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 קרן הפנסיה של כלליים מאפיינים .1

 
 "הקרן" או "קרן הפנסיה"( –)להלן איילון פיסגה כללית     שם קרן הפנסיה: .א

 איילון פנסיה וגמל בע"מ   שם החברה המנהלת: 

 קרן חדשה כללית    סוג קרן הפנסיה: 

 513741017-00000000000657-0000-000 קוד:     

 שכירים ועצמאיים   סוג העמיתים: 

 בעלי המניות בחברה המנהלת: 

 

 

 איילון חברה לביטוח בע"מ  הגוף המחזיק בשליטה בחברה המנהלת:
      

 2000   :הקרןשנת הקמת  .ב

 2000תחילת פעילות שנת  – מסלול ההשקעה הכללי   :מסלולי השקעה .ג

 513741017-00000000000657-2150-000 קוד:     

 בהתאם, ההון בשוק ההתפתחויות פי על יושקעו המסלול נכסי

 להנחיות ובכפוף המנהלת החברה של המקצועי דעתה לשיקול

הקרן אינה זכאית לאג"ח  .התחיקתי בהסדר הרלוונטיות

 מיועדות.

 2016שנת תחילת פעילות  -  50 עדמסלול ת"ג      

 513741017-00000000000657-0475-000 קוד:     

 2016שנת תחילת פעילות  - 60 עד 50מסלול ת"ג      

 513741017-00000000000657-0476-000 קוד:     

 2016שנת תחילת פעילות  - ומעלה 60מסלול ת"ג      

 513741017-00000000000657-0477-000 קוד:     

ו' בדוח 1ראה באור למידע נוסף אודות מסלולי ההשקעה, 

 .2016הכספי של קרן הפנסיה לשנת 

 :רכישות או מכירות, ממיזוגים הנובעים הדיווח בשנת מהותיים שינויים .ד

 לתוך" מ"בע וגמל פנסיה איילון" התמזגה 2017 לינואר 1 ביום

 בדוח' ב1 באור ראה נוסף למידע", מ"בע ופנסיה גמל דש מיטב"

 .2016 לשנת הפנסיה קרן של הכספי

 

 

 

 

 

 

 

 בעלי המניותשמות  שיעורי אחזקה
 איילון חברה לביטוח בע"מ 79.40%
 איילון חסכון לטווח ארוך בע"מ 20.60%
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 )המשך( קרן הפנסיה של כלליים מאפיינים .1

 :ומטרתן לקבל הקרן שרשאית המרביים ההפרשות שיעורי .ה

המפקידים כבר  שכירים ועצמאיים, הפקדות בגין עמיתים (1)

 לקרן פנסיה חדשה מקיפה את הסכום החודשי המירבי

מפעמיים השכר  20.5%המותר על פי תקנות מס הכנסה )

הממוצע במשק(, ומעוניינים להפקיד לקרן פנסיה סכומים 

מעל הסכום החודשי המירבי המותר להפקדה בקרן פנסיה 

 חדשה מקיפה.

פעמיות ואחרות אשר לא ניתן להפקידן בקרן -הפקדות חד (2)

 פנסיה חדשה מקיפה.

עמיתים אשר מעוניינים להפנות את כל דמי הגמולים  (3)

 לצורך פנסיית זיקנה, ללא רכישת כיסויים ביטוחיים.

 :פרסומו ליום ועד הדוח תקופת במהלך יסוד במסמכי שינוי .ו

במהלך תקופת הדיווח ועד ליום פרסום דוח זה, לא חל שינוי במסמכי היסוד של הקרן למעט שינויי 

 ביניהם להלן:תקנון, כשהמהותיים 

 מסלול רישום, 1.1.2016 -מ חדשים החל למצטרפים המסלול הכללי וסגירת גיל תלוי מודל הוספת 

 . 2015 בפברואר 17 מיום 2015-9-7 האוצר חוזר פ"ע, כל זאת לפנסיונרים השקעה

 .1.1.2016 מ החל גיל תלוי למודל עבור מצטרפים חדשים המחדל רתיבר מסלול עדכוןכמו כן, 

 (.2154הדס איילון )(, 2153(, פסגות איילון )2151פריזמה איילון ) -ביטול מסלולי השקעה לא פעילים 

 

 קרן הפנסיהניתוח זכויות עמיתי  .2

 במספר חשבונות העמיתים שינוי .א

 

 :הדוח בשנת בקרן העמיתיםהחשבונות של  במספר השינוילהלן 

לתחילת  מספר חשבונות עמיתים                                                                                                
 השנה

נפתחו 
 השנה

נסגרו 
 סוג העמיתים לסוף השנה השנה

 
    

 1,994  121  397  1,718  שכירים

 69  5  7  67  עצמאיים

 2,063  126  404  1,785  סה"כ
ש"ח  500מתוכם חשבונות ביתרה של עד 

 159  11  31  139  ללא תנועה בשנה האחרונה
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 )המשך( ניתוח זכויות עמיתי קרן הפנסיה .2

 ניתוח זכויות עמיתים .ב

 ובשנה שקדמה לה: הדוח בשנת בקרן העמיתיםשל זכויות  להלן ניתוח

 
 2015בדצמבר  31ליום  2016בדצמבר  31ליום 

 עמיתים פעילים: 
 673  628  מספר עמיתים  

 30,757  36,502  סך נכסים נטו )אלפי ש"ח(

 עמיתים לא פעילים:
 1,112  1,435  מספר עמיתים  

 14,100  17,493  סך נכסים נטו )אלפי ש"ח(

 פנסיונרים: -מספר מקבלי קצבה 
 24  24  זקנה     

 1  3  שאירים   

 14,273  13,747  )אלפי ש"ח(סך נכסים נטו 

 47.3  48.8  גיל ממוצע לעמיתים פעילים )בשנים(
 

 מידע אודות דמי ניהול .3

 שיעור דמי הניהול .א

 דמי הניהול:בקרן בחלוקה לטווחי  עמיתיםמספר חשבונות ה להלן – עמיתיםמספר 

 2016בדצמבר  31ליום  
 עמיתים  עמיתים פעילים דמי ניהול מהפקדות

 3%-4% 2%-3% 1%-2% 0%-1% דמי ניהול מנכסים לא פעילים 

0%-0.25%  2  -  2  -  8 

0.25%-0.5%  138  1  5  13  58 

0.5%-0.75%  41  -  2  5  21 

0.75%-1.05%  36  -  3  380  1,348 
  217  1  12  398  1,435 

 
 הניהול: דמיבחלוקה לטווחי  בקרן עמיתיםהלהלן סך נכסי  – באלפי ש"ח סך נכסים

 
 2016בדצמבר  31ליום 

 עמיתים  עמיתים פעילים דמי ניהול מהפקדות
 3%-4% 2%-3% 1%-2% 0%-1% דמי ניהול מנכסים לא פעילים 

0%-0.25%  245  -  194  -  27 

0.25%-0.5%  16,758  11  592  501  1,375 

0.5%-0.75%  3,465  -  10  447  1,675 

0.75%-1.05%  1,312  -  20  12,948  14,414 

 
 21,780  11  816  13,895  17,492 

 

אלפי ש"ח. לפירוט הרכב  56סך ההוצאות הישירות הנגבות מהעמיתים בקרן, נוסף לדמי הניהול, הינו 

 "הוצאות ישירות" בדוח הכספי. 11ההוצאות, ראה ביאור 
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 )המשך( מידע אודות דמי ניהול .3

 

 מקבלי קצבה בקרן:מנתונים אודות דמי ניהול להלן  – דמי ניהול מקבלי קצבה

 

 
 2016בדצמבר  31ליום 

 סך נכסים באלפי ש"ח מספר מקבלי קצבה (*דמי ניהול מנכסים

0.45%-0.6%  3  6,294 

0.6%-2.0%  24  7,453 

  27  13,747 
 

 ג'3סעיף ממקבלי קצבה אשר פרשו טרם ליום התחילה כהגדרתו בנגבים  העליון בטווח דמי הניהול(*

 .2012-ב"תשע(, ניהול דמי( )גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותל

 בקרן ות חמשת המעסיקים הגדוליםמידע אוד .ב

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
2016 

 

 
 סך נכסים באלפי ש"ח

 
שיעור דמי ניהול מהפקדות ממוצע בפועל עבור חמשת 

 1.02  המעסיקים הגדולים )באחוזים(
 

שיעור דמי ניהול מנכסים ממוצע בפועל עבור חמשת 
 0.04  המעסיקים הגדולים )באחוזים(

 
 סך היקף נכסים מנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים 

 24,869  )באלפי ש"ח(
 

שיעור הנכסים המנוהל עבור חמשת המעסיקים הגדולים 
 46.74  מתוך סך הנכסים נטו )באחוזים(

 332  כולל של חמשת המעסיקים גדולים מספר חשבונות עמיתים 
 

שיעור חשבונות העמיתים הכולל של חמשת המעסיקים 
 16.09  הגדולים מתוך סך העמיתים )באחוזים(

  

 השקעה מדיניות ניתוח .4

, הכספיים לדוחות' ב1 בביאור כמפורט, 2017 בינואר 1 מיום החל מיזוג עקב החברה של חיסולה לאור

 .הנוכחי בדוח זה בנושא לפרט נדרשת אינה החברה

 סיכונים ניהול .5

, הכספיים לדוחות' ב1 בביאור כמפורט, 2017 בינואר 1 מיום החל מיזוג עקב החברה של חיסולה לאור

 .הנוכחי בדוח זה בנושא לפרט נדרשת אינה החברה
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 הפניית תשומת הלב בחוות דעתו של רואה החשבון .6

 של מיזוגה בדברב' 1 פסקת הפניית תשומת הלב לבאור דוח רואה החשבון המבקר של קרן הפנסיה כלל

בדוחותיה הכספיים של קרן המובא  ,2017 בינואר 1 מיום החל", מקיפה פנסיה מיטב איילון" עם הקרן

 , זאת מבלי לסייג את חוות דעתו של רואה החשבון.2016בדצמבר  31הפנסיה ליום 

 

 הגילויאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  .7

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות .א

 לתום העריכו, הגוף המוסדי של ומנהלת הכספים ל"המנכ עם בשיתוף, הגוף המוסדי הנהלת

הגוף  של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את זה בדוח המכוסה התקופה

 זו תקופה לתום כי הסיקו הגוף המוסדי ומנהלת הכספים ל"מנכ, זו הערכה בסיס על. המוסדי

 לסכם, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הנן הגוף המוסדי של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות

 והוראות הדין להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרש שהגוף המוסדי המידע על ולדווח

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה שקבע הדיווח

 כספי דיווח על פנימית בקרה .ב

 הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא 2016בדצמבר  31התקופה המכוסה הסתיימה ביום  במהלך

 באופן להשפיע שצפוי סביר או, מהותי באופן השפיע אשר כספי דיווח על הגוף המוסדי של

 .כספי דיווח על הגוף המוסדי של הפנימית הבקרה על, מהותי

 

 

 

 

 
 
 
 

         2017במרס,  23
 נן טובור   תאריך 

 
 טדי לין

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 המנהל הכללי  
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  (certification)הצהרה 

 מצהיר כי:, טדי ליןאני, 

)להלן: "קרן הפנסיה"( לשנה  כלליתקרן פנסיה  -כללית סקרתי את הדוח השנתי של איילון פיסגה  .1

 .)להלן: "הדוח"( 2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

נכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים ש

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

של החברה המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים 

 המנהלת לימים ולתקופות המדווחים בדוח.

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך  .4

  -גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיה; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן הפנסיה מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, 

   -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; וכן

 המיועדת, כספי דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו אוקבענו בקרה פנימית על דיווח כספי,  (ב)

 ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק

 -וכן; ההון שוק על הממונה ולהוראות מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את מסקנותינו  אפקטיביותהערכנו את ה (ג)

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על  אפקטיביותלגבי ה

 -הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע במהלך התקופה  (ד)

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית המכוסה בדוח 

 של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן פנסיה.

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .5

ת ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכני

 הנוגע לקרן הפנסיה: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)

דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על 

  -יה; וכןמידע כספי הנוגע לקרן הפנס

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש  (ב)

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
                                        

 2017במרס,  23
 תאריך  
 

 טדי לין
 המנהל הכללי  
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  (certification)הצהרה 

 , מצהיר כי:מאיר הרמלאני, 

)להלן: "קרן הפנסיה"( לשנה  כלליתקרן פנסיה  -כללית סקרתי את הדוח השנתי של איילון פיסגה  .1

 .)להלן: "הדוח"( 2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .1

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

דע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומי .2

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה 

 המנהלת לימים ולתקופות המדווחים בדוח.

ים לצורך אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהל .3

  -גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיה; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן הפנסיה מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, 

   -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; וכן

 המיועדת, כספי דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או, כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו (ב)

 ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק

 -וכן; ההון שוק על הממונה ולהוראות מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

 מסקנותינו את והצגנו הפנסיה קרן של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)

 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום, הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי

 -וכן; הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע במהלך התקופה  (ד)

ן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית המכוסה בדוח שהשפיע באופ

 של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן פנסיה.

