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מ"עה בינספות נל קרויהנלהרחב �
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ם יניעניכן תו

נת לשי תפוקח תוד

3 ............................................................................................................................
	 .1
	

3 ..................................................
	 ן אזהמך ארילתורות קשובחברות בת חברות בהשקעות ימת רש

................ 3
 ................................הדוח ופת לתקורות קשובחברות בת ברות בחבהשקעות ינויים ש

.2
	

.3
	

3 ...............
	 וראמכמחברות לת המנהחברה השל יה סותוהכנורות קשברות וחבנות חברות של סות הכנ .4
	

.5
ווחיותר	 ,
 לתנההמחברה העל ית מהותהשפיע לעשויים אשר או עו השפישחדים מיואירועים ימת רש
3 ...........................................................................
	 התיויוייבתחהאושה כור ,
	

והתמורה ,להשהנפרע ון ובהלה שהמונפק ון בה ,
 לתנההמחברה השל ום הרשהמניות ון בהינויים ש .6
	
3 .............................................................................
	 ם האמורייים השינומה צאכתולה נתקבש

3 ..........................................................................................................
	

קשורהחברה באו בת חברה ב ,
 לתנההמחברה בניין על בעדי יעל זקים המוחרים מיהערך ניירות ומניות 

.7
	

.8
	
........................................................ 4
 ................................הדוח אריך תלהאפשר ל ככוך סמ

4 ......................................................................................
	

10.....................................................................................
	

ת לנההמרה חבהשל טורים ירקהד

ת לנההמרה חבהשל שרה מאינוש

.9
	

.10
	

17......................................................................................
	 תלנהמהרה חבהשל ון חשבאה רו .11
	

17................................................................................................
	 ההפנסירן קשל אר טואק .12
	

17........................................................................................
	 וןוריהדירקטטות להחוהמלצות  .13
	

18......................................................
	 גידתאהשלהתאגדות הוןקנתאויה הפנסרן קוןקנתשינוי  .14
	

18....................................................................................................................
	 .15
	

י ללכ

לתהמנהחברה ה

אה הנובות וטשכר 

ר שכאי תנ

�
	



 
                                            
 
 

 
 

 
  

 
 

   
 

   

            

  

      

    

  

  

     

   

           

  

           

   

   

              

   

     

    

           

 

 

 

 

 

 

 

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

יופתתקדוח 

"מ עבה יפנסת רנוקול יהלנה רבח-לעתיד  

יללכ .1 

תהמנהלה רהחב"או רה" החב"�לןלהמ ("בעסיה פנת קרנוול לניהברה ח � ")תיד לע �תהלמנרה ההחבשם 

�תברורשם החבברה ' החסמ��������� 

גן ת מר ��לל הא אברך דל� אהרת בי �תתובכ

בר מבדצ �� 2019�אזןמך הארית

ןאזהמך ארילתורות קשת בת ובחברות רוחבהשקעות בימת רש .2 

ת� קשורות ברות וחבת ברואין ח

וחהדת ופקתת לוורשקת וברובחת בת וברבחת וקעשהבים יוניש .3 

ת� קשורות ברות וחבת ברואין ח

ורמכאת ורמחבת המנהלה ברהחשל ה יתונסהכות וורשקת וברוחת ונבת וברשל חת ונסהכ .4 

ת� קשורות ברות וחבת ברואין ח

הברהחת ויוחור ,תהמנהלה ברהח עלת יתוהמפיע שהלים יושעאשר ו או פיעשהשים וחדימים ועאירת מישר

ה יתויוייבתחהו ה אשורכ ,תהמנהל

.5 

מור� אכמיוחדים ועים אירלו א חל

ה קבלתנשה ורמתהו ,השלרע נפהן והובה שלק נפומהן והב ,תהמנהלה ברהחשל ם ושהרת וינמהן והבים יוניש

ם יורמהאים יונישהמה וצאתכ

.6 

ת הדוח� ופקתבלה שנפרע בהון האו לה שק פנמובהון ה �ברהשל החהרשום ת יומנבהון הא חלו שינויים ל

הנאהת וובוטכר ש .7 

ח ובד �סעיף אה רט לפירו �ראלהת קבוצבת ברומחול הניהתי שירו כלת את קבלמא אלבדים עוקה סימעאינה ברה הח

טוריון� קדירה

�




 
                                            
 
 

 
 

 

          

  

  

  

 

 

     

   

 

 

  
  

 
  

  
  

 
  

   
  

 
  

 

     

   

   

  

    

  

     

  

  

    

    

  

  

   

    

    

 

    

    

   

      

     

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

 ככלך ומסהורשקהברבחו אתבהברבח ,תהמנהלה ברבחן יינעבעל די ילעים קזוחמהים המיררך עתוירינותוינמ.8

ח והדתאריך ר לשאפה

הבעהצב , ן והבה קזהח %

ת ונמת לומכובס

ם יורקטדיר

תוקזוחמת וינמ ' מס ר יינהשם 

תודתע 'מס

 'מסת/והז

תאגיד 

ן יינהע בעלשם 

��% 
��� ה הלת הנמניו

מ ע"בטוח לביברה אל חהר ��������
���ת לוגירת מניו ��

����% 
��� ה הלת הנמניו

������ס קזברהם א ��
ת לוגירת מניו �����

����% 
��� ה הלת הנמניו

53658266 אירי מראל יש
ת לוגירת מניו �����

ת המנהלה ברהחשל ים ורקטהדיר.9

ו"ר י ,ןהכניר  �שם

�������� 

���� 

ןעימודי ���הלום י �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

לא �טוריוןקדירת בוועדות ברוח 

לא �צוניר חיטוקדיר 

למנהו"ל מנכלנה משבחברה� טוריון קדיריו"ר  ת� בת ברת� חהלמנרה ההחבד של עוב

מע"ב טוחלבי ברהח ראלבה טהמ תטיבח
�ןענייעל באו של קשורה ברה ח 

 �ראלת הצבוקבת פוסת נוברובחטור קדירו

����������
	

�לנהמללה מכלמהול וניהלה בכלכאשון ראר תו �ההשכל 

תבריהע טהסיבראונימה להבכלכ שני אר תו

 �בירושלים

טוחלבי ברהח � זרע �איאם�אי�ב טורקדיר �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

ה וכהונ ����)טסגואו (עדמ ע"בת אותמשכנ

 �יללעט מפורכראל ת הקבוצת ברובח

לא �ורטקדירמש משבהם צה) קבות הברוד חמלב(תאגידים ט הפירו 

לא �תאגידבאחר עניין על בפחה של משבן  

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�הונההכת ילתחמועד  

�
	



 
                                            
 
 

 
 

 

   

   

  

    

  

     

  

  

    

 

   

  

  

  

    

 

 

 

 

  

   

  

    

  

     

  

  

    

 

    

 

  

  

 

  

    

    

 

 

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

י נומעשן ימינב �שם

�������� 

���� 

העננר ���ת תרומחה �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

לא �טוריוןקדירת בוועדות ברוח 

לא �צוניר חיטוקדיר 

לא ת� בת ברת� חהלמנרה ההחבד של עוב

�ןענייעל באו של קשורה ברה ח 

��������
	

�������� 

���� 

קליאבית קריי ��טון קיני �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

�תקורבית ועדכן�  �טוריוןקדירת בוועדות ברוח 

לא �צוניר חיטוקדיר 

לא ת� בת ברת� חהלמנרה ההחבד של עוב

�ןענייעל באו של קשורה ברה ח 

���������
	

�טכניוןבל לה וניהובכלכמדעים במך סמו �ההשכל 

חברה�בטור קדיר �תאחרונו שניםמש בחקים סועי 

מע"ב )���� �(טוח לבית סוכנוטיין גולדשרן  טור קדירכמש מש בהםצה) קבות הברוב ח(מלתאגידים ט הפירו

לא �תאגידבאחר עניין על בפחה של משבן  

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�הונההכת ילתחמועד  

טוח לבימכון בטוח בימודי לי �ההשכל

ה ברבחטור קדיר �תאחרונו שניםמש בחקים סועי

לא  �טורקדירכמש מש בהםצה) קבות הברוד חמלבדים (גיאתט הפירו

לא  �תאגידבאחר עניין על בפחה של משבן 

ן יישטולדגןר �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�טורקדירכהונה הכתילתחמועד  

�
	



 
                                            
 
 

 
 

 

 

   

   

  

     

  

      

  

  

    

 

    

    

  

    

   

   

   

    

     

   

    

   

          

 

     

 

   

   

  

     

  

     

  

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

ר ינט שרלימיר �שם

�������� 

���� 

ןהשרוהוד  ��קציר אפרים  �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

�תוראית ת וועדקורהבית בועד �כן �טוריוןקדירת בוועדות ברוח 

כן �צוניר חיטוקדיר 

לא ת� בת ברת� חהלמנרה ההחבד של עוב

�ןענייעל באו של קשורה ברה ח 

��������
	

קיםסעהל מנבשני אר תוולה בכלכאשון ראר תו �ההשכל 

 �ביבא תלת טסיבראונימ

תטוריקדיר רה�בחב תצוניחי תטוריקדיר �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

סיםפיננ תיםושירו חטובבי תעוקהש ראל בה

טוחלבי ברהח לאבהר תטוריקדיר �מע"ב 

י ולי(עד עננה רת יבת אחוזבת טוריקדיר �מע"ב

���� �ד )עטוח לביברה חמרה בשות טוריקדיר (

ל אלישריגוד אק בבנת טוריקדיר )�����לי יו

ברהח אתיב תטוריקדיר ���� �ארינו ) (עד 

תטוריקדיר �(���� ברטוקאו (עד ת עוקלהש

 ����)�לי ד יו(ע"ן נדלאד זבברו

אורגה מ �מע"בת עוקלהשברה חא מאגטראינ �ורטקדירמש משבהם צה) קבות הברוד חמלב(תאגידים ט הפירו 

 �מע"בת קוהחז

לא �תאגידבאחר עניין על בפחה של משבן  

יררהוד ד �שם 

������� 

���� 

באביתל  ��ט סבודפת ילקה �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

לא �טוריוןקדירת בוועדות ברוח 

לא �צוניר חיטוקדיר 

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�טורקדירכהונה הכתילתחמועד  

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�
	



 
                                            
 
 

 
 

 

   

 

 

  

    

 

   

 

 

  

    

 

 

   

    

 

 

 

   

   

  

    

  

      

  

  

    

 

   

  

    

  

   

   

     

 

      

     

  

  

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

לא  �תסינפינותאיחשבונת מומחיועל ב

לא ת� בתברת� חהלמנרה ההחבד של עוב

�ןענייעל באו של קשורה ברה ח 

���������
	

לת תטסיבראונימ טיםבמשפאשוןראר תו

 �ביבא

 �ברהבחטור קדיר

לא 

לא 

�ההשכל 

�תאחרונו שניםמש בחקים סועי 

�ורטקדירמש מש בהםצה) קבות הברוד חמלבדים (גיאתט הפירו 

�תאגידבאחר עניין על בפחה של משבן  

הילמים מר �שם 

������� 

���� 

עיןאש הר ���רמל כ �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

רותאית בועדברה כן� ח �טוריוןקדירת בוועדות ברוח 

לא �צוניר חיטוקדיר 

לא ת� בת ברת� חהלמנרה ההחבד של עוב

�ןענייעל באו של קשורה ברה ח 

���������
	

 �יבאב�לתטת ייברסנואח�ויטל בבוהינ

חטולביברה חזר ע �אי אם�אי�בת טוריקדיר �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

ה ברחראל בהת טוריקדיר �מע"בת אותמשכנ

ל מגוסיה פנראל הבת טוריקדיר �מע"בטוח לבי

ע קבהא לצבסכון החיקרן בת טוריקדיר �מע"ב

מ"בעגמל ת וופקול לניהברה ח � �

לא �ורטקדירמש משבהם צה) קבות הברוד חמלב(תאגידים ט הפירו 

אל �תאגידבאחר עניין על בפחה של משבן  

�טורקדירכהונה הכתילתחמועד  

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�טורקדירכהונה הכתילתחמועד  

�ההשכל 

�
	



 
                                            
 
 

 
 

 

 

 

  

   

  

                                         

  

       

  

  
     

    

  

 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

     

 

 

  
  

 

 

 

 

 

   
  

     

    

    

  

   

  

      

 

 

   

   

  

  

 

 

   

  

  
    

 

 

    

     

     

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

ב ויטאחת יורנ �שם

��������� 

�������� 

�ז�תספר מ� 

�ת לידהשנ 

ביבא�תל ��ר רזנד �תתובכ 

תליאישר �תתינונ 

�תוראית וועדת קורבית ועד �כן �טוריוןקדירת בוועדת ברוח 

כן �צוניחיטור קדיר 

לא ברה חת� בברה חת� הלמנהברה הח שלבד עו
עניין על באו קשורה 

לא 
�תסינפינות איוחשבונת מומחיועל ב 

��������
	

טהסיבראונימהטיםבמשפןאשוראר תו
ם ליבירושת בריהע

ן קרבתטוריקדירבחברה� ת צוניחית טוריקדיר

ת וופקול לניהברה ח�קבע האלצבסכון יהח

למגוסיהפנראל בהת טוריקדיר �מע"בגמל

מ ע"בטוח לביברה חלה קדבתטוריקדירמ� ע"ב

בתל מחוזי הט משפת בית טופוש ) ����(עד 

)�����ב (עד אבי

ה עצמוה�רת" הד"ות תמובעהל מנ ועדת ברח

תועד יו"רקן�זהמדמעקידוםלת מיאוהל

ר ו"יחון� טהביד משרברר עתועדו"ר ויגה הש

תלושכותפחומשול"להצלנכימ"דלת ועדו

הועדה  יו"רקום� השי אגףחון� טהבירד משב

ת ברחוגל דורהכת אחדותבהת זכויות ברהעל

 �מית"אונלביתפוקית "שתמובעהל מנועד 

לא 

ן יישטאפוס מע

�������� 

ראל בהטור קירד �ברהבחצוני חיטור קדיר

סכון החיקרן בטור קדיר �מע"בוגמלסיה פנ

 �מע"ב

�הנהכות ילתחמועד  

�ההשכל 

�תאחרונו שניםמש בחקים סועי 

צה)קבוהתברוחבד(מלתאגידיםהט פירו
�טורקדירכתמשמשבהם  

�תאגידבאחר ין עניעל בפחה מש בןאם ה 

ךמהלבותנוהכתאיםיס אשרור קטדיר
ח ודהתופקת

�שם 

�ת�ז� 'סמ 

לו� שתבברה חגיד� אתבאילמאד שהוקיהתפ
�בונין על עבבאו לו שקשורה ברה בח 

 גמלת פוקוול הלנירה חב �קבע האלצב

�
	



 
                                            
 
 

 
 

  

  

 

   

   

  

  

  

����
	 מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב	
�יד עתלנת לשי תפוקח תוד

םיופגה שלרוטסנותעוקהשתועדבר ח

ל מוגתתועדבר וחראל התקבוצבסדיים מוה

ל� אהרת קבוצבסדיים מוים הופגשל הת משותפ

�������� �
	

�הונהכתילתחמועד ��������
	

הונהכסיום מועד 

�
	



 
                                            
 
 

 
 

      

  

   

  

   

    

 

     

  

 

   

  

    

   

      

 

   

 

  

   

  

   

    

   

 

     

  

 

  

   

     

    

     

      

  

  

   

 

מ"עה בינספות נל קרויהנלה רחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד 

ת המנהלה ברהחשל ה משרי אשונ 10.

רנדייי לודד �שם 

��������� 

���� 

הברבח"ל מנכ ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

טהסיבראונימה הבכלכל ושני אשוןר ארתו �ההשכל 

 �בירושליםת בריהע

ליום (עד תמווהשתל גמל ראלהב "למנכ �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

(עד גמל תתידיע ראלבה "למנכ �(��������� 

ליום  (עדסיה פנף מנו"ל מנכ )� ����������ליום 

�(������� 

�הונהכת ילתחמועד  ��������� 

גבלרם  �שם 

��������� 

���� 

תעוקהשת ועדר חבבחברה� כספים "ל מנכס ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

ל�אהרת קבוצבסדיים מוגופים השל הטרו סנו
�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

הארו רישיוןעל בקים� סעהל מנבאשון ראר תו �ההשכל 

 �הלמנללה מכלמהחשבון 

םליו (עדת מושתלוהמל גראל בהכספים הל מנ �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

ל מגת תידיעראל בהכספים הל נמ )� ���������

ףמנוב כספים להמנ ליום ����������)� (עד 

ראל בהכספים הל מנ � �������)ליום סיה (עד פנ

 �וגמלסיה פנ

�
	

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

ת רכומעקום טאסבת קורבית ועדח"צ ויו"ר ד

��������� 

�� 

�הונהכתילתחמועד  



 
                                            
 
 

 
 

  

   

  

   

    

 

     

  

 

     

  

  

   

 

   

   

  

   

    

   

      

      

     

  

 

       

     

  

       

    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

ש אבטרד שירה נליא �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

��������� 

���� 

תטימשפת עציו ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

�תבריהעטה סיבראוניבטים במשפאשון ראר תו �ההשכל 

הבטיהח שלתטישפמהקהחלמב דיןת רכעו �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

 �טווחרוך אסכון לחי

�הונהכתילתחמועד ���������
	

ד יוושת ינוי �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

��������� 

���� 

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

להראבחברה� בטהמלתהנומל "נכסמ

סכוןהחיקרןת רבחבומ "עבלמוגיה נספ

מע"בת גמל פוקוול לניהברה ח – �קבע א הלצב

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

מיקדאהול מסלבטוח וביול בניהאשון ראר תו �ההשכל 

� MBA קיםסעהל מנב  �טוחלבילה מכלהשל 

 �קבשיוות מחותה

תקרנו ולניה אלבהר טהמ תהלמנו ל"מנכס �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

ה סיפנת קרנוול יהלנברה חמנוף במ� ע"בסיה פנ

�הונהכתילתחמועד  

 �מע"ב

�������� 

��
	



 
                                            
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

   

  

   

    

  

     

  

 

     

 

    

    

     

     

    

 

  

   

  

   

     

  

      

       

     

  

 

       

     

  

   

   

  

  

  

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

ר שפסת אפר
�שם 

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

�ההשכל 

�תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

�הונהכתילתחמועד  

�שם 

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

�ההשכל 

�תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

�הונהכתילתחמועד  

��������� 

���� 

�������� 

���� 

��������
	

 �ברהבחול פעת"ל מנכס

לא 

ר אותוסיה אזרח מות אובחשבונאשון ראר תו

 �קיםסהל עמנבשני

 �ברהבחת זכויומוש ימות עותביתחום ת הלמנ

קרן ת ברובחמ ע"בוגמל סיה פנראל התברבח

ת פוקוול לניהרה חב �קבע האלצבסכון החי

����אימ(עד מ ע"בגמל  (�

����אי מ 

ץ ישיביטל מ

ראלבהבחברה�טפרקושיוותשירו"ל מנכס

א לצבסכון החיקרן ת ברובחמ ע"בוגמל סיה פנ

 �מע"במל גתפוקוול לניהברה ח�קבע ה

לא 

ל מנהבשני אר תו �ולהונילה בכלכאשון ראר תו

רישיון ת עלב �לןיאבר ת טסיבראונימקים סע

 �סיוניפנק לשיוו

)�����אר ברוד פעק (וערוצי שיוומור שית הלמנ

��
	



 
                                            
 
 

 
 

  

   

   

  

   

     

   

 

   

     

  

 

      

   

      

    

  

  

   

  

  

   

 

    

   

  

   

    

    

    

   

 

     

  

 

     

 

    

     

   

   

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

ב וקבבי מס �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�������� 

���� 

המשנל�אהרתצקבובתעוקהשתחוםהל מנ ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

טוחביראל בהת והשקעת טיבחהל מנו"ל מנכל
�בהעניין על בבאו ת הלמנהברה של הח 

 ���������)�מיום חל (ה

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

לן�איבר ת טיסבראוניקים סהל עמנמך סמו �ההשכל 

ביב� א תלת טסיבראונילה כלכבוגר 

למנכ" )����������� (עדסים פיננראל ה"ל מנכ �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

טוריון קדיר יו"ר )����������� (עדא פיראל ה

רו"י )� ���������� (עדתעוקהשולניהראל ה

ר ו"י )����������� (עד סלראל הטוריון קדיר

ד(ע תעוטבמ סל ראלה טוריון קדיר

ם מוצריראל הטוריון קדיר יו"ר )� ����������

 ����������)�סים (עד פיננ

�הונהכת ילתחמועד  ���� 

יאזכ-ןמשעי לנט �שם 

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�������� 

���� 

תציועל ממונה ביטוח� ראל ה"ל מנכלמשנה  ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

תטיבח תהלמנ �תטימשפ תעציו פה�אכיו
�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

ת לויותאינן שת עוקהשת ועדת ברחות השירו

 �טרו)סאה (נותשו

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

לת תטסיבראונימ טיםבמשפ אשוןר ארתו �ההשכל 

ביב� א

 תלת טסיבריאונמסחרי מט במשפי שנאר תו

תטיינוהצב �ליקבר � �ביב א תלת תכניביב� א

ל�אהרת קבוצת של טיהמשפת עצהיו �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

�הונהכתילתחמועד ��������� 

�� 



 
                                            
 
 

 
 

 

  

   

  

   

    

     

 

     

  

 

     

 

        

     

  

 

   

 

  

   

  

   

    

     

  

     

  

 

       

 

      

   

 

 

 

 

 

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל		����נת לשי תפוקח תוד

ל גרט-רגולבת אאפר		�שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�������� 

���� 

תברוובח ברהבח בורהצי תפניו על ממונה ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

ל�אהרת קבוצב
�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

לת תטסיבראונימ טיםבמשפ אשוןר ארתו �ההשכל 

ביב� א

תיעמנ על ממונה בור�הצי תפניו על ממונה �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

תי אהקוד הת יפאכעל ממונה ת� מינירדה טה

תברוובח ברהבח תאוהונו תלועימ ת יעמנו

ל� אהרת קבוצב

�הונהכתילתחמועד ���������
	

ר ענבה ואד		�שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�������� 

���� 

ת אחרות ברוובחברה בחסיכונים ת הלמנ	ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

�ראלהתקבוצב
�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

תל ת טסיבראונימלה בכלכושני אשון ראר תו �ההשכל

 �ביבא


�ראלהת בוצקבת ברובחסיכונים הת הלמנ		�תאחרונוהשנים המש בחק סועי	

�הונהכתילתחמועד ���������
	

��
	



 
                                            
 
 

 
 

  

   

  

   

     

  

     

  

 

  

  

  

     

    

   

 

   

 

  

   

  

   

    

  

  

   

  

     

  

 

   

  

  

   

    

 

 

 

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

ת יל אפריא �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

��������� 

���� 

�מחשביםר הממשראל "ל המנכ ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

תמחותה קים�סע הלמנב ןאשור ארתו �ההשכל 

תמיקדאה קריהב קושיוו מידע ת רכוהמע

 �הלמנלה למכלבמון מיב שניאר תוו

מידעומיכון  אגףהל מנ � ����אר ינו לחודשעד  �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

ווח� טרוך און סכלחיטיבה ת החהלבהנקי סע

�הונהכתילתחמועד  

וח הדום פרסד ועמן לותם נכנוהכו מייסה אשר משרי אשונ

��������� 

� 

ד ילשוטרפיר וא �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

�������� 

���� 

שלטי משפעץ יוכיר� ב"ל מנכסטי� משפעץ יו ת בברה בחת� הלמנרה הבחבקיד תפ

טווח רוךא סכוןח תטיבבח תפוסנו תברוח
�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

סכוןחיתטיבבחטהמהלמנל�אהרת קבוצב

ווח� טרוך א

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

טהסיבראוניבלה וכלכטים במשפאשון ראר תו �ההשכל 

ל שיה ופסלופיויה טורסבהי שניאר תו �תבריהע

 �ביבא תלת טיסבראוניבת עיונווהרמדעים ה

ל�אהרת קבוצבת אחרות ברובחטי משפעץ יו �תאחרונוהשנים המש בחק סועי 

�הונהכסיום מועד ���������
	

��
	



 
                                            
 
 

 
 

  

   

  

   

    

  

     

  

 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

����נת לשי תפוקח תוד
מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב	
�יד עתל	

ת ברדיצח �שם

�ת�ז� 'סמ 

�ת לידהשנ 

��������� 

���� 

�ברהבחול פעת "ל מנכסת בברה בחת�הלמנרה הבחבקיד תפ

�בהעניין על בבאו ת הלמנרה ההחבשל  

לא אחר כירה במשרה א נושפחה של משבן 

�ןענייעל באו של  

ל מנהב שניאר תול� הוונילה בכלכאשון רארתו �ההשכל

ב� אבי תלת טסיבראוניבקים סע

����אי מ �הונהכסיום מועד 
	

��
	



 
                                            
 
 

 
 

 

  

    

    

    

    

     

   

     

        

         

  

         

          

          

             

          

        

 

           

   

       

       

 

          

         

 

          

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל		����נת לשי תפוקח תוד

ת לנהמה הרחבל השוןחשבאה ור.11

"ח רומן� טרוכברהם פאמר�שם

 KPMGקין ך חיימסו �רדמששם ה

ביב א תל ���עה רבא' הרח�תתובכ

ה ינסהפן קרשל ואר קטא.12

מ ע"באריה טוקאאי� י�וי� � פאיירמגלאנדוד מר  �שם

גן ת מר ��' שוהם רח �תתובכ

ן ויורקטהדירת וחלטהות ומלצה.13

�תיללהכפה סיאר האישות עונוטאינן שולו קבתת שהתיומהוטוריון קדירת טוחלהטלהלן פירו 13.1 


ת תכנית אוברה הח של והיעדיםת ליהכלגיה טטרסאהת אאשר לט חלהו ���������ביום  	13.1.1

����ת ת לשנתידה השנהעבו �


 �ליםהנהדכון ת עאו ����ת ת לשנעוקת ההשמדיניות אאשר ט לחלוה ���������ביום  13.1.2

אי� אשרמשנה לת ועד כיו"רמן רדאעופר מר שלתו של כהונת איך ארלהט חלוה ���������ביום  	13.1.3

 �ברסייהסיכוני ול ניהת מדיניות אאשר לט חלוה ���������ביום  	13.1.4


רו טסנות עוקהשת בוועדר כחבס דפלי אמר של מינויו ת אר אשלט חלהו ���������ביום  	13.1.5


�סכוןטוח וחיביההון ק שות רשואישור לבכפוף  �לייןקעופר מר מו של קומב	


ם יופגה שלול מגתהת מדיניוהל ונוול מגתהת מדיניודכון עת אאשר לט חלהו ���������ביום  	13.1.6


סדיים� מוה


ל ולניהגידי אתל משמהל ונוסיכונים הול ניהת מדיניות אאשר לט חלהו ���������ביום  	13.1.7


�ברההחשל סיכונים 	

 החברה�ת של השירות נמאת אות ת הלקוחושירות מדיניות אאשר ט לחלוה ���������ביום  	13.1.8


ל מודבסקה� העג דירובמדינה הג ודירול שקלה� גילותודומדכון עאשר לט חלהו ���������ביום  	13.1.9


�גדירוה	

 �טרוסת נועוקת השבוועדר כחב שורי אורמר של מינויו ת אאשר ט לחלוה ���������ביום  	13.1.10


שרה מאי ונושטורים קדירת אחריוטוח בית סליפות כארהתאראשלטחלהו�� ��������ביום  	13.1.11


צה� קבוב

�
	 ברסייהת גנהת מדיניודכון עת אאשר לט חלהו�� ��������ביום  	13.1.12

��
	



 
                                            
 
 

 
 

         

        

    

        

       

      

 

 

   

 

                                             

                          

                                            

 

 

 
   

 

 

 

 

________________ __________________ 

מ "עה בינספות נל קרויהנלהרחב �יד עתל ����נת לשי תפוקח תוד

התאגיד של ת וגדתאההן ונקתו ה אינסהפן קרן ונקתי וניש.14

 �הדוחסום פרמועד נכון לתאגיד השל ת תאגדוההקנון תבאו סיה פנרן הקקנון תבהיו שינויים לא 

כר שינאת.15

בדוח  �סעיף בטמפורכאל הרת קבוצבתברומחול הניהתי שירו כלת אתקבלמאאלבדים עוקה סימע אינהברה הח

ל שול מגתהתמדיניול� אהרת קבוצבתאחרות ברובחשרה מאי נושם הינברה בחמשרה האי נושכך� פילטוריון� קדירה

 �סדייםמוופים גת שהינן הבנות ברווהחצה קבות המדיניולאם תבההינה משרה אי הנוש

ר ניידי לודדן הכניר 

י ללכמנהל ן ויורקטהדירו"ר י

2020,מרסב 24:תאריך
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¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦
	

©�£²�¢±²£�� ¡��


����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

 �ערךות ריינוק חבוגדרתכה �ידעתפני פה וצעידמגם ל לוכיתפותקהוח הדשל זה פרק בןוירורקטיהדוח ד

ימת ישקיה ורמצפניאעל סס והמב �ידעתהיבלגי ודאי תלבעדימוניהיד תעינפהפוצעידמ������"חהתשכ

ת ויועשל עופבות אהתוצ"ח� ודהעד ולמן וכנ�להשות נווכאו רה חבהשל ת וערכהללוכו"ח ודהעד ומברה חבב

ות זהלןיתנ�מיםיומסרים מקב�זהע ידממות עהמשתמאו ות כערוהמות וצאהתמן י ותהמןפואבות נושות ילה

 "�כהירעמוצהבהקה�חברה"�ןוכגלים ימעת פוהי יד�עליד תעפני פה וצע ידמלים יכהמעים קט

גם עיפוייד עתפני פה וצעידמכישןכיתיאך  '�ווכד "הי�ופצוצה הקב�רהחבה""�רהוסבצה והקבה�חבר"ה

 �ריםאחחים ויסנב



 
                   
 
 

 

 
  

 
     

  

    

   

   

    

     

    

  

  

         

 
  

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

§£ª££ª¬ ©¥�´
	

��������������������������������������������������������������������������������������������´¦�ª¨� �²�¡�� ©²±� ²��£´ �1 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������¡��� ´®�±´� §£¬�²£� �2 

���������������������������������������������������������������������������������������������������´£±«¬� ��£�«� ²��£´ �3 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£®«¥ �°¨ �4 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������´�¦£¬®� ´��°�´ �5 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������§£®«¥ £¨²  ´£ ¡´ �6 

�����������������������������������������������´£¦¥¦¥� ��£�«� §££�ª£³ ²��� £�¦£�� §££ª�°£¡ §£¨²�� ´¬®³� �7 

������������������������������������������������������������������������������������������������£°¦��² � §££ª�°£¡ §£¨²�� �8 

������������������������������������������������������������)IFRS* §££¨��¦ª£� £®«¥ ¡��£� £ª±´ ¯�¨£� ²��� £�¦£� �9 

����������������������������������������������������������� �¦� ´¨�³´ ´� ©��³¡� ���² �ª®� §�£¦�³ §£�³�ª�10 

�����������������������������������������������������������������¡��£�� ¦¬ ´£¨£ª® �²±�� £�¦£� £��¦ §£¦�ª� ´�²±��11 
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1.1
 

1.2
 

1.3
 

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

©�£²�¢±²£� ¡��
	

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 

´¦�ª¨� �²�¡�� ©²±� ²��£´ �1 

ת הלמנברה חהינה  ") �¨�ª¦´ "�¡��²או  "�¡��²"�לןה(למ ע"בסיה פנת קרנוול הלניברה ח	
�תיד לע

ת אתמנואבנת למנהה� �����"הסתשהל)� מגתפוקו(סיים פיננתים שירועל קוח פיהקבחו המונחת דרגכה

 ")�¬´£�£´"או "�²±©� "ןהל(לסיה פנת ופקתתידיעקה תיהווסיה פנהקרן 

��(ול יהונג נהולדידידים י שלטה ליושת לובבעתה ייהתהלמנהברה חה	
����בר� מבדצ	
��ליום עד ��
מ ע"ב)

�� שלבשיעור %
�ןהל(ל	("§£�£�£"
מ ע"בטוח לבירה חבראל הלשאה מלטה ליובשת לובבענה הידידים י�	

ח וטביראל להם דידייבידי שברה החת מניו כלו ברועה	
����אר בינו �מיום חל ה � "��²¦ �£¢�¡")�ןהל(ל

� "לןה(למ"בעסיים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל השל אה מלת לובבעברה חהינה ש¦±³¬�´ ��²� �("

ל החל� אהרת וצקבב שוניםמים גורמנוספים שונים תים ושירוול פעתתי רושית קבלמתהלמנהברה הח

על ת מדעוברה החת קבלמתם אוול פעתוהול הניהתי שירובור בעת מולמשההמורתה	
�����ט סגואומחודש 


����בר מבנוב	
�� ביום �רכןלצמחירים הדד מלמוד צ	
)תישנ"ח שליון מי	
(����ש לחוד"ח שפיאל �����של סך 	

 �איםתנתם אובתפוסנונים ששלוש של פה קותלמורים אאים התנבול הניהסכם הרך אהו

��ס מרב ��יום מראל ישתממשלת טחלהתקבובע��
ת לויפע חדשים�תים מיערף לצת אירש אינהקרן ה	

מים� קיית הוקוחלבול יפטוקרן הסינכול ניה	
�תשרותן מבתכזתרמהברהח

ת ופקעל פיה אה להורעה קבנ	
�����"ה סתשל)� מגת פוקוסיים (פיננתים שירועל קוח פיק הת חוקקית חמסגרב

ה לפעת� גידיאתה ופקה תהיית תידישע כיוון �תמנואנלחשבון הפוך ולתאגיד ת להיוול לחדת גידיאתגמל 

ט עומיהתקבוצ שלת נגדותהאור ל	
�ברההח ידיעל הל שינות מנואנבון לחשת תידיע שלתה להפיכברה הח

י מבנ שינויצע לבת מכוסהיכ ידועל קבע ונמבני ה השינוית ריכלעתה אוזכעניין לטהמשפת לביברה החתה פנ

 �ברהלחת תידיעלשתמנואבנול יההנת ברהעלהמונמהאישור קבל תה	
����אר בינו ��ביום  �ברההח שלא הי

מונה מהאישור אור ל לחברה�טח מב רישיוןק ענוהות ידיתע שלטח מבהיון רישבוטל  זות מסגרבסף� בנו


�תברורשם החרשם מבמע"בסיה פנת ופקתתידיברה עקה החפורל� עיט למפורכול הניהת ברהעל	

¡��� ´®�±´� �²�¡� £�£ ¦¬ ´¦��ª¨� ©²±� ´�¬±³�¨ ´�«ª¥�� �¥²� 1.4 

 �ןהלל 5.2יף סעאה ר הדוחת ופקתבתסוההכנכב להר

�²�¡� ¦�¨�´ ´�£ª£�¨ 1.5 


1.2סעיף בטמפורכראל התקבוצבתברומחול הניהתי שירו כלת אתקבלמאאלם בדיעוקה סימעאינה ברה הח 

 שלול מגתהת מדיניול� אהרת קבוצבת אחרות ברוחבמשרה י אנוש הינםברה בחמשרה האי נושגם 	
�כךפיל�יללע

 �סדייםמוופים גת שהינן הבנות ברווהחצה קבות המדיניולאם תבההינה משרה אי הנוש
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¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

¡��� ´®�±´� §£¬�²£� �2 

����ס מרב ��יום ב
����אר בינו	
�מיום חל ספי הכסד מוק לסומעגה סיוולשינוי ברה ת החקשבאושרה 	
ך משבהת אוז �

 �יללע 
1.3סעיף באר תומכ ידהעל טח מב רישיוןת קבלוברה בחרך נעשמבני לשינוי ה

´£±«¬� ��£�«� ²��£´ �3 

�£«ª®� ´�ª²± 3.1 

סיה פנהתקרנות גרסמבקרן התעלפות לועיהפתחום ת מסגרב פנסיה�ת קרנוול ניהם תחובתעלופברה הח

��) תמשנחל הטח מב רישיוןלו קיבאשר (תחדשוסיה פנת קרנות לועפוסיה פנהקבשות� אוזנומהתקותיהוו��
	

��יל אפרמחודש חל התים מיעטלוקלסור איגביהן לחל אשר ת� קותיוסיה פנת קרנוו��
ם יטחמבולגבי (	

�� �ס מרר לאדשים ינוהחו ביןת קותיות קרנוטרפו להצש��
 �לן)לה 3.2סעיף אה ר	

להן קבע ונמיוחד הל מנלהן ה מונאשר ת קותיותקרנואחד� הגסוהגים� סולשני ת קוחלתמתקותיהוות קרנוה

ם סייפיננתים שירועל קוח פיהק לחואם תבהאריים טוקאת עונוגיר עםת דדומותהרך לצותר� הי ביןאחיד� קנון ת

��א תשמ"טוח)� ה(בי���
מיוחד� הל מנלהן  מונהא שלת קותיוסיה פנת קרנו השני�ג סו� ה	

 �מיוחדהל מנלה  מונהא קה שלתיוקרן הינה ת תידיע

§££ª£�� ²�� £´£¨¬ 3.2 

��אר ינושבין פה קותבפו טרהצשםתימיעמים קייקרן ב���ס מרבין ל ����בר מבדצ ��ביום  ����
צ ג"בקספ	

��אר וינ שביןפה קותבתקותיווהיה ספנהתקרנולפו טרהצשתים ימהעין יענבגשו שהות תירובע�ס מרבין ל �

����
��אר ובינ ��ה ביןת קותיווהסיה פנהתקרנולפו טרהצשתים מיהעיורשו צ� "גבתקסיפפי על  �	��� הבין ל ��
	

��ס מרב�כי צ ג"בקבע 	
�תאז עם יחד �"להנפה קותבפו טרהצליהן אתקותיווהתקרנובםתימיעאר שילה �

��� ילאפרב	
�מיום חל הרכוש� ל יורשוא לסיה פנהת קרנופיה ל	
�להמשמהתטחלה��
 �ן"מירו"גסומ חובת אגרו	

צ ג"בתקסיפתקבובעפה� קתובתמדעו	
�תר יווכה מנתריבית אונושאשר  �"ערד"ג סומ חובת אגרוק ראאל

��אר ובינ ��ה שביןפה קותבפוטרהצשתים מיבעול יפטהעניין באוצר הרד משמתהנחיולו קבתנ��
���הין לב	 

��� סמרב��
	

© �¨� ¤£²�´ ²¡�¦ �²±³ §££´��¨ §£¬�²£� 3.3 

�ª�²�±� £�ª ´�¢³®´� ����� 

ת רבות מדינו �
����ת שנ שלאשון הרעון רבהמהלך בולם הערחבי בקורונה הנגיף ת טווהתפשת התפרצות קבובע

 �תלוקהתוהעה תנות וגבלמת רבולגיף� לנפה החשי לצמצום שוניםצעים מאבת וטקנול� אישריהן ובינלם� עוב

ת מוקומתסגירגיף� בנו קדבניכ חשש ישאשר נשים אדוד לבית הנחיות יעקב עבודה�ת מוקומבאדם  כחצמצום 

אי� פנולוי בי

ת אטין קלהת מנעל ת וולפעברמשבהתילתחמטה קנצה קבוהתהלהנמם� לוולשבדים עוהתאוברילגה אהדנוכח 

בודה ע צמצוםלגבי ת טוחלהספר מלה קיבצה קבוה�תאובריהרד משת הנחיולאם תבהצה� קבוהבדי עולסיכון ה

 רציףת שירותן משך מהעל קפדה התוך ת מהביבודה לעבודה העפן אות מאתוהת רכויעהתוך  החברה�רדי משב

ניה� סוכולצה קבושל התיה קין ללקוחותו

ה צקבוהשל והה הגבת עומודלתוהודות� קיסעתכיומשהתרחישי לתמוכנובצה קבוהתאתמחייבהציה לגורנוכח 

 ורציףקיןתתשירותן מלתתרונופצהקבוהידיב חרום�תתובעגםוחותיה�קללתהשירותןמת לחשיבו

ם גתמאתומתתכונמבת� קיסהעת לועיהפמשך להת רכנעופה סימוצה קבווהלו א חירוםת תובעגם תיה ללקוחו

בר� משת העם החרפ

י קשועל כר ניפן אובעה לרעה פישמפה� אירווברה"ב אבקורונה הנגיף ת טוהתפששך מהוח� הדסום פרמועד לנכון 

ל� ארבישת רבות� למיולהעלה כההון והכל
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¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

ל לוע זהמצב  החברה� שלתיה סוהכנעל וברה החסי נכעל  השלכהת מקיית מיולהעלה והכלכההון קי שו שלמצב ל

 �ברהדי החיעל הלים מנוכון הסספי חכרים של מוגבת לפדיונויל להוב

מדינה ה ידיעל טו קנשייהצעדים ומשכו לגבי בה� רת אודואי בפיין אומהבר� שמבר דובמ כיבדה עוהאור ל

ת קבעוברה החלותה� יפעעל ת מורואהתעוהשפהקף הית אריך העללה יכו אינהברה החלם� עובתאחרות מדינוו

משתנה� המצב לטף שוענה מןתמתוך מי מיוויוטף ושפן אובתההשלכולל כתאתחנובוא בנושת תפתחויוההאחר 

סעיף גם אה רקורונה ף הגינת התפרצות ועהשפת אודו נוספיםטים לפר 
7.11 �ןהלל

©²±� ©�¬²�� ����� 

קרן� של הים פיסהכות בדוחב ��אור ביאה רקרן העון רגיעל ה עשפהעניין ל

�
	



 
                   
 
 

 

  

       
  

  

     

      

       

 

        

         

    

       

                 

        

             

          

     

      

      

      

   

       

         

 

   

         

        

     

     

            

 

            

        

 

       

             

         

       

   

   

       

      

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

£®«¥ �°¨ �4 

סים נכסה"כ 

ת סיוניופנת תחייבויוכ הה"ס

פה קותלטו נ�סדים)הפ(תסוהכנדף עו

§�£¦ ��²�¨°�� §�£¦ ��²�¨°�� 

�������� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

��������� ��������� 

��������� ��������� 

������� )�����(

��������כלעו יגוה"ח שיון ילמ ������כב הדוחת בשנלו גדת סיוניופנת תחייבויוהסך  

�����כלשקף בהילו קבתשנולים מגימדתתוספב"ח שליון מי ����כ שלך סבתסוהכנ

ף מעודבע נו השינוי"ח� שליון מי

 �����כ שלבניכוי "ח� שליון מי

 �"חשליון מי ����כך של סבשו רתים שפמילעזרים בניכוי החותסיופנכמו ולשש"ח שליון מי

 ��������כ שלסך מלו גדת) תידיוהעת תחייבויוההלל (כו הדוחת ופקתבסיונרים פנוהרן קהתי מילעת תחייבויוההסך 

ח "שוןלימי ������כשל סך ל"ח שוןלימי �����כשל סך מלה עוןגרעה"ח� שליון מי ��������כשל סך ל"ח שליון מי

מועדל עדת מקוד שנהם תומארי טוקאהעון הגירור יעבשול הגיד	
�%����)� כקד תאש(עון רגיהווה מה ����%�כ

ה ההגבועל פובאה תשוהשל ת קזזמהעה פהשבניכוי ת ריביוהטור קבות ללקמשורידה מיו קרעיב נובעאזן מה

ה סיפנהתקרנולי מנהלתנה ניתה מסגרב�
����ס מרל	
�מיום ממונה התבהרלהאם תבה	
�הפויהצאה תשומה

 �קנוןתבעקבשנ השיעורעל ה ולהעעון רגיא הילה שתי השנארי טוקאהאזן מהתאוצתשקרן  כי הבהרהת קותיהוו

 �קרןהיזון א לשםקרן הת תחייבויובהדרש הנ השינוי ושיעורמידה בק רארי טוקאהאיזון הגנון מנת איל פעלהדרש נ

ארי� טוקאאיזון ון גנמנת עלהפרן לקקנון התבוע קבר העועל השילה עו

אשר  %����כ הינוביטחון הת כריול ניצאחר לת דרשהנתה פחהה שיעוראזן מהליום ארי טוקאה לחישובאם תבה

תקנון� ת על פי הוזכוית תפחך המצריר העומהשימוך נ

 כ שלסך ל"ח שליון מי	
������ כ שלסך מדירתיד בעקבל תלהמורים אהםיולמגהמי ד של הנוכחירך הע

������כ

������
ן ליומי	

 �"חשיון ילמך של ס"ח לשליון מי ������כך של סמלו עפויים הצרד העד סוסבותי ממשלסיוע הש"ח� ה

´�£²��¢±�� ´�£��££¡´�� ��³£¡ 

ה אלת אוהורת מסגרב �ההוןק שו אגףסם מפרשארי טוקאהדיווח הת אוהורפי �לעעשה נת תחייבויוההחישוב 

��בר מבדצ	
��מיום חל האריים טוקאהםאזנימהעל לה חאשר  חדשהת הנחות רכמעעה קבנ��
ת הנחוהתרכמע �

ן מינוב עזיבה שיעוריוב ילושסיה פנהת קרנותוני לנפיים דמוגרתונים נת מאתההחיים� ת חלתוב שיפוריםת משקפ

 עדקרן לפוטרהצשקים תיותים מי(עתהשונות סיולואוכהגיסולאם תבהרכים נעובים ישהחעה� הגרית לוחובמרני ש

��בר מבדצ ��ליום ��
��מרץ ואר ינו החודשיםן ביפו טרהצשר א הבינייםדור י תמיוע	��
ב החות באגרותחשב בה )

 �תמורואת הסיוואוכלגין הבקו נפת שהומיועדו

ת הנחת א ליישםכדי ה� סיפנהת קרנוקנוני תדכון לעת אוהורההון ק שו אגףסם פר �	
����ל� אפריב	
��ריך אתב

 �ברמבנוב	
�מיום חל התים מילעקנו שיוסיה פנהת מנולת סומתייחת אוההורמותה� תה בשיעורת תידיהערידה הי

����
קרן� קנון התבכו שינויים נערל� נ"ת האואם להורתבה �	

 �"לת הנאואם להורתבהדכן עומארי וטקאססיבפי 
�לכו ענער �
����בר מבדצ	
��מיום חל ריים האטוקאת ההדוחו


����אר ינוב ��ביום  �
�-�-����סיה פנזר חופי לארי וטקאססיביפעל  הדוחרך נע �	
����בר מבדצ	
��מיום חל ה	


�סיהפנן קרקנון של תמיקדמוארי טוקאאזן מ חישוברך ד�
�-�-����סיה פנזר סם חופור	

להן שארי טוקאהאזן מהתאסיה פנהתקרנו יחשבוסן סיבעל שתדכנועוממחדל ת רירובתהנחוט מפרזר החו

תקנון� בולים הכלמים קדמת האעוקביאם תובה

טוי יב לידיאים הבת� פיורגמוהדת אוטבלב השינוייםכח נות פיודמוגרהת הנחוהדכון עברך הצומ נובעזר החוסום פר


�� ביוםם" חייביטוחי וסיה פנהתקרנובפי דמוגרהתחוההנרך מען דכו"עא בנושמונה מהסם שפרפי סומדה עבנייר 	


�����לי ביו	
�� ביוםמה סשפור זהא בנושמדה הע ניירת טטיוך למשוה המהו� ה
����בר מבנוב	

�
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פי על מחושבים המים דקמלל הכואישור לקנון תממונה לגיש להסיה פנן קר שלת הלמנברה חעל  כיקובע זר החו

קרן הן קנותעל מורים אהלשינויים  שישטנה קהעה השפה בשל �
����אר ברובפ	
��ום מיאוחר יאלזר החות אוהור

ו איננקון תיה כימור� אהמועד בדכן עומקנון תקון תילקשה בשה גיהשאחר לונה� ממהגיינצ ידיעל ברה לחסר מנ

דרש� נ

י ארטוקאאזן מ חישובך דר	
�דאוחמהזר החוקון תי"אבנוש	
�-�-����זר חוסם פור	
����בר טוקאוב	
�ריך אתב

ת פיודמוגרהתהנחוהתאדכן לע נועדוזר החות אוהור "�קצבהלתכזימר גמלת ופקוסיה פנן קר שלקנון תמי קדמו


�-�-�����סיה פנזר חות אהחליף  זהזר חותקנון� השל ם מיקדמוהת תחייבויוההת אברה החת מחשבסן סיבעל ש


�����בר מבדצ	
��מיום זר החות ולתח	

����אר מינוחל הי כקובע ר החוז כן�מו כ
ןאזמהססיבבת מדעוהנחה ה כלק בדותסיה פנן קר	  �שניםלשלוש ת אח

ל שממונה הראטוקאה שלת דעת חוורוף בצית קובדיהתאותוצת אממונה לגיש תום� מיקדמהססיבובארי טוקאה

ף סוברמואכתדעת חווגיש תקרן הונה� ממהתהנחיולאם תבהת� קובדיהתאולתוצת הנחוהתמאתהעל סיה פנהקרן 

�����ת שנ
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´�¦£¬®� ´��°�´ �5 

�´¦�ª¨� �²�¡� ¦³ ´�¦£¬®� ´��°�´ ¡�´£ª 5.1 

�תהלמנרה ההחבת של אוהוצת והסוההכנכב הר 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� 

¡"³ £®¦� 

���� 

¡"³ £®¦� 

����� 

��� 

����� 

��� 

טו ניה� ספנקרן מול מי ניהמדת סוהכנ

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 

����� ����� ´�«ª¥�� ¦¥ ¤« 

��� ��� 

����� ����� 

ק ת שיוואוהוצותלומע

ת ליולוכלה הנה

����� ����� ´��°��� ¦¥ ¤« 

�«ª¥� ¦¬ §£«¨ £ª®¦ ¡��² ����� ����� 

(���) (���)
 סה ההכנעל סים מ

����� ����� �®�±´¦ ¡��² 

ח ש"ליון מי ����כ שלך סתמעול"ח� שליון מי ����כ שלך סבומתכסהתהלמנהברה החת סוהכנ הדוחת בשנ

ח ש"ליון מי ����כ שלסך וול ניהי ממדת סוהכנ"ח שליון מי ����כמתכבומורפה קותבתסוההכנקד� תאש

הברהחת אוהוצ החברה�של פיים סהכת לדוחו ��
 אור ביאה רול ניהמי דתאודוט לפירות� עוקמהשרווחים 

פהקותב"ח שליון מי ����
  כ שלסך ת מעול"ח� שליון מי ����כשל סך למו תכסההדוח ת ופקתבתהלמנה

��
 אוריבאה רסך נומידע לל�עוותפול ניהמי מדקר עיבתכבומורת ליווכללה נההתאוהוצ �
 קדתאשלה קבימה

�
 רה החבשל פיים סכת לדוחו )��(ב

��£«ª®� ©²± ¦³ ´�¦£¬®� ´��°�´ ¡�´£ª 5.2 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

��������� ��������� �®�±´� ´¦£¡´¦ ©²±� ´²´£ 

©²±¦ ´�®«�´ 

������ ������
	
(�����) �������
	

בדים עומוקים סיממעולים מגמי ד

טו נ�ת)אוהוצ(תסוהכנדף עו

������ ������� ©²±¦ ´®«�´� ¥"�« 

§£²¡�¦� §£´£¨¬¦ §£¨�¦³´ £�¥£ª� 

������ ������
	
����� �����
	

ה סיפנמילותש
ו רשתים שפמילעזרים הח

������ ������ §£²¡�¦� §£´£¨¬¦ §£¨�¦³´� ¥"�« 

��������� ��������� �®�±´� �«¦ ©²±� ´²´£ 
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של פי סהכבדוח  "תאוהוצותסוהכנ"דוח אה ר�ברההחידי על ת הלמנוהקרן בתאוהוצוהת סוההכנכב להר

 �קרןה

 ����כשל ך סבתעוקמהשסדים הפת מעול"ח שןליומי ������כשל ך סבתעוקמהשת וסהכנמו נרשהדוח ת בשנ

ן ולימי �����כשל סך להדוח ת ופקתבמו תכסהסחירים אינם שערך ת מניירות סוהכנקד� תאש"ח שליון מי

קד� תשאלה קבימתקופה הב"ח שליון מי �����כשל סך ת מעו"ח לש

ך סבסדים הפת מולע"ח שליון מי �����כשל סך בת סוהכנ הדוחת ופקתבהניבה סחירים רך עת בניירוה השקע

עה� קי ההשקפיאתרבימבפה קותבשערים ת לימעקר בעת עונובת סוהכנ �קדתאש"ח שליון מי �����כשל 

סדים הפת מעולח"שליון מי �����כשל ך סבתוסהכנהדוח ת ופקתבמו נרשת אולוווהת קדונופיבעה קמהש

קד� תשא"ח שליון מי ����כשל סך ב

ן ולימי����כ שלך סתמעול"ח� שון לימי����כשל סך לומתכסה הדוחת ופקתברישיתי ממשלוע סימתסוהכנ

קד� תאשלה קבימתקופה הב"ח ש

ה ופקתב"ח שליון מי����כ שלסך ת מעול"ח� שליון מי����כ שלך סבמו תכסה הדוחת ופקתבקרן התאוהוצ

קד� תאשלה קבימה

ל עסדים הפדף ועתמעולח� ש"יון ילמ ������כבתכם סהקרן השל ת אוהוצעל ת סוהכנדף עו הדוחת בשנ

קד� תאש"ח שליון מי ����כך של סבתאוהוצ

ה ופקתב"ח שיון ילמ �����כשל סך ת מעול�"חשון לימי �����כ שלסך למו תכסה הדוחת ופקתבולים מגמי ד

ח "שיון ילמ �����כשל סך ת מעול"ח שליון מי �����כ שלסך למו תכסהסיה נפמי לותשקד� תאשלה קבימ

ן ליוימ ����כשלסך תמעול"חשיוןילמ ����כשלסך למותכסהתים מילעזרים החקד� תאשלה קבימפהקותב

��������כל"ח שליון מי ��������כ שלסך מ � ��%�
 בכ  הדוחת ופקתבלוגדקרן בטונסים הנכך סקד� תאש"ח ש

 �"חשליון מי

 �קרןשל הפיים סכת דוחואה רת הדוח� ופקתבקרן ת הלועית פאותוצבר בדסף ט נולפירו

§££«ªª£® §£«¥ª ¤²¬ ´�£²£ ²��� £�¦£� 5.3 

ו א רווחין� גההושווים פי לדדים מנכירה מלמינים כזגו סוושסיים פיננסים נכת� מיאונלהביתקינה לאם תבה

מועד ל עדת אוזהון)� הקרן מעה גריאו פה קיז שלרך בד( הוןקרן לתישירוים זקפנלה אסים מנכ הוןסדי הפ

 של )תקורימהתועלהגובה ל (עדך ערת מהשבאה כתוצ לרווחיםאו רך עתידומירסדים הפלטפרמושם� מי

י דיעל עו קבנאשר תיים איכוותיים מוכמבחנים לאם תבהסד� הפו רווחוח לדזקפים נאשר  חובת אגרו

��מיאונלבית אוחשבונקן תעל ס סתבבההחברה� �

ת מעול�מסאחר לח"שפי לא ����כשל סך ל ����בר מבדצ ��ליום ההון קרן ת רתימה תכסה�מוראלאם תבה

�����בר מבדצ ��ם וליח "שפיאל ���כשל תרה י

מכירה� למינים זסים נכגין בברה הח שלת מניוהלי עלבסים המיוחסדים הפהו הרווחיםת תריט פירולן לה

מוך נסהנכ שלן גההו השווי בומן הזמשך לאם תבהלוח פיבאים מובתונים הני� מעצלהון הת ישירופו קנזאשר 

ד הדוח� ועמן לנכוי דכנא עכפי שהותו� לולעת תחמס הנכשל גן ההו בשוויידה הירלשיעורי אם תובהתו לומע

מכשירי חוב

נטו ממסברוטו ממסרווחים שטרם מומשוסה"כ מעל 12 חודשים9-12 חודשים6-9 חודשיםעד 6 חודשים

                -                -000000עד 19%

20%-39%000000-                -                

                -                -40%000000 ומעל

        315,424        00000479,280479,280קרן הון בזכות

        315,424        00000479,280479,280י.ס. קרן הון 

ם מיהגורבחשבון קחים נל �חובכשירי משהם כירה מלמינים זסיים פיננסים נכשל ערך ת רידית בבחינ

�איםהב 

�עוןהפר מועד ד ל"ח עגאהת אק להחזית סיפיננת ולויככוונה 

�
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�ןהלטים למפורוה ��סעיף  IAS 39– בארים תומריונים הטקריבברה ת החיעידטב מימידה לעאי  


 


 

�החייבשל או ק פימנהשל תיים עוממשסיים פיננקשיים  

�קרןאו ת ריבימי לותשביגור פאו )DEFAULT(אים תנבמידה עאימו כ�חוזהת הפר 


ר אש	
�להקהוה לולק ענימוה לוהשל סיים פיננקשיים בקשורים הטיים משפאו ליים כלכמים בטעלווה מה 

�תאחרות סיבובנוה לומהידי על ת נשקלתה היילא 
	


 


 


 

�אחרסי פיננדש מחגון ארלאו גל רתטפשיהליך לסיכנלווה מהכי פוי צעשה נ 

�אוסיים פיננקשיים מאה כתוצסי פיננס נכתו אוליל פעק שואין  

ז אמסיים� יננפסים נכת קבוצמתידיים העמנים מזוהי מזריתן מדאובמדידה� לת תנהנירידה יישנה 

תוך בדדים בוסיים ננפיסים לנכרידה הית א לשייך עדייןתן ניא שלת מרול�להאסים בנכה אשונלרכרה הה

� (�) לולכצה� קבוה
ליים כלכאים תנ )�(או  �צהקבובלווים השל מים לותשהמצב בים לילישינויים ש	

ה בטלאהיעור בשליה עוגמה� (לדצה קבובסים לנכס ביחכשלים עם אם תמלי בעמיים קומאו מיים אול

מחירי ברידה י	
�טילוונרר אזובת אותמשכנלס בהתייח"ן הנדלמחירי ברידה י	
�לוויםהשל פי גיאוגרהזור אב

ם לוויהעל ים עפימששהענף אי תנבליים לישינויים שאו  �טנפליצרני אה לווהסי לנכס בהתייחט נפה


)�צהקבוב	


ת זקפנ	
�פיסהכהדוח ריך אתללה ומע %��של בשיעור חוב כשירי משל ערך ת רידי	
�יללעמור אלסף בנו 


�תאוהוצותסוכנלדוח 	

§£®«¥ £¨²  ´£ ¡´ �6
 

בר ממעותמפדיונומים� קייתים מיעתקדוהפמתנובערן קבעה תנוה חדשים�תים מיעתטליקלגורה סקרן תה בהיו

�����בר מבדצ	
��ליום קרן של הארי טוקאדוח הת הא זהעניין אה לרקצבה� לי קבמד של מלמע
	

´£¦¥¦¥� ��£�«� §££�ª£³ ²��� £�¦£�� §££ª�°£¡ §£¨²�� ´¬®³� �7
 

 �ממונההתטוחלמהפע מושא והו �רבהציה ולגבר	
�ברההחת עלפותו מסגרבהטווח רוך אסכון חיתחום פיין אתמ	
�ללככ

©��� ±�³�� ±³¨� ´�£�¡´®´�� ´�¨�¨ 

י טליוהפלי� הכלכמצב מהוההון ק בשות גומושהתאותשומהתי מהופן אובתעומושפה קבוצה שלת לויפעהתאותוצ

קרו מהביבה סבכזיים מרהמים לגורת סוהתייחלן להלם� עוובארץ בביטחוני וה

�צהקבוה 

�
ת לועיפעל יעים משפאשר ת� ליכלכ

£¦¦¥ 7.1
 

����ת שנמהלך בטה אהתמיולהעת ליהכלכת לויפעה
סחר ובעשייה תבת קדמומתה היילשה החוקר עיאשר כ	

איחוד�מהיטניה ברת פרישלגבי ת אוהוודאי סין� לארה"ב  ביןסחר" הת מלחמ" לנוכחקר עיבמי� ולהע

���ב צמחהתליבלוגההכלכלהסין�בטה אלההחששוסיהפרבמפרץת מתיחוה%�
����תשנמהלך ב	
	
קד)� תאשלה קבימתקופה הב	
%���מיחה של צת מעו(ל

����ת שנמהלך ב
ת החדות רידוהיל עיצוי כפעו גיהקן חלותכן שייסיים� פיננהקים בשוות חדות וליעמו נרש	

תהליך  חידושרקע על גם ת� בחדורדו ית תיומשלמה"ח גאהת אותשו �
����ת נש שלאחרון העון רבבמו שנרש

ארה"ב� ת לבהובקריים� עיזיים הרכמים הקהבנת של טרימוניבה הההרח

�שהחלנעשייהתה בענףתלועיהפךאת�טיהפרריכההצגםךוכקחזרתנובודההעקשוארה"ב� ב

����ת בשנ	
�%���כ  שלחה מיצעל יעים מצבאחרונים הטורים אקאינדיה
���של יחה מצתמעול(	%
ה פקותב	


%���� שלבר טמצ בשיעורת פורצומים פע	
�ת יריבהתאתפחיה	
�FED ההשנה מהלך בקד)� תאשלה קבימה	
ת קבובעת פוסנות ריבית תופחהעו בוצווח� הדית ופקתאחר ל�
����ץ מרבודש בח �	
%�����%���� שללטווח 

 )�לןלה 7.11סעיף גם אה (רקורונה ר המשב

��
	



 
                   
 
 

 

      

       

         

  

     

          

  

  

         

            

  

        

     

         

  

     

        

     

    

  

         

  

  

       

      

      

  

  

      

       

 

  

       

    

  

         

       

     

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

ת כלכלעל קר עיבמעיב ווץ תכולהמשיך התי עשייתה הייצוראך  יציבהתרה נות טיהפרריכה הצאירו הגוש ב

����ת בשנ	
�%��� כ שליחה מצעל יעים מצבאחרונים הטורים אקאינדיהייה� התעשת טמורמניה ג
ת מעו(ל	

��� שליחה מצ%
אחוז� 'קנ	
���� בתריביהתאתפחיה	
�ECB הנה השמהלך בקד)� תאשלה קבימהפה קותב	

´�£ª¨� ±�³ 7.3 

��¡� ´�²�£� ±�³ 7.4 

´�ª¨�ª ´�ª²± 7.5
 

¦« ´�ª²± 7.6
 

¡"¢¨� ±�³ 7.7 

�£°¦®ª£� 7.8 

 �נוספיםתיים עוממש הרחבה בצעדיט קונ

צעדי בקמיהעלממשל התאאוהביטה אההלצד סחר התמלחמתוהשלכותן מתלהפה סיהוסין ביחה מהצ

����ת בשנ	
�%��� כל שיחה מצעל יעים מצבאחרונים הטורים אקאינדיהההרחבה� 

%��� שליחה מצתמעול(	


�קדתאשלה קבימתקופה הב	

 £¦�²³£� ±³¨� ´�£�¡´®´� 7.2

����ת בשניחה מהצאחרונים המדנים אוהפי ל ע
לה קבימהפה קותב	
%��� שליחה מצתמעול�	
%���על מדה ע	

����ת נבשחה מיהצת איל להובמשיכה התטיהפרריכה הצקד� תאש
��� שלמהיר ל גידועם 	%
ל שלייה עלצד 	

���%
 �אביצו	

����ת בשנצע מומב	
%���על מד עות�פוברצית שיריהע השנה זות� רדלמשיך הלה טאבהשיעור 

%���ת מעול�	
����ת בשנמה נרשת� אז עם יחדקד� תאשלה קבימהפה קותב
ת פותתההשיעור שת� פותתההש בשיעוררידה י	

����ת בשנ
����ת של פותתר השעושית מולע �	
%����על מד ע	%
 �קדתאשלה קבימתקופה הב	

����ת בשנ
ל עקי חליצוי כפעו יגהתליוהעותכן ייאך לם� עובתמניוהקי שוות רבימבתודחתליועמו נרש	

����ת שנמהלך ב	
�%���� בלהמי עולהע 
MSCIדד מ�
����ת שנרון של אחרבעון הבמו שנרשת החדות רידוהי
	
���� בלה עררים עותמהקים השוו שליל קבמהדד מוה%�
תשנמהלך ב	
�%���� בלה ע	
����א ת"דד מל�אבישר �

 �����

%�����ייה של עלל"ן עם נדא ת"דד מט לחיוב בל		

����ת שנסיכום ב
� בלה עתתיוממשלה"ח גאדד מ�
�%��� בלה עלי הכל"ח גאדד מ	��%�
ח ג"אדד מו	


�%����ב לה ת עקונצרניוה	

�� כ שלטו נסים גיומו נרש ����סיכום ב���

���� כ שלת נודיופתמעולת� מנואהנת קרנובחש"רדי אלימי		
"ח גאבתמחותמהתמנואהנת קרנובסים גיוהלה לילשטו בלקד� תאשלה קבימהפה קותב"ח שרדי אלימי

����("ח גאבתמחותמהתקרנוהיוב לחטו בלגד� נמח)� ש"רדי אלימי	
���ס מינו(תליוקהש
 )"חשרדי אלימי	

 �"ח)שרדי אלימי	
���ת (פיוסהכת קרנווה

����סיכום ב
��� כ שלטו נתדיונופימו נרש	�
ת מחותמהתקרנולה לילשו טבלל� סהתקרנוב"ח שרדי אלימי	

ס מינו("לחותמניוב

 �"ח)ש

���
ד ארלימי	
���(אל בישרת מניובתמחותמהתקרנו לחיובטו בלגד� מנח)� ש"רדי אלימי	

����ת שנסיכום ב
� ו הדולרול מסוף יי	
%���ל� אישרק בנ שלת עוטבמה סלול מ	
�%��� בקחזתההשקל 	��%�
	
נה� של השאשונה הרת חצימבחל סוף ר הייקעיאירו� מול הסוף יי

����סוף בוע הידאחרון הדד מהפי ל ע
 �בדבל	
%��� בים אחרונההחודשים 	
��� בלה ערכן לצמחירים הדד מ�

א לל(מזון המחירי ביה ליע לצדם מחיריבלייה עלקרי עיהתורם הההידיור הףעיסה� לציפאינהליעד ת תחמ

מחירים� ברידה ליקרי עירם התוה היה העלההנוההלבשה סעיף אשר כ הדירה�ת קאחזות) ת ופירוקויר

��
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¦�²³£ ±ª� ´£�£² 7.9 

�����ת שנ כלמהלך ב	
%����על  שינויא ללתרה אל נוישרק בנת יביר
	

©²±� ¬°�¨¨� ¡¢��¨� ²¥³� 7.10 


�לי ארבשיעור ח והדת ופקתבלה עסיה פנהקרן בצע מומהטח מבוהכר הש	

¡��� ¤£²�´ ²¡�¦ §£¬�²£� 7.11 


���� שלן אשוהרעון רבהלך המבקורונה הףגינתהתפרצו	

���%�כשל 

ן ביסחר ק אבממאה כתוצט נפהמחירי בוע הזעזו

ם ולבעת תידיהעת ליהכלכת לויפעה �מיםתחוגוון מעל מורה חתאוודאי ם משרית סעודיהרב לעסיה רו

סיים� פיננהקים יה והשוולצפאיניפין� החל שעריל� אבישרו

סוף  עדתיים סיוע אירשהנחה ובה כה עדת תפתחויולהאם תבהל� אישרק בנל שתאחרונוהתרכוהעהפי על 

בר מדות� אז עםה� השנחה מיבצתוצר אחוזי 	
����כ  שלעה גיפלאלהביפוי צבר משה�	
���� של השניעון רבה

ל ועוכפכך� מתעובהנות עויוממשוהנגיף התטופשתהמשך להאשר בלה גדות אוודאי ת מקייול�גגלתמוע אירב

רכוש לתו בכוונ כייע הודראל ישק בנתר� יות תיעוממשיה תהעה גיפה שבהם נוספיםתרחישים  ישנםא יוצ

וע סיקרן ת מקהלעעה הודיראל ישת ממשלורך� צוהתמידב עודעל יפא הו וכיי משנהקבשות תיוממשל"ח גא

 �קיםסלע

או רחיבים מעדים בצו חלהארה"ב� וסין ת בהובל �עולםבתלומשמספר מתון� ימלתבירוסביה ליהעת קבובע

ת ריביתו פחיהבר כעולם בכזיים מרקים בנ שלב רספר מלה� בכלכמוך תלתמנעל ול פעלתן כוונעל ריזו הכ

י כזמרהק הבנט בלר אשכ �סמר חודש שלאשונים הרעיים בשבומיוחד בהשנה�  שלאשון הרעון רבהמהלך ב


����) סמרב ��(ביום  %�����%� של לטווחד עתוכננים מא למועדים 	
�� בתריביהתאתפחישהארה"ב ב	
ת קצרת לונזית מרהז דולר�רד אלימי	
��� שלום סכב חדשהת תימוכ הרחבהלל כורחיבים מ בצעדיםמשיך וה

זרים� כזיים מרקים בנספר מרים לולדת מזרהאף וקים לבנרבה רזס הת יחתחהפסים� ננפיקים הלשווטווח 

ם ולבעילים מובה"ח גאוהת סחורוהתמניוהדדי מבתגוחרית רידוימו נרשדוח� התופקתאחר למור� אהבשל 

 �פייםסהכת הדוחוסום פרריך אתל נכוןהחברה�  שלת לועיהפת אותוצעל עה לרת עופימשאשר ראל וביש

סכום אזן� מהריך אתל נכוןהלים מנוהסים הנכקף להיס ביח"ח שליוני מי ����כ שלסך בן קרהסי נכטנו ק

ך מכת זרגהנת עוממשהאמה� תבהא הואף טן קי	
����מרץ  חודשמהלך בת גבולפויה צברה שהחול הניהמי ד

ץ ארבנגיף התטוהתפשמשך להאשר במש מתשיתרחיש ביה לות	
����ת שנ שלרובים קהעונים רבהת לשלוש

תים השירותן מוסחר ת� הלויפעעל חופש הת שונות הלומשמטילו השיסון והרית לוהמגבכך� ת לזרגוכנעולם וב

לם� והערחבי בםיליאהריקים בשוו

��
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�£°¦��² � §££ª�°£¡ §£¨²�� �8 

��ס מרבחודש  �תאוזנומתקותיוסיה פנת קרנוול לניהת אוהור��
י דרסבהים שינויעל ראל ישת ממשלטה ליהח	

