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לכבוד  
העמיתים של אלטשולר שחם פסיה מקיפה 

ביהול אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ  

סקירת דוחות בייים בלתי מבוקרים ליום 30 בספטמבר 2019 

מבוא 

סקרו את המידע הכספי המצורף של אלטשולר שחם קרן פסיה מקיפה (להלן- הקרן)  ליום 30 
בספטמבר 2019, ואת הדוחות התמציתיים על ההכסות וההוצאות ודוח על התועה בקרן הפסיה 
לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שסתיימה באותו תאריך. הההלה אחראית לעריכה ולהצגה 
של מידע כספי לתקופת בייים זו בהתאם לתקן חשבואות 14 של המוסד לתקיה בחשבואות 
"דיווח כספי לתקופות בייים  ובהתאם להוראות הממוה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.. אחריותו 

היא להביע מסקה על מידע כספי לתקופת בייים זו בהתבסס על סקירתו. 

היקף הסקירה 

ערכו את סקירתו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל – "סקירה של מידע 
כספי לתקופות בייים הערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי 
לתקופות בייים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האשים האחראים לעייים הכספיים 
והחשבואיים, ומיישום הלי סקירה אליטיים ואחרים. סקירה היה מצומצמת בהיקפה במידה 
יכרת מאשר ביקורת הערכת בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך איה מאפשרת לו 
להשיג ביטחון שיוודע לכל העייים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם 

לכך , אין או מחווים דעה  של ביקורת.  

מסקה 

בהתבסס על סקירתו, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי ה"ל איו 
ערוך, מכל הבחיות המהותיות, ובהתאם לתקן חשבואות 14 של המוסד לתקיה בחשבואות 

ובהתאם להוראות הממוה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.  

 זיו האפט, 
 רואי חשבון 

 תל אביב, 25 בובמבר 2019
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31 בדצמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 
 2019 2018 2018

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר באור  

רכוש שוטף  
 165,961  103,606  624,969 מזומים ושווי מזומים 

 36 765 394 חייבים ויתרות חובה  
 625,005 104,000166,726

השקעות פיסיות
 914,878  966,375  1,577,280 כסי חוב סחירים

 1,271,832  1,129,249  2,002,660  3 כסי חוב שאים סחירים 
 941,152  842,694  1,382,695 מיות  

 839,758 411,006 392,639 השקעות אחרות

5,802,393 3,538,868 3,330,957 סך כל השקעות פיסיות

 1,896  2,051 2,069דל"ן להשקעה  

 24,985  15,318 14,556כסי ביטוח משה 

 6,454,279 3,722,219 3,452,326 סך כל הכסים 

 169,391 74,173 114,103 זכאים ויתרות זכות  
התחייבות לעמיתים שאים מקבלי קצבה : 

 3,359,834  3,052,802  5,175,433 התחייבות לעמיתים פעילים   
 1,049,229 265,564 262,919 התחייבות לעמיתים שאים פעילים   

סה"כ התחייבות לעמיתים שאים מקבלי 
 6,224,662 3,315,7213,625,398 קצבה   

התחייבויות למקבלי קצבה  
 5,514  3,385  40,321  4 התחייבות לפסיורים    

 16,319  4 13,903 17,253 התחייבות למקבלי קצבה קיימים 
56,640 20,63819,417סה"כ התחייבות למקבלי קצבה   

 5 עודף קטוארי:  
 3,586 3,200 1,864 עודף קטוארי הובע מגורמים דמוגרפים 

 - 31 -גרעון אקטוארי הובע מגורמי תשואה 
 3,586 3,231 1,864 סך כל עודף( גירעון) אקטוארי  

 6,284,888 3,648,046 3,338,223 סך כל ההתחייבויות הפסיויות 

 6,454,279
סך כל ההתחייבויות 

 3,452,326 3,722,219

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים . 