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .4

י הבקרה הפנימית על דיווח כספי הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגב

 הנוגע לקרן הפנסיה: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)

דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על 

  -מידע כספי הנוגע לקרן הפנסיה; וכן

ל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש כ (ב)

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

                               
          

 2017במרס,  23
 תאריך  
 

 מאיר הרמל
 מנהל הכספים  

 קרנות הפנסיהשל 
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

 

 אחראית )להלן: "קרן הפנסיה"( כלליתקרן פנסיה  -כללית איילון פיסגה של  ,ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון

. מערכת הבקרה הפנימית של החברה המנהלת תוכננה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספיקיומה לקביעתה ו

כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של הגוף המוסדי לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות 

לכללי חשבונאות מקובלים בישראל וכן ( וIFRSכספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

הוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות 

מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד 

  בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי. 

 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם 

להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון 

( ביצוע, לרבות ביצוע MONITORנוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )

 נהלי בקרה פנימית.

 

הנהלת הגוף המוסדי בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח 

. בהתבסס COSO""-, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה2016בדצמבר  31כספי ליום 

, הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על 2016בדצמבר  31( כי ליום BELIEVESנה )על הערכה זו, ההנהלה מאמי

 דיווח כספי הינה אפקטיבית.

 

 

 

 חתימה ____________________    רונן טוב יו"ר הדירקטוריון,

 

 

 

 חתימה ____________________               טדי ליןמנכ"ל, מר 

 

 

 

 חתימה ____________________                 הרמל מאיר מר, הכספים מנהל

 

 

 

 

2017 במרס, 23תאריך אישור הדוח :   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  כללית חדשה קרן פנסיה -כללית  פיסגה איילון
 

 בע"מ וגמל בניהולה של איילון פנסיה
 
 
 

 דוחות כספיים 
 
 

 2016בדצמבר,  31ליום 
 

 



 

 

 
 
 

 קרן פנסיה חדשה כללית -כלליתאיילון פיסגה 
 

  בע"מ וגמל בניהולה של איילון פנסיה
 

 
 דוחות כספיים 

 
 2016בדצמבר,  31ליום 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 דף  
   
   

 2  בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואה החשבון המבקר
   
   

 3  החשבון המבקרדוח רואה 
   
   

 4  על המצב הכספי ותדוח
   
   

 5  הכנסות והוצאות ותדוח
   
   

 6  תנועה בקרן פנסיה ותדוח
   
   

 7-21  באורים לדוחות הכספיים
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קרן פנסיה חדשה המנוהלת על ידי איילון פנסיה  -דוח רואה החשבון המבקר לעמיתים של איילון פסגה כללית 

 וגמל בע"מ בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 על דיווח כספיבדבר בקרה פנימית 
 

 
קרן פנסיה חדשה המנוהלת על ידי איילון פנסיה  וגמל -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של איילון פסגה כללית 

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 2016בדצמבר,  31בע"מ )להלן "הקרן"( ליום 

. ("COSO")להלן  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-שפורסמה על ידי ה
הדירקטוריון וההנהלה של איילון פנסיה גמל בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על 

הדירקטוריון וההנהלה דיווח כספי של הקרן ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח 
בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן בהתבסס 

 על ביקורתנו.
 

בארה"ב בדבר  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו -על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. עלביקורת של בקרה פנימית 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית 
ית על דיווח כספי, הערכת הסיכון אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימ

שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון 
שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי 
וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות ובהתאם לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראות הממונה 

 2005וק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה בהתאם לחעל שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר 
 .1964-ובתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

( מתייחסים לניהול רשומות אשר, 1פנסיה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: ) בקרה פנימית על דיווח כספי של קרן
( 2נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הקרן )לרבות הוצאתם מרשותה(; ) בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות 
יקוח על בהתאם לחוק הפודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר 

, 1964-ובתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 2005שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה 
( 3)-ושקבלת כספים והוצאת כספים של הקרן נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת; ו

ילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או ג
 מורשים של נכסי הקרן, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות 
הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים לגבי העתיד על בסיס 

 בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
 

 31לדעתנו, החברה המנהלת קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ליום 

 .COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  ,2016בדצמבר, 
 

ולכל  2015-ו 2016בדצמבר,  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הקרן לימים 
כלל חוות דעת בלתי  2017 במרס 23והדוח שלנו מיום  2016בדצמבר,  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ב לדוחות הכספיים בדבר מיזוגה של החברה עם מיטב דש 1וכן הפניית תשומת לב בבאור  מסויגת על אותם דוחות כספיים
 .  2017בינואר  1גמל ופנסיה בע"מ החל מיום 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017במרס,  23

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
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3 

 

 
 
 
 

 
 

 דוח רואה החשבון המבקר
 

 כלליתקרן פנסיה חדשה  -איילון פיסגה כללית של  לעמיתים
 

 ידי איילון פנסיה וגמל בע"מ המנוהלת על
 

 
 

המנוהלת על כללית קרן פנסיה חדשה  - איילון פיסגה כלליתשל  פיםהמצור הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
 ותההכנסות וההוצאות ואת דוח ות, את דוח2015 -ו 2016בדצמבר  31 ימיםל הקרן( -)להלן איילון פנסיה וגמל בע"מ ידי 

דוחות כספיים אלה הינם  .2016בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום  תנועה בקרן הפנסיהה
. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס איילון פנסיה וגמל בע"מבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 על ביקורתנו. 
 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 

ה להשיג מידה פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטר-. על1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
של ראיות התומכות  מדגמיתסבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 

בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים 
הקרן וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. המנהלת של  החברהידי הדירקטוריון וההנהלה של -שנעשו על

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 
 

 ימיםלדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הקרן ל
לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן והתנועה בקרן הפנסיה ואת תוצאות פעולותיה  2015 -ו 2016 ,בדצמבר 31

הממונה על שוק ההון,  לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותבהתאם  .2016 ,בדצמבר 31הסתיימה ביום 
הכנסה תקנות מס וב 2005בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה  ביטוח וחסכון במשרד האוצר

 .1964-)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד
 

ב' בדבר מיזוגה של הקרן עם "איילון 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
 .2017בינואר  1מיטב פנסיה מקיפה", החל מיום 

 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי  PCAOB -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה
, בהתבסס על קריטריונים 2016בדצמבר,  31לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן ליום 

כלל חוות דעת  2017במרס,  23והדוח שלנו מיום  COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017במרס,  23
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   
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 בדצמבר 31ליום 

 

2016 2015 

 

 אלפי ש"ח באור

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווי מזומנים   

 
 3,646  3,756 

 2,009  410  3 חייבים ויתרות חובה

 השקעות פיננסיות
 35,960  41,194  4 נכסי חוב סחירים    

 752  643  5 נכסי חוב שאינם סחירים
 3,901  3,686  6 מניות

 12,993  18,316  7 השקעות אחרות

 סך כל השקעות פיננסיות
 

 63,839  53,606 

 סך כל הנכסים
 

 67,895  59,371 

 241  154  8 ויתרות זכות זכאים

 9 התחייבויות פנסיוניות:
 התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה  

   
 התחייבויות לעמיתים שאינם מבוטחים

 
 54,019  45,028 

 התחייבויות לפנסיונרים
 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה   
 

 13,739  14,410  

 התחייבויות לשאירי מבוטח
 

 227  60 

 עתודה לפנסיונרים
 

 (139)  (143) 

 סך כל ההתחייבויות לפנסיונרים
 

 13,827  14,327 
 אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים גירעון

 
 (30)  (9) 

 גירעון אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית
 

 (75)  (216)  

 אקטוארי גירעון סה"כ
 

 (105)  (225)  

 סך כל ההתחייבויות הפנסיוניות
 

 67,741  59,130 

  סך כל ההתחייבויות 
 67,895  59,371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             2017 ,במרס 23
 רונן טוב   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 טדי לין

 
 מאיר הרמל

  

 יו"ר הדירקטוריון
 של החברה המנהלת

המנהל הכללי של  
 החברה המנהלת

קרנות  כספים מנהל 
 הפנסיה

 
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים 
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2016 2015 2014 

 
 אלפי ש"ח באור

 )הפסדים( הכנסות
    

 ממזומנים ושווי מזומנים
 

 17  45  12 

 מהשקעות:
 מנכסי חוב סחירים    
 

 674  127  2,043 
 מנכסי חוב שאינם סחירים

 
 (16)  149  (42) 

 ממניות
 

 234  122  149 

 מהשקעות אחרות
 

 559  (5)  677 

 סך כל ההכנסות מהשקעות
 

 1,451  393  2,827 

 סך כל ההכנסות
 

 1,468  438  2,839 

 הוצאות
 524  636  687  10  דמי ניהול    

 24  44  56  11  הוצאות ישירות
 19  39  43  15  מסים

 סך כל ההוצאות
 

 787  719  567 

  עודף הכנסות על הוצאות )הפסדים( לשנה
 682  (281)  2,272 

 
 
 .םים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייבאורה
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2016 2015 2014 

 
 אלפי ש"ח

 39,115  49,373  59,130  בינואר של השנה 1סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות ליום 

 9,223  11,926  13,268  תקבולים מדמי גמולים

 תשלומים:
 תשלומים לפנסיונרים   
 752  782  770  תשלומי פנסיית זקנה   

 5  2  9  תשלומי פנסיית שאירים
  779  784  757 

 תשלומים אחרים
 809  491  980  פדיונות   

 1,566  1,275  1,759  סך כל התשלומים

 העברות צבירה לקרן
   

 782  733  31  העברות מחברות ביטוח
 472  -  250  העברות מקרנות פנסיה חדשות

  281  733  1,254 

    העברות צבירה מהקרן
 925  1,346  3,861  העברות לקרנות פנסיה חדשות

 
 3,861  1,346  925 

 329  (613)  (3,580)  העברות צבירה, נטו

עודף הכנסות על הוצאות )הפסדים( לשנה מועבר מדוח הכנסות 
 2,272  (281)  682  והוצאות

 49,373  59,130  67,741  בדצמבר של השנה 31סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות ליום 

 
 
 .םים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייבאורה
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 כללי -:1 באור
 

 קרן הפנסיה  .א
 

כהגדרתה בתקנות מס הכנסה  חדשה כלליתהינה קרן "הקרן"(  -)להלן  כלליתאיילון פיסגה  
ידי משרד האוצר, אגף -ומאושרת על, 1964 -)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 

בדצמבר  31ועד ליום  2000בינואר  1החל מיום  וחיסכון ונציבות מס הכנסה , ביטוחשוק ההון
  ."החברה המנהלת"( -)להלן בע"מ וגמל איילון פנסיה על ידי  נוהלה. הקרן 2016

  
  רן מיועדת עבור:קה 

 

הפקדות בגין עמיתים המפקידים כבר לקרן פנסיה חדשה מקיפה את הסכום החודשי  (1)
עמיים השכר הממוצע במשק(, מפ 20.5%המירבי המותר על פי תקנות מס הכנסה )

ומעוניינים להפקיד לקרן פנסיה סכומים מעל הסכום החודשי המירבי המותר להפקדה 
 בקרן פנסיה חדשה מקיפה.

 

 פעמיות ואחרות אשר לא ניתן להפקידן בקרן פנסיה חדשה מקיפה.-הפקדות חד (2)
 

זיקנה, ללא רכישת  עמיתים אשר מעוניינים להפנות את כל דמי הגמולים לצורך פנסיית (3)
 כיסויים ביטוחיים.

   
 מיזוג עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ .ב

  
 2016במאי  9החברה המנהלת וחברת האם שלה איילון חברה לביטוח בע"מ התקשרו ביום  

( מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "מיטב דש גמל"( 1בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם: )
( החברה המנהלת ובעלות המניות 2)-קבוצת מיטב דש גמל; וובעלת המניות הישירה בה מ

"הצדדים", -הישירות בה מקבוצת איילון )להלן: "בעלות המניות באיילון פנסיה וגמל" ו
בהתאמה(, במסגרתו תמוזג החברה המנהלת  במיזוג פטור ממס עם ולתוך מיטב דש גמל, 

ת מניות רגילות של מיטב דש ובתמורה, תקצה מיטב דש גמל לבעלות המניות בחברה המנהל
מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות  20% -גמל, אשר תהווינה מיד לאחר הקצאתן כ

ההצבעה )בדילול מלא( של מיטב דש גמל, כשהן נקיות וחופשיות. מיטב דש גמל, הינה חברה 
ני פרטית בשליטתה )בעקיפין( של מיטב דש השקעות בע"מ, הפועלת בתחום החיסכון הפנסיו

לטווח הבינוני והארוך ומנהלת קופות גמל לקצבה, לרבות קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה 
 כללית, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

 
התקבלו האישורים הנדרשים מהממונה וכן אישור רשות המיסים על  2016בדצמבר  29ביום  

 1לפקודת מס הכנסה, וכן ביום  ב103היות המיזוג עסקה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 
התקבל אישור רשם החברות למיזוג האמור ובכך אפוא הושלם המיזוג בין  2017בינואר 

החברה המנהלת למיטב דש גמל, ע"י חיסולה של החברה המנהלת וקליטת נכסיה 
מההון  20%-והתחייבויותיה למיטב דש גמל, וכן, הוקצו לחברה האם של החברה המנהלת כ

 הנפרע של החברה הממוזגת מיטב דש גמל.המונפק ו
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 
 )המשך( מיזוג עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ .ב
 

התמזגה הקופה במיזוג מלא  2017בינואר  1בעקבות השלמת המיזוג כאמור לעיל, ביום  
 כמפורט להלן:מיטב גמל, ,  לתוך הקופה של 2012-9-17גופים מוסדיים  בהתאם לחוזר

 

 המתמזגתהקופה  –( 657איילון פיסגה כללית )
 (660איילון מיטב פנסיה כללית )

 הקופה הממזגת -)לשעבר מיטב דש פנסיה כללית( 
מספר 

 המתמזג שם מסלול מסלול 
מספר 

 הממזג שם מסלול מסלול 
 60עד  50איילון מיטב פנסיה כללית לבני  9972 איילון פיסגה כללית מסלול כללי 2150
 60עד  50איילון מיטב פנסיה כללית לבני  9972 60עד  50איילון פיסגה כללית  476
 ומטה 50לבני  כלליתאיילון מיטב פנסיה  2158 ומטה 50איילון פיסגה כללית לבני  475
 ומעלה 60איילון מיטב פנסיה כללית לבני  9973 ומעלה 60איילון פיסגה כללית  477

 איילון מיטב כללית בסיסי למקבלי קצבה 2160 כללית למקבלי קצבה איילון פיסגה 2194
 
 העברת הזכויות התבצעה בדרך של העברת נכסים ולא במזומן וכתוצאה מהמיזוג לא הייתה  
 המתמזגות ולא נוצרו נכסים או רווחים לחברה המנהלת.רן הפנסיה בעמיתי קפגיעה  

 
 

 החברה המנהלת .ג
 

"החברה -נוהלה ע"י חברת "איילון פנסיה וגמל בע"מ" )להלן קרןהכאמור בסעיף ב לעיל,  
 . 2016בדצמבר  31המנהלת"(, עד ליום 

  החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה, של איילון חברה לביטוח בע"מ. 
  
