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הוא הגוף המאוחד המנהל את עמיתים•

.שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

היקף התחייבויות פנסיוניות  •

₪מיליארד 468

(5,200₪בסכום ממוצע של )מבוטחים 240,000-לכתשלומי פנסיה חודשיים •

עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות במספרים
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התפתחות ההסדרים להבטחת תשואה

סגירת הצטרפות  

לביטוח חיים מבטיח  

ח  "תשואה מגובה אג
מיועדות מסוג חץ

הקמת קרן  

הפנסיה  
לפועלי בניין

ח  "ביטול אג

מיועדות בקופות  
הגמל לתגמולים

הקמת קרנות חדשות  

ח  "אג70%-הזכאיות  ל 

5.05%מיועדות בתשואה של 

הקרנות הוותיקות זכאיות  )

ח מיועדות  "אג93%ללפחות 
(5.57%בתשואה של 

20212003

3

שמירה על שיעור הנכסים הזכאים  

(30%)להבטחת תשואה ממשלתית 

5.15%העלאת הריבית המובטחת נטו ל 

בחקיקהההסדרעיגון

2

1

30%–צמצום המיועדות ל 

בקרנות ותיקות וחדשות

4.86%הפחתת תשואה ל 

סיוע ממשלתי לאיזון הקרנות  

הוותיקות

1

2

3

1995199019861945

הקמת 

המדינה

1948

ח  "הנפקת אג

מיועדות לקרנות  

קופות  , פנסיה

גמל וביטוחי  

מבטיחימנהלים 
תשואה
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2011-2021ח מיועדות "רכישת אג-עמיתים 
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(ח"ערכים נומינליים במיליארדי ש)
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2011-2021כ רכישת מיועדות בין השנים  "סה

ח"מיליארד ש60.8



הבטחת תשואה/תחזית תזרים רכישת מיועדות-עמיתים 
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/  כ רכישת מיועדות "סה

הבטחת תשואה חזויים

:השנים הבאות15–ל 

ח  "מיליארד ש56.2

31.12.2020דוחות אקטוארים ליום : מקור

אשר שיעורה  ( עקום ריבית חסרת סיכון)האומדנים העתידי מבוסס על תשואה עתידית לפי ווקטור הריביות 

.  ככל שתשואת התיק החופשי תהיה גבוהה מהצפוי סכומי ההשקעה צפויים לגדול. סביב אפס31.12.2020ביום 



2003-2021הסיוע הישיר שהתקבל 
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(ח"ערכים נומינליים במיליארדי ש)
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,  2003משנת , סך הסיוע שהתקבל

₪מיליארד 61בערכים נומינאליים 



מרכיבי הסיוע הממשלתי לקרנות הוותיקות שבהסדר
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*:סיוע ממשלתי ישיר•

₪  מיליארד 156(: ערך מהוון)סיוע ישיר שעתיד להתקבל בעתיד •

:הבטחת תשואה/ ח מיועדות "אג•

₪  מיליארד 34: י הקרנות"ח המוחזקות ע"סבסוד בגין אג-

₪  מיליארד 17(: לפני הסדר הבטחת התשואה)ח עתידיות "סבסוד אג-

שמתוכה מנוצל ₪ מיליארד 48: כרית הביטחון כנגד ירידת עקום הריבית•

.₪מיליארד 33סך של 

כולל סיוע גיל פרישה אישה*

(2021מאזן יוני )



!תודה