 25 בובמבר 2019
שרון גרשביין -  יאיר לוישטיין -  רן שחם  -   תאריך אישור  
משה למכ"ל,  מכ"ל  יו"ר דירקטוריון  הדוחות הכספיים

מהלת כספים ומטה 
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לתקופה של תשעה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 

בספטמבר  

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 

בספטמבר  

לשה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  

 2019 2018 2019 2018 2018
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר באור  
הכסות (הפסדים)  

ממזומים ושווי מזומים 

מהשקעות:
 (9,184)  1,966  50,267  (3,718)  106,418 מכסי חוב סחירים
 55,212  13,259  12,265  37,797  67,397 מכסי חוב שאים סחירים

 (49,376)  44,549  54,518  46,520  188,585 ממיות  
 (43,390)  30,862  9,318  51,176  156,978 מהשקעות אחרות  

 (77) 232 27 (52) 134 מדל"ן להשקעה  
 519,301 (46,506) 90,663 126,316 131,909 סך כל ההכסות מהשקעות  

  (11)  5 (6) (36)  (57)  הכסות (הוצאות) אחרות, טו 

 518,354 (46,538)90,833 126,468 134,427 סך כל ההכסות (הפסדים) 

הוצאות  
21,763  5,775  8,312  15,332  21,750  6 דמי יהול   
5,080  1,412  2,225  2,929  6,046 הוצאות ישירות  

 1,543 169682 665 350 מיסים  

 29,339 27,525 7,356 11,202 18,611 סך כל  ההוצאות 

עודף הכסות(הפסדים)  על 
 489,015 (74,063)83,477 115,266 115,816 הוצאות לתקופה  

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים. 

 (936) 2,575 188(37) 176
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לתקופה של תשעה חודשים 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים .

שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 
לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 
לשה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  

  2019  2018  2019 2018  2018
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

סך כסים ביכוי התחייבויות שוטפות
 3,648,046 2,880,1951,991,550 5,254,637 1,991,550 ליום 1 ביואר של השה  

תקבולים:  
 645,572  166,261  329,752  436,510  817,743 תקבולים מדמי גמולים  

 22 -  -  22  146 תקבולים מדמי סליקה   
חלקם של מבטח משה בתקבולים מדמי

 (21,241) (7,913) (13,547) (17,049) (33,162) גמולים 
2,149 748 3,1842,1491,236הכסות מעמלות של מבטחי משה

 786,876 625,101 159,584 318,354 422,667 סך כל תקבולים , טו 
תשלומים:  

תשלומים לפסיורים   
 (11)  (4)  (166)  (5)  (330) תשלומי פסיית זקה  

-  -  (93)  -  (311) תשלומי פסיה שאירים 
 (1,836) (367) (112) (504) (134) תשלומי פסיית כות   

 (378)  (116) (763) (139)  (2,477)
תשלומים למקבלי קצבה קיימים 

 (116) (30) (29)  (88)  (88) תשלומי פסיית זקה  

 (461) (114) (104)  (358)  (311) תשלומי פסיית שאירים  
 (732) (848)  (303) (180) (591) תשלומי פסיית כות  

(1,425) (447) (313)  (1,037)  (1,131)

תשלומים אחרים  
(34,400) (8,517) (16,363)  (22,968)  (40,474) פדיוות  

חלקם של מבטחי משה בתשלומים 
 27,080 5,597 5,329 8,111 5,722 ובשיוי בהתחייבויות  

 (17,002) (30,606) (3,751) (9,328) (18,422) סך כל התשלומים, טו  

העברות צבירה לקרן  
36,059  8,380  41,557  22,827  78,771 העברות מחברות ביטוח

 1,237,972  243,886  631,688  911,902  1,474,839 העברות מקרות פסיה חדשות 
 13,371 3,438 515 3,820 2,349 העברות מקופות גמל  

 1,566,981 937,078 677,065 252,781 1,277,469

העברות צבירה מהקרן  
(8,689) (1,728) (1,867)  (6,545)  (8,601) העברות לחברות ביטוח  

 (125,328) (31,107) (64,389)  (98,753)  (170,976) העברות לקרות פסיה חדשות 
 (9,451) (7,388) (1,228)(4,850)(5,168) העברות לקופות גמל 