, 1981-בידי החברה המנהלת רשיון מבטח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א  

לפי תקנות מס  לקצבה משלמת ביחד עם אישור קופת גמל -לעסוק בביטוח פנסיוני. רשיון זה 
מאפשר  -שנתקבל מאגף שוק ההון  1964-הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(,התשכ"ד

 .כלליתלה להפעיל את קרן הפנסיה ה
  
  הוראות אגף שוק ההון.נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם ל 

 קיימת הפרדה מלאה בין החברה המנהלת ונכסיה לבין הקרן ונכסיה.  
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 )המשך(  כללי -: 1באור 
 
 הגדרות .ד
 

  – בדוחות כספיים אלה
 

   
קרן הפנסיה או 

 הקרן 
 קרן פנסיה כללית. -איילון פיסגה כללית  -

   
 .וגמל בע"מאיילון פנסיה  - החברה המנהלת

   
 קצבה שזכאי לקצבה לפי תקנות הקרן. מקבל - פנסיונר 

   
וטרם  ולזכותו רשומה יתרת זכאות צבורה שהצטרף לקרן הפנסיה מי - מבוטח 

 .מהקרןפנסיית זקנה החל לקבל 
   

 .ןשוק ההון ביטוח וחסכו רשות - שוק ההון רשות
   

 .ןשוק ההון ביטוח וחסכו אגף הממונה על - הממונה
   
 .1964-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד - תקנות מס הכנסה

   
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי כהגדרתם בתקנות  - צדדים קשורים

לעניין השקעות  2012-השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב
 משקיע מוסדי.

   
 .2010התש"ע,  כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, - בעלי עניין

 
התקנון הנוכחי של הקרן כולל תכנית פנסיה מסוג יסוד בלבד; תכנית פנסיית יסוד כוללת  . ה

פנסיית זיקנה ופנסיה לשאירי פנסיונר שנפטר. תכנית פנסיית יסוד אינה כוללת כיסוי למקרה 
הקרן מנהלת חשבון נפרד לכל עמית,  ו/או פטירה לפני גיל הזכאות לפנסיית זיקנה.נכות 

שיתרת הזכאות הצבורה בו מתעדכנת אחת לחודש בהתאם לתשואה שהשיגה הקרן על 
 השקעותיה, ההפקדות, המשיכות ודמי הניהול שנגבו מהחשבון בכל חודש.

 

 מסלולי השקעה למבוטחים . ו
 

 מסלול השקעה:ארבעה  יםקרן מנוהלב
 

על פי ההתפתחויות בשוק ההון, בהתאם לשיקול דעתה מושקעים ה םנכסי - מסלול כללי
 ובכפוף להנחיות הרלוונטיות בהסדר התחיקתי. המנהלת המקצועי של החברה

 
 :להלן ,ת הדוחשנאשר הוקמו ב מודל השקעה תלוי גילשלושה מסלולים במסגרת וכן, 

 

 ומטה 50מסלול לבני 
 60עד  50לבני מסלול 

 ומעלה 60מסלול לבני 
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 מדיניות חשבונאית -: 2 באור
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי
 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.

 

 בסיס הדיווח .1
  

ים הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר, למעט דמי גמולים ותשלומים המדווח 
למעט מספר ס מזומן, במועד התקבול או התשלום, על בסיבדוח התנועה בקרן הפנסיה 

 דווח על בסיס מצטבר. ממקרים שנקבעו בהוראות הממונה, בהם 
 

דמי הדיווח על  כהוצאה במועדדמי הגמולים נרשמים הפקדות  מתוךדמי ניהול   
 . נצברו. דמי הניהול מנכסי הקרן נרשמים בתום החודש בגינו הם הגמולים

נוצרה הזכאות  בו במועד נרשמים בקרן המבוטחיםהחזרי דמי ניהול להגדלת צבירת  
  להחזר.

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2
 

לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם   
 .הממונה בהוראות

 

 מדיניות חשבונאית עקבית .3
 

באופן עקבי בכל התקופות מדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה ה 
 המוצגות.

 
 אומדנים והנחות ב.

 

להסתייע באומדנים, הערכות והנחות  הנהלת הקרןבעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 
המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 
הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות בבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים 

 החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

יות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן להלן ההנחות העיקר
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים  הקרןואומדנים קריטיים שחושבו על ידי 

 לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
 

 יםסחיר נכסי חוב בלתיקביעת שווי הוגן של  .1
 

של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות  השווי ההוגן 
והוצאות מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית 

  .להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים

 
  התחייבויות פנסיוניות .2
 

יות מבוססות בעיקרן על היתרות הצבורות וכן על שיטות הערכה ההתחייבויות הפנסיונ
 אקטוארית.

 רוב ההנחות המשמשות בסיס להערכה האקטוארית נקבעות על ידי הממונה.
לגבי שינויים בהנחות עיקריות שנקבעו על ידי הממונה וששימשו בחישוב 

 ו' להלן. 2ובאור  9ההתחייבויות הפנסיוניות ראה באור 
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 )המשך( מדיניות חשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי

  
 מזומנים ושווי מזומנים .ג

 
 קצר לזמן פקדונות, היתר בין, הכוללות גבוהה שנזילותן השקעות נחשבות מזומנים כשווי 

שלושה  על עלתה לא בהם ההשקעה בעת מימושם למועד עד והתקופה בבנקים שהופקדו
 .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר חודשים

 
 השקעות פיננסיות ד.

 
השווי ההוגן של . דוח הכנסות והוצאותנמדדות לפי שווי הוגן דרך  - השקעות סחירות .1

השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק 
 .הדיווחבתאריך 

  
השווי . דוח הכנסות והוצאותלפי שווי הוגן דרך נמדדים  - סחירים שאינםחוב מכשירי  .2

שיעורי . ציטוטי המחירים וההוגן מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים
שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד  חברהלהיוון נקבעים על ידי ששימשו הריבית 

 האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים. 
 
 וההצמדה החליפין שערי .ה

 
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים  .1

 שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.
 

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל  .2
 נכס או התחייבות צמודים.

 
המחירים לצרכן, על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב  מדדפרטים על  להלן .3

 :בהםשחלו  השינויים שיעוריועל 
 
שער חליפין  מדד המחירים לצרכן 

יציג של דולר 
 ארה"ב

 
 מדד ידוע מדד בגין

 
% % % 

לשנה שהסתיימה ביום 
 (1.5) (0.3) (0.2) 2016בדצמבר  31

לשנה שהסתיימה ביום 
 0.3  (0.9) (1.0) 2015בדצמבר  31

לשנה שהסתיימה ביום 
 12.0  (0.1) (0.2) 2014בדצמבר  31

 
 פנסיוניותת יוהתחייבו .ו

 
 :הינן כדלהלן הקרן התחייבויות .1

 

 במועדצבורה  יתרהבגינו  שרשומה מי הינו מבוטח - בלבד לזקנה למבוטחים התחייבות 
 ואינו מקבל פנסיה מהקרן. הדיווח

 

 .מהקרן פנסיה לקבל שזכאי מבוטח הינו פנסיונר - לפנסיונרים התחייבות  
 

 הקרן אינה זכאית לאג"ח מיועדות.. קרן צוברת הינה הפנסיה קרן .2
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 )המשך( מדיניות חשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי
 

 )המשך( פנסיוניותת יוהתחייבו .ו
 

כולל תכנית פנסיה מסוג יסוד בלבד; תכנית פנסיית יסוד התקנון הנוכחי של הקרן  .3
כוללת פנסיית זיקנה ופנסיה לשאירי פנסיונר שנפטר. תכנית פנסיית יסוד אינה כוללת 

 כיסוי למקרה נכות ו/או פטירה לפני גיל הזכאות לפנסיית זיקנה.
  

הקרן,  אקטואריתחושבו על ידי  הפנסיוניות למבוטחים ולפנסיונריםההתחייבויות  . 4
, והן מייצגות את החבויות האקטואריות לעמיתים בגין זכויות עפרת רוזנטל הגברת

צבורות וזקיפת שיעור העודף שנוצר על פי הנחיות משרד האוצר לרבות הוראות 
 הניהול החדשות. 

 

 יתרות הצבורות של אותם מבוטחים.הההתחייבויות הפנסיוניות למבוטחים הינן    
ן ההוראות, העודף האקטוארי ייזקף גם לזכות אותם פנסיונרים ויעודכנו בהתאם לאות

 שיעורי הפנסיות שלהם.
 

 .2016בדצמבר,  31פרטי החישוב וההנחות שבבסיסו, מפורטים במאזן האקטוארי ליום   
 

 חייבים ויתרות חובה  -: 3באור 
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 3  3  מוסדות

 1,916  351  חדשה פיסגה קרן מקיפהאיילון 

 13  56  ריבית ודיבידנד לקבל
 77  -  איילון חברה לביטוח בע"מ )בגין גבייה ממעסיקים(

 2,009  410  סך הכל חייבים ויתרות חובה

 
 נכסי חוב סחירים  -: 4 באור

 

 
 2016בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ ומעלה 60 60עד  50 50עד  נריםופנסי כללי

 
 אלפי ש"ח

 28,894  112  127  351  12,867  15,437  אגרות חוב ממשלתיות

 אגרות חוב קונצרניות:
 12,300  -  -  -  -  12,300  שאינן ניתנות להמרה      

 41,194  112  127  351  12,867  27,737  סך הכל נכסי חוב סחירים

 

 
 2015בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ נריםופנסי כללי

 
 אלפי ש"ח

 25,918  13,204  12,714  אגרות חוב ממשלתיות

 אגרות חוב קונצרניות:
 10,042  -  10,042  שאינן ניתנות להמרה   

 35,960  13,204  22,756  סך הכל נכסי חוב סחירים
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 נכסי חוב שאינם סחירים  -: 5באור 
 

 בדצמבר 31ליום  סה"כ קרן

 
2016 2015 

 אלפי ש"ח מסלול כללי

 נכסי חוב אחרים
 746  640  אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה  

 6  3  הלוואות לעמיתים

 752  643  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים   

 
 מניות  -: 6 באור

 
 סה"כ קרן ומסלול כללי

  
 

 בדצמבר 31ליום 

 
2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 3,901  3,686  סך הכל מניות סחירות

 
 השקעות אחרות  -: 7 באור

 

 בדצמבר 31ליום  סה"כ קרן

 
2016 2015 

 
 כללי סה"כ ומעלה 60 60עד  50 50עד  כללי

 
 אלפי ש"ח

 השקעות אחרות סחירות
 10,661  16,798  87  238  968  15,505  תעודות סל      

 2,332  1,500  -  -  -  1,500  קרנות נאמנות

 
 17,005  968  238  87  18,298  12,993 

השקעות אחרות שאינן 
 סחירות

 -  18  -  -  -  18  מכשירים נגזרים      

 12,993  18,316  87  238  968  17,023  סך הכל השקעות אחרות

 
 זכאים ויתרות זכות  -: 8 באור

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 70  66  איילון פנסיה וגמל בע"מ -חברה מנהלת 

 101  1  המחאות לפרעון

 13  9  מוסדות

 57  78  אחרים

 241  154  סך הכל זכאים ויתרות זכות
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 התחייבויות פנסיוניות  -: 9באור 
 

 מנגנון האיזון האקטוארי ושיטת חלוקת העודף או הגרעון האקטוארי: .א
 

)פעילים ולא  העמיתיםחשבונות בהסכום הצבור  - העמיתיםעדכון התשואה בחשבונות  .1
פעילים( מתעדכן מדי יום עסקים בהתאם לתשואה שהשיגה הקרן על השקעותיה בפועל 

 )בניכוי דמי ניהול מנכסים(.

