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  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל 

  

  

  הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל 
  וחברות הנמלים

  תקציר

  רקע כללי

חוק  -(להלן  2004- רשות הספנות והנמלים, התשס"דנכנס לתוקפו חוק  2005בשנת 

הספנות והנמלים). מטרתו הייתה, בין היתר, להנהיג רפורמה מקיפה בניהול 

הרפורמה בנמלים). בהתאם לחוק פוצלה  -ובמבנה של ענף נמלי הים (להלן 

תאגידי הנמלים):  -פעילותה של רשות הנמלים בין ארבע חברות ממשלתיות (להלן 

חנ"י) ושלוש חברות המפעילות את  -חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (להלן 

חברות הנמלים). עם הנהגת הרפורמה בנמלים עברו עובדי רשות  - הנמלים (להלן 

עובדים עוברים), וכל הגמלאים של רשות  - הנמלים לעבוד בתאגידי הנמלים (להלן 

גמלאי הרשות הזכאים לפנסיה  -הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית (להלן 

חנ"י. בחוק הספנות והנמלים ובצווים שהוצאו מכוחו הוסדרו תקציבית) שויכו ל

 2005נושאי השכר והפנסיה של העובדים בתאגידי הנמלים. נוסף על כך, בפברואר 

) והסכמים 2005הסכמים קיבוציים משנת  -נחתמו הסכמי עבודה קיבוציים (להלן 

ם שעברו בין חנ"י לבין חברות הנמלים; אלה הסדירו את תנאי המעבר של עובדי

מרשות הנמלים לתאגידי הנמלים, את תנאי הפרישה שלהם ואת ההתחייבויות 

הסכמי  -כלפיהם וכלפי גמלאי הרשות הזכאים לפנסיה תקציבית (להלן יקראו יחד 

הרפורמה). כן נקבע בהסכמים כי חנ"י תהיה אחראית לתשלום קצבתם של עובדים 

ת הנמלים והן מחנ"י. נכון הזכאים לפנסיה תקציבית שיפרשו בעתיד הן מחברו

 ביעודותח "מיליארד ש 5.5- כניהלו תאגידי הנמלים במצטבר  2012לסוף שנת 

תקציבית לפנסיה
1 

.  

  

__________________ 

 מוגדרת. מטרהליעודה היא חשבון לצבירת נכסים    1
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  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטים באופן טיפולם  2013דצמבר -בחודשים יוני
התקציבית של של תאגידי הנמלים והגופים המפקחים עליהם בנושא הפנסיה 

העובדים ושל הגמלאים של תאגידי הנמלים. הבדיקה נעשתה בעיקר בחברת נמל 
 - חברת נמל אשדוד) וכן בחנ"י, בחברת נמל חיפה בע"מ (להלן  -אשדוד בע"מ (להלן 

רשות החברות), באגף  - חברת נמל חיפה), ברשות החברות הממשלתיות (להלן 
באגף שוק ההון,  ,גף הממונה על השכר)א - הממונה על השכר והסכמי עבודה (להלן 

 החשכ"ל) - אגף שוק ההון) ובאגף החשב הכללי (להלן  -ביטוח וחיסכון (להלן 
  במשרד האוצר.

  

  הליקויים העיקריים

 

  הקמת קופות גמל מרכזיות לקצבה

כספי היעודות לפנסיה תקציבית שניהלה רשות הנמלים עבור עובדים וגמלאים   .1
וההתחייבויות הפנסיוניות שלה כלפיהם חולקו בין תאגידי הנמלים. נכון 
למועד הביקורת עדיין לא הוקמו קופות גמל מרכזיות לקצבה שבהן יופקדו 

ד כספי היעודות, על אף האמור בחוק הספנות והנמלים ואף שחלף המוע
  . 31.12.09 -האחרון שנקבע לכך בחוק 

מוסמך (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) מנהל העל פי חוק הספנות והנמלים,   . 2
יהיו פטורים מתשלום מס המוטל על הכנסה בגין  יםלקבוע כי תאגידי הנמל

המיועדים להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה, ובלבד שאלה  סכומי הכסף
, מועד זה חלף מבלי שהוקמו קופות גמלאף שכאמור . 31.12.09יופקדו עד 

ההכנסות שנצברו בחשבונות  בגיןבמס  יםבפועל לא חויבו תאגידי הנמל
  הנאמנות שהם מנהלים.