 (189,028) (110,466) (71,106) (34,063) (141,405)

 1,377,953 1,136,064 218,718 605,959 826,612 העברות צבירה טו 

עודף הכסות על הוצאות לתקופה מועבר 
מדוח הכסות והוצאות  

 489,015 115,816 115,266 83,477(74,063) 

6,284,888סך הכסים ביכוי התחייבויות שוטפות 
לסוף תקופה  

 3,338,223 6,284,888 3,338,223 3,648,046
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א.  אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ (להלן: "החברה המהלת" ) התאגדה ביום 9 בדצמבר 2001 והיא עוסקת 
ביהול קופות גמל וקרות פסיה. בשת 2011 שוה שמה של החברה המהלת מאלטשולר שחם קופות גמל 

בע"מ לשמה הוכחי.
החברה המהלת קיבלה מאת הממוה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - הממוה) רישיון מבטח לפי 

חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.  
רשיון זה מאפשר לה להפעיל קרות פסיה לעמיתים המצטרפים לקרות פסיה מתחילת שת 1995. הקרן 

האמורה, מוהלת על פי ההוראות להקמה ויהול של קרות פסיה חדשות שפורסמו על ידי הממוה. 

ב.  קרן הפסיה אלטשולר שחם פסיה מקיפה (להלן – "הקרן") הוקמה ביום 10 ביוי 2008 בהתאם לכללים 
ליהול קרות פסיה חדשות. הכללים גובשו על ידי הממוה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. 
הקרן מוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ. קרן הפסיה החלה לפעול בחודש יולי 2008. הקרן 

מוהלת על ידי החברה המהלת במערכת חשבוות פרדת. 
הקרן קיבלה אישור קופת גמל לקצבה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) התשס"ה 

2005. הקרן היה קרן תשואה. לקרן קבעו מגוי איזון למקרה של היווצרות גירעוות אקטואריים. 

ג.  החל מיום 1 ביואר 2018, בהתאם להחיות הממוה על שוק ההון, החלה החברה המהלת להפעיל את 
מסלול "אלטשולר שחם פסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה" (מס' אישור 12138). מסלול זה מיועד 
למקבלי קצבה "חדשים" - מי שמקבל פסיית כות או שאירים בגין אירוע מזכה שארע לאחר ה- 1 ביואר, 
2018, או שהחל לקבל קצבת זקה אחרי ה-  1 ביואר 2018 או שאיר של אחד מהם, וכל עוד הוא זכאי 

לאותה קצבה. לעמיתי מסלול זה יקבע גובה תשלומי הפסיה בהתאם לשיעור התשואה שיושג על השקעות 
המסלול, כך, שאם שיעור התשואה האמור לא יעבור את שיעור הריבית חסרת הסיכון באותו מועד, יפחתו 

תשלומי הפסיה לאורך זמן על פי מקדם שקבע הממוה.

ד.  החל מחודש יוי 2018 החלה החברה המהלת להפעיל את מסלול אלטשולר שחם פסיה מקיפה מיות (מס' 
אישור אוצר  (12419כסי המסלול יהיו חשופים למיות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% 

ולא יעלה על 120% מכסי המסלול.

ה.     בקרן קיימים 18 מסלולי ביטוח שוים מתוכם 11 מסלולים אשר פתחו בחודש יוי 2018 בעת עידכון תקון 
הקרן לתקון האחיד בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 7 מסלולי הביטוח הישים שהיו קיימים לפי מועד 

כיסת התקון האחיד סגורים למצטרפים חדשים החל מיום 1 ביוי 2018. 
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דוחות בייים אלה ערכו על פי הכללים החשבואיים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים 
לתקופות בייים בהתאם להחיות אגף שוק ההון ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר ולתקן 14 של המוסד 

הישראלי לתקיה בחשבואות.  

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 ולשה 

שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר לוו אליהם (להלן – הדוחות השתיים).
עיקרי המדייות החשבואית יושמו בדוחות בייים אלה באופן עקבי ליישומם בדוחות  השתיים.  