8.2
 

8.3
 

8.4
 

©�¡¢£�� ´£²¥ 8.5 

��בר מטספבחודש ק� משבסיה פנה��
ת עלהפלתחדשוסיה פנת קרנות מקהתדירוסמהרהאוצת הנחיומו ספור	

��אר בינו �יום מחל הלנה תחו הן כיקבע ונ החדשיםדרים סהה��
ה ברהח ידיל עתהלמנושתתידיענו� דהיי �

��אר ינושבין פה קותבפוטרהצשתים מיעמים יקית תידיבע זה�ריך אתמחל ה חדשיםתים מיעקבל מלעה מנו��
	

��ס מרל���ר מבבדצ ��ביום  ����
סיה פנהתקרנולפו טרהצשתים מיהען יעניבגשו שהות תירובע"צ גבקספ	

��אר ינו שביןפה קותבתקותיוהו���ס מרל ���
ה סיפנהתקרנולפו טרהצשתים מיהעיורשו צ� "גבתקסיפפי על  �

��אר בינו ��ה ביןת קותיוהו��� הבין ל �
��ס מרב	�פו טרהצליהן אתקויתווהתקרנובתים מיעאר שילה �

 �ל)ילע 3.2סעיף אה ר זהעניין ל
("ל תקופה הנב

(אהוקרה עישת�קותיוסיה פנת קרנו ביןתים מיעבר מעבר בדה שעת אהורמה ספור	
����ני יו חודשמהלך ב �(�
	

ן קרלקררף טהצליארשחודשים 	
��על לה עושאינה פה קותלקרן למיו לותשת אקסיהפשקה תיוקרן בתמיע

� (�מור אכמים לותשהתקסהפרב ע בהטח מבויה שהקה תיוהוסיה פנה
קרן בתמיע)
�)קה סבפמור אהאף על  (

י לפמחויב הביד מעצל אבוד לעחל והחודשים 	
��ל עלה עושאינה פה קותלקרן למיו לותשת אקסיהפשקה תיו

ה תאולרף טהצליוכל ת� אחרהקרן בבדיו עו כלת אטח לב	
����יוני ב�יום פני לםתשנחקיבוצי סכם התאוהור

ת� קותיוסיה פנת קרנוול לניהת אוההורפי ת לאחררן הקף לטרהצאי לרשיה ד שהובלבת� אחרקה תיוקרן 

"ח גאתקותיהוויה ספנהתקרנולקו נפיוהם� פילםהחדשיעה קההשאי תנמו סורפ	
����ט סגואו חודשמהלך ב

 �להא"ח גאבסיה נכי משוו	
%��ת עלבכיע קתשיה ספנהקרן ולשנה� 	
%��� שלת ליאירתיריבת אונושת מיועדו

ה קלוחלאם תבהיים סולידסים בנכקרן היע קתשת) מיועדו"ח גאבים מושקעה	
�%�� לבר (מעסיה נכת תריתא

�אההב��%

Aגים דורמהת קדונויופת אולוובהסיה נכמשווי 	
%��ל� אישרת מדינ של"ח גאבקרסיה נכוי משו	 

בר� בעהיה שפיכת�פשיות חועוקבהשתרים הנו	
%�ת אוראל ישת מדינ"ח של גאבות פחול

בר מדצ חודשמהלך ב

ת משנכספים ת שנכל 

����
	

����
	

ן גיבמדינה האוצר מפי סכוע סילו קביתאוזנומהתוקתיווהסיה פנהתקרנושטחלוה

אוצר� ד המשר"י עקבע נשגנון מנאם לתובהקרן ת העוקגין השבילך או

ר שא������"זהתשע )���'מסקון תיח)(טו(ביסיים נפינתים שירועל קוח פיהקחוסם פור	
����אר נובי ��ביום 

קציב תמכספים ת ברהעת עואמצבדר סבהאינן שתקותיהווסיה פנהתקרנוליתממשלוע סיק ענילהתו טרמ

ת מורואהתקרנובתים מיהעשל תיהם זכויועל ת יביהרת פעהשאת תן מלכדי  ")� ��£¢¡�© £²¥´� "לןהל
(מדינה ה

 �בהןתים מיהעשל ת חובוות זכויובר בדקרן קנון התבינויים שת ריכלעבכפוף 

�קרןה של ים פיסהכות דוחל�י�אור ביאה רסףנומידע ל

´�¦£¬®� §�¡´ ¦¬ §£¦¡� §£�¡�£¨ §£°�¦£�� �ª£±´ ��±£±¡ ´�¦��¨ 8.6 

ת וקנתוההגמל ת פווקק חו הפיקוח�ק חות אולהורתר� הי ביןפה� פוכווח� טך ארוסכון חתחום בת לויפעה

ת� לעת מעת מוסתפרמ כפי שהן �מונהמת האומכוחם� ולהורקנו תשהו

ל שעה קההשת איוכדעל ת השלכולה  שישסוי� מיהתחום בקה קימהחרבה מידה בתפעמוש זהתחום בתלויפעה

בתחום� מים קייהשונים הרים במוצהגמל ת פוקווסיה פנת הקרנותי מיאו של עטחים מבוה

ה ברהחשל פיים סהכת הדוחועל השלכה לי בעקריים עיההדין ת אווהורקיים החודרים סההת תמצילן לה

ת לויפעעל  השלכהת ולהיעשויה לו אתאולהור �זהדוח סום פרמועד לעד  �אחריה או הדוח ת ופקתבמו סשפור

�תליעוותפ ת מיכונית� קיסמבחינה עברה הח

��
	



 
                   
 
 

 

    

              

          

        

     

      

             

 

               

             

 

            

              

              

              

 

            

           

               

             

             

    

              

              

                

         

 

   

                

               

            

            

   
 

               

             

               

           

             

             

               

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

©£� ´��²�� 8.6.1 

´��°��* )¦¨� ´�®�±* §££«ªª£® §£´�²£³ ¦¬ ¡�±£®� ´�ª±´ ´¢�£¢ �¨«²�® ���� ²�¨��ª� �� §�£� 8.6.1.1 

�����ת שנסוף עד ריך אלהצע מותה מסגרב ³´� �)�¬³ ´�²��* )´��±«¬ ¬�°£� ¦³� ´�²£³£"�

����
ת) אוקסעוע ביצ בשלת ישירות אוהוצ(ל) מגתפוקו(סיים פיננתים שירועל קוח פיהתקנותתא	

����ת שנסוף  עדרכה אהותן מסגרשב �
� ����ח ע"תשהה)� שעת אוהורקון תי(
ה רהמגדיעה השת אהור	

ת אוהוצלתבעקוו גמלת ופקסי בנכת אוקסעוע ביצ בשלת ישירות אווצכהת אוהוצשל  נוספיםגים סו

� "ןהל(לסדי מוהיעקמשהסינכשל רך ועמשההשווי סך מ %����של קרה תתמוסוימתישירו´�²�� 

�("�¬³� 

סעיף ת אולהוראם תבהכי הבהרה תב מכסכון וחיטוח בי �ההוןק שות רשומה ספר	
����אר בינו �ביום 

��
�סודיקלחו	
ת סהכנת סותכנהמיום חודשים לושה שתום עד פה קתובמוד תעעה השת אהור	
�תסהכנ	

 ����ה

�)©�±£´ * )§££²��£° §£®�� ´¬£�±* ´�£¢²®� ´ª�� �° ´�¨�³²� §«²�® ���� ¦£²®�� �� §�£� 8.6.1.2 

�����ך רלצודע מיקבל לתאירשהיה תוסדי מוכגוף תיחשב סיה פנן קרכי בע קנתו מסגרב �´³¬"¡�

ת רשוידי שבתונים לנאם תבהסיה פנהקרן מקצבה קבל מבידי קצבה ת קבלמשך להת אוזכת קבדי

ה ששיעל לה עוהפה רצופה קותמשך לראל ישלוץ מחקצבה קבל מתשהועל גירה הוהסין לואוכה

 �חודשים

£¦�±¨¦ §£¨�¦³´ �ª££ª¬³ ² �¡ �ª�¨¨� §«²® ���� ²��¢±��� � §�£�  ��°� §�«²®¦ ¤³¨��

ה יספנהת קרנות חובעניין לת אוהורעו קבנתו מסגרב ±°���´ ��°£³ ¨��²¯ ¦´±�®� ¨¨�¥³´� 

ת מנעל ל אלישרוץ מחקצבה קבל מתהושעל מידע ת קבלרך לצוגירה הוהסין לואוכהתלרשות פנול

ה סיפנהת קרנושל ת לומנההת ברוהחשל יה פניההליך עניין לת אוהור �בחייםתו היואת לאמת 

של קרה מבסיה פנהתקרנות לותנההעניין לתאווהורחיים ר אישות אמצלהדרישה בקצבה הלי קבמל

 �חייםאישור ת אהמצאי 

�£«ª® ©²± ©�ª±´� §£´£¨¬ ´���¡� ´�£�¥  ©££ª¬¦ ´��²�� �ª££ª¬³ ² �¡ �ª�¨¨� §«²® §�£ �´��� 

את לו שיכלכך סיה פנהתקרנוקנוני תדכון עעניין לתאוהורעו קבנתו מסגרב ¡��³ ¨±£®� � ¬�¥�©�

ך משלראל לישוץ מחפה רצות שהוכל על קרן השלת הלמנהברה לחיע להודקצבה הקבל משלתו חוב


�אםתבהחיים אישור סור מולים חודששישה על לה עוהפה קות	

§£² �¡ 8.6.2 

§£��° ©£� �±«¬ ©££ª¬¦ �¡��¨� ² �¡� ´��²�� ©�±£´ �ª££ª¬³ ² �¡ §«²�® ���� ²��ª£� �� §�£� 8.6.2.1 

ף פובכ �אפשרמו�עהקהשסי נכול ניה ��שער של  �קחלב	
�ק פרת אוהוראת דכן עהמ �£²�³±§

סדיים מויעים קמשבין ר סחילא ס נכשל כירה מורכישה לת אוקסעוע ביצ	
�מיםסוימאים תנל

מנים הנסדיים מוהיעים קמשהכל ת ובטלאהיקה סהעשבד ובל	
�יעיםקמשת קבוצתה אועל מנויים ה


�צהקבותה אועל 	

´�£�¨ ©££ª¬¦ �¡��¨� ² �¡� ´��²�� ©�±£´ �ª££ª¬³ ² �¡ �ª�¨¨� §«²® ���� ²�¨��ª� � §�£� 8.6.2.2 

´�²�¡¦ �´�¨´ £²�®£³ ¦��¨ ©�¥�¬� §££¡ ¡�¢£�� £®²��¨�� ´�¡ª�� ¤²¬¨ ©�¥�¬ � ´�£��££¡´� 

��£«ª® ´�ª²±¦� ¡�¢£� ח טוהבית ברוחיחשבו סן סיבשעל מחדל התרירבתהנחואת דכן לעיש יו לפ

ת תחייבויוההאת  �חייםטוח בית סוליפובהפרישה מועד בקצבה המי קדמאת ת לומנההתברווהח

זר החות אוהור	
�סיהפנהתקרנושל רי אטוקאהאזן מהחישוב את וכן חיים טוח בית סוליפוגין ב

����� ברמבדצ ��ליום ם פייסהכת וחומהדחל הלוהח
ם פייסהכת הדוחועל זר החות פעהשן ניילע	

�תליהכל סיה פנהקרן של פי סכהבדוח ופה קימהסיה פנהקרן של פי סהכבדוח  �אור ביאה ר

��
	



 
                   
 
 

 

             

         

              

               

         

        

         
 

               

            

         

            

   

 

                

             
 

              

       

 

   
 

                

            

          
 

         

           

       
 

                

            

          

   
 

               

           

               

      

  

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

�©�±£´ � §££�«�¨ §£®�� ´�¡�±¦¦ ´�²£³ �ª££ª¬³ ² �¡ §«²�® ����ת אוהורסיף מוה 8.6.2.3 �£�§ �� �£�¦£ 

ט למעיום אחר לחודשים  ��קצבהלתכזימר גמלת ופקוקבנהאהו בה היחידת מיהעאשר 

ו תחוב �וביניהן �סדייםמוהופים גהידי על ת ללקוחותן הנית השירוב טית אלשפר שנועדו ת טניופר

אנושי ה ענמלתת ת שיחותוב לנית טימטואות רכמעלל והכפוני טלת שירוק מספהסדי מוגוף של 

 %���בתר היולכל מור אכמןהזמשך מגה חרית אפשרועם  �תבהנסיום מתקוד�תוך קוח ללעי ומקצ

ם ייצוילפת כזימרגמל ת ופקטלמעסדי מו גוף כלעל ת לוחזר החות אוהורתי� שנצע מומבתפניומה

 �סוםהפר

�����לי ביו ��ביום לה החשענה מהמני זיןענילאה ההור
	

�¦¨� ´®�±¦ §£¨�¦³´ ´�±®� ©®�� �ª££ª¬³ ² �¡ §«²�® ���� ²�¨��ª� �ת אוהורקובע ה 8.6.2.4 �£�§ 

ת בעת הלמנהברה לחסור מלקסימעעל שטים הפר �גמלת ופקלמים לותשהתקדהפפן אועניין ל

תיםמילעא להמצית הלמנרה חבשעל אישורים ומים לותשהתקדהפלמועדים  �קדההפה

 �הולשבניה

�
ן יעניול	

שונים לה תחימועדי עו קבנזר בחוגמל ת ופקב	
�קיהםיסלמעגם  �כירים שתים מיע


�קסיהמעגודל לאם תבה	

§�£� ��²��ª£� ���� §«²�® ² �¡�ª££ª¬³ ©®�� ´�±®� §£¨�¦³´ ´®�±¦ ¦¨��©�±£´�  ה נמשאשר

�יםבדעומעשרים ת פחולהם שקים סימעבור עקורי מהזר החות אוהורשל לה תחיהמועדי ת א

 �©�±£´ � ¦¨� ´®�±¦ §£¨�¦³´ ´�±®� ©®�� �ª££ª¬³ ² �¡ §«²�® ���� ²�¨°�� ��ר אש �£�§ 

בדים� ומעשרה עת פחולהם שקים סיעמבור רי עקומר הת החוזאוהורילה של תחדי הועמת אמשנה 

§£² �¡ ´�¢�£¢ 8.6.3 

� ¦¨� ´�®�±� §£ª¢± ´�ª��³¡¨ §£®«¥ ´¥£³¨ �ª££ª¬³ ² �¡ �ª�¨¨� §«²® ���� «²¨� � §�£� 8.6.3.1 

�©�±£´
י כספברה צבותרה יעם חשבון לי בעתים מילעת אומחהלוח משר דבבתאוהורקובע ה	

�כספיםמשוך לת פשרואהעל ח "ש	
��-�����של סכום בבד בלולים מגתה

§£ª¢± ´�ª��³¡¨ §£®«¥ ´¥£³¨ �ª££ª¬³ ² �¡¦ ´¢�£¢ �ª�¨¨� §«²® ���� ²��ª£� �� §�£� 

ן וחשבלי עבתים מילעת אומחהלוח משבר בדת אוהורוע קבלצע מותה מסגרב �±�®�´ �¨¦ � ´£±�©�

צויים)� פיפי סכת רבו(ל"ח ש	
�����עד כום של סבת ללכובורה תרה ציעם 

§�£� �£�¨� ���� §«²® �ª�¨¨� ² �¡�ª££ª¬³ £�£¥²¨ ©��³¡ ´®�±� ¦¨��  ן יענילת אוהורקובע אשר

כיבי מרום ריש	
�תמותלהשקרן ובגמל ת ופקבתרדונפת מורשול ניהו �גמלת ופקבחשבון כיבי מררישום 

 �רווחים �מיםלותשס וייחורישום ניין לעת אווהור	
�אימעצת מיעור ועבכיר שתמיעבור עחשבון 


�טוחבימי ודת אוהוצ	
�תקדוהפ

 �©�±£´ � ¦¨� ´®�±� ©��³¡ £�£¥²¨ �ª££ª¬³ ² �¡ �ª�¨¨� §«²® ���� £¦�£� ��את וחה הד �£�§ 

 �להיפךוטורים פאינם שמים לותשלרים טופמים לותשת סבהעניין לתאוהורקובע הסעיף התילתח

בכל ורים טהפמים לותשהשל משיכה צע לבת אחגמל ת ופקמתר יובידו שיש ת מילעאפשר לטרה מב


�����אר בינו �ליום  �בחרשיגמל ת ופק	

8.6.3.2
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________________ __________________ 

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ����  ´ª³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

)IFRS* §££¨��¦ª£� £®«¥ ¡��£� £ª±´ ¯�¨£� ²��� £�¦£� �9 

לשפיים סהכת לדוחו �
	 אוריםבי זהעניין לאה ר )�  IFRS(מיים אונלביפי סכ דיווחקני תפי על רכים נעפיים סהכת הדוחו

החברה� 

�¦� ´¨�³´ ´� ©��³¡� ���² �ª®� §�£¦�³ §£�³�ª �10
 
ן יצי החשבוןאה רות� אז עםתו� דעת בחוומיוחדים ים עניינל הלבת מתשות אפנה הא לה ברהחשל החשבון אה רו

ב להתמתשות אפנים מנו אל� נ"התנו קנסמתאגיסיללי במ"כי ת הלמנהברה החשל יים כספת ההדוחועל תו דעת בחוו

 .לויות"תת תחייבויולהפה ר חשידבבברה החשל פיים סהכת דוחול ��אור בבימור אל

םיפנמאנו ל� "הנתנו קנסמאת ג יסיל לי מב"

קרן של הארי טוקאן העוהגר"בדבר סיה פנת ופקתידית"עשל פיים סהכת דוחול'י�ראובבימור אלהלב ת מתשואת 

 כיקרן השל ים פיסהכת הדוחועל תו דעת וובח החשבוןאה רוציין כן� מו כ

�"
	

)SOX 404�� SOX ���* ´�²±� ¬�°£� £��¦ §£®«¥� ¦�ª¨� ¦"¥ª¨� ´�²�°� �11 

�£�¦£�� £��¦ §£¦�ª� ´�²±� 

ה זבדוח סה מכוהפה קותהתום לריכו העסדי� מוההגוף  שלכספים ה"ל מנכסו"ל מנכהתוף בשיסדי� מוההגוף ת הלהנ

י דסמוההגוף "ל מנכ זו�ה רכהעס סיבעל סדי� מוהוף גה שללוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב שלת טיביוקהאפת א

ת מנעל ת טיביוקאפ הנןסדי מוהגוף ה שללוי יגהלגבי ים הלוהנת קרוהב זופה קותתום ל כיקו סיהכספים ה"ל מנכסו

ת אווהור הדיןת אולהוראם תבהתי השנבדוח ת לוגלשדרנסדי מוההגוף שמידע העל  ולדווחסכם לבד� לעלרשום� 

לו� את אובהורקבע נשמועד ובסכון ח וחטוביההון ק שועל ממונה קבע השהדיווח 

�£®«¥ ¡��£� ¦¬ ´£¨£ª® �²±� 

לעסדי מוהףגוה שלת מייפנהקרה בבשינוי כל אירע א ל ����
	 ברמבדצ ��
  ביוםת מתייסמהסה מכוהפה קותהמהלך ב

ל די עסמוההגוף ת של מיפנירה הקהבעל תי� מהופן אובעפילהשפוי ר שצסביאו תי� מהופן אוביע השפאשר פי סכדיווח 

 �פיסכדיווח 

²ª�££¦ £��� ©�¥ ²£ª 

£¦¦¥ ¦�ª¨ ©�£²�¢±²£�� ²"�£ 

���� �«²¨� �� �¤£²�´
	

��
	



 
                                      
 
 

 

 

    

            

 

          

   

  

          

      

  

       

     

       

     

  

          

       

    

         

      

        

         

  

     

         

    

           

  

            

     

 

           

 
                         

 
                                            

 
 

 
                       

  

                                                 
           
 

________________________ 

מ "עביה נספות נל קרויהנלהחבר �יד עתל

)Certification* �²�°� 

�כימצהיר  �דנרליידודי אני�  

����ת לשנ ")תהלמנהברה הח"�לןלה(מע"בסיה פנת קרנוול לניהברה ח�תיד לע שלתי השנ הדוחת אתי קרס�1 

 ")�וחן� "הדהל(ל

וץהנחת תימהובדה עוג של מצ בור סא חולת תימהובדה עוכון של נא ג למצ כללל כואיננו  הדוחתי� יעידעל ס סתבבה �2 

סה מכוהפה קותלס ייחתבהמטעים  יהיוא לגים� מצתם אולו נכל בהןת סיבוהנאור ל בו�לו שנכלגים שהמצכדי 

בדוח� 

תהבחינומכל  �תאונפן אובמשקפים בדוח ול הכלר אחפי סכמידע ופיים סהכת הדוחו �תייעידעל ס סתבבה �3 

ת הלמנהברה החשל מנים מזוהמי זריתומי עצה בהוןהשינויים תלוופעהת אותוצ � �פי סהכמצב הת את� תיומהוה

 בדוח�סים מכות הפוקותולמועדים ל

1 ילויגהלגבי הלים ונת רוקב שלמם קיוולתם יעקבלאים אחרו זהצהרה מצהירים הת הלמנהברה חבאחרים ואני  �4 

 �וכן �תהלמנרה ההחבשל  �פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקולב

ח יטלהבמיועדים הה� כאלהלים ונת קרוב שלנו קוחפית תחתם יעקבלמנו גראו לה� אכהלים ונת קרובענו קב )א(

ך הלמבט בפר �תלמנההברה חבאחרים  ידיעל תנו יעלידא מוב �תהלמנהברה חלס מתייחהתי מהומידע ש

�הדוח ההכנה שלת ופקת 

ה מידק לספת יועדמהפי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בת יעקבעל  פיקחנואו פי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בענו קב )ב(

 דיווחקני תלאם תבהרוכים עפיים סהכת שהדוחוכך ולפי סהכ הדיווחת מנומהילגבי ביטחון  שלבירה ס

�ןההוק שועל ממונה הת אוולהור IFRS) מיים (אונלבי 

י לגבתינו קנוסמת אנו גהצות הלמנהברה הח שללוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב שלת טיביוקהאפת ארכנו הע )ג(

 �וכן �תנורכהעעל ס סתבבהבדוח סה מכופה הקותתום הלוי� לגיהלגבי הלים ת והנקרוהבת של טיביוקהאפ

ע יהשפשעי רביהון ברבעאירע שי כספ דיווחעל ת הלמנהברה הח שלת מיפניהה קרבב שינוי כלבדוח לינו גי )ד(

�יכספ דיווחעל ת למנההברה הח שלת מיפניהקרה הבעל תי� מהופן אוביע השפלפוי שצביר סאו תי� מהופן אוב 

 �וכן

תקורהבית לוועדוטוריון קדירלקר� מבה החשבוןאה לרולינו יג זוצהרה המצהירים הת הלמנהברה חבאחרים ואני  �5 

�פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקהבלגבי תר ביות דכניהעתנו רכהעעל ס סתבבה �תהלמנהברה של החטוריון קדירשל ה 

ח ודיועל ת מיפניהה קרהב שלתה עלהפבאו תה יעקבבת תיומהוהת לשוהחווים תיעוממשהקויים ליה כלת א )א(

�יכספע מידעל וח ולדוסכם לבד� לעלרשום� ת הלמנהרה החבשל תה ולביכוע גפלים פוישצביר סאשר פי� סכ 

 �וכן

ם לה שישאחרים בדים עורבים עומאו לה הנההת רבעומ בהת� תימהושאינה  וביןת תימהון בית� מיתרכל  )ב(

 �פיסכיווח דעל ת הלמנרה ההחבת של מיפנירה הקבבתי עוממשקיד תפ

 �דין כלפי על אחר� ם אד כלת אחריומאותי אחריומוע לגרכדי יל לעמור אבאין 

ל מנכ" �דנרליידודי  ����ס� מרב ��

 �םיוילוגיות דוח �ותרהצה –כספי ווח דיעל ת מייפנבקרה ין ם לענייוסדמםר גופיחוזת אורבהום הגדרתכ

��
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_____________________ 

___________________________ 

מ "עביה נספות נל קרויהנלהחבר �יד עתל

)Certification* �²�°� 

�כימצהיר  �גבלרם אני�  

����ת לשנ ")תהלמנהברה הח"�לןלה(מע"בסיה פנת קרנוול לניהברה ח�תיד לע שלתי השנ הדוחת אתי קרס�1 

 ")�וחן� "הדהל(ל

וץ הנחת תימהובדה עוג של מצ בור סא חולת תימהובדה עוכון של נאג למצ כללל כואיננו  הדוחתי� יעידעל ס סתבבה

סה מכוהפה קותלס ייחתבהמטעים  יהיוא לגים� מצתם אולו נכל בהןת סיבוהנאור ל בו�לו שנכלגים שהמצכדי 

בדוח� 

ת הבחינומכל  �תאונפן אובמשקפים בדוח ול הכלר אחפי סכמידע ופיים סהכת הדוחו �תייעידעל ס סתבבה

ת הלמנהברה החשל מנים מזוהמי זריתומי עצה בהוןהשינויים  �תלוופעהתאותוצ �פיסהכמצב התאת� תיומהוה

 בדוח�סים מכות הפוקותולמועדים ל

�לוייגהלגבי הלים ונ ת רוקב שלמם קיוולתם יעקבלאים אחרו זהצהרה מצהירים התהלמנהברה חבאחרים ואני 

 �וכן �תהלמנרה ההחבשל  �פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקולב

ח יטלהבמיועדים הלה� אכהלים ונתקרוב שלחנו קופית תחתם יעקבלמנו גראו לה� אכהלים ונתקרובענו קב		)א(

ך למהבטבפר �תהלמנהברה חבאחרים  ידיעל תנו יעלידא מוב �תהלמנהברה חלסמתייחהתי מהומידע ש

�הדוח ההכנה שלת ופקת 

ה מידק לספת יועדמהפי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בתיעקבעל  פיקחנואו פי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בענו קב		)ב(

 דיווחקני תלאם תבהרוכים עפיים סהכת שהדוחוכך ולפי סהכ הדיווחת מנומהילגבי ביטחון  שלבירה ס

�ןההוק שועל ממונה הת אוולהור) IFRSמיים (אונלבי 

י לגבתינו קנוסמתאנו גהצותהלמנהברה הח שללוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב שלת טיביוקהאפת ארכנו הע		)ג(

 �וכן �תנורכהעעל ס סתבבהבדוח סה מכופה הקותתום הלוי� לגיהלגבי הלים ת והנקרוהבת של טיביוקהאפ

ע יהשפשעי ביהרון ברבעאירע שיכספ דיווחעל ת הלמנהברה הח שלת מיפניההקרבב שינוי כלבדוח לינו גי		)ד(

�יכספ דיווחעל ת למנההברה הח שלת מיפניהקרה הבעל תי� מהופן אוביע השפלפוי שצביר סאותי� מהופן אוב 

 �וכן

ת קורהבית לוועדוטוריון קדירלקר� מבה החשבוןאה לרולינו יג זוצהרה המצהירים הת הלמנהברה חבאחרים ואני 

�פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקהבלגבי תר ביות דכניהעתנו רכהעעל ס סתבבה �תהלמנהברה של החטוריון קדירשל ה 

ח ודיועל תמיפניההקרהב שלתה עלהפבאותה יעקבבתתיומהוהתשוולוהחים תיעוממשהקויים ליה כלתא)א(

�יכספמידע על וח ולדוסכם לבד� לעלרשום� ת הלמנהברה הח שלתה ולביכוע גלפפויים שצביר סאשר פי� סכ 

 �וכן

ם לה שישאחרים בדים עורבים עומאו לה הנההתרבעומ בהת� תימהושאינה  וביןת תימהון בית� מיתרכל 		)ב(

 �פיסכיווח דעל ת הלמנרה ההחבת של מיפנירה הקבבתי עוממשקיד תפ

�2 

�3 

�4 

�5 

 �דין כלפי על אחר� ם אד כלת אחריומאותי אחריומוע לגרכדי יל לעמור אבאין 

םפיסכ"ל מנכס�גבלרם 		����ס� מרב ��
	

 �םיוילוגיות דוח �ותרהצה –כספי ווח דיעל ת מייפנבקרה ין ם לענייוסדמםר גופיחוזת אורבהום הגדרתכ

��
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_____________ 

_____________ 

_____________ 

מ "עביה נספות נל קרויהנלהחבר	
�יד עתל

£®«¥ ¡��£� ¦¬ ´£¨£ª®� �²±�� ²��� �¦�ª��� ©�£²�¢±²£�� ¡�� 

ת איאחר ")תהלמנהברה "הח �לןלה(מע"בסיה פנת קרנול יהולנברה ח	
�תיד לע שלון� טוריקדירהקוח פיבלה� הנהה

ק פסלכדי תוכננה ת הלמנהברה חה שלת מיפניהקרה הבת רכמעי� כספ דיווחעל תה אונתמיניפקרה ב שלמה קיוותה יעקבל

פייםסכתדוחו שלתה אונגה הצו הכנהלגבי ת הלמנהרה החב שללה הנהולטוריוןקדירליטחון ב שלבירה סמידה 

תכנוןהתמרטיב בתלותאלל �ןההוק שועל ממונה התאווהוראם תבהמים סמפורה ) IFRS(מיים אונלביפי סכיווח דקני תל

ת לויכו הןת טיביוקאפ הינןלו אתרכומעי כקבע נםאגם כך פילת� ומובנת לומגב ישת מיפניהקרה הבת רכומע לכללהן� ש

 �פיסכ דוחגה של הצולריכה לעס בהתייחבד בלבטחון בירה של סדה מיק לספ

ת אולהרשאם תבהת עומבוצת ואקסע כיטיח להבת מיועדהפה קימתקרובתרכמעת מקיימטוריון קדירהקוח פיבלה הנהה

י כד צעדיםת טקנוטוריון קדירהקוח פיבלה הנההסף� בנומנים� מהיאיים החשבונמים והרישוגנים� מוסים הנכלה� הנהה

ת� מיפניקרה בלי הנוע ביצת רבווע� לביצ )monitor(טרים מנוטיביים קאפת קשורתדע והמישערוצי הטיח להב

י פסכ דיווחעל ת הלמנרה ההחבת של מיפניה הקרהבת טיביוקפאת אריכה העטוריון קדירקוח הפיבת הלמנרה ההחבת הלהנ

�����בר מבדצ ��ליום 
 Committee of Sponsoringשל ת מיפניהקרה הבמודל בעו קבשנטריונים קריעל ס סתבבה	

COSO) Organizations of the Treadway Commission ׂ(� אמינה מלה ההנה זו�רכה העעל ס סתבבה)believes( ם ליו כי

��
����בר מבדצ	

�תטיביקאפהינה פי סכיווח דעל ת הלמנרה ההחבת של מייפנרה הקהב �	

 כהןניר  �טוריון קדירר הו"י

דנר ליידודי  �"למנכ

גבל רם  �כספים"ל מנכס

�הדוחאישור ריך את��

� ����ס מרב		
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
���� ²�¨°�� �� §�£¦ §££®«¥ ´�¡�� 

§£ª££ª¬ ©¥�´ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� §£²±�¨� ©��³¡� £�² ¡�� 

���������������������������������������������� ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ¦³ ´�£ª¨� £¦¬�¦ §£²±�¨� ©��³¡� £�² ¡�� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£®«¥� �°¨� ¦¬ ´�¡�� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �«®�� ¡��² ´�¡�� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ¦¦�¥� ¡��²� ¦¬ ´�¡�� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ©��� §££�ª£³� ¦¬ ´�¡�� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� §£ª¨� ¨� £¨£² ´ ¦¬ ´�¡�� 

�אור בי �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��לי כל		

�אור בי �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��פיים סהכת והדוחת ריכעססיב		

�אור בי �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ת איהחשבונת מדיניוהקרי עי		

�אור בי �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ן גהושווי ת יעקב		

�אור בי �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ת לועיפזרי גמ		

 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������חובה ת תרוויחייבים  ��אור בי


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��ת סיופיננת עוקהש ��ראובי	

�אור בי �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��מנים מזוושווי מנים מזו		


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ון התדרישוומי עצהון  ��אור בי	

��ה סהכנעל סים מ���אור בי �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ת זכות תרוויאים זכ	
�� �אור בי	


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��ול ניהמי מדת סוהכנ ���ראובי	


��������������������������������������������������������������������������������������������� ��ה ברהחול שבניהסיה פנהקרן ת אודותונים נ	
�� �אור בי	


���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ן מומית סווהכנטו נ	
�תעוקמהשרווחים  ���אור בי	


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ק וושית אוהוצותלומע	
�� �אור בי	


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ת ליווכללה הנה	
�� �אור בי	


���������������������������������������������������������������������������������������� ��ם קשורידדים וצעניין לי בעעם ת אוקסועת תרוי	
�� �אור בי	


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ם סיכוניול ניה	
�� �אור בי	

אור בי

אור בי

� �� 

– �� 


������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��ת קשרויותוהת לויותת תחייבויוה	

 �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������הדיווח מועד אחר לועים איר



 
 
 
 

 

 

 

 
 

   

     

   

     

   
            

        
 

 

 

 
  

 
 

         
          

     
     

       
  

      
         

       
      

    
    

       
 

    
         

    
      

   
     

 
      

      
       

        

           
  

 
        

   
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ן יקייחסומך 


KPMGם וינלימהל גדמ 

609אר ודתא  ,
17ה עבארהבורח	

6100601יב אבל ת	

03 684 8000 

 §£²±�¨� ©��³¡� £�² ¡��
 ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ¦³ ´�£ª¨� £¦¬�¦ 


–לן לה*מע"בתקרנוול לניהברה חתיד לע של המצורפיםפי סהכמצב העל ת הדוחות אקרנו בי	
ל� להכווח הרועל ת הדוחוסד� הפו רווחת הדוחות או �����ו ����בר מבדצ	
��מים לי "(ברה"הח
אחרונה שה השנים משלושת אח לכלמנים מזוהי מזריתעל ת והדוחו בהון השינוייםעל ת הדוחו
����בר מצבד	
�� ביוםמה תייסהשבהן 
טוריון קדירהת אחריוב הינםלה אפיים סכת דוחו �
תנו� קורביעל ס סתבבהלה איים כספת דוחועל עה דת לחווא היתנו אחריו החברה� שללה הנהוה

ת נוקתבעו קבשנקנים תתרבואל� לבישרקובלים מתקורביקני תלאם תבהו תנקורבית ארכנו ע
��ג "התשל חשבון(�אה רושל תו ולפערך *ד חשבוןאי רו���
נו תאימדרש נלה� אקנים תפיעל  �
פיים סהכת ובדוחן אישביטחון  שלה בירסמידה ג להשיטרה מבעה ולבצת קורהבית אתכנן ל
ע ידמובמים סכובתמכותוהתאיורלשתמיגמדקה בדית ללכות רקובית� תימהות עיטמוה גהצ
ים מדנאוה ושלמו שיושת אושבונהחלי כל שלינה בחגם ת ללכות קורביפיים� סהכת בדוחוש
ה גצההת תואונתרכהע וכןברה הח שללה הנהוהטוריון קדירה ידיל עעשו שנתיים עוממשה

תנו� דעת לחוות אונססיבתקמספתנו קורשביבורים סנו אללותה� בכפיים סהכת בדוחו

צב מהתאת� תיומהוהתהבחינומכל ת� אונפן אובמשקפים "ל הנפיים סהכת וחוהדתנו� לדע
ן ובהנויים השייה� תלועופתאותוצת או �����ו ����בר מבדצ	
��מים ליברה הח שלפי סהכ
 ביוםמה תייסה שבהןאחרונה שה השנים משלושת אח לכללה שמנים מזוהמי זריתו

IFRS

��
ר מבבדצ	
����
	

ה "סתשמל( הגת פוקוסים *פיננ

 *מיים אונלביפי סכ דיווחקני תלאם תבה

���� � 

ן� הוהקשועל ממונה ה ידיעל מצו אושפיכ(
ים תשירועל קוח פיהקחולאם תובה ידועל עו קבשנלוי גיהתדרישולאם תבה �סכוןוחטוח בי

 �מכוחוקנו תת שהוקנותוה

י� כספ דיווחעל ת מיפניקרה ב שלת קורביר דבבארה"ב ב	
�PCAOB הקני תלאם תבהגם� קרנו בי
רה החבל שפי סכחדיוועל ת מיפניהקרה הבת אל� אבישר חשבוןאי רות לשכ ידיעל אומצו שפי כ

����בר מבדצ ��ליום 
ת מיפניה קרב שלת משולבהתסגרמבעוקבשנם טריוניקריעל ססתבבה�
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway ידיעל מה סשפור

)COSO* Commission מיום לנו שח והדו��
ל עתגסוימתי בלת דעת חוולל כ	
����ס מרב	
 �ברהספי של החכ דיווחעל ת מיפנירה הקהבת טיביוקאפ

��אור בבימור אל הלבת מתשות אנים מפאנו "ל הנתנו דעת חוות אגסייללי מב
ת ווחלד	
תלויותתיבויוחיתלהפה ר חשידבבפיים סהכ

קין ך חיימסו
ון חשבאי רו

� 

��

����ס מרב		

�
	
ת ודגואמהת ויאמצעת ומריפל ש KPMGת שרבה רבחות ילארשית ופתוש ,ןיקייחך מוס

KPMG International Cooperativeב  ("KPMG International") -תיריצוושת ושי.



 
 
 
 

 

 

 

 
 

   

     

   

     

   
            

        
 

 

 

           
             

 
          

         
        

       
    
       

   
 

     
         
        
    
     
       

      
 

 
        

     
        

         
      

           
     

       
    

        
         

       
        

      
    

 
         
     

        
 

 
      

       
 

 
       
          

          
     

 
  
  
    

ן יקייחסומך 


KPMGם וינלימהל גדמ 

609אר ודתא  ,
17ה עבארהבורח	

6100601יב אבל ת	

03 684 8000 

¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ ¦³ ´�£ª¨� £¦¬�¦ §£²±�¨� ©��³¡� £�² ¡�� 
£®«¥ ¡��£� ¦¬ ´£¨£ª® �²±� ²��� ©�¥«£¡� ¡�¢£� �©��� ±�³ ¦¬ �ª�¨¨� ´�²��¦ §´�� 

 (ה""החברלהלן * בע"מסיה פנות קרנניהול ל חברהיד לעתשל  כספיווח דיעל ית ימהפנרה הבקאת נו ריקב
ה סמרשפוית ימנפקרה בשל משולבת המסגרת בנקבעו שםניוטרייקרעל סס בבהת �����ר צמבדב ��ם יול
להלן *� Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission היידעל 

COSO"�)" ספי כוח יודעלתיטיבקאפית ימנפרה בקםיולקםאיראחה חברהשללה וההנהון וריקטרהדי
לה הנהוהן יורטוקדירהדוח בנכללת ה�פיכסח ווידעל ת מיניפ בקרהשל ות ביטיקהאפת אםלהערכתו

י כספוח יודעל ת מייפנה בקרעל עה דתווחליא הותניוראח �ורףצמהיכספווח דיל עית ימפנה בקרבדבר 
 �נורתקויבלס עבסבהתהחברה של 

 �Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB( הניקלתם תאהבותנקורביאת ו רכנע
 �שראלביןחשבואי רולשכת ידי על וצומשאפי כ�כספיווח ידעלית ימפנקרה בשלרת קויבדבר בה"ב באר
ם אוןיטחבשלה בירסידה מגהשילהמטרבהולבצעורת יקבהאת ן תכנלנותאימשנדרה אלם ניתקפי �על
נה בת הגשללה הכונורתיקב�פיכסח וודיל ת עיטיבאפקת מייפנה בקר �ותתימהוהתנויחהב מכל �ימהקו
של ה ערכוהה ינחבןוכ �יתתהומשה חולת מייקשןיכוהסכת הער �פיכסח ווידלעתמייפנה בקרלגבי 
וע ציבםגהללכונורתיקב�שהוערךן יכוהסל עסבסבהתת מייפנה בקרל שלוהתפעון נוכהתת ויביטאפק
ת ונאיס בסקת מספנו ורתיקשבם יבורסואנ �ותסיבנלםתאבהם ציחוכנו בנששחלה כאם אחרים נהלי
 �נודעתת וולח

של ה בירסהמידק לספיועד המליך תהה ינהיוסדמףגוא היש חברהל שפי כסח ווידלעתמייפנה בקר
ני תקלםתאבהת יוונצחיות רמטלםייכספות דוחשל כנה וההי כספח וודישל ת נוימההמי גבלון יטחב
International Financial Reporting*ים יומאבינלי כספח וודי Standards�)  נה מוהמי ידל עוצמאושכפי
ם יתירושעל קוח יהפוק לחם תאובהו ידעל קבעו שנוי גילהות שדרילםתאהב�וןכוחסטוח יב�וןההוק שעל 
 �חומכונו תקושהות קנוהת � ����"ה ל( התשסת גמפוקו*םסיננפי

 �(*שר� אםונהליות ניימדם ותאאת כוללת סדי ומוף גיא שה חברהל ש כספיווח דיעל ית מניפבקרה 
ת רוהעבוהתוקאסהעת אות נאאופן בוקויבמדות שקפמ�בירסטירובפ�שראות ומשריהול לנםסיייחמת
ת ונרשמות אסקשעון טחבישל בירה סהמידם קימספ (�*ה(� ותשמרם אתצוהות *לרבחברה הסי נכשל 
* Internationalם יימאובינלכספי ווח ידי קנתלם תאבהם ייכספת וחודנת הכר שלאפדי כש רכנד

�)Financial Reporting Standards  ם תאבה �וןכוחסטוח בי �וןההוק שלעונה ממהדי ילעצו מאושכפי
השס"הת (גמלת פוקו*םסיננפים יתרושיעל קוח פיהוק חלםתאובהידו על עו נקבשיהגילות לדרישו
���� 

� 
ם אתבהק רם עשינהחברה של ם יכספאת צוהום כספי ושקבלת �חומכונו קותהשות נתקוה

או עה נימלגבי ון חיטבשל ה בירסהמידם קיפמס (�*� ו החברה�של ה הלהנוהון וריקטרהדיות הרשאל
 �רהבהחסי נכשל ם ורשימיבלת (ותשמרה צאוהות *לרברה העבאו ש מושי �שהכירשל מועד בוי גיל
 �םייהכספות חהדועל ית תמהועה שפהם הת ליולהלה יכוש

ו כמ �יתמוטעגה צהות גללואמנוע לשלא ויה שעפי כסח וודיעל ית ימנפהבקר �ותנמובהתיה גבלומשל ב
ת רושבקן כוסילהשופחישהכלית נוכחות ביטיפקאתערכהיס בסעל ד תיעהלגבי ת נוסקמתסקה�כן
נה שתתםהנהליאו ות נייהמדשל ם וקיהתמידשאו ות יבנסבםיינושילל גבות ימאמתתי לבלה וכנהפת
 �עהלר

 ��ם יולפיכסח וודיעל ית טיבאפקית ימפנה בקר �ותתימהוהות ינבחהמכל  �ימהקיחברה ה�נולדעת
די יעל סמה ורשפית ימפנ בקרהשל ת בשולהמרת גמסבנקבעו שםנייוטרריקעל סס בהתב �����בר צמבד

�COSO 

 ��ם מיליהחברה של ם ייהכספות דוחהאת  �ראלשבים קובלימרת קוביני תקלםתאבה �םגנו ריקב
����ר צמבדב ��ם יובהימתיסהןשבהה ונרשהאחם נישהששלומתאחלכל ו �����ו ����בר צמבד 
ת יינהפן וכם ייכספת ודוחם ותאעל ת גוימסי בלתת עדתווחלל כ�����ס במר ��ם יומ�נושלח והדו
אור ביבור אמלת לב ומשת

ן ייקיחךומס
ן חשבוי ואר

�� �ותויתלת יווייבחה להתשיפר חבבדם ייהכספות וחלד 

 ����ס במר ��

ת ודגואמהת ויאמצעת ומריפל ש KPMGת שרבה רבחות ילארשית ופתוש ,ןיקייחך מוס
�
	

KPMG International Cooperativeב  ("KPMG International") -תיריצוושת ושי. 



 

 
 

 
      

   
 
 

     

    

    

    
        

       

      
     
        

    
        

      

    

    
     
       

        
      
       

        

    
    

       
        

       

        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      
    

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
£®«¥� �°¨� ¦¬ ´�¡�� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ²�£� 

§£«¥ª 
��� ��� ��  נדחיםסים מסי נכ
��� �� �  חובהת תרום ויחייבי
����� ��� 

� ´�£«ªª£® ´�¬±³� 
����סחירים  חובסי נכ ������ ��

����� ����� � מנים מזומנים ושווי מזו

������ ������ §£«¥ª� ¦¥ ¤« 

� ©�� 
� � ת מניוהון 

����� ����� ת מניו חשבוןעל ולים קבת
�� ��� רן הון ק

������ ������עודפים ת תרי 

������ ������ ©��� ¦¥ ¤« 

´�£��££¡´� 
� ��� 
��� ��� �� 

ים שוטפסים מגין בת תחייבויוה
ת זכות תרום ויאיזכ

��� ��� ´�£��££¡´�� ¦¥ ¤« 

������ ������ ´�£��££¡´��� ©��� ¦¥ ¤« 


לגברם דנרליידודי  כהןניר 

כספים"ל מנכסלמנכ"טוריון קדירר הו"י

 �פייםסהכת דוחו

����
	 סמרב ��
 �פייםסהכת ר הדוחואישוריך את 

ה מרד נפתי בלק חלמהווים  המצורפיםאורים הבי

�
	



 

 
 

 
      

  
 
 

        

     

     

     
          

          

     

          

     
     

        
        

         

     

           

           

        

     
     
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
�«®�� ¡��² ´�¡�� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� ���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ²�£� 

´�«ª¥� 
����� ����� ����� �� 

��� ��� ��� �� 

סיה פנקרן מול מי ניהמד

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 

����� ����� ����� ´�«ª¥�� ¦¥ ¤« 

´�°�� 
��� ��� ��� �� 

����� ����� ����� �� 

ק ת שיוואוהוצותלומע
ת ליולוכלה הנה

)���* )���* )���* �� 

����� ����� ����� 

����� ����� ����� ´�°��� ¦¥ ¤« 

����� ����� ����� �«ª¥� ¦¬ §£«¨ £ª®¦ ¡��² 

 �פייםסהכת דוחו

סה הכנעל סים מ

�ª³¦ ¡��² 

מה רד נפתי בלק חלמהווים  המצורפיםאורים הבי

�
	



 

 
 

      
   

 
 
 

        

     
    

        

      
    

        
           

     
        

    
         

     
                

     
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
¦¦�¥� ¡��²� ¦¬ ´�¡�� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	
���� ���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ²�£�
	

����� ����� ����� �ª³¦ ¡��² 

� �ª³¦ ²¡ ¦¦�¥ )�«®�* ¡��² 
¡��²� ´²�«¨� �ª�³²¦ �²¥�� ²¡¦³ ²¡ ¦¦�¥ )�«®�* ¡��² £¢£²® 

�«®�� ¡��²¦ �²�¬�£ � �²�¬�� ¦¦�¥� 
��� )���* ��� 

)��* )��* �� 

)��* �� )���* �� 

כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננסים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננסים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
סד הפו רווחר לדוח שהועב
אשונה לרכרה ההאחר ר שלאחלל כוסד( הפוח *רוטי פריגין בסה הכנעל סים מ
ד סהפורו לרווח או יועבברו ועלל ההכות הרווח מסגרב

�ª�³²¦ �²¥�� ²¡¦³ �ª³¦ ²¡� ¦¦�¥� )�«®��* ¡��²� ¦¥ ¤« 
��� )���* ��� «¨¨ �¢ª ��«®�� ¡��²¦ ²�¬�£ � ²�¬�� ¦¦�¥� ¡��²� ´²�«¨� 

����� ����� ����� �ª³¦ ¦¦�¥� ¡��²� ¦¥ ¤« 

�פייםסהכת דוחו מה רד נפתי בלק חלמהווים  המצורפיםאורים הבי
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
©��� §££�ª£³� ¦¬ ´�¡�� 

©£�� ©�� ©²±
	
¦¬ §£¦��±´
	

§£ª£¨ §£«¥ª ©��³¡
	
©�� ¦¥� ¤« §£®��¬ ´²´£ �²£¥¨¦ ´�£ª¨ ´�£ª¨ ©��
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

������ ������ �� ����� � ���� ²�ª£� � §�£¦ �²´£ 

����� ����� � � � �ª³¦ ¡��² 
²¡ ¦¦�¥ )�«®�* ¡��² ¦³ §£�£¥² 

��ª³¦ 

��� � ��� � � 

�� � �� � � 

)���* � )���* � � 

סים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ
סים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ

סד הפו רווחר לדוח שהועב
סים מתייחסה ההכנעל סים מ
אחר לל כוסד( הפרווח *בים של רכיל

�¢ª ��ª³¦ ²¡ ¦¦�¥ ¡��² ¦¥ ¤« 
��� � ��� � � «¨¨ 

������ ������ ��� ����� � ���� ²�¨°�� �� §�£¦ �²´£ 

�פייםסהכת דוחו מה רד נפתי בלק חלמהווים  המצורפיםאורים הבי
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
©��� §££�ª£³� ¦¬ ´�¡�� 

©�� ¦¥� ¤« 

¡"³ £®¦ 

§£®��¬ ´²´£ 

¡"³ £®¦ 

©£�� ©�� ©²± 

§£ª£¨ §£«¥ª 

�²£¥¨¦ 

¡"³ £®¦ 

¦¬ §£¦��±´ 
©��³¡ 

´�£ª¨ 

¡"³ £®¦ 

´�£ª¨ ©�� 

¡"³ £®¦ 

������ ����� �� ����� � ���� ²�ª£� � §�£¦ �²´£ 

����� ����� � � � �ª³¦ ¡��² 
²¡ ¦¦�¥ )�«®�* ¡��² ¦³ §£�£¥² 

��ª³¦ 

��� � ��� � � 

)��* � )��* � � 

)��* � )��* � � 

סים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ
סים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ

סד הפו רווחר לדוח שהועב
כיבים לרסים מתייחסה ההכנעל סים מ
אחר לל כוסד( הפרווח *של 

��� � ��� � � «¨¨ �¢ª ��ª³¦ ²¡ ¦¦�¥ ¡��² ¦¥ ¤« 

������ ����� ��� ����� � ���� ²�¨°�� �� §�£¦ �²´£ 

����� ����� � � � �ª³¦ ¡��² 
²¡ ¦¦�¥ )�«®�* ¡��² ¦³ §£�£¥² 

��ª³¦ 

)���* � )���* � � 

)��* � )��* � � 

�� � �� � � 

סים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ
סים נכגן של ההו בשוויטו נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ

סד הפו רווחר לדוח שהועב
כיבים לרסים מתייחסה ההכנעל סים מ
ר אחלל כוסד הפשל 

)���* � )���* � � «¨¨ �¢ª ��ª³¦ ²¡ ¦¦�¥ �«®� ¦¥ ¤« 

������ ������ �� ����� � ���� ²�¨°�� �� §�£¦ �²´£ 

�פייםסהכת דוחו מה רד נפתי בלק חלמהווים  המצורפיםאורים הבי
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§£ª¨� ¨� £¨£² ´ ¦¬ ´�¡�� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	
���� ���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

´®¢�³ ´�¦£¬®¨ §£ª¨� ¨ £¨£² ´ 

����� ����� �����
 ה רווח לשנ

�§£ª¨� ¨ £¨£² ´� §£¥�²¥ §ª£³ §£¢£²®
	
�ת וסיפיננת עוקמהשטו נרווחים  

)���* )���* )���* סחירים  חובסי נכ
)��* � � מדה הצת והפרשי ריבימת סוהכנ
��� ��� ��� סה הכנעל סים מ

��� ��� ��� 

�§£²¡ §££ª ¨ §£®£¬«� §££�ª£³
	
)��* )��* ��� ה חובת תרום ויבחייבישינוי 
)���* �� �� ת זכות תרום ויאיזכבשינוי 
)���* �� ��� 

��®�±´� ¤¦�¨� �¦�±´�� �¨¦�³³ §£ª¨� ¨ 
��� ��� ��� לה קבתת שהריבי
��� � � לו קבתסים שהמ
��� ��� ��� 

����� ����� ����� ´®¢�³ ´�¦£¬®¨ �¬�ª³ �¢ª §£ª¨� ¨ 

�¬±³� ´�¦£¬®¨ §£ª¨� ¨ £¨£² ´ 
)�����* )�����* �����
 ת סיופיננת עוקשל השטו נכישות(� *רת כירומ

)�����* )�����* ����� �¬±³� )´�¦£¬®¦ �³¨£³³* ´�¦£¬®¨ �¬�ª³ �¢ª §£ª¨� ¨ 

�� )�����* ����� §£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨� �¢ª )��£²£* �££¦¬ 

����� ����� ����� �ª³� ´¦£¡´¦ §£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨ ´²´£ 

����� ����� ����� �ª³� �«¦ §£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨ ´²´£ 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

£¦¦¥ � � ²�£� 

´¡���¨� ´�³££� � 

)1*
	

)3*
	

)4*
	

´�²��� �� 

 �הסיפנה בענףטח מב רישיוןת עלבברה חינה ההחברה( 
�ןהל*למ ע"בסיה פנת קרנוול יהלנברה ח	
�תיד לע
ת הפנסיה� תוכנית איל עפלהלה אפשר מקצבה מל לגת ופקאישור ד עם ביח זהרישיון 

גן� ת מר �
�לל א האברחוב  �תהתובוכראל בישגדה אתהל� אישרת תושבהינה ברה הח

��של בשיעור ת קמוחזברה הח%
ת לועבבהינה שאם( ההברהח
�ןהלל*מע"בחוטלביברה חלאהרידי 	
ה ברהח�לןלה*מע"בסיים ננפיתים ושירוטוח יבבת עוקהשראל ה שלפין קיעבומישרין באה מלטה ליובש
ביב� א�בתלרך ת עסה לניירובורבת סחרונתיה מניושסופית(� אם הה

��²�¡� ¦��£ª�³ �£«ª®� ©²± )2* 

קרן וג הסקרן שם ה

סיה פנת ופקתתידיע
מיוחד( ול בניהא *לקה תיוקרן קרן( או הת תידיע
�ןהל*ל

��ס מרב��
��בר מטבספק� משבסיה נהפדרי סבהנויים שיעל ראל ישת ממשלטה ליחה	��
ת הנחיומו סורפ	
ם מיוחל הלנה תחון ה כיקבע ונ החדשיםדרים סההת עלפלהת חדשוסיה פנת קרנות מקהת דירוסמהאוצר� ה
�
��אר בינו	��
ך זה� אריתמחל החדשים תים מיקבל עמלעה מנות תידייינו עדה �

 (הגמלת פוקוק חו	
�לן הל	
����� *"ה סתשל(� מגתפוקו*סיים פיננתים שירועל קוח פיהקחות קקיחתמסגרב

�מיום אוחר יא לת מנואנ לחשבוןלהפוך ותאגיד ת להיוול לחדת גידיאת גמלת ופקעל פיה לאה הורעה קבנ	
תגידיאתפה קותה הית תידישען וכיומ�����אי מב

החברה�  ידיעל הל שינו
�
ת מנואנלחשבון ת תידיע שלתה הפיכלברה חההעלפ	

ת מסגרבסף� נובלחברה� ת תידיעשל ת מנואבנול הניהת ברהעלממונה האישור קבל תה	
����אר בינו ��ביום 
ל הניהות ברהעלממונה האישור אור ל לחברה�ח טמב רישיוןק ענוהות תידיע שלח טמבהון ירישבוטל זו 
מ� ע"בסיה פנת ופקתתידית עברקה חפורל� עיט למפורכ

אחר מברה החשל פיים סהכת בדוחוטוי ביתן ניא לסים נכתם אומתסולהכנוסים( הנכ
�לןה*לקרן הסי לנכ
קרן� של הת אוהוצובת סובהכנסים� בנכק חלאין ברה לחש

�להאפיים סכתבדוחו 

ברה או החברה הח
ת הלמנה

ם אהה רבחה

�
	

�
	

מ� "בעסיה נת פקרנוול יהלנברה ח	
�תיד לע

 �מע"בטוח לביברה אל חהר


�ת פיסואם הרה ההחב	


�ה קבוצה�ראלת הקבוצ	

 �מע"בסיים פיננתים ושירוטוח בבית עוקאל השהר


�ידהעל ת קומוחזהתברווהחמ ע"בסיים פיננתים ושירוטוח בבית עוקאל השהר	

����( ��י מואלניבת ואנובשחן קתבו תרדגהכ	
�ר ושקצד *
 �םירושקם ידדצר בדב	

רך� ת עניירוק לחו	
�סעיף בתאגיד בן" נייעלי ע"בת דרגה( ל
�קה *סבפתם דרגכה	
�עניין לי בע
�� �"ח תשכה���
	

��
	



        
   

 

 
 

    
 
 

     
 
   

 
  

 

           
         

            
          
 

   
     
  

     
  

          
  
 
 
 
     
 
 
   

 
         

        
        

 
       

 

    
 

       
     

 
 

    
       

    
   

  
 

          
 

 
 
     

           
            
          
             
           

            
           
          

              
         

   
  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* £¦¦¥ � � ²�£� 

)¤³¨�* ´�²��� �� 


�פי סכ דיווחקני ת	

�לן להמיים *אונלבי	

)"IFRS"
	
ל עו עבקנשת ויונשרפו א (IFRIC*י מואלניב
 �המאתהב

ם הו (IASB*ם יימואלניבת ואנובשחי נקתלה דעוהי דיל עו צמואשת ויונשרפום ינקת
( IAS*ם יימואלניבת ואנובשחי נקתו (IFRS*ם יימואלניבי פסכח ווידי נקתם יללוכ
י פסכח ווידל שת ויונשרפלה דעוהי דיל עו עבקנשה לאם ינקתלת ויונשרפת וברל

( SIC*ת ויונשרפלת דמתמהה דעוהי ד


�סכוןטוח וחביהון� ק השות רשו	
�ההון ק שות רשו	

ממונה ה

מדד 

�
	

�
	


�סכוןוחטוח ביהון� ק הושעל ממונה ה	

�הקיטסיטטסלת יזכרמהה כשלהו תואת מסרפמשי פכן כרצלם יריחמהד דמ

 §££®«¥� ´�¡��� ´¥£²¬ «£«� � � ²�£� 

§££¨�¦ª£� £®«¥ ¡��£� £ª±´� ��£¨¬ ¦¬ �²�°� � 

מיים אונלביפי סכ דיווחקני תלאם תובהממונה התהנחיולאם תבהברה החי ידעל רכו נעפיים סהכת הדוחו
IFRS*
ו ידעל עו קבשנלוי יגהתדרישולאם תבהסכון� חוטוח ביהון� הקשועל ממונה ה ידיעל אומצו שפי כ(

�מכוחוקנו תת שהוקנותוה	
� ����"ה סתשמל( הגתפוקוסים *פיננתים רושיעל קוח פיק הלחואם תובה	


�����ס מרב	
�� ביוםברה טוריון החקדיר ידיעל סום רו לפראושפיים סהכת הדוחו	

��°� ¬�¢¨� ´�¦£¬® ¬�¢¨ �� 

ן צויאם ט למע �רובקהאלף לגלים עומוהחברה� של ת לועיפהטבע מ שהינו"ח� בשגים צמופיים סהכת הדוחו
 �ברהת החעלפו בהת קרייהעת ליהכלכביבה סת האגמייצהטבע מהינו ה השקל �תאחר

��£�¨� «£«� �� 

רכו נעפיים סהכת הדוחו


 

 

 

 :איםהבת תחייבויווההסים הנכט למעת טוריסההית לוהעס סיבעל 

�כירהממינים לכזגים סוומסיים הפיננכשירים מ 
�נדחיםסים מת תחייבויוסי והנכ 

�תהפרשו 

אור ביאה רלו את תחייבויווהסים נכ שלדידה מהפן אובר בדסף נומידע ל
 �תאיהחשבונ

�
ת מדיניוהקרי עיבר בד	

´¬� ¦�±£³� §£ª�¨�� ³�¨£³ ��
	

ש מתלהשברה חהתהלהנת דרשנממונה התהנחיולאם תובה �IFRSלאם תהבפיים סהכת הדוחות ריכבע
של מים סכועל ות איהחשבונת מדיניוהיישום על יעים שפמאשר  �תהנחווים מדנאות רכוהעב	
�תדעול קשיב

�להאמדנים אומתשונות להיות לוועלעל ובפת אושהתוצבהר יו	
�תאוהוצותסוהכנ	
�תתחייבויווהסים נכ	
ה רהחבת הלהנת דרשנ	
�ברההחשל פיים סהכת הדוחות בהכנמשים משהאים ונחשבמדנים אושל גיבושם ת בע

�מדניםאוהתיעקבבתה דעול קבשי	
�תתיעוממשת אוודאי ברוכים הכועים אירותסיבולנאשר בתחוהנהניח ל	
אם תבהת בירוסתהנחועל וצוניים חימים ורג	
�תשונות בדועו	
�ברהעסיון ניעל ברה החת הלהנת ססתבמ
ם מדניאובנויים שי	
�טףשופן אובקרים סנסם סיבבשתנחווההמדנים אוה	
�מדןאולכל ת מואיתמהתסיבולנ

 �תפעמושת תידיעפה וקתובכל מדנים אוהקנו תושבה פה קותבכרים מואיים חשבונ
י תמהושינוי שתי עוממשסיכוי קיים אשר ורה החבידי על שחושבו טיים קריהמדנים אוהבר בדמידע לן לה
ת בדוחות תחייבויווהסים נכשל רכם עאת ת ולשנעשוי מור� אכטוריים ולגרהים השינוי נוכחט בפר �בהם
�אההבת יכספהשנה המהלך בפיים סהכ 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* §££®«¥� ´�¡��� ´¥£²¬ «£«� � � ²�£�

)¤³¨�* ´¬� ¦�±£³� §£ª�¨�� ³�¨£³ �� 

דדים מהנסחירים אינם ש חובי סנכ שלגן ההוהשווי 	
�גן ההו השווית יעקבבמשו ששית ריביהשיעורי  *1(
ן תניגן ההושווי הלגבי מידע אשר סחירים� אינם שסים פיננ חובסי נכ של וכןסד הפו רווחרך דגן הובשווי 
ן ההיווורי עשיגינם� בפויים הצמנים מזוהמי זריתמדן או היווןת עואמצבקבעים נבד בללוי גירכי לצ
ם קומית העיקבו החובסי נכל שון לפדיאה תשולאם תבהשירונים לעסחיר הקת השוקלועל חסים סתבמ
ת קונפ�התאוקסעמחירי מתזרגהנסיכון התמיילפראם תבהת אוזשירונים עתם אובסחיר א הלס הנכשל 
 �ןגהומרווח ת ברח ידיעל ים קבענלהיוון משו ששית ריביה ושיעוריחירים מהטי טוציסחיר� א הלק בשו
סחירים� א ב לסי חונכרוך לשעסדיים מוים ופגת לריבי ושעריים מחירטי טות ציקמספרה החב

תלעת מעת טיומשפת עותבית מדועוותולויתלה שבניהוקרן האו ברה חהנגד כ	
�ת לויותת תחייבויוה *2(

 � 

�
	
�
 טייםמשפהציה ועיתדעת חוועל ה ברהחת מכתסמ	
�מוראכת טיוהמשפת עותביהסיכויי ת רכוהעב

ם צויימבו בשלב תחשב בהעימקצוהטם פושיטב מיעל ת סוסתבמטיים שפמהעצים והישל לה אתרכוהע
תי בבענה בקתשת עותביהת אותוצ כי�גש דיו �השוניםאים בנושבר שנצטי פמשהסיון הניעל וכן  �ההליכים
�� �ור אביאה ר	
�תמורואהתרכוהעמהת שונות להיות לולועטהמשפ
	

´�£�ª³²®� §£ª±´¦ §£ª�±£´ �§£³�¡ §£ª±´ ¦³ �ª�³²¦ §�³££ �� 

)©±´� � ©¦�¦* IFRS 16 £¨�¦ª£� £®«¥ ¡��£� ©±´ 

IAS17*ת כירוח	
��ספר ממיאונלביקן תתאמחליף קן תה
כרים לעניין חות� אזת� חלף מונימיאו ת ליעופתככירה ג החסיוורים למחוכת מקיירישה ההדת את לוטמב
מוש שית זכוס בנככיר להכר החועל יו לפת� כירובכל החאי החשבונול יפטר לאחמודל קן תיג המצ
פיים� סהכתיו ובדוחכירה גין חבת תחייבוובה

 �ברהים של החפיסהכת ת על הדוחותימהועה פהשתה א היילקן תליישום ה

קן תת האוהורקן� תת לקשורות הת הפרשנויואו (

§£¥£¦�´� §£¦�ª �´�²¢¨ � ©�� ¦��£ª �� 

כדי תה לועיפתאמשיך להברה החת וליכת ארמלשטרה מבתן אי הוןס סיבקלהחזיא הילה הנההתמדיניו
�גוןכ	
�אחריםמים לגורתיה תחייבויוהל בכמידה תיה� עניומלי עלבה אתשותוכל להניב ש 

דרש הנמזערי מי צע הוןקיום על קח מפטוריון קדירהת� תידיעת קיסעת תחובהתפמוך תלת מנעל  וכןהחברה� 
בדי עוואיאשרי תננו

�אור ביאה ר*ממונה הת הנחיופי על 
 החברה� שלת טפהשותה לויפעלדרש הנה(� ברהח שלההון ת דרישור דבב	
י מעצהההון  שלילים זהנסים הנכת השקעפן אולללים כטוריון קדירהקבע כך� רך לצו החברה�ת רווחיות רבול

�לההההנת של השוטפה תלועיפעל קח ומפברה של הח

לו� אפיים סכת בדוחות גוהמוצת פוקותהלכל ת קביובעמו יושלן להטים מופרהת איהחשבונת מדיניוללי הכ

§£�¡�¨ §££®«¥ ´�¡�� �
	

ברההחול שבניהסיה נהפקרן של פיים סהכת הדוחו
 �תיהתחייבויוהובסיה בנכק חלאין ברה לחש

�
מכיוון אוחדו לא ברה החשל  (תמאוגדא *לוע זרהווה מה	

¯�¡ ¬�¢¨� ´�±«¬ ��
	

ריכי אתבקף תושבפין ליחהשער פי לברה הח שלת לויפעהתעוטבמלתמוגתורמוץ חטבע מבתאוקסע
י פלתלויפעהטבע מלמים גתורמווח� הדימועד בוץ חטבע מבקובים הנפיים סכתתחייבויווהסים נכת� אוקסהע
 �סדהפוווח ברכרים מות לועיהפטבע מום לגתרמבעים ר הנורשי שעהפתו יום� אוף לקתושבפין יחלר השע

 ´£ª��³¡� ´�£ª£�¨� £²±£¬ � � ²�£� 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* ´£ª��³¡ ´�£ª£�¨ £²±£¬ � � ²�£� 

§£«ªª£® §£²£³¥¨ �� 

§£² �ª §ª£³ §££«ªª£® §£«¥ª )1* 

§£«ªª£® §£«¥ª� �ª�³²¦ �²¥� 

רך בדרכשים הנסיים ננפיהסים הנכתר יתם� רווצהיומועד בת קדונופיוביבים בחיה אשונלרכירה מברה הח
אשונה לרכרים ומסד� הפו רווחרך דגן הולשווי  יועדואשר סים נכת רבול regular way purchase(�*לה גיהר
ו במועד ה	
�משמעכשיר� מה של החוזייםאים תנל לצדת ופכהברה הח בו ( trade date*קה סהעת קשירמועד ב
חוב� כשירי מבת עוקללים השכוזרים גנאינם שסיים פיננסים נכס� הנכת אכור מאו לת קנוברה לתחייבה החה

מנים� מזומנים ושווי מזוואחרים חייבים 

§££«ªª£® §£«¥ª ´¬£²� 

י ספיננהס מהנכים הנובעמנים מזוהמי זריתלברה הח שלת החוזיות הזכויואשר כם עינגרסיים פיננסים נכ
ה קסבעסי פיננהס מהנכ הנובעיםמנים מזוהמי זריתת אקבל לת הזכויות אירה מעבברה החאשר כאו ת� עוקפו
 �עשהמים לברעוסי ננפיס ההנכעל ת לומהבעת טבווההסיכונים כל הבה 
ת� תחייבואו הס כנכרד נפבת כרמוברה די החיעל מרה נשאו ר נוצרה אשברו ועסיים שהפיננסים בנכת זכוכל 

 regular way sale*לה גיהררך בדת ונעשהסים פיננסים נכתכירומ trade*קה סהעת קשירמועד בתכרומו (�
date�) ס� הנכת אכור מברה לתחייבה החבו המועד בע� ממש

 �לןלה	
�סעיף אה רת סיופיננת תחייבויוהוסים יננפסים נכקיזוז עניין ל

�©¦�¦¥ ´�°��±� §££«ªª£® §£«¥ª ´���«¨ �²�¡� 

§£�££¡� ´���¦� 

ם אינשעה קבילתנים הניאו ועים קבמים לותשלי עבזרים גנאינם שסיים פיננסים נכם הינחייבים ות אולווה
ר חאלס� לייחות תנוקה הניסת עלויות עתוספבגן הו בשוויאשונה לרכרים מוו אלסים נכל� יפעק בשוסחרים נ
אשונהלרכרה הה
רך� ע

�
ת רידליסדים הפבניכוי 	
�תטיביקהאפת ריביהתטשילםאתבהת תפחמות לועבדדים מנ	

ת תרויללים כומנים מזוושווי מנים מזוחרים� אחייבים ומנים מזו ושווימנים מזוים ללוכ וחייביםת אולווה
ך משאשר קצר מן לזת עוקהשללים כומנים מזו שווי דרישה�פי לת קדונופיומיידי מוש לשיתנים הנימנים מזו
מרה להת תנוניאשר והה גבת לונזית מברחודשים� 	
� עד הינו הפדיוןמועד לועד קורי מהקדה הפהמועד ממן הז
י� בשוו של שינוייםתי עוממשתי בלסיכון ת לפור חשואשומנים מזו ידועים שלמים סכוקל לבנ

�²£¥¨¦ §£ª£¨ §£«ªª£® §£«¥ª 
מינים זסיים פיננם סיכנכ יועדואשר זרים גנאינם שסיים פיננסים נכ הינםרה מכילמינים זסיים פיננסים נכ
ם יסכנכת גוסוומ חוב�כשירי מבברה החת עוקהש �תאחרוהתגוריוטקמהת אחאף לגו סווא לראשאו כירה מל
גן הו בשווירים מוככירה מלמינים זסיים פיננסים נכאשונה לרכרה ההמועד במכירה� למינים זסיים פיננ
ר אשכגן� הו בשווילה אתעוקהשת דדומנתקבועות פוקותבס� לייחות תנוניהקה סהעת לויוע כלת תוספב