, ונכון ליום הדוח התקופתיאחת לרבעון  -עודף/גרעון אקטוארי בשל גורמים דמוגרפיים  .2
עון לפנסיונרים בהתאם לעודף/גרוהפנסיה היתרה הצבורה של המבוטחים  מתעדכנת

תמותת פנסיונרים, גרעון מחישוב פנסיה  אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים כגון:
לפורשים חדשים בתקופת הדוח לפי הריבית שעומדת בבסיס מקדמי הפנסיה שבתקנון 
לעומת הריבית חסרת הסיכון שפורסמה על ידי החברה המצטטת בתום השנה הקודמת 

 .2014-3-1לשנת הדוח ובהתאם לחוזר אוצר 

אחת לשנה על פי הדוח האקטוארי השנתי ייזקף עודף/גרעון אקטוארי הנובע מתשואות  .3
עודף או גירעון אקטוארי הנובע מגורמים המפורטים להלן רק  -ושיעורי ריבית להיוון 

 :4לפנסיונרים ובכפוף לעדכון יתרת העתודה כמפורט בסעיף 

כלפי פנסיונרים לעומת השינוי בתשואה על הנכסים המשמשים לכיסוי התחייבויות  .א
התשואה על אותם נכסים אשר הונחה במועד הכנת המאזן האקטוארי השנתי הקודם 

 עבור אותה תקופת דיווח כספי.

השינוי בשיעורי הריבית להיוון התחייבויות הקרן כלפי פנסיונרים, לעומת שיעורי  .ב
י השנתי ריבית ההיוון להתחייבויות האמורות שהונחו לצורך הכנת המאזן האקטואר

 הקודם של הקרן.

סכום הפנסיה מתעדכן במהלך השנה בהתאם  -עדכון שנתי של הפנסיה לפנסיונרים  .4
לשינויים במדד המחירים לצרכן. לאחר תום השנה ובהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי 

לעיל. לצורך מיתון תנודות  3מפורט בסעיף כמתעדכנת הפנסיה לפי שיעורי העודף/גרעון 
מסך ההתחייבות בכל קבוצה אשר רק  1%, נשמרת עתודה בגובה של עד בסכום הפנסיה

 מעבר לה מתבצעת זקיפה בפועל של העודף או הגרעון לפי העניין, לסכומי הפנסיה.
 1%-העתודה לפנסיונרים מתעדכנת אם שיעורה המוחלט )שלילי או חיובי( גבוה מ

 מהחבות לפנסיונרים. 

 רכת הנחות וכללי חישוב כפי שקבע הממונה על שוקדו"ח אקטוארי זה נערך בהתבסס על מע .ב
-2014 -ו 2014-3-1, 2013-3-1, 2006-3-4 בחוזרים שונים לרבות חוזרי פנסיהההון במשרד האוצר, 

הוראות הממונה בדבר הדיווח  המודל האקטוארי בבסיס הערכה הינו מודל חודשי.. 3-2
הבסיס"( והן כוללות הוראות  "הנחות -)להלן 2013-3-1האקטוארי פורטו בחוזר פנסיה מספר 

ולפנסיונרים הנותנים ביטוי לעליה  בדבר הנחות אקטואריות וביניהן, לוחות תמותה לעמיתים
 צפויה בתוחלת החיים.

 29לפי ווקטור הריביות חסר סיכון שפורסם על ידי החברה המצטטת ליום ריבת ההיוון חושבה 
, 2014-3-1לחוזר פנסיה  4מו כן ועל פי האמור בנספח )להלן: "ווקטור הריביות"( כ 2016בדצמבר, 

  FORWARD-שנה לפי ריבית ה 25מחושבת הריבית של הווקטור האמור לתקופה שלאחר 
 . מהתשואה מנוכים דמי ניהול.25 -המחושבת לשנה ה
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 )המשך( התחייבויות פנסיוניות  -: 9באור 
 
 

 עמיתי הקרן:אקטוארי לכלל הדוח תנועה בגירעון  ג. 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 שינוי בעודף כתוצאה מהתפתחויות כלכליות ודמוגרפיות
   במהלך השנה:

 (105)  (78)  פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות    

 (70)  (82)  פרישות   

 -  108  שינויים מגורמים אחרים   

 (175)  (52)  הקרןגירעון אקטוארי לסוף השנה לעמיתי 
 

 אקטוארי לפנסיונרים:הדוח תנועה בגירעון 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2016 2015 

 
 אלפי ש"ח

 (42)  (11)  החלק היחסי מתוך הגירעון שחולק לכלל עמיתי הקרן

 (120)  (186)  שינויים בריבית ההיוון

 (96)  115  סטייה מהנחת התשואה

 (258)  (82)  לפנסיונריםסך הכל גירעון לחלוקה 

 

 :לחלוקה נתונים אודות גירעון אקטוארילהלן  .ד

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  כלל עמיתי הקרן

 
2016 2015 2014 2013 2012 

 
 אחוזים מתוך ההתחייבות

 חלוקה לעמיתים
 -  -  -  -  -  עודף דמוגרפי בגין מקרי נכות     

 -  -  -  -  (0.12)  פטירת מבוטחיםגירעון דמוגרפי בגין מקרי 

גירעון דמוגרפי בגין תוחלת חיים של מקבלי 
 -  (0.16)  (0.18)  (0.18)  -  קצבאות

 (3.85)  (1.15)  (0.22)  (0.11)  (0.12)  גירעון דמוגרפי בגין פרישות חדשות

 (0.04)  -  -  -  -  גירעון דמוגרפי בגין שינויים בהנחות

 (0.42)  (0.23)  -  -  0.16  דמוגרפי בגין גורמים אחרים עודף )גירעון(

 (4.31)  (1.54)  (0.40)  (0.29)  (0.08)  סך הכל גירעון דמוגרפי לחלוקה לעמיתים

 חלוקה לפנסיונרים
 (4.31)  (1.54)  (0.40)  (0.29)  (0.08)  סך הכל גירעון דמוגרפי כדלעיל     

 9.49  1.46  10.15  (0.68)  (1.35)  התשואה עודף )גירעון( בגין סטיה מהנחת

 (9.59)  (0.79)  (11.16)  (0.82)  0.84  עודף )גירעון( בגין שינויים בשיעורי ריבית ההיוון

 0.10  (0.67)  1.01  -  (0.02)  עודף )גירעון( הנשמר בעתודה אקטוארית

 (4.31)  (1.54)  (0.40)  (1.79)  (0.61)  סך הכל גירעון לחלוקה לפנסיונרים

 
 
 
 



קרן פנסיה חדשה כללית -פיסגה כללית  איילון  

     בניהולה של איילון פנסיה וגמל בע"מ

   באורים לדוחות הכספיים

  

16 

 

 דמי ניהול  -: 10 באור
 
 בהרכ א.

 

 2016בדצמבר  31ליום  סה"כ קרן

 
 סה"כ ומעלה 60 60עד  50 50עד  נריםופנסי כללי

 
 אלפי ש"ח

 251  8  15  55  -  173  דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים
 319  1  2  7  -  309  דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 ניהול ממקבלי קצבה דמי
 117  -  -  -  117  -  דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים      

 687  9  17  62  117  482  סך הכל הוצאות דמי ניהול

 

 2015בדצמבר  31ליום  סה"כ קרן

 
 סה"כ נריםופנסי כללי

 
 אלפי ש"ח

 244  -  244  דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים
 269  -  269  שנגבו מתוך סך הנכסיםדמי הניהול 

 דמי ניהול ממקבלי קצבה
 123  123  -  דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים   

 636  123  513  סך הכל הוצאות דמי ניהול

 

 2014בדצמבר  31ליום  סה"כ קרן

 
 סה"כ נריםופנסי כללי

 
 אלפי ש"ח

 174  -  174  דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים
 223  -  223  דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 דמי ניהול ממקבלי קצבה
 127  127  -  דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים   

 524  127  397  סך הכל הוצאות דמי ניהול
 

 ממבוטחים שיעורי דמי ניהול ב.
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  סה"כ קרן

 
2016 2015 2014 

 
% 

 ניהול מדמי גמולים:דמי 
 4.0  4.0  4.0  שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין   

 2.0  2.1  2.0  שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

 דמי ניהול מסך נכסים:
 1.05  1.05  1.05  שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין   

 0.74  0.67  0.66  שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל
 

 מסך הנכסים.  0.6%הוא  בקרן פנסיונריםהמ החברה המנהלת רשאית לגבותשיעור דמי הניהול ש
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 הוצאות ישירות  -: 11 באור
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  סה"כ קרן

  
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

  
 אלפי ש"ח

שיעור מתוך סך נכסים 
 קודמת לתום שנה

 0.02  0.03  0.04  9  12  25  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 עמלות ניהול חיצוני:
      

 
 0.03  0.05  0.05  12  26  28  בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

 

בגין השקעה בנכסים בישראל 
 0.01  0.01  0.01  3  6  3  באמצעות תעודות סל

 0.06  0.09  0.10  24  44  56  סך הכל עמלות ניהול השקעות

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מסלול כללי

  
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

  
 אלפי ש"ח

שיעור מתוך סך נכסים 
 קודמת לתום שנה

 0.03  0.03  0.03  8  11  14  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 עמלות ניהול חיצוני:
      

 
 0.04  0.07  0.07  12  26  28  בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

 

בגין השקעה בנכסים בישראל 
 0.01  0.02  0.02  3  6  3  באמצעות תעודות סל

 0.08  0.12  0.12  23  43  45  סך הכל עמלות ניהול השקעות

 

 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  50מסלול תלוי גיל עד 

  
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

  
 אלפי ש"ח

שיעור מתוך סך נכסים 
 קודמת לתום שנה

 -  -  1.58  -  -  6  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 עמלות ניהול חיצוני:
      

 
 -  -  0.06  -  -  *( - בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

 

בנכסים בישראל בגין השקעה 
 -  -  0.03  -  -  *(        - באמצעות תעודות סל

 -  -  1.67  -  -  6  סך הכל עמלות ניהול השקעות

 אלף ש"ח. 1הקטן מ  סכוםמייצג ( *
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 )המשך( הוצאות ישירות  -: 11באור 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  60עד  50מסלול תלוי גיל 

  
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

  
 אלפי ש"ח

שיעור מתוך סך נכסים לתום 
 קודמת שנה

 -  -  5.57  -  -  4  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 עמלות ניהול חיצוני:
      

 
 -  -  0.06  -  -  *( - בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

 

בגין השקעה בנכסים בישראל 
 -  -  0.04  -  -  *(        - באמצעות תעודות סל

 -  -  5.67  -  -  4  סך הכל עמלות ניהול השקעות
   

 אלף ש"ח. 1הקטן מ  סכוםמייצג ( *  
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  ומעלה 60מסלול תלוי גיל 

  
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

  
 אלפי ש"ח

שיעור מתוך סך נכסים לתום 
 קודמת שנה

 -  -  5.81  -  -  1  קניה ומכירה של ניירות ערך עמלות

 עמלות ניהול חיצוני:
      

 
 -  -  0.04  -  -  *( - בגין השקעה בנכסים מחוץ לישראל

 

בגין השקעה בנכסים בישראל 
 -  -  0.05  -  -  *(        - באמצעות תעודות סל

 -  -  5.90  -  -  1  סך הכל עמלות ניהול השקעות
   

 אלף ש"ח. 1הקטן מ  סכוםמייצג ( *  
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  פנסיונרים

  
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

  
 אלפי ש"ח

שיעור מתוך סך נכסים לתום 
 שנה

 קודמת

 0.01  0.01  0.27  1  1  -  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 0.01  0.01  0.27  1  1  -  סך הכל עמלות ניהול השקעות

 
 תשואת הקרן  -: 12באור 

 

 
תשואה ממוצעת  תשואה שנתית נומינלית ברוטו

נומינלית ברוטו 
 שנים 5-ל

 
2016 2015 2014 2013 2012 

 
 באחוזים

 מסלולי  השקעה למבוטחים:
 4.77 9.49 10.38 5.59 1.52 2.21 מסלול כללי      

 - - - - - 1.97 50מסלול תלוי גיל עד 

 - - - - - 0.15 60עד  50מסלול תלוי גיל 

 - - - - - (0.50) ומעלה 60מסלול תלוי גיל 

 2.65 12.70 3.03 9.57 (0.40) 0.87 תיק  השקעות  לפנסיונרים
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 השקעה בין מסלולי כספים העברות  -: 13באור 

 

 
 העברות כספים למסלול )מהמסלול(, נטו

 
2016 2015 2014 

 
 אלפי ש"ח

 (440)  (200)  821  כללי מסלול

 440  200  (821)  פנסיונרים

 -  -  -  סה"כ קרן

 
 צדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין ו  -: 14באור 

 
 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין נעשו במהלך העסקים הרגיל ובמחירי השוק. 

בחברה  בעלת השליטה -חברה לביטוח בע"מ  איילון קשורים ובעלי עניין בקרן נחשבים כצדדים
קרן פנסיה  -החברה המנהלת וכן קרן הפנסיה איילון פיסגה  -בע"מ מל וגאיילון פנסיה , המנהלת
 מקיפה.