  

  מנגנון חישוב ההתחייבות האקטוארית

האקטוארים של תאגידי הנמלים, המחשבים את המחויבות האקטוארית של 
ריביתהתאגידים, עושים שימוש בווקטור 

2
חסרת סיכון, המחושבת על פי תשואות  

של אגרות חוב ממשלתיות. היוון באמצעות ריבית חסרת סיכון מוביל, למעשה, 
להצגה ביתר של ההתחייבויות ומחייב את החברות להפקיד ביעודות סכומי כסף 

  אשר סביר מאוד כי יתברר שהופקדו למעלה מן הנדרש.

  

__________________ 

וקטור הריביות מייצג את שערי הריבית החזויים לטווחי זמן שונים כפי שהם נגזרים משיעורי התשואה    2
  השנתית של אגרות חוב למועדי פדיון שונים.
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של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  האקטואריות ניהול יעודות לכיסוי ההתחייבויות

 של עודף של חברת נמל אשדוד תקציבית לפנסיה ביעודה היה 2012בסוף שנת  . 1
האקטוארית שלה. אף שזה כמה שנים  לעומת ההתחייבות ח"ש מיליון 592-כ

זו של החברה, עד מועד סיום הביקורת לא  ביעודה ניכר כסף עודף סכום קיים
משכה חברת נמל אשדוד את הסכום העודף לקופתה ואף לא הפסיקה להפקיד 
כסף ליעודה מדי חודש, על פי המנגנון שנקבע בהסכמים הקיבוציים משנת 

2005.  

חברת נמל  - הפריטה המדינה את חברת נמל אילת בע"מ (להלן  2013בינואר   .2
ח ביעודות "מיליון ש 38- היה במאזן החברה עודף של כ 2012אילת). בסוף שנת 

ח "מיליון ש 22- מעביד, מתוכו עודף של כ-לתשלומים בגין סיום יחסי עובד
ביעודה לפנסיה תקציבית לעומת ההתחייבות בגינה. לאחר מועד הגשת הצעות 
המחיר בהליך מכירת החברה וכשבוע לפני חתימת הסכם המכירה עם הרוכש 

קיבוצי מיוחד בין החברה לבין ההסתדרות, ובו הוסכם כי לאחר  נחתם הסכם
ח מהיעודות לקופתה. משמעות הסכם "מיליון ש 20מכירתה תמשוך החברה 

 20זה היא שבעת מכירת החברה הוגדלה קופת המזומנים שלה בסכום של 
ח, אולם המעריכים שהעריכו את שווי החברה והרוכשים "מיליון ש

  או בחשבון סכום זה.הפוטנציאליים לא הבי

מאחר שבהסכמי הרפורמה לא הוגדרו מנגנונים לכיסוי הדרגתי של גירעונות   .3
לממן כיסוי של גירעונות כאלה בפרק  יםאקטואריים, יהיה על תאגידי הנמל

יעודות מן ה עודפיםסכומי כסף משיכת  ,לעומת זאת. זמן של פחות משנה
  לקופת התאגידים נמשכת שנים.

  

  העיקריותהמלצות ה

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האוצר, לרשות החברות ולתאגידי הנמלים כי יש 
לשמור על איזון בין הצורך להגן על זכויות העובדים והגמלאים לבין הצורך באיתנות 
פיננסית של תאגידי הנמלים. על תאגידי הנמלים לפעול להקמת קופות גמל מרכזיות 

רשות החברות, אגף שוק ההון ואגף  - עליהם לקצבה. על הגורמים המפקחים 
לדאוג שהדבר ייעשה בהתאם לחוקים ולהסכמות בנושא,  - הממונה על השכר 

ולקבוע כללים שיאזנו בין הצרכים הללו וישמרו על שליטת תאגידי הנמלים בכספי 
  היעודות.

לדעת משרד מבקר המדינה, על דירקטוריון חברת נמל אשדוד והנהלת החברה לפעול 
ם משרד האוצר כדי לקדם תהליך של בירור סכום העודפים וכדי להכריע מה ייעשה ע

 2005בהם. זאת, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכמי העבודה הקיבוציים משנת 
ולנהלים המשתקפים מהן. כל זאת כדי לשמור על איזון אקטוארי ביעודות ובכך 

טרסים של החברה ושל להבטיח שמירה נאותה הן על זכויות העובדים והן על האינ
  הציבור בכללותו. 
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  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

לדעת משרד מבקר המדינה, על רשות החברות להיוועץ בגופים הרלוונטיים (משרד 
האוצר, רשות ניירות ערך והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות) כדי להגיע 
להסכמה בעניין שיעור ההיוון שישמש את החברות הממשלתיות להוון את 