ת ריביהת בירלצופין יחלהשער במשינויים סדים הפאו  לרווחיםרך� עת רידמיסדים הפלט פרבהן� השינויים 
קרן בגים ומוצאחר לל וכ לרווחת ישירוזקפים נה� כירמלמינים כזגים סוומהפיים סכטים בפרית טיביקהאפ
ן הוקרן בברו שנצסדים הפהאו  הרווחיםת� גרענעה קההשאשר כמכירה� לים מינזסיים פיננסים נכגין בהון 
 �סדהפורים לרווח מועבכירה מלמינים זסיים פיננסים נכגין ב

§£² �ª ©ª£³ ´�£«ªª£® ´�£��££¡´� )2* 
ת קשירמועד באשונה לרת כרומות סיופיננת יוייבותחה	
�איםזכת לוולכזרים גנאינן שת סיופיננת תחייבויוה
ת עונגרת סיופיננת תחייבויוהכשיר� מה שלים החוזיאים תנל לצדת הופכרה החב בו ( trade date*קה סהע
לה� טובאו קה ולסא ר היאשכאו ת כם� פוקעסבהט מפורכ החברה�ת מחויבואשר כ
ר אחלס� לייחות תנוהניקה סהעת לויוע כלת תוספבגן הו בשוויאשונה לרת כרומות סיופיננת תחייבויוה

�תטיביקהאפת ריביהתטלשיאם תבהת תפחמות לובעת דדומנתסיופיננת בויוהתחיי	
�אשונהלרכרה הה	

ו אקה ולסא היאשר כאו ת� פוקעסכם� בהט ורכמפהחברה� ת מחויבואשר כת עונגרת סיופיננת תחייבויוה
 �להטבו

§££«ªª£® §£²£³¥¨ � £± )3* 
ת מקייברה לחאשר כפי סהכמצב העל בדוח טו נבגים מוצמים סכווהקוזזים מתסיננפית תחייבווהסי פיננס נכ
ס הנכאת ק לסלכוונה וכן כרו שהומים סכוהאת קזז לפה אכילתתננית טימשפת זכו (currently*מידי פן אוב
 �תמניז�בות תחייבוההאת ק ולסלס הנכאת מש מלאו טו נססיבעל ת תחייבווהה

�� 



        
   

 

 
 

   
 

     

      
 

 
 
  
 

         
                

          
 

              
            

 
 

           

               
              
               
             

        

    

      
      
     

         
   

     
 
 
  

 
           
           
              
               

         
 

  
 

              
           
            
    

 

   

        
       

        
   

 
     
             
           

           
   

 
          

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* ´£ª��³¡� ´�£ª£�¨� £²±£¬ � � ²�£� 

´�£ª¨ ©�� �� 

´�³²®� �� 

ה תפחכהת גומוצת לוגירתמניות קנפלהת ישירות סומתייחהתתיותוספת לויועהון� כתגוסוומתלוגירתמניו
 �ההוןמ

¤²¬ ´�£²£ �� 

�²£¥¨¦ §£ª£¨ §££«ªª£® §£«¥ª ¦³ ¤²¬ ´�£²£¦ ´�£² 
לושוכחי הנגן והההשווי על ססתבבהשב מחוכירה מלמין כזגסוומהסינינפסנכשל ערך ת רידמיסד הפ
רך� ת ערידליתטיביקאובייאיה רהינה ת קורימת הלולעתתחמגןההו בשווית משכתמאות תיעוממש

�
ה רידי	

ת רידיאו �כשירמהשל ת קורימהתלולעת תחמ %���מלה למעשל ערך ת רידי	
�ברההחת מדיניולאם תבה
ת משכתמאו ת יתעוממשה רידיתנחשב	
�דשיםחועה שתמלה למעת משכהנת קורימהתלולעת תחמערך 

�מהאתבה	

�²£¥¨¦ §£ª£¨ §££«ªª£® §£«¥ª ¦³ ¤²¬ ´�£²£¨ §£�«®�� ¦�®£¢ 

ף קשנזבר טהמצסד הפהתברהעידי על כרים ומכירה מלמינים זסיים פיננסים נכגין בערך ת רידמיסדים הפ
ר והוכאחר הלל הכומהרווח גרע נאשר בר טהמצסד הפה	
�סדהפולרווח  �כירהמלמינים זסים נכגין בהון קרן ל

י בניכוהנוכחי ן גההוהשווי לבין  �תתופחוהקרן זרי החבניכוי רכישה הת לועבין ההפרש הינו סד הפוברווח 
ת ריביהת טשיום מיישאה כתוצערך ת רידלירשה הפבינויים ש	
�סדהפורווח דרך בר בעו כרהואשר ערך ת רידוי


�מוןמית סווהכנטו נתעוקמהשרווחים של כיב מרכגים מוצת טיביקהאפ	

¤²¬ ´�£²£¨ �«®� ¦�¢£� 

ד סהפבכרה ההאחר לתרחש שהוע אירלטיבי קאובייפן אובסולייחתן ניאשר כבוטל מרך עתרידמיסד הפ
ם יסנכגין ובת תפחמות לועפי לדדים מהנים סיפיננסים נכגין ברך עתרידמיסד הפול טבירך� העת רידמי
ם סייפיננסים נכגין ב �סףבנוסד� הפו לרווחקף זנ חוב�י כשירמ שהינםכירה מלמינים כזגים סוומהסיים פיננ
סד הפהרך� עת רידלית טיביקאובייראייה  עודת מקייא לם א חוב�כשירי מ שהינםירה מכלמינים כזגים סוומה
תלועוהגן ההו השווי שבין*ההפרש  הנוכחיבר טהמצ וההפרשסד הפו לרווחקף זונאו לומבל טמבוך ערת רידמי
 �אחרלל כוברווח בהון כר מו

)
	

תרחש שהוע אירמאה כתוצ	
�תתמעמשאו תטימשפ	
�תנוכחית מחוייבויש ה חברלראשכתכרמוהפרשה 

�מנהימהבצורה מידה אלת תנהני	

ברבע
תמחויבוהקלויסלתליוכלכת טבוהתמזריש דרתיכי י פוצאשר וכ

 �
	
�
	

ת רכוהעאת קף משה�מספני לתריביבשיעור תידיים העמנים מזוהמי זריתןהיווידי על ת עוקבנתההפרשו
של אי אשרהסיכון ול שקלא ללותתחייבולהים פיפציסהסיכונים התאוסף הכשל מן הזרך לעת פוטהשוק השו
 �מוןמיתאוהוצככרמוומןהז חלוףת אקףלשתמנעל פה קות בכלאם תמופרשה ההשלספרים ברךהע	
�ברההח

´�£¢®³¨ ´�¬£�´
	

ה אכתוצת תמעמשת מחויבואו הווה בתטימשפת מחויבות מקייה חברלאשר כתכרמות עותביגין בהפרשה 

*לא ר אשמרסביר תוי	
�ברבעתרחש שהוע אירמmore likely than not)  אביה משלדרש תיה חברהכי

ת דדמנ	
�תתימהומן הזערך ת פעהשאשר כ	
�מןימהפן אובתה אומוד אלתן ונית מחויבוהקלויסלליים הכלכ

�כחיהנורכה לעאם תבהההפרשה 	

�«ª¥�� �²¥� � 

ת ליוהכלכת טבושההפוי צמן� מהיפן אובידה מדלתתנוני הןאשר כסד הפו רווחבדוח ת כרומות סוהכנ
מן� מהיפן אובדידה מת לתנוקה ניסהעגין בתהוו שיאו  שהתהוות לויוהע וכןברה לחמו זריקה סלעת קשורוה
 �וליםמגהמי מדשיעור ומ חודש� כלתום לקרן הסי כנרך מע בשיעורת מחושבוסיה פנן קרמול ניהי מדת סוהכנ

�ירהצבס יסבעל סה כהכנת כרומוו	

©�¨£¨ ´�«ª¥�� �¢ª ´�¬±³�¨ )§£�«®�* §£¡��² 
ם סינכת רבולעו קשהושמים סכוגין בתריבית סוהכנללים כומון מית סווהכנטו נתעוקמהש	
(סדיםהפ*רווחים 

(סדיםהפ
*וחים רו	
(�כירהמלמינים זסיים פיננ	

*

 �עהקשה

ם יורווחכירה מלמינים כזגים וסומהסיים פיננסים נכת כירממ
ת טשית עואמצב	
�תןבירצעם ת כרומות ריבית סוהכנסד� הפוברווח כרים מוהמדה הצמהפרשי סדים( הפ*

�תטיביקהאפת ריביה	

ת לועימפמנים מזומי זריתתמסגרבתגמוצלה קבתשהת יביר	
�מניםמזומי זריתעל ת בדוחו

��
	



        
   

 

 
 

   
 
 

   

           
    

 
 

   

     
      

    
 

  
        

   
  

      
       

  
 

 
     
      

      
      
     

    
                 
       

      
     

   
 

 
    

 

     

     
      

    
    

            
   

        
       

 
  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* ´£ª��³¡� ´�£ª£�¨� £²±£¬ � � ²�£� 

©�¨£¨ ´�°�� �¡ 

ס מת ריבימדה� הצהפרשי מסדים הפורווחים 	
�לוקבתשנת אולווהעל ת ריבית אוהוצת לוולכמון מית אוהוצ

�איאשרת לויוע וכןסה הכנ	

�«ª¥�� ¦¬ §£«¨ �¢ 

ם סימגין בס מהת אותוצ נדחים�סים מו שוטפיםסים מללים כוסד הפוווח רת בדוחוסה ההכנעל סים מ
הון� לת ישירוזקפים הנטים לפרית סומתייחן האם ט למעסד� הפורווח  לדוחת פוקנז נדחיםאו שוטפים 

 �בהוןס מתייחף העיסת לזקפנאהיאף ס מת הפעאלה השקרים מב

§£®¢�³ §£«¨
	
ב מחושא כשהונה� לשס מבתייבהחסה ההכנעל ל( קבתלהאו *לם תלהשפוי הצס מהסכום  הינוטף השוס מה
י מלותשב שינוייםלל והכוווח� הדימועד לעשה מלו קקנחו אקו קשנחקים החופי לחלים הס מה שיעוריפי ל
ת� מוקודסים לשנים מתייחס המה
י סנכקיזוז לפה אכילתתננית טימשפת זכות מקייאם  שוטפיםסים מתתחייבויווהסי נכת קזזמברה הח
סי שנכאו טו נס יסבעל  שוטפיםסים מת תחייבויווהסי נכק לסל כוונהת מקיי וכןפים� טשוסים מת תחייבויווה
 �תמניז בומיושבים ם פיטסים השומת התחייבויווה

§£¡�ª §£«¨
	
ך לצורת תחייבויווהסים נכשל ספרים ברך הען בימניים זרשים הפלס בהתייחהינה  נדחיםסים מבכרה הה

ם יההפרשעל ול לחים פויהצס מהעורי שיפי לדדים מנ הנדחיםסים מהסים� מרכי לצרכם ע לביןפי סכדיווח 
ח� הדיוומועד למעשה לקו קשנחאו קו קקים שנחעל חוס סתבבהמשו� מויבו מועד במניים הז
פוי ר צאשכניכוי תנים למניים הניזס והפרשים מת טבורים� המועבסדים הפגין בספרים בר מוכ נדחהס מס נכ
 �דיווחמועד  בכלקים בדנ הנדחיםסים מהסי נכתם� אוצל לנהיה יתן ניגדה שכנת� חייבסה הכנהיה תתיד שבע
תים� חופממשו� הם מתית סומתייחהס מת הטבוכי הפוי א צלם או
תיד שבעפוי שצכך פי הצתנה השאם כרים מוווח דיומועד בכל מחדש רכים ועמכרו הוא שלנדחים סים מסי נכ
 �תםאוצל לנתןניהיה יגדה שכנ	
�תחייבסה הכנהיה ת
סי נכקיזוז לפה אכילת תננית טימשפת זכות מקייאם  נדחיםסים מת תחייבויווהסי נכת קזזמברה הח
ה תאובס מת רשותה או ידיעל סה וממהס מבת יבחיסה הכנתה אולסים מיוח והם נדחים�סים מת תחייבויווה
ת� מניז בומיושבים  הנדחיםסים מת התחייבויוסי והשנכאו  נישומה�ברה ח

�°¨� §²¢³ ´�£�ª³²®� §£³�¡ §£ª±´ �£ 

)"©±´�" � ©¦�¦* §££«ªª£® §£²£³¥¨ �IFRS 9 )����* £¨�¦ª£� £®«¥ ¡��£� ©±´ 

ת אוהורלל כוקן תהמדידה� וכרה ה �סייםפיננם כשירימ	
�IAS 39 ב היוםת מוייקהתאוההורת אמחליף קן תה
קן תה �
IAS 39ת ולתחשבסיים פיננהסים הנכ כלעל חל א והוסיים פיננכשירים מ שלדידה מוג סיוולת דכנועומ

י כשירמדוד מלשיתקבועות פוקותבגן� הובשווי דדו מיסיים פיננהסים הנכ כלאשונה לרכרה ההת בע כיקובע 
�איםהבברים טהמצאים תנשני המים קייתמאם ק רתתפחמות לובעחוב  


 


 

מנים מזוהמי זריתתאתלגבות מנעל סים בנכק להחזיתו טרמשקי סעמודל ת מסגרבקמוחזס הנכ
 "(�בדבלת רן והחבוקבחן המ� "לןה*למהם בעים החזויים הנו

ם מנימזומי יזרתקבל למים� סויממועדים בת� איזכברה החסי� פיננהסנכה של החוזייםאים תנהפי על 
 �קרןת תריעל ת ריבימי לותשוקרן מי לותשק וראך המהווים 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* ´£ª��³¡� ´�£ª£�¨� £²±£¬ � � ²�£�

)¤³¨�* �°¨� §²¢³ ´�£�ª³²®� §£³�¡ §£ª±´ �£ 

´�¦£¬® £² �¨ � � ²�£� 

קובע קן תהגן� הו שוויפי על היה תאחרים הים סיפיננהסים והנכ החובכשירי מר תי כל שלת קבעוהדידה מה
 רווחרך דגן הו בשוויו דדמשיב חוכשירי מוסד הפאו ח רווך דרגן הו בשווידדו מיראשב חוכשירי מ ביןחנה הב
ו פקייז וההפרשיםגן� הו בשווית קבועות פוקותבו דדמיי הונייםכשירים מ שהינםסיים פיננסים נכאחר� לל כו

ם כשירימבבר מדואם כשיר� מור מכשי כללגבי ה ברהחת בחירפי על אחר� לל כוסד( הפ* לרווחאו סד הפולרווח 
סד� הפאו  רווחרך דגן בשווי הותם אודוד מחובה לסחר� מת טרומקים למוחזהוניים ה

ת ירבמבור ע'(expected credit loss model *'פויים צאיאשרסדי הפבכרה לה חדשמודל  �ללכוקן תה כן�מו כ
דור� גית אוחשבונא בנושת חדשות דרישוות אורכן הווסיים� פיננב ההחוסי נכ


����� ארבינו	
� ביוםת לותחימת התיושנת פוקותלחל קן תה	
ה דידמענייני לאוחד מהזר החות אולהוראם תהבתאוזקן תהיישום את ת דחולבחרה ברה הח �זאתעם יחד 
של תו ילתחועד מלעדקן תהיישום את תלדחות לומנהת ברולחתאפשרומהוןההקשותשורידי על סם שפור
ה פצוברה הח	
�����ת בשנמיושם ת להיופוי הצטוח ביחוזי ין עניל	
��ספר ממי ואנלביפי סכדיווח קן תיישום 
עה פהשהיה תלא החדש קן תהםליישושהרי לה שסים פיננהסים הנככב בהרתי ומעמששינוי ול יחאשלככל כי 

�פייםסהכתיה דוחועל ת תימהו	

©��� £��³ ´¬£�± � � ²�£� 

ת אודוסף נומידע מים� סוימסים נכ שלגן והה השווית אוע קבלברה החת דרשנים� פיסהכת הדוחות ריכערך לצו
ת� סיופיננת עוקר השדבב�
�אור ביבלל נכגן שווי הות יעקבבמשו ששית הנחוה

ת� איהחשבונת מדיניוהאור ביבת גוצמה זהה לזומור את הלועיהפזר גמת של איהחשבונת מדיניוה

ע מידל זההמור אהתלועיפזר גמעל מידע הכך לאם תבהה� סיפנהתלויפעזר גמשהינו אחד זר גממתכבמורברה הח
 �ברההחים של פיסהכתיה בדוחוג המוצ

קרי עיבר בד��

���¡ ´�²´£� §£�££¡ � � ²�£� 

���� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

קבל ד לבידנודית ריבי
ת תידיע

ם אחריחייבים 

� � 
��� � 
�� � 

���¡ ´�²´£� §£�££¡ ¥"�« ��� ��
	

ם עתאוקסועת תרויבדבר  ���אור ביאה רניין עלי בעורים קשודדים צהמהווים בה חות תרוויחייבים גין במידע ל
 �קשוריםדדים וצעניין לי בע

 �סיכוניםול ר ניהדבב �
��אור בית מסגרבמדה הצסי סילבקה לובח חובהת תרום ויחייביט אה פירור

��
	



        
   

 

 
 

  
 

 

     

   

     

   

       

    
 
 
 
  
 
 

 

     

   

   
    

      
     

   
   
    

      
     

      

   
     

 
 
      

   

    

   

   

   
      

     
 

 
    
 

        

        
         
       
 
 

           
 

    

   

   

   

       

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

´�£«ªª£® ´�¬±³� �� ²�£� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

�²£¥¨¦ §£ª£¨ �²£¥¨¦ §£ª£¨ 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

������ ������
	 סחירים  חובסי נכ

§£²£¡« ��¡ £«¥ª � 

���� 

¡"³ £®¦ 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� 

¡"³ £®¦ 

��¥²� 

´�£´¦³¨¨ ��¡ ´�²� 
�סדהפאו  רווחרך דגן בשווי הות גומוצ 
�כירה מת למינוז���� �����
	

�§£²¡ ��¡ £«¥ª
	
ה מרלהתנים ם ניאינש
�סדהפאו  רווחרך דגן ובשווי הגים מוצ 

כירה ממינים לז

סחירים  חובסי נכך הכל ס

 (ברטבמצד *ספלרווח והפו קשנזרך ת ערידוי

����� ����� 

������ ������ 

� � 

��¡ £«¥ª ©£�� ��¨°�� ´£�£² ²��� §£¢²® �� 

´£�£¢±® ´£�£² 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

§£ �¡ §£ �¡ 

§£²£¡« ��¡ £«¥ª 
���� �����
	
���� ����
	

רכן לצמחירים ד המדד למוצ
לי קש

´�¨²¦ �±�¦¡� §££«ªª£® §£«¥ª ¦³ ©��� £��³ �� 

�אהבפן אוברו וגדגן הת לשווי הות השונומוהרגן� ההו שוויםפי על גים המוצם סייננפיכשירים מתוח נילן לה 

רים זהים�מכשיעיל לק פבשומים( אתומא *לטים טמצומחירים  � �
 מהר 


� �יללע מהברים ולכלאינם ש ישירים�תי בלאו שירים יפים� תונים נצנ � �
 מהר 

� �צפיםנקשותוני נעל ים ססמבואינם שתונים נ �
 מהר 

ן גההולשווי בה קרואו ת מאתו חובה�ת תרום וייחייבומנים מזו ושווימנים מזושל פיים סהכת בדוחותרה הי
 �להםש

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� 

� �¨² 

¡"³ £®¦ 

���� 

� �¨² 

¡"³ £®¦ 

������ ������ 

�� 

סחירים  חובסי נכ



        
   

 

 
 

    
 
 

    

   

   

       
 

 
 

          
        

 
       

 
 

   
 
 
 
    

 

      

    

     
    

         

        

        
 

   

      
 
 

   
 

   
 

   
 

  

        
   

 
    

       
      

     

       
              

  
 
 

  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

 §£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨ � � ²�£� 

²�¨°�� �� §�£¦
	
���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

����� �����
 ת מידימשיכה ת לקדונוופמנים מזו

 שיעוריעל ת ססומבהת שוטפת ריביאים נוש �����ו ����בר מדצב ��מים ליאיים קהבנתאגידים במנים מזוה
אמה�תבה ���%�ו %���

 �סיכוניםול ר ניהדבב

תי של שנבשיעור ת מיוויתאיוקבנת קדוהפגין בתריבי

��
 אור ביאה רמנים� מזוהמדה של הצאי התנר לאשב

©�� ´�³£²�� £¨°¬ ©�� � � ²�£� 

´�£ª¨ ©�� �¥²� � 

���� �� ���� ²�¨°�� �� 

¬²®ª� ±®ª�¨ §�³² 

¡"³ ¡"³ 

ת מניוהב הון רכה
������ ������ 

��������� ��������� 

����� ����� 

אכ"ע�נ� "ח ש �
 ת בנו 'אתלוגירתמניו

אכ"ע�נ� "ח ש �
 ת בנו 'בתלוגירתמניו

אכ"�נ� "ח עש �
 ת בנולה הנהת מניו

´�£ª¨� ©��� �¬�ª´ �� 

 �ברההחהנפרע של וק פמונת המניובהון הא חל שינוי ל � �����ו ����ך השנים הלמב

´�£ª¨¦ ´��¦ª� ´�£�¥  �� 

�
 ברהבחטורים קדירמינוי הת לזכווברה ק החרופיבת זכויודנד� דיבית לזכות� ילאסיפה הכלבעה הצבת זכויו

©�� ´�ª²± �� 

כירה ממינים לזסיים פיננסים נכגין ברן הון ק

ם סייפיננסים נכ שלגן והה בשוויטו נבר הנצינוי השת את ללכוכירה מלמינים זים סיפיננסים נכגין בההון קרן 
 �עהקועה של ההשקברך ת ערידיאו עה קת ההשעד גריועמד לכירה� עממינים לז

©�� ´�³£²�� ¦��£ª �� 

ה תלועיפתאמשיך להברה החת וליכת ארמלשטרה מבןתאי הוןס סיבקהחזילאהילה הנההתמדיניו
ה פפוכברה החת� תידיעתקיסעתלועיבפך מותלתמנעל  וכןתיה מניולי לבעאה תשו להניבתוכל שכדי 

�1
 

�
 סכוןוחטוח ביהון� ק השועל ממונה ה ידיעל ת עוקבהון הנת דרישול

ם סייפיננתים שירועל קוח פיהתקנותלאם תבהברה הח שלקיים והדרש הנההון בר בדתונים נלן לה
 �ןהל*ל

�2
 
 �����ע"בתשה(סיהפנן קראו  גמלת ופק שלת הלמנברה מחדרש הנמזערי מי עצ*הון ל( מגתפוקו*
 �ממונהת ההנחיווהון( ת הקנות

��




        
   

 

 
 

     
 

        
 

          
 

    

   

   

        
       

      

   
 
       

       
 

 
 

   
 
 

      
 

          
           

      
   

 
  

          
          
 

          
       

          
       

          
    

      

  
 

     
                 

             
             
            

           
         

 
  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

�«ª¥� ¦¬ §£«¨ � �� ²�£� 

�²�¡� ´�«ª¥� ¦¬ §£¦¡� «¨� £²�¬£³ � 

)1* 

´�²�¡ «¨ )2* 

)¤³¨�* ©�� ´�³£²�� £¨°¬ ©�� – � ²�£� 

)¤³¨�* ©�� ´�³£²�� ¦��£ª �� 

)¤³¨�* �� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

א( ת ההון *קנותפי על דרש כום הנסה
ם קיימי עצהון 

דף עו

������ ������
	
������ ������
	
����� �����
	

ת ישודרלגם הופכפת הלמנברה בחן ההופי ודמעדנד דיבית קלוחת�ברוהחק בחות ליוהכלת דרישוהבד מל
יםופגעל ים להחעה קהשלי *כלל( מגת פווק*סיים פיננתים שירועל קוח פיהת קנותבמידה ועת לונזי

������ התשע"בסדיים(� מו	

ג וסיולשינוי קשה בבמ ע"מתלרשויוברה החתה פנ (�א�*�אור ביבמור אכטח מב רישיוןת קבללמשך בה
����ס רמב	
��ך אריתבפי�סכסדמול
����אר בינו	
�מיום חל המור� אכג סיווהוי לשינאישור הקבל תה	
	
���"והתשלסף� מורך עסמקבחותו דרגכה "פיסכסד מו"נה היברה הח��
ווח� רס ממות ברוס חממכב מורפיים סכ

ת סדומו שלת וסהכנעל חל הסמה�

"והתשע (�
���'סמסה *הכנס מתקודפןקותילקהחות אתסהכנת אלימאישרה 	
����אר בינו �ביום 
���% 

������ 
לעמוד יעשכך   של בשיעוראילך ו	
����ת משנחל הת� ברוחסמשיעור ת דהורתר� היבין ע� קבאשר 

���%


ם וליישקה קיחקוני תי
*ת ליהכלכת לויעתיההק חות מוברשוסם פור	
����בר מבדצ	
�� ביום כן�מו כ
������ע"זתשה (�����ו ����קציב תהת לשנות ליהכלכת מדיניוה
 שללשיעור אשונה הרמה עיהפת� מועיפתי בש %���ל %�� שלמשיעור ת ברוחס מ

 שיעורת רדהות א�תרהי ביןע� קבאשר 
��%

����אר מינוחל ה �	

 �אילךו	
����אר מינוחל ה	
%��ר של עושיהשנייה למה עיהפו

ו בחוש	
����בר מבדצ	
��ליום  הנדחיםסים מהת תרוית� מועיתי פבש	
� %��ס ל מר העושיתרדמהואה כתוצ
ידיעת גלהשה קקיחקוני תי*תליהכלכת לועתייההק בחועו קבשנפי כים החדשס מהלשיעורי אם תבה
 �יפוךד ההועמבול לחפוי הצס מר העוישפי (� ל�����ו ����קציב תת הלשנוקציב תה

 �ילעלה לטבבגים המוצס מרי העואם לשיתבהמחושבים ת מדווחות הפוקותטפים לסים השומה

¡��² «¨� ²¥³ «¨ )3* 
ת סדומווים "כרמלעל ס מהשיעור *ףסמוערך מס צו את ת סהכנת אלימאישרה  ����ר טובקאוב ��ביום 
רד יפיים סכת סדומועל מוטלים הכר השומס הרווח מס שיעור כי קובע ה ������ו"עתשה	
(�קוןתיה	
( *פייםסכ
ר אשטורי טוטסהס מהשיעור מור אהמהשינוי אה כתוצ	
����� ברטוקאוב	
�ום מיחל התאוז �%���ל %���מ
ת ברוהחס מור יעשתרדמהואה כתוצ כן�מו כ�
����ת בשנ %������ל %������מירד פיים סכת סדומועל חל 

�לד ירטורי טסהס מה שיעוראילך� ו	
����אר מינוחל ה %���ול ����ת בשנ	
�%��ל �
����ת בשנ %���ל	

����%
 �ילךוא ����ת משנ %������ול ����ת בשנ	
�%����� ל� ����ת בשנ	

��
	



        
   

 

 
 

     
 

      
 

     
 

      

        
    
       
       
        

 
     

 
 
        

 
        
       

            
      

 
 
   

        
 

 

      
 
     

    

    
        

       

       
         

       
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  
 

 
   

              
           

           

              
          

           

              
 

  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* �«ª¥� ¦¬ §£«¨ – �� ²�£�

)¤³¨�* �²�¡� ´�«ª¥� ¦¬ §£¦¡� «¨ £²�¬£³ � 

���� בשניםברה לחטיים לוונהרס מרי העוישלן לה������ 

¦¦�¥ «¨ ²�¬£³ 

§££®«¥ ´��«�¨� ¡��² «¨ ²�¬£³ ´�²�¡ «¨ ²�¬£³ 

% %  %ה שנ

)4* 

� � ���� ����
	
� � ���� ����
	

����� ���� ����
	 ךילאו ����
	

 �ילעללה טבבגים המוצס מרי העואם לשיתבהמחושבים ת מדווחות הפוקותטפים לסים השומה

«¨ £¥²°¦ IFRS £¦¦¥ ´¦�¡´ £ ©££ª¬� �¬³ ´²�� �� 

ןענייב � �����
	 "בהתשע (� ���
 
���� 'סמ*סה הכנס מתקודפקון תילקחות מוברשוסם פור �	 אר ינוב ��ביום 
הסההכנת יעקבב( IFRS
 *מיים אונלביפי סכוח דיוקני תתולתחאי בר בדת מקייהעה השת אהורת רכאה 

הקודלפ ���
 קוןתיסם פור ����
 ליביו ��
  ביום ������ו ����ס מהת שנולגבי גם מים הנישו שלת החייב
 ������ו ����ס מת השנולגבי עה השת אהורקף תורך אתו הומסגרב

«¨ ´�¨�³ �� 

ת�פיוסוכתנחשבו ����
	 ת ד לשנברה עהח ידיעל גשו הור שאסמתמושו

�«®�� ¡��² ´�¡��� §£¦�¦¥� �«ª¥� ¦¬ §£«¨ �� 

���� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

� §£®¢�³ §£«¨ )´�«ª¥�* ´�°�� 
� � ��� 

��� ��� ��� 

��� ��� ��� 

ת שוטפהשנה הגין ב

§£¡�ª §£«¨ )´�«ª¥�* ´�°�� 
ן הל' לוגם אה ריים� מנזשל הפרשים יצירה והיפוך 

§£¡�ª §£«¨ �� 

��¥²�� 
´�±«£¬ 

§£�«®� ¦¬� §¬ §£²£³¥¨ 
¥"�« «¨ £¥²�°¦ �¢£¦³ §££«ªª£® 

����� ����� �� )��* ���� ²�ª£� � §�£¦ �¡�ª «¨ )´��££¡´�* «¥ª ´²´£ 
)���* )���* � �� 
�� � � �� 

סד פהולרווח פו קנזאשר שינויים 
אחר ל לכוקפו לרווח נזאשר שינויים 

��� ��� �� �� ���� ²�¨°�� �� §�£¦ �¡�ª «¨ )´��££¡´�* «¥ª ´²´£ 
)���* )���* �� �� 
)���* � � )���* 

��� ��� �� )��* 

סד פהוקפו לרווח נזאשר שינויים 
אחר ל לכוקפו לרווח נזאשר שינויים 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ �¡�ª «¨ )´��££¡´�* «¥ª ´²´£ 

��
	



        
   

 

 
 

   
 

        
 
 

       

    

   

   

      
   

 
 

   
 

         
          
 

 

     

    

    

         
    

        

         

      
           

        
         

        

           

         

      

 
 
 

     
 
    

   

   
   

       
      

       
   

             
  

        
 
 
 

  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* �«ª¥� ¦¬ §£«¨ � �� ²�£� 

)¤³¨�* §£¡�ª §£«¨ �� 

�©¨±¦�¥ £®«¥� �°¨� ¦¬ ¡��� §£�°�¨ §£¡�ª� §£«¨� 
²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

��� ���
  נדחיםסים מסי נכ

£¢²�£´ «¨ ��
	

ח רוובדוח סדים הפוה הרווחיםת� אוהוצוהת סוההכנ כללו איחל היה שס� מהסכום בין מה אתהת אמובלן לה
 רווחח בדוקף זשנסה ההכנעל סים מסכום  לבין �טוריטוטסהס מהשיעור פי לס מבים תחייבמהיו סד הפו

� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	
���� ���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

סדהפו

����� ����� ����� ה סההכנעל סים מפני רווח ל
סעיף אה *רפיים סכת סדומועל חל לל ההכוטורי טוטסס המר העושי

�����% �����% �����% ל( עי' לב

��� ��� ��� טורי טוטסס המר העושיפי ב למחושס מ

�איםהבמים הגורמת סה הנובענההכעל סים מבדה( *ירילייה ע 

� � � ס מרכי לצובניכוי ת תרומואינן שת אוהוצ
)�* � � ת טורות פסוהכנ
� � )��*  שוניםס מיעורי בש נדחיםסים מת תרוידכון ע
� )��* � ת מוקוד שניםגין בסים מ

)�* )��* �� ם נדחים סימו נרשמ לאם ינגבה השנממס כי צורלם סדיהפ

��� ��� ��� ה סההכנעל סים מ

�����% �����% �����% צע מומטיבי קאפס משעור 

´�¥  ´�²´£� §£¥ � �� ²�£� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

��  ��לשלם ת אוהוצ
���  ���ם *( קשורידדים צ

���  ���ת וזכת תרום ויאיזכך הכל ס

תתרויברבד ���
 אור יבאה רעניין� לי ובעקשורים ם דדיצהמהווים ת כוזת תרוויאים זכבר בדסף נומידע ל
קשורים� ים דדעלי עניין וצבת עם אוקסוע
)*
	


��� �סיכוניםול ר ניהדבב אור בית מסגרבמדה הצסי סילבקה לובחת וזכתתרום ויאיזכטאה פירור

��
	



        
   

 

 

 

   
 
 

    

      
            

          
  

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

    
 

  
          

     

    

    

        

    

    
          

     

    

    

        

    

    
          

     

    

    

        
 
 
 
 

  

  

     

    

    

    
       

    

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

 ¦��£ª £¨�¨ ´�«ª¥� � �� ²�£� 

¦��£ª� £¨� ²�¬£³ � 

�קרןקנון התאם לתבהת הלמנהברה לחקרן די היעל מים ולמשהול מי ניהדתאודוט להלן פירו 
תי�שנבחישוב  ����%
	 חודש� כלסוף בבורה הצתרה הימן  �����%
 הינוטחים מבומגבה נשול הניהמי דשיעור  
 

תתחייבויוהד גכנמדים עוהסים הנכך סתוך מבחודש  �����%
 הינוסיונרים פנמגבה שנול הניהמי דשיעור  
 
תי�שנבחישוב  �����% �
 ים סיונרפנלל הלכקרן ה

�±£´� �£«ª® ©²±¨ ¦��£ª £¨�¨ ´�«ª¥� �� 

¦��£ª £¨� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� ���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

����� ����� �����
 בירה מצ

 �²�¡� ¦��£ª�³ �£«ª®� ©²± ´��� §£ª�´ª � �� ²�£� 

§£¨�¦³´� §£¦��±´ �§£¦��ª¨ §£«¥ª ±£� 

���� ²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ ���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

§£¨�¦³´ §£¦��±´ §£¦��ª¨ §£«¥ª ¤« 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

������ ������ ��������� 

���� ²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ ���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

§£¨�¦³´ §£¦��±´ §£¦��ª¨ §£«¥ª ¤« 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

������ ������ ��������� 

���� ²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ ���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

§£¨�¦³´ §£¦��±´ §£¦��ª¨ §£«¥ª ¤« 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

������ ������ ��������� 

קה תיוסיה פנקרן 

קה תיוסיה פנקרן 

קה תיוסיה פנקרן 

��




        
   

 

 

 

    
 

     

    

    
   

      
       

    
     

       

         

       

         

    

    
       

         
 

 
       
 
     

    

    

        

       
   

       

    
 
 

     
 

     

    

    

       

         

          
    

 
 

   
 

     

    

    
         

       

         
   

  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

©�¨£¨ ´�«ª¥�� �¢ª �´�¬±³�¨ §£¡��² � �� ²�£� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	
���� ���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

�� � �� 

��� ��� ��� 
�� � � 

��� ��� ��� 

��� ��� ��� 

� � � 

ת� הפרשי ריביט למעת� סיויננת פעוקמהשסדים( הפרווחים *
�גיןבדנד דיביושער מדה� הפרשי הצ 

א( רה *מכימינים לזסים נכ

 בשוויאינם שסים פיננסים מנכמדה הצ *( והפרשית ריבית סוהכנ
ד סהפו רווחרך דגןהו

ת אחרומדה הצותריבית סוהכנ

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהש רווחיםך הכל ס

)אינם אשר סים פיננסים נכגין בת יריבלה לוכ"ל ת הנסובהכנ *
ם גנפרכם שע"ה רוורך דגן ובשווי הגים מוצ

�²£¥¨¦ §£ª£¨ §£«¥ª ©£�� �¢ª �´�¬±³�¨ §£¡��² � 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	
���� ���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

�� �� �
	

� )�* �
	

�� � ��
	

משו מושרך ת עמניירוטו נרווחים 

סד הפוקפו לרווח שנזטו נרך ת ערידוי
מינים זסים נכגין בטו נת� עוקשמהסדים( הפרווחים *ך הכל ס
כירה מל

 ±��£³ ´�°��� ´�¦¨¬ � �� ²�£� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� ���� ���� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

��� ��� ��� ם סוכנית ללומע
��� ��� ���  (��ב���אור באה *רת מניולי עלבגים לומת

��� ��� ��� ת אחרורכישה ת אוהוצוק ת שיוואוהוצת� לומכ עה"ס

´�£¦¦¥� �¦�ª� � �� ²�£� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	
���� ���� ����
	

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

����� ����� ����� ם קשורידדים לצול מי ניהד
� )�* � ת אחרו

����� ����� ����� ת ליוכלולה הנהת אוהוצסה"כ 

�� 



        
   

 

 

 

    
 

 

    

 
 

    
  
 

 
 
 

 
  

  

      

        
          

     
 

        
         

 
 

    

    

 
 
 

 
  

  

     

        
      

      
 

        

       

      
 

        

      

      
 

 
 

   
 

  
 

        
            

           
     

      
    

   
     

    
         

       
 

  

´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

§£²�³± §£��°� ©££ª¬ £¦¬� §¬ ´�±«¬� ´�²´£ � �� ²�£� 

§£²�³± §£��°� ©££ª¬ £¦¬� §¬ ´�²´£ � 

��¥²�� 

©££ª¬ ¦¬� �²�¡ 
§£²�³± §£��°� �¢£¦³� ´�¦¬� ´�²�¡ 

§£²¡ ´®´�³¨ �¢£¦³ §£ª´ ²��� 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ²�� �² 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 
��� ��� � ����
 ת זכות תרום ויאיזכ

���� ²�¨°�� �� §�£¦
	
�� ��� ��
 �ב ��ת זכות תרום ויאיזכ

©££ª¬ ¦¬� 
§£²�³± §£��°� 

§£²¡ 

¡"³ £®¦ 

�²�¡ 
�¢£¦³� 
´®´�³¨ 

¡"³ £®¦ 

§£ª´ ²��� 

²�� �² 

§£²�³± §£��°� ©££ª¬ £¦¬� §¬ ´�±«¬ �� 

���� ²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

� ����� ���� 

��� � 

ל מי ניהודתאוהוצ

ק ת שיוואוהוצותלומע

���� ²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

� ����� 

��� � 

�ב ��ל ניהומי דתאוהוצ

ק ת שיוואוהוצותלומע

���� ²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

� ����� 

��� � 

�ב ��ל מי ניהודתאוהוצ

�ב ��ק ת שיוואוהוצותלומע

§£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

£¦¦¥ � 

ה לאתלויויפעם� ולובעארץ בההון קי שו שלם שונימים תחובתלוועפלה יהובנאשר סיה פנקרן וברה הח
ע טבמסיכון ת� ומניסיכון *ק שוסיכוני גון כנים� שוסיים פיננסיכונים לברה החאת ת פוחושתר הי בין �תפוחוש
ם סיכונילת� לונזיסיכון ואי אשרן סיכוראי(� אשמרווח סיכון ות� ריביסיכון ן� רכלצמחירים דד מסיכון ץ� חו
קיים� ססיכונים עוטין מוניסיכוני טיים� משפסיכונים  �םלייעותפסיכונים לווים נלה א

ל שת מיועצהת וההשקע שווית רידיקב עישיר פן אובסדים� הפללגרום ולים עלק שוסיכון מי בגורשינויים 
י תמיעבור עתמוכונתאותשולתמוגורההון ק שובתרידוי�ולניההמי דתגביינון גנמאור לקיף עןופאובהחברה� 

 �תזיבוהעות ר הפדיונומספבליה עא לת להביעשויווקרן ה
 �סיכוניםהזיהוי לבודה הע תהליכיסיכונים� הול ניהת מדיניו שלתי תמציור אתיתר הי ביןלל כו זהאור בי
 �ברההחפה אליהם חשוסיכונים ר לקשבת מוקיית הקרווהבהולם לניותם דידמל
על ת הלמנוהקרן בתים מיהעפי סכול לניהקר עיוברה החב שלתיה לועופול מכללסמתייח זהר אובביאר תומה

סים הנכיל מהתמתזרוגהנת הישירולו אהינן לן להת ארותומהתסיופיננהתפושיוהחת עופההשידה� 
� 

�� 

בד בלרה החבת של תחייבויווהה
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טור וניול ניה �דידהמ �הרכהע �לזיהויתהליכים של מם קיויחה טמבסיכונים הול ניהתחום בברה החת מדיניו
מידה עתוך  �להאסיכונים לת קרמבופה חשיטיח להבת מנעל מועד מבעוד תוכנן מויזום פן אובסיכונים השל 
 �תסיפיננהתה תנואיועל לה שטין מוניהעל  �הברהחשל קיים סהעיעדיה על ה מירושת טוריוולגהרת דרישוב

�עלת תתמושרה חבבסיכונים ת ניהול המדיניו 

מי גורקיים� סהעמים תחוהתלוהנה �טובהת קשורתהלים מנהגנה הקווי ה שלושעל י הבנוגידי אתממשל 
ת� מיפנית קורוביסיכונים ול ניה
ם מיהגורעל סיכונים ת ילטבנת רוכוהכת לוופעלגע בנות מכויוסתצלאוהת אחריות קלוח שלרורה בדרה גה
 �ברהבחקיים סעה
 �סיכוניםפה לחשית קרותותלומגבת יעקב

סיכון קדי מווסיכונים טור ניורכה העדה� מדיהוי� יזלת לועופת ללהכוים סיכונול ניהת מסגריישום 
 �חדשים

�סיכוניםה על ה קרבוקוח פיעי אמצת דרסהורורים בהלים בנגן עותשתה ואנתמיפניקרה בתביבסקיום 
 �אשמרעה קבשנמה לרתם גבלהואחר לגורם סיכונים ת הברהעאו �וקיזוז  פיזור�אפשרים מה
טיים� נולוהרמים לגורסיכונים פיל הולפרגע בנווח ודיולוי גית לועופ

 

 

 
 

 

 

סיכונים התהלנמיידעל הל מנוותדדהבוברה החת מברוהן ת תיקבוצראייה בהן עשה נסיכונים הול ניה
ת טיביקאוביייה אירתוך �תקיוסהעתמהיחידואי מעצפןאובתעלופסיכונים התהלמנ�הקבוצהשלתאשיהר
 �תאחרות מכותות יחידוף עם תובשית בדעוו�סיכוניםהשל 

 �תרהיבין ים ללכוה �הקידיתפביישום ה בידע סיימות אשיהרסיכונים הת הלמנלכפוף סיכונים ול ניהאגף 
ם ליכת� גיולודותומתוח פיבעי מקצווע סיתן מוסיכונים  של ודיווחדידה מ �רכההעהוי� לזיבודה עתהליכי 
 �ברההחפה חשולהם ים השונים נסיכולניהול הבודה ת עטוושי

ים סיכונהול ניהתהליכי על וכן סיכונים ת ילטנת רבוהמעת קיוסעת לועופעל קח מפברה החטוריון קדיר
סיכונים ול ניהין עניבים הלנ�תרהיבין  �ללכו �יםסיכונהול ניהתחום בתגיוטטרסאותמדיניות דרגהתעואמצב

 �וקבעשנפה החשית לולגבווהלים לנת הציופן אווכן  �סיכוניםלפה חשית לוומגב

ו תבודת עאעל לייר מאפשטוריון� הקדירשל הי כלהווה מכונים� הסיול לניהיון טורקדירת ועדת עלפוצה קבוב
 שלתר יות מומצמצת מסגרבסיכונים ול לניהקשורים האים בנושקים מיומעמים קדימ דיוניםת עואמצב
ה וגיבשסיכונים ל ולניהקשורים האים בנושעדה והודנה קידיה תפת מסגרבא� ושלנת מומחיולי בעטורים קדיר
טוריון� קדירת ללצומה

 �סיכוניםהול ניהת מדיניויישום על וסיכונים ת ילטבנת רוכוהכת קיוסעתלוופעעל אי אחרברה הח"ל מנכ
ים כירבלה הנהי ברוחסיכונים התהלמנ ידיעל ת מכתנ"ל מנכהתלויפעטוריון� קדירלתישירוהם ליעמדווח ו
פים� סנו
ל הוניעל אי אחרהפים סהכל נהמ�גוןכים� פיפציססיכונים ול ניהל עאים אחררה בחבים נוספלים מנהומים גור

ל(� ילעאה *ריים סדמוופים געל לו הוחאשר  � SOXת אוהורשום יילל כופי� סכהוח לדיוקשורים הסיכונים 
ול ניהעל אי אחרהקה טיסגילו אגףהל מנ �מידעת טחאבהל מנת� הציוופה אכיהעלממונה התטישפמהתעצהיו

ם לייופעתסיכונים של לויה תתי ובלת אימעצכה הערע וביצעל אי אחרהפנים הרקמבותקיסעתמשכיוהסיכוני 
בחברה� נים סיכוך ניהול המערת לועייושל 

קיים ברה בח �םוללניהת והכלים קרוהבת רכעתיים והמהוכונים הסית הרכהעולזיהוי קרים סעו בוצברה חב
ם סיכוניהיל ופבפרתיים מהו שינוייםבר בדים השונת לועיהפמי תחובקידים פתלי מבעעוני רבדיווח תהליך 
טוריונים� קדירוללה הנהמנה למוים סיכונת ההלמנ אלברה של הח
ת מדיניובת חשבותהתוך טף� שופן אובדכנים עתמו נבחניםים סיכונהול ניהם תחובבודה העלי ונהת טוהשי
ממונה הת ישודרות הנחיוובעולם ובארץ בת קיסהעביבה סבחלים ה בשינוייםבחברה� סיכונים הול ניה
ציה� לגורוה
דרו סהוברה בחרבים בודה ע ותהליכי השוניםן סיכוהמי תחובקרה הבלי כיפור לשצעים מאבעה קימשברה הח
מחשוב באדם�  כוחת כשרוהת אבהקצבדים נכאבים משעה קימשברה חה כן�ו מכטים� מפורהלים נת עואמצב
ת טרומיישום ות מחייבה והינמה סשפורציה לגולרת ציותוך סיכונים� הול ניהתחום בבודה עבתהליכי ו
 �סיכוניםהול תחום ניהבברה ת החמדיניוו

של ודיווח טור ני �תהפחוהקרה ב �הרכהעודידה מ �לזיהויסים מתייחהבודה עהליכי תות מדיניוארו תוילן לה
 �ברההחפה ולהם חשכונים השונים סיה
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ם יסלנכארץ בסים נכ וביןקים פימנם� פיענעה� קהשי קפיא ביןזור פית עואמצבהלים מנוסיים פיננהסיכונים ה
ת לובמגבמידה ועעה קההש חיימהלך ובעה קההשת טחלהתקבלטרום סים כהנשל תוח וניינה בחל� ו"בח
 �פהחשי

א למשינויים ה אכתוצהיגרם לול עלשק הנזת אמצם לצ נועדואשר ק� שווני סיכלת פוילחשת שונות לומגב
ת קונצרניו חובת לאגרות רבימפה לחשית� מניובעה קהשת קרותלתר� הי ביןת� סומתייחקים� בשוופויים צ
ול ניהת יומדינת� ריבילפה לחשיומדה הצזרי גמלפה ילחשת� דדבועה קלהשת ירבמפה שילחג� דירולאם תבה

ם פיוגעל חלים העה קהשלי ל(*כלמגתפוקו*ים סיפיננתים שירועל קוח פיהתקנותלגם פה פוכקהשוסיכוני 
�(עהקת ההשקנות�לןלה* �����ב"התשע (�סדייםמו
בר משהקחי לאור לסיכונים� ול ניהאגף בתנמוכמתרכמעת עואמצבים עשנקשוסיכוני ת ובחינת מוכי
רכזי� מסיכונים ול ככלי ניהיצון קתרחישי לתר ד יוכבמשקל תן סי� ניפיננה
כון שונים� סיי דדמת עואמצבמן� סקי תיס לביחת השונים עוקקי ההשתי נבחניםתים� מיקי עתיב
ות ההשקעת עדווובגים וצמהתיים ופקתליים וניה דיווחיםת עואמצבת צעמבוק שוסיכוני ול יהנעל קרה הב

 �טוריוןקדירסיכונים להת הלמנדוח בגם ללים נכדי שנה מון טוריוקדירהלה והנובפני ההת השונו
ת לובמגבועה קהשת לובגמבמידה ע שלת וטפשקרה בוע לביצת איאחרת עוקההשת טיבבחקרה הבת יחיד
 �תגויחרעל יעים תרמהתבדוחוותמוחשבמתרכבמעתר� בין הית� זרנעוטוריון קדירה

לן� לה 'דסעיף אה רק שוסיכוני פה לר החשידבבט לפירו

£²³ £ª�¥£« 

 �קרמבוסיכונים ול וניהי אאשרהק תיגיוון וור פיזעל ת ססתבמברה הח שלאי ראשהסיכוני ול ניהת מדיניו
יל ופפרת הבנך תודרו� גשהות לולמגבאם תבהל� טהניסיכון הבור עתמולההאתשות גלהשתרום שיפן אוב

טור נימדידה� י� זיהובתהליכי רבים עומהמים הגור שלתם אחריומי תחוט ירוופברה הח שלאי אשרהסיכון 
 �ולפעל ישפיהם על ת� גיולותודומוהלים נגם תללכואי אשרול וניהתן מלתמסגרהאי� אשרהסיכון  שלקרה וב
י סיכונול ניהא שובנממונה הזרי לחוועה קההשת קנותלבכפוף ת נעשית עוקהשהתטיבח שלאי אשרהתלועיפ

וה לולפה חשית וגבלמתעוקובעה קההשת קנות�ןטוריוקדירה ידיעל עה קבנשתמדיניולאם תובהאי אשר
א בנושממונה הזרי חוב� צ"וכיות בטחונוגי סולאם תבהאי אשרתן מעל ת לובגמ וכןלווים ת קבוצולדד בו
 שלמם קיוטיח להבתם טרמותליופעתותעימקצות� ליניהומיכה תלתתיתשים תוומאי אשרסיכוני ול ניה
סיכוני ול ניהא ושבנממונה הזרי לחואם תבה �ברההחפה חשולהם אי אשרסיכוני ול לניהקוח פיוקרה בגנוני מנ
ל הוני ��קפר �איאשרסיכוני ול בניהקים סעוהים הלנעו קבונסחיר� א לאי אשררך מעהל מנמונה אי אשר
ם סדיימוופים גתסולהתייחטרים מפרת יעקבלתאוהורקובע אוחד מהזר לחו �קחל �� שערעה� קהשי סנכ
ך ליתהת רחבהת עואמצבתר� הי וביןת� תיוממשלא ל חובת אגרות רכישת עואמצבאי אשרמידים המע
 �בחות יגרואתשרכילסביחת מדיניות יעקבו חובת איגרת רכישטרם ת עוקההשת טיבבחקיים תמהליזה אנה
ת בוועדואושרו  זהזר חות קבובעת� סיופיננדה מית מואותשונות חוזיות תניוהתללהכתר� הי בין �תללכוה

 �ההשקעלי נהותהליכים ת� דרישוות ההשקע
ת קבוצלת ללכופה לחשית לולמגבת סמתייח �ןטוריוקדירהידי על אושרה אשר אי� אשרלפה החשית מדיניו
ת טיבלחת שונות מכויוסתצלאוהגודירפי על  חובסי לנכפה שיחתלומגבים� ולהגדקים הבנת משלחולווים 
 �ןטוריוקדירוהות שקעהת הדוועאי� אשרהתועדת� עוקההש
ת עוקההשת יבטבחאי אשרהרך במעת צעמבוסחיר א ל חובלגבי אי אשרהסיכון  שלת פיפציסהרכהע
ת אהנמצת אמה לזדויה גלותודומומה טפורפלעל ס סמבומחה המונחה מוודל מג שהינו רוידמודל ת עואמצב
קף תומאוהוון ההק שות שור ידיעל וברה החן טוריוקדיר ידיעל אושר דל מוהג�רויהדת ברוחמוש בשי
 �סיכוניםול ף ניהגאידי על ת תיופקת
ן וסיכלפה החשיוגים רוידפי ל חובסי נכת גופלתהלווים� ת קבוצווולים גדים לוולפה החשית מחושבסף� בנו

ת� פירגאוגיותפיענת ריכוזיו
 �עהקההשסי בנכמים לוגהאי אשרהסיכוני  שלת מוכיסיכונים ול ניהבאגף צע תבמלל הכוק תיהת מבר
סד הפהתתחוהתפת גצוהת רכהעומורים אהים קתיבסחיר א הלהחוב  שלצע וממהגדירוהתבחינת עואמצב
ת קבלתמתטנירפקה סעתמברעה� קההשסי כבנאי אשרהיסיכונגין ב(UL*פוי צ�אהלסד הפוה (EL*פויהצ
טרים מלפראם תבהת� לוגדות אוקסלעותתיועוממשת אוקסלעסיכונים ול ניה אגף שללויה תתיבלתדעתחוו
 �דרוגשהו
 יחידה וביןסיכון התאתנוטלאשר סחיר א הלאי אשרהול ניהת יחיד ביןת עוקההשת טיבבחרדה הפת מקיי
 �תלועיפעל הקרה בתהלמנת האימעצ
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)¤³¨�* §£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

)¤³¨�* §£ª�¥£«� ¦��£ª ´�¢£³� £¥£¦� ²�£´ �� 

)¤³¨�* £²³ £ª�¥£« 

 �ןטוריוקדירלה וההנה� הותשקעת ההלוועדוג מוצאי אשרסיכוני לת פויחשהעל ט מפורדיווח 
י אאשרתן מבודה להלי ענת מסגרבת בטוחות האיכוולווים הפירעון של ת וליכר אחקב מע תהליכיהלים תנמ
תיים� עייבת חובואחר ועון הפירת וליכאחר קב מעהל תנמסחיר� אי אשרלגבי  �טוריוןקדירה ידיעל אושרו ש

 �תייםעייבתחובוותבטוחוהתאיכועון� הפירת וליכר אחקב עור סחיא לאי אשררך מעסחיר� א לאי אשרלגבי 
 �לןלה 'וסעיף אה ראי אשרסיכוני פה לר החשידבבט לפירו

¦²³£� ´£¦¥¦¥ �¢� 

תים מיהעסכון חית אטין קלהעשויה ת ליכלכטה אה החברה�על ת תימהוה פעהשלי אהישרק משהמצב ל
שיעור בליה מעעו ינבשת בפדיונול גידומוהן ת קדוהפהת טנקמהאה כתוצן ההחברה� ול שבניהת קרנוב
ף גאצה קבובת� עוקלהשפה שישבחסיכון הול לגדול עלטה אמהאה כתוצכן� מו ככר� בשרידה וילה טאבה
צע מב וכןמי אונלוהבימי קומהקמשהמצב על תוחודשיות עיושבות ליוכלכת וקירססם מפרהקרמחולה כלכ
ארץ בתליולישתליוכלכת ויותחהתפעל יע תרהלטרה מתוך מזיים רכמליים כלכטורים קאינדיאחר קב מע
 �עולםוב

§£²�¢¦��² §££�ª£³ 

כלל אחר טף שוקב מעצע תבמברה בח �תהולעיפמי תחולגעים נוהציה ולגברשינויים לפה וחשברה הח
על ינויים השת השלכושל תוח ניצע מבווכן ונה ממהשל ת קרוניועת עוכרוהדה מעת ניירו �תטוטיו �זריםהחו
 �ברההחפה חשוליהם אנים סיכווהק והשורה החבת לועיפ

´�¦£ ª £ª�¥£« 

ף קלהיס ביחת ובירצלנייד או לשלם ת הלמנההברהחדרש תי בומועד הלגבי ת אווודאי מ הנובעסיכון קיים 
ום לגרול עלקים בשוות לונזידר יעה�סףבנות� עתה אובכך למינים ז יהיואשר מנים מזווהסחירים הסים הנכ
מו וכילים נזא הלסים הנכ שיעורעל עה קהשת וגבלמתמוקיית� פוחשית טנקבהאו �וסים נכמוש מיבקשיים ל
 �תלוהנזימצב על בר משתרחישי של עה השפהתתיופקתתנבחנכן 
 �לןלה 'הסעיף אה רת לונזיסיכוני פה לר החשידבבט לפירו

§££¦�¬®´ §£ª�¥£« 

כך� פיברה� לחבצעים מבודה הכי העבוליתהות רכוהמעים� מוצרת� הלויועיפהלל בכשלוב לי עוהתפסיכון ה
ת� מוהר בכללי ופעתכון הסילניהול הות עומודת לחשיבות מקיי
ת גודרבהלים מנעל לה חסיכון ר העומזלתלויויפעהוע וביצי ולפעתהסיכון השל טף השוול הניהעל ת אחריוה

ם שוויית גילותודומונה הכועל קד ופמהסיכונים ול ניהף גא שלת עימקצומיכה תבבחברה� ת השונוול הניה
� SOX אגףהל מנגון כפים� סנוקרה במי גורידי �עלהלים מנוליים עוהתפסיכונים המק חלל� עת אייברת מדיניוה
ת תוכניבמשלב פנים הקר מבסף� בנובר� משת לשעת רכויעהאיאחרומידע ת טחאבאי אחרת� וציופה אכי
פה� קימקרה במחייבים אים הכנושסיכונים קרי סברכו ועשהאים נושת קורהבי

ה יפהחשמזעור לתקרובליישום ברה החת עלפו �אםתובהליים ופעתכונים סיוע מנלברה החל שצונה ר
ת� איוכדות תיומהולי קובשית תחשבוך התולה� אסיכונים ל

ל עמיוחד גש דת משיתוך ליים� עותפסיכונים  שללויה תי תובלת אימעצרכה העצע מבסיכונים ול ניהאגף 
 �תקיסת עמשכיוכוני הסיובר סייומידע ת גיולוטכנוסיכוני ת� אות והונלועימסיכוני 

ת מחויבו �קהיתאויושרה של גבוהים טים דרטנסעל  �תרהין בי �תססמבוי ולפעתהסיכון הול ניהת מסגר
ת אחריוותכויומסתדרגה�נייניםעגודי נית יעמנ �קידיםתפת רדהפתר היבין לל כו �יליעגוני ארממשל ל
 �השוניםתהליכים לבודה עלי נהת דרגוה

הווה מהתי� אקוד ברה החצה מאיוהגיבשפים� סנוקרה ב ולתהליכית לציות עומודהתאקמיהעלתמנעל 
י בגלת לואושת מוילד שלמצבים בבד עוהת גותנההת א ולכווןת הנחולד ועונ �תהשוטפבודה לעפן מצ
 �תעימקצוות רכימבחינה עונה והנכראויה ת הגותנההה
ת מידעתקבודאשר  �תייעודיקרה בתיחידברה בחת עלפו �בודההעבתהליכי ת פוטשוקרה בתלויויפעלבר מע
ם תאחריוא למלת לויועיפהלי מנהלות עיסימו הדיןת אובהורודרו גשהות לוגבמבים� הלבננים השומים הגור
ים� ליעותפסיכונים ר לקשבה

�יולפעת סיכון לפה חשייל גבלהתן טרמשתליועותפת רכומעבתמוכנומתקרובגם תמוקיי
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´�ª��� ´�¦£¬¨ £ª�¥£« 

 ידה�על הל מנוהכספים הףקהין וכברה החת אמייחדים התמכויוסהגדרמויגונארהמבנה הת� לועיהפפי או
ל ניהוא בנוש לחברה�וץ מחוברה החתוך במים גורמצד ת לועימותאוהונ שלת פשרואלגם תה אוחושפים 
אם תובהת לויעמותאוהונעניין בממונה הזר חות אולהוראם תבהברה החת עלופתאווהונת לועימסיכוני 

גובה תו דיווחתור� איעה� מנילת תיטשיבודה עת מסגרת ללוכוטוריון קדירהי ידעל אושרה אשר ת מדיניול
 �הברהח שלבודה העלי בנהטוי בי לידיאים בתמדיניוהקרי עית� אווהונת לועימעי אירולקים נזת ממצמצ

קה תיאותמשמעת� גותנההאי בנושה ברהחבדי ועתאתהנחולתו טרמשתי� אהקוד ובעל פובהבודהעבתהליכי 
 �בודהבע

¬�£¨ ´�£��¦�ª¥¢ £ª�¥£« 

ר אישברה החטוריון קדיר החברה� שלקין תהול ובניהול פעתבי כזמרכיב מרא הומידע הת גיילוטכנורך מע
ע� מידת הגיווולטכנול ניהא בנושתי קבוצת מדיניומך סמ

ת מבר והןברה בחהלים מנוהתיים מהוה�ITה תהליכית מבר הןטף� שופן אובתצעתבמ�ITהסיכוני ת בחינ
קרה הבת מתפישק חלכצע מבותיים מהו ITיכי הלתמ הנובעיםסיכונים בול יפטהת� תיותשוהמידע הת רכומע
ע מידת גיולוטכנוול "ניהא בנוש��������סדיים מופים גוזר לחואם תבהשבים� מחמר משהראל בהת ממיושה
 �יים"סדמוופים גב

¬�£¨ ´¡¢�� ²�££« £ª�¥£«
	

 ידיעל ת לועילפעה הפרת� בזהומורשה א למוש משיוע לנבול עלר אשבר סייכון סילתה לועיפבפה חשוברה הח
ם קודי שלדרה חה�לייםטגיידסים נכשל גניבה ת� רכובמעעה יגפתים� שירות תבהשאו ת הרשת לועיפבעה גיפ
ת טחאבובר סייסיכוני ול בניהראל ה שלגנה ההת ספיתע� מידת יפחשו אתרכעמלדירה חת� זדוניות תוכנואו 
ת� טוושיגון ארציה� ולגרתכבושועים אירבול יפטתכבשת� גילוטכנוגנה התכבש�תכבוש�על  בנויהמידע 
בר� סייעי אירולם בכלמחשב� עי ד פשגכנביטוחי סוי כירכשה ברה חת� הליעותפת רכויעלהסף בנו

 "�סדייםמוופים גבר סייבסיכוני ול "ניהא נושב��������סדיים מוופים גזר חוסם פור ����ט סגואוב ���ב
 ביןת� סמתייחה אההורלו� אסיכונים הל לנמחייב וסדי מו בגוףבר סייסיכוני ול יהלנת קרונועדיר גמזר החו
ר טוניבר� סיית נגהסיכונים� ת רכהעת� אחריומי תחווקידים תפ �גידיאתשל ממ �איםהבאים לנושתר� הי
ת טחאבקרה� וב

ת סיפיבטחה אענן� במחשוב תי שירוץ� חוור קמית� אווהרשמשים תמשול הניל� עוותפת קשורתת� רכומע
 �ונייםחיצמים וגורת לקוחור עם קשת ערוצי טחאבת� תיביבסו

 "�יםסדימוופים גבר סייבסיכוני ול "ניהא נושבזר לחוה מאתובהבר� סייודע מית טחאבסיכוני לס בהתייח
ל ניהואגף בר� ייססיכוני ול ניהא בנושת מדיניואישרו ואימצו צה קבובסדיים מוהפים גוה שלטוריונים קדירה

י סיכונלברה החת פוחשיעל תי ופקתסיכונים ר קסצעים מבמחשבים מר משהראל ה עםתוף בשיסיכונים 
 �ברסיי

סיכונים� קרי סוע ביצ שלטף שוך ליתהבצויה מובר סייסיכוני ול ניהא לנושרבה ת חשיבות סמייחברה הח
בר� סייסיכוני ול לניהגוי ת היועדת של תיוופקתת גישות פמוקייתמסף� בנו חדירה�קי בדמוסיכונים ת רכהע

´£±«¬ ´�£¥³¨� £ª�¥£« 

ת רכוהע �וריםמיש בשנית צעתבמתקיסעתומשכיוה ( DRP*ברמשתבעתלועיפמשך להברה החתרכויעה
גן� ת מברים אשיהרים רדמשבפה טרוסטקוע אירת לרכוהעומחשוב ת הרכומעת ילנפל

ל שלה ינפ שלקרה מברד� נפתר אבתאונמצת פיולוחתרכוומעצוני חיתר אבתאונמצמחשוב התרכומע
ת רכוהמערך דים טיקריהמחשוב היתשירו כלת א לחדשת סייחקצר ן מזתוך צה קבוהתוכל מחשוב התרכומע
פיים� לוטחים חבאומתשורקתקווי ת עואמצבתפיולוהח

רכים נעצה קבובסדיים מוהופים גהגן� ת מברים אשיהרים רדמשבפה טרוסטקוע אירלתרכוהעלסבהתייח
ך תיעריחידה �תת כלת� מרומשבבודה עוע וביצגיבוי לה� קבוצה שלאחרים תרים אבבדים עו שלת גנוארתלה
ת קרו עםת לונהתההת דרסלהיחידה לי נהת תיבוכטי סגיולגיבוי  תהליכית עואמצבמור אכוע אירת תרחשולה
מור� אכוע איר

סף� בנול� נ"הם עיאירוהמן אחד  כלת קרום עת לותנהההפן אואת דיר סמההלים נספר קיים ברה בח
םטייסגילויכים הלתגלים תורמ בולי(� ופטרסטק*תמשביוע אירלצה קבוהתמסגרבולים גתרצעים תבמ
 �פילור החתאמהת כזיומרת רכוומעת תוכנות לופעמוובחרים נ
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´�£��°££ ´�ª¬��´� §££´��¨ §££¢®³¨ §£¨£�±´ 

ם ולגרול עלאשר ברה חהתלועילפס ביחמחייב טי משפקדים תתהמהוות טיוויפשתטוחללהפה חשוצה קבוה
 �תפויוצלא תיולולע

על ת תימהועה פהשת היוללה ועל �ברההחכנגד ת אחרות תיומהות טיומשפת עותביולתגיווייצת ענותובל
ה תהיברה לחשלי מב (�סוכניםגון כ*לישיים שדדים צשל ת לוופעמגם עו שינבול יכמור אכהליכים  �קיהסע
 �לישייםשדדים צתם אולתמעשיחזרה ת וליכ

צוני חיטי משפוץ יעבירך הצות מידביע תיסמטי� המשפסיכון הול לניהאי חראברה חה שלטי שפמהעץ יוה
סיכון של הטף שוהלו יהונ זו�ת מסגרב�ברההחת לויפעטיים של המשפטים היבלל הלכענה מומיכה תקענימו

ם רוכיהכ השוניםאים בנושברה בחמכים סמוהגנים ראולטף שוטי משפוץ יעיתן מבקר עיבאטתבמטי המשפ
ם מיהגורדכון ע זהלל בכו �ברהחבטי המשפ הידעול בניהת� קשרותהמכי סמת בהכנ �ברההחת לועיבפ

ך מערת מאתבה �ברההחת בודעעל הם השלכה יש לאשר יהם� גסוציה לולגור דיןת אוהור בשינויטיים הרלבנ
 �ברהחהמוש שבשים מכיסמוהם מיסכההת רכומע של שוטפיםדכונים ובעלה אים לשינויהלים והנמים סכהה
 �ברההחטעם מ בהןפלים טמצועיים הקמם המיהגורעל קוח פיוהברה חד הגנתגיוייצוהתעותביז הריכווב

פה� אכיותציועל ממונה ברה בחת עלפוק החות דרישואחר א למלברה החת אחריות אקיים לתמנעל 
ה אימצברה הח ����אר נובילהם� ת טיוהרלבנת אולהורת לצייתם אחריות אםקיילרה החבבדי עולתיעסימה

תים שירועל קוח פיהקחות אקן תמההון� הקבשופה אכיהתברגהקחות אוהור יישוםת מסגרבפה� אכית תכני
תה מינו������"הסתשהל(� מגתפוקו*סיים פיננתים שירועל קוח פיהקוחו�����אתשמ"הח(� טו*ביסיים פיננ
 �עהביצועל קחו יפומה אים על יישואחרמים שיהיו הגורת א

©�� ´ª�¦�� ´�£° ©�¥£« 

ר לגרולה לועתטוריוולגרתדרישובמידה עאי ת� שונות טוריוולגרתאולהורת פופוכברה בחת תיומהות ויוילפע
גדה� נת עותביס לסיבת להווויה ברה ועשלפי החכפיים סכמים עיצוות סנקציו

ת יעסימהפה אכיותיוצעל ממונה ברה בחת עלפוק� החות דרישואחר א למלברה החת אחריות אקיים לתמנעל 
ה תמינופה אכית תכניצה מאיברה החלהם� ת יוטהרלבנת אולהורת לצייתם אחריות אקיים לברה החבדי עול
 �עהביצועל קחו יפומה אים על יישואחרמים שיהיו הגורת א

א שבנו��������סדיים מוופים גזר וחו ����ס מרבפו קתולסשנכנ הוןת הלבנסור אי צות אולהוראם תבה
אי אחרתה מינוא שבנוסיכונים ול ניהת מדיניועה קבברה הח �����אר ברופבסם שפור הוןת הלבנסיכוני ול ניה
ה מאיתמתגוניראתתיתש שלמה קיות אטיח שיבפן אובה� לציגוהרת דרישולאם תבהת� חובולוי מיל
מון מיו הוןת לבנהסיכוני ול ניהת מדיניויישום להלים נגיבשה רה החב כן�מו כסיכון� הת תפחהלצעים מאו
ן וחשב שלג סיוול הלקוח�ת כרוה זיהוי שללהליך תר� הי ביןסו� שיתייחכך ם� טיירלבנהלים נדכנה וערור� ט
ה צמאיברה החסף� בנו �ולדיווחמים רישוול ניהלת� שוטפקרה בקיום לרור� טון ממיו הוןת הלבנלגבוה סיכון ב
רור� טמון מיוהון ת הלבנסיכוני  עםת טיביוקאפבדד מותלהוריך העלת�לזהות מנעל סיכון� ת ססמבושה גי
ת� ונתיה השולויועיבפרור טמון הימות הון כוני הלבנסירכה של העולזיהוי קר סצע בותה מסגרב