 
 צדדים קשוריםבעלי עניין ויתרות עם  א.
 

 2016בדצמבר,  31ליום הרכב 

 

בעל שליטה 
 החברה המנהלת

בעל עניין וצדדים 
 קשורים אחרים

 
 ש"ח אלפי

   חייבים ויתרות חובה
 351  -  איילון פיסגה קרן מקיפה

 
  

 זכאים ויתרות זכות
 -  66 החברה המנהלת  

 1  -  איילון פיסגה קרן מקיפה

 
66  1 

 
 2015בדצמבר,  31ליום הרכב 

 

 

בעל 
שליטה 
החברה 
 המנהלת

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 
 אלפי ש"ח

 חייבים ויתרות חובה
 -  77  איילון חברה לביטוח בע"מ )בגין גבייה ממעסיקים(  

 1,916  -  איילון פיסגה קרן מקיפה

 
 77  1,916 

 זכאים ויתרות זכות
 -  70  החברה המנהלת  

 101  -  איילון פיסגה קרן מקיפה

  70  101 
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 )המשך( צדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין ו  -: 14באור 
 
 

 צדדים קשוריםו בעלי עניין עסקאות עם ב.
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2016 2015 2014 

 
 אלפי ש"ח

 524  636  688  דמי ניהול לחברה המנהלת

 

 
 מסים -: 15 באור

 
 .2016בדצמבר,  31הקרן אושרה לצורכי מס כקופת גמל בתוקף עד ליום  .א

 
הקופה פטורה ממס בישראל על הכנסותיה מהשקעות, למעט חריגים שנקבעו בחקיקה  ,ככלל .ב

)החייב  2004בדצמבר  31חלק רווח ההון מניירות ערך זרים המתייחס לתקופה שעד  כגון:
וכן תקבולי ריבית והפרשי הצמדה על אגרות חוב מסוימות שהתקבלו  (35%בשיעור מס של 

 של אחר.בשל תקופה שהאגרות היו בבעלותו 
 האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מדינת חוץ, המבוצע על פי כללי המס

 הקיימים באותה מדינה.
 

ור הינו מס שנוכה במק ההכנסות וההוצאותהוצאות מסים בדוח בהסכום המוצג  .ג

 .מנכסים בחו"ל בהם השקיעה הקרן
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 התחייבויות תלויות  -: 16 באור
 

 בדוחות הכספיים של החברה המנהלת. 22התחייבויות תלויות ראה באור למידע אודות  .א

 

והתקנות שהותקנו על פיו מטילים התחייבות על הקופה,  1958-חוק הגנת השכר התשי"ח .ב
בנסיבות שפורטו בחוק, בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי 

 העברת כספים לקופה.
הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם מחויבות המעסיקים, בין בשל אי הוודאות בכול 

היתר בשל סיבות שונות לאי העברת כספים לקופה האופייניים לענף קופות הגמל )כגון: הפסקת 
מעביד, ניוד כספים לקופות אחרות וכד'( לא ניתן להעריך את סכום חובות מעבידים -יחסי עובד

 כאמור.
פעולות גבייה מול מעסיקים אשר לפי מיטב ידיעתה קיימים להם החברה המנהלת מבצעת 

פיגורי תשלומים באופן שוטף. פעולות אלו כוללות פניה למעסיקים ועמיתים לצורך ברור 
 .חובוהסדרת החוב באם קיים ובמידת הצורך אף ביצוע טיפול משפטי לצורך גביית ה
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            - - - - - - - - - 



 

 

 
 

 

   

 

       דין וחשבון אקטוארי 
2016בדצמבר  31ליום  	

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זאדר תשע"  
2017מרץ   

איילון פיסגה כללית 
 קרן פנסיה חדשה

  

  

  

 



1 
 

	

	תוכן עניינים
  2 .................................................................................................................................. אקטואר הצהרת  .1

  3 .......................................................................................................................... כללי האקטוארי הדוח  .2

  3 ......................................................................................................................................... הקרן תקנון  .3

  3 ................................................................................................................................ הקרן תקנון עיקרי  .4

  3 ........................................................................................................................   גמולים דמי  4.1

  3 ........................................................................................................................   ניהול דמי  4.2

  4 ........................................................................................................................   צבירה זכאות יתרת  4.3

  4 ........................................................................................................................   זקנה פנסיית  4.4

  4 ........................................................................................................... פנסיונר אלמן/לאלמנת פנסיה  4.5

  5 .............................................................................................................. עמית אלמן/ אלמנת פנסיית  4.6

  5 ........................................................................................................................   כספים החזרת  4.7

  5 ........................................................................................................ פנסיה קרנות בין כספים העברת  4.8

  5 ............................................................................................................. ח"הדו נערך בסיסם על הנתונים  .5

  6 ................................................................................................................ ואקטואריים טכניים בסיסים  .6

  6 ............................................................................. אקטוארי למאזן בסיס ששמשו אקטואריות הנחות  6.1

  6 ........................................................................................................................   ההיוון ריבית  6.2

  8 ........................................................................................................................   תמותה שיעורי  6.3

  8 ................................................................................................................ גיל והפרש נישואין שיעורי  6.4

  8 ........................................................................................................................   ניהול הוצאות  6.5

  8 .................................................................................................. קודמת שנה ח"מדו בהנחות שינויים  6.7

  8 ....................................................................... ריבית ובגין דמוגרפיים גורמים בגין אקטוארי גירעון/ עודף  .7

  8 ............................................................................ אקטוארי גירעון/עודף וחלוקת להערכה השלבים עיקרי  .8

  8 .................................. .דמוגרפיים מגורמים הנובע אקטוארי גירעון/עודף לחישוב רעיוני אקטוארי מאזן  8.1

  9 ........................................................................ :הרעיוני המאזן לפי והפנסיות הצבורות היתרות עדכון  8.2

  9 .................................................................................................................. :מעודכן אקטוארי מאזן  8.3

  9 ..................................................... :המעודכן האקטוארי המאזן לפי הפנסיות ועדכון העתודות התאמת  8.4

  9 ....................................................................................................................................... הקרן תשואת  .9

  9 ......................................................................................................................... לפנסיה ההמרה מקדמי  .10

  9 ......................................................................................................................................... נתונים ובטי  .11

  10 .................................................................................................................................. אקטוארי מאזן  .12

  11 ....................................................................................... הקרן לעמיתי  דמוגרפי) גירעון( בעודף התנועה  .13

  12 ..................................................................................................... :לפנסיונרים) גירעון( בעודף התנועה  .14

  13 ........................................................................... החשבונאי הכספי לדוח אקטוארי) גירעון( ודףע נתונים  .15

  14 ....................................................................................................................... מזומנים תזרימי לוחות  .16

  17 ................................................................................................... 31/12/2016 ליום סטטיסטיים נתונים  .17

מאזן אקטוארי ליום 31 בדצממבר 2016
 איילון פיסגה - קרן פנסיה כללית

בניהולה של איילון פנסיה וגמל בע"מ

1



2 
 

  

  הצהרת אקטואר .1
לערוך דין וחשבון אקטוארי של (להלן: "החברה המנהלת"),  1בע"מ איילון פנסיה וגמלע"י  תינתבקש

  .2016 בדצמבר 31ליום " (להלן:"הקרן"), כלליתפיסגה קרן פנסיה  "איילון קרן הפנסיה
  

בתפקיד אקטואר ממונה. הנני מצהירה כי  אםעפרת רוזנטל מועסקת כעובדת שכירה בחברה האני 
או עם צדדים  , עם החברה המנהלת של הקרן,בכפוף לאמור לעיל ולהלן אין לי יחסי גומלין עם הקרן

הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות  ותכהגדרתם בתקנ או לחברה המנהלת של הקרן קשורים לקרן
או  , ועם מי שיש להם זיקה לקרן2012 - ב"עהתש (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים),גמל) 

אין לי קרוב, כהגדרת   ;. אינני מחזיקה באמצעי שליטה באחד מאלהלחברה המנהלת של הקרן
   "קרוב" בחוק ניירות ערך, אשר עונה לאחד מן הקריטריונים הנזכרים.

  .2013מוניתי על ידי החברה המנהלת בשנת 
  
  כי: תומאשר המצהיר יאנ

  
  המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי. הדין וחשבון האקטוארי .1
  
 דין וחשבון האקטוארי נערך בהתאם לאלה:ה .2

  .1964הוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד   .א
מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת  ובכלל זה, הוראות הממונה על שוק ההון,  .ב

 .להוראות הממונה על שוק ההון לעריכת מאזנים אקטואריים
  תקנון הקרן.  .ג
  

  .למועד הדוחכתוקפם  לוהכו
  

 חוות דעתי: .3
לדוח על המצב הכספי בדוחות , רשומים בהתאם ין וחשבוןהנכסים שנצברו, המצוינים בד  א.

  הכספיים של הקרן למועד הנזכר.
 וכן אלה המשמשים  .,א בסעיףיתר הנתונים שבדין וחשבון, מעבר לאלה המפורטים   .ב

החברה המנהלת של הנהלת  ידי-ל, הומצאו לי עשבדין וחשבוןכבסיס לחישובים ולהערכות 
על ידי. כל בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת  הקרן במתכונת שנדרשה

בדיקות שהניחו את דעתי בדבר סבירות  קבלו נערכו, ולנתונים שנתהדין וחשבוןלעריכת 
 .הדין וחשבוןהנתונים וכי ניתן להסתמך עליהם בצורה המספקת לצורך עריכת 

על בדיקת סבירותם של הנתונים,  ותלשלמות הנתונים מבוססהבדיקות שנעשו באשר   .ג
אליה מתייחס הדוח ולנתוני  התקופההשוואתם לנתוני  ידי-להנערכות ע בדיקות לרבות
דיוקים או - אלו לעיתים אינן יכולות לגלות אי ת. אשר על כן, בדיקותוקודמ תקופות

דיוקים או השמטות אפשריות  -השמטות עקביות או שיטתיות בנתונים. האחריות לאי 
הקרן החברה המנהלת של מסוג זה אשר אין אפשרות סבירה לגלותם היא של הנהלת 

 בלבד.
וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין טב ידיעתי והערכתי, החישובים לפי מי  .ד

וחשבון המצורף בזאת, מייצגים, בהתאם להנחות שפורטו בדין וחשבון, את היקף 
, ותואמים את הוראות הדין 31/12/2016את נכסיה ליום וההתחייבויות של הקרן 

 .הרלוונטיות ואת הוראות הממונה על שוק ההון
  
  
  

    עפרת רוזנטל, רו"ח        אקטואר ממונה    2017 מרץב 23

        

  חתימה  האקטואר שם  תפקיד  תאריך

  

  

                                                            
 עם קרן הפנסיה של מיטב דש. 1/1/2017ביום קרן הפנסיה של איילון התמזגה  1

C.P.A.IL
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  הדוח האקטוארי כללי .2

", המנוהלת ע"י איילון פנסיה וגמל כלליתפיסגה קרן פנסיה -מוגש בזה דין וחשבון אקטוארי ל"איילון
  בע"מ.

  שהנהלת הקרן העמידה לרשות האקטואר.הדין וחשבון  נערך על בסיס  נתונים 

 מיזוג עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

בהסכם מיזוג שהצדדים  2016במאי  9החברה וחברת האם איילון חברה לביטוח בע"מ התקשרו ביום 
) מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "מיטב דש") ובעלת המניות הישירה בה מקבוצת 1לו הינם: (
ובעלות המניות הישירות בה מקבוצת איילון (להלן: "בעלות המניות באיילון  ) החברה2(-מיטב דש; ו

"הצדדים", בהתאמה), במסגרתו תמוזג החברה במיזוג פטור ממס עם ולתוך מיטב דש -פנסיה וגמל" ו
גמל, ובתמורה, תקצה מיטב דש גמל לבעלות המניות בחברה מניות רגילות של מיטב דש גמל, אשר 

מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה (בדילול מלא)  20% - הקצאתן כתהווינה מיד לאחר 
של מיטב דש גמל, כשהן נקיות וחופשיות. מיטב דש גמל, הינה חברה פרטית בשליטתה (בעקיפין) של 
מיטב דש השקעות בע"מ, הפועלת בתחום החיסכון הפנסיוני לטווח הבינוני והארוך ומנהלת קופות 

ת קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות גמל לקצבה, לרבו
 לפיצויים. 

התקבלו האישורים הנדרשים מהממונה וכן אישור רשות המיסים על היות  2016בדצמבר  29ביום 
 2017בינואר  1ב לפקודת מס הכנסה, וכן ביום 103המיזוג עסקה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 

רשם החברות למיזוג האמור ובכך אפוא הושלם המיזוג בין החברה למיטב דש, ע"י התקבל אישור 
מההון  20%- חיסולה של החברה וקליטת נכסיה והתחייבויותיה למיטב דש, וכן, הוקצו לחברה האם כ

 .המונפק והנפרע של החברה הממוזגת מיטב דש גמל ופנסיה

  
ומספרי השוואה. במאזן האקטוארי נכללו  2016בדצמבר  31דין וחשבון זה כולל מאזן אקטוארי ליום 

ההתחייבויות הצבורות של הקרן כלפי עמיתים פעילים, פנסיונרים, ועמיתים בעלי זכויות מוקפאות 
לתאריך המאזן. המאזן נערך בהתאם להנחיות ולהנחות שעיקריהם נדרשו ע"י הממונה על שוק ההון, 

ל כל חלקיו ונספחיו, מהווה שלמות אחת ואין לפרש ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. הדוח האקטוארי ע
 חלק כלשהו ממנו במנותק מן הדו"ח השלם.