  יות. התחייבויותיהן האקטואר

  

  סיכום

מיליארד ש"ח ביעודות  5.5-תאגידי הנמלים מנהלים במצטבר סכום של יותר מ
 -לפנסיה תקציבית. מקור סכום זה בכספי רשות הנמלים בעת פירוקה, ובהמשך 

בכספי תאגידי הנמלים. משרד מבקר המדינה העלה בדוח זה ממצאים כבדי 
אף שחלפו משקל בכל הנוגע לפנסיה התקציבית של העובדים בתאגידי הנמלים: 

למעלה מתשע שנים ממועד הנהגת הרפורמה בנמלים, עדיין לא הוקמו קופות 
הגמל המרכזיות לקצבה ולא הוסדרה סוגיית הפטור מתשלום המס בגין הכנסות 
הנובעות מסכומי כסף המופקדים ביעודות; אף שקיימים עודפים ניכרים ביעודות 

ה, החברות לא משכו את לפנסיה תקציבית בחברת נמל אשדוד ובחברת נמל חיפ
  העודפים לקופותיהן ואף לא הפסיקו את ההפקדות החודשיות ליעודות. 

לאחר שהתקבלו הצעות מחיר בהליך מכירתה של חברת נמל אילת נמשך סכום 
מיליון ש"ח מהיעודות, דבר שהגדיל את קופת המזומנים של החברה.  20של 

אולם המעריכים שהעריכו את שווי החברה והרוכשים הפוטנציאליים שלה לא 
  הביאו בחשבון את האפשרות למשוך סכום כזה באופן מידי. 

שנקבעו במסגרת הרפורמה בנמלים יש משום הטלת מעמסה וסיכון על במנגנונים 
חנ"י, והם עלולים להשפיע על איתנותה הפיננסית בעתיד. לאיתנותה הפיננסית 
של חנ"י חשיבות רבה, מכיוון שעל פי חוק הספנות והנמלים היא שאמורה לתכנן 

  את פיתוחם של נמלי הים במדינה ולממנו מכספיה.

  

♦ 
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של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  מבוא

  על החברותרקע 

ניהלה והפעילה רשות הנמלים את נמל חיפה, את נמל אשדוד ואת נמל אילת  2005עד פברואר 
חוק הספנות ) נכנס לתוקפו או יום המעבר יום התחילה - (להלן  17.2.05-הנמלים). ב -(להלן 

  . 3; מטרתו הייתה, בין היתר, להנהיג רפורמה מקיפה בניהול ובמבנה של ענף נמלי היםוהנמלים

בין ארבעה תאגידי נמלים רשות הנמלים פעילותה של  בהתאם לחוק הספנות והנמלים פוצלה
חברת פיתוח ונכסים שבין תפקידיה עליה להחזיק את  - נ"י חשהוקמו כחברות ממשלתיות: 

המקרקעין ואת הנכסים בנמלים ולהעמידם לשימוש חברות הנמלים, וכן לתכנן ולפתח את הנמלים; 
. חברות הנמלים נמל אילתוחברת  נמל אשדוד חברת, חיפהחברת נמל  - לים ושלוש חברות נמ

הפריטה המדינה את  2013הוסמכו לתת שירותי נמל בנמלים ונקבע לגביהן מתווה הפרטה. בינואר 
חברת נמל אילת. נכון למועד הביקורת לא הפריטה המדינה עדיין את חברת נמל חיפה ואת חברת 

  . 4נמל אשדוד

והפנסיה של העובדים בתאגידי הנמלים הוסדרו בחוק הספנות והנמלים ובצווים נושאי השכר 
שהוצאו מכוחו. בחיקוקים אלה נקבע גם אילו מהנכסים ומההתחייבויות של רשות הנמלים יועברו 

כמה הסכמי עבודה  24.2.05- לחנ"י ואילו מהם לחברות הנמלים. כחלק מהרפורמה בנמלים נחתמו ב
ההסתדרות) לבין תאגידי הנמלים. בין  - ת העובדים הכללית החדשה (להלן קיבוציים בין הסתדרו

היתר נחתמו הסכמים קיבוציים מיוחדים בין כל אחד מתאגידי הנמלים לבין ההסתדרות, ואלה 
הסדירו את תנאי הפרישה של העובדים העוברים מרשות הנמלים ואת התחייבויות תאגידי הנמלים 