©£¢£ª�¨ ©�¥£«
	

כך�  בשל החברה�ת לויפעלתניחיוהינה תו גנוהלה שתר ביוקרים היסים הנכד אחנו היברה הח שלטין מוניה
ת תיאתרבותעל מך תסמןטימוניהסיכון ול יהנים� קיה החיוביטין מוניהתאמר לשאמץ מ כלושה עברה הח
קרי עיול קשיהווה מטין מוניהסיכון ת רכהעם� סיכונית מודעותמובניביבה סבתדעול קשיעל ופמהשבקה חז
ת דרשוהנת לוופעהוע לביצת איאחרת קיסעדה יחי כל �להעופתוף ושית קשרותהת�קיסעתלויפע כלת רכהעב
 �םלישיישדדים וצקיים סע שותפיםול מ אלבודה עקי משמבטין מוניהסיכון לה יפחשהמזעור טיח להבת מנעל 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* §£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

´�£±�¡ ´�³£²� �� 

ם הל הייחודייםסיכונים לס ביחת רבות דרישות מציבוו שוניםדרים סהת עוקובת טוריוולגהרת מסגרוה
י ידעל נחה מוה ברבחים סיכונהול ניהסים� ננפיהוההון ק בשוקם סועישים פגווסדיים מוים ופגופים חש

�
 בהןת ריוקעישה �
 תת שונודרישוללים הכות� אחרונוהשנים המהלך במו ספוראשר רבים קה קירי חסדה


 �סיכוניםהל מנמינוי דרישה ל 
למנהקידי תפלת סומתייחה �סיכוניםול יהנ ���
 קפר ��
	 קחל � �
  שער �אוחדמהזר חוהקף תומת�דרישו

אחרים� קידים תפלי בע עםלו שסים היחג ארמוסיכונים ה
ים� סיכונהת קרולבדידה מוכלים להלים נפה� ת חשיקרותסיכונים� פה לת חשימדיניות יעקבדרישה ל


 


 
יסיכונול ניהלסמתייחהעה� קהשסי נכול הני ��
 קפר ��
	 קחל � �
 שער �אוחדמהזר החוקף תומת� דרישו 
 

�
 אי אשר
לוניה �ברסיית� אווהונת לועימ �ייםולפעתסיכונים  שלת פיופציסת גוריוטקבול יפטעניין לת אוהור 
 

�(SOX)
 פי סכ דיווחעל קרה ובת סיכוני ציו �מידעת גיולווטכנסיכוני ת� קיסת עמשכיוה

 �זריםהחווקים החות דרישות את ממיישברה הח

±�³ £ª�¥£« ��
	

ושל ים סיפיננסים נכ שלתידיים הענים ממזוהמי זריתאו גן ההו שהשוויסיכון הא הוק שוסיכון 
נים סיכור� תהי ביןלים� ולכק שוני סיכוק� שומחירי במשינויים אה כתוצתנו ישת סיופיננת תחייבויוה

 �וץחטבע מוברכן לצים מחירדד מבת� מניו בשערית� ביהרישערי בינויים משעים הנוב

)1* 

±�³ £ª�¥£«¦ §£¬��ª� ´�³£�² £ª¡�¨ )2* 

 �מי(עצ*הון לל הכווח הרועל ולשנה  הרווחעל לה אתנים משבנוי ת השיפעשלהס ביחת גישורתוח להלן ני
י טהרלבנן סיכוהנה תמשגין בתסיופיננהתתחייבויולהוסיים פיננהסים כלנס ביח הינות גישוהרתוח ני
ו הינת ריביב השינויל� משלכך� עים� קבואחרים התנים משהאר ש שכלנחה ובהווח� דימועד  לכלנכון 
ת רידימשקפים אינם מורים אה שהשינוייםהונח  כן�מו כתנו� השא לאחרים הטרים מהפר שכלחה� בהנ
תוח בניכך� פילוכירה מלמינים זסים נכל שאו ת תפחמות לובעגים מוצהסים נכ שלת טימננפררך ע
רך� ת ערידמיסדים הפלו אסים נכגין בלונכלא יל� לעת לגישוהר
ת� משניות עוהשפא ללבד בלת ישירות עוהשפטוי ביא לידי מבית� גישוהרתוח ני
ארים תומשלשינויים ס ביחתר ם יוטניקו אולים ששינויים גדכך  �תאריוילינאינן ת ישויוגהר כיגם צוין י
 �תם שינוייםאות פעהשטה של לציה פשופוטרסקאכרח בהאינם לן לה

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

§£²£¡¨� ��¨� £�ª£³� ²�¬£³ 
©¥²°¦ )* ´£�£²� £²�¬£³ 

��% ��% ��% ��% 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

)��* �� � )�* 

)��* �� ��� )���* 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 


(סדהפרווח *	


(*במי( עצ*הון לל כורווח 	

§£²£¡¨� ��¨� £�ª£³� ²�¬£³ 
©¥²°¦ )* ´£�£²� £²�¬£³ 

��% ��% ��% ��% 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

)��* �� )�* �  (סדהפרווח *

)��* �� ��� )���*  (*במי( עצ*הון לל כורווח 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* §£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

)¤³¨�* ±�³ £ª�¥£«  �� 

)¤³¨�* ±�³ £ª�¥£«¦ §£¬��ª� ´�³£�² £ª¡�¨ )�* 

���� �²�¨°�� �� §�£¦
	
��¨� £�ª£³� ²�¬£³
	
©¥²°¦ §£²£¡¨� )* ´£�£²� £²�¬£³
	

��% ��% ��% ��%
	
¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

)��* �� )�* �
	

)��* �� ��� )���*
	


(סדהפרווח *	


(*במי( עצ*הון לל כורווח 	

ם כשירימס לביחגם ועה קבות ריביבם כשירימס לביחגם ת הינו ריביבינוי ס לשביחת גישוהרתוח ני
כשיר מה שלסני קפנהרך לעס ביחנה יהפה יהחשעה קבות ריביבכשירים מלס ביחמשתנה� ת ריביב

סי� פיננהכשיר ממהמנים מזוהזרים תלס ביחנה היפה החשיתנה משת ריבי עםכשירים מלס וביח
רכשו שנסים נכלגבי גם  השנהת ילתחמת ריביב שינויבחשבון קח נלת גישוהרתוח ניוב חישרך לצו
 �ך השנההלמב

 (א*

ה�לשנסד( הפרווח *על העה השפת האגם טוי בים לידי אימבילל הכולרווח ס ביחת גישוהרניתוחי   (ב*

 (ג* �ליככלא על שווי ולספרים ברך העעל סים סמבות גישוהרניתוחי 

���¨°� £«£«�¦ �±�¦¡� �²�¡� ¦³ ´�£��££¡´��� §£«¥ª� ¢�²£® )3* 

¦¥� ¤« 

¡"³ £®¦ 

¦ §£¢£²® 
§££«ªª£® 
§£²¡� 

¡"³ £®¦ 

¯�¡ ¬�¢¨� 
��¨°�� � 

�£¦ 

¡"³ £®¦ 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 
��¨°�� 
��¨¦ 

§£²£¡¨� 
©¥²°¦ ��¨°� ¦¦ 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

�§£«¥ª 
��� ��� � � �
	
�� � � � ��
	
��� ��� � � ��
	

 נדחיםסים מיסי נכ

 חובהת תרוויחייבים 

�´�£«ªª£® ´�¬±³� 
������ � � ����� �����
	

����� � � � �����
	

������ ��� � ����� ������
	

סחירים  חובסי נכ

מנים מזומנים ושווי מזו

§£«¥ª ¦¥� ¤« 

������ ������ � � � ©�� ¦¥ ¤« 

� ´�£��££¡´� 

��� � � ��� �
	
��� � � � ���
	

ים שוטפסים מגין בת תחייבויוה

ת זכות תרום ויאיזכ
��� � � ��� ��� ´�£��££¡´� ¦¥� ¤« 

������ ������ � ��� ��� ´�£��££¡´�� ©�� ¦¥� ¤« 

� )������* � ����� ������ 

�� 

ת אזנימפה הכל חשיסך 
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§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* §£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

)¤³¨�* ±�³ £ª�¥£«  �� 

�)¤³¨�* ��¨°� £«£«�¦ �±�¦¡� �²�¡� ¦³ ´�£��££¡´��� §£«¥ª� ¢�²£® )�* 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 
��¨°�� 

¦ §£¢£²® ¯�¡ ¬�¢¨� ��¨¦ 
§££«ªª£® ��¨°�� � §£²£¡¨� 

¦¥� ¤« §£²¡� �£¦ ©¥²°¦ ��¨°� ¦¦ 

¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦ 

�§£«¥ª 
��� ��� � � � 
��� � � � ��� 

����� ��� � � ��� 

 נדחיםסים מיסי נכ

 חובהת תרום ויחייבי

�´�£«ªª£® ´�¬±³� 
������ � � ����� �����
	

����� � � � �����
	

������ ��� � ����� �����
	

סחירים  חובסי נכ

מנים מזומנים ושווי מזו

§£«¥ª ¦¥� ¤« 

������ ������ � � � ©�� ¦¥ ¤« 

� ´�£��££¡´� 

���ת זכותתרום ויאיזכ������ 

������ ������ � � ��� ´�£��££¡´�� ©�� ¦¥� ¤« 

� )������* � ����� ����� 

� � � � � 

� )������* � ����� ����� 

ת אזנימפה הכל חשיסך 
ת עואמצבססיבסי לנכפה חשי
א תדלבמונחי זרים גנכשירים מ

�®£³¡ ¦¥� ¤« 
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´¦�ª¨ �²�¡ � ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦ �²�¡ � �£´¬¦ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* §£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

´�¦£ ª £ª�¥£« �� 

בויותיה� התחייבמוד לעת מנעל ת נחומחיר בסיה נכת אמש מלדרש תיברה חהשסיכון ה הינות לונזיסיכון 
ר מהיפן אובתי עוממשסים נכמוש מי לחייבי עשוקצר מן בזווי צפתי בלפן אובתקורומסיוגלאפשרי רך צו
 �להםשקשווי השות אפו קישרח בהכא שלמחירים בתם כירמו

�����כך של ס החברה�ם של סיהנכת רתיתוך מ�� 
 �מתפחיאשלסכום בילים נזסים בנכק להחזיברה החעל עה קההש

סחירים סים נכומנים מזומנים ושווי מזוהינם "ח שפי אל
ת קנותפי על מיידי� מוש מילתנים הני
��%
 �דרשמההון הנ	

ד מויעא לסי פיננר מכשיל שכנגד צדאו קוח לאם בברה לח שיגרםי כספסד הפלסיכון א הוי אאשרסיכון 
רך� עת בניירות עוקמהש וכןאחרים ם חייבית של מחובוקר עיב נובעא ת� והותיו החוזיותחייבויובה

§£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨
	
 �גדרומותלומעת ברושל חג דירועל הס סתבבה 
�AAעד 	
�AAגים דורמקים הבבנמנים מזובקה מחזיברה הח

¦��£ª £¨�¨ ¦�±¦ ´�«ª¥� � §£�££¡ 
כון סיגין בתליושפה יחשברה לחכן 
�עלולה שבניהוקרן המול ניהמי דקבל לתאוזכמתעונובברה החת סוהכנ
ל� מי ניהומדקבל ת לסוהכנ	
�מחייבים ת אי הנובעאשר

´�£«ªª£® ´�¬±³� 
ת באגרוותסחירות תיוממשל חובת אגרובקר עיבעה קהש ידיעל אי אשרסיכון לפה החשית אלה מגביברה הח
ליום  נכון �גבוהג דרובת סחירות קונצרניוחוב 
 �תיהםתחייבויובהמדו יע

��
����בר מבדצ	
א ל שכנגדדדים הצשפה וצאינה לה נההה �

�§¨�±£¨ £® ¦¬ ��¡ £«¥ª ´±�¦¡ )1* 

²�¨°�� �� §�£¦
	
���� ����
	
§£²£¡« §£²£¡«
	
¡"³ £®¦ ¡"³ £®¦
	

����ארץ ב�� ������
	

ם סיהנכט פירואור ביגם אה רגן� הו בשוויגים ומוצכירה מלמינים זת גורייטקלגים סוומסחירים  חובסי נכ
 �לןהגים לדירוקה ללובח

£²³ £ª�¥£« ��
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§££®«¥� ´�¡��¦ §£²�£� 

)¤³¨�* §£ª�¥£« ¦��£ª � �� ²�£� 

)¤³¨�* £²³ £ª�¥£« �� 
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 חובסי נכ (א*

ארץ ב חובסי נכ
�סחירים חובסי נכ 
ת תיוממשל חובת אגרו
ת קונצרניו חובת אגרו
סחירים  חובסי נכך הכל ס
ארץ ב

ץ( אר*ברים אחסים נכגין באי אשרסיכוני  (ב*
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����� � ����� ����� � ����� מנים מזומנים ושווי מזו

)לי מסרו למג הודירותוני הנונה� ממר הישאשגדירות הברוהינן חראל ישבגדירות המלרת קורומה *
גדירו �אמגלדוווחים� טכל הת אתוכו בלל כוג דירו כללים� קובממרה מי הקדמאם לתבה S&P
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להן  שישת ברובחעה קהשרך דפה� קיעאו ירה יש בצורהת עוקההשק תי שלפה ימחש הנובעסד הפלסיכון 
על  למשלרר עותלהעשוי  כזהוע איר �פייאוגרגראזואו ה מדינתה אובלי לישוע אירלינה� מדבתקיסעתלועיפ

ת� תימהוסחר ת שותפצל אאו מה עצמדינה בלי כלכבר שמאזור� בבטחוני ת מועירקע 
י בשוורידה יאו �וקים סועת לומשמשל עון פירת לוחדעי אירוביה ליבעטוי ביי לידא לבושוי עפי רגאוגיסיכון 
ד'(� וכת מניון� ל"*נדסים הוניים נכ

´�£�²³±´�� ´�£�¦´ ´�£��££¡´� � �� ²�£� 

´�£�¦´ ´�£��££¡´� � 

תיםהשירו שלם תכבומורמתר� הי ביןת� ובעהנמתה� לכאו �וריכה העלתן ניא לאשר  �תליכלפה חשית מקיי )1* 
ל אפוטנציתר� הי בין �בחובהת פנוצלו אדרים סהת כבומורלה� שבניהון קרהתי מילעברה הח ידיעל תנים הני
רוכה של ארה ת לשועוגסיה� הנופנהן קרתי ימלבין עברה בין החמידע פערי קב ת� עאחרוות ת פרשניוענוטל
ה פהחשית או זהתחום בלו ועישת ענוטהגי וסת אאש מרת פוצלתן ניא ל �טורייםולגורסחריים מאים תנ

ת עואמצבתר� יה ביןת� לוועמהח טוורוכי אסיוניים פנמוצרים  עםקשר בת אחרווו אלת ענוטמת הנובע
סיוניים פנים מוצרבמור אלשה חדת פרשנו ������"וסתשהת� גיווייצת ענוובתק בחוע קבוהיוני הדגנון מנה
ף סבנות אזים� מקייהמוצרים הגין בברה הח שלת תידיהעת וחיוהרועל יע שפלהתים עיללה לוע טווחרוכי א

ם שינויי בשלפה חשית מקיי כן�מו כבר� העת לועיפגין בת חוקולליצוי פלת דרישובמה לוגהפה לחשי
 דיוניםמים יקיתמ שעדייןזרים חות טוטיובוקף תוב שהינםזרים ובחונה� ממהשל ת הנחיווטוריים ולגר
ת ליועותפת והשלכלי בעקם חלש שוניםאים בנושרוניות" קעת עוכר"הוה" מונמת מדו"עב וכןן� גביהל

ת קשרויותזה התחום ב החברה�ת עלפו בויוני ספנכון הסתחום החבת ברגמו זופה ת� חשירחבונת טיוומשפ
 �הדיןת מוגמובציה ולגברת� מדיניוב שינוייםתרחש להעשויים ן מהלכבת רבושנים רך אול הינןתים מיהעעם 
ר אור לאשת� וכבמורת מיכוניות רכומעת עואמצבת לומנוהתים מיהעת זכויוט� המשפתי בת קסיבפת רבול

ם תחובת ברגומת מיכוניות ליעותפפה חשי יוצריםלו אל כטף� שופן אובמן איתלהך צור ישמור� אכהשינויים 
ה� ז

דידיםינגד ת רגזנעה תביכאישורה לקשה ובעה תביביב אבתל מחוזי הט פשמהת בילגשה וה ����ביוני  )2* 
�*ול יהונג הולדינ ��ש אריושב נגד  �ג[נהולדיים דידילןה]לעה( ביתהת גשהת בעאם הברה *החמ ע"ב ( ��
ת גשהת בעאם הברה בחטה ליהשת עלבתה שהייברה החונגד בר לשערה החבל "מנכובר לשעברה הח
��(*סיה פנת קרנוול ניהתי שירוראל העה� תביה�� �� *טוח לבית סוכנויודידים יקודם� המה ש*במ ע"ב (��
* (מ( ע"ב ט עומיהת מניולי בע ידיעל  �תבעיםנה�לןלהמ ע"בטוח לביברה חראל הם עגה מוזמים ליאשר  �
ש מושיגין בת תידיעיצוי פעה תביהשל יינה ענ �ח"ש ����������של סכום ב (תובעיםה �לן ה*לברה בח
גין בתתידיעשל בקניינה מוש שיטיןמוניבלעוהתפת תיתשבמוש שיגוןכ � � � � � תתידיעשל שונים אבים משב
תובעים הת קשבאת קבל לט המשפת ביט ליחה ����לי ביו �רווחיםבדן אוין גבומשיכה מסיה פנקרן ת ילטנ
ח "ש ���������של סך בת לומעתובעים התובעים  �סףבנו �תידלעבשם ת זרגנעה תביכעה תביבכיר לה
 �תבעיםהננגד להם שת אישיהעה תביהת מסגרב

ם תיעתבאת קיבל ואה לומבת זרגנהעה תביהאת ט ופהשדחה תו מסגרבדין פסק תן ני ����ט סגואוב
 �דתילעמטעם גים לומתות לומעום לתשלתובעים השל ת אישיה

ת רגסמבתרגזהנעה תביהת דחייעל ערעור ת הודעליון העט המשפת לביים תובעהגישו ה ���� �בר טוקאוב
את להשיב  �ןפיויללחות זרגהנעה תביהאת קבל ולהדין פסק את בטל לים תובעהקשו בי �עורהערת הודע
 �קהנזגובה ת בשאלשידון ת מנעל מחוזי הט המשפת לביק תיה

� ����תאישיהעה תביבהדין ק סלפמשך בה ים תובעלבר מדצברמטספהחודשים לך מהבברה החבירה הע � 
ק ספת אולהוראם תבהתובעים לת חייבא היתו אוסכום הא לומאת תה רכהעלמשקפים המים סכוהאת 
ק סלפאם תבהאים זכהם לו פי סוהסך האת ווה מהאינו בר ועשהסכום הכי ענו טבעים תוהאולם  �הדין
ר קעי �תקלומחשבת פיוסהכת גיוסובעה כרהרך לצוט המשפת בימטעם מומחה מונה  �לכךאם תבה �הדין
ה מחמוהעם הדיונים ת מסגרב �קרןהסכום על סיף להושיש ת ריביוהעניין לעה גנדדים הצבין ת קלומחה

תובעים המטעם ט המשפת לביקשה בגשה הולכך אם תבה �דדיםהצבין ת ונוספת קולוחמעו גלתנשמונה 
דיון קיים תשהאחר ל �תקלומחת מקייגינה בת לומהעת גייסולגם ס יתייחמומחה הכי קשו ביתה מסגרב
ת ביקש תבהת ריביהעניין ובת לומהעעניין את גם ק בדויחה ממוהפיה למה סכלהדדים הצעו גיהעניין ב

 �דדיםהצשבין ת קלומחבטה חלהת תלט המשפ
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)¤³¨�* )�* 

ה מחמוהצעיבפיה לתריביהכי�תבעיםהנתמדעאתתקבלמהטהמשפת ביתטחלהלהקבתה	
����ט סגואוב

�תאיקהבנת רכמהמעכספים ת ברהעבאיחור גין בתריביהאהיולים מגתהתחשיב את רוך יעוקה בדיהאת 	

גים לומתהאושבנט המשפת בימטעם מומחה השל ת קיחלת דעת חווט המשפת לבישה גהו	
����אר בינו

����אר ברופבתובעים לשולם מורים אהים אבנושמומחה הת הכרעת קבועב	
�טוריםקדירהשכר א ובנוש	
 �ח"ש �������על מד עוהסכום 

ה פיל�תלומהעא נושאת ת ללהכוט המשפת לבית פיסוהתו דעת חוואת ה מחמוהגיש ה	
����אר ברובפ
 �תובעיםלפי הכסף ב נואין חוברה לח

ם לותשלסיחתימה	
�טשפמהתבימטעם מומחה התדעת חוועל רעור עבעים תוהידי על ש גהו	
����ס מרב
 �לערעורגובה תתבעים הנישו גה	
����אי מב	
�תובעיםהאים זכן להת לומהע

ם תיהענוט כלעל תרו יוובעים תוהפיהן לתמוסכלהדדים הצעו גיהפו סובאשר בערעור  דיוןרך נע	
����לי ביו

�"חשפי אל ����כך של סובעים תתשלם לברה החותיד העעניין לר והן העבעניין ר� הן לעובער	

ב סנ הערעורת� אישיההיעתבלעגוהנק חלהעל ן ליוהעט המשפת לבי ערעורה ברהחשה גיה	
����בר טוקאוב
קיזוז� לעניין הת ענוטת הודחיית רבירי העושית תפחלהס ביחת ענוטת הדחייכיבים� רשני על 

זרו וחט המשפת בית לצמהת אדדים הצ שניו קיבלתו מסגרבדדים� הצ בערעורי דיוןם קייתה	
����אר ברובפ
 �נדחו שני הערעורים �כךאם לתבה מערעוריהם�בהם 

��"ח תשיהכר� השת גנהקחו�� �
ת סיבובנ �ותופקהעל ת תחייבוהילים טמו�פיעל קנו תשהות קנותוה	
 �ותופקלכספים ת ברהע ידיעל מועדם בקו ולסאלאשר בדיהם עולבידים מע שלת חובוגין בק� בחוטו שפור
ת אוזא� בנושבידים המעת מחויבועצם לגם מו כגור� פישבמים סכוהגובה לקשור ה בכלת אוודאי ת מקיי
�גון*כהגמל ת פוקוטור קסלות פייניואהות ופקלכספים ת ברהעאי לת שונות סיבו בשלתר� היבין 
ת קסהפ	
ם פיקבהי הינםמים סכוהברה החת רכהעלצ"ב(� וכיות אחרפה קולכספים ת ברהעביד� מע
�בדעוסי יח
תיים� מהואינם ש

ך הצורת מידובתים מילעובידים למעאה תרהיתבמכברה החת לחשומור� אכת� החובות אתלגבות מנל ע
 �ם החייביםבידיהמע כנגדת עותביגישה מ

ם איזכ �����ביוני  �מיום  הפשרהסכם התמסגרבמו תנחשבחברה� ט עומיהתמניולי עבעם מים סכהפי �על
�מןקכדלקבל לה לאתמניולי בע 

ת� תידימעיגבו שיטו נל� הניהומי מדברה ת החסוכנמה	
%��ר של עובשיגים לומתא� 
 �ברהלחמו משנה ישלהטחי מבשול הניהמי מד	
%��ב� 

�ברשעל*ע"מ" בוגמל סיה פנראל "ה ביןסכם הם תחנ � ����אר ברובפ ��ביום 
סיה פנת קרנוול ניהראל ה	
ברה החפי כלג נהולדיים דידי שלתיה ייבויותחוהתיה זכויוכל מחו הופיו לוג ינהולדים דידילבין 	
(מע"ב
תים השירות אמע"בוגמל סיה פנראל הקתספכך למשך בה �
����ת משנל החמ ע"במל גוסיה פנראל לה
ול הניהמי לדת איזכוגמל סיה פנראל ההיה תכך למורה תובברה לחג נהולדים דידייקספלתחייבה התם אוש

�גנדים הולדיידית איזכתה להם הייול פעתוה	

ך של סבול הניהמי לדמ ע"בוגמל סיה פנראל התאיזכהיה תסכם להאם תבה
 �ברההח

�����
ד מולשנה� צ"ח שפי אל	
אה נש בהןת ישירות לויובניכוי עודד� מל

אים� תנתם אובתפוסנושנים וש שלשל פה קותלול הניהסכם הרך א� הו
����בר מבנוב ��יום ב
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¡��£�� �¬�¨ ²¡¦ §£¬�²£ � �� ²�£� 

�ª�²�±� £�ª ´�°²®´� 

ת סחורוהתמניוהדדי מבתגוחרית רידוימו נרשלם� עובקורונה הנגיף ת התפרצות קבובע הדוח�ת ופקתאחר ל
ם סופרריך אתל נכון החברה�של ת לועיהפת אותוצעל עה לרת עופימשאשר ראל שוביעולם בילים מובה"ח גאוה

ח ש"ליון מיכ שלסך בברה בחת עוקהשסדי הפבתרכועמההון י קבשות החדות רידוהית פעהשפיים� סהכת הדוחו
ם סיהנכקף להיס יחב"ח שליון מי ����כ שלסך בברה החול שבניהסיה פנהקרן סי נכטנו קסף� בנומס(� פני *ל
ף אטן קי ����ס מר חודשמהלך בת לגבופויה צברה שהחול הניהמי דסך פי� סהכ הדוחריך אתל נכוןהלים מנוה

ראשבמש מתשירחיש תבלויה ת ����
 ת שנ שלרובים קהעונים רבהתלשלושך מכת זרגהנת עוממשהאמה� תבהא הו
ש פחועל ת השונות וממשלהוילטשיסון והרית לובגמהכך� לתזרגוכנלם עוובארץ בנגיף התטוהתפשמשך לה
 �עולםבי הברחריאלים קים הבשוותים השירותן מוסחר ת� הלויפעה

� � � � � � � � � � � � � 
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)certification* �²�°� 

�£¥ ²£�°¨ ²ª�££¦ £��� �£ª� 

 ")�"הדוח �ןהלל( ����ת לשנ ")סיהפנהקרן � "לןה(לסיה פנת ופקתתידיתי של עדוח השנת האתי קרס

וץ הנחת תימהובדה עוג של מצ בור סא חולת תימהובדה עוכון של נאג למצ כללל כואיננו  הדוחתי� יעידעל ס סתבבה

 �בדוחסה מכותקופה הלסיחתיבהמטעים יו א יהגים� לצמתם אולו לנכ בהןת סיבור הנאול בו�לו לשנכם גישהמצכדי 

 �תתיומהוהתהבחינומכל ת� אונפן אובמשקפים בדוח ול הכלאחר פי סכמידע ופיים סהכת הדוחותי� יעידעל ס סתבבה

ם סימכוהתפוקותולדים ועמלסיה פנהקרן בעה תנוהתא וכןסיה פנהקרן  שלת לויפעהתאותוצת אופיסהכמצב התא

בדוח� 

 1ילויגהלגבי הלים ונת רוקב שלמם קיוולתם יעקבלאים אחרו זהצהרה מצהירים התהלמנהברה בחאחרים ואני 

 �ןוכ�סיהפנרן הקשל  �פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקולב

ח יטלהבמיועדים הה� כאלהלים ונת קרוב של פיקוחנות תחתם יעקבלמנו גראו לה� אכהלים ונת קרובענו קב		)א(

ת פקותמהלך בטבפרת� הלמנהברה בחאחרים די יעל תנו יעלידא מוב הפנסיה�קרן לסמתייחהתי מהומידע ש

�חהדוההכנה של  

ה מידק לספת מיועדהפי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בתיעקבעל  פיקחנואו פי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בענו קב		)ב(

ת אוחשבונלי לכלאם תבהרוכים עפיים סהכת וחושהדכך ולפי סהכ הדיווחת נוממהילגבי ביטחון  שלבירה ס

�ההוןק שועל ממונה ת האוקובלים ולהורמ 

לגבי תינו קנוסמת אגנו הצוסיה פנהקרן  שללוי יגהלגבי ים הלוהנת קרוהב שלת טיביוקהאפת ארכנו הע		)ג(

 �וכן �תנורכהעעל ס סתבבהבדוח סה מכופה הקותתום הלוי� לגיהלגבי הלים ת והנקרוהבת של טיביוקהאפ

פן אוביע השפשעיביהרעון רבבאירע שפיסכ דיווחעל ת הלמנהברה הח שלת מיפניהקרה בב שינוי כלבדוח לינו גי		)ד(

ע גהנופי סכ דיווחעל ת הלמנהברה הח שלת מיפניהקרה הבעל תי� מהופן אוביע השפלפוי שצר סביאו תי� מהו

 �ןוכ�סיהפנרן הקל

ת קורהבית לוועדוטוריון קדירלקר� מבה החשבוןאה לרולינו יג זוצהרה המצהירים הת הלמנהברה בחאחרים ואני 

�סיהפנהקרן גע לפי הנוסכ דיווחעל ת מיפנירה הקהבלגבי תר ביות דכניהעתנו רכהעעל ס סתבבהטוריון� קדירשל ה 

ח דיוועל ת מיפניההקרהבשל תה עלפבהאו תה יעקבבתתיומהוהתולשווהחים תיעוממשהקויים ליה כלת א		)א(

גע הנופי סכמידע ל עווח ולדסכם לבד� לע לרשום�ת הלנמהברה הח שלתה ולביכוע גפלפויים שצביר סאשר פי� סכ

 �ןוכ�סיהפנרן הקל

קיד תפלהם  שישים אחרבדים עורבים עומאו לה הנההתרבעומהבת� תימהושאינה ן ובית תימהובין  �תמיתרכל 		)ב(

 �סיהפנרן הקגע לי הנוכספוח דיועל ת הלמנרה ההחבת של מיפנירה הקבבתי עוממש

 �דין כלפי על אחר� ם אד כלת אחריומאותי אחריומוע לגרכדי יל לעמור אבאין 

�1 

�2 

�3 

�4 

�5 

 ����ס מרב

"ל מנכר � די ליידנדו

��
	

 1 �םייוגילוות חדו �ותהרצה–יכספווח ידעל ית ימפנה בקרן יים לענייוסדמםר גופיחוזת אורבהום הגדרתכ



 

 
   

 
 
 

  
 

         

          

       

       

    

 

        

     

    

      

  

           

       

   

        

      

     

      

  

    

        

      

        

  

            

    

 
           

 
 
 

          

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

)certification* �²�°� 

�£¥ ²£�°¨ ¦�� §² �£ª� 

 �1 ")�"הדוח �ןהלל( ����ת לשנ ")סיהפנהקרן � "לןה(לסיה פנת ופקת תידיתי של עדוח השנת האתי קרס

ץהנחות תימהובדה עוג של מצ בור סא חולת תימהובדה עוכון של נא ג למצ כללל כונו אינ הדוחתי� יעידעל ס סתבבה �2 

 �חבדוסה מכותקופה הלס בהתייחמטעים ו א יהיגים� למצתם אולו נכל בהןת סיבור הנאול בו�לו לשנכם גישהמצכדי 

 �3 �תתיומהוהת הבחינומכל ת� אונפן אובמשקפים בדוח ול הכלאחר פי סכמידע ופיים סהכת הדוחותי� יעידעל ס סתבבה

ם סימכוהת פוקותולדים ועמלסיה פנהקרן בעה תנוהת א וכןסיה פנהקרן  שלת לויפעהת אותוצת אופי סהכמצב הת א

בדוח� 

 �יוילגהלגבי הלים ונת קרובשל מם קיוולתם יעקבלים אאחר זוהצהרה מצהירים התהלמנהברה בחאחרים ואני 

 �ןוכ�סיהפנרן הקשל  �פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקולב

ח יטלהבמיועדים הלה� אכהלים ונת קרוב של פיקוחנות תחתם יעקבלמנו גראו לה� אכהלים ונת קרובענו קב		)א(

ת ופקתמהלך בטרבפת� הלמנהברה בחאחרים  ידיעל תנו יעלידא מוב הפנסיה�ן קרלסמתייחהתי מהומידע ש

�חהדוההכנה של  

ה מידק לספת מיועדהפי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בתיעקבעל  פיקחנואו פי� סכ דיווחעל ת מיפניקרה בענו קב		)ב(

ת אוחשבונלי לכלאם תבהרוכים עפיים סהכת וחושהדכך ולפי סהכ הדיווחת נוממהילגבי ביטחון  שלבירה ס

�ההוןק שועל ממונה ת האוקובלים ולהורמ 

י לגבתינו קנוסמתאגנו הצוסיה פנהןקר שללוי גיהלגבי ים הלוהנת קרוהבל שתוטיביקהאפת ארכנו הע		)ג(

 �וכן �תנורכהעעל ס סתבבהבדוח סה מכופה הקותתום הלוי� לגיהלגבי הלים ת והנקרוהבת של טיביוקהאפ

פן אוביע השפשעיביהרעון רבבאירע שפיסכ דיווחעל ת הלמנהברה הח שלת מיפניהקרה בב שינוי כלבדוח לינו גי		)ד(

ע גהנופי סכ דיווחעל ת הלמנהברה הח שלת מיפניהקרה הבעל תי� מהופן אוביע השפלפוי שצר סביאו תי� מהו

 �ןוכ�סיהפנרן הקל

ת קורהבית לוועדוטוריון קדירלקר� מבה החשבוןאה לרוינו ילג זוצהרה המצהירים הת הלמנהברה בחאחרים ואני 

�סיהפנהקרן גע לפי הנוסכ דיווחעל ת מיפנירה הקהבלגבי תר ביות דכניהעתנו רכהעעל ס סתבבהטוריון� קדירשל ה 

ח דיוועל ת מיפניההקרהבשל תה עלפבהאו תה יעקבבתתיומהוהתולשווהחים תיעוממשהקויים ליה כלת א		)א(

גע הנופי סכמידע ל עווח ולדסכם לבד� לע לרשום�ת הלנמהברה הח שלתה ולביכוע גפלפויים שצביר סאשר פי� סכ

 �ןוכ�סיהפנרן הקל

ד קיתפלהם  שישים אחרם בדיעוים רבעומאולה נהההתרבעומ בהת� תימהושאינה  וביןת תימהו ביןת� מיתרכל 		)ב(

 �סיהפנרן הקגע לי הנוכספוח דיועל ת הלמנרה ההחבת של מיפנירה הקבבתי עוממש

 �דין כלפי על אחר� ם אד כלת אחריומאותי אחריומוע לגרכדי יל לעמור אבאין 

 ����ס מרב

כספים "ל מנכסרם גבל � 

�4 

�5 

�� 

 1 �םייוגילוות חדו �ותהרצה–יכספווח ידעל ית ימפנה בקרן יילענם ייוסדמםפיוזר גוחות אהורבםהגדרתכ
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_________________ 

_________________ 

£®«¥ ¡��£� ¦¬ ´£¨£ª®� �²±�� ²��� �¦�ª��� ©�£²�¢±²£�� ¡��
	

ת מיפניה קרב שלמה קיוותה יעבקלתאיאחר ")סיהפנהקרן � "לןלה(סיה פנת ופקתתידיע שלטוריון� קדירהקוח פיבלה� הנהה

ן טוריוקדירלביטחון  שלבירה סמידה ק לספכדי תוכננה סיה נהפקרן  שלת מיפניהקרה הבת רכמעפי� סכ דיווחעל תה אונ

קובלים מתאוחשבונלי לכלאם תבהמים סמפורהפיים סכתדוחו שלתה אונגה צוה הכנהלגבי ת הלמנהברה הח שללה הלהנו

ת וגבלמ ישת מיפניהקרה הבת ורכמע לכללהן� שתכנון התמרטיב בתלותאללהון� הקשועל ממונה התאווהורראל ביש

ה ריכלעס בהתייחד בלבבטחון ל שבירה סהמידק לספת לויכוהן ת טיביוקאפ הינןלו אתרכומע כיע קבנאם גם כך פילת�מובנו

 �פיסכ דוחגה של צלהו

ת אולהרשאם תבהת עומבוצת ואקסע כיטיח להבת מיועדהפה קימתקרובתרכמעת מקיימטוריון קרהדיקוח פיבלה הנהה

י כד צעדיםת טקנוטוריון קדירהקוח פיבלה הנההסף� בנומנים� מהיאיים החשבונמים והרישוגנים� מוסים הנכלה� הנהה

ת� מיפניקרה בלי הנוע ביצת רבווע� לביצ )

ליום פי סכ דיווחעל סיה פנהקרן  שלת מיפניהקרה הבת טיביוקאפת אריכה העטוריון קדירהוח קפיבתהלמנהברה החת הלהנ

 (אמינה מלהנההה�זורכה העעל ססתבבה)�

monitor (טרים מנוטיביים קאפת קשורתדע והמישערוצי הטיח להב

Committee of Sponsoring שלתמיפניהקרההבמודלבעוקבשנטריוניםקריעלססתבבה �����
	 ברמבדצ ��
	

��
	 ליום כי ) believes COSO)
	Organizations of the Treadway Commission 

ת�טיביקאפהינה פי סכ דיווחעל סיה פנרן הקת של מיניהפקרה הב � ����
 בר מבדצ

כהןניר  �טוריוןקדירר הו"י 

נרי ליידדוד �"למנכ 

לגב רם �כספים"ל מנכס 

����
	 סמרב ��
 �הדוחאישור ריך את 
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§£ª££ª¬ ©¥�´ 

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� §£²±�¨� ©��³¡� £��² ¡�� 

� ������������������������������������� �£«ª® ´®�± ´£�£´¬ ¦³ ´�£ª¨� £¦¬�� §£´£¨¬¦ §£²±�¨� ©��³¡� £��² ¡�� 

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������§£ª �¨ 

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ́ ��°��� ´�«ª¥� ´�¡�� 

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �£«ª®� ©²±� �¬�ª´ ´�¡�� 

� �ור יאב�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �י ללכ		

� �ור יאב�
�ת יאנובחשות יניומדוח וידי ללכ	 ��������������������������������������������������������������������������������������������
	

� �ור יאב�

���������������������������������������������������������������������������������������������������ת ויובייתחהוסים כנוקת לח		

� �ור יאב�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������ם ינומזמיווושנים מומז		

� �ור יאב�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ה ובחות ריתובים ייח		

� �ור יאב�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������יר שיי תלממשע ויס		

� �ור יאב�
��ם יירסחם נישאך ערות ריי	���������������������������������������������������������������������������������������������������
	

� �ור יאב�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������רים יחסערך ת וירינ		

� �ור יאב�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ות ואולהות ונופקד		

� �ור יאב��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ת ופוטשות יויביתחה		

� �ור יאב��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������י ידעתי לתשממע ויס		

� �ור יאב��

) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ים פסדה
(ות נסכה		

� �ור יאב��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ל ויהנידמ		

ור יאב

ור יאב

� ���
	

� ���
	


�������������������������������������������������������������������������������������ם ירוקשדים צדעם ות אעסקוות רית	

 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������ן הקרי סנכעל אה ותש


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ת וינהמהון  ����ור יאב	

� �ור יאב��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������סה נהכהעל סים מ		

� �ור יאב��

�����������������������������������������������������������������������������������������ת ויוהתקשרוות יולתות יויביתחה		

� �ור יאב��

������������������������������������������������������������������������������������������������ח ווידהעד ומחר לאים עוריא		
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KPMGם וינלימהל גדמ 

609אר ודתא  ,
17ה עבארהבורח	

6100601יב אבל ת	

03 684 8000 

 §£²±�¨� ©��³¡� £��² ¡��
	
�²�¡ �£´¬¦ £�£ ¦¬ ´¦��ª¨� �£«ª® ´®�± ´£�£´¬ ¦³ ´�£ª¨� £¦¬�¦� §£´£¨¬¦
	

)"´¦�ª¨� �²�¡�" �©¦�¦* ¨"¬� �£«ª® ´�ª²± ¦��£ª¦
	

י ידעל ת הלמנוה	
)ן"קר"ה	
�לן לה(יה ספנת ופקתתידיעשל  המצורפיםאזנים מהתאקרנו יב
 �ו ����ר מבבדצ	
��מים לית) הלמנהברה הח	
�לן לה(מע"בסיה פנת קרנוול לניהברה חתיד לע
ם מהשנית אח לכלקרן בעה תנוהעל ת הדוחות אות אוהוצוהת סוההכנות דוחת או ����
של לה הנהוהן טוריוקדירהתאחריוב הינםלה אפיים סכתדוחוריכים� אתםתאובמו תייסשה


.תנוקורביעל ס סתבבהלה אםפייסכתדוחועל עה דתלחווא יתנו האחריות� הלמנרה ההחב 

ת נוקתבעו קבשנקנים תתרבו� לאלבישרקובלים מתקורביקני תלאם תבהו תנקורבית ארכנו ע
ותנאמדרש נלה� אקנים תפיעל  ���ג"שלתה חשבון)�אה רו שלתו ולפערך (ד חשבוןאי רו���

פיים סהכת בדוחון אישביטחון  שלה בירסמידה ג להשיה טרמבעה ולבצת קורהבית אתכנן ל
ע ידמובמים סכובתמכותוהתאיורלשתמיגמדקה בדית ללכות רקובית� תימהות עיטמוה גהצ
ים מדנאוה ושלמו שיושת אושבונהחלי כל שלינה בחגם ת ללכות קורביפיים� סהכת בדוחוש
ת תוואנתרכהעוכן ת הלמנהברה הח שללה הנהוהטוריון קדירה ידיעל נעשו שתיים עוממשה


.תנודעת לחוות ואנס סיבת קמספתנו קורשביבורים סאנו לותה� לבכפיים סהכת בדוחוגה הצה 

בה מצת את� תיומהוהת הבחינומכל 	
�תאונפן אובמשקפים "ל הנפיים סהכת וחוהדתנו� לדע
����בר מדצב ��ם מילירן קה שלפי סהכ
ן קרבהועתנהתאויה תלועופתאותוצת או �����ו	
אם תבהלים� קובמתאוחשבונלי לכלם אתבהריכים אתתם אובומתייסשהמהשנים ת אחלכל 
ק לחואם תבהסכון� וחטוח ביהון� הקשועל ממונה ה ידיעל עו קבשנוי ילגוה הדיווחת אולהור
ו חמכוקנו תשהות קנותוה	
� ����"ה סתשהל)� מגת פוקוסיים(פיננתים שירועל קוח פיה
���תשכ"ד מל)� הגתפוקוול יהר ונאישוללים לכסה (כנס המתקנותאם לתובה��
	

אור יבבמור אלבהלת מתשות אפנים מאנו ל� נ"התנו דעת חוות אגסייללימב
קרן� של הארי טוקאה

�
עון הגרבר בד 'י

י� כספ דיווחעל ת מיפניקרה ב שלת קורביר דבבארה"ב ב	
�PCAOB הקני תלאם תבהגם� קרנו בי
ן רקה שלפי סכ דיווחעל ת מיפניהקרה הבת אל� אבישר חשבוןאי רות לשכ ידיעל אומצו שפי כ

����בר מבדצ ��ליום 
ת מיפניה קרב שלת משולבהתסגרמבעוקבשנם טריוניקריעל ססתבבה�

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway ידיעלמה סשפור

COSO) Commission ( מיום לנו שח והדו��
ל עתגסוימתי בלת דעת חוול כל ����ס מרב	
 �קרןשל הפי סכ דיווחעל ת מיפנירה הקהבת טיביוקאפ

ין קייחמך וס
ון בשחי אור

��

����ס רמב		

ת ודגואמהת ויאמצעת ומריפל ש KPMGת שרבה רבחות ילארשית ופתוש ,ןיקייחך מוס

KPMG International Cooperativeב  ("KPMG International") -תיריצוושת ושי.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

     

   

     

            

        

           

          
 

              
         

         
       

           
        

        
 

      
        

          
       

          
        

          
  
 

        
        

      
       

          
           

            
       
      

     
      
        
           
           

 

 
          

       
         
 

 
        
           

   
 

           
            

         
  

 
 

 
  
 
   

ן יקייחסומך 

KPMGם וינלימהל גדמ 

609אר ודתא  ,
17ה עבארהבורח	

6100601יב אבל ת	

03 684 8000 

´��²��¦ §�´�� �£«ª® ´®�± ´£�£´¬ ¦³ ´�£ª¨� £¦¬�� §£´£¨¬¦ §£²±�¨� ©��³¡� £��² ¡�� 

£®«¥ ¡��£� ¦¬ ´£¨£ª® �²±� ²��� ©�¥«£¡� ¡�¢£� �©��� ±�³ ¦¬ �ª�¨¨� 

ר בצמדב ��ם יול )רן"קה"ן הלל(יה נספפת קוית תידעשל י כספח וודיעל ת מיניהפה הבקרת אורניקב
����� �הידי על ה מורסשפית מניפ בקרהשל שולבת המרת גמסבנקבעו שם ניוטריקריעל ס תבסבה 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )ן הלל"COSO"�( 
ם יאאחר )לת"מנהההחברה "להלן (מע"בסיה פנות רנקהול ניל חברהתיד לעשל ה הלוההנון ריטוקדירה
ת יימנפרה בקשל ת יוטיבקהאפאת ם כתהערולןהקרשל כספי ווח דיעל ת ביטיקאפת מייפנבקרה ם יולק
 �רףצוהמי כספח וודיעל ת יימנפרה בקר דבבההלוההנן יוטורקדירהחבדות ללהנכ �כספיח ווידעל 
 �נותקורביעל סס בהתבן קרהשלפי כסחוודיעל תמייפנרה קבעלהת דעווחא ליו הנותאחרי

 �Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) הניתקלםתאהבנוורתיקבאת נו ערכ
 �שראלביןחשבואי רולשכת ידי על וצומשאפי כ�כספיווח ידעלית ימפנקרה בשלרת קויבדבר בה"ב באר
ם אוןיטחבשלה בירסידה מגהשילהמטרבהולבצעורת יקבהאת ן תכנלנותאימשנדרה אלם ניתקפי �על
ה לכלנו רתקובי �קרןהשל  כספיוח יודעל ית טיבאפקית מניפבקרה  �ותתיוהמהות נבחיה מכל �ימהקו
נה בחיוכן  �יתותמהשה חולת ימיקשון כסיהרכת הע �כספיווח דיעל ית מניפבקרה לגבי  הבנהשגת ה
לה כלנו תקורבי�שהוערךון סיכהעלסתבסבהתמייפנהבקרשל פעול התווןתכנהות יביקטפאשלערכה וה
יס בסקת פמסנורתקוישבםוריבסנוא�ותבסינלםתאבהםיצחוכננושבחשלהכאםאחרים נהליצוע ביםג
 �נודעתת וולחות נא

י בגלןחויטבשל ה בירסהידמקלספד ועמיהךיהלתנה היה סינפןקרל שיכספוח יודלעית ימפנה בקר
ות אונשבחילללכם תאהבתיונצויחתרומטלםייפכסת ודוחשל ה נהכהויכספח ווידלשות מנמהיה
 �ןכווחסוח יטב�וןההק שול עונה מהמידי על ו נקבעשיהגילווווח יהדת אוהורלםתאבה �םליקובמ
ו כוחמוקנותהשות קנוהת �����"ה תשסה )�גמלת קופו(םיינסינפםיותשירל עחקופיהקלחום תאבה
וח יודעל ת מיניפבקרה  �����שכ"ד תה )�גמלת קופול יהוונר לאישום יל(כלנסה הכס מות קנתלםתאובה
(שראםונהלית יוינדמםותאתאתללכושה חדה סיפנן קרשל י כספ � �רשאתמורשול הונילםסיחייתמ)�
ם אתצוהתרבו(לן קרהינכסשל ות רהעבוהת אוסקהעת אתאונןבאופוקויבמדות שקפמ�בירסטירובפ
ת וחדות כנהרשלאפי כדש נדרכות משנרת אוסקשעון יטחבלשבירה סהמידם קימספ ))� (�ותה שמר
ה ונמהמי ידעל ו שנקבעוי להגיוווח יהדת אוהורלםתאהב�םקובלימתאונחשבולכללי ם תאבהם ייכספ
 �����"ה התשס )�גמלות ם (קופיינסנים פתיול שירקוח עיהפק תאם לחוהב�וןחסכווח יטב�וןהק העל שו
"ד שכהת )�גמלות קופניהול ואישור לם(כללינסה הכמס ות קנלתם אהתובחו מכונו תקשהות נוקוהת
��ל שלההנהוהןיוטורירקהדתאושהרלםתאבהקרםעשינןקרהשלםפיכסתצאוהום פיכסתקבלוש ��

ש ומה� שישכירשל ד במועוי גילו אהמניעלגבי ן חוטיבשל ה בירסמידה ם יפקמס )�(� ו�לתמנהההחברה 
ל עתתיהומהפעשהםלהות הילהולכיש�קרןהינכסשל ם מורשיתי בל )ותשמרה צאוהתבו(לרעברה האו 
 �םייכספת הוהדוח

ו כמ �יתמוטעגה צהות גללואעלמנולא שויה שעפי כסח וודיעל ית ימנפהבקר �ותנמובהתיה גבלומשל ב
ת רושבקן כוסילהשופחישהכלית נוכחות ביטיפקאתערכהיס בסעל ד תיעהלגבי ת נוסקמתסקה�כן
נה שתתםנהליהואות ניימדהשל ם וקיהתמידשאו ות סיבנבםיינושילל גבות ימאמתתי לבלה כנוהפת
 �עהלר

ל שפיכסחווידעלתביטיקאפית ימפנהבקר �ותיותההמת נוחיהב מכל �ימהיקתהלמנההחברה�נולדעת
ת מייפנה בקרשל ת שולבהמת גרמסבונקבעשםנייוריטרקלעסתבסהב �����ר צמבבד ��ם יולןהקר
 �COSOדי יעל ה סמשפור

צמבר בד ��ם מיליקרן השל ם ייכספהות חדוהתא�ראלשבים ליקובמתקורביני קלתם תאבה �םגנו ריקב
����לל כ�����מרס ב ��ם יומ �נושלוח והדם יכירתאם ותאבוימתישהסם נישהמאחת לכל ו �����ו 
אור יבבור אמל לבמת שותית ניהפוכן ם ייכספות דוחם תאועל סויגת מתיבלעת דות חו

 �רןהקשל י וארקטאן הגרעור הבדבם ייהכספ

ן ייקיך חומס
ן חשבוי ואר

ותוחלד'י�

 ����ס במר ��

ת ודגואמהת ויאמצעת ומריפל ש KPMGת שרבה רבחות ילארשית ופתוש ,ןיקייחך מוס

KPMG International Cooperativeב  ("KPMG International") -תיריצוושת ושי. 



  

 
 

   

     
    
    

     
         
       

        
        

    
        

        
       

       
       

      
         

    
     

      
      
       

 
     

     
      

      
    

        

    
        
       

 
     

      
   

       
         

 
     

  
     

  
     

      
      
 

    
 
 
 
 
 

         
          

  
 
  

   
 

  
 

�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 

���� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� 

§£ª �¨ 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� ²��� 

¢�³ ³�¥² 

������ ������ � מנים מזומנים ושווי מזו

����� ����� �  חובהת תרום ויחייבי
����� ����� � ת הנוכחיגין השנה ב ישירתי ממשלוע סי

������ ������ ¢�³ ³�¥² ¥"�« 
´�¬±³� 

������� ������� � סחירים אינם שרך ת עניירו

������� ������� � סחירים רך ת עניירו

������� ������� � ת אולוות והקדונופ

��������� ��������� ´�¬±³� ¥"�« 

��������� ��������� � §£«¥ª ¥"�« 

�� ´�£�²³±´�� ´�£�¦´ ´�£��££¡´� 

������ ������ �� 
 )�ג'(�

´�®¢�³ ´�£��££¡´� 
´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� 

��²�°ª³ ´�£�¥ 
������� ������ם סיונריפנל �
ם ליעיטחים פמבול ��������� �������
ם יילפעא טחים למבול ������� �������

��������� ��������� 
��£´¬� �²�°££³ ´�£�¥ 

ת אוהוצגין ובתיד בעקרן בקבל תלהפויים הצולים מגמי דגין בת תחייבויוה
ל ניהו

�בניכוי 
תיד בעקרן בקבל תלהפויים צמולים הגמי ד נוכחי שלרך ע

פויה רן צקשהג "ערד" סומת מיועדו"ח גאת עואמצבסוד סבשל ה נוכחירך ע
ן אזמך האריתאחר כוש ללר

������� ������� 

(�������) (�������) 

(������) (������) �� 
(�����) ����� �£´¬� �²�°££³ ´�£�¥  ¦¥ ¤« 

��������� ��������� 

�²£³£ £´¦³¨¨ ¬�£« 

 הישירתי ממשלסיוע המי הלותשמת פויוהצת תידיות עסוהכנ נוכחי שלרך ע
(�������) (�������) �� קרן ל

(�������) (�������) ביטחון ת כריגין בתידי תי עממשלוע סי

��������� ��������� 

(������) (�������) ארי טוקאעון גר

´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� ¥"�« ��������� ��������� 

�� 
��������� ��������� 

ת מניוהון 

 �פייםסהכת מהדוחורד נפתי בלק חל מהווים המצורפיםאורים יהב

����
 סמרב ��
	
לרם גב דנרליידודי  כהןניר  פיים סהכת ר הדוחואישוריך את

ספים שלכ"ל מנכס של"ל מנכ טוריון של קדירר הו"י
תהלמנרה ההחב תהלמנרה ההחב ת הלמנרה ההחב
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�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
´��°��� ´�«ª¥� ´�¡�� 

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� ²��� 

)§£�«®�* ´�«ª¥� 

��� (���)
	

������ ������
	
(������) ������
	
(�����) ������
	

א ��מנים מזוושווי מנים מזומ

ב ���תעוקמהש
סחירים אינם שרך ת עבניירו
סחירים רך ת עבניירו

ת אולוות והקדונובפ

(�����) �������
	

(�����) ������� ´�¬±³�¨ ´�«ª¥� ¥"�« 

����� ����� �
  ישירתי ממשלוע סי

��� ������� ´�«ª¥� ¥"�« 

´��°�� 

����� ����� �� ול מי ניהד

��� ��� ת אחרוות לומע
��� ��� �� סים מ

����� ����� ´��°�� ¥"�« 

(�����) ������� �£«ª®� ©²±� �¬�ª´� ¡��¦ ²�¬�¨ �¢ª �)´��°��* ´�«ª¥� ��¬ 

 �פייםסהכת מהדוחורד נפתי בלק חל מהווים המצורפיםים אורביה
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�בורעבדים עומוקים סיממעולים מגמי ד 

������סוד ית סייפנ ������ 

ה יפקמסיה פנ ����� �����

(���ת אוהוצות סוהכנמדוח בר ועמטו נת) אוהוצת (סוהכנדף עו ������� (��

������ �������
	 ©²±¦ ´®«�´� ¥"�« 
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������ ������
	

����� �����
	

ם אריוש נכים �סיונריםפנל

ו רשתים שפמילעזרים הח

������ ������ §£´£¨¬¦ §£¨�¦³´� ¥"�« 

��������� ��������� �ª³� �«¦ ©²±� ´²´£ 

 �פייםסהכת מהדוחורד נפתי בלק חל מהווים המצורפיםים אורביה
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´�²��� �� 

�
 להאפיים סכת בדוחו

�
 סיהפנת ופקתידיעת �ת תידיאו עקרן ה

 �מע"בסיה פנת קרנוול לניהברה ד חתילע �ה בראו החת הלמנרה ההחב

���בר� מדצ ��ום לי עדקרן טרפו להצשתים מיע�קים תיותים מיע��
	

�����
 ס מר –אר קופה ינותבקרן טרפו להצשתים מיע � הבינייםת ופקתתי מיע

י ל(כל )גמלת פוקו(סיים פיננתים שירועל קוח פיהתקנותבתם דרגכה �ן יענילי ובעקשורים דדים צ
ס קקודוב �����ע"ב שתהסדיים)�ומופיםגעלחליםהעה קהש
 �עהקסי השנכול ניה ��קפרציה לגוהר

סכון� טוח וחבי �ההוןק שות רשו �ההון ק שות רשו

 �סכוןוחטוח בי �ההוןק שועל ממונה ה �ממונה ה

 �שכ"דתהל)� מגתפוקוול לניהוישור אלללים (כסה הכנס מתקנות
����� 

 �סה הכנס מתקנות

תכזימרה הלשכהתמסמפרשפיכרכןלצמחיריםהדד מ�מדד 
 �קהטיסטיטסל

�����"ה סתשהל)� מגתפוקו(סיים ננפיתים שירועל קוח פיהקחו �ח קופיק החו
 �מכוחוקנו תת שהוקנותוה

אה רתהלמנהברה לחטח מב רישיוןת קענהעניין ליה� ספנהבענף טוח בביק סולערישיון ת הלמנהברה לח��

 �לןלה 'זסעיף 

ל עקבעים נהסיפנהמי לותשה)� קנ(זיסוד יהסיפנופה קימסיה פנ �תסיוניונפתתוכניותי שלה עימפקרן ה

קרן� הןקנותבטמפורכ הכלת� פורצימי סכהפי �לע וכןגינן בתקדוהפוהקרן בתברוהחת ופקתסוד י

קרן� הקנון תפי �עלים אזכריו האית ולשאוכהזיל געו ליגבהת מילעת מולמשסיה פנה

�אריטוקאאיזון ההגנון מנת אט מפרקרן של התקנונה  

בר נצ בהנה בשבר� טהמצארי טוקאהעון הגראו דף עוהרשם נ ובוארי טוקאאזן מקרן לרך נע שנהמידי 

 �תאריטוקאתודה כעתו אוו אירארי טוקאדף עו

ת זכויויל גדלהקרן התאירשקרן� ה שלת יותחייבוהה כלסך מ %�על ת אריטוקאהתודה בעתרה היתה על

לכסך מ %�עלתהעלשתרההיגיןבעקבתשקהלולחאםתבהרים איושסיונריםפנבוטחים� מל

קרן� ת התחייבויוה

לגבי גם מונה מה שלאישורו באו� קרן הת תחייבויוה כלסך מ %�על לה עוהארי טוקאעון גר נוצר בהבשנה 

 �מהלך ברן קת התחייבויוכל הסך מ %�על לה עוכום הסבארי טוקאעון גרוצר כשנאו %��ממוך נשיעור 

ן וגרעתר ונומידה ובון גרעהגובה ל עדכום סקרן הסי לנכת אריטוקאההתודהעמבר ועיתפורצונים ש

 )��י�אור ביגם אה (רעון הגרת תריגובה באירים ושסיונרים פנבוטחים� מת הזכויותו פחיו

�� 
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�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

)¤³¨�* £¦¦¥ � �� ²��£� 

��ס מרבחודש �ת פוטרהצעל רסואיובהם ק משבסיה פנהדרי סבה שינוייםעל ראל ישתממשלטה ליהח �
��בר מטספבחודש  �מועדתו אובתמוקיי שהיוסיה פנהתקרנול חדשיםתים מיע�ר האוצת נחיוהמו סורפ �
 �יום מחל הלנה תחון ה כיקבע ונ החדשים�דרים סההת עלהפלתחדשוסיה פנת קרנות מקהתדירוסמה
��ארבינו� �זהמועד מחל דשים התים חמיעקבל מלעה מנווגורה סקרן נה רן היקה �ינודהי��

�הבינייםת ופקתתי מיבענין ע דיןק ספ 

��בר מבדצ ��ביום ��ן דיק ספץ) ג"(בק לצדוה הגבט המשפת ביכתו בשבליון עהטהמשפת בבין תני 
אוצר� ד המשרבסכון טוח וחביההון ק שול עממונה ר וההאוצ שרל� אישרת ממשלנגד כגשו ת שהותירובע

�� שלאשונים הר החודשיםת ושבשלסיה פנהת קרנולפו טרהצשתים מיעי כקובע  הדיןק ספ� �ןהלל(�
ר אלהשורשו ית� חדשוסיה פנת קרנולתייכו יש כיעו קבההון ק שו אגףת ואהוראשר ו הביניים)ת ופקת
עה שליהם עלו שחאים תנבת) קותיהוות קרנוה (דהיינופו טרהצליהן אסיה פנהתקרנובתים מיכע
תורשה א לקה תיהוקרן ה אולםתיקה� הוקרן בלו ליכלה אתים מיע שלולים מגהמי דקרן� לפו טרהצש
 שלת ריבית אוהנושן" מירו"גסומ(תישנו חובת אגרו הבינייםת ופקתבפו טרהצשתים מיעבור ערכוש ל
 )�לשנה����%ת של ריבית וארד" הנוש"עג סומת (חדשו חובת אגרוק רא אללשנה) ����%

כסיה� סיה ונפנרן הקסיה לבין ונכת הלמנרה החבבין האה מלרדה הפת מקיי

 �"הסתשל)� מגתפווק(סיים פיננתים שירול עקוח פיהקחות קקיחתמסגרבקוח פיהקחות קקיחתמסגרב
ך פולהוגיד אתתלהיוול לחדת גידיאתגמל ת ופקעל פיה לאה הורעה קבנל)מגהתפוקוק חו�ןהל(ל ����

ה ברהחלה פעת� גידיאתפה קוה תהיית תידישעמכיוון  �����י אמב�ום מיר אוחיאלתמנואנלחשבון 
 �ברהדי החיעל הל ת שינומנואנלחשבון ת תידיעתה של להפיכ

ה טחלהכך תוך ובקרן השל תקנונה קון תיעל טה חלהתברוהחרשם רשם מבמה נרש ����בר מנובבחודש 

�� 

�� 

��
	

�
	

�¡
	
ם עציוהי שלת דעת חוופי על  �חלטה)הה�ןהלל("מ" בעת הלמנברה חזון "חלקרן השל מה שישינועל 

תו אולנכון כך� פיללה� טבהינה כן �עלודין כאשללה קבתנמורה אהטה לההח החברה� שלטיים המשפ
קף תובהיה שתקנונה וע"מ" בסיה פנת ופקתתידי"עהיה ת ברוהחרשם פי על קרן ה שלהנכון מה שמועד ה
�����ברמבדצכדין אושר שקנון תההיה  זהמועד ב

ן ביחה� תיפתמרצהברה החשה גיה ����ר מבטבספ �� ביוםת� ברוהחרשם לענו נאשלת ניופתקבובע
ו דינק ספבל קתה ����אר ברובפ � ביוםן� קרה שלה מש''שינויעל  'טהחלה'הת קיוחואי א בנושתר� הי
ת לוטב הינןת מורואהתטוחלהה כיט המשפת בי ידיעל  הוצהרתו מסגרובכז מרחוזי מהטהמשפת בישל 
ה קשבתברוהחרשם לשה גיהברה החמ� ע"בסיה פנתופקתתידיעאהוקרן ה שלמה ש וכיף קתו כלתסרווח
ת� ברורשם החרשם מבקון תיבוצע הכך למשך בה הדין�ק סלפאם תבהת ברורשם החמב הרישוםקון תיל

 �סףבנולחברה� ת תידיע שלת מנואבנול יההנת ברהעלממונה האישור ל קבתה ����אר בינו ��ביום 
ת ברהעלמונה מהאישור אור ל לחברה�טח מב רישיוןק ענווהת תידיע שלטח מבה רישיוןבוטל  זות מסגרב

 �תברורשם החרשם מבמ"בעסיה פנת ופקתתידיברה עהחקה פורל� ילעט מפורכול הניה

ה סיפנהתתכניתר� הי ביו �פיול ����יל אפרקנון תדכון עתמסגרבקיף מינוי שרכה עתהלמנהברה הח�¢
קרן בטחים מבוהתשזכויוכך  )תהחדשוסיה פנהתקרנולמה בדו(אה תשוג סומקרן ת קרונועעל ס סתבו
 �סףבנו �מוראכקנון תהדכון עוע ביצטרם בתבורוהצתיהם זכויואת ת פוקמשאשר ת בורוצתתרולימרו הו

�יללע ט מפורכתהלמנהברה לחול הניהת ברהעאת טוי בילידי א מביהפןאובקנון תהדכן עו
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´�ª ��¨ �£«ª® ´�ª²±¦ £²��¢±� ©�¬²£�� ©�¡¢£� ´£²¥ �§£´£¨¬ ´�£�¥  �£ 

תים שירועל קוח פיהקחות צעהתאתלישישו שנייהאה קריבתסהכנת אלימאישרה 	
����אר בינו ��ביום 
סיכוני פני מגנה הלשם ביטחון ת כרית מדעהעניין ל	
�����ז ע"שתה )�
��'סמקון תי(ביטוח) (סיים פיננ

��)�קון תי
�לןלהת (ריבית הרידי	

סוי לכיינה מדהשל ת תחייבו(הן" טחובית כרי"תןתינ כיע� ברנת ועדת צולמהתקבובעע� קוב	
��קון תי
מוך � הנ
%����או ם� ליקשרד אלימי	
�����קרה של תד לדר� עסשבהת קותיהווסיה פנת הקרנולת) עונוגיר

ת ריביהורי יעבשרידה ילתחואם יותיהם� זכובהיעגפפני מתקרנוהיתמיעעל נה גהרך לצות אז�מבניהם
ע סיולסף נובביטחון התכרילתאיוזכ יהיודר סשבהת קרנוהתים� מילעת קרנוהתחייבותהתמחושבפיה ל
וע סיהדרסהבלונכלא שלת קרנוסף� בנו �
����ת בשנלהן תן שני שקליםרד אלימי	
��� כ שלסך בתיממשלה
אי תנבקרן)� בלוי ת( הכלסך  שקליםרד אלימי	
���� כ עד שלגובה בביטחון ת יכרקבל ולבחור ללו יוכ �����מ

ושעשפי כ�%���� גובה בתים מילעמים לושתהתאתו פחיויקרן הפי סכתקבללתאוזכהיל גתאלו יעש
דר� סבהת לות הנכלקרנוה

ק� ות החצעבהת עוקבות הדרישובכל המוד לעת מנעל לה פעקרן ה

ן ביביטחון התכריגין בקבל תלהפוי צהוע סיהתארה החבקה ילח	
��קון יתתאברה החת להבנאם תבה
ר אחלקרהיה תןטחוהבית כריול ניצת ילתחשפןאוב בינייםת ופקתתימיערדו לביןקים תיותים מיעדור 
ל עמוסיפורר אשת הנחיוו אתבהרולהאם תבהתיד בעתתנולהשעשויה זו קה לוחלו� אזן קרהסינכשכל 

� ����� כ שלגובה בבטחון ת כריס נכקרן המה רשאזן מהמועד לנכון ונה� ממהאו �וההון ק שות רשוידי 	

�קדתאש"ח שןליומי	
������ כך של סתמעול"ח שןליומי	


�����כ  שלסך מקרן ה שלארי טוקאהעון גירהלה ע הדוחת ופקתב	
����כ  שלעון גירווה מהה"ח ש%�
כ שלן עוגיר	
����ת (בשנ	

 כ שלסך ל"ח שליון מי
�(����%� 

�����
� 
ארי טוקאהעון גירהעור בשיול הגיד

ן ליומי

ה פעהשיכוי בנת ריביוהרטוקבוות ללקמשוה רידמיקרו עיב נובעאזן מהמועד ל עדת מקוד שנהתום מ
 �יהפוהצאה תשומהוהה גבעל הפובאה תשושל הת קזזמה

 הבהרהת קותיהווסיה פנהתקרנולי מנהלהתנניתה מסגרב�
����ס מרל	
�מיום ממונה התבהרלהאם תבה
דרש נתקנון� בקבע שנעור השיעל לה עוהןעוגירא הילה שתי השנארי טוקאהאזן מהתאשתוצקרן כי 
יזון א לשםקרן הת תחייבויובהדרש הנ השינוי ושיעורה מידבק רארי טוקאהאיזון הגנון מנת איל עהפל
ארי� טוקאאיזון גנון מנת עלהפרן לקקנון התבוע קבר העועל השילה עוקרן� ה

-כהינו טחון הבית כריול ניצאחר לת דרשהנתה פחהה שיעוראזן מהליום י ארטוקאה לחישובאם תבה
���%
תקנון� ת על פי הזכויות תפחך הצרימר העומהשימוך נאשר 	

ת אולהוראם תובוח קפיהקלחואם תבה �םליקובמתאוחשבונלי לכלאם תבהרוכים כספיים עהתהדוחו
 �ציהולגהרס קקודשבבור לצי וחשבון דיןק בפרממונה די היעל עו קבשנוי והדיווח ילגה
ת בדוחות גוהמוצת פוקותה לכלת קביובען קרה ידיעל מה יושלן להת טמפורהתאיהחשבונת מדיניוה

 �להאפיים סכ


�����ס מרב ��ביום ת הלמנרה ההחבטוריון קדיר ידיעל סום רו לפראושפיים סהכת הדוחו	

§££®«¥� ´�¡��� ´¥£²¬� §£ª�¨��� ³�¨£³ �� 

ת אוחשבונלי לכלאם תובהההון ק שות רשוידי �עלעו קבשנללים לכאם תהבפיים� סהכת הדוחות ריכבע

ם סינכ שלים מדווחהים תונהנעל יעים המשפת רכוהעובמדנים אובמש תהשלה לנהההדרשה נלים� קובמ

פיים סהכת וחבדולוי גילהם תן שנית לויותת תחייבויווהתנים מוסים נכבר בדתונים הנעל ות� תחייבויווה

 �להאמדנים אומתת שונולהיות עשויועל פובתואהתוצת הדוח� ופקתבתאוהוצותסוהכנתוני נעל וכן 

´£�ª��³¡ ´�£ª£�¨� ¡��£� £¦¦¥ � �� ²��£� 

´��ª��³¡ £¦¦¥ �� 
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�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
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)¤³¨�* ´£�ª��³¡ ´�£ª£�¨� ¡��£� £¦¦¥ � �� ²��£� 

´�£��££¡´�� §£«¥ª ´¥²¬� «£«� �� 

§£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨ �� 
קצר מן לזת קדונויפתר� הי ביןת� לוולהכוהה גבתן לושנזית עוקהשת נחשבומנים מזוכשווי 
שים חודשה לושעל תה עלא לבהם עה קההשת בעמושם מימועד ל עדפה קותוהקים בבנקדו ופשה
 �בודבשעגבלים מואינם אשר ו

�©¨±¦�¥ �¦¦¥ª ´�¬±³� ��

�תמיועדו חובת אגרו  �
לן� לה �סעיף אה ר	
ת קונצרניו חובת אגרו
רי הון טש	
�תסחירותי בל
ת קדונופסחירים� תי בל
ת אולוווה

ארץ בסחירים רך ת עניירו

סחירים רך ת עניירו

� 

� 

� 

� 

� 

 �אזןמסה ליום הבורבלפי שווי 

ר לנייקבע שנקובע ה השערפי (לאזן מהליום סה בורב שערפי ל
ה סרבבוקיים תשנ החשבוןת בשנאחרון הסחר מה ביוםרך הע	ל ו"בח