  תקנון הקרן .3

הינה קרן מאוזנת אקטוארית המבטחת את עמיתיה  חדשה כלליתקרן פנסיה  כלליתאיילון פסגה 
, 31.12.2015בביטוח פנסיית זקנה. המאזן האקטוארי מבוסס על האמור בתקנון הקרן התקף ליום 

. להלן מפורטים עיקרי התקנון אשר קבלו ביטוי 2013תקנון שאושר על ידי משרד האוצר גרסת יוני 
בחישובים האקטואריים. פרק זה אינו כולל את כל תנאי ופרטי התקנון ואינו בא במקום המסמך 

 תקנון הקרן.  - היחידי המחייב 

  יקרי תקנון הקרןע .4

	דמי גמולים 4.1

  בגין מבוטח.תשלומים לקרן  –דמי גמולים 

	
	דמי ניהול 4.2

 1מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית מיום החברה המנהלת רשאית לגבות דמי ניהול 
  לחודש). 0.0871%(   1.05%דמי ניהול בשיעור שנתי שלא יעלה על  – 2014בינואר 
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  .4%לקרן בשיעור שאינו עולה על  מתוך התשלומים המועברים 

  דמי ניהול למקבלי פנסיות:

  : 2013 בינואר  1 שהתחיל לקבל פנסיה החל מיוםלמי 

) מסך הנכסים 0.0499% -(בשיעור חודשי של כ 0.6%דמי ניהול בשיעור שנתי שלא יעלה על 
  .ם כנגד התחייבויותיה של הקרן למקבלי הפנסיותהעומדי

	יתרת זכאות צבירה 4.3
  

שהופקדו בקרן וכן מחושבת על בסיס סך כל תשלומי דמי הגמולים  –(להלן: "יתרה צבורה") 
דמי ניהול וחלק היתרה בגין משיכות ככל כספים שהועברו בגין המבוטח מקרן מעבירה ובניכוי 

  .יםדמוגרפיבגין גורמים תשואה עדכוני  ו הרווחים בתוספתשהיו, ו

	
	פנסיית זקנה 4.4

	
 .60מועד זכאות לפנסיית זקנה הינו החל מגיל  - גיל פרישה לזקנה  .א

 לכל חיי הפנסיונר.פנסיית הזקנה משולמת   .ב

 

מבוטח זכאי בהגיעו לגיל הפרישה להמיר את יתרתו הצבורה   -זכאות לשאירי פנסיונר   .ג
לפנסיית זקנה עם זכאות לפנסיית שאירים עבור בן/ת זוגו. הזכאות הינה שמית, ונקבעת 
במועד הפרישה ולא ניתנת להעברה. המבוטח רשאי לקבוע את שיעורי הפנסיות לשאיריו 

 100%פנסיית הזקנה שלו, ובלבד שסך כל פנסיות השאירים לא יעלה על כשיעור מ
 מפנסיית הזקנה. 30%-ופנסיית אלמנה לא תפחת מ מפנסיית הזקנה

 רשאי לוותר על זכאות לפנסיית שאירים. –מבוטח אשר במועד פרישתו אין לו בן/ת זוג   .ד

מבוטח רשאי לבחור בפנסיה שתשולם לו למשך כל ימי חייו עם  – הבטחת הפנסיה  .ה
חודשים, לפי בחירתו במועד הגשת בקשת הפרישה  60/120/180/240תקופת הבטחה 

שגילו בתום תקופת ההבטחה לא יעלה על שלא הגיע לגיל פרישה כשהוא נכה וכן ובלבד 
 שנה.  87

תאם לאפשרות הפרישה בה תחושב על ידי חלוקת היתרה הצבורה בה –פנסיית זקנה   .ו
ה') במקדם ההמרה כמפורט בנספח ז'  לתקנון בהתאם לגיל -בחר המבוטח (סעיפים ג', ד' ו

 המבוטח בעת הפרישה, מין, תאריך לידתו וגיל השאירים.

, רשאי, טרם 80ולפני הגיעו לגיל  60פורש לזקנה לאחר גיל המבוטח  – היוון קצבה  .ז
מסך פנסיית  25%הזקנה המגיעה לו מהקרן ועד פרישתו, לבקש להוון חלק מפנסיית 

שנים בתנאי שבמועד בקשת  5הזקנה במועד ההיוון לתקופה שיבחר ושלא תעלה על 
ההיוון סכום פנסיית הזקנה לו זכאי המבוטח, בניכוי הפנסיה המהוונת, הינו לפחות סכום 

 - , התשס"ההקצבה המזערי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 
. על אף האמור לעיל, אם סכום פנסיית הזקנה לאחר ההיוון נמוך מסכום הקצבה 2005

המזערי רשאי להוון חלק מהפנסיה כאמור בכפוף לקבלת אישור על קבלת קצבה ממקור 
 אחר.

לחודש  יום העסקים הראשון של כל חודש בגין החודש שחלף.הינו ב הפנסיהמועד תשלום   .ח
 המבוקש.שלאחר מועד הפרישה 

החל פנסיית הזקנה צמודה למדד המחירים לצרכן מידי חודש.  - הצמדת הפנסיה ועדכונה  .ט
 בגין גורמים דמוגרפייםבהתאם לתשואה  מידי רבעון מעודכנת הפנסיה 2014משנת 

הרעיוני התקופתי, ובנוסף אחת לשנה מעודכנת שעשתה הקרן על פי המאזן האקטוארי 
 .תשואת ריביתבגין  הפנסיה

  

	
	פנסיונר אלמנת/אלמןסיה לפנ 4.5
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בת/בן זוג של פנסיונר בעת פרישתו ואשר בהתאם  –הגדרת אלמנת/אלמן פנסיונר 
   לנתוניה/יו חושבה הפנסיה ובלבד שגר/ה וניהל/ה עמו משק בית משותף עד ליום בו נפטר.

זכאות לפנסיית שאירים תחל מחודש העוקב לחודש בו נפטר הפנסיונר. פנסיות השאירים 
יהיו בשיעורים שנקבעו על ידי הפנסיונר במועד פרישתו ומתוך פנסיית הזקנה שקיבל ערב 

(לפי בחירה) מפנסיית  100%לבין  30%ן יפטירתו. גובה פנסיית אלמנת פנסיונר הינו ב
הזקנה. בנוסף ניתן לבחור בפנסיה ליתום בשיעור שיבחר ו/או לבן מוגבל, על פי הגדרתו 

  מפנסיית הזקנה. 40%לא יעלה על בתקנון הקרן, בשיעור ש
תשלומים מובטחים כאמור לעיל.  240או  180, 120, 60לבחור באופציה של כאמור ניתן 

פנסיונר שנפטר בתקופת הבטחת הפנסיה תמשיך הקרן לשלם לשאריו את סכום הפנסיה 
  .אלמן/נההמלא עד לתום תקופת ההבטחה ולאחר מכן את פנסיית הזכאות ל

  

	יתמאלמן עפנסיית אלמנת/  4.6
	
ביום בו נפטר, אשר גרה עימו לפחות שנה אחת  העמיתבת זוגו של  - עמיתהגדרת אלמנת   .א

 עד לאותו המועד או שגרה איתו באותו המועד ויש להם ילד משותף.

 

 משולמת לאלמן/נה למשך כל ימי חייו/ה. הפנסיה -  תקופת הזכאות   .ב
  

או פנסיה  ללא תקופת הבטחהפנסיית אלמנה – ת עמיתפנסיה לאלמנאפשרויות לקבלת    .ג
 חודשים. 240עם תקופת הבטחה של 

  

פנסיה לאלמנה תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות  -  פנסיית אלמנת מבוטח חישוב  .ד
הצבורה של הנפטר במקדם ההמרה המתאים לאפשרות קבלת הפנסיה בה בחרה האלמנה 

 ובהתאם לגיל, מין ושנת לידה.
  

, יהיו מוטביו/יורשיו החוקיים אלמנהשלא השאיר אחריו  עמיתבפטירת  – העדר שאירים  .ה
 זכאים לקבל את סכום היתרה הצבורה בקרן בסכום חד פעמי.

  

	החזרת כספים 4.7
	

מהווה ויתור של העמית  ןהחזרת מלוא הכספים הרשומים בחשבון העמית בהתאם לתקנו
תקופת הצבירה בגינה הוחזרו הכספים. הוחזרו עניין על זכויותיו לפנסיה לכל דבר ועניין ל

זכויות לחשבון בחלק מכספי הצבירה שבחשבון, יהיה העמית רשאי לשמור היתרה 
  לפנסיה.

  

	העברת כספים בין קרנות פנסיה 4.8
  

עמית רשאי להעביר את יתרתו הצבורה בין קופות גמל בהתאם ובכפוף להוראות 
  חוקיות.ה

  הנתונים על בסיסם נערך הדו"ח .5

  הנתונים המשמשים לעריכת הדין וחשבון האקטוארי: 

הנכסים נטו שנצברו בקרן ליום  ל, לפיו סך הכ31.12.2016המאזן הכספי של הקרן ליום   .א
 אלפי ש"ח. 67,740 -עומד על כ 31.12.2016

 

קובץ נתונים אשר התקבל ממערכת זכויות עמיתים לפיו סה"כ היתרה הצבורה של המבוטחים   .ב
אלפי ש"ח כספים במעבר שלא נכללו בזכויות  793- כאלפי ש"ח.  53,214  -בקרן ליום המאזן הינה כ

  העמיתים חושבו לצורך המאזן ליתרה הכוללת.
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 פנסיונרים.מקבלי קצבאות  27נתונים של   .ג
  

  טכניים ואקטוארייםבסיסים  .6

	הנחות אקטואריות ששמשו בסיס למאזן אקטוארי 6.1
	
 שוק על הממונה שקבע כפי חישוב וכללי הנחות מערכת על בהתבסס נערך זה אקטוארי ח"דו

 מיום הרגולציה בקודקס שולבו אשר פנסיה חוזרי לרבות שונים בחוזרים, האוצר במשרד ההון
 בהתאם מוצג הדוח כן כמו. 2014-3-2 -ו 2014-3-1 2013-3-1,  2006-3-4חוזרים כמו, 1.4.2014
 9 מיום" חדשות פנסיה קרנות של אקטוארי דיווח לעניין הבהרות" ההון שוק אגף למכתב
  .חודשי מודל הינו הערכה בבסיס האקטוארי המודל. 2016-5337. שה 2016 במרץ

	ריבית ההיוון  6.2

 29/12/2016לפי ווקטור הריביות חסר סיכון שפורסם על ידי החברה המצטטת ליום 
 2014-3-1לחוזר פנסיה   4(להלן: "ווקטור הריביות")  כמו כן ועל פי האמור בנספח 
 –שנה לפי ריבית ה  25מחושבת הריבית של הווקטור האמור לתקופה שלאחר 

FORWARD  דמי ניהול.  מהתשואה מנוכים .25 –המחושבת לשנה ה  

  Forward interest rate)להלן טבלה ווקטור הריביות העתידיות: (
  
  

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 שנה 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 
2017 2.9935% 1.0841% 1.0097% 0.3703% 0.3796% 0.4755% 
2018 3.1437% 1.9128% 1.9379% 0.2258% -0.1674% -0.4304% 
2019 3.2962% 2.1811% 2.5155% 0.5425% -0.2527% -0.2662% 
2020 3.4489% 2.3673% 2.7434% 0.8355% 0.2760% 0.2459% 
2021 3.6014% 2.5607% 2.9728% 1.1053% 0.6703% 0.7784% 
2022 3.6385% 2.7596% 3.2014% 1.3762% 0.9258% 1.0866% 
2023 3.5610% 2.9370% 3.4321% 1.6466% 1.1825% 1.1699% 
2024 3.4825% 2.9779% 3.4887% 1.9172% 1.4379% 1.2527% 
2025 3.4066% 2.9976% 3.3728% 2.0530% 1.6949% 1.3365% 
2026 3.3295% 3.0214% 3.2593% 2.0572% 1.8531% 1.4195% 
2027 3.2962% 3.0477% 3.1462% 2.0586% 1.9128% 1.5085% 
2028 3.3086% 3.0743% 3.0336% 2.0623% 1.9714% 1.6015% 
2029 3.3217% 3.1197% 2.9638% 2.0649% 2.0320% 1.6943% 
2030 3.3344% 3.1677% 2.9350% 2.0785% 2.0917% 1.7881% 
2031 3.3467% 3.2134% 2.9089% 2.0991% 2.1325% 1.8802% 
2032 3.3603% 3.2637% 2.8799% 2.1221% 2.1593% 1.9446% 
2033 3.3766% 3.3116% 2.8530% 2.1439% 2.1844% 1.9779% 
2034 3.3928% 3.3743% 2.8509% 2.1650% 2.2095% 2.0116% 
2035 3.4071% 3.4353% 2.8785% 2.1894% 2.2337% 2.0431% 
2036 3.4251% 3.4978% 2.9011% 2.2129% 2.2446% 2.0784% 
2037 3.4251% 3.5606% 2.9279% 2.2391% 2.2352% 2.0887% 
2038 3.4251% 3.5606% 2.9551% 2.2622% 2.2294% 2.0840% 
2039 3.4251% 3.5606% 2.9551% 2.2853% 2.2203% 2.0751% 
2040 3.4251% 3.5606% 2.9551% 2.2853% 2.2116% 2.0680% 

2041 3.4251% 3.5606% 2.9551% 2.2853% 2.2116% 2.0623% 
2042+ 3.4251% 3.5606% 2.9551% 2.2853% 2.2116% 2.0623% 
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	שיעורי תמותה 6.3
של הנחות הבסיס,  4לפי לוח פ - : שיעור תמותה לפנסיונרים לאחר הפרישה לזקנה  .א

	של הנחות הבסיס. 6בהפחתה לפי לוח פ
של הנחות   2לפי לוח פ - לאישה  55לגבר ולפני גיל  60: לפני גיל שיעור תמותת בן זוג  .ב

	של הנחות הבסיס. 6הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ
של הנחות  4לפי לוח פ -לאישה ולפני מות המבוטח או הפנסיונר  55לגבר ומגיל  60מגיל 

 של הנחות הבסיס. 6הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ
של הנחות  5לפי לוח פ - או הפנסיונרלאישה ולאחר מות המבוטח  55לגבר ומגיל  60מגיל 

  של הנחות הבסיס. 6הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ

	
	והפרש גיל שיעורי נישואין 6.4

 בפרישה פנסיהה העל פיו נקבעשל בת זוג קימת לעת המאזן ואשר בפועל  בהתאם לנתונים   
 לזקנה.    