הסכמים בין חנ"י לבין כל הסכמי הפנסיה). נוסף על כך נחתמו  -כלפיהם וכלפי הגמלאים (להלן 
התקציבית  התחייבויות הצדדים, בין היתר בנושא הפנסיההסדירו את  ; אלהאחת מחברות הנמלים

  הסכמים בין חנ"י לחברות הנמלים).  - (להלן 

להם או  שינויים בתנאי השכר ובתנאי הפרישה של עובדי חברות ממשלתיות, בקצבאות המשולמות
בהטבות כספיות אחרות שהם זוכים להן טעונים אישור של גורמים מפקחים. מתוקף היותם של 

 1985- (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה29, חל עליהם סעיף 5תאגידי הנמלים חברות ממשלתיות
חוק יסודות התקציב). בסעיף זה נקבע כי גוף מתוקצב או נתמך "לא יסכים על שינויים  - (להלן 

בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ולא ינהיג 
שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או 
באישור של שר האוצר". שר האוצר אצל את סמכויותיו אלה לממונה על השכר והסכמי עבודה 

  הממונה על השכר).  - במשרד האוצר (להלן 

בחוק הספנות והנמלים נקבע כי אם לפני יום התחילה ייחתם הסכם בין רשות הנמלים או תאגידי 
הנמלים לבין הארגון המייצג את עובדי רשות הנמלים בדבר העברת עובדים מהרשות לתאגידי 

ות התקציב. לחוק יסוד 29הנמלים, אזי הוראות ההסכם יחולו על העובדים בכפוף להוראות סעיף 
סוכם כי כל ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים הקיבוציים,  2005בהסכמים הקיבוציים משנת 

ההסכמים, ההסדרים, הנהגים והנהלים שחלו ברשות הנמלים ערב יום המעבר יחולו בתאגידי 
הנמלים באותו מעמד נורמטיבי שהיה להם ערב יום המעבר. כן סוכם כי מכלול הזכויות והחובות 

ברשות ערב יום המעבר, לרבות בנושא תנאי שכר, תנאי עבודה ונלווים, החזרי הוצאות, שחלו 
כל אלה ימשיכו לחול באותו מעמד נורמטיבי בתאגידי הנמלים.  -זכויות סוציאליות והסדרי רווחה 

__________________ 

 .1121-1095), "הרפורמה בנמלי הים", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 לעניין זה ראו מבקר המדינה,    3

הפרטות  - רשות החברות הממשלתיות -משרד האוצר לעניין זה ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "   4
  .249ושינויים מבניים של חברות", עמ' 

  כאמור. 2013מלבד חברת נמל אילת, שהופרטה בינואר    5
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  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

במכתבים ששלח הממונה על השכר אז לתאגידי הנמלים ולהסתדרות הוא אישר, מתוקף סמכותו 
) לחוק יסודות התקציב, את כל תנאי השכר, הפרישה, הגמלאות וההטבות הכספיות (א29לפי סעיף 

שמקורם בהסכמים קיבוציים, בהסדרים קיבוציים, בנהגים, בנהלים ובמנהגים אשר היו קיימים 
ברשות הנמלים ערב הרפורמה. לפי מכתביו של הממונה על השכר אושרו בדיעבד כל תנאי העבודה 

  מלים, לרבות תנאים שלא אישר בעבר. שהיו נהוגים ברשות הנ

  

  הסדרי פנסיה בתאגידי הנמלים

חל על העובדים ברשות הנמלים הסדר פנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה  1989עד שנת 
על פי  6. על פי הסדר זה, המעסיק משלם לגמלאי קצבה1970- (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל

נוסחה קבועה מראש, ללא קשר לסכומים שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה במרוצת 
השנים. על המעסיק מוטלת האחריות המלאה לשלם את מלוא סכום הקצבה לעובד. המעסיק נדרש 
לאמוד את ההתחייבות המשוערת שלו בגין סכומי הקצבה שהוא עתיד לשלם לעובדיו לשם הצגתה 

יים שלו. התחייבות זו מחושבת על פי תחזית תשלומים, בהתאם להנחות בדוחות הכספ
  . 7אקטואריות

חלה על כל העובדים החדשים ברשות הנמלים ולאחר מכן בתאגידי הנמלים שיטת  1989משנת 
הפנסיה הצוברת, שלפיה המעסיק והעובד מפרישים מראש לקרן פנסיה חיצונית סכומים מכל 

ר שנקבע מראש. סכום הקצבה שמקבל העובד בעת פרישתו נקבע על משכורותיו של העובד, בשיעו
  פי הסכום הנצבר בקרן ועל פי הנחות אקטואריות. 