באור – 3כסי חוב שאים סחירים 

א.  הקרן זכאית להקצאה של אג"ח מיועדות מסוג ערד בשיעור קבוע של 30% מכסי הקרן. החל מ-
 1.7.2017כסו לתוקף תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן 
פסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017. בהתאם לתקות ה"ל יש לזקוף תשואה עבור 60% מכסי 
הפסיורים כגד אג"ח המיועדות, יתרת התשואה בגין האג"ח המיועדות תחולק בין שאר עמיתי 
הקרן. לממוה קיימת אפשרות להגדיל את שיעור הזקיפה למקבלי הקצבה בהתאם לשיקול דעתו 

ע"פ התאים המפורטים בתקות. 
בהתאם להחיית הממוה מיום 15 ביוי 2017 הוגדל שיעור הזקיפה כאמור.

ב.  הרכב:

31 בדצמבר 2018  30 בספטמבר 2018  30 בספטמבר 2019 
מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר

אלפי ש"ח

1,062,677 979,545 1,751,632 אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד (*) 

כסי חוב אחרים  
83,309 81,262 98,640 אגרות חוב קוצריות שאין יתות להמרה 
67,737 19,225 68,463 פיקדוות בבקים

58,109 49,217 83,925 הלוואות לאחרים
209,155 149,704 251,028 הלוואות לאחרים ופקדוות לזמן ארוך  

1,271,832 1,129,249 2,002,660 סך הכל כסי חוב שאים סחירים 

(*) הרכב אגרות חוב מיועדות מסוג ערד

31 בדצמבר 2018  30 בספטמבר 2018  30 בספטמבר 2019
מבוקר  בלתי מבוקר   בלתי מבוקר

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

ש"ח

28.84 1,045,692 29.07 963,779 27.59 1,717,213 כסי עמיתים שאים מקבלי קצבה  
87.47 16,984 76.39 15,766 60.77 34,419 כסי מקבלי קצבה  

- 1,062,677 - 979,545 - 1,751,632 סך הכל אגרות חוב מיועדות מסוג ערד  



אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ 
 ====================

אלטשולר שחם פסיה מקיפה 

באורים לדוחות כספיים בייים 

באור 4 –התחייבויות למקבלי קצבה 
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התחייבויות לפסורים   
31 בדצמבר 2018  30 בספטמבר 2018  30 בספטמבר 2019

מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח

543 251 10,523 התחייבויות לזקה ושאירי זקה  
4,139 2,843 7,326 התחייבות לכים   

 0  0 6,841 התחייבויות לשאירי מבוטח  
824 233   2,342   (IBNR) התחייבויות לתביעות שקרו וטרם דווחו
 58  58    13,158 עתודה לתביעות תלויות   

 (50)  - 131 עתודה לפסיורים 

5,514 3,385 40,321 סך ההתחייבויות לפסיורים  

התחייבויות למקבלי קצבה קיימים 
30 בספטמבר 2019  30 בספטמבר 2018   31 בדצמבר 2018 

מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח

1,923 1,983 1,930 התחייבויות לזקה ושאירי זקה  
 4,521 6,022 6,165 התחייבות לכים   
7,222  8,978  7,994 התחייבויות לשאירי מבוטח  

80 80 81  (IBNR) התחייבויות לתביעות שקרו וטרם דווחו
 20  20  20 עתודה לתביעות תלויות   

137 170 129 עתודה למקבלי קצבה קיימים

13,903 17,253 16,319 סך ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים 

אחוז דמי היהול שהוח לצורך חישוב ההתחייבויות היו 0.5% שתי. 



אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ 
 ====================

אלטשולר שחם פסיה מקיפה 

באורים לדוחות כספיים בייים 
באור 5-  עודף (גרעון) אקטוארי: 
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לשה  לתקופה של 3 חודשים  לתקופה של 3 חודשים  לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה 
שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום   שהסתיימה ביום   ביום  
31 במרץ  2018  31 בדצמבר 2018 31 במרץ  2019  30 ביוי 2018   30 ביוי 2019   2018 30 בספטמבר 2019   30 בספטמבר

מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר     בלתי מבוקר      בלתי מבוקר     
אלפי  אלפי  אלפי  אלפי  אלפי  אלפי 

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

א.  עודף (גירעון) 
דמוגרפי עבור כל 

0.22 7,150 0.02 569 0.07 3,085  0.05  1,517  0.11  5,776 0.06  1,864  0.06  3,586 עמיתי הקרן 

ב. עודף (גירעון) הובע 
מגורמי תשואה 
וריבית למקבלי 

קצבה :  

 מקבלי קצבה 
1.86 309 0.01 2 (0.24) (35) 1.34 209  0.22  37  -  (0.07)  (11) קיימים 

 0.04  12 -  0.16  66  פסיורים 
(0.89 ) (50) - - 0.93 103 - -



אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ 
 ====================

אלטשולר שחם פסיה מקיפה 

באורים לדוחות כספיים בייים 

באור 6 - דמי יהול 
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א.  פירוט דמי היהול מאוחדים :
לתקופה של תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 
בספטמבר  

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

30 בספטמבר  

לשה 
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 
 2019 2018 2019 2018 2018

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
בלתי בלתי מבוקר 

מבוקר 
בלתי 

מבוקר 
בלתי 

מבוקר 
מבוקר 

דמי יהול מעמיתים שאים מקבלי קצבה: 

14,891  3,808  5,820  10,413  14,987 דמי היהול שגבו מתוך דמי הגמולים  

6,776דמי היהול שגבו מתוך סך הכסים    1,941  2,446  4,851 6,644

דמי יהול ממקבלי קצבה:  

 119 96 26 46 68 דמי היהול שגבו מתוך סך הכסים  

 21,750 15,332 8,312 5,775 21,763

ב.  שיעור דמי יהול:

לתקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 בספטמבר
לשה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  

2019 2018 2018

מבוקר בלתי מבוקר 

דמי יהול מעמיתים שאים מקבלי קצבה: 

דמי יהול מדמי גמולים:  
6.006.00שיעור דמי יהול שהחברה המהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין   6.00

 2.33 2.40 שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל 1.87

דמי יהול מסך הכסים:
 0.50 0.50שיעור דמי יהול שהחברה המהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין   0.50

שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל (במוחים 
 0.23 0.24 שתיים) 0.18

 דמי יהול ממקבלי קצבה:

שיעור דמי יהול שהחברה המהלת רשאית לגבות על פי הוראות 
 0.50 0.50 הדין 0.50

שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל (במוחים 
 0.50 0.50 שתיים) 0.46



אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ 
 ====================
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ג. דמי יהול לפי מסלולים : 

לתקופה של תשעה חודשים   
שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 

בספטמבר  

לשה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר 

 2019 2018 2019 2018 2018
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
מסלול לבי 50 ומטה:  

 14,891  3,808  5,045  10,413  13,991
דמי יהול שגבו מתוך דמי גמולים 

 5,846  1,682  2,058  4,183  5,640
דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים 

מסלול לבי 50 עד 60: 
-  -  391  -  509 דמי יהול שגבו מתוך דמי גמולים 

 665  186  238  481  647 דמי יהול שגבו מתוך סך כסים   

מסלול לבי 60 ומעלה :  
-  -  131  -  168 דמי יהול שגבו מתוך דמי גמולים 

 180  48  72  132  185 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים 

מסלול הלכה : 
-  -  77  -  103 דמי יהול שגבו מתוך דמי גמולים 

 72  20  30  50  82 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים 

מסלול מיות:  
-  -  176  -  216 דמי יהול שגבו מתוך דמי גמולים 

 13  5  48  5  90 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים 

מסלול לפסיורים:  
 8  2  24  2  59 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים 

מסלול למקבלי קצבה קיימים :  
 60 88 24 22 66 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים 

 21,750 21,763 5,775 8,312 15,332  סה"כ הוצאות יהול 
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ד. שיעור דמי יהול לפי מסלולים: 
לתקופה של תשעה  חודשים   
שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 