	הוצאות ניהול 6.5

    .להסכמיםהתחיקתי ולהסדר לפי התקנון ובהתאם בחישובים הועמסו דמי ניהול 
             

 הצמדת הפנסיה ומועד התשלום  6.6
 

עדכון  ןועל פי התקנו ביום העסקים הראשון של כל חודש בגין החודש שחלף הפנסיה משולמת
. המספרים המוצגים בלוחות יחודש הינועליית מדד המחירים לצרכן  הפנסיה בהתאם לשעור

הצפוי שיעור ה(ואינם מנופחים בגין  2015התזרימים הינם ריאליים בשקלי מדד חודש נובמבר 
) בהתאם ולצורך המאזן מהוונים התזרימים האקטואריים בריבית ריאלית של עליית המדד

  כאמור לעיל.
  

  31.12.2015ווקטור הריביות ליום  – שינויים בהנחות מדו"ח שנה קודמת 6.7

  בגין גורמים דמוגרפיים ובגין ריבית עודף/ גירעון אקטוארי .7
  

" תיקון –הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות " פורסם חוזר פנסיה 2014בינואר  28ביום 
 –דוח חודשי של קרנות פנסיה "פורסם חוזר פנסיה   2014בפברואר  5וביום   2014-3-1שמספרו 

כן עדכון של המבוטחים ותרות הצבורות עדכון הינקבע כי .  על פי החוזרים 2014-3-2 " שמספרועדכון
פנסיונרים בגין עודף או גירעון אקטוארי הנובעים מגורמים דמוגראפיים יבוצע מידי ההפנסיות של 

  . הרבעוני רבעון בהתאם למאזן האקטוארי הרעיוני

רעון יעודף/גלפי לאמור לעיל  בנוסף עדכנתתמהפנסיה לפנסיונרים  - לפנסיונריםעדכון תשואה 
. עדכון וכפי שהיה עד כה אחת לשנה על פי המאזן האקטוארי השנתי מעדכון תשואהאקטוארי הנובע 

מחושב על היתרות שהיו בפועל במהלך השנה שחלפה לעומת הצפי תשואות פער כאמור מחושב לפי 
 התזרים העתידיעל היוון השיעורי ריבית ב וכן בגין השפעת השינויהדינמיות של נכסי הפנסיונרים 

  .ובכפוף לעדכון העתודה לפנסיונריםלפנסיונרים ליום המאזן 

  שלבים להערכה וחלוקת עודף/גירעון אקטואריעיקרי ה .8
  

              מאזן אקטוארי רעיוני לחישוב עודף/גירעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים. 8.1
התחייבויות כלפי מבוטחים מוצגים לפי ערכם לצורך המאזן נכסים המשמשים לכיסוי 

החשבונאי.    נכסים המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן כלפי פנסיונרים מחושבים רעיונית 
ולפי אותה הנחת תשואה על השקעות חופשיות  2013-3-1לחוזר  3בנספח  1בהתאם לנוסחא 

                 לשנת המאזן כפי שהיתה אשתקד.
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                   ת כלפי מבוטחים מחושבות לפי היתרות הצבורות שלהם במועד המאזן התחייבויו
לפי לפי היוון תזרים החבות העתידית וההתחייבויות לפנסיונרים מחושבות  31/12/2016 -ל

אותה הנחת תשואה על ההשקעות החופשיות, כפי שהיתה במאזן אשתקד עבור התקופה החל 
	.      2014-3-1חוזר   מעת המאזן. עתודה לפנסיונרים לפנסיה מחושבת בהתאם להוראות 

	
  עדכון היתרות הצבורות והפנסיות לפי המאזן הרעיוני: 8.2

  
ינו ההפרש בין סך נכסי הקרן לבין סך עודף/גירעון אקטוארי אשר נובע מגורמים דמוגרפים ה

אקטוארי הנובע  גירעוןהתחייבויות הקרן על פי המאזן הרעיוני. לפי המאזן הרעיוני קיים בקרן 
מסך  -0.04%-אלפי ש"ח (כ 30 - בסך של כ 2016בגין רבעון אחרון לשנת  מגורמים דמוגרפיים

תקבל על ידי חלוקת ההתחייבויות). שיעור עודף/גירעון אקטוארי הינו השיעור שה
העודף/הגירעון האקטוארי בסך התחייבויות הקרן ובניכוי העתודות לפנסיונרים על פי חוזר 

2014-3-1 . 

	
	מאזן אקטוארי מעודכן: 8.3

  
נכסי הקרן מוצגים לפי ערכם במאזן החשבונאי של הקרן ומיוחסים בהתאם לתוצאות השלב 

לעיל.  8.2 -ב שלבהת המעודכנות לפי הקודם. התחייבות הקרן כלפי המבוטחים בהתאם ליתרו
ושיעורי ריבית  8.2התחייבויות הקרן לפנסיונרים מחושבים לפי פנסיות מעודכנות לפי שלב 

. העתודה לפנסיונרים מחושבת לפי ההפרש בין סך נכסי 31/12/2016ההיוון העדכניים ליום 
  התחייבויות כלפי הפנסיונרים.הקרן המשמשים לכיסוי ההתחייבויות  כלפי פנסיונרים לבין סך 

  

	התאמת העתודות ועדכון הפנסיות לפי המאזן האקטוארי המעודכן: 8.4
  

מהחבות  1%-העתודה לפנסיונרים מתעדכנת אם שיעורה המוחלט (שלילי או חיובי) גבוה מ
 לפנסיונרים. 

  תשואת הקרן .9
  

שיעור שטרם פרשו  העמיתיםלנכסי  השקעותיהעל ה תשואה נומינלית ברוטו הקרןהשיגה  2016בשנת 
    2.21%-כ של

  מקדמי ההמרה לפנסיה  .10
 

החשיפה של הקרן לשיעורי הריבית הנמוכים השוררים בפועל בארץ משרד האוצר בוחן פתרונות לבעית 
ובעולם לעניין היוון ההתחייבויות למאזן האקטוארי וזאת לעומת ההנחה של ריבית עבור נכסים 

מקדמים. ה מובנית בחישוב הבסיס לתעריפיכאמור ההשפעה  .)2004/9(חוזר פנסיה  4%חופשיים 
   .הפורשים לפנסיה על ידי כלל העמיתים בקרן סבסודהמשמעות הינה 

  טיוב נתונים  .11
  

אשר קובע את הפעולות שעל הגוף המוסדי  2012בנובמבר,  18מיום  2012-9-16להוראת חוזר  בהמשך
בגופים מוסדיים וכולל הוראות מדורגות ליישום הוראותיו לבצע ביחס לטיוב נתוני זכויות עמיתים 

, ביצעה החברה הליך מקיף של טיוב נתונים 2016ביוני  30ועד  2012בדצמבר  31בתקופה שבין 
במערכותיה ומול זכויות העמיתים ביחס לנתוני המוצרים ובהתאם לצורך. פעילות הטיוב בוצעה ברובה 

ה על פי סקר פערים כאמור בחוזר. נכון למועד אישור הדוחות על פי תכנית העבודה המאושרת שנבנת
הסתיימה רוב הפעילות על פי תכנית העבודה המאושרת והחברה פועלת לגמר הטמעת הפערים 
במערכות התפעוליות. נציין כי החברה מטפלת באופן שוטף בטיוב זכויות העמיתים בהתאם לפערים 

  .שמתגלים מעת לעת
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12

ליום 31 בדצמבר ליום 31 בדצמבר
2015 2016

סך נכסים לפי הדוח על המצב הכספי          67,895              59,371

זכאים ויתרות זכות               154                   241

התחייבויות פנסיוניות:

התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלים קצבה:

התחייבויות לעמיתים מבוטחים                -                   -

התחייבויות לעמיתים שאינם מבוטחים          54,019              45,028

סך כל ההתחיייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה          54,019              45,028

התחייבויות לפנסיונרים:

התחייבויות לזקנה ושאירי זיקנה          13,739              14,410

התחייבויות לשאירי מבוטח               227                     60

עתודה לפנסיונרים              (139)                  (143)

סך כל ההתחיייבויות לפנסיונרים          13,827              14,327

עודף (גירעון) אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים                (30)                      (9)

עודף (גירעון) אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית                (75)                  (216)

סה"כ עודף (גירעון) אקטוארי              (105)                  (225)

סך כל ההתחייבויות הפנסיוניות          67,741              59,130

סך כל ההתחייבויות          67,895              59,371

איילון פיסגה כללית 
 קרן פנסיה חדשה כללית

מאזן אקטוארי

באלפי ש"ח 

עפרת רוזנטל, רו"ח

אקטואר ממונה

12. 12
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30/09/201630/06/201631/03/2016

עודף (גירעון)עודף (גירעון)עודף (גירעון)עודף (גירעון)עודף (גירעון)עודף (גירעון)המצב בפועלהמצב הצפוי

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

 - - - - -000   א.   מקרי מוות - מבוטחים

(0.18%)(0.05%)(0.04%) 0.01%(0.04%)(30)300    ב.   מקרי מוות - פנסיית זקנה ושאירים

 - - - -000    ג.    מקרי מוות - נכים

 - - - -000    ד.   יציאה לנכות

 - - - -000   ה.   חזרה מנכות

 - - - -0    ו.    ביטוח משנה

(0.11%)(0.14%) - -0    ז.    פרישות במהלך השנה

 - - - -0   ח.   שינויים בעתודת IBNR ועתודה לעמיתים שנולדו עד 1948

 - - - -0   ט.   שינוי הנובע משינויי שיטות והנחות

 - - - -0    י.    שינויים בתקנון הקרן

 - - 0.17% -(0)  יא.  סך הגורמים האחרים

(0.29%)(0.19%)(0.04%) 0.18%(0.04%)(30)סה"כ עודף (גירעון) הנובע מהגורמים המפורטים לעיל

אלפי ש"ח

איילון פיסגה קרן פנסיה כללית

התנועה בעודף (גירעון) דמוגרפי לעמיתי הקרן:

העודף (הגירעון) שנגרם מהגורמים המפורטים בתקופת הדיווח

לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2015

31/12/2016

13
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לשנה שהסתיימה ביום

31/12/201630/09/201630/06/201631/03/201631/12/2015
החלק היחסי מתוך העודף (הגירעון) שחולק לכלל 

עמיתי הקרן
(6)26(4)(27)(42)

(120)(479)(248)286255שינויים בריבית ההיוון

(96)152475(180)(332)סטייה מהנחת התשואה

0(4)(1)53בניכוי עודף (גירעון) הנשמר בעתודה אקטוארית

(258)(27)(99)98(57)סה"כ עודף (גירעון) לפנסיונרים

(1.79%)(0.19%)(0.68%) 0.68%(0.41%)עודף (גירעון) לפנסיונרים, באחוזים

איילון פיסגה קרן פנסיה כללית

התנועה בעודף (גירעון) לפנסיונרים:

העודף (הגירעון) שנגרם מהגורמים המפורטים 
בתקופת הדיווח, באלפי ש"ח

לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום

14
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איילון פיסגה קרן פנסיה כללית

נתונים אודות עודף (גירעון) אקטוארי לדוח הכספי החשבונאי

עודף (גירעון) 
באחוזים
אחוזים

 -   א.   מקרי מוות - מבוטחים

(0.12%)    ב.   מקרי מוות - פנסיית זקנה ושאירים

 -    ג.    מקרי מוות - נכים

 -    ד.   יציאה לנכות

 -   ה.   חזרה מנכות

 -    ו.    ביטוח משנה

(0.12%)    ז.    פרישות במהלך השנה

IBNR ח.   שינויים בעתודת   - 

 -   ט.   שינוי הנובע משינויי שיטות והנחות

 -    י.    שינויים בתקנון הקרן

 0.16%  יא.  סך הגורמים האחרים

(0.08%)סה"כ עודף (גירעון) הנובע מהגורמים המפורטים לעיל

(0.08%)החלק היחסי מתוך העודף (הגירעון) שחולק לכלל עמיתי הקרן

(1.35%)שינויים בריבית ההיוון

 0.84%סטייה מהנחת התשואה

 0.02%בניכוי עודף (גירעון) הנשמר בעתודה אקטוארית

(0.61%)סה"כ עודף (גירעון) לפנסיונרים

העודף (הגירעון) שנגרם מהגורמים המפורטים בתקופת הדיווח

לשנה שהסתיימה 
ביום 31/12/2016

התנועה בעודף (גירעון) לפנסיונרים:

