעת מכתבי התראה למעסיקים המפגרים בהעברת התשלומים לקופה במשך תקופה של שלושה חודשים ויותר. כמו 

כן, שלחות הודעות לעמיתים בדבר הפיגור.

היועץ המשפטי של החברה מהלת מוציא מכתבי אזהרה כגד מעסיקים חייבים, ובמידת הצורך מגיש תביעות לבתי הדין לעבודה.

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר

1. חוק הגת השכר, התשי"ח - 1958 והתקות שהותקו על פיו, מטילים התחייבות על הקופה, בסיבות שפורטו בחוק, בגין חובות של מעבידים  

לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה. לדעת ההלת החברה המהלת, לא יתן להכיר בכס בגין הסכומים האמורים 
להיגבות מהמעסיקים בשל אי הוודאות בכל הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם מחוייבות המעסיקים בושא וזאת בין היתר בשל סיבות 

שוות לאי העברת הכספים לקופה האופייים לסקטור קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד- מעביד, העברת כספים לקופה אחרת וכיוצ"ב).

30 בספטמבר

בלתי מבוקר

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום
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 הצהרת אקטואר. 1

לערוך דין וחשבון אקטוארי של )להלן: "החברה"(  פנסיה בע"מ"ו קופות גמלאלדובי -"הלמןע"י נתבקשתי 

 .30.09.2019ליום  אלדובי קרן פנסיה כללית" )להלן: "הקרן"(-קרן הפנסיה "הלמן

אין לי כל יחסי גומלין  , פרט לכך2003רה בחברה בתפקיד אקטואר ממונה החל מנובמבר הנני עובדת שכי

, הקרן שללחברה המנהלת  או צדדים קשורים לקרןעם או  עם החברה המנהלת של הקרן, עם הקרן

(, מוסדיים גופים על החלים השקעה( )כללי גמלהפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  בתקנותכהגדרתם 

באמצעי שליטה  הי מחזיקנ. אינאו לחברה המנהלת של הקרן ועם מי שיש להם זיקה לקרן ,2012 -"בתשע

 באחד מאלה. לאף אחד מקרובי, כהגדרת "קרוב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"ל.  

 כי: תומאשר האני מצהיר

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

 ארי נערך בהתאם לאלה:הדין וחשבון האקטו .2

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

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

 להוראות הממונה על שוק ההון לעריכת מאזנים אקטואריים.

  תקנון הקרן. .ג

 .במועד הדוחוהכל כתוקפם 

 חוות דעתי: .    3

דוח על המצב הכספי בדוחות רשומים בהתאם ל המצוינים בדין וחשבון, הנכסים שנצברו, .א

 . מועד הנזכרלשל הקרן  הכספיים

, וכן אלה המשמשים כבסיס .א ףמעבר לאלה המפורטים בסעי יתר הנתונים שבדין וחשבון, .ב

של הקרן חברה המנהלת ההנהלת ידי -הומצאו לי על לחישובים ולהערכות שבדין וחשבון,

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

את דעתי בדבר סבירות הנתונים וכי ניתן נים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו ולנתו וחשבון,

 להסתמך עליהם בצורה המספקת לצורך עריכת הדין וחשבון.

על בדיקת סבירותם של הנתונים, לרבות  ותלמות הנתונים מבוססהבדיקות שנעשו באשר לש .ג

 תקופותאליה מתייחס הדו"ח ולנתוני  התקופהבדיקות הנערכות על ידי השוואתם לנתוני 

דיוקים או השמטות עקביות -בדיקות אלו לעיתים אינן יכולות לגלות אי אשר על כן, ת.וקודמ

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

 לבד.בשל הקרן החברה המנהלת הנהלת סבירה לגלותם היא של 

החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון  ,ידיעתי והערכתילפי מיטב  .ד

את היקף ההתחייבויות של  בהתאם להנחות שפורטו בדין וחשבון, מייצגים, המצורף בזאת,

, ותואמים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות 30.09.2019ואת נכסיה ליום  הקרן

 ממונה על שוק ההון.ה

 _______________                       ויקטוריה פטשניקוב            אקטואר ממונה              9.20111.62     
 חתימה                      שם האקטואר                                                          תפקיד          תאריך                       
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 .  מאזן אקטוארי2

 באלפי ש"ח

 

 ביאור

 

 ליום 

30/09/2019 

 ליום 

30/06/2019 

 ליום 

31/12/2018 

     

 סך נכסים לפי הדוח על המצב הכספי
 

26,686 24,622 17,047 

     

 87 140 96  זכאים ויתרות זכות

     

     התחייבויות פנסיוניות:

     

 התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה:
    

 198 1,917 2,613  התחייבויות לעמיתים מבוטחים 

 16,203 21,230 22,630  התחייבויות לעמיתים שאינם מבוטחים

 16,401 23,147 25,243  סך כל ההתחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה

     

 התחייבויות למקבלי קצבה:
    

 - - - א3 זכאים קיימים לפנסיהל התחייבויות

 556 497 506 ב3 קיימים קצבה למקבלי התחייבויות

 3 850 859 ג3 לפנסיונרים התחייבויות

 559 1,347 1,365  סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה

     

 עודף )גירעון( אקטוארי:
 

   

 0 (5) (5) א4 ון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפייםעודף )גירע

 - (7) (13) ב4 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית

 0 (12) (18)  סך כל העודף )גירעון( אקטוארי

     

 סך כל ההתחייבויות פנסיוניות
 

26,590 24,482 16,960 

     

 סך כל ההתחייבויות
 

26,686 24,622 17,047 

     

 

 הסבר לסעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות:

סכום הצבירה למועד הדוח בגין העמיתים המבוטחים )עמיתים  - התחייבות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה
 במסלולים אשר כוללים ביטוח נכות ו/או שאירים( ושאינם מבוטחים )עמיתים במסלול יסוד(.

אין בקרן עמיתים מסוג  .31/12/2003ם לקצבה החלה לפני מקבלי קצבה שזכאות - זכאים קיימים לפנסיה
 זה.

 .31/12/2017-ועד ל 1/1/2004מקבלי קצבה שזכאותם לקצבה החלה לאחר  - מקבלי קצבה קיימים

  .1/1/2018מקבלי קצבה שזכאותם לקצבה החלה לאחר  - פנסיונרים
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אריך הדוח טרם חולק או נזקף לעמיתי שנכון לת רבעון האחרוןלעודף או גירעון  - עודף )גירעון( אקטוארי

הקרן. עודף )גירעון( הנובע מגורמים דמוגרפיים מחולק לכלל עמיתי הקרן כל רבעון ועודף )גירעון( הנובע 

 מגורמי תשואה וריבית נזקף למקבלי הקצבה בקרן כל רבעון ומחולק בפועל פעם בשנה.

לפני תוספת/הפחתה בגין עודף/)גרעון( אקטוארי סעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות במאזן האקטוארי מוצגים 

 בגין הרבעון האחרון שטרם חולק או נזקף לעמיתי הקרן.

 

 .האקטואר מדוח נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 - 5 -

 .  פירוט התחייבויות למקבלי קצבה 3

 זכאים קיימים לפנסיה:ל התחייבויותא.  

 אין בקרן זכאים קיימים לפנסיה

 קיימים: קצבה מקבליל בויותהתחייב.  

 

 באלפי ש"ח 
 ליום 

30/09/2019 

 ליום 

30/06/2019 

 ליום 

31/12/2018 

 554 502 511 זקנה ושאירי לזקנה התחייבויות

 - - - לנכים  התחייבויות

מבוטח לשאירי התחייבויות
 

- - - 

התחייבויות עבור תביעות בגין אירועי נכות שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
- - - 

התחייבויות עבור תביעות לשאירי מבוטח שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
- - - 

 - - - עבור תביעות תלויות בגין אירועי נכות התחייבויות

 - - - עבור תביעות תלויות לשאירי מבוטח התחייבויות

 2 (5) (5) קיימים קצבה עתודה למקבלי

 556 497 506 מיםקיי קצבה מקבליסך כל ההתחייבויות ל

    

 (0) (0) (0) עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים

 - (7) (16) עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית

    

ערך נוכחי של דמי הניהול עתידיים לחברה מנהלת הכלולים 

 בהתחייבויות
22 22 25 

 
 פנסיונרים:ל התחייבויות . ג
 

 באלפי ש"ח
 ליום 

30/09/2019 

 ליום 

30/06/2019 

 ליום 

31/12/2018 

 - 815 799 זקנה ושאירי לזקנה התחייבויות

 - - - לנכים  התחייבויות

מבוטח לשאירי התחייבויות
 

- - - 

התחייבויות עבור תביעות בגין אירועי נכות שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
41 27 2 

התחייבויות עבור תביעות לשאירי מבוטח שקרו וטרם 

 (IBNRוחו )דו
11 7 1 

 - - - עבור תביעות תלויות בגין אירועי נכות התחייבויות

 - - - עבור תביעות תלויות לשאירי מבוטח התחייבויות

 - 1 8 עתודה לפנסיונרים

 3 850 859 פנסיונריםסך כל ההתחייבויות ל

    