ם יגייצהפין יחלהשערי פי ולסחר) נאהו בודר סמוק בשואו "ל בחו
אזן� מך האריתל

ל ש המהוון השווי בין כהפרשגן ההושוויה פי ל עת גמוצעה קההשת אוקסועתידיים עחוזים 
ת תריסקה� העגין בתתידיהעת יבוחיתההקיזוז בתידי העס הנכ	ם סחיריא פה לחלה

םסינכהעלתתידיוהעתתחייבויוההדףעומתהנובעת זכו
ם חוזיגין בת בטחונות� זכות תרווים איזכסעיף בת גמוצתידיים הע
 �איםזכ�םחייביסעיף גים לסוומסחירים א דיים לתיע

ה חרונאלקבל תשה הדיווחס סיבעל ת עוקההשל שגן והוי שופי לת קרנווסיכון ת הון קרנו
סיכון� הון הת רנוקלימנהמאזן מך האריתפני ל	ת סחירותי בלעה קהש

סדיים מוופים גזרי חופי לתמאתומתלועפי לרכים ועמשת אולווב� הת חואגרו
אינםש הוןטרי וש
גן שווי הופי דים למדנ

���������
������ו	����
	

מובנים מוצרים 

קבל ד לבידנדי

קבל ת לריבי

ת סחירוא ת למניו

ת פציואותבי וכתפציואו

� 

� 

� 

� 

� 


�תטטהמצברה ת החאמאזן מיום השער פי ל	

אזן� מך האריתד לעקבל תרם הטורזשהוכדנד דיבי

ר בעאשר ת סחירו חובת אגרו שלת ריביעל מדה הצ והפרשית ריבי
אזן� מך האריתד לבלו עקתרם הטלםאו��EXיום ה 

אזן� מוגן ליום השווי הת רכהעפי ל

ת זכות תרי�Black&Scholesמודל ל עס סמבוהלי כלכתחשיב פי ל
ת תרוויאים זכסעיף בת גמוצת פציואוגין בת תייחבויומהת הנובעים סחירתי בל

ת� זכו
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)¤³¨�* ´£�ª��³¡ ´�£ª£�¨� ¡��£� £¦¦¥ � �� ²��£� 

)¤³¨�* ´�£��££¡´�� §£«¥ª ´¥²¬� �� 

©���� £��³� ´¬£�±� �³¨³³ ´£�£²� £²�¬£³ �� 

ת לועבדדים מהנסחירים אינם שב חוסי נכשל וכן סחירים אינם ש חובסי נכ שלגן הוההשווי 
תי בלת קונצרניו חובת (אגרובד בלאור בירכי לצתן ניגן ההו השווילגבי מידע אשר ת� מאתומ

חושב מהגן והשווי פי לרכים ועמשם קחלת) אולוווהת קדונופסחירים� תי בל הוןטרי שת� סחירו
ברה הח ידיעל קבעים נלהיוון ת ריביה שיעוריאשר �כמנים מזומי זריתעל ס סמבוהמודל פי ל
קם חלות)טטהמצברה הח
�ןהל(ליםהשונסיכוןהגי רולדיסחביתריביוטטוצית קמספה
ס סתבמת טטהמצברה הח שלמודל ה	
�תטטהמצברה הח ידיעל  שעריםטי טוציפי על רכים ועמש
קום של מית היעקבו החובסי נכ שללפדיון אה תשואם לתבהירונים לעשסחיר ק הת השוקלוחעל 
ימחירמתזרגהנון סיכהתמייפרלאםתבהתאוז עשירוניםתםאובסחיראהלס הנכ
על ים קבענלהיוון משו ששית ריביה ושיעורימחירים הטי טוציסחיר� א הלק בשות קונפ�התאוקסע
ך שערולסדיים מוופים גלת ריבי ושערימחירים טי טוצית קמספהברה חגן� הומרווח ת ברחידי 
סחירים� א ב לסי חונכ

ת� וועדמי חובת אגרורוך לשעוע ביצת אוהורדכון עגןהומרווח ת ברחמה ספר	
����בר מדצבחודש 
ת מייפר חישובא ללוסיכון סר חתיריבקום עססיבעל ת רכוועמש החובת אגרודכון לעאם תבה
לשווים אי החשבונאזן מבסים הנכ שווי בין פער שלמו קיווע מנלת מנעל צע בודכון העסוד� סב
ארי� טוקאזן האמב

��¨°��� ©£®£¦¡� £²¬³ �� 

גיםהיציפין יחלה שעריפי ללו נכללו� מודים הצאו ץ� חוטבע מבת תחייבויווהסים נכ א� 
 �אזןמהריך אתקפים לתאל והיו ישרק בנ ידיעל מו סשפור

ךאריתפני לאחרונה לסם שפורדד מהפי ללו נכלדד מלמודים הצת תחייבויווהסים נכ ב� 

�אזןמה	

�ארה"ב הדולרשל ין יפחלר הובשערכן לצמחירים ד המדבשינוי על טים פרלן להג�  

´ª³� £�ª£³� ²�¬£³ 

���� ���� 

% 

���� ���� 

(����) ���� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� 

)����* 

)����* 

דד מלפי הכן (רלצמחירים ד המדר שינוי עושי
 )ד הדיווחועמבוע היד

 )"ח(בשארה"ב של  הדולרפין של ליר חשע

´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� �� 

ות מקייהקרן הת תחייבויוה של הנוכחירך העמדן אות את אטמבת סיוניפנהת תחייבוהה ��
ת רבולסיונרים� פנולים ילפעא לטחים מבולם�ליעיפטחים ומבלתיד בעבר הצלתיופוהצו
ח ג"אתעואמצבסוד סבהתיד� בעקבל תלהיים פוהצולים מגימדבניכוי וול ניהמי דגין ב

ת פויוהצת תידיועתסווהכנאזן מהריך אתאחר לרכוש לפויה צקרן שהרד עגסומתמיועדו
ד דומר קרן האר טוקאידי על  שחושבהפי כקרן� להישיר תי ממשלהוע סיהמי לותשמ

�איירמגלאנ	

��
�ההוןק שו אגףסם מפרשארי טוקאהדיווח הת אוהורפי �לשה ענעת תחייבויוב ההחישו	 

ם ארייטוקאהאזנים מהעל ה חלאשר  חדשהת הנחות רכמעעה קבנלה אתאוהורת מסגרב
��בר מבדצ	
��ם מיוחל ה��
ת מאתהיים� החת חלתובים יפורשתמשקפת הנחוהתרכמע �	
ת לוחובמרני שמינון בזיבה עשיעורי ילוב ושסיה פנהת נוקרתוני לנפיים דמוגרתונים נ

ת ברח ידיעל סם מפורהתריביהקום בעול הכלת ריבישיעור פי 
�לערך נעהחישוב עה� הגרי
ת� מיועדו חובת אגרועל 	
%����%���אה של תשועל ס סתבובהן" גמרווח הו"
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�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

)¤³¨�* ´£�ª��³¡ ´�£ª£�¨� ¡��£� £¦¦¥ � �� ²��£� 

)¤³¨�* ´�£��££¡´�� §£«¥ª ´¥²¬� �� 

)¤³¨�* ´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� �� 

)¤³¨�* �� 

 �סיהפנהתקרנוקנוני תדכון עלתאוהורההון ק שו אגףסם פר �	
����יל אפרב	
��ריך אתב
ת מנולת סומתייחת אוההורמותה� תה בשיעורת תידיהערידה הית הנחת א ליישםכדי 
מיום ל החתים מילעקנו שיוסיה פנה

קרן� קנון התבשינויים 
�
רכו נעל� נ"התאולהוראם תבה	
�����ר מבבנוב	

ום מיחל האריים טוקאהת הדוחו
 �"לת הנאואם להורתבה

��
ן כמעודארי טוקאססיבפי �לערכו נע �����ר מבבדצ	

ת אולרש יארי� טוקאההדוח על ם סיסמבופיים סהכת בדוחות סיוניופנהת תחייבויוהה
ת וחוהדתוני לנת כרחיהמה לשה בוים ולהכלת ההערווים וראביה כלעל ארי טוקאהבדוח 
 �פייםסהכ


���������סיה פנזר חופי לארי טוקאססיבפיעל  הדוחרך ענ�	
����בר מבדצ	
��ם מיוחל ה
י מקדמויארטוקאןאזמ חישוברך ד�
��������סיה פנזר חוסם פור	
����אר ינוב ��ביום 

�סיהפנקרן קנון של ת	

ן אזמהתאסיה פנהתקרנוו חשביסןסיבעלשתדכנועומחדל מתרירובתהנחוט מפרזר החו
תקנון� בולים מים הכלקדמת האעו בקיאם תובהלהן שארי טוקאה

תאוטבלביים השינו נוכחת פיודמוגרהת הנחוהדכון בערך הצומבע נוזר החוסום פר
ך מערדכון "עא בנושקח המפסם שפרי ופסמדה עבנייר טוי בי לידיאים הבת� פיודמוגרה
משך ההווה מה �
����בר מובנב	
��יום ביים" חביטוחי וסיה נהפת קרנובפי רגמוהדת הנחוה

�����לי ביו	
�� ביוםמה סשפור זהא בנושמדה הע ניירת טטיול	

לל הכואישור לקנון תממונה לגיש להסיה פנקרן  שלת הלמנברה חעל  כיקובע זר החו
של ב�
����אר ברובפ	
��מיום אוחר יא לזר החות אוהורפי על מחושבים המים קדמ

י גינצ ידיעל ברה לחסר מנקרן הקנון תעל מורים אהים לשינוי שישטנה קהעה פההש
איננו קון תיה כימור� אהמועד בדכן עומקנון תקון תילשה קבגישה השאחר לונה� ממה
דרש� נ

ך דר	
�אוחד מהזר החוקון תי"א בנוש	
��������זר חוסם פור	
����ר טובקאוב	
�ריך אתב
ת אוהור "�קצבהלתכזימרמל גתופקוסיה פנקרן  שלקנון תמי קדמוארי טוקאאזן מחישוב 
ת תחייבויוההת אברה החת במחשסן סיבעל שתפיודמוגרהתנחוההת אדכן לע נועדוזר החו

��מיום זר החות ולתח �
��������סיה פנזר חות אהחליף  זהזר חותקנון� ה שלמים קדמוה	

�����בר מבדצ	

����אר מינוחל ה כיקובע זר החו כן�מו כ
ה הנח כלקבדותסיה פנקרן 	
�שניםוש לשלת אח	
ת אותוצת אממונה לגיש תומים� קדמהס סיבבוארי טוקאהאזן מהס סיבבת מדעוה
ת הנחוהתמאתהעל סיה פנהןקר שלממונה הראטוקאה שלת דעת חוורוף בצית קובדיה

ת שנסוף במור אכתדעת חווגיש תקרן הונה� ממהתהנחיולאם תבהת� קובדיהתאולתוצ
�����
	

זר לחואם תבהת דכנועומהתהנחוהססיבעל דכנים עומים מדקמ עםקנון תגישה הקרן ה
��������

�����אר ברובפ	
��מיום חל ף הקתוס לונכנאושר דכן עומקנון התוה		

����זר חוסם רופ ����בר מבנוב�����
ניין לעאוחד מהזר החות אוהורקון תיינו עניש	
י יפורשמודל דכון וע חייםח טובביפי וגרמהדת הנחוהרך עמדכון ע
�תתחייבויוהת דידמ
על שמחדל התרירבתהנחות אדכן לע ישפיו ל פנסיה�ת וקרנולטוח בית ברולחתה מות
 הפרישהמועד בקצבה המי קדמתאתלומנההתברווהחטוח הבית ברוח יחשבוסן סיב
ן זאמב הת חישוא וכןטוח חיים בית סוליפון גיבת תחייבויות ההאטוח חיים� בית סוליפוב
����בר מבדצ	
��ליום אזן מבאשונה לר יושםזר החו הפנסיה�ת קרנו שלארי טוקאה
ל הגדיו	
ת טנקהלמוקזז תי"ל הנעון בגירול הגידרך ע"ח� שליון מי	
���בכ ארי טוקאהעון גירת א

 �קרןן הקנותדכון עאחר ל	
����ת שנמהלך באים מוקפוים ילפעתים המית עזכויו
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)¤³¨�* ´£�ª��³¡ ´�£ª£�¨� ¡��£� £¦¦¥ � �� ²��£� 
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§£²¡�� §£²£�³ �§£²ª�£«ª®¦ §£¨�¦³´� §£¦�¨� £¨� §�³£² ´¢£³ �� 

גביההחודש פי למים נרשאחרים� ואירים ש �
 סיונריםפנלמים לותשוהולים מגהמי ד
על מים הנרשביטוח� ת ברוחת עואמצבקבלים תמהולים מגמי דט למע �עלפובוהתשלום 

שהחודתום במים נרשקרן הסי מנכול ניהמי ד �
 טוחהבית ברבחתם קבל עםבר טמצס סיב
ת� אוזכד הועמבמים נרשסיונרים פנמים ללושתמו� הולשגינו הם ב

´�£��££¡´�� §£«¥ª ´±�¦¡ � �� ²��£� 

¥"�« 

¡"³ £®¦� 

§£´£¨¬ 

§£±£´� 

¡"³ £®¦� 

£´£¨¬ 

´®�±´ 

§££ª£�� 

¡"³ £®¦� 

§£´£¨¬ ´�°��± £®¦ §£«¥ª �� 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

������ ������ ��מנים מזומנים ושווי מזו ����
����� ����� �����  חובהת תרום ויחייבי
����� ����� ����� ת הנוכחיגין השנה ב ישירתי ממשלוע סי

������� ������� �����סחירים אינם שרך ת עניירו ��
������� ������� �������סחירים רך ת עניירו 
������� �����ת אולוות והקדונופ ������� �

��������� ������� �����סים נכהכל סך  ��

���� ²�¨°�� �� §�£¦
	

מנים מזומנים ושווי מזו ������ ������ ������
� חובהת תרום ויחייבי ����� ����� ����
����� ����� �����ת הנוכחיגין השנה ב ישירתי ממשלוע סי 
������� ���סחירים אינם שרך ת עניירו ������� ����
סחירים רך ת עניירו ������� ������� �������
������� ������ �ת אולוות והקדונופ �����

סים נכהכל סך  ������� ������� ���������
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)¤³¨�* ´�£��££¡´�� §£«¥ª ´±�¦¡ � �� ²��£� 

§£´£¨¬ ´�°��± £®¦ ´�£��££¡´� �� 

����� ²�¨°�� �� §�£¦ 

£´£¨¬ 

§£´£¨¬ ´®�±´ 

¥"�« §£±£´� §££ª£�� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

������ ����� ����� ´�®¢�³ ´�£��££¡´� 

´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� 

��²�°ª³ ´�£�¥ 
������� ������� ���ם סיונריפנל ����

��������� ������� ���ם ליעיטחים פמבול ����
������� ������� ��ם יילפעא טחים למבול �����

��������� ������� ������� 

��£´¬� �²�°££³ ´�£�¥ 

������� ������� ������� 
תיד בעקרן בקבל תלהפויים הצולים מגמי דגין בת תחייבויוה
ל ות ניהאוהוצגין וב

�בניכוי 
)�������* )������* )������* תיד בעקרן בקבל תלהפויים צמולים הגמי ד נוכחי שלרך ע

)������* )������* )������* 
ג "ערד" סומת מיועדו"ח גאת עואמצבסוד סבשל ה נוכחירך ע
ן אזמך האריתאחר לרכוש פויה לצקרן שה

����� ������ )������* �£´¬� �²�°££³ ´�£�¥  ¦¥ ¤« 

��������� ������� ������� 

�²£³£ £´¦³¨¨ ¬�£« 

)�������* 

)�������* 

��������� 

)�������* 

)�������* 

������� 

)������* 

)�������* 

������� 

)�������* 

��������� 

)�������* 

������� 

)������* 

������� 

��������� ������� ������� 

וע סימי הלותשמת פויוהצת תידיות עסוהכנ נוכחי שלרך ע
קרן ר לתי הישיממשלה

ביטחון ת כריגין בתידי תי עממשלוע סי

ארי טוקאעון גר

´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� ¦¥ ¤« 
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)¤³¨�* §£´£¨¬ ´�°��± £®¦ ´�£��££¡´� �� 

����� ²�¨°�� �� §�£¦ 

£´£¨¬ 

§£´£¨¬ ´®�±´ 

¥"�« §£±£´� §££ª£�� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

������ ����� ����� ´�®¢�³ ´�£��££¡´� 

´�£ª�£«ª® ´�£��££¡´� 
�ברות שנצזכויו 
ם סיונריפנל
ם ליעיטחים פמבול

ם יילפעא טחים למבול

������� ������� ������� 
������� ������� ������� 
������� ������� ������� 

��������� ������� ������� 

��£´¬� �²�°££³ ´�£�¥ 

תיד בעקרן בקבל תלהפויים הצולים מגמי דגין בת תחייבויוה
ל ות ניהאוהוצגין וב

�בניכוי 
תיד בעקרן בקבל תלהפויים צמולים הגמי ד נוכחי שלרך ע

ג "ערד" סומת מיועדו"ח גאת עואמצבסוד סבשל ה נוכחירך ע
ן אזמך האריתאחר לרכוש פויה לרן צקשה

ד תיבעברו ת שייצזכויו כלסך 

������� ������� ������� 

(�������) (������) (������) 

(������) 

(�����) 

��������� 

(������) 

������ 

������� 

(������) 

(������) 

������� 

�²£³£ £´¦³¨¨ ¬�£« 

וע סימי הלותשמת פויוהצת תידיות עסוהכנ נוכחי שלרך ע
קרן ר לתי הישיממשלה

ביטחון ת כריגין בתידי תי עממשלוע סי

(�������) (������) (������) 

(�������) (������) (������) 

��������� ������� ������� 

(������) (������) � £²��¢±� ©�¬²� 

��������� ������� �������
	

��������� ������� �������
	

ת סיוניופנת תחייבויוכל הסך 

15 



 
 

 
 

 
      
 
 

    
 
 

    
 

     

     

     

      

     

      
          

         
          

      

          
          

          

      
          
          

          

      
          
          

         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 

��¨°� 
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¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

��¨°�� 

��¨¦ 

§£²£¡¨� 

©¥²°¦ 

¡"³ £®¦� 

�¦¦ 

£�ª´ 

��¨°� 

¡"³ £®¦� 

§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

)¤³¨�* ´�£��££¡´�� §£«¥ª ´±�¦¡ � �� ²��£� 

��¨°� «£«� £®¦ §£«¥ª �� 

����� ²�¨°�� �� §�£¦ 

¢�³ ³�¥² 
������ ����� � ������
	

����� ����� ��� �����
	
����� � � �����
	

מנים מזומנים ושווי מזו
 חובהת תרום ויחייבי
ת הנוכחיגין השנה ב ישירתי ממשלוע סי

§£²£¡« §ª£�³ ¤²¬ ´�²££ª 

������� � ������� � ת תיוממשל חובת אגרו
������ ��� ������ �� ת אחרו חובת אגרו

������ ������ ����� ������אחרים רך ת עוניירות מניו 

§£²£¡« ¤²¬ ´�²££ª
	
������� ����� ������� �� ת תיוממשל חובת אגרו
������� ����� ������� ��� ת אחרו חובת אגרו
������� ������ ��� ����אחרים רך ת עוניירות מניו ��

´����¦�� ´�ª��±® 

����� � ��� �� קים בבנת קדונופ
����� � ����� ����� ם תימילעת אולווה

������� ����� ������� �����ם אחרית לאולווה �

��������� ������� ������� �������ם סיהנכהכל �סך 

16 



 
 

 
 

 
      
 
 

     
 
 

    
     
     
     
      

     

      
          

         
          

      
          
          

          

     
          
          

          

      
          
          

         

         
 

 
 

        
 

         
       
       
       

       

       
              

              

             
       

              

               

       
 
 

�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 

��¨°� 

¬�¢¨¦ 

¦¥� ¤« ¯�¡ 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

��¨°�� 

��¨¦ 

§£²£¡¨� 

©¥²°¦ 

¡"³ £®¦� 

�¦¦ 

£�ª´ 

��¨°� 

¡"³ £®¦� 

§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

)¤³¨�* ´�£��££¡´�� §£«¥ª ´±�¦¡ � �� ²��£� 

)¤³¨�* ��¨°� «£«� £®¦ §£«¥ª �� 

����� ²�¨°�� �� §�£¦ 

¢�³ ³�¥² 

������ ����� � ������
	
����� ����� ��� �����
	
����� � � �����
	

מנים מזומנים ושווי מזו
 חובהת תרום ויחייבי
ת הנוכחיגין השנה ב ישירתי ממשלוע סי

§£²£¡« §ª£�³ ¤²¬ ´�²££ª 

������� � ������� � ת תיוממשל חובת אגרו
������ ��� ������ ��� ת אחרו חובת אגרו
������ ������ ����� �����אחרים רך ת עוניירות מניו 

§£²£¡« ¤²¬ ´�²££ª
	
������� ����� ������� �� ת תיוממשל חובת אגרו

������� ����� ������� ��� ת אחרו חובת אגרו
������ ������ �� ����אחרים רך ת עוניירות מניו ��

´����¦�� ´�ª��±® 

����� �� ����� � קים בבנת קדונופ
����� � ����� ��� ם תימילעת אולווה
ם אחרית לאולווה ������ ������� ����� �������

��������� ������� ������� ��ם סיהנכהכל �סך ����

§£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨ � �� ²��£� 

¥"�« 

¡"³ £®¦� 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

£´£¨¬ 

§£´£¨¬ ´®�±´ 

§£±£´� §££ª£�� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

¥"�« 

¡"³ £®¦� 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

£´£¨¬ 

§£´£¨¬ ´®�±´ 

§£±£´� §££ª£�� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

§£¦±³� 
������ ����� ������ ������ ����� ������ם קיבבנעו"ש  
����� ����� ��� ����� ����� ����� י כספסד מובת קדונופ

������ ����� ������ ������ ������ ������ 
¡"¢¨�
	

����� ����� ����� ����� ����� �����
	

������ ������ ������ ������ ������ ������
	

ם קיבבנעו"ש 

מנים מזומנים ושווי מזוך הכל ס
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���¡ ´�²´£� §£�££¡ � �� ²��£� 

¥"�« 

¡"³ £®¦� 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

£´£¨¬ 

§£´£¨¬ ´®�±´ 
§£±£´� §££ª£�� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

¥"�« 

¡"³ £®¦� 

���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

£´£¨¬ 

§£´£¨¬ ´®�±´ 
§£±£´� §££ª£�� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

²£³£ £´¦³¨¨ ¬�£« � �� ²��£� 

£¦¦¥ �� 

סיה פנת קרנו

קבל ד לבידנודית ריבי

ת עוקגין השב חובהת תרום ויחיבי

אחרים 

 חובהת תרום ויחייביסה"כ 

� � � �� �� �� 

��� �� �� ��� �� �� 

����� ����� ����� ����� ����� ����� 
��� �� �� ��� �� �� 

����� ����� ����� ����� ����� ����� 

בר טוקאוב	
�� ביוםקן תוש	
����בר מבדצ ��מיום ת אוזנומהתקותיהווסיה פנהתקרנולממונה התב מכב
����
ה שווהיה שילך� איו	
����כספים התמשנחל הפים� סכתשנ כלגין בפי� סכוע סיתן ניי כיממונה היע הוד �	

�להא כלשל לצירופם  

��
�הבינייםת ופקתתי מיאינם עשתים מילעקרן ת התחייבויוד הגכנמדים עורן הקסי הנכגין ב	 

 "�רד"עאו ן" מירו"גסומ חובת אגרואינם שקרן הסינכ שלרך ועמשה שוויםת פלמכלהשווה סכום 		�א
ת יביטקהאפת תיהשנת ליאהריאה ותשה שביןש להפרהשווה תי שנ בשיעורת� מסוימכספים ת בשנ

%��מירון" לבין ג "סומת מיועדו חובת אגרועל 	

��
	

ספים כתבשנ "�רד"עגסומ חובת אגרו שהםקרן הסינכ שלרך ועמשה שוויםת פלמכלהשווה סכום 		�ב
ת אגרועל ת טיביקהאפת תיהשנת יריאלהאה תשוה שביןלהפרש השווה תי שנ בשיעורת� מסוימ
ת עדומיו חובת אגרועל ת טיביקהאפת תיהשנת ליאהריאה תשוהין לבן" מירו"גסומתמיועדוחוב 
קרן� די הבית קומוחזרד" ה"עג סומ

�הבינייםת ופקתתי מילעקרן ת התחייבויוד הגכנמדים עורן הקסי הנכגין ב 

 ביוםקו נפשהו "ערד"ג סומ חובת אגרו שהםקרן הסי נכ שלרך ועמשה שוויםת פלמכלהשווה סכום 		�א
�
 שביןרש הפלהשווה תי שנ בשיעורפיים� סכת דוחותם אובמור אכ �אחריולאו 	
����אר בינו	
יום הפני לקו נפשהו "ערד"ג סומתומיועד חובת אגרועל ת טיביקאפהתתיהשנת ליאהריאה תשוה
רדע"גסומת מיועדו חובת אגרועל ת טיביקהאפת תיהשנת יריאלהאה תשוה לביןמור אכ
אחריו� או למור אביום הקו נפשהו

"
	

תי שנ בשיעורפיים סכתדוחותם אוברמואכקרן� הסי נכ שלרך ועמשה שוויםת פלמכלהשווה סכום  �ב
 "ערד"ג סומתמיועדוב חות אגרועל ת יטיבקהאפת תיהשנת ליאהריאה תשוה שביןלהפרש השווה 
ת וומהשעור השיין לב	
%�� שביןרש הפלהשווה יעור ובש �%�לבין  ����אר בינו	
��ה פני לקונפשהו
תימיעלקרן התתחייבויוה כנגדמדים עוהקרן הסי נכתוך מערד" "גסומתמיועדו חובת אגרו
ת הביניים� ופקת
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קו נפד שהוער"ח גאסינכ

מ חל ה ����אר בינו��

����% ����% ����% ����% ד ער"ח גאגין ביצוי אחוז פ

����% ����% ����% ����% 
סים נכגין ביצוי אחוז פ
ע סיואים לזכה

����� ����� ����� ����� ����� ����� תי סיוע השנך הס
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 )לןלה 'באה (רת תיוממשל חובת אגרו

 )לןלה 'באה (רתאחרו חובת אגרו

 )לןלה 'גאה (ראחרים רך ת עוניירות מניו
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����� ����� ����� ����� ����� ����� ה בשנה השני
����� ����� ����� ����� ����� ����� ת לישיבשנה הש
����� ����� ����� ����� ����� ����� ת עירביבשנה ה
����� ����� ����� ����� ����� ����� ת מישיבשנה הח
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ת למשוקלת הצעמומאה התשוה

���� ���� ���� ����� )אחוזים( ����� ����� 

¡"¢¨¦ ´���¨° ��¡ ´�²�� 
ת למשוקלהת צעמומתקופה הה

���� ���� ���� ���� ���� ����  )יםדיון (שנלפ
ת למשוקלת הצעמומאה התשוה

����� ����� ����� ����� ����� )אחוזים( ����� 

´���¨° £´¦� ��¡ ´�²�� 
ת למשוקלהת צעמומתקופה הה

���� ���� ���� ���� ���� ����  )יםדיון (שנלפ
ת למשוקלת הצעמומאה התשוה

 )אחוזים( ���� ���� ���� ���� ���� ����
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����� ����� ����� ����� ����� ����� ה בשנה השני

����� ����� ����� ����� ����� ����� ת לישיבשנה הש

����� ����� ����� ����� ����� ����� ת עירביהבשנה 

����� ����� ����� ������ ����� ����� ת מישיבשנה הח

������ ����� ������ ������ �����ם ישנ ועדשנים  � � ������ 

������ ������ ������ ������ ������ ������שנים  �� ועדשנים  � 

������ ����� ����� ����� ����� ����ם שניועד שנים  �� �� �

על מ

על מ

על מ

���ת שנ(עד שנים  ��על מ� (������ ������� ������� ������ ������ ������� 

������� ������� ������� ������� ������� ������� 
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����� ����� ����� ����� ����� ����� ת מנואנת קרנובת פותתת השתעודו
������ ����� ������ ������ ������ ���� סלת תעודו ��
������ ������ ������ ������ ������ ������ת מניו 

� � � ��� ��� ��� ם סחיריתידיים חוזים ע
�� �� � ��� ��� ��� מובנים מוצרים 
�� �� �� �� � �� ציה ופאתבי כ
� � � �� �� �� ת פציואו

������ ������ ������ ������� ������ ������ 
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לפדיון ת למשוקלהת צעמומתקופה הה
 )(שנים

אחוזים) ת (למשוקלת הצעמומאה התשוה

ם תימילעת אולווה

���� ���� ���� ���� ���� ���� 
לפדיון ת למשוקלהת צעמומתקופה הה

 )(שנים

���� ���� ���� ���� ���� ���� אחוזים) ת (למשוקלת הצעמומאה התשוה
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���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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 סדיים מוופים גזר בחו
קרןהקרן� היסנכ שלרך ועמשהמהשווי  �%
 על  שוויןלה יעא לתן� אהקצו אן תרכיש ביוםאשר ת אולווה

ת� אולוות המסגרבאם תמו בשווית גומוצאשר ת אולוובהקה מחזי
אור בבימור אכגן שווי הולחישוב ללים לכם את(בהאזן מר ליום המואוג הסמהת אולוושל הגן והשווי הה

יהשוו ����
	 ת(בשנת מאתומהתולומע"ח שפיאל ����
 כ שלסך בגבוה א והו"ח שפיאל �����
	 הינול) ילע 'ג �
	
�(
 תמאתומתו הלומע"ח שפיאל ����
 כך של סבגבוה א לפי ש"ח והוא �����
	 היה ת אוווהלשל הגן ההו
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ת ציוופאותידיים חוזים ע
����� ����� ����� ����� ����� ����� ת זכוב
��� ��� ��� � � � ת הלמנרה ההחב
��� �� �� ��� �� �� ת סדומו
����� ��� ��� ����� ��� ��� ה סיפנגין באים זכ
�� �� �� �� �� �� קים סימע

חוזים גין בת בטוחו
��� ��� � ����� ��� ��� סחירים א דיים לתיע
��� �� �� ��� ��� ��� ת עוקגין השבאים זכ

������ ����� ����� ������ ����� ����� 

£�£´¬ £´¦³¨¨ ¬�£« � ��� ²��£� 

���� 

¡"³ £®¦� 

²�¨°�� �� §�£¦ 
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¡"³ £®¦� 

�£�£´¬� £´¦³¨¨� ¬�£«� ¦³ �±�¦¡ �� 

������� ������� 

������ ������ 

������� ������� 

וע סימי הלותשמת פויות צדיותית עסוהכנ הנוכחי שלרך הע
קרן ר לתי הישיממשלה
רד ג עסומת מיועדו"ח גאת עואמצבסוד סבשל הך הנוכחי הער
אזן מד הועמאחר לרכוש פויה לרן צקשה

�����
 סמרב�מיום  ��������
 ספר מסיה פנזר חות הנחיולאם תבהרך נעיר הישתי ממשלהועסיהחישוב 
�לןלהט מפורכ 

תברהעלהל ובנעו קבשנם לילכלאם תבהמחושב קרן ל משולםת להיופוי צאשר הישיר תי ממשלהוע סיה �1
 
הזוע סיל ש הנוכחירך הע � ����
 בר�מדצב ��
 מיום ת אוזנומהתקותיהוסיה פנהתקרנולפי סכוע סי

י לפ והכל שנה בכלפויה הצקרן התאתשועל ת הנחולאם תבהמנים מזוים זרתתתחזית עוצמאבמחושב 
 �זרבחועו קבשנת הנחיוה
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���� ��ג���אור ביאה ר� בר מדצבחודש מה סוררה שפאם להבהתבהעה שבוצת מיועדו חובת אגרודש של חמ

�´¨��´¨� ©´�¦¬ ©£�¦ ©²±� £�£ ¦¬ ´�± ¡�¨� ´��¬�£¨� ��¡� ´�²�� ¦³ ©��� £��³ ©£� ³²®�� �°�¨ ©¦�¦ �� 

²�¨°�� �� §�£¦
	

���� ����
	

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦�
	

������� �������
	

������� �������
	

������� �������
	

ת מיועדו חובת אגרוגן שווי הו

ת מיועדו חובת אגרות מאתומת לוע

ש הפר

²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦ 

)§£�«®�* ´�«ª¥� � ��� ²��£� 

���� ���� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

§£ª¨� ¨ £��³� §£ª¨� ¨¨ �� 

(��) �� ת ריבית סוהכנ

��� )���*  שערמהפרשי ת סוהכנ

��� )���* 

�´�¬±³�¨ �� 

§£²£¡« §ª£�³ ¤²¬ ´�²££ª¨ 

����� �ת תיוממשל חובת אגרו �����

(���) ����� ת אחרו חובת אגרו

����� ����� אחרים רך ת עוניירות מניו

������ ������
	
§£²£¡« ¤²¬ ´�²££ª¨
	

(�ת תיוממשל חובת אגרו ������ (����

(�����) ����ת אחרו חובת אגרו ��

(�����) ������אחרים רך ת עוניירות מניו 

(������) ������ 

´����¦�� ´�ª��±®¨ 

�� �� ת קדונופ

�� ��� ם תימילעת אולווה

(�����) ��ם אחרית לאולווה ����

(�����) ������ 

(�����) ������� 

25 



 
 

 
 

 
    
 
 

     
 

            

         
  

 
 

     
 
 

   

     
   
   

    
       

    

     
 

 
 

   

     
   
   

     
 
 
 

       

     

      

   

   

   

      
     

    

      
     

 
 
 
 

  

�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

¦��£ª £¨� � ��� ²��£� 

�תהלמנהברה לחקרן די היעל מים ולמשהול מי ניהדת אודוט להלן פירו 

תי�שנבחישוב  %����� ����%
	 חודש� כלסוף בבורה הצתרה הימן  הינוטחים ומבמגבה שנול הניהמי דשיעור  
 
תתחייבויוהנגד כמדים עוהסים הנכסך תוך מדש בחו �����%
 הינוסיונרים נמפה שנגבול יההנמי דשיעור  
 

תי�שנבחישוב  �����% �
 ים סיונרפנלל הלכקרן ה

§£²�³± §£��° §¬ ´��±«¬� ´�²´£ � ��� ²��£� 

���� 

¡"³ £®¦� 

²�¨°�� �� §�£¦ 

���� 

¡"³ £®¦� 

§£²�³± §£��° §¬ ´�²´£ �� 

����¡ ´�²´£� §£�££¡ 

� ��
 סיה פנת קרנו

�´�¥  ´�²´£� §£�¥ 

��� �
 ת הלמנרה ההחב

§£²�³± §£��° §¬ ´��±«¬ �� 
²�¨°�� �� §�£� �¨££´«�³ �ª³¦
	

���� ����
	
¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦�
	

����� �����
 ל מי ניהודתאוהוצ

������ �²´£� 

©££ª¬ £¦¬�� §£²�³± §£��°� ©²±� ´�¬±³� ¦¬ ¬�£¨ �� 

�ª³� ¤³¨� ²�¨°�� �� §�£¦ 

���� ���� 

¡"³ £®¦� ¡"³ £®¦� 

§£²£¡« ¤²¬ ´�²££ª 

����� �����
	
����� �����
	

אחרים רך ת עוניירות מניו

ת אולווג"ח והא

§£²£¡« �¦ ¤²¬ ´�²££ª 

������ ������
	
����� �����
	

אחרים רך ת עוניירות מניו

ת אולווג"ח והא
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�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

©²±� £«¥ª ¦¬ ���³´ � ��� ²��£� 

���³´ ���³´
	

�¢�²� ´£¦�£² �¢�²� ´£¦ª£¨�ª
	

% %
	

18.53 ����� ����
	
(����) (����) ����
	

ת לשנ

ת לשנ

´�£ª¨� ©�� � ��� ²��£� 
)+ ���� ²�¨°�� �� §�£¦ 

¬²®ª� ±®ª�¨ §�³² 

´�£ª¨� ²®«¨ 

����� �����
 אכ"�נ� "ח עש �
 ת בנולה הנהת מניו
������ ������
	 אכ"ע�נ� "ח ש �
 ת בנות לוגירתמניו
������ ������
	

 +( ��ח�אור ביאה רברה ק החת פירואודומידע ל

²��£� �«ª¥�� ¦¬ §£«¨ � ��� 

�����
	 ברמבדצ ��
 ליום עד הינו אישור ף הקתול� מגת ופקכס מרכי לצאושרה סיה פנרן הק
ו משנרשסים מתאוהוצקרן)� המדה עבהן ת מוסוימתויתנלהבכפוף (סים ממטורה פתה סהכנכך� לאם תבה

 זרים�רך ת עניירוגין ברן הינם קשל הת אוהוצות סוהכנת בדוחו

´�£�²³±´�� ´�£�¦´ ´�£��££¡´� � ��� ²��£� 

´�£�¦´ ´�£��££¡´� �� 

ברה הח שלפיים סהכת דוחול ��אור ביה ארת לויותת תחייבויוהת ודוא נוספיםדכונים ועטים לפר
�����
	 ברמבדצ ��
 ליום ת הלמנה

§£�£�¬¨ ´���¡ ��
	

פיגרק סימעאם בדים עוהפי כלת תחייבוהקרן העל יל טמ � ���� �
 "ח תשיהיל טמכר השת גנהקחו
ק� בחוועים קבכים הליבכל ההרן קטה הקנאם א אלמיו� לותשב

´�£�²³±´� �� 

�סיכוןת הון קרנוובעה קת השקרנובעה קהש 
 �תגבלמופה תכשוסיכון  הוןת קרנוובעה קהשת קרנובעה קלהשמים סכבהקרן הקשרה תהאזן מהריך אתל

������ �"חשפיאל
 סך בתלולכעה קלהשתחייבה רן הקה
ת� קרנושל הרישותיהן לדאם תבהקים� לבחברים ועמעה קמי ההשסכו

���� �"חשפיאל��
	 ך של סאזן למך האריתמים לתכסמדרשו נטרם שעה קמי ההשסכו

§£���¬³ ��
	

 שלסך לבודים השעמים תכסמאזן מהריך אתל בנגזרים�ת לויפערך לצוקרן הסי נכעל בודים שעמים קיי
���� �"חשפיאל�
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�£«ª® ´®�± ´£�£´¬ 
§££®«¥� ´�¡��¦ §£²��£� 

¡��£�� �¬�¨ ²¡�¦ §£¬�²£� � ��� ²��£� 

´�£�£²� §�±¬� ´�£´��ª´ �� 

ת להיועשויה ת ריביהםקובעת תיותנודלת� יריבהקום בעת צוניקית תיותנודמה נרש הדוח�ת ופקתאחר ל
ם וספרריך אתלך מוסקרן� ה שלסים פיננהים סהנכ של שוויםעל  וכןת סיוניופנהת תחייבויוההעל עה השפ
�����בר מדצבחודש תה כפי שהייתו מלרזר ט חוכמעת יריבקום הפיים� עסהכת הדוחו
	

�ª�²�± £�ª ´�°²®´� �� 

ת סחורות הניומדי המדבתגוחרית רידוי�
����ת שנשל אשון הרן עורבך ההלמבמו נרשת הדוח� ופקתאחר ל
ת אותוצעל עה לרת עופימשאשר ונה� קורהנגיף ת התפרצות קבובעל� אבישרולם עובילים מובה"ח גאוה
ן� עוהגיריעור שעלקר עיובקרן ת הלועיפ

 ושיעורמידה בק רארי טוקאהאיזון הגנון מנת איל פעהלדרש נ �
����ס מרל	
�ם מיוה מונמהתבהרלהאם תבה
ון גנמנת עלהפלרן קהקנון תבוע קבה השיעורעל לה עוקרן� האיזון  לשםקרן הת תחייבויובהדרש הנהשינוי 
ם וספרריך אתלךמוסבקרן הסי נכטנו קל� עילמור אכקורונה הנגיף ת התפרצות פעהשאור ל	
�אריטוקאאיזון 
 שלת תיעוממשלה הגדלתורם מו עצכשל זה שינויאזן� מהמועד מ"ח שליון ימ	
����בכ ם פייסהכת הדוחו
 ככלאחרים ם וייושינת ריביהקום עתתחותפבהלוי תיה יהיחושב לכשעון רגהקף היקום ממכל ן� עוהגר
ר זה� משבקב תחו עשיתפ
ת אריך העלתןניאלמנו� מתאוששותההקצב וליהכלכבר משהמשך לגבי והה גבתאוודאי ת מקייותהיו
 �יפוהצעון הגריעור שעל תם פעת והשתפתחויוהה

� � � � � � � � � � � � � 
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Shoham 8, Ramat Gan
	
Phone: (03) 6706425   Fax: (03) 6706424  David@pvi.co.il
	


"מ בעה ינספהפת קוית דיעת

י רואטקח או"ד

ר וארפב

2019
	 ר צמבדב 31ם ויל

"פה'תש  
2020ט שב	

mailto:David@pvi.co.il


 
 

  

  
  

      
  

     
  

        
  

        
  

        
  

        
  

      
  

        
  

      
  

      
  

     

ים נינעכן הות

י רואטקזן אמא

ם ירוובאות רהע

ים רואטקרת האצהה

ות נקתיה ע"פ הסנית הפנכוי תרקיע

ים ינכטים סיבס

 )יראוטקדף האוה בעוענתח ודל לוכר (ואטקות הארהע

 2006-3-3ר וזחום ישיי בגלר הסב

ת וייברר וטקו

ם ינמומזים רח תז"ודוון ות ההחתח התפ"וד

ם ידשוח 36ים נומים מזרתז

ן אזום המילם יי טסיטטים סנונת

 –'ק אלח

 –'בק לח

 –'ח אנספ

 –'בחנספ

 –'גחנספ

 –'דחפנס

 –'ח הנספ

 –'וחפנס

 –'ח זנספ

 –'חחפנס

 –'טחנספ

2
	



 
 

  

  
 
 
 
 
 
    

 

    

        

                 

 
  

 
       

  
    

     
    

 

  
  

     
    

 

  
  

 
     

     
     

          
        

 
 
   


מ "עבהסינפתפוקתדיתיע
31/12/2019
	


)דדמלם אותמא ל /לינימונ(ח "שי נוילמיב	


ח "ודהת נשח "ודהת נש
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 

כ"הסן ועברם קייתווכ"הסן ועברם יקיתוות וויבחיתהכ "הסן ועברם קייתווכ"הסן ועברם קיתיוום יסכנ

ם ירנויסנפל
 133.99 199.97 333.96 98.77 148.22 246.99ה נקזי ריאושה נקיז 506.49 738.37 1,244.86 419.71 623.68 1,043.39י אנובחשהן זאמהי פלם יסכנ

3.78 2.68 1.10 3.29 2.01 1.27 
19.50 5.93 13.58 43.75 26.94 16.81 

270.28 156.82 113.46 381.00 228.92 152.07 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)הטמט וריפ(ח "גאן גוהי וושש רפה

55.91 35.71 20.21 90.83 56.84 33.98 

152.73 53.30 99.43 184.75 59.42 125.34 

ת וכנ
ם יריאש
ם ירנויסנפלכ "הס

ידיתעח "גאל שד וסבס
ו רבצנרבכשתוויכזםליעיפםתימיעל

 477.73 535.13 1,012.86 382.25 423.95 806.20ה נקזי ריאושה נקיזי דיתער יישי תלשממע ויס
ת וכנ

ם יריאש
ות רחאות יוכז
כ "הס

0.75 0.75 0.00 
20.85 10.52 10.33 
36.26 21.86 14.40 

1,070.72 568.26 502.47 

0.76 0.76 0.00 
16.90 8.45 8.45 
37.29 22.20 15.08 

861.14 455.36 405.77 

ד תיעבורבצשית וויכז-םליעיפםתימיעל
 105.29 120.62 225.91 91.50 102.20 193.70ה נקזי ריאושה נקיז 65.19 83.53 148.73 71.29 88.69 159.98ם ילומגי מדל שי חכונך רע

ת וכנ
ם יריאש
ות רחאות יוכז
כ "הס

ם יליעפא לם ייתמעל

4.80 0.37 4.43 
6.48 1.72 4.76 
6.62 3.97 2.65 

243.81 126.67 117.14 

348.07 171.33 176.74 

4.51 0.37 4.15 
5.23 1.47 3.77 
7.39 4.31 3.08 

210.84 108.34 102.50 

265.25 132.62 132.63 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ל ארהלל והיני מד 100.56 102.40 202.97 90.55 51.77 142.33ן וחטבית רכ
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ת ורחאת ויוביחהת 116.85 54.61 171.46 53.17 0.00 53.17)ףדוע(ן וערג
 948.42 1,095.18 2,043.60 754.36 853.15 1,607.50ות יוביחתהכ "הס 948.42 1,095.18 2,043.60 754.36 853.15 1,607.50םיסכנכ "הס

שוק שווי פער לגבי גילוי
מיועדים אגחים ש ל

ר עפי ראוטקאאי נובשח 12/2018ר עפי ראוטקאאי נובשח
ן ועברם יקיתוון ועברם יקיתוון ועברם קיתיוון ועברם קייתוון ועברם יקתיוון ועברם קיתיוו

ן ורמי
ד רע
כ"הס

(0.00) 0.00 3.51 13.44 3.51 13.44 (0.00) 0.00 0.66 9.22 0.66 9.22 
2.08 1.11 237.69 145.05 235.61 143.95 3.49 2.02 300.04 190.31 296.55 188.30 
2.08 1.11 241.20 158.50 239.11 157.38 3.49 2.02 300.70 199.54 297.20 197.52 
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http:1,043.39


 
 

  

  
  

  
   

  
    

  
  

  
  

      
  

 
       

          
          

 
 
       

    
 

          
        

 
 

            
 

 
      

  
 

  
  

 'בקחל

ם ירובאות ורהע

רן. קבורצבנות שיובייחוהתם יכסנים הטרול מפילעח שודב
 :חודים ביעופהמים נונתלים רויאבלן לה

ים כסנ

המאזן ע"פיה נספהרן קבו רצבנשות, פטושות יובייחהתות חפים כסנ –י אנבוחשן אזמי לפים נכס  
י. נאושבחה

יווושים נאושבחהם יכסנבים דועימהים ח"אגי הוושן יבל דבאת ההקף שמ –ח ג"אן גהוי שוורש הפ  
ם רסושפ 2012-6200שה. רה הבהו 2006-3-3ות יחנהי פל עי רואטקאח "ודרך וצלם להשגן וה
ר ותיין ואי רואטקהאב וישחלואם תי אנושבחום שירוף סל ש ממאזןל חה 2012. 2015ר ואניב

 .יםיתומהים רפע

יהוצפנה ידשהמים ידיעתים דובסמסים חאג"ל שגן וההי ווהש אתקף מש –י דיעתג"ח אשל ד בסוס  
-30%ל ים שסכנכב רל הער ולשמי דכק לספ  .יםדסבומסים חאג"ו ים ישופחים כסנ 70%

-י דיעתי משלתמר יישיוע ס וים יופשחים כסנל על שפת וסתקה יותוהן רקהר ועב – 1.57%  
ם ייניבהופת קתי יתעמר ועבנה. ידהממה נשל כל קבלהתה יוצפש "דר"עוג מסים חאג"ל ע 0.71%

 .חהוסנל עוסס במור ותיטן קוע יהס

י"ערן קלים למומשות יהלים יוצפהים לוגמהי דמל שזן, המאד ועלמי, חכונהרך הע –ים מולגי דמ  
 .יםליים הפעיתמהע

ל.ילעו נייוצים שכסנכ ה"הוסות יויביחכ ההת"הין סש ברההפ –י ראקטואף דעו  
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ת ויבוייהתח

ים רניונסלפ

ומלויששים ריושאנה קהזות צבאקל שהמאזן, ד ועלמי, חכונהרך הענה קיזי ריאושנהי ז  –ק 
 .יםידיים עתרנוינסי פרילשאוים מייקם ירנויסנפי רלשא ,יםימיקים הרנוינספל

 .ורתיטר פחלאו לים שראלשווייחוף סדעכה נלתלמוות המשכנית יסנפ–נכות 

ו. רטפנים שליעל פשים ריאשל ה ינספ –ים ריאש

 

 

 

יות) דיועתרו בצנשיות זכו(ים לילפע

ל שיף בסעזן. המאד ועלמד ועות רפטצההד ועממורצבנשים ומכסהומרשנורצבנשות יוכהזל שףיבסע
ם ילוגמי דמות קבבעישה רהפד ועלמד וען המאזד ועממד יבעתו רצביישות יוכהזו שמרנתוידיהעתות יוכזה

 .יםידיעת

ו מלויששים ריאושנה קהזות צבאקל ש המאזן,ד ועלמי, חכונהרך הע –נה קיזי ריאושנה קיז
יה. נסלפישה רפר החאלרטנפל יעיהם אם הפריאלשויה נסלפו רשיפר כאשים ליפעם ייתעמל

ו. רתיטר פחאלוירלשאווייחוף ד סעכה נות יהלוך יהפל שילפעת מלושות המכנית יסנפ–נכות 

יה. נסלפישה רי פנלפו רטפנים שליל פעים שריית שאיסנפ –ים ריאש

ותה חפיא השיה סנלפות כאזואים כספכת ישמות קבבעים לילפען וידפרך ערחזה–רות חאתיוזכו
 .וןנקהתי פלית לימאנימיה הסנמהפ

 

 

 

 

ים ילא פעליםיתלעמ
ל ערובדמרקיעבאזן. המד עולמד ועות רפטצההד ועממו רצבנשים מוכהסו שמרנורצבנשתויוכהזל שיף בסע

רהקמות קבבעון ידפרך ערחזהלות כאזימת יקוסף נבו. ריאושקפא והמר ועבישה רפרחאלהינספלות אכז
ל עית לימאנימהיה נסמהפותה חשפנה קיזיה יסנלפות כאזואים כספכת ימשל שהישרדואהישרפינלפות ומ
ט מעגם ו לאות יויביחבהתם ילולכה יפקמל ולמס ")וןבער("ים יניהבופת קתי תיעמרןקן יגב .1ןונקתי פ
 .רהוצביה הנסר הפובעישה רל פיגינלפות כנורה איטרה פקל מות שיחוטיות ביוכז

.₪ 67,000- כ ו במכתסשה 5₪-מות חפלשרה וצביה נספםעים אקפומים תימע 234ל שון ידפיכרעים גם לולכ
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ר אוקטאהרת צהה-'אחפנס

. 31/12/2019ום ילירואטקון אשבחוין דוך רעל בע"מ יה נספות נרקלויהנלרה חבד ילעתי דילעיתקשבתנ

י נניא .רןקהםערחארקשי לשחה משפי וברקלואילין ארן, קהלשרואטקאינא 2012נת שלת יחתמלחה

ל ראהרת בחל גםץ ועיינא .רןקלקה יזלה יש שרת חאלגמופת קואון רגאלשדובעינניואן רקהלשדובע

ים. פוסנםיושאנ,בד יתלערת בחב79%-בקה יחזמהח, וטיב

 :יכרומאשר יצהי מנא

י. דילעתם חנורך נע בזאת רףוצהמי רואטקאון הבחשוין דה.1

 :להאלרך בהתאם נעי רואטקון האשבחוין דה.2

.1964–ד "כל) התשמות גופקל והינלור וישלאים ללכ(נסה כמס הות נקות תראוה .א

ואמת תן וחשבוין דהיס סבבשות חנההכת רמע זה,ל לכבו ,וןההק ושל ענה וממהות ראוה .ב

 .יםירואטקים אנאזמכת ירלען וק ההול שנה עוהממות ראולה

 .רןקון הנקת .ג

 .ום המאזןיקפם בוכתל כהו

.3 

ד ועלמרן קהלשינאושבחהזן אמלםבהתאים ומשר,וןחשבוין דבםיניוצהמ ,ורצבנשים סכנה		.א

ר. כנזה

לה אכן ו(ב), -ו (א)ים נטקים יפעבסים טרוהמפלה לאר מעבון, שבחוין דשבים נונתהר ית		.ב

נת וכבמתרן קהי די-לעי לו צאומה ,וןשבחוין דבשות כרלהעום יובישחליס סבכים שמשהמ

 ,וןשבחוין דהכת ירעלקת מספרה וצבוננעים נונתודע ימלת קבלייותשקבלכ.ידילערשה דנש

סתמך להיתן נכ יו ים נונתהות ריסבר דבבידעתאת ו חינשהות קידבוכרענו לקבנתשים נונתלו

ון. חשבוין דכת הירערך וצלקת פמסרה הוצהם בילע
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ת ורבלים, נותנהלשותם ריסבקת ידבלעםיוססמבים נונתהות למלשר באשו שנעשות קידהב		.ג

ות. דמוקם ינשי נותנלוח "ודהחס יימתיה לאנה השי נונתלואתם והשי די-לעות כרנעהות קידב

ו את ויבקעת וטמהשו אים קויד-יאות ללגות לוכינן יאים יתעלו לאות קידבכן, ל ער אש

ות ראפשין אראש זהוג סמות ירשאפות טשמהואים קויד-ילאות ירחהאים. נותנבות יתטיש

 .דלברן בקהליא שהותם ללגרה יבס

 ,בזאתרף וצהמון בחשוין דבים קפמשתם שהי כפית רואטקהאכה רוההעים בוישחהי, תדעל וקישטב ימילפ

םוילה יכסנואת רן קהל שות יויביחההתקף יהאת ון,חשבוין דבו טרושפות חנלה בהתאם ,יםגציימ

 .וןההק ול שענה וממות הראוואת הות יטנוולרין הדות הראוהאת  יםאמוות, 31/12/2019

בע"מיה רואטקי. אי. אוי. פ רייאלמנגא ד וד 29/3/2020
הרחבשם ה רואטקהאם ש יך רתא

ר ואטקהאד בועבה 
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 'בנספח 

מ בע"יה נספקופת  יתדיעתן רקייתעמי לניונספהיטוח בית הני תוכרקיע

. 2017-3-6רוזח פלעותירפוגדמהותחנההוןכדעותקבבע זהןוכדע.2018ון ראשון רבעבןכדועןונקהת
לך במהכן דועקררן קהון נקותל יואה אך , 2017לך במהרן קהןורעיגל₪ינוילימ10.5-כרם ת זהון כדע

י נוילימ8.5-כל שה השפע עםף דובעה וענבתצג ומו 2018ל שבמאזן ק רקפת משתת קזזהמה ההשפע ,2018
ושרפרבכשםייתעמות יוכשזיא הואה לבמר וזחהון כדע השפעת אתקזז מלא ון נקתון כדשעיבה סה .₪
ר. וזחון הכדקב עעולדגולות איובייחתאך הון, נקתון כדמעות פעושמלא יה נסלפ
י פלעותה מתירויפשות חנהון כדעבקע 2018-ל 2017ין ברבמעבו כמופעה תותה א אתים ווחונחנאהנהש

 2019וףסל שמאזן לל חהמאזן כת רהערך וצלות חנון ההכדע .2019ר ובמבנסם ברשהתפ 2019-1-10ר וזח
ל ומקזז יתון רעיגבל ודיגהוב ר 2020לך במהכן דויעון נקהתר כאש אך ,₪י נוילימ28-כבון רעיהג אתל ידומג

ים. קפאוומים ליות פעיוכנת זטקה

 )נהונקתי"עפ(יה סנהפרן קןללהמ "בעה יסנפפת וקית דיתעייתמלעח טבוהמי נוינסהפח וטיהבית נכותירקיע
ם ייוניהשים. תיעמות יוכזל והינר ויפשל שלך המרת סגבמכן דוען רקהון נקת 2015י נשון רבעלת יחתב

 :ויון הנקון התכדל עים שירקיהע
ת ארימומישה רפליגלרה וצברה תירובצית עמל כרשכאואה, שתרן קכים לנהמתרן קהילולמסל כ-

רה. המי דמקי מל פה ענקצבת זקלנה קזליגרה ביתה
ה יסנלפה רי המדמקל מים שנושות רודל ל שוטיב-
ים) נלמלא50%-וות נלמלא 70%:דםוקוןנק(ת60%-לים תיעמל הכלנה ור שנוינסר פיאית שינספ-
ות לנהלהתומה דבלהם שטפת והשיה רמהפוך מתם יריושאות כנחוטיבםיכשוריף קמלולמסבים יתמע-

ות. דשחות יפקות מנרקלש
הבובגי ולתיה ה זהדם וקהןונקתבים. קפאומוים ליפעים יתמעלשרה יצבמלוהינידמית יבגון ננגמ-

ם יליהפעם יתימהעל כלים דיחאם יסכנמל ויהני דמבים שתממשי נכדהעון נקבתו ליוארה יתה
 .יםאקפוומ

י ללכ

ר אשרן קלות דקפהיפלרקיבעות ינויסנפות יוכזים כשורית שיארמה בים חטומבר כאשרת ובצרן קיא הרן קה
ל ויהני דמים כונמו זרה וצברה יתמו. דקופהים כספהו בל ולמסל בהתאםן ונקתבובה קנהית בירות רובצ

ובה ג אתוע קבלידכיה נספםדקבמק לוחמישה רפהתבערה וצברה תידש. וחלכ 0.055%ל שרויעבש
ית. עמללם ויה שתשנסהפ

ת יונוינספתיוזכו
ת דיליך רתאבי ולתישה רפל יג .הנש 64–60ל יגמם ישנל;ם ירלגב 67–65ל ימגנה קזת יינספ-

ית. עמה
 .ישהרהפד ועמתייחדואדמת קהלות ראפש-
ה יסנפדם קבמישה רפל יבגרה וצברה יתת קולחי "עת וקבענות ינויסנהפות יוכזה :קיםותיומיתים ע-

 .יםשרופל הכלםיחטובמים מולתש 180.יןמוליגילפון נקתבוע קבה
י "עות קבענות ינויסנהפות יוכזה:)ן"ועבר",1995ץ רמ-ראונימיתי ע(ים הביניפת וקתמיתי 	ע-

ה ריחוביחתמשפצב מיןמוליגילפון נקבתוע קבהיה נספדם קבמישה רפליגברה וצברה יתקת ולח
 ).ןונקבתט רוכמפה יסנהפי רויעשבים (חטובים ממולל תשש
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ת נכות ינספ

ך ישלהמו רושכמ 75%ות חפלונממל לנשר כאשת ירבימתוכנתיסנלפי כאזרחבי כעקבנ,ותנקהתי לפ
ל כפומובע קהרככשקבעת נתיבריהמות כנהתיסנפ.הנותאו אלה חמותה לאד עקעסו שבק ויסעבואוועצקבמ
ה וגבהוא הובע קהרכהשו זרה טמל.ותכאהזי וזחאתלטבבעקבינכות רפטצההיל גילפר ושכיאקנמער ויעבש
רות רקינלפים נורחאים דשוח12-ים נורחאהםישדוחה3-בתוחטוהמבות נסכההל שעצוממהין מב  .ועי הא
 .יםקיתוים יתעמר ועבות כנהז וחאלבהתאם ת יסחייה נספ :יתקלחת וכנה רקבמ

ים ריאשת ינספ

ר נויסנפי ריאש-


ית נספום לתשר גמר חאלופה קהתונקתילפת ולמומשנה קיזית נספילבקמירישאלםירישאות יסנפ

.נהקהזית ינסמפ 60% רויעבשת למומשלמן /אהנלמאית ינספ.נהקיהז	

יף קל מולמסל יפעי ריאש-
ל יגילפם ירישאת לגמר ויעבשל כפומעובקהרכמהש 60%ר ויעבשיה נסלפי כאזןלמאואנה למא

ל שצע ומהמין מבוה גבהאוהובע קהרכהשו זהרטמל.תוכאהזי וזחאתלטבבעקבנכות פרטצהה
ירויעשוי האות רקינלפים נורחאים דשוח12-םינורחהאים שדוחה3-בתוחטוהמבות נסכהה ע. ר 
 .יםקיותים יתלעמן ונקלתבהתאם  יםטרומפים רחאם ירילשאות יסנהפ

קפא ות מיועמד ויסלולמסל יפעי ריאש-
 .חטובמרת היטפבעת  ריאית שיסנפדם קבמקה ולחידילעים רישאית ינסלפרת וממרה וצברה ית

ים כספרת חזה
ת עביה ינספוב ישחלהמשמשת רה וצברה יתא ל(ר וצבון ידפרך עעת ל כבוך שלמים לוכיים תיעמ-

ם יכאזים רשויה,ישהרפליגינפלים אכזים רישאלא ליתמעלשות ומרה קבמ .נה)קזלישה רפ
ת חמתו לשנה קיזתיינסופוש רלפצה ורשית עמלןוידפרך עיפכסו רחזויכן ומכון. ידפרך ערת חזהל

ב.) "משמ 5%רש (דנום הימנילמ
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יםיראקטואים וינים טכיססב -
  'גנספח 

ות ( יביררוטקווך ריעלשוב ישחית יבר

ר וזחל חמ ל חה
ר וזח

ת בויעזונכות  תהוי תמרועיש

ים (אירבים תיעמלים ילוי תבלתי תמותה רויעש .א

 :נותמאלים ונאלמ .ב
ל יגי נלפ
ל יגי רחא

ר וזחל' שח הנספי לפר תמותה: ויפש .ג

ים ( יתלוי בלתנכות  ירויעש .ד

ס סתבהבוישחה

 מים חקלנרה יצבהפת וקתךלמהבלויהנימד:יםסכנמלוהינידמי רוחמאן ויגהילגבר הסב
יישקל לבגי. תנשלעופבהם ל ויהני דמה יסנפהם ולשתת ופקבתי דשוח
ל ויהנימדשללובג )יםרנויסנפין בגם הים סכנמה כוםיליעפין בג הםים סכנמה כ(ית חזהתת ופקתלכךרואלים סכנלשדה רפה
ר וזחלום ששייבות ילעגמםירצויים כסנמ

ל שם יסכנמל ויהני מדו נחנה
תנטקהי דיל עף יקען פואבים שבוחמ/יםנגבו לאל והיני מד ).יםכסנהל שלא מך רעא לון וידפי כרעמק רם יחקלנהם 

 .וןויר ההועיש
 .יתעמוית מעל כס יסבל עים יופצל ויהני מדרה, וצברה יתת וחתפתהל דוגל ש )תדרפנכת רעמ(בי ולתי תלבוב שיחע צומב

ם ייניהבופת קי תיתעמה קיותורן ק
ד ויסיפה קמד ויסיפה קמ

(31/12/2019
	
4.60% 4.60% 5.57% 5.57% 
0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 2 

ף ירתעית ביר
ם יסכנמל ויהני מד

תאיף לחמ זהרוזחיה. נספות נרקלשות יביחהתכת רעהרך וצל 2017-3-6
	 31/12/2017-
ר.וזחבות יטנלברות הלאטבלות ינוהפות ינכדות העחנלן הההל .2013-3-1
	

(qsx 
2017-3-6
 רוזחבב1פחולילפ :ישהרל פיגינלפים ליפע -

2017-3-6
 רוזחב 2
 ח פולילפ :ישהרל פיגינלפים אקפומ

ישה רל פיר גחלאים תיעמל
-

-


2017-3-6
	 רוזחבה3פחולילפ :
 )יהצופאלא לרןק(קה יותורןק o
 
רזוחב 4פל שים ליפכמעם ה 3פח ולי לפ 
:יה)צופאעם רן ק(ים יניבייתמע	 o
 

2017-3-6
	

2017-3-6
	 רוזחב 2
	 ח פולי לפישה) א/רגב( 55/60
	 -

2017-3-6
	 רוזחבה5פחולילפישה) א/רגב( 54/59
	 -


2019-1-10
	

28- כבון רעיגואת הות יויביחתההל את ידגשה 2018
 ף וסלה שכרעההל וון מכדזה ע
.₪
 י נוילימ

ל"נותה התמות חולי פל 31.12.2015
 וםיב x
 ליגבותה תמר הויעוה שומה sq
	x,0 

. 31.12.2015
 רחלאים נש ליגבתה ומהתר ויעשהוומה st , x
	 q
	x,t 

י. ראדנלקה נשל כלצע וותה ממתמר ויפדם שקמל ע

2017-3-6
 רוזחבא8פחולילפ :(ix 

0.055% יסבסל ע " רהוצברה תי "-
0.62%- כלםרגותמישדוח 0.052% .0.052% . 

 2006-3-3 :ך הבאהרדבר יסבוב ריקכל והיני מדוב שיחפן ואת ו אנמא, הת
 יכים ליעפהל שם יסכנהק לחל על והיני מדם ימגזט עמשבמה (ם יסכנהל כל עי תנש 0.62% 

 
ימדל שים רזתכם יפסווומתן וויההוב ישחבים לולכר כבש 0.62%-

10

 הלשיוכינבלויהנימדםישבוחמתדרנפ "צאהו"ה-כ
 .ותיביחתוב ההשיחלל והינ
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 qix):(ים נכלים ילוי תבלתי תמותה רויעש .ה
-
-


2017-3-6ר וזחב	
7ח פולילפה ישרפליגד ע	
ם ייארבים יתמעוכמה ישרפליגירחא

ישה) ריל פגינלפ(חלמה היריעוש .ו

ם: ייות תלונכוי תמותה רועיש .ז

:

2017-3-6ר וזחב	
9ח פולילפ		

ישהריל פג .ח

ia
x = 1-(1- qs

x *(1- ix /2)) 1/12 

qa 
x /2)) 1/12 

x = 1-(1- ix *(1- qs 

: 

-


-


-


דה יליך רבתאי ולת 67-ל 65ין בישה רל פיגינלפים רבג

דה יליך רבתאי ולת 64-ל 60ין בישה רל פיגינלפים נש

י חכונל יגה ישרפל יגי רחים אתיעמ


).ח אנספראה 	
63 –ל יגלזז ומ	
w2 (ח ולבה: יי עזריעוש .ט	
תחתמיהופצתללוכיהסנפם עים תיעמ
-5%כ (ח "ש 514-כל שום ימנימית יסנלפ
הישרפלים בגידו"ב) פשמל ש

ין אאה: קפי הרויעש .י

ם יאשויני נתונ

.
	