עברו עובדי רשות הנמלים לעבוד בתאגידי הנמלים, וכל  2005עם הנהגת הרפורמה בנמלים בשנת 
שויכו לחנ"י. כן נקבע בהסכמים בין חנ"י לבין חברות  תקציבית פנסיהגמלאי הרשות הזכאים ל

 פנסיה פעילים שחל עליהם הסדר של עובדיםהנמלים כי חנ"י תהיה אחראית לתשלום קצבתם של 
 עובדים פעילים) שיפרשו בעתיד הן מחברות הנמלים והן מחנ"י.  - (להלן  תקציבית

ות הזכאים לפנסיה תקציבית וגמלאים גמלאי הרש 2,273- שילמה חנ"י קצבה ל 2012נכון לסוף שנת 
. סך תשלומי הפנסיה התקציבית בפועל 8הזכאים לפנסיה תקציבית שפרשו מאחד מתאגידי הנמלים

 עובדים 340עבדו בתאגידי הנמלים בסך הכול  2012ח. בשנת "מיליון ש 253-היה כ 2012בשנת 
  פעילים הזכאים לפנסיה תקציבית, מרביתם בחברת נמל אשדוד.

  

  

  לות הביקורתפעו

בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטים באופן טיפולם של תאגידי  2013דצמבר - בחודשים יוני
הנמלים והגופים המפקחים עליהם בנושא הפנסיה התקציבית של העובדים ושל הגמלאים של 

__________________ 

כך:  2005-"קצבה" מוגדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ההמונח    6
"תשלומים המשולמים מידי חודש באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או 

מעביד, במשך כל ימי -שכיר, או לעובד של עמית-עצמאי, לעמית-בסכומים שווים מעודכנים, לעמית
  למוטבים שלהם, אם ישנם". -תם חייהם, ולאחר מו

הנחות בדבר תוחלת חיים, הסתברויות נכות, תשלום קצבה לשאירים, שיעור התשואה על סכומי הכסף   7
המיועדים לתשלום הקצבאות ועוד. הנחות אקטואריות הן אחד המרכיבים העיקריים שעל פיהם 

 נקבעים תחשיבי הפנסיה ומחושב הצפי להתחייבויות. 

  כוללת גם שארים של זכאים לפנסיה תקציבית.קבוצה זו    8
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תאגידי הנמלים. הבדיקה נעשתה בעיקר בחברת נמל אשדוד וכן בחנ"י, בחברת נמל חיפה, ברשות 
  .במשרד האוצר ת, באגף הממונה על השכר, באגף שוק ההון ובאגף החשכ"להחברו

  

  

  התחייבויות לפנסיה תקציבית וניהול כספים בגינן

כלפי עובדיה וגמלאיה  במלוא סכום התחייבויותיה הפנסיוניות יעודהרשות הנמלים נהגה לנהל 
הרשות כלפי עובדיה  שחל עליהם הסדר של פנסיה תקציבית, כדי להפריד בין ההתחייבויות של

רשות הנמלים והמשאבים הכספיים שהיא מפנה לפנסיה שלהם לבין יתר התחייבויותיה ומשאביה. 
מעביד, כגון מענקי - נהגה לנהל יעודות גם בגין התחייבויות נוספות לתשלומים בגין סיום יחסי עובד

דים המשולמים פרישה מיוחדים המשולמים לעובדים בעת פרישה מוקדמת; מענקי פרישה מיוח
לחלק מעובדי הרשות המצויים בהסדר של פנסיה צוברת בעת פרישתם לגמלאות; מענק פרישה 
עבור חופשת מחלה שלא נוצלה המשולם לעובדים הזכאים לו בעת פרישתם. כחלק מן הרפורמה, 

  גם הכסף שביעודות אלה הועבר לתאגידי הנמלים.

הנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח על פי חוק הספנות והנמלים וצו רשות הספנות ו
, וכן על פי הסכמי הרפורמה, הועברו לחנ"י, בין היתר, כספי היעודות 2005- והנכסים), התשס"ה

לפנסיה תקציבית שניהלה רשות הנמלים עבור גמלאי הרשות הזכאים לפנסיה תקציבית ועבור 
ויות הפנסיוניות של רשות הנמלים עובדים פעילים שעברו מרשות הנמלים לחנ"י, וכן ההתחייב

כלפי עובדים אלה. כספי היעודות לפנסיה תקציבית שניהלה רשות הנמלים עבור עובדים פעילים 
שעברו לחברות הנמלים וההתחייבויות הפנסיוניות שלה כלפי עובדים אלה הועברו לחברות 

  הנמלים. 