 0 (1) (1) עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים

 - - 3 ירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריביתעודף )ג

    

ערך נוכחי של דמי הניהול עתידיים לחברה מנהלת הכלולים 

 בהתחייבויות
18 17 - 
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 הסבר לסעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות:

  התחייבויות בגין קצבאות זקנה ובגין שאירים של מקבלי  -התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה

 .שנפטרו וכן בגין שארים פוטנציאליים של מקבלי קצבאות זקנהקצבאות זקנה 

 התחייבויות בגין קצבאות נכים עד לגיל פרישה, כולל הפקדות פנסיוניות בגין  - התחייבויות לנכים

 תקופת הנכות )שחרור מפרמיה( והתחייבויות בגין שאירים פוטנציאלים של נכים.

 ן קצבאות לשאירים )בני זוג ויתומים( של עמיתים התחייבויות בגי - התחייבויות לשאירי מבוטח

 פעילים, עמיתים לא פעילים ונכים שנפטרו.

 ( התחייבויות עבור תביעות שקרו וטרם דווחוIBNR )-  התחייבויות בגין תביעות שאירעו אך טרם

 דווחו לחברה עד לתאריך הדוח. 

  וחו לחברה עד תאריך הדוח אך התחייבויות בגין תביעות שדו -התחייבויות עבור תביעות תלויות

 טרם אושרו.

  התחייבויות עבורIBNR  ותביעות תלויות לשאירי נכה שוייכו לשורות הרלוונטיות המתייחסות

 תביעות שאירי מבוטח.ל

סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים ולפנסיונרים כוללים את דמי הניהול העתידיים לחברה 

 המנהלת.

 שנתי. 0.5%דמי הניהול לחברה המנהלת שהונח לצורך החישוב:  שיעור

 

 



 - 7 -

 .  עודף/)גרעון( אקטוארי4

 :דמוגרפי ן(גירעו( עודףל הגורמים פירוטא. 

 למבוטחים במסלולי ביטוח:  (1 

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים 
 המפורטים בתקופת הדיווח

 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 
לשנה 

שהסתיימה 
ום בי

31/12/2018 
30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 

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

 3.27% 3.19% 20 2.06% 40 1.28% 33 מבוטחים -מקרי מוות  א.

 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - נכים -מקרי מוות  ג.

 2.80% 2.95% 19 2.05% 39 1.43% 37 יציאה לנכות ד.

 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - חזרה מנכות ה.

 5.10%- 5.15%- 33- 3.44%- 66- 2.26%- 59- ביטוח משנה ו.

 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - שינויים בשיטות והנחות  ח.

 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - שינויים בתקנון הקרן ט.

 0.00% 0.04%- 0- 0.08%- 1- 0.10% 3 גורמים אחרים י.

סה"כ עודף )גירעון( הנובע מהגורמים 
 המפורטים לעיל

14 0.55% 11 0.60% 6 0.95% 0.97% 

 

 :להם השפעה על עודף/)גרעון( דמוגרפיברבעון האחרון,  עיקריים םלהלן הסבר לשינויי 

 IBNR -)כולל שינוי בעתודה ל תביעות שאירים היו נמוכות מהצפוי -מקרי מוות מבוטחים  -

  .1.28% -, מה שיצר עודף של כתביעות תלויות(ול

ולתביעות  IBNR -)כולל שינוי בעתודה ל תביעות נכות היו נמוכות מהצפוי -יציאה לנכות  -

  .1.43% -, מה שיצר עודף של כתלויות(

)ושינוי בחלקו  הפרמיות למבטח משנה עלו על התביעות ע"ח מבטח משנה -ביטוח משנה  -

, מה שקיזז והקטין את העודף משני ולתביעות תלויות( IBNR -של מבטח משנה בעתודה ל

  .2.26% -הסעיפים הקודמים בכ
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 ( כל עמיתי הקרן:2
 
 

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים 
 המפורטים בתקופת הדיווח

 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 
לשנה 

שהסתיימה 
ביום 

31/12/2018 
30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 

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

 0.04%- 0.26%  54 0.07%-  18- 0.07%- 17- פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות  ב.

 0.00% 0.00%    - 0.00%    - 0.00% - פרישות במהלך התקופה ז.

 0.00% 0.00%    - 0.00%    - 0.00% - שינויים בשיטות והנחות  ח.

 0.00% 0.00%    - 0.00%    - 0.00% - שינויים בתקנון הקרן ט.

 0.03%- 0.00%  0- 0.01%  1 0.01%- 3- גורמים אחרים י.