ל ועפים בנונת wx):(יםאישוניריעוש.א

וע דילא  ל (אםועבפים נותנ ):yxים (אילגרש הפ .ב

ים דילי ננתו

3(3/-5 

ר וזחבב11פחולילפ (zx): יםדיליל הג .א

ר וזחבב11פחולילפ kx):(יםדילהרמספ .ב

חה. נהותה ת אח אינהלכה ירצת, ויקבען מעלכה, רעם ההגל, עופבם ינותני פלן רקל השת כרעמבת בשוחיה מסנפהובה וגל יואה
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ן: יודפךרע

 :י)נתש 0.66%ל ל שויהנידמל י שוכינרחלא(וטנית ליארית נתשית יבר
ם יקיתווים יתר עמועב 4.92%-
 .יםיניהבת ופקים בתתיעמר ועב 3.95%-

ל ולבמסים יתמעיןבגק יסרות יולעים כונמוגם ון ידפרך עלתוספומת 0.9343ק ררןקלדת קופשמיה מרמפ
יף. קמ

ם יידיעתים לגמוי דמ

י ליאר 0%:ינתשול דיג .א

 .נהלש4%2.0מדד

ו לאות חנהן וכדעון חבלי דכר כשי לודיגוות כימשי רויעשל שים מוחבת 2013לך במהים רקחמכה רערן קה
לא  יץלוהמ 2014לך במהלם ושה זהר קחמרן. קהל שי פצל בהתאםו יהיש 2013-3-1ר וזחות יחנהי לפ
ן רקהון יסינל עכן דועמר קחמישה הגרן קה 2019וף בס .רצוהאי "ער ושואות ימיקהת וחנהה אתות נלש

 :ויהר קחמהת וצלהמ .ישהרל פיוגר כל שודייבה, געזי רויעותה, של תמים שאושנב
קובהמקימספונניאןרקהוןיסינרן,קהוךריעש אתותשהמשמותחנמהל ודגקלחי בלג.1

רן. קלאמה קה התידצלה/יץללהמ
ם גוהם לשנה טקהידילעכה י/משיבהעזי רויעשלשחה נה אתן כדלעון כנ:כהיש/מהיבעזי רויעשילגב.2

.₪ינוילימ 18-כבון רעיהגל את ידמגון זה כדעים. קפאוומים ליל פעבה שיצב עזקין נה בחבי הדילע
י רפעקב ע,וזיה יחדים. ינתכש-בישה רפליגית יחדלשרן קהון יסינ אתקף לשון כנ:ישהרפליגיגבל.3

45-כבוןרעיבגה ייללערם וגרןקהתויביחהתוך ריעשופן אווןנקבתיה יחדהידמקמיןבים מייקהית ביר
ד צמישה רפל יגת ייחדו בב צמיעת נלמלת ועפרן קהלת נהה .יחכונהון נקתהרת גסבמ ₪י נוילימ
רן. קון היזצב אמ אתהנישית עמה

5%-לוב רקשתמע מהןורעיגהרכאשת, ויחכונות בינסבשין יצנר. צוהאד רמשי דילעורושארם טתונקסמ
י ללכיפלעות יוכזית חלהפרש דיתרן קהלת נהוה5%-ה אתר ועבלון רעילגום רלגל ולעולאתוחנהון כדע

 .וןנקהת

 אךמת יוסמנה שלר שצמבדלןוכנשב וחשמר ישיע הויל הסת שדצמה-יל אוב ששיחילגבק ריא התן הזארקלדדמהתויטנלבר
 .דהמצלא הלןכמרחלאט סווגק בארןרקלרעבומ
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ר ואטקהאת ורעה-'דח פסנ

ח "ודראה ט וריפלנה (השלת יחמתי רואטקהאדף והעי ונישלעויעשהשפים רמוהג :יםירקיעים רמגו.1
 2019לך במהות ייברבדה ירי(יצפהלעמרן קהיכסנלשואה שתרקיעב הםון) רעיג/דףובעעה ונת

י נוילימ 85.7ום קבמ ₪י נוילימ279.3-כל ש בסךואה התש )יתבויחהואה לתשים מרוהתר קיעהם 
-ו ₪י נוילימ 209.3ל שרה חבהת וחודבחת וודמואה מתשכב רומ ₪י נוילימ 279.3-הים. יוצפ ₪
ואה תשל ועפב-הד צבן הי, צפהד צב הןים לולכ.₪י נוילימ 70.0ל שי וושבל" יפכמהת פעש"ה
 :יםביכרושה לש

י נוילימ 8.5-כ,)2020לך במהל ועבפל קבית(נה השלך במהנסה ככהם רשנשרישיוע יס		.א
ועהנתל עיע משפו ניאכן לוי רואטקהאן במאזד רנפכס נכל ולכר בכ זהוע יסי ווש .₪
דף. ובע

ש י ,2015ר מבצדמיה חנהי פל ע :נההשלך במהו קפנושהים שדחים דרעל שפעה שה		.ב
ת ומשמעח. האג"ל שים ימרתזון ויהיס בסל עגן והיוושילפו להאים דרהע אתום רשל
,₪ינוילימ 38.2ל שוב קנום כסםעחאג"נה ידממהלת קבמרן קהשרוחזמהבעת שרבדה

ל לכנן) וגהי וושוספת (ת ₪י נוילימ 17.4לשר הפע .₪י נוילימ 55.6א והשם ריישי ווהש
ם ירוחזהמל את לוכר בכי רואטקוב האישחאך הים. יפכסות החודבחת וודהמרן קואת הבתש

 את יםלרטנמו נאכן ל .2006-3-3ר וזחהי ללכי פל עזן המאכת ירבעו להאים יוצפה
 .יצפד הצביף זה לה סעלכי הדיל פעה עההש

ק לחכאמה הזאת ההתלת את לוכרן ק: ה₪י נוילימ62.1-כ ,נהידמח "אגל גן שוי הווי שוניש		.ג
ףיעבסי וטיבת לקבמהזאת פעה ההשי ראוטקהאח "ודהרך וצלושמת. ריא שהואה מהתש

ם וקעיונישלשהפעההשל שלה וכפרה יפסמנע ימהלידכ ".יתיברהום קבעי ונישב. .3"
יה הין ופלחל(ואה התשל שיצפב הזהום כהסת אלולכליך רצולהאם יח"אגהלעית בירה
ל) ועהבפו מותאית חלהפיתן נ

וע ילסכה וזון) רעיבגא ישהרן קהקלחל(עןרקהם,יכסנהלת דהגי דילעוליואה ":ליכפהמת "השפע
ל ידמגשמה ו, לאים דויבססלשרה וצבוסף נדף וערצויים סכנהלעדף ועלכ,ולאים סכנלעדווסבס
י ולתליפכהמר ויעשון. רעיגרצונרכאשון כנאוהפך יהה .יםיפוסמ שהםי וולשר עבמכם רעאת 
 ,דפתועואה תשל קשלכלערומלכ .57%ל עגע רכדומעאוהאך ית, בירהיבת בוסרן קהבצבמ
.1.57₪-בטן) קוןרעיהגו (אלדדף גוהע

.₪ינוילימ340.5-כון ב רעיהגאת  להידגהית בירום הקבעיה ילע

ם רשגד חאליפעל שות ומרה קמיה ה .וןרעיגלח"שןוילימ 5.2כ ומרתתוומרה קמ:מוותרה קמ.2
 ₪ינוילימ18-כלשיה נספיוו(שן ורעילגומה רהתר קיעוא והום יתוהנלמלאות והגבד ומאות יסנלפ
ים). ריאלש
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וטנברה רחושים רנוינספי לגבחה משפוס טטסל שר וריבות קבבע  3. :בישוחהיס בסבים נתונב יוט
דףולעי נוילימ 2.2 ₪ .ו מרות שתיויביחהת

תומשמע רה.יטפיך רתאום רשלהם שות רוצבהות יוכהזד צלשים יתעמ -50כ יש שלב ו נשמנה הש
וןידפי כרעל ער ובדמ ות. יאצמעות יוכזא לום יהרישאל שות יוכזי פלרך שעליך רצים יתמשער בדה

םירקהמוב רשו נבהו נכרשעקה ידבב -4.5 ₪.כ ל ש י נוילימכ ל שית רואטקאות חבוי נוילימ-2.5 ₪
ון ידפרך עלת קבלים כאזהם ירישאו אהם ך כין ובכך ין בכן לום וימנימית ינסלפחת תמיה סנפעם 

,נהקזית יסנלפם יכאשז ים)קפאומם הם כותמ 11 10(ים רקמ יגבל וך. ריעש-בל דהבין אוד לבב
ת אל קבלו רחיבשם יריכשאותם אים כרמשעו נייהו לפעה ההש אתו נחבת ויביחההתב ורהם ש

חינזקפא ומר יאכשוך רעיושקפא וכמך וריעשין בל דההב קפא. ומר ישאית יסנפל שה רוצברה יתה
אלי כימת וסמות נרמשאן כש יוכן יתי קפא. ומי לפות יביחההת אתך רשעלו נכהמש זהב לשבכן לו

ט מעזאת צה וקבין בגכה רהעשהכן יתיכן לוג) וזי נ(ביה נסלפים אכזים רישאיש ים תיעמהל כל
 ₪. וןיליממות חל פר שיתת כרבהער בודי מתכרהעלי. דמוהה גב

תאו חדשון חטיבהת ירכי ללכקב עת וידפועהן ות דקפהי יפרתעס יסבל ע :יותדיעתדות קבהפי נויש .4 
ות.ינורעילגוך להפת ולוכיו לאות ידפועות דקהפ גםכה ונמית בירת יבבבסם, נאמ ישה. רהפל יג

ינוילימ-1.0כ ל שח ינזון רעיגר צונח ו"דהופת קתלך הבמות דקפהבל קל ודיגקב ות, עיחכונת ויבנסב
 .₪
	

ה יופציה ינספדמת וקכה רבהעהם בים רקמ :ימוםנימית ינספ למעלימום נימית ינסלפחת מתר במע
יה) נספית יחדו אות דקהפקב (עום ימנימית ינספל מעום כסלו רבשעם ומינימית יסנלפחת מתתה ייה
ון. ידרך פי עוומשר ותיוה גביה ינסל פשי רואטקהאי וווהשל יוא, הי נוילימ-0.6 ₪כ ון רעילגו רמת

.5 

ו רמוגים יחלת חותו כירהא 2019-1-10ר וזחי פל עותה תמי רויפשות חנהון כדע :ןנוקתן כודע
יכסנר כאשך ורהאח ווטבר קיבע הןו לאות עוהשפל יואהי נוילימ-28 ₪.כ בות יובייחההתדת הגל
 28לשמה ודום כבסל דגון רעיגה גםא לא "ועיסד "הפסל של יכפמה פעהשין או לאזר כברן קה
ון נקתהאת כן דלערשת דנרן קהךלבמה "ןונקהתי רקי"עיף בסעי רתהסבשו כמ ₪. 2020י נוילימ
םרטשים תיהעמות יוכזל שון טיקלד נגמום ריגון נקהתון כדעו. לאות דשחהות חנההף קלשי דכ
ף סוותיואה הבנה בשזז וקיה זון כדעות קבעבר צונהן ורעיהגל ש שילשי נשד עי צח-כויה סנלפו שרפ

 .דףולע

.6 

- בי לשח ווידלנה מפי נא :רקחמבות קבענחות הן עדכו ל ע "ים ירואטקואים ינכטים יסבס 'גח נספ "-
ת אל ידגלהם ייופצד חישביבה עזי רויעושה שירפל יגחת נהון כדעל עיץ לממשש וגשהר קחמ

ינוילימד ע-60 70 ₪.כ ון ברעיהג

.7 
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ת אצם צמשזן מאבכס נכעתה מה רשנו 2017לת יחבתה רושאון חטיהבת ירכ:ןיטחובהית רכ.8
ת ירכל קבללה וכין רקהק וחהי פל ע .₪י נוילימ 171.5-ל ₪י נוילימ374.4-מצג והמון רעיהג

דדמילפו%3.48לשית ליארתייברילפדה צמה .52012 וף לסון כנ ₪י נוילימ68-כד על שון חטיב
ם וישרהנם אמ המאזן.יך רלתאון כנ ₪י נוילימ88.5-לרן קה אתיא במים נששש ין בג 2.41%ל ש

ד שעו נחנהר,צואה עםת וחישיפלעזה לב בשאך ו, נלרובההירגמללא ד ועהזה כס נהלשקיודהמ
 )ולאים סכנמלויהנידמו גבילא ו(יליאר 3.48%ר וצבתון חטיבהתירכרן, קהיסכנלשיוצימל
לשוןויה.0יוולשהיעמגיא שהד ענהשידמרןקהיומלתש אתלממן ל יחתתיתרכהכןמרחלאו

לאזן  ידכום יכ.₪ינוילימ203-כלית רכהלשיווהש אתיא מבית רכהידילעים נומממהים ומלתש
ר ויעמהשות חפשזה 4.4%-כבות יוכהז אתית חפלהיך רצון, חטיהבית רכבשוימשללוכ,רןקהאת 
ר ויעושדריוןרעיגהכןדועיוןנקתשהגע רשביש דגאורוחזאון. נקתהיפלעתויוכזחתת פהיך רצהמ
ר קחמיפלעותיפרוגדמהות חנהוןכדעת,זאםע.4%-לחת תמדרירןקהוןיזלארש דנהחתה פהה
רן. קון הנקי תל פות עיוכחתת זפרש הדיות5%-ל הסף שלרעבון מרעיהגיא את הבללולערןקה

 :צותלהמ.9
י רושעדה ימבזן אבמומה רששות יביחתההובה בגרבה ות ידתונלתרם וג 2006-3-3ר זוחלשום ישיה
-כב ות יביחתהה אתין טקהללה וכי 1.0%לשתיבירבה יילעגמה ודלנה. לשנה משו וענית ייבר

 (זהה) ומהד השפעהש ידועלכ,רןקהיתילעמע ירלהפיך רצלאת ויביחההתה ובגיונישצם ע .20%
ת ויויביחוהתים כסנין בחס יהדועלכות, ינוינסהפות יוכזלעפעה השין ארדבהות מעשמים. כסנהלע
( Asset Liabilityון ננגום מישיל שרך וציש  "ליקבבמועהנ"תל שצב למיע גלהי דכר. שמנ ALM 

.(Management 
ת ייברלשיבה סבב)א-שוא הים נוידהנת קסמו 2019לך במהים ברםינוידהזושא נביסבו ימיקתה
ות ייברית ילל עשרתויריסבהון ויכמהות ניהלתן ונאלוהוהגבון רעיגהתל אוענ ALMום שייכה ונמ

ם עצם טמצמון חטיהבית רכיכוליעת וייבררכאשם ידפסלהום רלגל ולערהפעת ליענב) ד. יבעת
 .יםמ"חבמר ל הפעלה שינעקב הערשמיירצבנון שרעיהג אך תיבירביה ילעה

נה לשדמה קשה נשוף מסת יבירת חקלם ירואמו נא 248וד עמא כ78יף לסעם אתהבת ירכהוד דימן יינלע
) 2013מונמשייונא(ישה רהפל יגןיגבתה חפלהן ונקתהתאונמישיובעד ומאיהתבעוקהנה שהראשכתבעוקה
 31.12.2012מ ת אצלם יורמאן כל
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ªאח פס-  )םילקשי פלאב(ן וגרע /דף ובעה עוªת '

2017 2018 2019 
(247,073) (87,700) (53,168) 

(1,921) (1,105) 100 

.1
	

.2
	

.3
	

81,674 (39,017) 193,600 279,320 85,719 

(40,476) 77,763 (340,482) 

(3,779) (1,553) (425) 

3,528 569 (674) 

882 854 (4,502) 

(80) (40) (9) 

(159) (945) 34 

sx 

879 0 2,170 

(1,646) (1,643) (914) 

0 (631) 0 

(275) (183) 417 

40,548 35,175 (150,785) 

0 8,534 0 

(19,186) 0 0 

(10,466) 0 (28,247) 

(29,652) 8,534 (28,247) 

0 0 0 

150,398 (8,071) 60,638 

(87,700) (53,168) (171,462) 

.4
	

.5
	

.6
	

.7
	

ה ªשת ליחתל )תמאתומ(ה תרי

י ופצי וªיש

 )ןורעיג(ודף עה
ם גרªש

צב מה
ל ועפב

צב מה
י ופהצ

ת ובקעבם רגªש )ןועריג(ף דועבי וªישה
 :הªששך מבת ויפרגומדות ויללככת ויוחתפתה

)תילªימוªה אושת(ן רקהת אושת  .א

תיבירהם וקעבי וªיש  .ב

תוביזע  .ג

םיריאשוה ªקזת ייסªפ-ת וומי רקמ  .ד

םיאפקומום יליעפ-ת וומי רקמ  .ה

הזרחות וכªלה איצי  .ו

היסªפלה איצי  .ז

בושיחהס יסבבם יªותªהב ויט  .ח

םילומגי מד  .ט

םירחאת וורקמ  .י

ליעלו משרªא לשת ויוחתפתה  .א"י

ה ªשהך להמבת ויוחתפתהר ובעכ "הס

ת וטישות וחªהי יוªישת ובקעבם רגªש )ןועריג(ף דועבי וªישה

ם יªוªקתן יבבר עמ .א

ר אוטקאת פלחהול והיªי מדב ושיחת טיש .ב

 2019-1-10זר וחן ודכע .ג

ת וטישות וחªהת וחªהי וªישר ועבכ "הס

ם ימכסהבון וªקתבם ייוªישת ובקעבם רגªש )ןועריג(ף דועבי וªישה

ן וחטבהת יבכרי וªיש

ה פוקתף וסלה תרי
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ª2006-3-3זר וחם ושייבי גלר הסב –פח ה' ס 

ר וזחרת הטמ
דעת לוא ה מה רשתומפרה וצקף בלשי דכירואטקזן האהמאל שחווידופן האאת  ותנלשא יר הוזחהתרטמ

4-לע הזה ויסק הלוחו מצמערזוחבות. נוזמאות קיתווות נרקלתן יני שתלממשהדווסבסוע יסר הצוהא
אם ותי מווין שבלדרה (הבהעכדחאיף וסעט וריים בפיפעסינלשים מצומצמיפכסח הודבר הם כאשים, יפעס

גן). והי וולש

ר וזחום הישילםילכה
ל את לגלגוים נומי מזימרי תזפלןכת המאזרהערך וצלסתבסכת שתרמעות נלברך וציה ר הוזחום השיירך וצל

ד חאל כבר צונון שעריגי בונישר. וזחבו ניתנשות נושות חנות הכרלמערן בהתאם קהות קעל השכל שן והה
 :דרנפים בשבוחמים נוים השלבהשי. לתד ממשו/סבסועיסלכס שנכרדבל שוופבסרשם נקה ידבי הבלמש

-ללמה והשות ישופחות הקעההשל ע 1.57% לוספת שהתי דיל ר עיישוע היהסל י שווש  )א
 5.57% )4.86%-ו 5.05%יהם (נימלים דרלע

וגןי הוו(שוך רום השעיבק יתים במייק "יםנורימ"ר ועבגן והי וולשואם י מתווין שבל דהב  )ב
יםרזל תשית זחבת ר כאשי, נאוחשבזן הבמאום לשגגן וי הוונה משוות שיהלל ולזה ע

 )ים.חטולמבים ומלשוב תיחקב ון ערעיום פיי נלפרע יפלהל ולעון ריהמים נוממז
וגן זההי וווך (שרהשעם ויבק יבתים ימיק "יםדר"ער וגן עבוהי וולשואם מתי ווין שבל דהב  )ג
ים נומזים מרל תזית שחזבתר כאש ,ינאושבחזן הום במאלוגן שגי הוונה משוות שיהלל ולע
 )ים.חטומבלים ומלוב תשיחקב עון רעיום פיי נלפרע יפהלל ולון ערימה

וות אדקקב הפעד ירן בעתקבו לקבית" שיםדר"ער ווגן עבהי וולשם ואתמי ווין שבל דהב  )ד
ד. רעחלאג"לפה חרן בהקאת הת וכשמזים ימומסים חון אג"רעיפ

ר דסלר שויאתלן להת. וקעשהוהים ומלל את התשנהרן תקהיך אלשתוימומסות חנרש הוד"קיתל הויהנ"
. 2006-3-3ר וזחלח שווידרך וצלהתננבית שטרותא-כת הרמעבות לופע

ק יתהלויהנות חנה

ת ישדוחרמה וא בל הויהנה )ה
 :ישדוחיך לתה )ו

דשוחהלת יחים תסכנל רה שיבצ .a 
םיישופחים סכנלר בועמון רעיפלו עיים שהגח"אגל שון רעיפ .b 

יםרובעים יופשחהים כסנוהדה ימב ים.דובסמסים ח"אגלים יופשחים סכנן יבס חיל שקה ידב .c 
לעה קיד(הבד. לבבים ישופחים כסנ ל שב צלמיע הגלי דכד רעח "גאכש רנ-70% 70% האת 

רה ואמו זטה שהפל שפעה ההשים. כסנהל שק ושי וושי לפלא ום ואמתי וושי לפנעשה חס יה
ית.) ותמהלא ות ילה
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 d. :יםנומים מזרתזל וך שיש
.i דשוחו תול אים שחטומבלים ומלל תשומות זקזתמות לקבמתות ירמפ. 

.ii  דש וחבודש וחו תולאם ייופשחים כסנל שקעה שלהנס כיוא הי בויחוא הו טנים רהתזאם
יה הים רהתזלת קבי נלפק יהתכב רה (אםד סובמסח "אגלרה מלהי אכזיה יהו נממק לחהבא 
 .ים)ישופחים כסנ 70%

.iii הבאר די הספליה היון ימר המוקמי לילוא שו הטנם יראם התז: 
ם יישופחים סכנ 1.

ן אזום המיי רחאו כשרנשל ים שדרע 2. 4.86%
ן אזום המיי נלפו כשרנשל ים שדרע 3. 4.86%
ן אזום המיי נלפו כשרנשל ים שדרע 4. 5.05%

ל ים שנורימ 5. 5.57%
ון רעיגר ומלכם, יילילים שיופשחים כסני דיל עוא הון ימים, המסכנק ימספין אאם  6.

ר צויי
להןשית בירר הלשעות בהתאם קעההשל כר ודש עבוחהוף לת בסקבמתית ביר .e 

ותחנכת ההרמעלל בהתאם קבד מתוססב .f 
םיכונרה מיבצל מויהני מד .g 
ותישופחהות קעשלהר עבומים דובסהמסים ח"אגמהלת קבהמתל והיני מדל עדפת והעית יברה .h 

 .יםדבסוסמים דרעוב בקע שושיל) ילע .cלב (שהבא דש וחהלת יחתל וך שיל ששך ילובתה

ת ורהע

 :הןוך רהשעות את נשלות לוכישות יותמשמעות חנה
סיבסל עלא ודם וקות ישופחות עקשהי דיל עים נומממם יילילשים נוממזי ימרתז  )א

ות. נוות השקעההשין בי סחי
שרדיילא ש 30% למעים דסובמסים ח"אגל שצב מליע גת דיתבערן קוהה דיבמ  )ב

י) חכונוהג הנלרם (בהתאם יזחלה

ות הן יטהסי כל, אם ועים בפסכנהל ות שלנהתההק את יודבמקפת משלא ימת ומסדה ימית בטרואת-כת הרמעה
רש. דיניהן אם לחס איילהתד ייתן בעתנשות יטמהסק לחלן להות. חינז

-הכת רבמעום לגית. שדוחהרמבלא וית תני שצחרמה יא בהים ח"אגמהלת בקהמתית ביר-
לא  וזה נהלך השמהבדיחן אופה באוסרים פח"ל האגון שרעיי פנזמחה שנית הטרותא

 :ין שיצליש  ק.יודמ
ר ותיבבך וזה מסט בל מק שיודמום ישי )א
ת יתולא מהון רעיי הפדועמסת ירל פיה שיטסק שהודבלןיתנ )ב
.iii. 3-ו .iii. 2ין ר בדוך את הסלהפון בייש הגשון טעליתן נ :ילילים שרתזון מימר דס-
רמה בלנהיתלא  מן הסתם יםדסובים מסכסנוים יופשחים כסנחס ילשקה ידביך לתה-

 .רותיכה ונמות רידבתלא אית, שדוח
ל עםיומסיך רתאבית נתרמה שבלא אית שדוחמה רל בקבמתלא נה ידמהמל קבר המתישיוע היהס-

חה. ינמית טרותא-כת הרמעהזה ש ר שמאר תויטשופמבושיחסיבס

ידכו. למשת וראובהם ייקהדובסמסח "גאלשןוגהיוושבוישחבםיומסי ושקרצוי 2006-3-3ר וזחידעתל
 )יםסנניפםידוסמלשות ילכלכות טישיפלןוגהיוולשה אמהתלת וכיי(ארה צונשות ייתיהבע אתר ות לפ
5ל שרדהסי לפום קבמ ).4-דע)2.א. 4'אחפסנבים רדגושמות לופעהרדס אתי תיניש ,4 ,3 ת אישמתיי,2,
5ר דהסי לפון ירעו ותא ,2 ,3 י קבעוב ישחרת צויצעת והמטה ישהשלא אצאה, ותבלדהבין אלכה בסך .4,
ים.) ראנשים שרי פעלגב .6'ח הנספבים רויאבלתחות מתרהעראה  יכ (אם ילכלכהגן וי ההווהשם ערותי
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ומתלעוגן היווושואם מתי וושין בלדהבל שינאושבחהחווידהין ברפעכן תיי :אםמתוי ושוון גהוי שוו
 המאזן ותצאות אתיג צהמד ובעמ 1ים ילושתרהעם גראה (יראוטקהאזן מאבולאםיכרעינשין בלדההב
 :ותרטבצות מיבסבע ראלר שוביחמבע ונלדהבה.ר הזה)פעאת הת כמח שמו"דלת היחבת

,יםחטומבלים ומלתשין בגרן קון רעיפל לוכי, וצפהים רזלתחס יימת - 2006-3-3ר וזחל שוגן הי ווש
 .םירשדנים ומלוהתשדה יבמ
תומלע ",דר"עח אג"ין בגגן והי וושל לוכגן וההי ווש ",דרע"ח "אגקה יחזמרן קהוה דיבמ -

ואם. מתי ווי שפל "דר"עח "ל את אגלוכי שנאושבחזן ההמא
ואם,מתי וולשוגן הי וושין בין חמבי נאושבחההמאזן שר) יחסא לח "ג(אם יוספנים סכניש  -
-ר וזחו ליוא -  ".דר"עו  "וןרי"מל ות חסייתהש רודק ר 2006-3-3
ל.ילעין וצכמי, רואטקאל דובמל פעומק שוידות הלמגבקב עוב ישחות הטישים בלדהב -
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ªן מאזהםוליות יור ריבטוק –'וחפס

(Forward) ריבית שערי
גידול 2018 2019חודש
0(0.60%) (0.44%) (0.16%) 
3(0.60%) (0.44%) (0.16%) 
6(0.71%) (0.48%) (0.22%) 
9(0.84%) (0.57%) (0.27%) 
12(0.92%) (0.47%) (0.45%) 
15(1.12%) (0.39%) (0.73%) 
18(1.41%) (0.48%) (0.92%) 
21(1.39%) (0.49%) (0.90%) 
24(1.06%) (0.41%) (0.65%) 
27(0.88%) (0.29%) (0.59%) 
30(0.85%) (0.12%) (0.73%) 
33(0.82%) 0.05%(0.87%) 
36(0.79%) 0.21%(1.01%) 
39(0.77%) 0.36%(1.13%) 
42(0.75%) 0.48%(1.23%) 
45(0.73%) 0.61%(1.33%) 
48(0.71%) 0.73%(1.44%) 
51(0.69%) 0.85%(1.54%) 
54(0.67%) 0.98%(1.64%) 
57(0.65%) 1.10%(1.75%) 
60(0.62%) 1.22%(1.85%) 
63(0.59%) 1.29%(1.88%) 
66(0.53%) 1.31%(1.84%) 
69(0.47%) 1.33%(1.80%) 
72(0.41%) 1.34%(1.75%) 
75(0.35%) 1.36%(1.71%) 
78(0.29%) 1.38%(1.67%) 
81(0.24%) 1.39%(1.63%) 
84(0.18%) 1.41%(1.59%) 
87(0.13%) 1.44%(1.57%) 
90(0.08%) 1.48%(1.57%) 
93(0.04%) 1.53%(1.57%) 
960.00% 1.57%(1.57%) 
990.05% 1.62%(1.57%) 
1020.09% 1.66%(1.57%) 
1050.14% 1.71%(1.57%) 
1080.18% 1.75%(1.57%) 
1110.23% 1.79%(1.57%) 
1140.27% 1.84%(1.57%) 
1170.31% 1.88%(1.57%) 
1200.36% 1.93%(1.57%) 

)Forward(ת ביירי רעש
ל ודגי	
2019 2018ש דוח

(0.79%) 2.62% 1.83% 246
	
(0.78%) 2.62% 1.83% 249
	
(0.80%) 2.62% 1.83% 252
	
(0.79%) 2.63% 1.84% 255
	
(0.78%) 2.62% 1.84% 258
	
(0.78%) 2.63% 1.84% 261
	
(0.78%) 2.63% 1.85% 264
	
(0.78%) 2.63% 1.84% 267
	
(0.78%) 2.63% 1.85% 270
	
(0.76%) 2.62% 1.86% 273
	
(0.78%) 2.64% 1.85% 276
	
(0.77%) 2.63% 1.86% 279
	
(0.77%) 2.64% 1.87% 282
	
(0.77%) 2.63% 1.87% 285
	
(0.78%) 2.64% 1.86% 288
	
(0.77%) 2.64% 1.87% 291
	
(0.77%) 2.64% 1.87% 294
	
(0.76%) 2.64% 1.88% 297
	
(0.76%) 2.64% 1.88% 300
	

 )Forward(ת ביירי רעש
ל ודגי	
2019 2018ש דוח

(1.57%) 1.96% 0.39% 123
	
(1.54%) 1.98% 0.43% 126
	
(1.53%) 1.99% 0.46% 129
	
(1.50%) 2.00% 0.50% 132
	
(1.49%) 2.02% 0.54% 135
	
(1.47%) 2.04% 0.57% 138
	
(1.45%) 2.06% 0.61% 141
	
(1.43%) 2.07% 0.64% 144
	
(1.41%) 2.09% 0.68% 147
	
(1.40%) 2.11% 0.71% 150
	
(1.37%) 2.12% 0.75% 153
	
(1.36%) 2.14% 0.78% 156
	
(1.34%) 2.16% 0.82% 159
	
(1.32%) 2.17% 0.85% 162
	
(1.30%) 2.19% 0.89% 165
	
(1.28%) 2.21% 0.93% 168
	
(1.27%) 2.23% 0.96% 171
	
(1.25%) 2.24% 0.99% 174
	
(1.22%) 2.26% 1.03% 177
	
(1.21%) 2.27% 1.06% 180
	
(1.19%) 2.29% 1.10% 183
	
(1.16%) 2.30% 1.14% 186
	
(1.15%) 2.32% 1.18% 189
	
(1.13%) 2.34% 1.21% 192
	
(1.11%) 2.36% 1.25% 195
	
(1.09%) 2.37% 1.29% 198
	
(1.07%) 2.39% 1.33% 201
	
(1.04%) 2.40% 1.36% 204
	
(1.03%) 2.43% 1.39% 207
	
(1.01%) 2.44% 1.43% 210
	
(0.98%) 2.46% 1.48% 213
	
(0.97%) 2.48% 1.51% 216
	
(0.94%) 2.49% 1.55% 219
	
(0.92%) 2.51% 1.59% 222
	
(0.91%) 2.53% 1.62% 225
	
(0.88%) 2.54% 1.66% 228
	
(0.87%) 2.56% 1.69% 231
	
(0.84%) 2.57% 1.74% 234
	
(0.83%) 2.60% 1.77% 237
	
(0.80%) 2.60% 1.81% 240
	
(0.80%) 2.62% 1.83% 243
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ה קיותן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
8.5M 120.4M 309.0M 437.8M 

20206.5M 12.1M -0.77% 0.28% 1.2M 5.1M 125.1M 303.3M 433.5M 
20216.3M 16.1M -1.24% 1.23% 5.3M 2.4M 126.5M 300.0M 428.9M 
20225.9M 14.6M -0.84% 1.52% 6.4M 0.6M 127.9M 298.2M 426.7M 
20235.6M 15.3M -0.74% 1.60% 6.7M 0.0M 128.0M 295.7M 423.7M 
20245.3M 15.9M -0.66% 1.67% 7.0M 0.0M 128.0M 292.0M 420.1M 
20254.8M 17.4M -0.50% 1.80% 7.4M 0.0M 128.0M 286.9M 414.9M 
20264.4M 18.5M -0.26% 1.99% 8.1M 0.0M 128.0M 280.9M 408.9M 
20273.9M 19.7M -0.06% 2.13% 8.5M 0.0M 121.2M 280.5M 401.7M 
20283.5M 21.3M 0.11% 2.21% 8.6M 0.0M 118.1M 274.4M 392.6M 
20293.0M 23.0M 0.29% 2.35% 9.0M 0.0M 114.9M 266.7M 381.5M 
20302.6M 24.5M 0.45% 2.47% 9.1M 0.0M 111.1M 257.7M 368.8M 
20312.3M 25.7M 0.59% 2.58% 9.2M 0.0M 107.4M 247.3M 354.6M 
20321.9M 26.8M 0.73% 2.68% 9.1M 0.0M 102.6M 236.2M 338.9M 
20331.5M 28.0M 0.87% 2.79% 9.1M 0.0M 98.1M 223.4M 321.4M 
20341.3M 28.7M 1.01% 2.90% 8.9M 0.0M 92.0M 210.9M 302.9M 
20350.8M 29.3M 1.16% 3.02% 8.7M 0.0M 87.7M 195.4M 283.1M 
20360.5M 30.2M 1.31% 3.20% 8.5M 0.0M 86.3M 175.6M 262.0M 
20370.3M 30.6M 1.45% 3.37% 8.3M 0.0M 84.9M 155.0M 239.9M 
20380.2M 30.5M 1.60% 3.56% 8.0M 0.0M 84.8M 132.9M 217.6M 
20390.1M 30.2M 1.75% 3.76% 7.6M 0.0M 84.8M 110.4M 195.2M 
20400.0M 30.0M 1.83% 3.95% 7.1M 0.0M 84.8M 87.6M 172.3M 
20410.0M 29.5M 1.84% 4.13% 6.5M 0.0M 84.8M 64.5M 149.3M 
20420.0M 28.7M 1.85% 4.30% 5.8M 0.0M 72.2M 54.2M 126.4M 
20430.0M 28.0M 1.86% 4.20% 4.7M 0.0M 58.1M 45.0M 103.1M 
20440.0M 27.1M 1.87% 4.21% 3.7M 0.0M 42.2M 37.5M 79.6M 
20450.0M 26.2M 1.88% 4.26% 2.8M 0.0M 31.0M 25.1M 56.2M 
20460.0M 25.3M 1.88% 4.83% 2.1M 0.0M 24.2M 8.7M 33.0M 
20470.0M 24.2M 1.88% 6.17% 1.2M 0.0M 9.9M 0.0M 10.0M 
20480.0M 23.2M 1.88% -6.37% 0.2M 0.0M 0.0M (13.0M) (13.0M) 
20490.0M 22.1M 1.88% 1.22% (0.3M) 0.0M 0.0M (35.5M) (35.5M) 
20500.0M 21.0M 1.88% 1.26% (0.6M) 0.0M 0.0M (57.0M) (57.0M) 
20510.0M 19.8M 1.88% 1.26% (0.9M) 0.0M 0.0M (77.7M) (77.7M) 
20520.0M 18.6M 1.88% 1.26% (1.1M) 0.0M 0.0M (97.4M) (97.4M) 
20530.0M 17.5M 1.88% 1.26% (1.3M) 0.0M 0.0M (116.2M) (116.2M) 
20540.0M 16.3M 1.88% 1.26% (1.6M) 0.0M 0.0M (134.0M) (134.0M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (1.8M) 0.0M 0.0M (150.9M) (150.9M) 
20560.0M 13.8M 1.88% 1.26% (2.0M) 0.0M 0.0M (166.7M) (166.7M) 
20570.0M 12.6M 1.88% 1.26% (2.2M) 0.0M 0.0M (181.5M) (181.5M) 
20580.0M 11.4M 1.88% 1.26% (2.4M) 0.0M 0.0M (195.3M) (195.3M) 
20590.0M 10.3M 1.88% 1.26% (2.5M) 0.0M 0.0M (208.1M) (208.1M) 
20600.0M 9.1M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (219.9M) (219.9M) 
20610.0M 8.1M 1.88% 1.26% (2.8M) 0.0M 0.0M (230.8M) (230.8M) 
20620.0M 7.0M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (240.8M) (240.8M) 
20630.0M 6.1M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (249.9M) (249.9M) 
20640.0M 5.2M 1.88% 1.26% (3.2M) 0.0M 0.0M (258.3M) (258.3M) 
20650.0M 4.4M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (265.9M) (265.9M) 
20660.0M 3.6M 1.88% 1.26% (3.4M) 0.0M 0.0M (272.9M) (272.9M) 
20670.0M 3.0M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (279.3M) (279.3M) 
20680.0M 2.4M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (285.2M) (285.2M) 
20690.0M 1.9M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (290.8M) (290.8M) 
20700.0M 1.5M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (295.9M) (295.9M) 
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ה קיותן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.2M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (300.8M) (300.8M) 
20720.0M 0.9M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (305.5M) (305.5M) 
20730.0M 0.7M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (310.0M) (310.0M) 
20740.0M 0.5M 1.88% 1.26% (3.9M) 0.0M 0.0M (314.5M) (314.5M) 
20750.0M 0.4M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (318.8M) (318.8M) 
20760.0M 0.3M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (323.1M) (323.1M) 
20770.0M 0.2M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (327.4M) (327.4M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (331.6M) (331.6M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (335.9M) (335.9M) 
20800.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (340.2M) (340.2M) 
20810.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (344.6M) (344.6M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (348.9M) (348.9M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (353.4M) (353.4M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (357.8M) (357.8M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (362.4M) (362.4M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (367.0M) (367.0M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (371.6M) (371.6M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (376.3M) (376.3M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (381.0M) (381.0M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (385.8M) (385.8M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (390.7M) (390.7M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (395.6M) (395.6M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.0M) 0.0M 0.0M (400.6M) (400.6M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.0M) 0.0M 0.0M (405.7M) (405.7M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (410.8M) (410.8M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.2M) 0.0M 0.0M (415.9M) (415.9M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.2M) 0.0M 0.0M (421.2M) (421.2M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (426.5M) (426.5M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.4M) 0.0M 0.0M (431.8M) (431.8M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.4M) 0.0M 0.0M (437.3M) (437.3M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (442.8M) (442.8M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.6M) 0.0M 0.0M (448.3M) (448.3M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.6M) 0.0M 0.0M (454.0M) (454.0M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (459.7M) (459.7M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (465.5M) (465.5M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (471.3M) (471.3M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (477.3M) (477.3M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (483.3M) (483.3M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (489.4M) (489.4M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (495.5M) (495.5M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (501.8M) (501.8M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (508.1M) (508.1M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (514.5M) (514.5M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (521.0M) (521.0M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (527.5M) (527.5M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (534.1M) (534.1M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (540.9M) (540.9M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (547.7M) (547.7M) 
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ה קיותן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.0M 0.3M 5.2M (4.3M) 0.0M 
20210.1M 0.2M 5.2M (5.7M) 5.5M 
20220.1M 0.1M 5.3M (4.5M) 5.5M 
20230.1M 0.0M 5.3M (4.1M) 5.5M 
20240.1M 0.0M 5.3M (3.8M) 5.4M 
20250.1M 0.0M 5.3M (3.3M) 5.4M 
20260.1M 0.0M 5.3M (2.6M) 5.3M 
20270.1M 0.0M 5.3M (2.0M) 5.2M 
20280.1M 0.0M 5.0M (1.5M) 5.1M 
20290.0M 0.0M 4.8M (0.9M) 5.0M 
20300.0M 0.0M 4.7M (0.5M) 4.9M 
20310.0M 0.0M 4.5M (0.1M) 4.7M 
2032(0.0M) 0.0M 4.3M 0.3M 4.6M 
2033(0.0M) 0.0M 4.1M 0.6M 4.4M 
2034(0.1M) 0.0M 3.9M 0.9M 4.1M 
2035(0.1M) 0.0M 3.7M 1.2M 3.9M 
2036(0.1M) 0.0M 3.6M 1.4M 3.7M 
2037(0.1M) 0.0M 3.6M 1.5M 3.4M 
2038(0.2M) 0.0M 3.5M 1.5M 3.0M 
2039(0.2M) 0.0M 3.5M 1.5M 2.7M 
2040(0.2M) 0.0M 3.5M 1.4M 2.4M 
2041(0.2M) 0.0M 3.5M 1.1M 2.0M 
2042(0.2M) 0.0M 3.4M 0.9M 1.7M 
2043(0.2M) 0.0M 2.7M 0.8M 1.4M 
2044(0.2M) 0.0M 2.1M 0.7M 1.2M 
2045(0.2M) 0.0M 1.5M 0.6M 0.9M 
2046(0.2M) 0.0M 1.1M 0.4M 0.7M 
20470.0M 0.0M 0.8M 0.0M 0.4M 
2048(0.1M) 0.0M 0.1M 0.0M 0.1M 
2049(0.2M) 0.0M (0.0M) (0.2M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M 0.0M (0.4M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M (0.0M) (0.7M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M 0.0M (1.0M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M 0.0M (1.2M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M 0.0M (1.5M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.7M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.9M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.1M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.3M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.5M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M 0.0M (2.6M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.8M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.9M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.0M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (3.1M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.3M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.3M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.4M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (3.5M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.6M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M 0.0M (3.7M) 0.0M 
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ה קיותן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M 0.0M (3.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M 0.0M (3.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.8M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.9M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M 0.0M (4.0M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.0M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.1M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (4.1M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M 0.0M (4.2M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (4.2M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (4.3M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.3M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.4M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.5M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.6M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (4.6M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.7M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (4.8M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.9M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.9M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.0M) 0.0M 
2094(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.0M) 0.0M 
2095(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.1M) 0.0M 
2096(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.2M) 0.0M 
2097(0.0M) 0.0M 0.0M (5.2M) 0.0M 
2098(0.0M) 0.0M 0.0M (5.3M) 0.0M 
2099(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.4M) 0.0M 
2100(0.0M) 0.0M 0.0M (5.4M) 0.0M 
2101(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.5M) 0.0M 
2102(0.0M) 0.0M 0.0M (5.6M) 0.0M 
21030.0M 0.0M (0.0M) (5.6M) 0.0M 
21040.0M 0.0M (0.0M) (5.7M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (6.0M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (6.1M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (6.3M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (6.4M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (6.6M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (6.6M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (6.7M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
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ה קיותן רק

נה ואשרכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

120,370 0 8,481 
125,087 0 5,110 12,063 126 0 1,379 85 15 10,457 6,523 0 6,523 0 2020 
126,490 0 2,408 16,127 130 0 1,636 153 48 14,161 6,269 0 6,269 5,537 2021 
127,927 0 562 14,608 130 0 1,653 207 84 12,533 5,950 0 5,950 5,487 2022 
128,048 0 (0) 15,304 132 0 1,420 254 120 13,379 5,593 0 5,593 5,456 2023 
128,048 0 (0) 15,914 133 0 1,399 297 156 13,929 5,262 0 5,262 5,420 2024 
128,048 0 (0) 17,397 131 0 1,352 335 193 15,386 4,800 0 4,800 5,365 2025 
128,048 0 (0) 18,496 128 0 1,182 353 229 16,604 4,406 0 4,406 5,288 2026 
121,181 0 (0) 19,685 119 0 1,134 348 263 17,820 3,889 0 3,889 5,193 2027 
118,144 0 (0) 21,280 113 0 977 349 295 19,546 3,502 0 3,502 5,098 2028 
114,879 0 (0) 23,008 101 0 893 357 326 21,330 3,048 0 3,048 5,026 2029 
111,117 0 (0) 24,458 90 0 749 351 355 22,914 2,628 0 2,628 4,890 2030 
107,366 0 (0) 25,653 81 0 634 336 380 24,222 2,273 0 2,273 4,732 2031 
102,619 0 (0) 26,802 68 0 408 315 404 25,606 1,884 0 1,884 4,553 2032 
98,083 0 (0) 28,017 58 0 306 311 427 26,916 1,525 0 1,525 4,359 2033 
92,041 0 (0) 28,683 50 0 309 271 446 27,608 1,285 0 1,285 4,139 2034 
87,736 0 (0) 29,340 35 0 188 191 459 28,467 823 0 823 3,909 2035 
86,332 0 (0) 30,166 24 0 115 153 466 29,408 506 0 506 3,661 2036 
84,895 0 (0) 30,577 16 0 46 100 470 29,944 277 0 277 3,359 2037 
84,774 0 (0) 30,466 12 0 29 89 471 29,864 207 0 207 3,040 2038 
84,774 0 (0) 30,158 8 0 23 66 471 29,590 126 0 126 2,710 2039 
84,774 0 (0) 29,950 4 0 8 48 468 29,422 38 0 38 2,371 2040 
84,774 0 (0) 29,488 2 0 4 35 464 28,983 6 0 6 2,029 2041 
72,212 0 (0) 28,667 2 0 4 33 459 28,169 3 0 3 1,684 2042 
58,075 0 (0) 27,998 0 0 4 30 453 27,510 2 0 2 1,363 2043 
42,176 0 (0) 27,147 0 0 4 28 446 26,669 1 0 1 1,157 2044 
31,045 0 (0) 26,227 0 0 4 25 439 25,759 1 0 1 938 2045 
24,234 0 (0) 25,279 0 0 4 22 431 24,821 1 0 1 709 2046 
9,928 0 (0) 24,231 0 0 4 20 422 23,785 1 0 1 420 2047 
0 0 (0) 23,174 0 0 4 17 412 22,741 1 0 1 147 2048 
0 0 (0) 22,115 0 0 4 14 401 21,695 1 0 1 11 2049 
0 0 (0) 20,950 0 0 4 12 389 20,545 1 0 1 0 2050 
0 0 (0) 19,798 0 0 4 9 376 19,408 1 0 1 0 2051 
0 0 (0) 18,632 0 0 5 7 362 18,259 1 0 1 0 2052 
0 0 (0) 17,461 0 0 5 5 346 17,105 1 0 1 0 2053 
0 0 (0) 16,263 0 0 5 4 330 15,924 1 0 1 0 2054 
0 0 (0) 15,037 0 0 5 3 312 14,716 1 0 1 0 2055 
0 0 (0) 13,832 0 0 5 2 294 13,531 1 0 1 0 2056 
0 0 (0) 12,636 0 0 5 1 275 12,354 1 0 1 0 2057 
0 0 (0) 11,438 0 0 4 1 255 11,178 1 0 1 0 2058 
0 0 (0) 10,269 0 0 1 0 235 10,032 1 0 1 0 2059 
0 0 (0) 9,135 0 0 2 0 214 8,919 1 0 1 0 2060 
0 0 (0) 8,060 0 0 1 0 194 7,865 1 0 1 0 2061 
0 0 (0) 7,039 0 0 0 0 173 6,865 0 0 0 0 2062 
0 0 (0) 6,068 0 0 0 0 154 5,914 0 0 0 0 2063 
0 0 (0) 5,170 0 0 0 0 135 5,035 0 0 0 0 2064 
0 0 (0) 4,351 0 0 0 0 117 4,234 0 0 0 0 2065 
0 0 (0) 3,615 0 0 0 0 100 3,514 0 0 0 0 2066 
0 0 (0) 2,963 0 0 0 0 85 2,878 0 0 0 0 2067 
0 0 (0) 2,396 0 0 0 0 71 2,325 0 0 0 0 2068 
0 0 (0) 1,910 0 0 0 0 59 1,852 0 0 0 0 2069 
0 0 (0) 1,501 0 0 0 0 48 1,454 0 0 0 0 2070 
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ה קיותן רק

נה ואשרכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

0 0 (0) 1,165 0 0 0 0 38 1,127 0 0 0 0 2071 
0 0 (0) 893 0 0 0 0 30 863 0 0 0 0 2072 
0 0 (0) 677 0 0 0 0 24 653 0 0 0 0 2073 
0 0 (0) 508 0 0 0 0 18 490 0 0 0 0 2074 
0 0 (0) 378 0 0 0 0 14 364 0 0 0 0 2075 
0 0 (0) 278 0 0 0 0 10 267 0 0 0 0 2076 
0 0 (0) 202 0 0 0 0 7 195 0 0 0 0 2077 
0 0 (0) 148 0 0 0 0 5 143 0 0 0 0 2078 
0 0 (0) 109 0 0 0 0 4 105 0 0 0 0 2079 
0 0 (0) 81 0 0 0 0 3 79 0 0 0 0 2080 
0 0 (0) 61 0 0 0 0 2 60 0 0 0 0 2081 
0 0 (0) 47 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 2082 
0 0 (0) 38 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 2083 
0 0 (0) 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2084 
0 0 (0) 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2085 
0 0 (0) 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2086 
0 0 (0) 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2087 
0 0 (0) 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2088 
0 0 (0) 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2089 
0 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2090 
0 0 (0) 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2091 
0 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2092 
0 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2093 
0 0 (0) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2094 
0 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2095 
0 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2096 
0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2097 
0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2098 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ים יניבן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
0.7M 185.5M 441.2M 627.3M 

20209.3M 16.4M -0.77% 0.27% 1.7M 0.0M 187.8M 434.2M 621.9M 
20218.6M 27.3M -1.24% 0.45% 2.8M 0.0M 187.8M 418.3M 606.0M 
20228.1M 19.9M -0.84% 0.75% 4.5M 0.0M 187.8M 410.9M 598.7M 
20237.5M 21.0M -0.74% 0.84% 5.0M 0.0M 187.8M 402.4M 590.1M 
20246.9M 22.2M -0.66% 0.92% 5.4M 0.0M 187.8M 392.4M 580.2M 
20256.0M 24.7M -0.50% 1.06% 6.1M 0.0M 187.8M 379.8M 567.6M 
20265.5M 24.9M -0.26% 1.26% 7.0M 0.0M 187.8M 367.4M 555.2M 
20275.0M 26.2M -0.06% 1.42% 7.7M 0.0M 181.7M 360.1M 541.7M 
20284.4M 27.2M 0.11% 1.43% 7.6M 0.0M 160.6M 366.0M 526.6M 
20293.8M 28.2M 0.29% 1.49% 7.7M 0.0M 153.5M 356.4M 509.8M 
20303.3M 29.3M 0.45% 1.62% 8.0M 0.0M 148.1M 343.8M 491.9M 
20312.8M 31.0M 0.59% 1.72% 8.2M 0.0M 142.2M 329.8M 472.0M 
20322.1M 32.5M 0.73% 1.83% 8.3M 0.0M 135.6M 314.3M 449.9M 
20331.6M 34.1M 0.87% 1.93% 8.4M 0.0M 129.7M 296.1M 425.8M 
20341.1M 35.0M 1.01% 2.04% 8.3M 0.0M 121.5M 278.7M 400.2M 
20350.8M 35.0M 1.16% 2.16% 8.2M 0.0M 118.1M 256.1M 374.2M 
20360.5M 35.2M 1.31% 2.34% 8.3M 0.0M 118.1M 229.7M 347.8M 
20370.3M 35.4M 1.45% 2.51% 8.3M 0.0M 118.1M 202.8M 320.9M 
20380.2M 35.1M 1.60% 2.69% 8.1M 0.0M 118.1M 176.0M 294.1M 
20390.1M 34.4M 1.75% 2.87% 7.9M 0.0M 118.1M 149.6M 267.7M 
20400.1M 33.5M 1.83% 3.02% 7.5M 0.0M 118.1M 123.7M 241.7M 
20410.1M 32.5M 1.84% 3.15% 7.1M 0.0M 118.1M 98.2M 216.3M 
20420.0M 31.8M 1.85% 3.30% 6.6M 0.0M 118.1M 73.0M 191.1M 
20430.0M 30.8M 1.86% 3.49% 6.1M 0.0M 118.1M 48.3M 166.4M 
20440.0M 29.7M 1.87% 3.60% 5.4M 0.0M 104.2M 37.9M 142.1M 
20450.0M 28.6M 1.88% 3.57% 4.5M 0.0M 84.8M 33.2M 118.0M 
20460.0M 27.4M 1.88% 3.44% 3.6M 0.0M 59.8M 34.4M 94.2M 
20470.0M 26.0M 1.88% 3.08% 2.5M 0.0M 30.8M 39.9M 70.7M 
20480.0M 24.6M 1.88% 2.65% 1.5M 0.0M 16.0M 31.6M 47.6M 
20490.0M 23.2M 1.88% 2.95% 1.0M 0.0M 8.7M 16.7M 25.4M 
20500.0M 21.9M 1.88% 3.93% 0.5M 0.0M 4.0M 0.0M 4.0M 
20510.0M 20.5M 1.88% 0.57% (0.0M) 0.0M 0.0M (16.5M) (16.5M) 
20520.0M 19.1M 1.88% 1.26% (0.3M) 0.0M 0.0M (35.9M) (35.9M) 
20530.0M 17.7M 1.88% 1.26% (0.6M) 0.0M 0.0M (54.2M) (54.2M) 
20540.0M 16.4M 1.88% 1.26% (0.8M) 0.0M 0.0M (71.4M) (71.4M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (1.0M) 0.0M 0.0M (87.4M) (87.4M) 
20560.0M 13.7M 1.88% 1.26% (1.2M) 0.0M 0.0M (102.3M) (102.3M) 
20570.0M 12.4M 1.88% 1.26% (1.4M) 0.0M 0.0M (116.1M) (116.1M) 
20580.0M 11.1M 1.88% 1.26% (1.5M) 0.0M 0.0M (128.8M) (128.8M) 
20590.0M 9.9M 1.88% 1.26% (1.7M) 0.0M 0.0M (140.4M) (140.4M) 
20600.0M 8.7M 1.88% 1.26% (1.8M) 0.0M 0.0M (150.9M) (150.9M) 
20610.0M 7.6M 1.88% 1.26% (2.0M) 0.0M 0.0M (160.5M) (160.5M) 
20620.0M 6.6M 1.88% 1.26% (2.1M) 0.0M 0.0M (169.2M) (169.2M) 
20630.0M 5.6M 1.88% 1.26% (2.2M) 0.0M 0.0M (177.0M) (177.0M) 
20640.0M 4.7M 1.88% 1.26% (2.3M) 0.0M 0.0M (183.9M) (183.9M) 
20650.0M 3.9M 1.88% 1.26% (2.3M) 0.0M 0.0M (190.2M) (190.2M) 
20660.0M 3.2M 1.88% 1.26% (2.4M) 0.0M 0.0M (195.9M) (195.9M) 
20670.0M 2.6M 1.88% 1.26% (2.5M) 0.0M 0.0M (200.9M) (200.9M) 
20680.0M 2.1M 1.88% 1.26% (2.5M) 0.0M 0.0M (205.5M) (205.5M) 
20690.0M 1.6M 1.88% 1.26% (2.6M) 0.0M 0.0M (209.8M) (209.8M) 
20700.0M 1.3M 1.88% 1.26% (2.6M) 0.0M 0.0M (213.7M) (213.7M) 

27
	



 

     

    
  

     

ים יניבן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.0M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (217.3M) (217.3M) 
20720.0M 0.7M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (220.8M) (220.8M) 
20730.0M 0.5M 1.88% 1.26% (2.8M) 0.0M 0.0M (224.1M) (224.1M) 
20740.0M 0.4M 1.88% 1.26% (2.8M) 0.0M 0.0M (227.3M) (227.3M) 
20750.0M 0.3M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (230.4M) (230.4M) 
20760.0M 0.2M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (233.5M) (233.5M) 
20770.0M 0.1M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (236.6M) (236.6M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (239.7M) (239.7M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (242.8M) (242.8M) 
20800.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (245.9M) (245.9M) 
20810.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (249.0M) (249.0M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (252.2M) (252.2M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.2M) 0.0M 0.0M (255.4M) (255.4M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.2M) 0.0M 0.0M (258.6M) (258.6M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (261.8M) (261.8M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (265.1M) (265.1M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (268.5M) (268.5M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.4M) 0.0M 0.0M (271.9M) (271.9M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.4M) 0.0M 0.0M (275.3M) (275.3M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (278.7M) (278.7M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (282.3M) (282.3M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (285.8M) (285.8M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (289.4M) (289.4M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (293.0M) (293.0M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (296.7M) (296.7M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (300.5M) (300.5M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (304.3M) (304.3M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (308.1M) (308.1M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.9M) 0.0M 0.0M (312.0M) (312.0M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (3.9M) 0.0M 0.0M (315.9M) (315.9M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (319.9M) (319.9M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (323.9M) (323.9M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (328.0M) (328.0M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (332.1M) (332.1M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (336.3M) (336.3M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (340.5M) (340.5M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (344.8M) (344.8M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (349.1M) (349.1M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (353.5M) (353.5M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (358.0M) (358.0M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (362.5M) (362.5M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (367.0M) (367.0M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (371.7M) (371.7M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (376.3M) (376.3M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (381.1M) (381.1M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (385.9M) (385.9M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (390.7M) (390.7M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (395.6M) (395.6M) 
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ים יניבן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.1M 0.0M 7.8M (6.2M) 0.0M 
20210.2M 0.0M 7.8M (8.1M) 2.9M 
20220.1M 0.0M 7.8M (6.2M) 2.8M 
20230.1M 0.0M 7.8M (5.7M) 2.7M 
20240.1M 0.0M 7.8M (5.2M) 2.7M 
20250.1M 0.0M 7.8M (4.5M) 2.6M 
20260.1M 0.0M 7.8M (3.4M) 2.5M 
20270.1M 0.0M 7.8M (2.5M) 2.4M 
20280.1M 0.0M 7.1M (1.9M) 2.3M 
20290.0M 0.0M 6.5M (1.3M) 2.4M 
20300.0M 0.0M 6.3M (0.6M) 2.4M 
20310.0M 0.0M 6.0M (0.1M) 2.3M 
2032(0.0M) 0.0M 5.8M 0.4M 2.2M 
2033(0.0M) 0.0M 5.5M 0.8M 2.1M 
2034(0.1M) 0.0M 5.2M 1.2M 2.0M 
2035(0.1M) 0.0M 4.9M 1.5M 1.9M 
2036(0.1M) 0.0M 4.9M 1.8M 1.8M 
2037(0.2M) 0.0M 4.9M 1.9M 1.6M 
2038(0.2M) 0.0M 4.9M 2.0M 1.4M 
2039(0.2M) 0.0M 4.9M 2.0M 1.2M 
2040(0.2M) 0.0M 4.9M 1.8M 1.0M 
2041(0.2M) 0.0M 4.9M 1.5M 0.8M 
2042(0.2M) 0.0M 4.9M 1.2M 0.6M 
2043(0.2M) 0.0M 4.9M 0.9M 0.4M 
2044(0.3M) 0.0M 4.6M 0.8M 0.3M 
2045(0.3M) 0.0M 3.9M 0.8M 0.2M 
2046(0.3M) 0.0M 3.0M 0.8M 0.2M 
2047(0.3M) 0.0M 1.9M 0.8M 0.2M 
2048(0.2M) 0.0M 0.8M 0.7M 0.2M 
2049(0.2M) 0.0M 0.5M 0.5M 0.2M 
2050(0.2M) 0.0M 0.3M 0.3M 0.2M 
2051(0.1M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M (0.0M) (0.2M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M (0.0M) (0.5M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M (0.0M) (0.7M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (0.9M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M 0.0M (1.1M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M 0.0M (1.3M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.5M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (1.6M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.8M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.9M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.0M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (2.1M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (2.2M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (2.3M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.4M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.5M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.5M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (2.6M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M 0.0M (2.6M) 0.0M 
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ים יניבן רק
נה ואשרכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.7M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M 0.0M (2.8M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M 0.0M (2.8M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.9M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (2.9M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M 0.0M (2.9M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (3.0M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.0M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (3.1M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (3.1M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.1M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M 0.0M (3.2M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (3.2M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M 0.0M (3.3M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M 0.0M (3.3M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (3.3M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (3.4M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M 0.0M (3.4M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (3.5M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.5M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.6M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M 0.0M (3.6M) 0.0M 
20940.0M 0.0M (0.0M) (3.6M) 0.0M 
20950.0M 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
20960.0M 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
20970.0M 0.0M (0.0M) (3.8M) 0.0M 
20980.0M 0.0M (0.0M) (3.8M) 0.0M 
20990.0M 0.0M (0.0M) (3.9M) 0.0M 
21000.0M 0.0M 0.0M (3.9M) 0.0M 
21010.0M 0.0M 0.0M (4.0M) 0.0M 
21020.0M 0.0M 0.0M (4.0M) 0.0M 
21030.0M 0.0M (0.0M) (4.1M) 0.0M 
21040.0M 0.0M 0.0M (4.1M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (4.2M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (4.2M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (4.3M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (4.3M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (4.5M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (4.6M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (4.6M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (4.8M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (4.9M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (4.9M) 0.0M 
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ים יניבן רק

נה ואשרכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

185,527 0 652 
187,762 0 (0) 16,447 142 0 1,826 73 15 14,390 9,336 0 9,336 0 2020 
187,762 0 (0) 27,264 141 0 3,395 93 48 23,587 8,587 0 8,587 2,892 2021 
187,762 0 (0) 19,916 140 0 1,939 108 82 17,646 8,060 0 8,060 2,784 2022 
187,762 0 (0) 21,007 137 0 1,943 120 117 18,691 7,494 0 7,494 2,725 2023 
187,762 0 (0) 22,203 135 0 1,931 130 150 19,856 6,886 0 6,886 2,667 2024 
187,762 0 (0) 24,691 128 0 2,148 139 182 22,094 6,043 0 6,043 2,602 2025 
187,762 0 (0) 24,938 123 0 1,730 151 211 22,723 5,503 0 5,503 2,520 2026 
181,652 0 (0) 26,192 119 0 1,925 159 241 23,749 5,017 0 5,017 2,429 2027 
160,583 0 (0) 27,201 112 0 1,473 162 269 25,186 4,449 0 4,449 2,345 2028 
153,457 0 (0) 28,210 103 0 1,331 162 295 26,319 3,821 0 3,821 2,384 2029 
148,101 0 (0) 29,276 94 0 1,128 153 319 27,582 3,324 0 3,324 2,390 2030 
142,161 0 (0) 31,005 82 0 905 139 341 29,537 2,835 0 2,835 2,310 2031 
135,612 0 (0) 32,515 66 0 662 111 361 31,316 2,118 0 2,118 2,222 2032 
129,714 0 (0) 34,065 50 0 676 84 375 32,880 1,584 0 1,584 2,125 2033 
121,482 0 (0) 35,026 38 0 382 73 385 34,149 1,136 0 1,136 2,014 2034 
118,098 0 (0) 34,987 28 0 189 64 390 34,316 794 0 794 1,898 2035 
118,098 0 (0) 35,196 18 0 75 59 392 34,652 468 0 468 1,763 2036 
118,098 0 (0) 35,424 11 0 64 55 392 34,902 255 0 255 1,579 2037 
118,098 0 (0) 35,129 8 0 227 54 389 34,451 175 0 175 1,387 2038 
118,098 0 (0) 34,444 5 0 104 54 386 33,895 113 0 113 1,194 2039 
118,098 0 (0) 33,508 4 0 113 53 381 32,957 71 0 71 1,003 2040 
118,098 0 (0) 32,515 3 0 8 53 377 32,074 53 0 53 815 2041 
118,098 0 (0) 31,815 1 0 1 52 371 31,390 15 0 15 631 2042 
118,098 0 (0) 30,773 1 0 0 51 365 30,356 6 0 6 449 2043 
104,204 0 (0) 29,734 0 0 0 51 359 29,325 0 0 0 273 2044 
84,800 0 (0) 28,606 0 0 0 50 351 28,205 0 0 0 199 2045 
59,792 0 (0) 27,359 0 0 0 48 343 26,967 0 0 0 167 2046 
30,751 0 (0) 26,023 0 0 0 47 334 25,642 0 0 0 155 2047 
16,000 0 (0) 24,597 0 0 0 45 324 24,227 0 0 0 205 2048 
8,717 0 (0) 23,237 0 0 0 44 314 22,880 0 0 0 244 2049 
4,011 0 (0) 21,883 0 0 0 42 302 21,539 0 0 0 153 2050 
0 0 (0) 20,470 0 0 0 39 289 20,142 0 0 0 43 2051 
0 0 (0) 19,085 0 0 0 37 276 18,772 0 0 0 0 2052 
0 0 (0) 17,728 0 0 0 34 262 17,433 0 0 0 0 2053 
0 0 (0) 16,397 0 0 0 31 247 16,119 0 0 0 0 2054 
0 0 (0) 15,029 0 0 0 28 231 14,770 0 0 0 0 2055 
0 0 (0) 13,707 0 0 0 24 215 13,468 0 0 0 0 2056 
0 0 (0) 12,392 0 0 0 21 198 12,172 0 0 0 0 2057 
0 0 (0) 11,124 0 0 0 18 181 10,924 0 0 0 0 2058 
0 0 (0) 9,929 0 0 0 15 164 9,750 0 0 0 0 2059 
0 0 (0) 8,730 0 0 0 13 148 8,570 0 0 0 0 2060 
0 0 (0) 7,626 0 0 0 10 132 7,484 0 0 0 0 2061 
0 0 (0) 6,582 0 0 0 8 116 6,458 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 5,616 0 0 0 6 101 5,509 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 4,731 0 0 0 5 87 4,639 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 3,932 0 0 0 3 74 3,855 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,221 0 0 0 2 62 3,157 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,601 0 0 0 2 52 2,547 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,068 0 0 0 1 42 2,025 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,620 0 0 0 1 34 1,585 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,251 0 0 0 0 27 1,223 0 0 0 0 2070 
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ים יניבן רק

נה ואשרכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

(0) 0 (0) 953 0 0 0 0 21 931 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 716 0 0 0 0 17 700 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 531 0 0 0 0 13 518 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 388 0 0 0 0 10 379 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 280 0 0 0 0 7 273 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 200 0 0 0 0 5 194 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 141 0 0 0 0 4 137 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 99 0 0 0 0 3 96 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 68 0 0 0 0 2 66 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 46 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ה קיותן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
8.5M 120.4M 309.0M 437.8M 

20206.5M 12.1M -0.77% 0.28% 1.2M 5.1M 125.1M 303.3M 433.5M 
20216.3M 16.1M -1.24% -0.06% (0.2M) 2.4M 125.3M 295.7M 423.4M 
20225.9M 14.6M -0.84% 0.23% 1.0M 0.6M 125.3M 289.9M 415.7M 
20235.6M 15.3M -0.74% 0.32% 1.3M 0.0M 125.3M 282.0M 407.3M 
20245.3M 15.9M -0.66% 0.41% 1.6M 0.0M 125.3M 273.0M 398.3M 
20254.8M 17.4M -0.50% 0.56% 2.2M 0.0M 125.3M 262.6M 387.9M 
20264.4M 18.5M -0.26% 0.77% 2.9M 0.0M 125.3M 251.5M 376.7M 
20273.9M 19.7M -0.06% 0.91% 3.4M 0.0M 110.0M 254.3M 364.3M 
20283.5M 21.3M 0.11% 0.90% 3.2M 0.0M 105.3M 244.4M 349.7M 
20293.0M 23.0M 0.29% 1.02% 3.5M 0.0M 100.4M 232.8M 333.2M 
20302.6M 24.5M 0.45% 1.15% 3.7M 0.0M 95.0M 220.1M 315.1M 
20312.3M 25.7M 0.59% 1.24% 3.8M 0.0M 89.6M 205.8M 295.5M 
20321.9M 26.8M 0.73% 1.34% 3.8M 0.0M 83.3M 191.0M 274.3M 
20331.5M 28.0M 0.87% 1.45% 3.8M 0.0M 77.4M 174.2M 251.6M 
20341.3M 28.7M 1.01% 1.55% 3.7M 0.0M 69.6M 158.3M 227.9M 
20350.8M 29.3M 1.16% 1.67% 3.5M 0.0M 65.2M 137.7M 202.9M 
20360.5M 30.2M 1.31% 1.90% 3.5M 0.0M 65.0M 111.7M 176.8M 
20370.3M 30.6M 1.45% 2.18% 3.5M 0.0M 65.0M 84.9M 150.0M 
20380.2M 30.5M 1.60% 2.53% 3.4M 0.0M 65.0M 58.1M 123.1M 
20390.1M 30.2M 1.75% 2.98% 3.2M 0.0M 65.0M 31.2M 96.3M 
20400.0M 30.0M 1.83% 3.62% 2.9M 0.0M 65.0M 4.2M 69.2M 
20410.0M 29.5M 1.84% 4.23% 2.3M 0.0M 41.9M 0.1M 42.0M 
20420.0M 28.7M 1.85% 4.23% 1.1M 0.0M 14.4M 0.0M 14.5M 
20430.0M 28.0M 1.86% -12.23% 0.1M 0.0M 0.0M (13.4M) (13.4M) 
20440.0M 27.1M 1.87% 1.25% (0.4M) 0.0M 0.0M (40.9M) (40.9M) 
20450.0M 26.2M 1.88% 1.26% (0.7M) 0.0M 0.0M (67.9M) (67.9M) 
20460.0M 25.3M 1.88% 1.26% (1.0M) 0.0M 0.0M (94.2M) (94.2M) 
20470.0M 24.2M 1.88% 1.26% (1.4M) 0.0M 0.0M (119.7M) (119.7M) 
20480.0M 23.2M 1.88% 1.26% (1.7M) 0.0M 0.0M (144.6M) (144.6M) 
20490.0M 22.1M 1.88% 1.26% (2.0M) 0.0M 0.0M (168.7M) (168.7M) 
20500.0M 21.0M 1.88% 1.26% (2.3M) 0.0M 0.0M (191.9M) (191.9M) 
20510.0M 19.8M 1.88% 1.26% (2.6M) 0.0M 0.0M (214.2M) (214.2M) 
20520.0M 18.6M 1.88% 1.26% (2.8M) 0.0M 0.0M (235.7M) (235.7M) 
20530.0M 17.5M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (256.2M) (256.2M) 
20540.0M 16.3M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (275.8M) (275.8M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (294.4M) (294.4M) 
20560.0M 13.8M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (312.1M) (312.1M) 
20570.0M 12.6M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (328.7M) (328.7M) 
20580.0M 11.4M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (344.4M) (344.4M) 
20590.0M 10.3M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (359.0M) (359.0M) 
20600.0M 9.1M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (372.8M) (372.8M) 
20610.0M 8.1M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (385.6M) (385.6M) 
20620.0M 7.0M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (397.5M) (397.5M) 
20630.0M 6.1M 1.88% 1.26% (5.0M) 0.0M 0.0M (408.6M) (408.6M) 
20640.0M 5.2M 1.88% 1.26% (5.2M) 0.0M 0.0M (419.0M) (419.0M) 
20650.0M 4.4M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (428.6M) (428.6M) 
20660.0M 3.6M 1.88% 1.26% (5.4M) 0.0M 0.0M (437.7M) (437.7M) 
20670.0M 3.0M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (446.1M) (446.1M) 
20680.0M 2.4M 1.88% 1.26% (5.6M) 0.0M 0.0M (454.2M) (454.2M) 
20690.0M 1.9M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (461.8M) (461.8M) 
20700.0M 1.5M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (469.1M) (469.1M) 
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ה קיותן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.2M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (476.2M) (476.2M) 
20720.0M 0.9M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (483.1M) (483.1M) 
20730.0M 0.7M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (489.9M) (489.9M) 
20740.0M 0.5M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (496.5M) (496.5M) 
20750.0M 0.4M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (503.2M) (503.2M) 
20760.0M 0.3M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (509.8M) (509.8M) 
20770.0M 0.2M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (516.4M) (516.4M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (523.1M) (523.1M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (529.7M) (529.7M) 
20800.0M 0.1M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (536.5M) (536.5M) 
20810.0M 0.1M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (543.3M) (543.3M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (550.2M) (550.2M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.9M) 0.0M 0.0M (557.2M) (557.2M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (564.2M) (564.2M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (571.3M) (571.3M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.2M) 0.0M 0.0M (578.5M) (578.5M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.3M) 0.0M 0.0M (585.8M) (585.8M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (593.2M) (593.2M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (600.7M) (600.7M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (608.3M) (608.3M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (615.9M) (615.9M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (623.7M) (623.7M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (631.5M) (631.5M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.9M) 0.0M 0.0M (639.5M) (639.5M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (647.5M) (647.5M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.1M) 0.0M 0.0M (655.7M) (655.7M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (664.0M) (664.0M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.4M) 0.0M 0.0M (672.3M) (672.3M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.5M) 0.0M 0.0M (680.8M) (680.8M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (689.3M) (689.3M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.7M) 0.0M 0.0M (698.0M) (698.0M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.8M) 0.0M 0.0M (706.8M) (706.8M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.9M) 0.0M 0.0M (715.7M) (715.7M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.0M) 0.0M 0.0M (724.7M) (724.7M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.1M) 0.0M 0.0M (733.8M) (733.8M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.2M) 0.0M 0.0M (743.1M) (743.1M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.4M) 0.0M 0.0M (752.4M) (752.4M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.5M) 0.0M 0.0M (761.9M) (761.9M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.6M) 0.0M 0.0M (771.5M) (771.5M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.7M) 0.0M 0.0M (781.2M) (781.2M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.8M) 0.0M 0.0M (791.0M) (791.0M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.0M) 0.0M 0.0M (801.0M) (801.0M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.1M) 0.0M 0.0M (811.0M) (811.0M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.2M) 0.0M 0.0M (821.3M) (821.3M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.3M) 0.0M 0.0M (831.6M) (831.6M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.5M) 0.0M 0.0M (842.1M) (842.1M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.6M) 0.0M 0.0M (852.7M) (852.7M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.7M) 0.0M 0.0M (863.4M) (863.4M) 
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ה קיותן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.0M 0.3M 5.2M (4.3M) 0.0M 
20210.1M 0.2M 5.2M (5.7M) 0.0M 
20220.1M 0.1M 5.2M (4.4M) 0.0M 
20230.1M 0.0M 5.2M (4.0M) 0.0M 
20240.1M 0.0M 5.2M (3.6M) 0.0M 
20250.1M 0.0M 5.2M (3.1M) 0.0M 
20260.1M 0.0M 5.2M (2.4M) 0.0M 
20270.1M 0.0M 5.1M (1.8M) 0.0M 
20280.0M 0.0M 4.5M (1.3M) 0.0M 
20290.0M 0.0M 4.3M (0.8M) 0.0M 
20300.0M 0.0M 4.1M (0.4M) 0.0M 
20310.0M 0.0M 3.8M (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 3.6M 0.2M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 3.3M 0.5M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 3.0M 0.7M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 2.8M 0.9M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 2.7M 0.9M 0.0M 
2037(0.1M) 0.0M 2.7M 0.9M 0.0M 
2038(0.2M) 0.0M 2.7M 0.8M 0.0M 
2039(0.2M) 0.0M 2.7M 0.7M 0.0M 
2040(0.2M) 0.0M 2.7M 0.4M 0.0M 
20410.0M 0.0M 2.3M 0.0M 0.0M 
20420.0M 0.0M 1.1M 0.0M 0.0M 
2043(0.0M) 0.0M 0.1M 0.0M 0.0M 
2044(0.2M) 0.0M 0.0M (0.2M) 0.0M 
2045(0.2M) 0.0M 0.0M (0.5M) 0.0M 
2046(0.2M) 0.0M (0.0M) (0.9M) 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.2M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.5M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (1.8M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.1M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M 0.0M (2.4M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M 0.0M (2.7M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.0M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M 0.0M (3.2M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (3.5M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M 0.0M (3.9M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.1M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (4.3M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M 0.0M (4.5M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.9M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.0M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.1M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (5.3M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (5.4M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M 0.0M (5.5M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (5.6M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
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ה קיותן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.0M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.1M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.2M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.3M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.4M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M 0.0M (6.6M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (6.7M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.8M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.9M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (7.0M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.1M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.2M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (7.3M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (7.4M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.5M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (7.6M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.7M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.8M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.8M) 0.0M 
2094(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.9M) 0.0M 
2095(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.0M) 0.0M 
2096(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.1M) 0.0M 
2097(0.0M) 0.0M 0.0M (8.3M) 0.0M 
2098(0.0M) 0.0M 0.0M (8.4M) 0.0M 
2099(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.5M) 0.0M 
2100(0.0M) 0.0M 0.0M (8.6M) 0.0M 
2101(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.7M) 0.0M 
2102(0.0M) 0.0M 0.0M (8.8M) 0.0M 
21030.0M 0.0M (0.0M) (8.9M) 0.0M 
21040.0M 0.0M (0.0M) (9.0M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (9.1M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (9.2M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (9.4M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (9.5M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (9.6M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (9.7M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (9.8M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (10.0M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (10.1M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (10.2M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (10.3M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (10.5M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (10.6M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (10.7M) 0.0M 
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ה קיותן רק