את כספי היעודות ואת מנהלת כל אחת מחברות הנמלים  -  17.2.05 - החל מיום התחילה 
את יעודה ו. חנ"י מנהלת את כספי ה9ההתחייבויות לפנסיה תקציבית כלפי עובדיה עד פרישתם

לפנסיה תקציבית כלפי עובדיה וגמלאיה, כלפי גמלאי הרשות הזכאים לפנסיה תקציבית  התחייבותה
יפריש ליעודה וכלפי גמלאי חברות הנמלים. בהסכמי הפנסיה נקבע כי כל אחד מתאגידי הנמלים 

מהשכר מופרשים  28%מהשכר הקובע לפנסיה של העובדים הפעילים. בפועל,  30%שהוא מנהל 
. בהתאם להסכמים 10מכספי תאגיד הנמל ושני האחוזים הנותרים מופרשים ממשכורתם של העובדים

בין חנ"י לבין חברות הנמלים, כאשר עובד פעיל פורש מחברת נמל (או כשמתרחש אירוע אחר 
כה את העובד או את שאריו בקצבה), מקבלת על עצמה חנ"י את ההתחייבות הפנסיונית בגינו. שמז

כמו כן, חברת הנמל מעבירה לחנ"י את הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומי הקצבה לאותו עובד, 
בהתאם לתחשיב אקטוארי שעורכת חנ"י עבור התחייבות זו ושמאשרת חברת הנמל. באופן זה חנ"י 

פעילים אשר פורשים מתאגידי הנמלים וכן לגמלאי  לעובדיםביר תשלומי קצבה העלאחראית 
  הרשות הזכאים לפנסיה תקציבית. 

מפורטים סכומי ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של תאגידי הנמלים וסכומי היעודות  1בלוח 
  :2012שנוהלו בגין התחייבויות אלה, נכון לסוף שנת 

  

__________________ 

על פי הסכמות שהושגו בין הצדדים, חנ"י מנהלת בפועל עבור חברת נמל אשדוד ועבור חברת נמל    9
  חיפה חלק מכספי היעודות שלהן לפנסיה תקציבית.

 כפי שנקבע בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות   10
 .2003-), התשס"ג2004- ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 
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 1לוח 

 נתונים על הזכאים לפנסיה תקציבית בתאגידי הנמלים, על ההתחייבויות כלפיהם 
  )2012ועל היעודות בגין ההתחייבויות (נכון לסוף שנת 

  

 ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ 
 ¯„Ò‰ Ì‰ÈÏÚ ÏÁ˘ 
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù Ï˘  

 ˙Â·ÈÈÁ˙‰
 ‰ÈÒ ÙÏ 
˙È·Èˆ˜˙ 
 (מיליוני 

  ח)"ש

 ‰„ÂÚÈ 
 ‰ÈÒ ÙÏ 
˙È·Èˆ˜˙ 
 (מיליוני 

  ח)"ש

 Û„ÂÚ 
 (ÔÂÚ¯È‚)

‰„ÂÚÈ· 
 (מיליוני 

  ח)"ש

 ¯ÂÚÈ˘ 
 Û„ÂÚ‰ 

 (ÔÂÚ¯È‚) ̇
Â·ÈÈÁ˙‰‰Ó 

  (אחוזים)

 עובדים פעילים 24  חנ"י

  גמלאים 2,273-ו
3,802  3,789  )13(  )0.3(  

  67.3  592  1,472  *880  עובדים פעילים 267  חברת נמל אשדוד

  45.2  57  183  **126  עובדים פעילים 37  חברת נמל חיפה

  45.8  22  70  *48  עובדים פעילים 12  חברת נמל אילת

  .31.12.12- הדוחות הכספיים של החברות ל מקור: 

נוספים בגין "כרית ביטחון  4.77%-בגין "עתודה אקטוארית" ו 5%סכום זה כולל תוספת בשיעור של   *
  נוספת" (ראו להלן). 