סה"כ עודף )גירעון( הנובע מהגורמים 
 המפורטים לעיל

-20 -0.08% -17  -0.07% 54  0.26% -0.07% 

 
 
 

 :ה על עודף/)גרעון( דמוגרפילהם השפעברבעון האחרון,  עיקריים םלהלן הסבר לשינויי 

מהצפוי, מה שיצר  נמוכהתמותת פנסיונרים היתה  - פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות  -

 .0.07% -של כ גרעון

 

 עמיתים במסלולי ביטוח הכוללים כיסוי ביטוחי לנכות ו/או ל לסוף הרבעון העודף הדמוגרפי

עמיתים במסלולי העמיתים )כולל גם  דמוגרפי לכלל גרעוןו 0.55% -הינו בשיעור של כ לשאירים

בהתאם לכך יעודכנו היתרות  .0.08%  -( של כביטוח הכוללים כיסוי ביטוחי לנכות ו/או לשאירים

 הצבורות של העמיתים והפנסיות של מקבלי הקצבאות.

 .לא היו שינויים בהנחות ובשיטות 

 ברה בכתובת: באתר הח התקנון מופיע .תקופת הדוח לא חלו שינויים בתקנון הקרןב

www.hag.co.il . 
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 :והתנועה בעתודה קצבה למקבלי וריבית תשואה מגורמי הנובע )גירעון( עודף בדבר פירוט. ב

 (  זכאים קיימים לפנסיה1

 אין בקרן זכאים קיימים לפנסיה

  

 קיימים קצבה מקבלי(  2

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים 
 המפורטים בתקופת הדיווח

 דשים שהסתיימה ביוםחו 3לתקופה של 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 

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

עתודה למקבלי קצבה קיימים לתחילת 
 התקופה

-5 -1.00% -5 -1.00% 2 0.28% -1.00% 

 0.00% 0.01%- 0- 0.01%- 0- 0.01% 0 שינוי בגין גורמים אחרים*

שיעור  מהנחת סטייה בגין עודף )גירעון(
 התקופה במהלך הצפויה הנכסים תשואת

9 1.71% 0 0.03% 13 2.57% -1.65% 

ריבית  בשיעורי שינויים עודף )גירעון( בגין
 התקופה לסוף ההתחייבות של להיוון

-25 -4.81% -8 -1.51% -23 -4.60% 3.01% 

 0.00% 0.73%- 4- 1.49%- 7- 3.08%- 16- מיועד לחלוקה בניכוי עודף )גירעון(

לסוף  קיימים קצבה למקבלי עתודה
 התקופה

-5 -1.00% -5 -1.00% -5 -1.00% 0.28% 

 0.00% 0.74%-   1.57%-   3.21%-   עודף )גירעון( למועד החלוקה

 

 .גרפיםזה כולל, בין היתר, את ההשפעה הצפויה של הריבית ושל שינויים דמו סעיף *

 

 (  לפנסיונרים3

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים המפורטים 
 בתקופת הדיווח

 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 

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

 0.00% 0.00% 0 1.00% 8 0.13% 1 ת  התקופהעתודה לפנסיונרים  לתחיל

 שינוי בגין גורמים אחרים*
-0 -0.06% 2 0.21% 0 0.00% 0.00% 

עודף )גירעון( בגין סטייה מהנחת הריבית 
 במקדם במהלך התקופה

10 1.29% -9 -1.08% 11 1.34% 0.00% 

ריבית  בשיעורי שינויים עודף )גירעון( בגין
 התקופה לסוף ההתחייבות של להיוון

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 

 0.00% 0.34% 3 0.00% 0 0.35% 3 בניכוי עודף )גירעון( מיועד לחלוקה

 0.00% 1.00% 8 0.13% 1 1.00% 8 עתודה לפנסיונרים לסוף  התקופה

 0.00% 0.35%   0.00%   0.39%   עודף )גירעון( למועד החלוקה

 

 .םפעה הצפויה של הריבית ושל שינויים דמוגרפיזה כולל, בין היתר, את ההש סעיף *

 

  2018לא היו שינויים בהנחות ובשיטות לעומת דוח לשנת. 

  עדכון הקצבאות בעקבות עודף או גרעון למקבלי קצבאות כתוצאה משינויים בריבית ההיוון או סטייה

 .בקצבת חודש אפריל של השנה העוקבת לשנת הדוח - מהנחת התשואה מתבצע אחת לשנה

 .אחוז העודף/)הגרעון( שנובע מגורמי תשואה וריבית שיחולק בפועל ישתנה בהתאם למועד הפרישה 
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 . הסתמכות על מומחה אחר5

 לא נעשה שימוש בעבודת מומחה בתחום אחר.