יה נכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

120,370 0 8,481 
125,087 0 5,110 12,063 126 0 1,379 85 15 10,457 6,523 0 6,523 0 2020 
125,267 0 2,408 16,127 130 0 1,636 153 48 14,161 6,269 0 6,269 0 2021 
125,267 0 562 14,608 130 0 1,653 207 84 12,533 5,950 0 5,950 0 2022 
125,267 0 (0) 15,304 132 0 1,420 254 120 13,379 5,593 0 5,593 0 2023 
125,267 0 (0) 15,914 133 0 1,399 297 156 13,929 5,262 0 5,262 0 2024 
125,267 0 (0) 17,397 131 0 1,352 335 193 15,386 4,800 0 4,800 0 2025 
125,267 0 (0) 18,496 128 0 1,182 353 229 16,604 4,406 0 4,406 0 2026 
109,978 0 (0) 19,685 119 0 1,134 348 263 17,820 3,889 0 3,889 0 2027 
105,301 0 (0) 21,280 113 0 977 349 295 19,546 3,502 0 3,502 0 2028 
100,396 0 (0) 23,008 101 0 893 357 326 21,330 3,048 0 3,048 0 2029 
95,002 0 (0) 24,458 90 0 749 351 355 22,914 2,628 0 2,628 0 2030 
89,650 0 (0) 25,653 81 0 634 336 380 24,222 2,273 0 2,273 0 2031 
83,301 0 (0) 26,802 68 0 408 315 404 25,606 1,884 0 1,884 0 2032 
77,353 0 (0) 28,017 58 0 306 311 427 26,916 1,525 0 1,525 0 2033 
69,581 0 (0) 28,683 50 0 309 271 446 27,608 1,285 0 1,285 0 2034 
65,217 0 (0) 29,340 35 0 188 191 459 28,467 823 0 823 0 2035 
65,037 0 (0) 30,166 24 0 115 153 466 29,408 506 0 506 0 2036 
65,037 0 (0) 30,577 16 0 46 100 470 29,944 277 0 277 0 2037 
65,037 0 (0) 30,466 12 0 29 89 471 29,864 207 0 207 0 2038 
65,037 0 (0) 30,158 8 0 23 66 471 29,590 126 0 126 0 2039 
65,037 0 (0) 29,950 4 0 8 48 468 29,422 38 0 38 0 2040 
41,877 0 (0) 29,488 2 0 4 35 464 28,983 6 0 6 0 2041 
14,427 0 (0) 28,667 2 0 4 33 459 28,169 3 0 3 0 2042 
(0) 0 (0) 27,998 0 0 4 30 453 27,510 2 0 2 0 2043 
(0) 0 (0) 27,147 0 0 4 28 446 26,669 1 0 1 0 2044 
(0) 0 (0) 26,227 0 0 4 25 439 25,759 1 0 1 0 2045 
(0) 0 (0) 25,279 0 0 4 22 431 24,821 1 0 1 0 2046 
(0) 0 (0) 24,231 0 0 4 20 422 23,785 1 0 1 0 2047 
(0) 0 (0) 23,174 0 0 4 17 412 22,741 1 0 1 0 2048 
(0) 0 (0) 22,115 0 0 4 14 401 21,695 1 0 1 0 2049 
(0) 0 (0) 20,950 0 0 4 12 389 20,545 1 0 1 0 2050 
(0) 0 (0) 19,798 0 0 4 9 376 19,408 1 0 1 0 2051 
(0) 0 (0) 18,632 0 0 5 7 362 18,259 1 0 1 0 2052 
(0) 0 (0) 17,461 0 0 5 5 346 17,105 1 0 1 0 2053 
(0) 0 (0) 16,263 0 0 5 4 330 15,924 1 0 1 0 2054 
(0) 0 (0) 15,037 0 0 5 3 312 14,716 1 0 1 0 2055 
(0) 0 (0) 13,832 0 0 5 2 294 13,531 1 0 1 0 2056 
(0) 0 (0) 12,636 0 0 5 1 275 12,354 1 0 1 0 2057 
(0) 0 (0) 11,438 0 0 4 1 255 11,178 1 0 1 0 2058 
(0) 0 (0) 10,269 0 0 1 0 235 10,032 1 0 1 0 2059 
(0) 0 (0) 9,135 0 0 2 0 214 8,919 1 0 1 0 2060 
(0) 0 (0) 8,060 0 0 1 0 194 7,865 1 0 1 0 2061 
(0) 0 (0) 7,039 0 0 0 0 173 6,865 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 6,068 0 0 0 0 154 5,914 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 5,170 0 0 0 0 135 5,035 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 4,351 0 0 0 0 117 4,234 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,615 0 0 0 0 100 3,514 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,963 0 0 0 0 85 2,878 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,396 0 0 0 0 71 2,325 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,910 0 0 0 0 59 1,852 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,501 0 0 0 0 48 1,454 0 0 0 0 2070 
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ה קיותן רק

יה נכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

(0) 0 (0) 1,165 0 0 0 0 38 1,127 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 893 0 0 0 0 30 863 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 677 0 0 0 0 24 653 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 508 0 0 0 0 18 490 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 378 0 0 0 0 14 364 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 278 0 0 0 0 10 267 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 202 0 0 0 0 7 195 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 148 0 0 0 0 5 143 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 109 0 0 0 0 4 105 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 81 0 0 0 0 3 79 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 61 0 0 0 0 2 60 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 47 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 38 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ים יניבן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
0.7M 185.5M 441.2M 627.3M 

20209.3M 16.4M -0.77% 0.27% 1.7M 0.0M 187.8M 434.2M 621.9M 
20218.6M 27.3M -1.24% -0.02% (0.1M) 0.0M 187.8M 415.4M 603.1M 
20228.1M 19.9M -0.84% 0.30% 1.8M 0.0M 187.8M 405.3M 593.1M 
20237.5M 21.0M -0.74% 0.40% 2.3M 0.0M 187.8M 394.1M 581.9M 
20246.9M 22.2M -0.66% 0.49% 2.8M 0.0M 187.8M 381.6M 569.4M 
20256.0M 24.7M -0.50% 0.64% 3.6M 0.0M 187.8M 366.6M 554.3M 
20265.5M 24.9M -0.26% 0.85% 4.6M 0.0M 187.8M 351.8M 539.5M 
20275.0M 26.2M -0.06% 1.02% 5.4M 0.0M 181.7M 342.1M 523.8M 
20284.4M 27.2M 0.11% 1.04% 5.3M 0.0M 160.6M 345.7M 506.3M 
20293.8M 28.2M 0.29% 1.04% 5.1M 0.0M 146.6M 340.4M 487.1M 
20303.3M 29.3M 0.45% 1.14% 5.4M 0.0M 140.5M 326.0M 466.5M 
20312.8M 31.0M 0.59% 1.24% 5.6M 0.0M 133.8M 310.2M 443.9M 
20322.1M 32.5M 0.73% 1.34% 5.7M 0.0M 126.4M 292.8M 419.2M 
20331.6M 34.1M 0.87% 1.44% 5.8M 0.0M 119.8M 272.8M 392.6M 
20341.1M 35.0M 1.01% 1.54% 5.8M 0.0M 110.8M 253.6M 364.4M 
20350.8M 35.0M 1.16% 1.67% 5.8M 0.0M 107.4M 228.6M 336.0M 
20360.5M 35.2M 1.31% 1.86% 5.9M 0.0M 107.4M 199.8M 307.2M 
20370.3M 35.4M 1.45% 2.08% 6.0M 0.0M 107.4M 170.6M 278.0M 
20380.2M 35.1M 1.60% 2.30% 6.0M 0.0M 107.4M 141.6M 249.0M 
20390.1M 34.4M 1.75% 2.55% 5.9M 0.0M 107.4M 113.2M 220.6M 
20400.1M 33.5M 1.83% 2.78% 5.6M 0.0M 107.4M 85.4M 192.8M 
20410.1M 32.5M 1.84% 3.03% 5.3M 0.0M 107.4M 58.2M 165.6M 
20420.0M 31.8M 1.85% 3.36% 5.0M 0.0M 107.4M 31.4M 138.8M 
20430.0M 30.8M 1.86% 3.83% 4.7M 0.0M 107.4M 5.3M 112.7M 
20440.0M 29.7M 1.87% 4.23% 4.1M 0.0M 86.8M 0.3M 87.1M 
20450.0M 28.6M 1.88% 4.19% 3.0M 0.0M 60.6M 0.8M 61.4M 
20460.0M 27.4M 1.88% 4.09% 1.9M 0.0M 34.0M 2.0M 36.0M 
20470.0M 26.0M 1.88% 3.81% 0.8M 0.0M 5.7M 5.1M 10.8M 
20480.0M 24.6M 1.88% 0.19% (0.0M) 0.0M 0.0M (13.8M) (13.8M) 
20490.0M 23.2M 1.88% 1.26% (0.3M) 0.0M 0.0M (37.4M) (37.4M) 
20500.0M 21.9M 1.88% 1.26% (0.6M) 0.0M 0.0M (59.9M) (59.9M) 
20510.0M 20.5M 1.88% 1.26% (0.9M) 0.0M 0.0M (81.2M) (81.2M) 
20520.0M 19.1M 1.88% 1.26% (1.2M) 0.0M 0.0M (101.5M) (101.5M) 
20530.0M 17.7M 1.88% 1.26% (1.4M) 0.0M 0.0M (120.6M) (120.6M) 
20540.0M 16.4M 1.88% 1.26% (1.6M) 0.0M 0.0M (138.6M) (138.6M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (1.8M) 0.0M 0.0M (155.5M) (155.5M) 
20560.0M 13.7M 1.88% 1.26% (2.1M) 0.0M 0.0M (171.3M) (171.3M) 
20570.0M 12.4M 1.88% 1.26% (2.2M) 0.0M 0.0M (185.9M) (185.9M) 
20580.0M 11.1M 1.88% 1.26% (2.4M) 0.0M 0.0M (199.4M) (199.4M) 
20590.0M 9.9M 1.88% 1.26% (2.6M) 0.0M 0.0M (211.9M) (211.9M) 
20600.0M 8.7M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (223.4M) (223.4M) 
20610.0M 7.6M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (233.9M) (233.9M) 
20620.0M 6.6M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (243.5M) (243.5M) 
20630.0M 5.6M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (252.2M) (252.2M) 
20640.0M 4.7M 1.88% 1.26% (3.2M) 0.0M 0.0M (260.1M) (260.1M) 
20650.0M 3.9M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (267.4M) (267.4M) 
20660.0M 3.2M 1.88% 1.26% (3.4M) 0.0M 0.0M (274.0M) (274.0M) 
20670.0M 2.6M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (280.0M) (280.0M) 
20680.0M 2.1M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (285.6M) (285.6M) 
20690.0M 1.6M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (290.9M) (290.9M) 
20700.0M 1.3M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (295.8M) (295.8M) 
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ים יניבן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.0M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (300.5M) (300.5M) 
20720.0M 0.7M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (305.0M) (305.0M) 
20730.0M 0.5M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (309.3M) (309.3M) 
20740.0M 0.4M 1.88% 1.26% (3.9M) 0.0M 0.0M (313.6M) (313.6M) 
20750.0M 0.3M 1.88% 1.26% (3.9M) 0.0M 0.0M (317.9M) (317.9M) 
20760.0M 0.2M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (322.1M) (322.1M) 
20770.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (326.2M) (326.2M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (330.5M) (330.5M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (334.7M) (334.7M) 
20800.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (338.9M) (338.9M) 
20810.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (343.2M) (343.2M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (347.6M) (347.6M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (352.0M) (352.0M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (356.4M) (356.4M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (360.9M) (360.9M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (365.4M) (365.4M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (370.0M) (370.0M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (374.7M) (374.7M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (379.4M) (379.4M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (384.2M) (384.2M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (389.0M) (389.0M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (393.9M) (393.9M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.0M) 0.0M 0.0M (398.9M) (398.9M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.0M) 0.0M 0.0M (403.9M) (403.9M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (409.0M) (409.0M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (414.1M) (414.1M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.2M) 0.0M 0.0M (419.3M) (419.3M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (424.6M) (424.6M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (430.0M) (430.0M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.4M) 0.0M 0.0M (435.4M) (435.4M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (440.9M) (440.9M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (446.4M) (446.4M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.6M) 0.0M 0.0M (452.0M) (452.0M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (457.7M) (457.7M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (463.5M) (463.5M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (469.3M) (469.3M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (475.2M) (475.2M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (481.2M) (481.2M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (487.3M) (487.3M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (493.4M) (493.4M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (499.6M) (499.6M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (505.9M) (505.9M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (512.2M) (512.2M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (518.7M) (518.7M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (525.2M) (525.2M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (531.8M) (531.8M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (538.5M) (538.5M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (545.3M) (545.3M) 
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ים יניבן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.1M 0.0M 7.8M (6.2M) 0.0M 
20210.2M 0.0M 7.8M (8.1M) 0.0M 
20220.1M 0.0M 7.8M (6.1M) 0.0M 
20230.1M 0.0M 7.8M (5.6M) 0.0M 
20240.1M 0.0M 7.8M (5.1M) 0.0M 
20250.1M 0.0M 7.8M (4.3M) 0.0M 
20260.1M 0.0M 7.8M (3.3M) 0.0M 
20270.1M 0.0M 7.8M (2.4M) 0.0M 
20280.1M 0.0M 7.1M (1.8M) 0.0M 
20290.0M 0.0M 6.3M (1.2M) 0.0M 
20300.0M 0.0M 6.0M (0.6M) 0.0M 
20310.0M 0.0M 5.7M (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 5.4M 0.3M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 5.1M 0.7M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 4.8M 1.1M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 4.5M 1.4M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 4.5M 1.6M 0.0M 
2037(0.2M) 0.0M 4.5M 1.7M 0.0M 
2038(0.2M) 0.0M 4.5M 1.7M 0.0M 
2039(0.2M) 0.0M 4.5M 1.6M 0.0M 
2040(0.2M) 0.0M 4.5M 1.4M 0.0M 
2041(0.2M) 0.0M 4.5M 1.1M 0.0M 
2042(0.2M) 0.0M 4.5M 0.8M 0.0M 
2043(0.2M) 0.0M 4.5M 0.4M 0.0M 
20440.0M 0.0M 4.1M 0.0M 0.0M 
20450.0M 0.0M 3.0M 0.0M 0.0M 
20460.0M 0.0M 1.9M 0.0M 0.0M 
20470.0M 0.0M 0.8M 0.0M 0.0M 
2048(0.0M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (0.2M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M 0.0M (0.5M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M 0.0M (0.8M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M 0.0M (1.0M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.3M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M 0.0M (1.5M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (1.7M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M 0.0M (2.0M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M 0.0M (2.2M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.3M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (2.5M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M 0.0M (2.7M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.8M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M 0.0M (2.9M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (3.1M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.2M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (3.3M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (3.4M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.4M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.5M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.6M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
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ים יניבן רק
יה נכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M 0.0M (3.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M 0.0M (3.8M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M 0.0M (3.9M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.9M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.0M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M 0.0M (4.1M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (4.1M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.2M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (4.2M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (4.3M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.3M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M 0.0M (4.5M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M 0.0M (4.5M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (4.6M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (4.8M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.8M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.9M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M 0.0M (5.0M) 0.0M 
20940.0M 0.0M (0.0M) (5.0M) 0.0M 
20950.0M 0.0M (0.0M) (5.1M) 0.0M 
20960.0M 0.0M (0.0M) (5.1M) 0.0M 
20970.0M 0.0M (0.0M) (5.2M) 0.0M 
20980.0M 0.0M (0.0M) (5.3M) 0.0M 
20990.0M 0.0M (0.0M) (5.3M) 0.0M 
21000.0M 0.0M 0.0M (5.4M) 0.0M 
21010.0M 0.0M 0.0M (5.5M) 0.0M 
21020.0M 0.0M 0.0M (5.5M) 0.0M 
21030.0M 0.0M 0.0M (5.6M) 0.0M 
21040.0M 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (6.0M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (6.1M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (6.1M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (6.3M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (6.4M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (6.4M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (6.6M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (6.7M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
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ים יניבן רק
יה נכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

185,527 0 652 
187,762 0 (0) 16,447 142 0 1,826 73 15 14,390 9,336 0 9,336 0 2020 
187,762 0 (0) 27,264 141 0 3,395 93 48 23,587 8,587 0 8,587 0 2021 
187,762 0 (0) 19,916 140 0 1,939 108 82 17,646 8,060 0 8,060 0 2022 
187,762 0 (0) 21,007 137 0 1,943 120 117 18,691 7,494 0 7,494 0 2023 
187,762 0 (0) 22,203 135 0 1,931 130 150 19,856 6,886 0 6,886 0 2024 
187,762 0 (0) 24,691 128 0 2,148 139 182 22,094 6,043 0 6,043 0 2025 
187,762 0 (0) 24,938 123 0 1,730 151 211 22,723 5,503 0 5,503 0 2026 
181,652 0 (0) 26,192 119 0 1,925 159 241 23,749 5,017 0 5,017 0 2027 
160,583 0 (0) 27,201 112 0 1,473 162 269 25,186 4,449 0 4,449 0 2028 
146,638 0 (0) 28,210 103 0 1,331 162 295 26,319 3,821 0 3,821 0 2029 
140,487 0 (0) 29,276 94 0 1,128 153 319 27,582 3,324 0 3,324 0 2030 
133,759 0 (0) 31,005 82 0 905 139 341 29,537 2,835 0 2,835 0 2031 
126,430 0 (0) 32,515 66 0 662 111 361 31,316 2,118 0 2,118 0 2032 
119,786 0 (0) 34,065 50 0 676 84 375 32,880 1,584 0 1,584 0 2033 
110,786 0 (0) 35,026 38 0 382 73 385 34,149 1,136 0 1,136 0 2034 
107,374 0 (0) 34,987 28 0 189 64 390 34,316 794 0 794 0 2035 
107,374 0 (0) 35,196 18 0 75 59 392 34,652 468 0 468 0 2036 
107,374 0 (0) 35,424 11 0 64 55 392 34,902 255 0 255 0 2037 
107,374 0 (0) 35,129 8 0 227 54 389 34,451 175 0 175 0 2038 
107,374 0 (0) 34,444 5 0 104 54 386 33,895 113 0 113 0 2039 
107,374 0 (0) 33,508 4 0 113 53 381 32,957 71 0 71 0 2040 
107,374 0 (0) 32,515 3 0 8 53 377 32,074 53 0 53 0 2041 
107,374 0 (0) 31,815 1 0 1 52 371 31,390 15 0 15 0 2042 
107,374 0 (0) 30,773 1 0 0 51 365 30,356 6 0 6 0 2043 
86,757 0 (0) 29,734 0 0 0 51 359 29,325 0 0 0 0 2044 
60,626 0 (0) 28,606 0 0 0 50 351 28,205 0 0 0 0 2045 
33,987 0 (0) 27,359 0 0 0 48 343 26,967 0 0 0 0 2046 
5,726 0 (0) 26,023 0 0 0 47 334 25,642 0 0 0 0 2047 
(0) 0 (0) 24,597 0 0 0 45 324 24,227 0 0 0 0 2048 
(0) 0 (0) 23,237 0 0 0 44 314 22,880 0 0 0 0 2049 
(0) 0 (0) 21,883 0 0 0 42 302 21,539 0 0 0 0 2050 
(0) 0 (0) 20,470 0 0 0 39 289 20,142 0 0 0 0 2051 
(0) 0 (0) 19,085 0 0 0 37 276 18,772 0 0 0 0 2052 
(0) 0 (0) 17,728 0 0 0 34 262 17,433 0 0 0 0 2053 
(0) 0 (0) 16,397 0 0 0 31 247 16,119 0 0 0 0 2054 
(0) 0 (0) 15,029 0 0 0 28 231 14,770 0 0 0 0 2055 
(0) 0 (0) 13,707 0 0 0 24 215 13,468 0 0 0 0 2056 
(0) 0 (0) 12,392 0 0 0 21 198 12,172 0 0 0 0 2057 
(0) 0 (0) 11,124 0 0 0 18 181 10,924 0 0 0 0 2058 
(0) 0 (0) 9,929 0 0 0 15 164 9,750 0 0 0 0 2059 
(0) 0 (0) 8,730 0 0 0 13 148 8,570 0 0 0 0 2060 
(0) 0 (0) 7,626 0 0 0 10 132 7,484 0 0 0 0 2061 
(0) 0 (0) 6,582 0 0 0 8 116 6,458 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 5,616 0 0 0 6 101 5,509 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 4,731 0 0 0 5 87 4,639 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 3,932 0 0 0 3 74 3,855 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,221 0 0 0 2 62 3,157 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,601 0 0 0 2 52 2,547 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,068 0 0 0 1 42 2,025 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,620 0 0 0 1 34 1,585 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,251 0 0 0 0 27 1,223 0 0 0 0 2070 
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ים יניבן רק
יה נכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

(0) 0 (0) 953 0 0 0 0 21 931 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 716 0 0 0 0 17 700 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 531 0 0 0 0 13 518 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 388 0 0 0 0 10 379 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 280 0 0 0 0 7 273 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 200 0 0 0 0 5 194 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 141 0 0 0 0 4 137 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 99 0 0 0 0 3 96 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 68 0 0 0 0 2 66 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 46 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ה קיותן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
8.5M 120.4M 309.0M 437.8M 

20206.5M 12.1M -0.77% 0.22% 0.9M 5.1M 125.0M 303.1M 433.2M 
20216.3M 16.1M -1.24% -0.14% (0.6M) 2.4M 125.2M 295.2M 422.7M 
20225.9M 14.6M -0.84% 0.15% 0.6M 0.6M 125.2M 289.0M 414.7M 
20235.6M 15.3M -0.74% 0.24% 1.0M 0.0M 125.2M 280.8M 406.0M 
20245.3M 15.9M -0.66% 0.33% 1.3M 0.0M 125.2M 271.4M 396.6M 
20254.8M 17.4M -0.50% 0.48% 1.9M 0.0M 125.2M 260.7M 385.9M 
20264.4M 18.5M -0.26% 0.69% 2.6M 0.0M 125.2M 249.3M 374.4M 
20273.9M 19.7M -0.06% 0.83% 3.0M 0.0M 109.2M 252.4M 361.7M 
20283.5M 21.3M 0.11% 0.69% 2.4M 0.0M 104.3M 242.0M 346.3M 
20293.0M 23.0M 0.29% 0.62% 2.1M 0.0M 99.0M 229.4M 328.4M 
20302.6M 24.5M 0.45% 0.56% 1.8M 0.0M 93.0M 215.3M 308.4M 
20312.3M 25.7M 0.59% 0.57% 1.7M 0.0M 87.1M 199.6M 286.7M 
20321.9M 26.8M 0.73% 0.57% 1.6M 0.0M 80.1M 183.2M 263.3M 
20331.5M 28.0M 0.87% 0.57% 1.4M 0.0M 74.0M 164.3M 238.3M 
20341.3M 28.7M 1.01% 0.55% 1.2M 0.0M 65.0M 147.1M 212.1M 
20350.8M 29.3M 1.16% 0.53% 1.1M 0.0M 60.6M 124.1M 184.6M 
20360.5M 30.2M 1.31% 0.68% 1.1M 0.0M 60.4M 95.7M 156.1M 
20370.3M 30.6M 1.45% 0.83% 1.2M 0.0M 60.4M 66.6M 127.0M 
20380.2M 30.5M 1.60% 0.98% 1.1M 0.0M 60.4M 37.4M 97.8M 
20390.1M 30.2M 1.75% 1.12% 0.9M 0.0M 60.4M 8.3M 68.7M 
20400.0M 30.0M 1.83% 1.21% 0.6M 0.0M 39.4M 0.0M 39.4M 
20410.0M 29.5M 1.84% 1.22% 0.3M 0.0M 10.2M 0.0M 10.2M 
20420.0M 28.7M 1.85% 1.25% (0.1M) 0.0M 0.0M (18.5M) (18.5M) 
20430.0M 28.0M 1.86% 1.24% (0.4M) 0.0M 0.0M (46.9M) (46.9M) 
20440.0M 27.1M 1.87% 1.25% (0.8M) 0.0M 0.0M (74.9M) (74.9M) 
20450.0M 26.2M 1.88% 1.26% (1.1M) 0.0M 0.0M (102.2M) (102.2M) 
20460.0M 25.3M 1.88% 1.26% (1.5M) 0.0M 0.0M (128.9M) (128.9M) 
20470.0M 24.2M 1.88% 1.26% (1.8M) 0.0M 0.0M (155.0M) (155.0M) 
20480.0M 23.2M 1.88% 1.26% (2.1M) 0.0M 0.0M (180.2M) (180.2M) 
20490.0M 22.1M 1.88% 1.26% (2.4M) 0.0M 0.0M (204.8M) (204.8M) 
20500.0M 21.0M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (228.4M) (228.4M) 
20510.0M 19.8M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (251.3M) (251.3M) 
20520.0M 18.6M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (273.2M) (273.2M) 
20530.0M 17.5M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (294.2M) (294.2M) 
20540.0M 16.3M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (314.3M) (314.3M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (333.4M) (333.4M) 
20560.0M 13.8M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (351.5M) (351.5M) 
20570.0M 12.6M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (368.6M) (368.6M) 
20580.0M 11.4M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (384.8M) (384.8M) 
20590.0M 10.3M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (400.0M) (400.0M) 
20600.0M 9.1M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (414.2M) (414.2M) 
20610.0M 8.1M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (427.5M) (427.5M) 
20620.0M 7.0M 1.88% 1.26% (5.4M) 0.0M 0.0M (440.0M) (440.0M) 
20630.0M 6.1M 1.88% 1.26% (5.6M) 0.0M 0.0M (451.6M) (451.6M) 
20640.0M 5.2M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (462.5M) (462.5M) 
20650.0M 4.4M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (472.7M) (472.7M) 
20660.0M 3.6M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (482.3M) (482.3M) 
20670.0M 3.0M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (491.4M) (491.4M) 
20680.0M 2.4M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (500.0M) (500.0M) 
20690.0M 1.9M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (508.2M) (508.2M) 
20700.0M 1.5M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (516.1M) (516.1M) 
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ה קיותן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.2M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (523.8M) (523.8M) 
20720.0M 0.9M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (531.3M) (531.3M) 
20730.0M 0.7M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (538.6M) (538.6M) 
20740.0M 0.5M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (545.9M) (545.9M) 
20750.0M 0.4M 1.88% 1.26% (6.9M) 0.0M 0.0M (553.2M) (553.2M) 
20760.0M 0.3M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (560.4M) (560.4M) 
20770.0M 0.2M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (567.7M) (567.7M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (575.0M) (575.0M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.2M) 0.0M 0.0M (582.3M) (582.3M) 
20800.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.3M) 0.0M 0.0M (589.7M) (589.7M) 
20810.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (597.2M) (597.2M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (604.8M) (604.8M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (612.4M) (612.4M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (620.2M) (620.2M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (628.0M) (628.0M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.9M) 0.0M 0.0M (635.9M) (635.9M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (643.9M) (643.9M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.1M) 0.0M 0.0M (652.0M) (652.0M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.2M) 0.0M 0.0M (660.3M) (660.3M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (668.6M) (668.6M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.4M) 0.0M 0.0M (677.0M) (677.0M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.5M) 0.0M 0.0M (685.5M) (685.5M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (694.2M) (694.2M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.7M) 0.0M 0.0M (702.9M) (702.9M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.8M) 0.0M 0.0M (711.8M) (711.8M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.0M) 0.0M 0.0M (720.7M) (720.7M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.1M) 0.0M 0.0M (729.8M) (729.8M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.2M) 0.0M 0.0M (739.0M) (739.0M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.3M) 0.0M 0.0M (748.3M) (748.3M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.4M) 0.0M 0.0M (757.7M) (757.7M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.5M) 0.0M 0.0M (767.2M) (767.2M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.7M) 0.0M 0.0M (776.9M) (776.9M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.8M) 0.0M 0.0M (786.7M) (786.7M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.9M) 0.0M 0.0M (796.6M) (796.6M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.0M) 0.0M 0.0M (806.6M) (806.6M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.2M) 0.0M 0.0M (816.7M) (816.7M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.3M) 0.0M 0.0M (827.0M) (827.0M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.4M) 0.0M 0.0M (837.4M) (837.4M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.5M) 0.0M 0.0M (848.0M) (848.0M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.7M) 0.0M 0.0M (858.6M) (858.6M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.8M) 0.0M 0.0M (869.4M) (869.4M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.9M) 0.0M 0.0M (880.4M) (880.4M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.1M) 0.0M 0.0M (891.5M) (891.5M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.2M) 0.0M 0.0M (902.7M) (902.7M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.4M) 0.0M 0.0M (914.0M) (914.0M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.5M) 0.0M 0.0M (925.5M) (925.5M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.6M) 0.0M 0.0M (937.2M) (937.2M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.8M) 0.0M 0.0M (949.0M) (949.0M) 

46
	



 

     

ה קיותן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.0M 0.3M 4.9M (4.3M) 0.0M 
20210.1M 0.2M 4.8M (5.7M) 0.0M 
20220.1M 0.1M 4.8M (4.4M) 0.0M 
20230.1M 0.0M 4.9M (4.0M) 0.0M 
20240.1M 0.0M 4.9M (3.6M) 0.0M 
20250.1M 0.0M 4.9M (3.1M) 0.0M 
20260.1M 0.0M 4.9M (2.3M) 0.0M 
20270.1M 0.0M 4.7M (1.7M) 0.0M 
20280.0M 0.0M 3.7M (1.3M) 0.0M 
20290.0M 0.0M 2.9M (0.8M) 0.0M 
20300.0M 0.0M 2.2M (0.4M) 0.0M 
20310.0M 0.0M 1.8M (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 1.4M 0.2M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 1.0M 0.5M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 0.6M 0.7M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 0.3M 0.8M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 0.4M 0.8M 0.0M 
2037(0.1M) 0.0M 0.5M 0.8M 0.0M 
2038(0.2M) 0.0M 0.6M 0.7M 0.0M 
2039(0.2M) 0.0M 0.7M 0.4M 0.0M 
20400.0M 0.0M 0.6M 0.0M 0.0M 
20410.0M 0.0M 0.3M 0.0M 0.0M 
2042(0.1M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2043(0.2M) 0.0M 0.0M (0.2M) 0.0M 
2044(0.2M) 0.0M 0.0M (0.6M) 0.0M 
2045(0.2M) 0.0M 0.0M (0.9M) 0.0M 
2046(0.2M) 0.0M 0.0M (1.3M) 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.6M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M 0.0M (2.0M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M (0.0M) (2.3M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.6M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.9M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.2M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.4M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (4.0M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.2M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.4M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.6M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (4.8M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.0M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M 0.0M (5.2M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.4M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (5.5M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.8M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.0M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M 0.0M (6.1M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (6.3M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M 0.0M (6.4M) 0.0M 
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ה קיותן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.5M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.6M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.7M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.8M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M 0.0M (6.9M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.0M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.1M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (7.1M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M 0.0M (7.2M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (7.3M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (7.4M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.5M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.6M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (7.7M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.8M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.9M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (8.0M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (8.1M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.2M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (8.3M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.4M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.5M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.6M) 0.0M 
2094(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.7M) 0.0M 
2095(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.8M) 0.0M 
2096(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.0M) 0.0M 
2097(0.0M) 0.0M 0.0M (9.1M) 0.0M 
2098(0.0M) 0.0M 0.0M (9.2M) 0.0M 
2099(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.3M) 0.0M 
2100(0.0M) 0.0M 0.0M (9.4M) 0.0M 
2101(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.5M) 0.0M 
2102(0.0M) 0.0M 0.0M (9.7M) 0.0M 
21030.0M 0.0M (0.0M) (9.8M) 0.0M 
21040.0M 0.0M (0.0M) (9.9M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (10.0M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (10.2M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (10.3M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (10.4M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (10.5M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (10.7M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (10.8M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (10.9M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (11.1M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (11.2M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (11.4M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (11.5M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (11.6M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (11.8M) 0.0M 
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ה קיותן רק

ית ישלכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

120,370 0 8,481 
125,017 0 5,110 12,063 126 0 1,379 85 15 10,457 6,523 0 6,523 0 2020 
125,181 0 2,408 16,127 130 0 1,636 153 48 14,161 6,269 0 6,269 0 2021 
125,181 0 562 14,608 130 0 1,653 207 84 12,533 5,950 0 5,950 0 2022 
125,181 0 (0) 15,304 132 0 1,420 254 120 13,379 5,593 0 5,593 0 2023 
125,181 0 (0) 15,914 133 0 1,399 297 156 13,929 5,262 0 5,262 0 2024 
125,181 0 (0) 17,397 131 0 1,352 335 193 15,386 4,800 0 4,800 0 2025 
125,181 0 (0) 18,496 128 0 1,182 353 229 16,604 4,406 0 4,406 0 2026 
109,213 0 (0) 19,685 119 0 1,134 348 263 17,820 3,889 0 3,889 0 2027 
104,306 0 (0) 21,280 113 0 977 349 295 19,546 3,502 0 3,502 0 2028 
99,002 0 (0) 23,008 101 0 893 357 326 21,330 3,048 0 3,048 0 2029 
93,045 0 (0) 24,458 90 0 749 351 355 22,914 2,628 0 2,628 0 2030 
87,127 0 (0) 25,653 81 0 634 336 380 24,222 2,273 0 2,273 0 2031 
80,122 0 (0) 26,802 68 0 408 315 404 25,606 1,884 0 1,884 0 2032 
73,999 0 (0) 28,017 58 0 306 311 427 26,916 1,525 0 1,525 0 2033 
64,980 0 (0) 28,683 50 0 309 271 446 27,608 1,285 0 1,285 0 2034 
60,554 0 (0) 29,340 35 0 188 191 459 28,467 823 0 823 0 2035 
60,390 0 (0) 30,166 24 0 115 153 466 29,408 506 0 506 0 2036 
60,390 0 (0) 30,577 16 0 46 100 470 29,944 277 0 277 0 2037 
60,390 0 (0) 30,466 12 0 29 89 471 29,864 207 0 207 0 2038 
60,390 0 (0) 30,158 8 0 23 66 471 29,590 126 0 126 0 2039 
39,360 0 (0) 29,950 4 0 8 48 468 29,422 38 0 38 0 2040 
10,192 0 (0) 29,488 2 0 4 35 464 28,983 6 0 6 0 2041 

0 0 (0) 28,667 2 0 4 33 459 28,169 3 0 3 0 2042 
0 0 (0) 27,998 0 0 4 30 453 27,510 2 0 2 0 2043 
0 0 (0) 27,147 0 0 4 28 446 26,669 1 0 1 0 2044 
0 0 (0) 26,227 0 0 4 25 439 25,759 1 0 1 0 2045 
0 0 (0) 25,279 0 0 4 22 431 24,821 1 0 1 0 2046 
0 0 (0) 24,231 0 0 4 20 422 23,785 1 0 1 0 2047 
0 0 (0) 23,174 0 0 4 17 412 22,741 1 0 1 0 2048 
0 0 (0) 22,115 0 0 4 14 401 21,695 1 0 1 0 2049 
0 0 (0) 20,950 0 0 4 12 389 20,545 1 0 1 0 2050 
0 0 (0) 19,798 0 0 4 9 376 19,408 1 0 1 0 2051 
0 0 (0) 18,632 0 0 5 7 362 18,259 1 0 1 0 2052 
0 0 (0) 17,461 0 0 5 5 346 17,105 1 0 1 0 2053 
0 0 (0) 16,263 0 0 5 4 330 15,924 1 0 1 0 2054 
0 0 (0) 15,037 0 0 5 3 312 14,716 1 0 1 0 2055 
0 0 (0) 13,832 0 0 5 2 294 13,531 1 0 1 0 2056 
0 0 (0) 12,636 0 0 5 1 275 12,354 1 0 1 0 2057 
0 0 (0) 11,438 0 0 4 1 255 11,178 1 0 1 0 2058 
0 0 (0) 10,269 0 0 1 0 235 10,032 1 0 1 0 2059 
0 0 (0) 9,135 0 0 2 0 214 8,919 1 0 1 0 2060 
0 0 (0) 8,060 0 0 1 0 194 7,865 1 0 1 0 2061 
0 0 (0) 7,039 0 0 0 0 173 6,865 0 0 0 0 2062 
0 0 (0) 6,068 0 0 0 0 154 5,914 0 0 0 0 2063 
0 0 (0) 5,170 0 0 0 0 135 5,035 0 0 0 0 2064 
0 0 (0) 4,351 0 0 0 0 117 4,234 0 0 0 0 2065 
0 0 (0) 3,615 0 0 0 0 100 3,514 0 0 0 0 2066 
0 0 (0) 2,963 0 0 0 0 85 2,878 0 0 0 0 2067 
0 0 (0) 2,396 0 0 0 0 71 2,325 0 0 0 0 2068 
0 0 (0) 1,910 0 0 0 0 59 1,852 0 0 0 0 2069 
0 0 (0) 1,501 0 0 0 0 48 1,454 0 0 0 0 2070 
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ה קיותן רק

ית ישלכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

0 0 (0) 1,165 0 0 0 0 38 1,127 0 0 0 0 2071 
0 0 (0) 893 0 0 0 0 30 863 0 0 0 0 2072 
0 0 (0) 677 0 0 0 0 24 653 0 0 0 0 2073 
0 0 (0) 508 0 0 0 0 18 490 0 0 0 0 2074 
0 0 (0) 378 0 0 0 0 14 364 0 0 0 0 2075 
0 0 (0) 278 0 0 0 0 10 267 0 0 0 0 2076 
0 0 (0) 202 0 0 0 0 7 195 0 0 0 0 2077 
0 0 (0) 148 0 0 0 0 5 143 0 0 0 0 2078 
0 0 (0) 109 0 0 0 0 4 105 0 0 0 0 2079 
0 0 (0) 81 0 0 0 0 3 79 0 0 0 0 2080 
0 0 (0) 61 0 0 0 0 2 60 0 0 0 0 2081 
0 0 (0) 47 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 2082 
0 0 (0) 38 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 2083 
0 0 (0) 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2084 
0 0 (0) 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2085 
0 0 (0) 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2086 
0 0 (0) 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2087 
0 0 (0) 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2088 
0 0 (0) 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2089 
0 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2090 
0 0 (0) 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2091 
0 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2092 
0 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2093 
0 0 (0) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2094 
0 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2095 
0 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2096 
0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2097 
0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2098 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ים יניבן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
0.7M 185.5M 441.2M 627.3M 

20209.3M 16.4M -0.77% 0.24% 1.5M 0.0M 187.7M 434.0M 621.7M 
20218.6M 27.3M -1.24% -0.06% (0.4M) 0.0M 187.7M 414.9M 602.6M 
20228.1M 19.9M -0.84% 0.26% 1.5M 0.0M 187.7M 404.6M 592.3M 
20237.5M 21.0M -0.74% 0.36% 2.1M 0.0M 187.7M 393.1M 580.9M 
20246.9M 22.2M -0.66% 0.45% 2.6M 0.0M 187.7M 380.4M 568.2M 
20256.0M 24.7M -0.50% 0.60% 3.4M 0.0M 187.7M 365.1M 552.9M 
20265.5M 24.9M -0.26% 0.81% 4.4M 0.0M 187.7M 350.1M 537.8M 
20275.0M 26.2M -0.06% 0.99% 5.2M 0.0M 181.6M 340.2M 521.9M 
20284.4M 27.2M 0.11% 1.00% 5.1M 0.0M 160.6M 343.7M 504.2M 
20293.8M 28.2M 0.29% 0.99% 4.8M 0.0M 145.9M 338.7M 484.7M 
20303.3M 29.3M 0.45% 0.94% 4.4M 0.0M 139.5M 323.6M 463.1M 
20312.8M 31.0M 0.59% 0.84% 3.8M 0.0M 132.3M 306.5M 438.7M 
20322.1M 32.5M 0.73% 0.69% 2.9M 0.0M 124.1M 287.1M 411.2M 
20331.6M 34.1M 0.87% 0.54% 2.1M 0.0M 116.6M 264.3M 380.9M 
20341.1M 35.0M 1.01% 0.49% 1.8M 0.0M 106.3M 242.5M 348.8M 
20350.8M 35.0M 1.16% 0.53% 1.8M 0.0M 102.7M 213.6M 316.3M 
20360.5M 35.2M 1.31% 0.68% 2.0M 0.0M 102.7M 180.9M 283.6M 
20370.3M 35.4M 1.45% 0.83% 2.2M 0.0M 102.7M 148.0M 250.7M 
20380.2M 35.1M 1.60% 0.98% 2.3M 0.0M 102.7M 115.3M 218.0M 
20390.1M 34.4M 1.75% 1.13% 2.2M 0.0M 102.7M 83.2M 185.9M 
20400.1M 33.5M 1.83% 1.21% 2.0M 0.0M 102.7M 51.8M 154.5M 
20410.1M 32.5M 1.84% 1.22% 1.7M 0.0M 102.7M 21.0M 123.7M 
20420.0M 31.8M 1.85% 1.23% 1.3M 0.0M 93.1M 0.1M 93.2M 
20430.0M 30.8M 1.86% 1.24% 0.9M 0.0M 63.3M 0.1M 63.4M 
20440.0M 29.7M 1.87% 1.25% 0.6M 0.0M 34.2M 0.0M 34.2M 
20450.0M 28.6M 1.88% 1.25% 0.2M 0.0M 5.7M 0.1M 5.9M 
20460.0M 27.4M 1.88% 1.27% (0.1M) 0.0M 0.0M (21.6M) (21.6M) 
20470.0M 26.0M 1.88% 1.26% (0.5M) 0.0M 0.0M (48.1M) (48.1M) 
20480.0M 24.6M 1.88% 1.26% (0.8M) 0.0M 0.0M (73.5M) (73.5M) 
20490.0M 23.2M 1.88% 1.26% (1.1M) 0.0M 0.0M (97.8M) (97.8M) 
20500.0M 21.9M 1.88% 1.26% (1.4M) 0.0M 0.0M (121.0M) (121.0M) 
20510.0M 20.5M 1.88% 1.26% (1.7M) 0.0M 0.0M (143.2M) (143.2M) 
20520.0M 19.1M 1.88% 1.26% (1.9M) 0.0M 0.0M (164.2M) (164.2M) 
20530.0M 17.7M 1.88% 1.26% (2.2M) 0.0M 0.0M (184.1M) (184.1M) 
20540.0M 16.4M 1.88% 1.26% (2.4M) 0.0M 0.0M (202.9M) (202.9M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (220.6M) (220.6M) 
20560.0M 13.7M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (237.2M) (237.2M) 
20570.0M 12.4M 1.88% 1.26% (3.1M) 0.0M 0.0M (252.7M) (252.7M) 
20580.0M 11.1M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (267.0M) (267.0M) 
20590.0M 9.9M 1.88% 1.26% (3.4M) 0.0M 0.0M (280.4M) (280.4M) 
20600.0M 8.7M 1.88% 1.26% (3.6M) 0.0M 0.0M (292.7M) (292.7M) 
20610.0M 7.6M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (304.1M) (304.1M) 
20620.0M 6.6M 1.88% 1.26% (3.9M) 0.0M 0.0M (314.5M) (314.5M) 
20630.0M 5.6M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (324.2M) (324.2M) 
20640.0M 4.7M 1.88% 1.26% (4.1M) 0.0M 0.0M (333.0M) (333.0M) 
20650.0M 3.9M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (341.1M) (341.1M) 
20660.0M 3.2M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (348.7M) (348.7M) 
20670.0M 2.6M 1.88% 1.26% (4.4M) 0.0M 0.0M (355.7M) (355.7M) 
20680.0M 2.1M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (362.2M) (362.2M) 
20690.0M 1.6M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (368.4M) (368.4M) 
20700.0M 1.3M 1.88% 1.26% (4.6M) 0.0M 0.0M (374.3M) (374.3M) 
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ים יניבן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.0M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (380.0M) (380.0M) 
20720.0M 0.7M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (385.5M) (385.5M) 
20730.0M 0.5M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (390.9M) (390.9M) 
20740.0M 0.4M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (396.2M) (396.2M) 
20750.0M 0.3M 1.88% 1.26% (5.0M) 0.0M 0.0M (401.5M) (401.5M) 
20760.0M 0.2M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (406.7M) (406.7M) 
20770.0M 0.1M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (412.0M) (412.0M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (5.2M) 0.0M 0.0M (417.3M) (417.3M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (422.6M) (422.6M) 
20800.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (428.0M) (428.0M) 
20810.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.4M) 0.0M 0.0M (433.4M) (433.4M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (438.9M) (438.9M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (444.4M) (444.4M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.6M) 0.0M 0.0M (450.0M) (450.0M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (455.7M) (455.7M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (461.4M) (461.4M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (467.2M) (467.2M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (473.1M) (473.1M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (479.0M) (479.0M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (485.1M) (485.1M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (491.2M) (491.2M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (497.4M) (497.4M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (503.6M) (503.6M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (510.0M) (510.0M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (516.4M) (516.4M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (522.9M) (522.9M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (529.5M) (529.5M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (536.1M) (536.1M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (542.9M) (542.9M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (549.7M) (549.7M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (6.9M) 0.0M 0.0M (556.6M) (556.6M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (563.6M) (563.6M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (570.7M) (570.7M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.2M) 0.0M 0.0M (577.9M) (577.9M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.3M) 0.0M 0.0M (585.2M) (585.2M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (592.5M) (592.5M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (600.0M) (600.0M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (607.5M) (607.5M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (615.2M) (615.2M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (622.9M) (622.9M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (630.8M) (630.8M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.9M) 0.0M 0.0M (638.7M) (638.7M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (646.8M) (646.8M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.1M) 0.0M 0.0M (654.9M) (654.9M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.2M) 0.0M 0.0M (663.1M) (663.1M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (671.5M) (671.5M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.5M) 0.0M 0.0M (679.9M) (679.9M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (688.5M) (688.5M) 

52
	



     

ים יניבן רק
ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.1M 0.0M 7.6M (6.2M) 0.0M 
20210.2M 0.0M 7.5M (8.1M) 0.0M 
20220.1M 0.0M 7.5M (6.1M) 0.0M 
20230.1M 0.0M 7.6M (5.6M) 0.0M 
20240.1M 0.0M 7.6M (5.1M) 0.0M 
20250.1M 0.0M 7.6M (4.3M) 0.0M 
20260.1M 0.0M 7.6M (3.3M) 0.0M 
20270.1M 0.0M 7.5M (2.4M) 0.0M 
20280.1M 0.0M 6.9M (1.8M) 0.0M 
20290.0M 0.0M 6.0M (1.2M) 0.0M 
20300.0M 0.0M 5.0M (0.6M) 0.0M 
20310.0M 0.0M 3.9M (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 2.6M 0.3M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 1.4M 0.7M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 0.8M 1.1M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 0.6M 1.3M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 0.7M 1.5M 0.0M 
2037(0.2M) 0.0M 0.9M 1.5M 0.0M 
2038(0.2M) 0.0M 1.0M 1.5M 0.0M 
2039(0.2M) 0.0M 1.2M 1.3M 0.0M 
2040(0.2M) 0.0M 1.2M 1.0M 0.0M 
2041(0.2M) 0.0M 1.2M 0.6M 0.0M 
2042(0.3M) 0.0M 1.2M 0.4M 0.0M 
20430.0M 0.0M 0.9M 0.0M 0.0M 
20440.0M 0.0M 0.6M 0.0M 0.0M 
20450.0M 0.0M 0.2M 0.0M 0.0M 
2046(0.1M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M 0.0M (0.3M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M (0.0M) (0.6M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (0.9M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.2M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.5M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M (0.0M) (1.8M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M 0.0M (2.1M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.3M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (2.6M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M (0.0M) (2.8M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M 0.0M (3.0M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M 0.0M (3.2M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (3.4M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.5M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.7M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M (0.0M) (3.8M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.0M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (4.1M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.2M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (4.3M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.5M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.6M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M (0.0M) (4.6M) 0.0M 
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ית ישלכת שרעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M 0.0M (4.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M 0.0M (4.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M 0.0M (4.9M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M 0.0M (4.9M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.0M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.1M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M 0.0M (5.1M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (5.2M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.3M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (5.3M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (5.4M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (5.5M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M 0.0M (5.5M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (5.6M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M 0.0M (6.0M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (6.0M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.1M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.2M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M 0.0M (6.3M) 0.0M 
20940.0M 0.0M (0.0M) (6.3M) 0.0M 
20950.0M 0.0M (0.0M) (6.4M) 0.0M 
20960.0M 0.0M (0.0M) (6.5M) 0.0M 
20970.0M 0.0M (0.0M) (6.6M) 0.0M 
20980.0M 0.0M (0.0M) (6.7M) 0.0M 
20990.0M 0.0M (0.0M) (6.7M) 0.0M 
21000.0M 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
21010.0M 0.0M 0.0M (6.9M) 0.0M 
21020.0M 0.0M 0.0M (7.0M) 0.0M 
21030.0M 0.0M 0.0M (7.1M) 0.0M 
21040.0M 0.0M 0.0M (7.2M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (7.3M) 0.0M 
21060.0M 0.0M (0.0M) (7.4M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (7.5M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (7.6M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (7.6M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (7.7M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (7.8M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (7.9M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (8.0M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (8.1M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (8.2M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (8.3M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (8.5M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (8.6M) 0.0M 
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ים יניבן רק

ית ישלכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

185,527 0 652 
187,737 0 (0) 16,447 142 0 1,826 73 15 14,390 9,336 0 9,336 0 2020 
187,737 0 (0) 27,264 141 0 3,395 93 48 23,587 8,587 0 8,587 0 2021 
187,737 0 (0) 19,916 140 0 1,939 108 82 17,646 8,060 0 8,060 0 2022 
187,737 0 (0) 21,007 137 0 1,943 120 117 18,691 7,494 0 7,494 0 2023 
187,737 0 (0) 22,203 135 0 1,931 130 150 19,856 6,886 0 6,886 0 2024 
187,737 0 (0) 24,691 128 0 2,148 139 182 22,094 6,043 0 6,043 0 2025 
187,737 0 (0) 24,938 123 0 1,730 151 211 22,723 5,503 0 5,503 0 2026 
181,627 0 (0) 26,192 119 0 1,925 159 241 23,749 5,017 0 5,017 0 2027 
160,558 0 (0) 27,201 112 0 1,473 162 269 25,186 4,449 0 4,449 0 2028 
145,932 0 (0) 28,210 103 0 1,331 162 295 26,319 3,821 0 3,821 0 2029 
139,510 0 (0) 29,276 94 0 1,128 153 319 27,582 3,324 0 3,324 0 2030 
132,261 0 (0) 31,005 82 0 905 139 341 29,537 2,835 0 2,835 0 2031 
124,114 0 (0) 32,515 66 0 662 111 361 31,316 2,118 0 2,118 0 2032 
116,573 0 (0) 34,065 50 0 676 84 375 32,880 1,584 0 1,584 0 2033 
106,293 0 (0) 35,026 38 0 382 73 385 34,149 1,136 0 1,136 0 2034 
102,698 0 (0) 34,987 28 0 189 64 390 34,316 794 0 794 0 2035 
102,698 0 (0) 35,196 18 0 75 59 392 34,652 468 0 468 0 2036 
102,698 0 (0) 35,424 11 0 64 55 392 34,902 255 0 255 0 2037 
102,698 0 (0) 35,129 8 0 227 54 389 34,451 175 0 175 0 2038 
102,698 0 (0) 34,444 5 0 104 54 386 33,895 113 0 113 0 2039 
102,698 0 (0) 33,508 4 0 113 53 381 32,957 71 0 71 0 2040 
102,698 0 (0) 32,515 3 0 8 53 377 32,074 53 0 53 0 2041 
93,103 0 (0) 31,815 1 0 1 52 371 31,390 15 0 15 0 2042 
63,315 0 (0) 30,773 1 0 0 51 365 30,356 6 0 6 0 2043 
34,201 0 (0) 29,734 0 0 0 51 359 29,325 0 0 0 0 2044 
5,729 0 (0) 28,606 0 0 0 50 351 28,205 0 0 0 0 2045 
(0) 0 (0) 27,359 0 0 0 48 343 26,967 0 0 0 0 2046 
(0) 0 (0) 26,023 0 0 0 47 334 25,642 0 0 0 0 2047 
(0) 0 (0) 24,597 0 0 0 45 324 24,227 0 0 0 0 2048 
(0) 0 (0) 23,237 0 0 0 44 314 22,880 0 0 0 0 2049 
(0) 0 (0) 21,883 0 0 0 42 302 21,539 0 0 0 0 2050 
(0) 0 (0) 20,470 0 0 0 39 289 20,142 0 0 0 0 2051 
(0) 0 (0) 19,085 0 0 0 37 276 18,772 0 0 0 0 2052 
(0) 0 (0) 17,728 0 0 0 34 262 17,433 0 0 0 0 2053 
(0) 0 (0) 16,397 0 0 0 31 247 16,119 0 0 0 0 2054 
(0) 0 (0) 15,029 0 0 0 28 231 14,770 0 0 0 0 2055 
(0) 0 (0) 13,707 0 0 0 24 215 13,468 0 0 0 0 2056 
(0) 0 (0) 12,392 0 0 0 21 198 12,172 0 0 0 0 2057 
(0) 0 (0) 11,124 0 0 0 18 181 10,924 0 0 0 0 2058 
(0) 0 (0) 9,929 0 0 0 15 164 9,750 0 0 0 0 2059 
(0) 0 (0) 8,730 0 0 0 13 148 8,570 0 0 0 0 2060 
(0) 0 (0) 7,626 0 0 0 10 132 7,484 0 0 0 0 2061 
(0) 0 (0) 6,582 0 0 0 8 116 6,458 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 5,616 0 0 0 6 101 5,509 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 4,731 0 0 0 5 87 4,639 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 3,932 0 0 0 3 74 3,855 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,221 0 0 0 2 62 3,157 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,601 0 0 0 2 52 2,547 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,068 0 0 0 1 42 2,025 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,620 0 0 0 1 34 1,585 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,251 0 0 0 0 27 1,223 0 0 0 0 2070 
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ים יניבן רק

ית ישלכת שרעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

(0) 0 (0) 953 0 0 0 0 21 931 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 716 0 0 0 0 17 700 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 531 0 0 0 0 13 518 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 388 0 0 0 0 10 379 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 280 0 0 0 0 7 273 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 200 0 0 0 0 5 194 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 141 0 0 0 0 4 137 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 99 0 0 0 0 3 96 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 68 0 0 0 0 2 66 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 46 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ה קיותן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
8.5M 120.4M 309.0M 437.8M 

20206.5M 12.1M -0.77% -1.30% (5.6M) 5.1M 123.8M 297.7M 426.6M 
20216.3M 16.1M -1.24% -1.81% (7.6M) 2.4M 123.8M 282.9M 409.2M 
20225.9M 14.6M -0.84% -1.44% (5.8M) 0.6M 123.8M 270.3M 394.7M 
20235.6M 15.3M -0.74% -1.36% (5.3M) 0.0M 123.8M 255.8M 379.7M 
20245.3M 15.9M -0.66% -1.28% (4.8M) 0.0M 123.8M 240.4M 364.2M 
20254.8M 17.4M -0.50% -1.12% (4.0M) 0.0M 123.8M 223.8M 347.6M 
20264.4M 18.5M -0.26% -0.89% (3.0M) 0.0M 123.8M 206.7M 330.5M 
20273.9M 19.7M -0.06% -0.68% (2.2M) 0.0M 104.4M 208.1M 312.5M 
20283.5M 21.3M 0.11% -0.51% (1.5M) 0.0M 88.5M 204.8M 293.2M 
20293.0M 23.0M 0.29% -0.33% (0.9M) 0.0M 82.2M 190.1M 272.3M 
20302.6M 24.5M 0.45% -0.18% (0.5M) 0.0M 75.6M 174.4M 250.0M 
20312.3M 25.7M 0.59% -0.04% (0.1M) 0.0M 69.2M 157.4M 226.6M 
20321.9M 26.8M 0.73% 0.11% 0.2M 0.0M 61.7M 140.1M 201.9M 
20331.5M 28.0M 0.87% 0.25% 0.5M 0.0M 55.5M 120.3M 175.8M 
20341.3M 28.7M 1.01% 0.39% 0.6M 0.0M 46.1M 103.0M 149.1M 
20350.8M 29.3M 1.16% 0.53% 0.7M 0.0M 42.8M 78.4M 121.3M 
20360.5M 30.2M 1.31% 0.68% 0.7M 0.0M 42.8M 49.5M 92.3M 
20370.3M 30.6M 1.45% 0.83% 0.6M 0.0M 42.8M 19.8M 62.6M 
20380.2M 30.5M 1.60% 0.97% 0.5M 0.0M 32.8M 0.0M 32.8M 
20390.1M 30.2M 1.75% 1.11% 0.2M 0.0M 3.0M 0.0M 3.0M 
20400.0M 30.0M 1.83% 1.20% (0.2M) 0.0M 0.0M (27.1M) (27.1M) 
20410.0M 29.5M 1.84% 1.22% (0.5M) 0.0M 0.0M (57.1M) (57.1M) 
20420.0M 28.7M 1.85% 1.23% (0.9M) 0.0M 0.0M (86.6M) (86.6M) 
20430.0M 28.0M 1.86% 1.24% (1.3M) 0.0M 0.0M (115.9M) (115.9M) 
20440.0M 27.1M 1.87% 1.25% (1.6M) 0.0M 0.0M (144.7M) (144.7M) 
20450.0M 26.2M 1.88% 1.26% (2.0M) 0.0M 0.0M (172.9M) (172.9M) 
20460.0M 25.3M 1.88% 1.26% (2.3M) 0.0M 0.0M (200.5M) (200.5M) 
20470.0M 24.2M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (227.5M) (227.5M) 
20480.0M 23.2M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (253.7M) (253.7M) 
20490.0M 22.1M 1.88% 1.26% (3.3M) 0.0M 0.0M (279.1M) (279.1M) 
20500.0M 21.0M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (303.7M) (303.7M) 
20510.0M 19.8M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (327.5M) (327.5M) 
20520.0M 18.6M 1.88% 1.26% (4.2M) 0.0M 0.0M (350.4M) (350.4M) 
20530.0M 17.5M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (372.3M) (372.3M) 
20540.0M 16.3M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (393.4M) (393.4M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (413.5M) (413.5M) 
20560.0M 13.8M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (432.6M) (432.6M) 
20570.0M 12.6M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (450.8M) (450.8M) 
20580.0M 11.4M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (468.0M) (468.0M) 
20590.0M 10.3M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (484.2M) (484.2M) 
20600.0M 9.1M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (499.5M) (499.5M) 
20610.0M 8.1M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (513.9M) (513.9M) 
20620.0M 7.0M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (527.5M) (527.5M) 
20630.0M 6.1M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (540.2M) (540.2M) 
20640.0M 5.2M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (552.2M) (552.2M) 
20650.0M 4.4M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (563.5M) (563.5M) 
20660.0M 3.6M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (574.3M) (574.3M) 
20670.0M 3.0M 1.88% 1.26% (7.2M) 0.0M 0.0M (584.5M) (584.5M) 
20680.0M 2.4M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (594.3M) (594.3M) 
20690.0M 1.9M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (603.7M) (603.7M) 
20700.0M 1.5M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (612.8M) (612.8M) 
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ה קיותן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.2M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (621.6M) (621.6M) 
20720.0M 0.9M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (630.4M) (630.4M) 
20730.0M 0.7M 1.88% 1.26% (7.9M) 0.0M 0.0M (639.0M) (639.0M) 
20740.0M 0.5M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (647.5M) (647.5M) 
20750.0M 0.4M 1.88% 1.26% (8.2M) 0.0M 0.0M (656.1M) (656.1M) 
20760.0M 0.3M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (664.6M) (664.6M) 
20770.0M 0.2M 1.88% 1.26% (8.4M) 0.0M 0.0M (673.2M) (673.2M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.5M) 0.0M 0.0M (681.8M) (681.8M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (690.5M) (690.5M) 
20800.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.7M) 0.0M 0.0M (699.3M) (699.3M) 
20810.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.8M) 0.0M 0.0M (708.1M) (708.1M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.9M) 0.0M 0.0M (717.1M) (717.1M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.0M) 0.0M 0.0M (726.1M) (726.1M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.1M) 0.0M 0.0M (735.3M) (735.3M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.3M) 0.0M 0.0M (744.6M) (744.6M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.4M) 0.0M 0.0M (754.0M) (754.0M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.5M) 0.0M 0.0M (763.5M) (763.5M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.6M) 0.0M 0.0M (773.1M) (773.1M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.7M) 0.0M 0.0M (782.9M) (782.9M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.9M) 0.0M 0.0M (792.7M) (792.7M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.0M) 0.0M 0.0M (802.7M) (802.7M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.1M) 0.0M 0.0M (812.8M) (812.8M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.2M) 0.0M 0.0M (823.0M) (823.0M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.4M) 0.0M 0.0M (833.4M) (833.4M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.5M) 0.0M 0.0M (843.9M) (843.9M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.6M) 0.0M 0.0M (854.5M) (854.5M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.8M) 0.0M 0.0M (865.3M) (865.3M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.9M) 0.0M 0.0M (876.2M) (876.2M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.0M) 0.0M 0.0M (887.2M) (887.2M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.2M) 0.0M 0.0M (898.4M) (898.4M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.3M) 0.0M 0.0M (909.7M) (909.7M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.4M) 0.0M 0.0M (921.1M) (921.1M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.6M) 0.0M 0.0M (932.7M) (932.7M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.7M) 0.0M 0.0M (944.4M) (944.4M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.9M) 0.0M 0.0M (956.3M) (956.3M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.0M) 0.0M 0.0M (968.4M) (968.4M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.2M) 0.0M 0.0M (980.6M) (980.6M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.3M) 0.0M 0.0M (992.9M) (992.9M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.5M) 0.0M 0.0M (1,005.4M) (1,005.4M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.7M) 0.0M 0.0M (1,018.0M) (1,018.0M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.8M) 0.0M 0.0M (1,030.9M) (1,030.9M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.0M) 0.0M 0.0M (1,043.8M) (1,043.8M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.1M) 0.0M 0.0M (1,057.0M) (1,057.0M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.3M) 0.0M 0.0M (1,070.3M) (1,070.3M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.5M) 0.0M 0.0M (1,083.7M) (1,083.7M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.6M) 0.0M 0.0M (1,097.4M) (1,097.4M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.8M) 0.0M 0.0M (1,111.2M) (1,111.2M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (14.0M) 0.0M 0.0M (1,125.2M) (1,125.2M) 
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ה קיותן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.0M 0.3M (1.7M) (4.3M) 0.0M 
20210.1M 0.2M (2.3M) (5.6M) 0.0M 
20220.1M 0.1M (1.8M) (4.1M) 0.0M 
20230.1M 0.0M (1.7M) (3.7M) 0.0M 
20240.1M 0.0M (1.6M) (3.3M) 0.0M 
20250.1M 0.0M (1.4M) (2.7M) 0.0M 
20260.1M 0.0M (1.1M) (2.0M) 0.0M 
20270.1M 0.0M (0.8M) (1.4M) 0.0M 
20280.1M 0.0M (0.5M) (1.1M) 0.0M 
20290.0M 0.0M (0.3M) (0.7M) 0.0M 
20300.0M 0.0M (0.1M) (0.3M) 0.0M 
20310.0M 0.0M (0.0M) (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 0.1M 0.2M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 0.1M 0.4M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 0.2M 0.5M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 0.2M 0.6M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 0.3M 0.5M 0.0M 
2037(0.1M) 0.0M 0.4M 0.4M 0.0M 
2038(0.3M) 0.0M 0.4M 0.3M 0.0M 
20390.0M 0.0M 0.2M 0.0M 0.0M 
2040(0.2M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2041(0.2M) 0.0M 0.0M (0.3M) 0.0M 
2042(0.2M) 0.0M 0.0M (0.7M) 0.0M 
2043(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.1M) 0.0M 
2044(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.5M) 0.0M 
2045(0.2M) 0.0M 0.0M (1.8M) 0.0M 
2046(0.2M) 0.0M (0.0M) (2.2M) 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M 0.0M (2.5M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M 0.0M (2.9M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (3.2M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.5M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M (0.0M) (3.8M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.1M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.7M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (5.0M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M 0.0M (5.2M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.4M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.9M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M 0.0M (6.1M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (6.3M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (6.6M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (7.0M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (7.1M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.2M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (7.4M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (7.5M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.6M) 0.0M 
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ה קיותן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.9M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.0M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M 0.0M (8.1M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.3M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.4M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (8.5M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M 0.0M (8.6M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (8.7M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (8.8M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.9M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.0M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (9.1M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.3M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.4M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (9.5M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (9.6M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.7M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (9.9M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.0M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.1M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.2M) 0.0M 
2094(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.4M) 0.0M 
2095(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.5M) 0.0M 
2096(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.6M) 0.0M 
2097(0.0M) 0.0M 0.0M (10.8M) 0.0M 
2098(0.0M) 0.0M 0.0M (10.9M) 0.0M 
2099(0.0M) 0.0M (0.0M) (11.0M) 0.0M 
2100(0.0M) 0.0M 0.0M (11.2M) 0.0M 
2101(0.0M) 0.0M (0.0M) (11.3M) 0.0M 
2102(0.0M) 0.0M 0.0M (11.4M) 0.0M 
21030.0M 0.0M (0.0M) (11.6M) 0.0M 
21040.0M 0.0M (0.0M) (11.7M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (11.9M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (12.0M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (12.2M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (12.3M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (12.5M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (12.7M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (12.8M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (13.0M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (13.1M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (13.3M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (13.5M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (13.6M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (13.8M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (14.0M) 0.0M 
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ה קיותן רק