העודף (הגירעון) שנגרם מהגורמים המפורטים בתקופת הדיווח

15
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 על תשלומי 
פנסיה (סכום 

שלילי)
סה"כ   **   השקעות  אחרותסה"כעל  השקעות  אחרות

31/12/201613,886                      13,886                          
2017770.2           0.2         (43.9)                        (43.7)                 0.476%-0.33%13,072                      13,072                          
2018765.1           0.8         (156.5)                      (155.7)               -0.430%-1.23%12,151                      12,151                          
2019759.1           0.7         (126.4)                      (125.8)               -0.266%-1.06%11,266                      11,266                          
2020752.8           0.3         (61.3)                        (60.9)                 0.246%-0.56%10,452                      10,452                          
2021745.7           0.0         (3.0)                          (3.0)                  0.778%-0.03%9,704                        9,704                            
2022734.8           (0.2)        26.2                         26.1                  1.087%0.28%8,995                        8,995                            
2023718.2           (0.2)        31.5                         31.3                  1.170%0.36%8,308                        8,308                            
2024702.4           (0.3)        35.6                         35.4                  1.253%0.44%7,641                        7,641                            
2025680.1           (0.3)        38.9                         38.6                  1.337%0.53%6,999                        6,999                            
2026660.0           (0.3)        41.1                         40.7                  1.420%0.61%6,380                        6,380                            
2027637.7           (0.4)        42.8                         42.4                  1.509%0.70%5,785                        5,785                            
2028614.1           (0.4)        43.8                         43.4                  1.601%0.79%5,214                        5,214                            
2029587.9           (0.4)        44.0                         43.5                  1.694%0.88%4,670                        4,670                            
2030559.1           (0.5)        43.4                         43.0                  1.788%0.97%4,154                        4,154                            
2031527.9           (0.5)        42.1                         41.6                  1.880%1.07%3,667                        3,667                            
2032494.4           (0.5)        39.3                         38.8                  1.945%1.13%3,212                        3,212                            
2033459.0           (0.4)        35.3                         34.9                  1.978%1.16%2,788                        2,788                            
2034422.0           (0.4)        31.4                         31.0                  2.012%1.20%2,397                        2,397                            
2035383.9           (0.4)        27.6                         27.2                  2.043%1.23%2,040                        2,040                            
2036345.3           (0.4)        24.1                         23.7                  2.078%1.26%1,718                        1,718                            
2037306.7           (0.3)        20.4                         20.0                  2.089%1.27%1,432                        1,432                            
2038268.7           (0.3)        16.8                         16.6                  2.084%1.27%1,179                        1,179                            
2039231.9           (0.2)        13.7                         13.5                  2.075%1.26%961                           961                               

 לוח  : תזרים מזומנים לפנסיונרים ליום 31/12/2016

שנה 
קלנדרית

תשלומי פנסיה 
במשך השנה

הכנסות מריבית במשך השנה
הנחת 

התשואה על 
השקעות 
חופשיות

 שיעור 
תשואת 
הנכסים 

הצפויה בכל 
שנה *

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לפנסיונרים 
נכון לסוף השנה

16.
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 על תשלומי 
פנסיה (סכום 

שלילי)
סה"כ   **   השקעות  אחרותסה"כעל  השקעות  אחרות

 לוח  : תזרים מזומנים לפנסיונרים ליום 31/12/2016

שנה 
קלנדרית

תשלומי פנסיה 
במשך השנה

הכנסות מריבית במשך השנה
הנחת 

התשואה על 
השקעות 
חופשיות

 שיעור 
תשואת 
הנכסים 

הצפויה בכל 
שנה *

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לפנסיונרים 
נכון לסוף השנה

16.

2040197.1           (0.2)        11.1                         10.9                  2.068%1.25%775                           775                               
2041164.8           (0.2)        8.9                           8.7                   2.062%1.25%619                           619                               
2042135.8           (0.1)        7.0                           6.9                   2.062%1.25%490                           490                               
2043110.4           (0.1)        5.6                           5.5                   2.062%1.25%385                           385                               
204488.4             (0.1)        4.4                           4.3                   2.062%1.25%301                           301                               
204569.8             (0.1)        3.4                           3.3                   2.062%1.25%234                           234                               
204654.4             (0.1)        2.7                           2.6                   2.062%1.25%182                           182                               
204742.0             (0.0)        2.1                           2.0                   2.062%1.25%142                           142                               
204832.2             (0.0)        1.6                           1.6                   2.062%1.25%112                           112                               
204924.5             (0.0)        1.3                           1.2                   2.062%1.25%89                             89                                 
205018.7             (0.0)        1.0                           1.0                   2.062%1.25%71                             71                                 
205114.3             (0.0)        0.8                           0.8                   2.062%1.25%57                             57                                 
205210.9             (0.0)        0.7                           0.7                   2.062%1.25%47                             47                                 
20538.5              (0.0)        0.5                           0.5                   2.062%1.25%39                             39                                 
20546.7              (0.0)        0.5                           0.4                   2.062%1.25%33                             33                                 
20555.4              (0.0)        0.4                           0.4                   2.062%1.25%28                             28                                 
20564.5              (0.0)        0.3                           0.3                   2.062%1.25%24                             24                                 
20573.8              (0.0)        0.3                           0.3                   2.062%1.25%20                             20                                 
20583.3              (0.0)        0.2                           0.2                   2.062%1.25%17                             17                                 
20592.9              (0.0)        0.2                           0.2                   2.062%1.25%14                             14                                 
20602.5              (0.0)        0.2                           0.2                   2.062%1.25%12                             12                                 
20612.2              (0.0)        0.1                           0.1                   2.062%1.25%10                             10                                 
20621.9              (0.0)        0.1                           0.1                   2.062%1.25%8                               8                                   
20631.7              (0.0)        0.1                           0.1                   2.062%1.25%7                               7                                   
20641.4              (0.0)        0.1                           0.1                   2.062%1.25%5                               5                                   
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 על תשלומי 
פנסיה (סכום 

שלילי)
סה"כ   **   השקעות  אחרותסה"כעל  השקעות  אחרות

 לוח  : תזרים מזומנים לפנסיונרים ליום 31/12/2016

שנה 
קלנדרית

תשלומי פנסיה 
במשך השנה

הכנסות מריבית במשך השנה
הנחת 

התשואה על 
השקעות 
חופשיות

 שיעור 
תשואת 
הנכסים 

הצפויה בכל 
שנה *

  הון צבור המשמש לכיסוי התחייבויות לפנסיונרים 
נכון לסוף השנה

16.

20651.2              (0.0)        0.1                           0.1                   2.062%1.25%4                               4                                   
20661.0              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%3                               3                                   
20670.8              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%2                               2                                   
20680.6              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%2                               2                                   
20690.5              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%1                               1                                   
20700.4              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%1                               1                                   
20710.3              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%1                               1                                   
20720.2              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%0                               0                                   
20730.2              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%0                               0                                   
20740.1              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%0                               0                                   
20750.1              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%0                               0                                   
20760.1              (0.0)        0.0                           0.0                   2.062%1.25%0                               0                                   

שיעורי תשואת הנכסים הינם שיעורים לאחר ניכוי דמי ניהול.*

ההון הצבור נכון לסוף שנת המאזן הינו לאחר ניכוי דמי ניהול וללא עתודה לפנסיונרים.**

מאזן אקטוארי ליום 31 בדצממבר 2016
 איילון פיסגה - קרן פנסיה כללית

בניהולה של איילון פנסיה וגמל בע"מ

16



17 
 

  31/12/2016ליום  נתונים סטטיסטיים .17
  

לפני התאמה לעניין דמי של העמיתים הינם לפי קובץ שהתקבל ממערכת הזכויות  עילהנתונים ל
  שטרם שויכו לחשבונות העמיתים. גמולים במעבר 

-2016נתונים סטטיסטיים מדווחים על פי הגדרת סיווג של עמיתים פעילים ולא פעילים כנדרש בחוזר 
  בשונה מהגדרת התקנון הקיים. 9-3

לעיל אין השפעה על החישובים האקטואריים  חשבונות עמיתים במעברהערה: חשוב לציין כי לעניין 
שיב למבוטחים מבוסס על ערך הצבירה בלבד ויתרותיהם כפי שרשומות ועל התוצאות מאחר שהתח

  במערכת התפעולית נכללו בחישובים.

  

*********************************  
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נספחים סטטיסטיים

א. מידע אודות עמיתי הקרן (יסוד בלבד ואינם מבוטחים בנכות ושאירי פעיל): 

סה"כנקבהזכרסה"כנקבהזכר

 385              245                 630               22,273,693        13,697,971        35,971,664       

 938              495                 1,433            13,540,351        3,692,414          17,232,765       

 1,323          740                 2,063            35,814,044        17,390,385        53,204,429       

19524זקנה

123שאירים

000נכות
20727

 1,343          747                 2,090           

ב. מידע אודות עמיתים שהחלו לקבל קצבה:

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכר

00001000מספר פורשים

              -                         -                         -                 63,717                 -                      -                  -                  -   סך נכסים (**)

סך נכסים מדווח למועד בו החל העמית לקבל קצבה. (**)

יתרה צבורה בש"ח מספר עמיתים

30/09/2016
לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום

31/03/2016

סה"כ עמיתי הקרן

מספר עמיתים שהחלו 
31/12/201630/06/2016לקבל קצבה

מספר עמיתים ליום 31/12/2016

עמיתים שאינם מקבלי קצבה:

פעילים (שאינם מבוטחים)

שאינם פעילים

סה"כ עמיתים שאינם מקבלי קצבה:

מקבלי קצבה:

פנסיונרים

סה"כ פנסיונרים
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מספר מין
מבוטחים 
פעילים

מספר 
מבוטחים 
לא פעילים

מספר 
מקבלי 
פנסיות

סה"כ

385938201,343גברים
2434957745נשים
6281,433272,088סה"כ

מספר מין
מבוטחים 
פעילים

יתרה וותק ממוצעגיל ממוצע
צבורה 
ממוצעת

38548.053.5057,854גברים
24348.453.8856,353נשים
62848.213.6557,273סה"כ

מספר גיל
מבוטחים

יתרה 
צבורה 
ממוצעת

מספר 
מבוטחים

יתרה 
צבורה 
ממוצעת

מספר 
מבוטחים

יתרה 
צבורה 
ממוצעת

277             77               02עד 19
20-2411,10411,700.73   21,402
25-292231,476720,2552928,767
30-342221,6471919,0574120,447
35-394825,1712951,4307735,061
40-447562,6104466,88411964,191
45-495664,9783077,8628669,472
50-543947,2882567,1186455,034
54-594781,7404060,1418771,810
60-643785,8162747,6506469,714
65-6716117,930943,7722591,233

68+2236,9571065,3763245,838
38557,85424356,35362857,273סה"כ

מספר גיל
מבוטחים

יתרה 
צבורה 
ממוצעת

מספר 
מבוטחים

יתרה 
צבורה 
ממוצעת

מספר 
מבוטחים

יתרה 
צבורה 
ממוצעת

31,94771,063101,328עד 19
20-24126,71774,306195,829
25-29465,141273,287734,455
30-341145,551655,0101795,355
35-391048,308554,8391597,108
40-4415414,081858,75423912,186
45-4913510,169557,9501909,526
50-541207,867576,4431777,409
55-599019,560556,32214514,539
60-648626,8584614,03813222,390
65-673642,5941713,0945333,132

68+3842,9391911,0325732,303
93814,4354957,4591,43312,026סה"כ

התפלגות מבוטחים לא פעילים לפי גיל

סה"כנשיםגברים

נתונים על אוכלוסיית המבוטחים והפנסיונרים

נתונים סטטיסטיים ליום 31.12.2016 (לפי קובץ שנתקבל ממערכת הזכויות ולפני התאמה לדוח האקטוארי)

נתונים על אוכלוסיית המבוטחים הפעילים

סה"כנשיםגברים

התפלגות מבוטחים פעילים לפי גיל

.ג
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מס' סכום מס' סכום מס' סכום
גיל פנסיונרים פנסיה פנסיונרים פנסיה פנסיונרים פנסיה

65-69 2             681           2             1,340      4              2,021            
70-74 10           33,705      2             7,131      12            40,836          
75-79 6             18,504      1             332         7              18,835          
80+ 1             2,319        -        -        1             2,319            
סה"כ 19 55,209 5 8,802 24 64,011

מס' סכום מס' סכום מס' סכום
גיל פנסיונרים פנסיה פנסיונרים פנסיה פנסיונרים פנסיה

45-49 -          -            1             319         1              319               
60-64 -          -            1             198         1              198               
75-79 1             162          -        -        1             162              
סה"כ 1 162 2 517 3 680

גברים נשים סה"כ

התפלגות מקבלי פנסית זקנה ל - 31/12/2016 

גברים נשים סה"כ

התפלגות מקבלי פנסית שאירים ל - 31/12/2016 
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