 
 

 הערות והבהרות. 6
 

 .  בסיסים טכניים ואקטואריים6.1

ו ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ההנחות האקטואריות המשמשות לדו"ח זה הינן ההנחות אשר נקבע

 "( אשר נכנס כחלק מקודקס הרגולציה.החוזר)להלן: " 01.10.2017מיום  2017-3-6בחוזר פנסיה 
 

 להלן פירוט ההנחות:

 לוחות תמותה: . 6.1.1

 . 4פי לוח פ-ד שבחוזר עם הפחתה על3לפי לוח פ -לפנסיונרים  .א

 60לאלמנים בני  –לא פעילים או פנסיונרים  לאלמנים/אלמנות של מבוטחים פעילים, מבוטחים .ב

שנה,  60-ד שבחוזר; לאלמנים בני למטה מ5שנה ויותר, לפי לוח פ 55שנה ויותר, ולאלמנות בנות 

 שבחוזר. 2שנה, לפי לוח פ 55-ולאלמנות בנות למטה מ

ותר, לפי לוח שנה וי 55שנה ויותר, ולבנות זוג בנות  60לבני זוג בני  –לבני/בנות זוג של פנסיונרים  .ג

ב 1שנה, לפי לוח פ 55-שנה, ולבנות זוג בנות למטה מ 60-ד שבחוזר; לבני זוג בני למטה מ3פ

 שבחוזר.

 שבחוזר. 6לפי הנוסחא והלוחות בהתאם ללוח פ -שיפור תמותה  .ד

 בהתאם לנתונים בפועל. -הפרש גיל ומצב משפחתי . 6.1.2

 נה.לש 0.5%: ממקבלי קצבאותשיעור דמי הניהול . 6.1.3

 שיעורי הריבית להיוון:. 6.1.4

 .9/2019לפי ווקטור הריביות שפורסם ע"י החברה המצטטת לסוף חודש 

 

 .  הערות:6.2

כוללים כספים אשר במועד הדו"ח טרם פוצלו/שויכו  מבוטחיםהתחייבויות לעמיתים שאינם  -

 ליתרותיהם של העמיתים.

ה וכנגד בצד הנכסים ישנו נכס בגין ההתחייבות למקבלי הקצבה במאזן הינה ההתחייבות המלא -

 החבות של מבטח משנה בגין חלקו בהתחייבות.

בהתחייבויות לזקנה ושאירי זקנה עבור מקבלי קצבה קיימים נכללה התחייבות לאלמנה של הפנסיונר  -

 שנפטר, למרות שטרם שולמה לה קצבת שאירים.

בדבר "תיקון הוראות  חוזרון פרסמה רשות שוק הה ,2019נובמבר ב 6לאחר תאריך המאזן, ביום  -

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון  - לעניין מדידת התחייבויות החוזר המאוחד

מודל שיפורי התמותה. , במסגרתו עודכן תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה" ימודל שיפור

השינוי לא צפויה להיות השפעת . 31/12/2019הוראות החוזר יחולו החל מהדוחות הכספיים ליום 

 .משמעותית
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 נספחים סטטיסטיים. 7

 סה"כ נקבה זכר 30/09/2019מספר עמיתים ליום 

    עמיתים שאינם מקבלי קצבה:

 352 148 204 מבוטחים

 1,685 800 885 מבוטחיםשאינם 

 2,037 948 1,089 סה"כ עמיתים שאינם מקבלי קצבה:

    

    מקבלי קצבה:

זכאים קיימים 

 פנסיהל

 - - - זקנה

 - - - שאירים

 - - - נכות

 - - - סה"כ זכאים קיימים לפנסיה

    

 מקבלי קצבה קיימים

 2 - 2 זקנה

 - - - שאירים

 - - - נכות

 2 - 2 מקבלי קצבה קיימיםסה"כ 

    

 פנסיונרים

 2 1 1 זקנה

 - - - שאירים

 - - - נכות

 2 1 1 פנסיונריםסה"כ 

    

 2,041 949 1,092 כ עמיתי הקרןסה"

    

 

אינו כולל מקבלי קצבת נכות, הנכללים במסגרת מספר  שאינם מקבלים קצבה)*( מספר עמיתים 

 מקבלי קצבה.

 עמיתים המבוטחים במסלולים הכוללים ביטוח נכות ו/או שאירים. -עמיתים מבוטחים 

 דוח.הסטטיסטיקות מתייחסות לעמיתים עם יתרות חיוביות למועד ה

ככל שקיימים עמיתים חדשים שבגינם טרם נקלטו כספים במערכת זכויות עמיתים, הם לא נכללו 

 בנספח זה. 

 

 