ית עיברכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

120,370 0 8,481 
123,838 0 5,110 12,063 126 0 1,379 85 15 10,457 6,523 0 6,523 0 2020 
123,838 0 2,408 16,127 130 0 1,636 153 48 14,161 6,269 0 6,269 0 2021 
123,838 0 562 14,608 130 0 1,653 207 84 12,533 5,950 0 5,950 0 2022 
123,838 0 (0) 15,304 132 0 1,420 254 120 13,379 5,593 0 5,593 0 2023 
123,838 0 (0) 15,914 133 0 1,399 297 156 13,929 5,262 0 5,262 0 2024 
123,838 0 (0) 17,397 131 0 1,352 335 193 15,386 4,800 0 4,800 0 2025 
123,838 0 (0) 18,496 128 0 1,182 353 229 16,604 4,406 0 4,406 0 2026 
104,408 0 (0) 19,685 119 0 1,134 348 263 17,820 3,889 0 3,889 0 2027 
88,469 0 (0) 21,280 113 0 977 349 295 19,546 3,502 0 3,502 0 2028 
82,230 0 (0) 23,008 101 0 893 357 326 21,330 3,048 0 3,048 0 2029 
75,588 0 (0) 24,458 90 0 749 351 355 22,914 2,628 0 2,628 0 2030 
69,189 0 (0) 25,653 81 0 634 336 380 24,222 2,273 0 2,273 0 2031 
61,739 0 (0) 26,802 68 0 408 315 404 25,606 1,884 0 1,884 0 2032 
55,533 0 (0) 28,017 58 0 306 311 427 26,916 1,525 0 1,525 0 2033 
46,087 0 (0) 28,683 50 0 309 271 446 27,608 1,285 0 1,285 0 2034 
42,826 0 (0) 29,340 35 0 188 191 459 28,467 823 0 823 0 2035 
42,826 0 (0) 30,166 24 0 115 153 466 29,408 506 0 506 0 2036 
42,826 0 (0) 30,577 16 0 46 100 470 29,944 277 0 277 0 2037 
32,811 0 (0) 30,466 12 0 29 89 471 29,864 207 0 207 0 2038 
2,989 0 (0) 30,158 8 0 23 66 471 29,590 126 0 126 0 2039 
0 0 (0) 29,950 4 0 8 48 468 29,422 38 0 38 0 2040 
0 0 (0) 29,488 2 0 4 35 464 28,983 6 0 6 0 2041 
0 0 (0) 28,667 2 0 4 33 459 28,169 3 0 3 0 2042 
0 0 (0) 27,998 0 0 4 30 453 27,510 2 0 2 0 2043 
0 0 (0) 27,147 0 0 4 28 446 26,669 1 0 1 0 2044 
0 0 (0) 26,227 0 0 4 25 439 25,759 1 0 1 0 2045 
0 0 (0) 25,279 0 0 4 22 431 24,821 1 0 1 0 2046 
0 0 (0) 24,231 0 0 4 20 422 23,785 1 0 1 0 2047 
0 0 (0) 23,174 0 0 4 17 412 22,741 1 0 1 0 2048 
0 0 (0) 22,115 0 0 4 14 401 21,695 1 0 1 0 2049 
0 0 (0) 20,950 0 0 4 12 389 20,545 1 0 1 0 2050 
0 0 (0) 19,798 0 0 4 9 376 19,408 1 0 1 0 2051 
0 0 (0) 18,632 0 0 5 7 362 18,259 1 0 1 0 2052 
0 0 (0) 17,461 0 0 5 5 346 17,105 1 0 1 0 2053 
0 0 (0) 16,263 0 0 5 4 330 15,924 1 0 1 0 2054 
0 0 (0) 15,037 0 0 5 3 312 14,716 1 0 1 0 2055 
0 0 (0) 13,832 0 0 5 2 294 13,531 1 0 1 0 2056 
0 0 (0) 12,636 0 0 5 1 275 12,354 1 0 1 0 2057 
0 0 (0) 11,438 0 0 4 1 255 11,178 1 0 1 0 2058 
0 0 (0) 10,269 0 0 1 0 235 10,032 1 0 1 0 2059 
0 0 (0) 9,135 0 0 2 0 214 8,919 1 0 1 0 2060 
0 0 (0) 8,060 0 0 1 0 194 7,865 1 0 1 0 2061 
0 0 (0) 7,039 0 0 0 0 173 6,865 0 0 0 0 2062 
0 0 (0) 6,068 0 0 0 0 154 5,914 0 0 0 0 2063 
0 0 (0) 5,170 0 0 0 0 135 5,035 0 0 0 0 2064 
0 0 (0) 4,351 0 0 0 0 117 4,234 0 0 0 0 2065 
0 0 (0) 3,615 0 0 0 0 100 3,514 0 0 0 0 2066 
0 0 (0) 2,963 0 0 0 0 85 2,878 0 0 0 0 2067 
0 0 (0) 2,396 0 0 0 0 71 2,325 0 0 0 0 2068 
0 0 (0) 1,910 0 0 0 0 59 1,852 0 0 0 0 2069 
0 0 (0) 1,501 0 0 0 0 48 1,454 0 0 0 0 2070 

61
	



 
 

  
          

                        
   


ה קיותן רק

ית עיברכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

0 0 (0) 1,165 0 0 0 0 38 1,127 0 0 0 0 2071 
0 0 (0) 893 0 0 0 0 30 863 0 0 0 0 2072 
0 0 (0) 677 0 0 0 0 24 653 0 0 0 0 2073 
0 0 (0) 508 0 0 0 0 18 490 0 0 0 0 2074 
0 0 (0) 378 0 0 0 0 14 364 0 0 0 0 2075 
0 0 (0) 278 0 0 0 0 10 267 0 0 0 0 2076 
0 0 (0) 202 0 0 0 0 7 195 0 0 0 0 2077 
0 0 (0) 148 0 0 0 0 5 143 0 0 0 0 2078 
0 0 (0) 109 0 0 0 0 4 105 0 0 0 0 2079 
0 0 (0) 81 0 0 0 0 3 79 0 0 0 0 2080 
0 0 (0) 61 0 0 0 0 2 60 0 0 0 0 2081 
0 0 (0) 47 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 2082 
0 0 (0) 38 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 2083 
0 0 (0) 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2084 
0 0 (0) 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2085 
0 0 (0) 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2086 
0 0 (0) 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2087 
0 0 (0) 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2088 
0 0 (0) 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2089 
0 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2090 
0 0 (0) 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2091 
0 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2092 
0 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2093 
0 0 (0) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2094 
0 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2095 
0 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2096 
0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2097 
0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2098 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ים יניבן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
0.7M 185.5M 441.2M 627.3M 

20209.3M 16.4M -0.77% -1.39% (8.7M) 0.0M 186.5M 425.1M 611.6M 
20218.6M 27.3M -1.24% -1.86% (11.2M) 0.0M 186.5M 395.2M 581.7M 
20228.1M 19.9M -0.84% -1.46% (8.4M) 0.0M 186.5M 375.0M 561.5M 
20237.5M 21.0M -0.74% -1.36% (7.5M) 0.0M 186.5M 353.9M 540.4M 
20246.9M 22.2M -0.66% -1.28% (6.8M) 0.0M 186.5M 331.8M 518.3M 
20256.0M 24.7M -0.50% -1.12% (5.7M) 0.0M 186.5M 307.4M 493.9M 
20265.5M 24.9M -0.26% -0.89% (4.3M) 0.0M 186.5M 283.7M 470.2M 
20275.0M 26.2M -0.06% -0.68% (3.1M) 0.0M 180.4M 265.5M 445.9M 
20284.4M 27.2M 0.11% -0.51% (2.2M) 0.0M 159.3M 261.6M 420.9M 
20293.8M 28.2M 0.29% -0.33% (1.4M) 0.0M 138.3M 256.9M 395.2M 
20303.3M 29.3M 0.45% -0.18% (0.7M) 0.0M 113.5M 255.0M 368.6M 
20312.8M 31.0M 0.59% -0.03% (0.1M) 0.0M 102.8M 237.5M 340.3M 
20322.1M 32.5M 0.73% 0.11% 0.3M 0.0M 93.9M 216.4M 310.2M 
20331.6M 34.1M 0.87% 0.25% 0.7M 0.0M 85.9M 192.5M 278.5M 
20341.1M 35.0M 1.01% 0.39% 1.0M 0.0M 75.4M 170.2M 245.6M 
20350.8M 35.0M 1.16% 0.53% 1.2M 0.0M 73.0M 139.6M 212.6M 
20360.5M 35.2M 1.31% 0.68% 1.3M 0.0M 73.0M 106.2M 179.2M 
20370.3M 35.4M 1.45% 0.83% 1.3M 0.0M 73.0M 72.4M 145.4M 
20380.2M 35.1M 1.60% 0.98% 1.2M 0.0M 73.0M 38.6M 111.6M 
20390.1M 34.4M 1.75% 1.12% 1.0M 0.0M 73.0M 5.4M 78.3M 
20400.1M 33.5M 1.83% 1.21% 0.7M 0.0M 45.6M 0.0M 45.6M 
20410.1M 32.5M 1.84% 1.22% 0.3M 0.0M 13.5M 0.0M 13.5M 
20420.0M 31.8M 1.85% 1.25% (0.0M) 0.0M 0.0M (18.3M) (18.3M) 
20430.0M 30.8M 1.86% 1.24% (0.4M) 0.0M 0.0M (49.5M) (49.5M) 
20440.0M 29.7M 1.87% 1.25% (0.8M) 0.0M 0.0M (80.1M) (80.1M) 
20450.0M 28.6M 1.88% 1.26% (1.2M) 0.0M 0.0M (109.9M) (109.9M) 
20460.0M 27.4M 1.88% 1.26% (1.6M) 0.0M 0.0M (138.8M) (138.8M) 
20470.0M 26.0M 1.88% 1.26% (1.9M) 0.0M 0.0M (166.8M) (166.8M) 
20480.0M 24.6M 1.88% 1.26% (2.3M) 0.0M 0.0M (193.6M) (193.6M) 
20490.0M 23.2M 1.88% 1.26% (2.6M) 0.0M 0.0M (219.5M) (219.5M) 
20500.0M 21.9M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (244.3M) (244.3M) 
20510.0M 20.5M 1.88% 1.26% (3.2M) 0.0M 0.0M (268.0M) (268.0M) 
20520.0M 19.1M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (290.5M) (290.5M) 
20530.0M 17.7M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (312.0M) (312.0M) 
20540.0M 16.4M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (332.5M) (332.5M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (351.8M) (351.8M) 
20560.0M 13.7M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (370.0M) (370.0M) 
20570.0M 12.4M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (387.2M) (387.2M) 
20580.0M 11.1M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (403.2M) (403.2M) 
20590.0M 9.9M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (418.3M) (418.3M) 
20600.0M 8.7M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (432.4M) (432.4M) 
20610.0M 7.6M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (445.5M) (445.5M) 
20620.0M 6.6M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (457.7M) (457.7M) 
20630.0M 5.6M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (469.1M) (469.1M) 
20640.0M 4.7M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (479.8M) (479.8M) 
20650.0M 3.9M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (489.8M) (489.8M) 
20660.0M 3.2M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (499.2M) (499.2M) 
20670.0M 2.6M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (508.1M) (508.1M) 
20680.0M 2.1M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (516.6M) (516.6M) 
20690.0M 1.6M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (524.7M) (524.7M) 
20700.0M 1.3M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (532.6M) (532.6M) 
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ים יניבן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.0M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (540.3M) (540.3M) 
20720.0M 0.7M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (547.8M) (547.8M) 
20730.0M 0.5M 1.88% 1.26% (6.9M) 0.0M 0.0M (555.2M) (555.2M) 
20740.0M 0.4M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (562.6M) (562.6M) 
20750.0M 0.3M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (569.9M) (569.9M) 
20760.0M 0.2M 1.88% 1.26% (7.2M) 0.0M 0.0M (577.3M) (577.3M) 
20770.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.3M) 0.0M 0.0M (584.7M) (584.7M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (592.2M) (592.2M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (599.7M) (599.7M) 
20800.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (607.3M) (607.3M) 
20810.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (615.0M) (615.0M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (622.7M) (622.7M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (630.6M) (630.6M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.9M) 0.0M 0.0M (638.5M) (638.5M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (646.6M) (646.6M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.1M) 0.0M 0.0M (654.7M) (654.7M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.2M) 0.0M 0.0M (663.0M) (663.0M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (671.3M) (671.3M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.4M) 0.0M 0.0M (679.8M) (679.8M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (688.3M) (688.3M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.7M) 0.0M 0.0M (697.0M) (697.0M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.8M) 0.0M 0.0M (705.7M) (705.7M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.9M) 0.0M 0.0M (714.6M) (714.6M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.0M) 0.0M 0.0M (723.6M) (723.6M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.1M) 0.0M 0.0M (732.7M) (732.7M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.2M) 0.0M 0.0M (741.9M) (741.9M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.3M) 0.0M 0.0M (751.3M) (751.3M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.5M) 0.0M 0.0M (760.7M) (760.7M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.6M) 0.0M 0.0M (770.3M) (770.3M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.7M) 0.0M 0.0M (780.0M) (780.0M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.8M) 0.0M 0.0M (789.8M) (789.8M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.9M) 0.0M 0.0M (799.8M) (799.8M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.1M) 0.0M 0.0M (809.8M) (809.8M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.2M) 0.0M 0.0M (820.0M) (820.0M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.3M) 0.0M 0.0M (830.3M) (830.3M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.5M) 0.0M 0.0M (840.8M) (840.8M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.6M) 0.0M 0.0M (851.4M) (851.4M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.7M) 0.0M 0.0M (862.1M) (862.1M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.8M) 0.0M 0.0M (872.9M) (872.9M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.0M) 0.0M 0.0M (883.9M) (883.9M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.1M) 0.0M 0.0M (895.1M) (895.1M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.3M) 0.0M 0.0M (906.3M) (906.3M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.4M) 0.0M 0.0M (917.7M) (917.7M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.6M) 0.0M 0.0M (929.3M) (929.3M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.7M) 0.0M 0.0M (941.0M) (941.0M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.8M) 0.0M 0.0M (952.8M) (952.8M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.0M) 0.0M 0.0M (964.8M) (964.8M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.1M) 0.0M 0.0M (976.9M) (976.9M) 
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ים יניבן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.1M 0.0M (2.6M) (6.1M) 0.0M 
20210.2M 0.0M (3.5M) (7.8M) 0.0M 
20220.1M 0.0M (2.7M) (5.8M) 0.0M 
20230.1M 0.0M (2.6M) (5.1M) 0.0M 
20240.1M 0.0M (2.4M) (4.5M) 0.0M 
20250.1M 0.0M (2.1M) (3.7M) 0.0M 
20260.1M 0.0M (1.7M) (2.7M) 0.0M 
20270.1M 0.0M (1.3M) (1.9M) 0.0M 
20280.1M 0.0M (0.9M) (1.4M) 0.0M 
20290.0M 0.0M (0.5M) (0.9M) 0.0M 
20300.0M 0.0M (0.2M) (0.5M) 0.0M 
20310.0M 0.0M (0.0M) (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 0.1M 0.3M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 0.2M 0.5M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 0.3M 0.8M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 0.4M 0.9M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 0.5M 1.0M 0.0M 
2037(0.2M) 0.0M 0.6M 0.9M 0.0M 
2038(0.2M) 0.0M 0.7M 0.7M 0.0M 
2039(0.2M) 0.0M 0.8M 0.4M 0.0M 
20400.0M 0.0M 0.7M 0.0M 0.0M 
20410.0M 0.0M 0.3M 0.0M 0.0M 
2042(0.1M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2043(0.2M) 0.0M 0.0M (0.2M) 0.0M 
2044(0.2M) 0.0M (0.0M) (0.6M) 0.0M 
2045(0.2M) 0.0M 0.0M (1.0M) 0.0M 
2046(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.4M) 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M 0.0M (1.7M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M 0.0M (2.1M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (2.4M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M 0.0M (2.8M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M 0.0M (3.1M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M 0.0M (3.4M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M 0.0M (3.7M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M 0.0M (3.9M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.2M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.7M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M 0.0M (4.9M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (5.1M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.3M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.4M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M 0.0M (5.6M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (6.0M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.3M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (6.4M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.6M) 0.0M 
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ים יניבן רק
ית עיברכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M 0.0M (6.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M 0.0M (6.9M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M 0.0M (7.0M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.1M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.2M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M 0.0M (7.3M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (7.4M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.5M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (7.5M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (7.6M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.7M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M 0.0M (7.8M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (7.9M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M 0.0M (8.0M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M 0.0M (8.1M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (8.2M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (8.3M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M 0.0M (8.4M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (8.6M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.7M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.8M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M 0.0M (8.9M) 0.0M 
20940.0M 0.0M (0.0M) (9.0M) 0.0M 
20950.0M 0.0M (0.0M) (9.1M) 0.0M 
20960.0M 0.0M (0.0M) (9.2M) 0.0M 
20970.0M 0.0M (0.0M) (9.3M) 0.0M 
20980.0M 0.0M (0.0M) (9.5M) 0.0M 
20990.0M 0.0M (0.0M) (9.6M) 0.0M 
21000.0M 0.0M 0.0M (9.7M) 0.0M 
21010.0M 0.0M 0.0M (9.8M) 0.0M 
21020.0M 0.0M 0.0M (9.9M) 0.0M 
21030.0M 0.0M 0.0M (10.1M) 0.0M 
21040.0M 0.0M 0.0M (10.2M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (10.3M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (10.5M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (10.6M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (10.7M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (10.8M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (11.0M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (11.1M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (11.3M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (11.4M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (11.6M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (11.7M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (11.8M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (12.0M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (12.1M) 0.0M 
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ים יניבן רק

ית עיברכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

185,527 0 652 
186,489 0 (0) 16,447 142 0 1,826 73 15 14,390 9,336 0 9,336 0 2020 
186,489 0 (0) 27,264 141 0 3,395 93 48 23,587 8,587 0 8,587 0 2021 
186,489 0 (0) 19,916 140 0 1,939 108 82 17,646 8,060 0 8,060 0 2022 
186,489 0 (0) 21,007 137 0 1,943 120 117 18,691 7,494 0 7,494 0 2023 
186,489 0 (0) 22,203 135 0 1,931 130 150 19,856 6,886 0 6,886 0 2024 
186,489 0 (0) 24,691 128 0 2,148 139 182 22,094 6,043 0 6,043 0 2025 
186,489 0 (0) 24,938 123 0 1,730 151 211 22,723 5,503 0 5,503 0 2026 
180,379 0 (0) 26,192 119 0 1,925 159 241 23,749 5,017 0 5,017 0 2027 
159,310 0 (0) 27,201 112 0 1,473 162 269 25,186 4,449 0 4,449 0 2028 
138,290 0 (0) 28,210 103 0 1,331 162 295 26,319 3,821 0 3,821 0 2029 
113,530 0 (0) 29,276 94 0 1,128 153 319 27,582 3,324 0 3,324 0 2030 
102,803 0 (0) 31,005 82 0 905 139 341 29,537 2,835 0 2,835 0 2031 
93,852 0 (0) 32,515 66 0 662 111 361 31,316 2,118 0 2,118 0 2032 
85,931 0 (0) 34,065 50 0 676 84 375 32,880 1,584 0 1,584 0 2033 
75,361 0 (0) 35,026 38 0 382 73 385 34,149 1,136 0 1,136 0 2034 
72,991 0 (0) 34,987 28 0 189 64 390 34,316 794 0 794 0 2035 
72,991 0 (0) 35,196 18 0 75 59 392 34,652 468 0 468 0 2036 
72,991 0 (0) 35,424 11 0 64 55 392 34,902 255 0 255 0 2037 
72,991 0 (0) 35,129 8 0 227 54 389 34,451 175 0 175 0 2038 
72,991 0 (0) 34,444 5 0 104 54 386 33,895 113 0 113 0 2039 
45,593 0 (0) 33,508 4 0 113 53 381 32,957 71 0 71 0 2040 
13,506 0 (0) 32,515 3 0 8 53 377 32,074 53 0 53 0 2041 

0 0 (0) 31,815 1 0 1 52 371 31,390 15 0 15 0 2042 
0 0 (0) 30,773 1 0 0 51 365 30,356 6 0 6 0 2043 
0 0 (0) 29,734 0 0 0 51 359 29,325 0 0 0 0 2044 
0 0 (0) 28,606 0 0 0 50 351 28,205 0 0 0 0 2045 
(0) 0 (0) 27,359 0 0 0 48 343 26,967 0 0 0 0 2046 
(0) 0 (0) 26,023 0 0 0 47 334 25,642 0 0 0 0 2047 
(0) 0 (0) 24,597 0 0 0 45 324 24,227 0 0 0 0 2048 
(0) 0 (0) 23,237 0 0 0 44 314 22,880 0 0 0 0 2049 
(0) 0 (0) 21,883 0 0 0 42 302 21,539 0 0 0 0 2050 
(0) 0 (0) 20,470 0 0 0 39 289 20,142 0 0 0 0 2051 
(0) 0 (0) 19,085 0 0 0 37 276 18,772 0 0 0 0 2052 
(0) 0 (0) 17,728 0 0 0 34 262 17,433 0 0 0 0 2053 
(0) 0 (0) 16,397 0 0 0 31 247 16,119 0 0 0 0 2054 
(0) 0 (0) 15,029 0 0 0 28 231 14,770 0 0 0 0 2055 
(0) 0 (0) 13,707 0 0 0 24 215 13,468 0 0 0 0 2056 
(0) 0 (0) 12,392 0 0 0 21 198 12,172 0 0 0 0 2057 
(0) 0 (0) 11,124 0 0 0 18 181 10,924 0 0 0 0 2058 
(0) 0 (0) 9,929 0 0 0 15 164 9,750 0 0 0 0 2059 
(0) 0 (0) 8,730 0 0 0 13 148 8,570 0 0 0 0 2060 
(0) 0 (0) 7,626 0 0 0 10 132 7,484 0 0 0 0 2061 
(0) 0 (0) 6,582 0 0 0 8 116 6,458 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 5,616 0 0 0 6 101 5,509 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 4,731 0 0 0 5 87 4,639 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 3,932 0 0 0 3 74 3,855 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,221 0 0 0 2 62 3,157 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,601 0 0 0 2 52 2,547 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,068 0 0 0 1 42 2,025 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,620 0 0 0 1 34 1,585 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,251 0 0 0 0 27 1,223 0 0 0 0 2070 
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ים יניבן רק

ית עיברכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

(0) 0 (0) 953 0 0 0 0 21 931 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 716 0 0 0 0 17 700 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 531 0 0 0 0 13 518 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 388 0 0 0 0 10 379 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 280 0 0 0 0 7 273 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 200 0 0 0 0 5 194 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 141 0 0 0 0 4 137 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 99 0 0 0 0 3 96 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 68 0 0 0 0 2 66 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 46 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ה קיותן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
8.5M 120.4M 309.0M 437.8M 

20206.5M 12.1M -0.77% -1.39% (6.0M) 5.1M 123.8M 297.4M 426.2M 
20216.3M 16.1M -1.24% -1.86% (7.8M) 2.4M 123.8M 282.4M 408.6M 
20225.9M 14.6M -0.84% -1.46% (5.9M) 0.6M 123.8M 269.7M 394.0M 
20235.6M 15.3M -0.74% -1.36% (5.3M) 0.0M 123.8M 255.2M 379.0M 
20245.3M 15.9M -0.66% -1.28% (4.8M) 0.0M 123.8M 239.8M 363.6M 
20254.8M 17.4M -0.50% -1.12% (4.0M) 0.0M 123.8M 223.2M 347.0M 
20264.4M 18.5M -0.26% -0.89% (3.0M) 0.0M 123.8M 206.1M 329.9M 
20273.9M 19.7M -0.06% -0.68% (2.2M) 0.0M 104.3M 207.5M 311.9M 
20283.5M 21.3M 0.11% -0.51% (1.5M) 0.0M 88.3M 204.3M 292.6M 
20293.0M 23.0M 0.29% -0.33% (0.9M) 0.0M 82.0M 189.6M 271.7M 
20302.6M 24.5M 0.45% -0.18% (0.5M) 0.0M 75.4M 174.0M 249.4M 
20312.3M 25.7M 0.59% -0.04% (0.1M) 0.0M 69.0M 156.9M 225.9M 
20321.9M 26.8M 0.73% 0.11% 0.2M 0.0M 61.5M 139.7M 201.2M 
20331.5M 28.0M 0.87% 0.25% 0.5M 0.0M 55.3M 119.8M 175.2M 
20341.3M 28.7M 1.01% 0.39% 0.6M 0.0M 45.9M 102.5M 148.4M 
20350.8M 29.3M 1.16% 0.53% 0.7M 0.0M 42.7M 77.9M 120.6M 
20360.5M 30.2M 1.31% 0.68% 0.7M 0.0M 42.7M 49.0M 91.6M 
20370.3M 30.6M 1.45% 0.83% 0.6M 0.0M 42.7M 19.3M 62.0M 
20380.2M 30.5M 1.60% 0.97% 0.4M 0.0M 32.1M 0.0M 32.2M 
20390.1M 30.2M 1.75% 1.11% 0.2M 0.0M 2.3M 0.0M 2.3M 
20400.0M 30.0M 1.83% 1.21% (0.2M) 0.0M 0.0M (27.8M) (27.8M) 
20410.0M 29.5M 1.84% 1.22% (0.5M) 0.0M 0.0M (57.8M) (57.8M) 
20420.0M 28.7M 1.85% 1.23% (0.9M) 0.0M 0.0M (87.4M) (87.4M) 
20430.0M 28.0M 1.86% 1.24% (1.3M) 0.0M 0.0M (116.6M) (116.6M) 
20440.0M 27.1M 1.87% 1.25% (1.6M) 0.0M 0.0M (145.4M) (145.4M) 
20450.0M 26.2M 1.88% 1.26% (2.0M) 0.0M 0.0M (173.7M) (173.7M) 
20460.0M 25.3M 1.88% 1.26% (2.4M) 0.0M 0.0M (201.3M) (201.3M) 
20470.0M 24.2M 1.88% 1.26% (2.7M) 0.0M 0.0M (228.2M) (228.2M) 
20480.0M 23.2M 1.88% 1.26% (3.0M) 0.0M 0.0M (254.4M) (254.4M) 
20490.0M 22.1M 1.88% 1.26% (3.4M) 0.0M 0.0M (279.9M) (279.9M) 
20500.0M 21.0M 1.88% 1.26% (3.7M) 0.0M 0.0M (304.5M) (304.5M) 
20510.0M 19.8M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (328.3M) (328.3M) 
20520.0M 18.6M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (351.2M) (351.2M) 
20530.0M 17.5M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (373.2M) (373.2M) 
20540.0M 16.3M 1.88% 1.26% (4.8M) 0.0M 0.0M (394.2M) (394.2M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (414.3M) (414.3M) 
20560.0M 13.8M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (433.5M) (433.5M) 
20570.0M 12.6M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (451.7M) (451.7M) 
20580.0M 11.4M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (468.9M) (468.9M) 
20590.0M 10.3M 1.88% 1.26% (6.0M) 0.0M 0.0M (485.1M) (485.1M) 
20600.0M 9.1M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (500.4M) (500.4M) 
20610.0M 8.1M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (514.8M) (514.8M) 
20620.0M 7.0M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (528.4M) (528.4M) 
20630.0M 6.1M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (541.1M) (541.1M) 
20640.0M 5.2M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (553.2M) (553.2M) 
20650.0M 4.4M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (564.5M) (564.5M) 
20660.0M 3.6M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (575.2M) (575.2M) 
20670.0M 3.0M 1.88% 1.26% (7.3M) 0.0M 0.0M (585.5M) (585.5M) 
20680.0M 2.4M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (595.2M) (595.2M) 
20690.0M 1.9M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (604.7M) (604.7M) 
20700.0M 1.5M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (613.8M) (613.8M) 
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ה קיותן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.2M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (622.7M) (622.7M) 
20720.0M 0.9M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (631.4M) (631.4M) 
20730.0M 0.7M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (640.0M) (640.0M) 
20740.0M 0.5M 1.88% 1.26% (8.1M) 0.0M 0.0M (648.6M) (648.6M) 
20750.0M 0.4M 1.88% 1.26% (8.2M) 0.0M 0.0M (657.2M) (657.2M) 
20760.0M 0.3M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (665.7M) (665.7M) 
20770.0M 0.2M 1.88% 1.26% (8.4M) 0.0M 0.0M (674.3M) (674.3M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.5M) 0.0M 0.0M (682.9M) (682.9M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (691.6M) (691.6M) 
20800.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.7M) 0.0M 0.0M (700.4M) (700.4M) 
20810.0M 0.1M 1.88% 1.26% (8.8M) 0.0M 0.0M (709.3M) (709.3M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.9M) 0.0M 0.0M (718.3M) (718.3M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.0M) 0.0M 0.0M (727.3M) (727.3M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.2M) 0.0M 0.0M (736.5M) (736.5M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.3M) 0.0M 0.0M (745.8M) (745.8M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.4M) 0.0M 0.0M (755.2M) (755.2M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.5M) 0.0M 0.0M (764.8M) (764.8M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.6M) 0.0M 0.0M (774.4M) (774.4M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.7M) 0.0M 0.0M (784.2M) (784.2M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.9M) 0.0M 0.0M (794.0M) (794.0M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.0M) 0.0M 0.0M (804.0M) (804.0M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.1M) 0.0M 0.0M (814.2M) (814.2M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.2M) 0.0M 0.0M (824.4M) (824.4M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.4M) 0.0M 0.0M (834.8M) (834.8M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.5M) 0.0M 0.0M (845.3M) (845.3M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.6M) 0.0M 0.0M (855.9M) (855.9M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.8M) 0.0M 0.0M (866.7M) (866.7M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.9M) 0.0M 0.0M (877.6M) (877.6M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.0M) 0.0M 0.0M (888.7M) (888.7M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.2M) 0.0M 0.0M (899.8M) (899.8M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.3M) 0.0M 0.0M (911.2M) (911.2M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.5M) 0.0M 0.0M (922.6M) (922.6M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.6M) 0.0M 0.0M (934.3M) (934.3M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.8M) 0.0M 0.0M (946.0M) (946.0M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.9M) 0.0M 0.0M (957.9M) (957.9M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.1M) 0.0M 0.0M (970.0M) (970.0M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.2M) 0.0M 0.0M (982.2M) (982.2M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.4M) 0.0M 0.0M (994.5M) (994.5M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.5M) 0.0M 0.0M (1,007.1M) (1,007.1M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.7M) 0.0M 0.0M (1,019.7M) (1,019.7M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.8M) 0.0M 0.0M (1,032.6M) (1,032.6M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.0M) 0.0M 0.0M (1,045.6M) (1,045.6M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.2M) 0.0M 0.0M (1,058.7M) (1,058.7M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.3M) 0.0M 0.0M (1,072.0M) (1,072.0M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.5M) 0.0M 0.0M (1,085.5M) (1,085.5M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.7M) 0.0M 0.0M (1,099.2M) (1,099.2M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (13.8M) 0.0M 0.0M (1,113.0M) (1,113.0M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (14.0M) 0.0M 0.0M (1,127.0M) (1,127.0M) 
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ה קיותן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.0M (0.1M) (1.7M) (4.3M) 0.0M 
20210.1M (0.1M) (2.3M) (5.5M) 0.0M 
20220.1M (0.0M) (1.8M) (4.1M) 0.0M 
20230.1M (0.0M) (1.7M) (3.7M) 0.0M 
20240.1M 0.0M (1.6M) (3.3M) 0.0M 
20250.1M 0.0M (1.4M) (2.7M) 0.0M 
20260.1M 0.0M (1.1M) (2.0M) 0.0M 
20270.1M 0.0M (0.8M) (1.4M) 0.0M 
20280.1M 0.0M (0.5M) (1.1M) 0.0M 
20290.0M 0.0M (0.3M) (0.7M) 0.0M 
20300.0M 0.0M (0.1M) (0.3M) 0.0M 
20310.0M 0.0M (0.0M) (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 0.1M 0.2M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 0.1M 0.4M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 0.2M 0.5M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 0.2M 0.6M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 0.3M 0.5M 0.0M 
2037(0.1M) 0.0M 0.4M 0.4M 0.0M 
2038(0.3M) 0.0M 0.4M 0.3M 0.0M 
20390.0M 0.0M 0.2M 0.0M 0.0M 
2040(0.2M) 0.0M (0.0M) 0.0M 0.0M 
2041(0.2M) 0.0M 0.0M (0.3M) 0.0M 
2042(0.2M) 0.0M (0.0M) (0.7M) 0.0M 
2043(0.2M) 0.0M 0.0M (1.1M) 0.0M 
2044(0.2M) 0.0M 0.0M (1.5M) 0.0M 
2045(0.2M) 0.0M 0.0M (1.8M) 0.0M 
2046(0.2M) 0.0M 0.0M (2.2M) 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M 0.0M (2.5M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M 0.0M (2.9M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (3.2M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M 0.0M (3.5M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M 0.0M (3.8M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M 0.0M (4.1M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.7M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M 0.0M (5.0M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M 0.0M (5.2M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.5M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M 0.0M (5.7M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.9M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M 0.0M (6.1M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (6.3M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (6.7M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (7.0M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (7.1M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.2M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (7.4M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (7.5M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.6M) 0.0M 
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ה קיותן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.9M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.1M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M 0.0M (8.2M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.3M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.4M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (8.5M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M 0.0M (8.6M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (8.7M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (8.8M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.9M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.0M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (9.2M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.3M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.4M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (9.5M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (9.6M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M (0.0M) (9.7M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (9.9M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.0M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.1M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.2M) 0.0M 
2094(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.4M) 0.0M 
2095(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.5M) 0.0M 
2096(0.0M) 0.0M (0.0M) (10.6M) 0.0M 
2097(0.0M) 0.0M 0.0M (10.8M) 0.0M 
2098(0.0M) 0.0M 0.0M (10.9M) 0.0M 
2099(0.0M) 0.0M (0.0M) (11.0M) 0.0M 
2100(0.0M) 0.0M 0.0M (11.2M) 0.0M 
2101(0.0M) 0.0M (0.0M) (11.3M) 0.0M 
2102(0.0M) 0.0M 0.0M (11.5M) 0.0M 
21030.0M 0.0M (0.0M) (11.6M) 0.0M 
21040.0M 0.0M (0.0M) (11.8M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (11.9M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (12.1M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (12.2M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (12.4M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (12.5M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (12.7M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (12.8M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (13.0M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (13.2M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (13.3M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (13.5M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (13.7M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (13.8M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (14.0M) 0.0M 
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ה קיותן רק

ית ישחמכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

120,370 0 8,481 
123,770 0 5,110 12,063 126 0 1,379 85 15 10,457 6,523 0 6,523 0 2020 
123,770 0 2,408 16,127 130 0 1,636 153 48 14,161 6,269 0 6,269 0 2021 
123,770 0 562 14,608 130 0 1,653 207 84 12,533 5,950 0 5,950 0 2022 
123,770 0 (0) 15,304 132 0 1,420 254 120 13,379 5,593 0 5,593 0 2023 
123,770 0 (0) 15,914 133 0 1,399 297 156 13,929 5,262 0 5,262 0 2024 
123,770 0 (0) 17,397 131 0 1,352 335 193 15,386 4,800 0 4,800 0 2025 
123,770 0 (0) 18,496 128 0 1,182 353 229 16,604 4,406 0 4,406 0 2026 
104,340 0 (0) 19,685 119 0 1,134 348 263 17,820 3,889 0 3,889 0 2027 
88,269 0 (0) 21,280 113 0 977 349 295 19,546 3,502 0 3,502 0 2028 
82,031 0 (0) 23,008 101 0 893 357 326 21,330 3,048 0 3,048 0 2029 
75,389 0 (0) 24,458 90 0 749 351 355 22,914 2,628 0 2,628 0 2030 
68,990 0 (0) 25,653 81 0 634 336 380 24,222 2,273 0 2,273 0 2031 
61,540 0 (0) 26,802 68 0 408 315 404 25,606 1,884 0 1,884 0 2032 
55,334 0 (0) 28,017 58 0 306 311 427 26,916 1,525 0 1,525 0 2033 
45,887 0 (0) 28,683 50 0 309 271 446 27,608 1,285 0 1,285 0 2034 
42,693 0 (0) 29,340 35 0 188 191 459 28,467 823 0 823 0 2035 
42,693 0 (0) 30,166 24 0 115 153 466 29,408 506 0 506 0 2036 
42,693 0 (0) 30,577 16 0 46 100 470 29,944 277 0 277 0 2037 
32,124 0 (0) 30,466 12 0 29 89 471 29,864 207 0 207 0 2038 
2,293 0 (0) 30,158 8 0 23 66 471 29,590 126 0 126 0 2039 
0 0 (0) 29,950 4 0 8 48 468 29,422 38 0 38 0 2040 
0 0 (0) 29,488 2 0 4 35 464 28,983 6 0 6 0 2041 
0 0 (0) 28,667 2 0 4 33 459 28,169 3 0 3 0 2042 
(0) 0 (0) 27,998 0 0 4 30 453 27,510 2 0 2 0 2043 
(0) 0 (0) 27,147 0 0 4 28 446 26,669 1 0 1 0 2044 
(0) 0 (0) 26,227 0 0 4 25 439 25,759 1 0 1 0 2045 
(0) 0 (0) 25,279 0 0 4 22 431 24,821 1 0 1 0 2046 
(0) 0 (0) 24,231 0 0 4 20 422 23,785 1 0 1 0 2047 
(0) 0 (0) 23,174 0 0 4 17 412 22,741 1 0 1 0 2048 
(0) 0 (0) 22,115 0 0 4 14 401 21,695 1 0 1 0 2049 
(0) 0 (0) 20,950 0 0 4 12 389 20,545 1 0 1 0 2050 
(0) 0 (0) 19,798 0 0 4 9 376 19,408 1 0 1 0 2051 
(0) 0 (0) 18,632 0 0 5 7 362 18,259 1 0 1 0 2052 
(0) 0 (0) 17,461 0 0 5 5 346 17,105 1 0 1 0 2053 
(0) 0 (0) 16,263 0 0 5 4 330 15,924 1 0 1 0 2054 
(0) 0 (0) 15,037 0 0 5 3 312 14,716 1 0 1 0 2055 
(0) 0 (0) 13,832 0 0 5 2 294 13,531 1 0 1 0 2056 
(0) 0 (0) 12,636 0 0 5 1 275 12,354 1 0 1 0 2057 
(0) 0 (0) 11,438 0 0 4 1 255 11,178 1 0 1 0 2058 
(0) 0 (0) 10,269 0 0 1 0 235 10,032 1 0 1 0 2059 
(0) 0 (0) 9,135 0 0 2 0 214 8,919 1 0 1 0 2060 
(0) 0 (0) 8,060 0 0 1 0 194 7,865 1 0 1 0 2061 
(0) 0 (0) 7,039 0 0 0 0 173 6,865 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 6,068 0 0 0 0 154 5,914 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 5,170 0 0 0 0 135 5,035 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 4,351 0 0 0 0 117 4,234 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,615 0 0 0 0 100 3,514 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,963 0 0 0 0 85 2,878 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,396 0 0 0 0 71 2,325 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,910 0 0 0 0 59 1,852 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,501 0 0 0 0 48 1,454 0 0 0 0 2070 
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ה קיותן רק

ית ישחמכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

גמוליםסיוע צבורת שלומידמיהוצאות פנסייתדמי הון
נטוניהולניהולאחרותנכותשאיריםזקנהנטוד"נב רוטוישירשנה (5.05%)מירוןהקרן (4.86%)ע רד ע רד

(0) 0 (0) 1,165 0 0 0 0 38 1,127 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 893 0 0 0 0 30 863 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 677 0 0 0 0 24 653 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 508 0 0 0 0 18 490 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 378 0 0 0 0 14 364 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 278 0 0 0 0 10 267 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 202 0 0 0 0 7 195 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 148 0 0 0 0 5 143 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 109 0 0 0 0 4 105 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 81 0 0 0 0 3 79 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 61 0 0 0 0 2 60 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 47 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 38 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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ים יניבן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(1) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
0.7M 185.5M 441.2M 627.3M 

20209.3M 16.4M -0.77% -1.39% (8.7M) 0.0M 186.5M 425.1M 611.6M 
20218.6M 27.3M -1.24% -1.86% (11.2M) 0.0M 186.5M 395.2M 581.7M 
20228.1M 19.9M -0.84% -1.46% (8.4M) 0.0M 186.5M 375.0M 561.5M 
20237.5M 21.0M -0.74% -1.36% (7.5M) 0.0M 186.5M 353.9M 540.4M 
20246.9M 22.2M -0.66% -1.28% (6.8M) 0.0M 186.5M 331.8M 518.3M 
20256.0M 24.7M -0.50% -1.12% (5.7M) 0.0M 186.5M 307.4M 493.9M 
20265.5M 24.9M -0.26% -0.89% (4.3M) 0.0M 186.5M 283.7M 470.2M 
20275.0M 26.2M -0.06% -0.68% (3.1M) 0.0M 180.4M 265.5M 445.9M 
20284.4M 27.2M 0.11% -0.51% (2.2M) 0.0M 159.3M 261.6M 420.9M 
20293.8M 28.2M 0.29% -0.33% (1.4M) 0.0M 138.3M 256.9M 395.2M 
20303.3M 29.3M 0.45% -0.18% (0.7M) 0.0M 113.5M 255.0M 368.6M 
20312.8M 31.0M 0.59% -0.03% (0.1M) 0.0M 102.8M 237.5M 340.3M 
20322.1M 32.5M 0.73% 0.11% 0.3M 0.0M 93.9M 216.4M 310.2M 
20331.6M 34.1M 0.87% 0.25% 0.7M 0.0M 85.9M 192.5M 278.5M 
20341.1M 35.0M 1.01% 0.39% 1.0M 0.0M 75.4M 170.2M 245.6M 
20350.8M 35.0M 1.16% 0.53% 1.2M 0.0M 73.0M 139.6M 212.6M 
20360.5M 35.2M 1.31% 0.68% 1.3M 0.0M 73.0M 106.2M 179.2M 
20370.3M 35.4M 1.45% 0.83% 1.3M 0.0M 73.0M 72.4M 145.3M 
20380.2M 35.1M 1.60% 0.98% 1.2M 0.0M 73.0M 38.6M 111.6M 
20390.1M 34.4M 1.75% 1.12% 1.0M 0.0M 73.0M 5.4M 78.3M 
20400.1M 33.5M 1.83% 1.21% 0.7M 0.0M 45.6M 0.0M 45.6M 
20410.1M 32.5M 1.84% 1.22% 0.3M 0.0M 13.5M 0.0M 13.5M 
20420.0M 31.8M 1.85% 1.25% (0.0M) 0.0M 0.0M (18.3M) (18.3M) 
20430.0M 30.8M 1.86% 1.24% (0.4M) 0.0M 0.0M (49.5M) (49.5M) 
20440.0M 29.7M 1.87% 1.25% (0.8M) 0.0M 0.0M (80.1M) (80.1M) 
20450.0M 28.6M 1.88% 1.26% (1.2M) 0.0M 0.0M (109.9M) (109.9M) 
20460.0M 27.4M 1.88% 1.26% (1.6M) 0.0M 0.0M (138.8M) (138.8M) 
20470.0M 26.0M 1.88% 1.26% (1.9M) 0.0M 0.0M (166.8M) (166.8M) 
20480.0M 24.6M 1.88% 1.26% (2.3M) 0.0M 0.0M (193.6M) (193.6M) 
20490.0M 23.2M 1.88% 1.26% (2.6M) 0.0M 0.0M (219.5M) (219.5M) 
20500.0M 21.9M 1.88% 1.26% (2.9M) 0.0M 0.0M (244.3M) (244.3M) 
20510.0M 20.5M 1.88% 1.26% (3.2M) 0.0M 0.0M (268.0M) (268.0M) 
20520.0M 19.1M 1.88% 1.26% (3.5M) 0.0M 0.0M (290.5M) (290.5M) 
20530.0M 17.7M 1.88% 1.26% (3.8M) 0.0M 0.0M (312.1M) (312.1M) 
20540.0M 16.4M 1.88% 1.26% (4.0M) 0.0M 0.0M (332.5M) (332.5M) 
20550.0M 15.0M 1.88% 1.26% (4.3M) 0.0M 0.0M (351.8M) (351.8M) 
20560.0M 13.7M 1.88% 1.26% (4.5M) 0.0M 0.0M (370.0M) (370.0M) 
20570.0M 12.4M 1.88% 1.26% (4.7M) 0.0M 0.0M (387.2M) (387.2M) 
20580.0M 11.1M 1.88% 1.26% (4.9M) 0.0M 0.0M (403.2M) (403.2M) 
20590.0M 9.9M 1.88% 1.26% (5.1M) 0.0M 0.0M (418.3M) (418.3M) 
20600.0M 8.7M 1.88% 1.26% (5.3M) 0.0M 0.0M (432.4M) (432.4M) 
20610.0M 7.6M 1.88% 1.26% (5.5M) 0.0M 0.0M (445.5M) (445.5M) 
20620.0M 6.6M 1.88% 1.26% (5.7M) 0.0M 0.0M (457.7M) (457.7M) 
20630.0M 5.6M 1.88% 1.26% (5.8M) 0.0M 0.0M (469.1M) (469.1M) 
20640.0M 4.7M 1.88% 1.26% (5.9M) 0.0M 0.0M (479.8M) (479.8M) 
20650.0M 3.9M 1.88% 1.26% (6.1M) 0.0M 0.0M (489.8M) (489.8M) 
20660.0M 3.2M 1.88% 1.26% (6.2M) 0.0M 0.0M (499.2M) (499.2M) 
20670.0M 2.6M 1.88% 1.26% (6.3M) 0.0M 0.0M (508.1M) (508.1M) 
20680.0M 2.1M 1.88% 1.26% (6.4M) 0.0M 0.0M (516.6M) (516.6M) 
20690.0M 1.6M 1.88% 1.26% (6.5M) 0.0M 0.0M (524.7M) (524.7M) 
20700.0M 1.3M 1.88% 1.26% (6.6M) 0.0M 0.0M (532.6M) (532.6M) 
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ים יניבן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
(2) -ח ול ים ירקיעים נונת 1

דמי תשואתשיעורה נחתת שלומיגביית השנהסך בסוף צבור הון
מסוגת שואתת שואתשיעורהקרןגמולים ה שקעותאג"ח

סיכוןנטונטושנה (%)ח סרת (₪)הקרן סה"כאחרות"ערד""מירון"הקרן
20710.0M 1.0M 1.88% 1.26% (6.7M) 0.0M 0.0M (540.3M) (540.3M) 
20720.0M 0.7M 1.88% 1.26% (6.8M) 0.0M 0.0M (547.8M) (547.8M) 
20730.0M 0.5M 1.88% 1.26% (6.9M) 0.0M 0.0M (555.2M) (555.2M) 
20740.0M 0.4M 1.88% 1.26% (7.0M) 0.0M 0.0M (562.6M) (562.6M) 
20750.0M 0.3M 1.88% 1.26% (7.1M) 0.0M 0.0M (569.9M) (569.9M) 
20760.0M 0.2M 1.88% 1.26% (7.2M) 0.0M 0.0M (577.3M) (577.3M) 
20770.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.3M) 0.0M 0.0M (584.7M) (584.7M) 
20780.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.4M) 0.0M 0.0M (592.2M) (592.2M) 
20790.0M 0.1M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (599.7M) (599.7M) 
20800.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.5M) 0.0M 0.0M (607.3M) (607.3M) 
20810.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.6M) 0.0M 0.0M (615.0M) (615.0M) 
20820.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.7M) 0.0M 0.0M (622.7M) (622.7M) 
20830.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.8M) 0.0M 0.0M (630.6M) (630.6M) 
20840.0M 0.0M 1.88% 1.26% (7.9M) 0.0M 0.0M (638.5M) (638.5M) 
20850.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.0M) 0.0M 0.0M (646.6M) (646.6M) 
20860.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.1M) 0.0M 0.0M (654.7M) (654.7M) 
20870.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.2M) 0.0M 0.0M (663.0M) (663.0M) 
20880.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.3M) 0.0M 0.0M (671.3M) (671.3M) 
20890.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.4M) 0.0M 0.0M (679.8M) (679.8M) 
20900.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.6M) 0.0M 0.0M (688.3M) (688.3M) 
20910.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.7M) 0.0M 0.0M (697.0M) (697.0M) 
20920.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.8M) 0.0M 0.0M (705.7M) (705.7M) 
20930.0M 0.0M 1.88% 1.26% (8.9M) 0.0M 0.0M (714.6M) (714.6M) 
20940.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.0M) 0.0M 0.0M (723.6M) (723.6M) 
20950.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.1M) 0.0M 0.0M (732.7M) (732.7M) 
20960.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.2M) 0.0M 0.0M (742.0M) (742.0M) 
20970.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.3M) 0.0M 0.0M (751.3M) (751.3M) 
20980.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.5M) 0.0M 0.0M (760.7M) (760.7M) 
20990.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.6M) 0.0M 0.0M (770.3M) (770.3M) 
21000.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.7M) 0.0M 0.0M (780.0M) (780.0M) 
21010.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.8M) 0.0M 0.0M (789.8M) (789.8M) 
21020.0M 0.0M 1.88% 1.26% (9.9M) 0.0M 0.0M (799.8M) (799.8M) 
21030.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.1M) 0.0M 0.0M (809.8M) (809.8M) 
21040.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.2M) 0.0M 0.0M (820.0M) (820.0M) 
21050.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.3M) 0.0M 0.0M (830.4M) (830.4M) 
21060.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.5M) 0.0M 0.0M (840.8M) (840.8M) 
21070.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.6M) 0.0M 0.0M (851.4M) (851.4M) 
21080.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.7M) 0.0M 0.0M (862.1M) (862.1M) 
21090.0M 0.0M 1.88% 1.26% (10.8M) 0.0M 0.0M (873.0M) (873.0M) 
21100.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.0M) 0.0M 0.0M (883.9M) (883.9M) 
21110.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.1M) 0.0M 0.0M (895.1M) (895.1M) 
21120.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.3M) 0.0M 0.0M (906.3M) (906.3M) 
21130.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.4M) 0.0M 0.0M (917.7M) (917.7M) 
21140.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.6M) 0.0M 0.0M (929.3M) (929.3M) 
21150.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.7M) 0.0M 0.0M (941.0M) (941.0M) 
21160.0M 0.0M 1.88% 1.26% (11.8M) 0.0M 0.0M (952.8M) (952.8M) 
21170.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.0M) 0.0M 0.0M (964.8M) (964.8M) 
21180.0M 0.0M 1.88% 1.26% (12.1M) 0.0M 0.0M (977.0M) (977.0M) 
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ים יניבן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (1)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה

20200.1M (0.0M) (2.6M) (6.1M) 0.0M 
20210.2M 0.0M (3.5M) (7.8M) 0.0M 
20220.1M 0.0M (2.7M) (5.8M) 0.0M 
20230.1M 0.0M (2.6M) (5.1M) 0.0M 
20240.1M 0.0M (2.4M) (4.5M) 0.0M 
20250.1M 0.0M (2.1M) (3.7M) 0.0M 
20260.1M 0.0M (1.7M) (2.7M) 0.0M 
20270.1M 0.0M (1.3M) (1.9M) 0.0M 
20280.1M 0.0M (0.9M) (1.4M) 0.0M 
20290.0M 0.0M (0.5M) (0.9M) 0.0M 
20300.0M 0.0M (0.2M) (0.5M) 0.0M 
20310.0M 0.0M (0.0M) (0.1M) 0.0M 
2032(0.0M) 0.0M 0.1M 0.3M 0.0M 
2033(0.0M) 0.0M 0.2M 0.5M 0.0M 
2034(0.1M) 0.0M 0.3M 0.8M 0.0M 
2035(0.1M) 0.0M 0.4M 0.9M 0.0M 
2036(0.1M) 0.0M 0.5M 1.0M 0.0M 
2037(0.2M) 0.0M 0.6M 0.9M 0.0M 
2038(0.2M) 0.0M 0.7M 0.7M 0.0M 
2039(0.2M) 0.0M 0.8M 0.4M 0.0M 
20400.0M 0.0M 0.7M 0.0M 0.0M 
20410.0M 0.0M 0.3M 0.0M 0.0M 
2042(0.1M) 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M 
2043(0.2M) 0.0M 0.0M (0.2M) 0.0M 
2044(0.2M) 0.0M (0.0M) (0.6M) 0.0M 
2045(0.2M) 0.0M 0.0M (1.0M) 0.0M 
2046(0.2M) 0.0M (0.0M) (1.4M) 0.0M 
2047(0.2M) 0.0M 0.0M (1.7M) 0.0M 
2048(0.2M) 0.0M 0.0M (2.1M) 0.0M 
2049(0.2M) 0.0M 0.0M (2.4M) 0.0M 
2050(0.1M) 0.0M 0.0M (2.8M) 0.0M 
2051(0.1M) 0.0M 0.0M (3.1M) 0.0M 
2052(0.1M) 0.0M 0.0M (3.4M) 0.0M 
2053(0.1M) 0.0M 0.0M (3.7M) 0.0M 
2054(0.1M) 0.0M 0.0M (3.9M) 0.0M 
2055(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.2M) 0.0M 
2056(0.1M) 0.0M 0.0M (4.4M) 0.0M 
2057(0.1M) 0.0M (0.0M) (4.7M) 0.0M 
2058(0.1M) 0.0M 0.0M (4.9M) 0.0M 
2059(0.1M) 0.0M 0.0M (5.1M) 0.0M 
2060(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.3M) 0.0M 
2061(0.1M) 0.0M (0.0M) (5.4M) 0.0M 
2062(0.0M) 0.0M 0.0M (5.6M) 0.0M 
2063(0.0M) 0.0M 0.0M (5.8M) 0.0M 
2064(0.0M) 0.0M 0.0M (5.9M) 0.0M 
2065(0.0M) 0.0M 0.0M (6.0M) 0.0M 
2066(0.0M) 0.0M 0.0M (6.2M) 0.0M 
2067(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.3M) 0.0M 
2068(0.0M) 0.0M 0.0M (6.4M) 0.0M 
2069(0.0M) 0.0M 0.0M (6.5M) 0.0M 
2070(0.0M) 0.0M (0.0M) (6.6M) 0.0M 
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ים יניבן רק
ית ישחמכת רעמ

ים נוממזים רתזית חזצגת תהלות חול
ותפטוהשות ואתשהט וריפ- 2 (2)ח ול

שוטפות תשואות
מסוגת שלומי סיועה שקעותאג"ח

ישיראחרות"ערד""מירון"נטושנה
2071(0.0M) 0.0M 0.0M (6.7M) 0.0M 
2072(0.0M) 0.0M 0.0M (6.8M) 0.0M 
2073(0.0M) 0.0M 0.0M (6.9M) 0.0M 
2074(0.0M) 0.0M 0.0M (7.0M) 0.0M 
2075(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.1M) 0.0M 
2076(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.2M) 0.0M 
2077(0.0M) 0.0M 0.0M (7.3M) 0.0M 
2078(0.0M) 0.0M 0.0M (7.4M) 0.0M 
2079(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.5M) 0.0M 
2080(0.0M) 0.0M 0.0M (7.5M) 0.0M 
2081(0.0M) 0.0M 0.0M (7.6M) 0.0M 
2082(0.0M) 0.0M (0.0M) (7.7M) 0.0M 
2083(0.0M) 0.0M 0.0M (7.8M) 0.0M 
2084(0.0M) 0.0M 0.0M (7.9M) 0.0M 
2085(0.0M) 0.0M 0.0M (8.0M) 0.0M 
2086(0.0M) 0.0M 0.0M (8.1M) 0.0M 
2087(0.0M) 0.0M 0.0M (8.2M) 0.0M 
2088(0.0M) 0.0M 0.0M (8.3M) 0.0M 
2089(0.0M) 0.0M 0.0M (8.4M) 0.0M 
2090(0.0M) 0.0M 0.0M (8.6M) 0.0M 
2091(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.7M) 0.0M 
2092(0.0M) 0.0M (0.0M) (8.8M) 0.0M 
2093(0.0M) 0.0M 0.0M (8.9M) 0.0M 
20940.0M 0.0M (0.0M) (9.0M) 0.0M 
20950.0M 0.0M (0.0M) (9.1M) 0.0M 
20960.0M 0.0M (0.0M) (9.2M) 0.0M 
20970.0M 0.0M (0.0M) (9.3M) 0.0M 
20980.0M 0.0M (0.0M) (9.5M) 0.0M 
20990.0M 0.0M (0.0M) (9.6M) 0.0M 
21000.0M 0.0M 0.0M (9.7M) 0.0M 
21010.0M 0.0M 0.0M (9.8M) 0.0M 
21020.0M 0.0M 0.0M (9.9M) 0.0M 
21030.0M 0.0M 0.0M (10.1M) 0.0M 
21040.0M 0.0M 0.0M (10.2M) 0.0M 
21050.0M 0.0M 0.0M (10.3M) 0.0M 
21060.0M 0.0M 0.0M (10.5M) 0.0M 
21070.0M 0.0M 0.0M (10.6M) 0.0M 
21080.0M 0.0M 0.0M (10.7M) 0.0M 
21090.0M 0.0M 0.0M (10.8M) 0.0M 
21100.0M 0.0M 0.0M (11.0M) 0.0M 
21110.0M 0.0M 0.0M (11.1M) 0.0M 
21120.0M 0.0M 0.0M (11.3M) 0.0M 
21130.0M 0.0M 0.0M (11.4M) 0.0M 
21140.0M 0.0M 0.0M (11.6M) 0.0M 
21150.0M 0.0M 0.0M (11.7M) 0.0M 
21160.0M 0.0M 0.0M (11.8M) 0.0M 
21170.0M 0.0M 0.0M (12.0M) 0.0M 
21180.0M 0.0M 0.0M (12.1M) 0.0M 
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ים יניבן רק

ית ישחמכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(1) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

185,527 0 652 
186,488 0 (0) 16,447 142 0 1,826 73 15 14,390 9,336 0 9,336 0 2020 
186,488 0 (0) 27,264 141 0 3,395 93 48 23,587 8,587 0 8,587 0 2021 
186,488 0 (0) 19,916 140 0 1,939 108 82 17,646 8,060 0 8,060 0 2022 
186,488 0 (0) 21,007 137 0 1,943 120 117 18,691 7,494 0 7,494 0 2023 
186,488 0 (0) 22,203 135 0 1,931 130 150 19,856 6,886 0 6,886 0 2024 
186,488 0 (0) 24,691 128 0 2,148 139 182 22,094 6,043 0 6,043 0 2025 
186,488 0 (0) 24,938 123 0 1,730 151 211 22,723 5,503 0 5,503 0 2026 
180,378 0 (0) 26,192 119 0 1,925 159 241 23,749 5,017 0 5,017 0 2027 
159,309 0 (0) 27,201 112 0 1,473 162 269 25,186 4,449 0 4,449 0 2028 
138,289 0 (0) 28,210 103 0 1,331 162 295 26,319 3,821 0 3,821 0 2029 
113,529 0 (0) 29,276 94 0 1,128 153 319 27,582 3,324 0 3,324 0 2030 
102,802 0 (0) 31,005 82 0 905 139 341 29,537 2,835 0 2,835 0 2031 
93,851 0 (0) 32,515 66 0 662 111 361 31,316 2,118 0 2,118 0 2032 
85,930 0 (0) 34,065 50 0 676 84 375 32,880 1,584 0 1,584 0 2033 
75,360 0 (0) 35,026 38 0 382 73 385 34,149 1,136 0 1,136 0 2034 
72,991 0 (0) 34,987 28 0 189 64 390 34,316 794 0 794 0 2035 
72,991 0 (0) 35,196 18 0 75 59 392 34,652 468 0 468 0 2036 
72,991 0 (0) 35,424 11 0 64 55 392 34,902 255 0 255 0 2037 
72,991 0 (0) 35,129 8 0 227 54 389 34,451 175 0 175 0 2038 
72,991 0 (0) 34,444 5 0 104 54 386 33,895 113 0 113 0 2039 
45,590 0 (0) 33,508 4 0 113 53 381 32,957 71 0 71 0 2040 
13,502 0 (0) 32,515 3 0 8 53 377 32,074 53 0 53 0 2041 

0 0 (0) 31,815 1 0 1 52 371 31,390 15 0 15 0 2042 
0 0 (0) 30,773 1 0 0 51 365 30,356 6 0 6 0 2043 
0 0 (0) 29,734 0 0 0 51 359 29,325 0 0 0 0 2044 
0 0 (0) 28,606 0 0 0 50 351 28,205 0 0 0 0 2045 
(0) 0 (0) 27,359 0 0 0 48 343 26,967 0 0 0 0 2046 
(0) 0 (0) 26,023 0 0 0 47 334 25,642 0 0 0 0 2047 
(0) 0 (0) 24,597 0 0 0 45 324 24,227 0 0 0 0 2048 
(0) 0 (0) 23,237 0 0 0 44 314 22,880 0 0 0 0 2049 
(0) 0 (0) 21,883 0 0 0 42 302 21,539 0 0 0 0 2050 
(0) 0 (0) 20,470 0 0 0 39 289 20,142 0 0 0 0 2051 
(0) 0 (0) 19,085 0 0 0 37 276 18,772 0 0 0 0 2052 
(0) 0 (0) 17,728 0 0 0 34 262 17,433 0 0 0 0 2053 
(0) 0 (0) 16,397 0 0 0 31 247 16,119 0 0 0 0 2054 
(0) 0 (0) 15,029 0 0 0 28 231 14,770 0 0 0 0 2055 
(0) 0 (0) 13,707 0 0 0 24 215 13,468 0 0 0 0 2056 
(0) 0 (0) 12,392 0 0 0 21 198 12,172 0 0 0 0 2057 
(0) 0 (0) 11,124 0 0 0 18 181 10,924 0 0 0 0 2058 
(0) 0 (0) 9,929 0 0 0 15 164 9,750 0 0 0 0 2059 
(0) 0 (0) 8,730 0 0 0 13 148 8,570 0 0 0 0 2060 
(0) 0 (0) 7,626 0 0 0 10 132 7,484 0 0 0 0 2061 
(0) 0 (0) 6,582 0 0 0 8 116 6,458 0 0 0 0 2062 
(0) 0 (0) 5,616 0 0 0 6 101 5,509 0 0 0 0 2063 
(0) 0 (0) 4,731 0 0 0 5 87 4,639 0 0 0 0 2064 
(0) 0 (0) 3,932 0 0 0 3 74 3,855 0 0 0 0 2065 
(0) 0 (0) 3,221 0 0 0 2 62 3,157 0 0 0 0 2066 
(0) 0 (0) 2,601 0 0 0 2 52 2,547 0 0 0 0 2067 
(0) 0 (0) 2,068 0 0 0 1 42 2,025 0 0 0 0 2068 
(0) 0 (0) 1,620 0 0 0 1 34 1,585 0 0 0 0 2069 
(0) 0 (0) 1,251 0 0 0 0 27 1,223 0 0 0 0 2070 
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ים יניבן רק

ית ישחמכת רעמ


 ₪)י לפבא(יתנשים נוממזים רתז
(2) -ח ול 
ות דעוימח"אגבעקשוהמר וצבהון הוהם ילותגמ ,יםלוגמי דמ ,יוצפי דיתעריישי תלמשמריישע ויסטוריפ 3

ר ובצן והי ומלשתי דמות אצהוית יסנפם יגמולי דמע ויס
)4.86%(רד ע)5.05%(רד ען ורימו נטן רקהול הינול הינות רחאות נכם יריאשה נקזו נטנ"דו וטרבר יישה נש

(0) 0 (0) 953 0 0 0 0 21 931 0 0 0 0 2071 
(0) 0 (0) 716 0 0 0 0 17 700 0 0 0 0 2072 
(0) 0 (0) 531 0 0 0 0 13 518 0 0 0 0 2073 
(0) 0 (0) 388 0 0 0 0 10 379 0 0 0 0 2074 
(0) 0 (0) 280 0 0 0 0 7 273 0 0 0 0 2075 
(0) 0 (0) 200 0 0 0 0 5 194 0 0 0 0 2076 
(0) 0 (0) 141 0 0 0 0 4 137 0 0 0 0 2077 
(0) 0 (0) 99 0 0 0 0 3 96 0 0 0 0 2078 
(0) 0 (0) 68 0 0 0 0 2 66 0 0 0 0 2079 
(0) 0 (0) 46 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 2080 
(0) 0 (0) 31 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 2081 
(0) 0 (0) 21 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2082 
(0) 0 (0) 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2083 
(0) 0 (0) 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2084 
(0) 0 (0) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2085 
(0) 0 (0) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2086 
(0) 0 (0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2087 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2088 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2089 
(0) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2090 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2091 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2094 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2096 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2097 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2098 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2109 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2116 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2118 
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 'חחספנ
ים דשחוי ים לפנומים מזרזת

הביניים עמיתי תקופת קרן ותיקה חודש

1,528 -44,572 1 
-541,852 -423,867 2 
-546,339 -425,268 3 
-564,597 -448,256 4 
-580,566 -450,644 5 
-596,748 -457,282 6 
-614,121 -477,278 7 
-634,288 -499,435 8 
-652,137 -507,737 9 
-670,209 -508,497 10 
-683,341 -513,879 11 
-693,125 -516,676 12 
-714,434 -517,074 13 
-8,839,818 -3,225,594 14 
-814,975 -515,642 15 
-773,478 -525,630 16 
-799,577 -587,166 17 
-997,096 -580,397 18 
-859,040 -554,284 19 
-864,404 -559,758 20 
-991,673 -703,240 21 
-974,192 -630,898 22 
-892,757 -617,747 23 
-874,221 -581,400 24 
-925,534 -595,762 25 
-878,393 -674,256 26 
-995,052 -726,853 27 
-1,035,456 -641,153 28 
-873,125 -680,131 29 
-888,473 -634,452 30 
-929,308 -770,419 31 
-896,003 -670,798 32 
-1,033,281 -704,684 33 
-1,047,852 -796,157 34 
-1,013,894 -791,542 35 
-1,059,871 -711,051 36 
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 *)אוחדמ ןבעור+ קהיות( יםטיססטט יםנונת :'ט נספח

ם יתיעמפר סמ

פר סמ

ם ריªוסיªפה

ר ספמ

ם יתיעמ

ם פאיוקמ

ר ספמ

ם יתיעמ

ם ליעיפ

ן מי

 כרז
ªבהק 

 כ"סה

ם ליעיפםימיתח עטומבשכר 

טח ומבכר שן מי

צע וממ

 כרז
ªבהק 

 כ"סה

ם ליעיפם התיעמיהלשםצעיומק מותוליג

צע וממק ותצע וממל יגן מי

 כרז
ªבהק 

 כ"סה

-5.לחת תמרה ובציה נסעם פ 222ל לוכלא ות ויובייחתהיהם לעים בשחמשים תימעק רל לוכ
 .נהורחה אנשי צחבה דקהפי לפא יהים ליופעם יאפקומלה דרההפ

** 

415 1,204 728 
283 560 329 

698 1,764 1,057 

.1 

.2

.3 

9,436 
5,190 

8,114 

24.3 59.3 
24.5 57.0 

24.4 58.6 

* 
** 
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 קיל וותגיפל)יםרבג(םיילפעה יםיתמעגות ההתפל 4.

 קות

15-20 10-14 5-9 0-4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

981 0 0 0 
1 0 0 0 

981 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

6,808 0 0 0 
2 0 0 0 

3,404 0 0 0 

259,170 0 0 0 
24 0 0 0 

10,799 0 0 0 

1,366,544 54,008 0 0 
107 1 0 0 

12,771 54,008 0 0 

1,863,389 0 0 0 
205 0 0 0 
9,090 0 0 0 

1,749,026 0 0 0 
213 0 0 0 
8,211 0 0 0 

1,569,508 0 0 0 
175 0 0 0 
8,969 0 0 0 

6,815,426 54,008 0 0 
727 1 0 0 
9,375 54,008 0 0 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

ח טובר מכש		19ד ע
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

 65לה מעו

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

כ "סה

גי

ל 
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 קיל וותגיפל)יםנש(םיילפעה יםיתמעגות ההתפל 5.

 קות

15-20 10-14 5-9 0-4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

2,129 0 0 0 
3 0 0 0 

710 0 0 0 

162,617 0 0 0 
16 0 0 0 

10,164 0 0 0 

423,355 0 0 0 
95 0 0 0 

4,456 0 0 0 

486,057 0 0 0 
94 0 0 0 

5,171 0 0 0 

416,598 0 0 0 
78 0 0 0 

5,341 0 0 0 

216,728 0 0 0 
43 0 0 0 

5,040 0 0 0 

1,707,484 0 0 0 
329 0 0 0 
5,190 0 0 0 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

ח טובר מכש		19ד ע
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

 65לה מעו

ח טובר מכש
ר מספ
חס י

כ "סה

גי

ל 

84
	



 )םבריג(םפאיקומ 6.

פר סמן ודיך פיערל יג

ם יתיעמ )ח"שפי לא(

0 0.0
 20 דע 

0
 0.0 20-24 

2 13.6 25-29
 

1 1.6 30-34
 

0 0.0 35-39
 

7 358.7 40-44
 

75 2,552.3 45-49
 

193 12,132.5 50-54
 

269 32,175.4 55-59
 

231 21,019.9 60-64
 

235 33,619.4 65-69
 

118 14,027.8 70-74
 

73 7,994.3 75+
 

 כ"סה 123,895.6 1,204
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 )יםנש(םיאפקמו 7.

 רפמס ןויידפךרע ילג
 יםיתעמ )ח"ש יפאל(

0 0.0
	  20ד ע

0
	 0.0 20-24
	

0
	 0.0 25-29 

1 12.0 30-34
	

2 53.5 35-39
	

1 16.4 40-44
	

43 2,229.0 45-49
	

106 7,087.2 50-54
	

123 11,246.2 55-59
	

126 8,127.1 60-64
	

94 6,055.4 65-69
	

42 3,366.6 70-74
	

22 313.2 75+
	

כ "סה 38,506.6 560
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 יהנספגסול ויגיפל)יםרבג( אותבצקהיבלקמ ותגפלתה 8.

 כ"סה
 כ סכום"סה ילבקר מפמס
 יהנספ אותבצק

214 1 

36,711 8 

279 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

543 1 

4,337 1 

200,020 73 

407,904 177 

161,990 82 

96,788 53 

33,131 15 

8,749 3 

0 0 

950,666 415 

יתומים פנסיונריםשארים כולל
 סה"כ סכוםמספר מקבלי סה"כ סכוםמספר מקבלי
פנסיהקצבאותפנסיהקצבאות

1214 00 

836,711 00 

1279 00 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

1543 00 

0014,337 

1578 71 195,472 

23,214 175 404,690 

0082 161,990 

22,254 51 94,534 

1880 14 32,251 

0038,749 

0000 

17 44,674 397 902,022 

 כותנ
 כ סכום"סה ילבקר מפמס

 יהנספ אותבצק ילג

0 0 0-9 

0 0 10-19 

0 0 20-24 

0 0 25-29 

0 0 30-34 

0 0 35-39 

0 0 40-44 

0 0 45-49 

0 0 50-54 

0 0 55-59 

0 0 60-64 

3,970 1 65-69 

0 0 70-74 

0 0 75-79 

0 0 80-84 

0 0 85-89 

0 0 90-94 

0 0 95-120 

3,970 1  כ"סה
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 יהנספגסול ויגיפל)יםנש( אותבצקהיבלקמ ותגפלתה 9.

 כ"סה
 כ סכום"סה ילבקר מפמס
 יהנספ אותבצק

428 2 

483 1 

279 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

56,273 5 

6,683 5 

27,491 16 

135,519 83 

168,640 99 

65,419 39 

46,290 25 

4,617 4 

2,862 2 

1,043 1 

516,027 283 

יתומים פנסיונריםשארים כולל
 סה"כ סכוםמספר מקבלי סה"כ סכוםמספר מקבלי
פנסיהקצבאותפנסיהקצבאות

2428 00 

1483 00 

1279 00 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

556,273 00 

44,138 00 

12,064 14 22,847 

59,580 78 125,939 

725,096 92 143,544 

78,248 32 57,171 

918,165 16 28,125 

21,991 22,626 

0022,862 

11,043 00 

45 127,788 236 383,114 

 כותנ
 כ סכום"סה ילבקר מפמס

 יהנספ אותבצק ילג

0 0 0-9 

0 0 10-19 

0 0 20-24 

0 0 25-29 

0 0 30-34 

0 0 35-39 

0 0 40-44 

0 0 45-49 

0 0 50-54 

2,545 1 55-59 

2,579 1 60-64 

0 0 65-69 

0 0 70-74 

0 0 75-79 

0 0 80-84 

0 0 85-89 

0 0 90-94 

0 0 95-120 

5,125 2  כ"סה
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