לשה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  

 2019 2018 2018
באחוזים באחוזים באחוזים 

מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

מסלול לבי 50 ומטה :  
 2.33  2.40  1.85 דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים 
 0.23  0.23  0.18 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים   

מסלול לבי 50 עד 60  :  
-  -  1.93 דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים 

 0.25  0.25  0.20 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים  
מסלול לבי 60 ומעלה   : 

-  -  1.88 דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים 
 0.30  0.31  0.22 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים   

מסלול הלכה:  
-  -  2.13 דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים 

 0.32  0.32  0.27 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים  
מסלול מיות:  

-  -  1.41 דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים 
 0.09  0.08  0.12 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים   

מסלול לפסיורים:  
 0.40  0.37  0.43 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים   

מסלול למקבלי קצבה קיימים :  
 0.50  0.50  0.50 דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים   

באור 7-  התחייבויות תלויות והתקשרויות 

לתאריך דוחות  בייים כספיים אלו ולמועד פרסומם , לא קיימות כל תביעות משפטיות  כגד הקרן. לפירוט בדבר 
תביעות המשפטיות  המתהלות כגד החברה המהלת, ראה באור 6 בדוח הכספי בייים של החברה המהלת.   

באור 8-  אירועים משמעותיים לאחר תקופת הדוח 

ביום 2 באוקטובר, 2019 הודיע מבטח המשה של קרן הפסיה שביהול החברה, כי הוא עתיד להפסיק את 
פעילותו בישראל ועל כן הוא מבקש את הפסקת ההתקשרות עמו. החברה בוחת התקשרות עם מבטחי משה 

אחרים. החברה איה צופה כי להחלפת מבטח המשה תהיה השפעה מהותית על פעילות קרן הפסיה. 



            ((((certification))))    ההההצצצצההההררררהההה

1

אני, יאיר לוינשטיין, מצהיר כי: 

1. סקרתי את הדוח הרבעוני של אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה (להלן: "קרן פנסיה מקיפה") לרבעון 

שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2019 (להלן: "הדוח"). 

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

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

מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן 

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של קרן פנסיה מקיפה וכן 

את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בקרן פנסיה מקיפה למועדים ולתקופות המכוסות בדוח.

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

לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן פנסיה מקיפה; וכן-

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

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן פנסיה מקיפה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  

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

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

ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

(ג)  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן פנסיה מקיפה והצגנו את 

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח 

בהתבסס על הערכתנו; וכן-  

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

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה 

המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן פנסיה מקיפה. וכן-

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

ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

דיווח כספי הנוגע לקרן פנסיה מקיפה:

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

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, 

לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן פנסיה מקיפה; וכן -   

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

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

פנסיה מקיפה. 

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

  25.11.2019
 ____________________________  _______________ 

 יאיר לוינשטיין 
 מנכ"ל 



            ((((certification))))    ההההצצצצההההררררהההה

2

אני, שרון גרשביין, מצהירה כי: 

1. סקרתי את הדוח הרבעוני של אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה (להלן: "קרן פנסיה מקיפה") לרבעון 

שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2019 (להלן: "הדוח"). 

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

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

מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן 

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של קרן פנסיה מקיפה וכן 

את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בקרן פנסיה מקיפה למועדים ולתקופות המכוסות בדוח.

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

לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן פנסיה מקיפה; וכן-

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

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן פנסיה מקיפה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  

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

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

ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;

(ג)  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן פנסיה מקיפה והצגנו את 

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח 

בהתבסס על הערכתנו; וכן-  

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

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה 

המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן פנסיה מקיפה. וכן-

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

ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

דיווח כספי הנוגע לקרן פנסיה מקיפה:

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

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, 

לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן פנסיה מקיפה; וכן -   

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

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

פנסיה מקיפה.

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

  25.11.2019
 ____________________________  _______________ 

     שרון גרשביין  
 משנה למנכ"ל, מנהלת כספים ומטה 