  בגין "עתודה אקטוארית" (ראו להלן). 5%סכום זה כולל תוספת של   **

 ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÓÒ¯ÙÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯
 ,È" Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ¯Â‡È· ÈÎ ‡ˆÓ  .‰Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰
 ‰ÈÒ ÙÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ËÂ¯ÈÙÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ,‰ÙÈÁ ÏÓ  ˙¯·Á Ï˘Â „Â„˘‡ ÏÓ  ˙¯·Á Ï˘

Ú ÔÙÂ‡· Â˜ÁÓ  ,Ô È‚· ˙Â„ÂÚÈ‰ ÏÂ‰È ÏÂ ˙È·Èˆ˜˙ ¯˙‡· ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Ò¯‚Ó È·˜
 .Ë ¯Ë È‡‰  

תשובת רשות החברות)  -(להלן  2014רשות החברות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ 
כי על פי חוק אין לה סמכות לפרסם לציבור את הדוחות הכספיים של החברות הממשלתיות, וכי 

לציבור. הרשות כתבה כי למרות  החברות הממשלתיות אינן מחויבות לפרסם את הדוחות הכספיים
זאת היא פעלה להגברת השקיפות של הנתונים הכספיים של החברות ופנתה אליהן בבקשה לפרסם 
את דוחותיהן הכספיים באתר שלה. הרשות ציינה כי פרסום זה מותנה באישור מראש של החברות, 

כי בפרסום הביאורים ובמקרה הנדון לא הסכימו החברות לפרסם חלק מנתוניהן הכספיים בטענה 
האמורים יש כדי להשליך על יחסי העבודה בנמל ובכך להשפיע על פעילותן השוטפת. חברת נמל 

כי היא תפעל לפי כל הנחיה שתתקבל  2014חיפה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ 
  אצלה. 

‰ ,‰ È„ÓÏ ,‰˘ÚÓÏ ,˙ÂÎÈÈ˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï È¯
 ÏÈÁ‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ·Â Ô‰Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ÔÙÂ‡· ,Ô‰· ‰˘Ú · ÔÈÈ Ú ˘È ¯Â·ÈˆÏ
 ˘È .˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á ¯Â·Ú ÁÂÂÈ„ ˙Â‡¯Â‰ ÂÚ·˜ ˘ Ì˘Î ,¯Â·ÈˆÏ ÁÂÂÈ„ ˙Â‡¯Â‰ Ô‰ÈÏÚ
 ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ËÂ˜ Ï

‡ ÌÈÈ˜˘ ÌÈ‡˘Â  ËÚÓÏ ,Ì‡ÂÏÓ· ¯˘Ù‡Ï ÍÎ·Â ,ÌÓÒ¯ÙÏ ‡Ï˘ ˜‰·ÂÓ È¯Â·Èˆ Ò¯Ë È
.ÌÈÏÓ ‰ ˙Â¯·Á ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰˙Â‡  ˙È¯Â·Èˆ ˙¯Â˜È·  

  



  641  פיתוח ונכסים בע"מ - חברת נמלי ישראל 

של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  הקמת קופות גמל מרכזיות לקצבה

הכספים המיועדים לתשלום גמלה לעובדים (ו) לחוק הספנות והנמלים נקבע כי "49בסעיף   .1
תקציבית ולגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, עוברים אשר חל עליהם הסדר פנסיה 

". , קופת גמל אחת לכל מעבידקופות גמל] - [להלן  ינוהלו בקופות גמל מרכזיות לקצבה
הוראה זו נועדה להבטיח את יכולתו של כל אחד מתאגידי הנמלים לעמוד בהתחייבויותיו 

בסעיף זה נקבע עוד שקופות הפנסיוניות כלפי העובדים והגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית. 
. המועד האחרון לאישור הקופות עודכן מפעם לפעם בחקיקה, 31.12.05הגמל יאושרו לפני 

  .31.12.09ונכון למועד הביקורת התאריך האחרון שנקבע הוא 

חוק קופות גמל)  - (להלן  2005- בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה  
כך: קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית,  11רכזית לקצבה"מוגדרת "קופת גמל מ

מעביד. על פי -אחד בלבד לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית 12מעביד- המיועדת לעמית
הממונה על שוק ההון)  - חוק זה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן 

טעון גם הוא אישור שלו. קופת  13קופההוא שרשאי לאשר לקרן לפעול כקופת גמל, ותקנון ה
גמל מרכזית לקצבה לצורך תשלום פנסיה תקציבית לעובדי תאגיד ממשלתי מסוים הוקמה 

. נכון למועד הביקורת 14, על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ2005לראשונה בישראל בשנת 
גם הם את  וחברת דואר ישראל, בחנו 15תאגידים ממשלתיים נוספים, כגון רשות שדות התעופה

האפשרות להקים קופה מרכזית לקצבה כדי להבטיח את זכויות הפנסיה של עובדיהם ושל 
  גמלאיהם הזכאים לפנסיה תקציבית.

בהסכמי הפנסיה נקבע כי עד להפקדת סכומי הכסף המיועדים לתשלומי פנסיה בקופות גמל   
חשבונות  -לן מרכזיות לקצבה, הם ינוהלו בחשבונות נאמנות בכל אחד מהתאגידים (לה

הנאמנות). בהסכם שנחתם בין חנ"י לבין שלוש חברות הנמלים נקבע כי את הקופות המרכזיות 
לקצבה של תאגידי הנמלים תנהל חברה מנהלת אחת שניתן לה רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח 

  . 1981-על עסקי הביטוח, התשמ"א

 ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÙÂ˜ ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  È‡ÏÓ‚ ¯Â·Ú ‰·ˆ˜Ï
 ,ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙Ï Â¯·Ú˘ ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·ÚÂ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙Â˘¯‰
 „Ú ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙Â Ó‡  ˙Â Â·˘Á· ÌÈÏ‰Â Ó ˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎÂ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ

 ˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È  ˙ÂÙÂ˜‰ ˙Ó˜‰Ï -  ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ¯ÂÓ‡Î˘
 ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ˙ÂÈÂÎÊ-  ¯ÂËÏÂ‚¯ Ï˘ Â‡ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ Ï˘ ÂÁÂ˜ÈÙÏ ÔÂ˙  Â È‡

 .¯Á‡  

„¯˘Ó  ˙ ˘· ¯·Î ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó2009  ‰·ˆ˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜˘ ÍÎ ÏÚ
 ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ÍÎ ÏÚÂ ÂÓ˜Â‰ ‡Ï Á ˙Â¯·ÁÂ È"

 ˙ ˘ Ê‡Ó Ô˙Ó˜‰Ï ˙Âˆ¯Á · ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈÏÓ ‰200516.  

__________________ 

"קופת גמל לקצבה" מוגדרת בחוק כך: "קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה"; "קופת גמל מרכזית"    11
  מוגדרת בחוק כך: "קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים בלבד". 

  ."כזית בעד עובדיועמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרמוגדר בחוק "מעביד" - "עמית   12
  על פי חוק קופות גמל, תקנון של קופת גמל הוא המסמך הקובע את זכויות וחובות העמיתים בקופה.   13
הסדרי פנסיה של עובדי  -), "חברת החשמל לישראל בע"מ È˙ ˘ ÁÂ„63 ‡)2012 ראו מבקר המדינה,    14

  .320-289החברה", עמ' 
-1262, "סדרי פרישת עובדים ברשות שדות התעופה", עמ' )È˙ ˘ ÁÂ„60 ·)2010 ראו מבקר המדינה,    15

1261.  
  .1114-1112), "הרפורמה בנמלי הים", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 ראו מבקר המדינה,    16
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הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

חית מסרה חנ"י למשרד מבקר המדינה כי היא הובילה את הקמתם של במהלך הביקורת הנוכ  
צוותים משותפים לה, לחברות הנמלים ולהסתדרות מתוך מטרה ליישב מחלוקות בין הצדדים, 
ולרכז את הכנתם של המסמכים הדרושים להקמת הקופות ולניהול ההליך התחרותי לבחירת 

טיוטת תקנון אחיד לארבע הקופות החברה שתנהל את הקופות. בין המסמכים שהוכנו: 
מסמכי  -המרכזיות לקצבה של כל אחד מתאגידי הנמלים, טיוטת הסכם לניהול הקופות (להלן 

ההקמה של הקופות), טיוטות למסמכי ההליך התחרותי, מסמך המסכם את ההסכמות שהושגו 
ופות. בעניין בין תאגידי הנמלים ורשימה של תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך הקמת הק

העבירו תאגידי הנמלים לעיון אגף שוק ההון טיוטות של מסמכי ההקמה  2007במהלך שנת 
של הקופות וכן רשימה של תיקוני חקיקה נדרשים. רשות החברות ציינה בתשובתה למשרד 
מבקר המדינה כי נציגיה נפגשו כמה פעמים עם הגורמים הרלוונטיים באגף שוק ההון לשם 

וכי היא פעלה בה בעת מול חברת נמל אשדוד ומול חנ"י כדי לסייע בידן קידום הקמת הקופות, 
  לקדם את הנושא.

 ˙Â¯„˙Ò‰ÏÂ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÏ È" Á ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ ÍÈÏ‰˙ Ô‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ÂÓ„˜˙‰ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡· ‰˜È˜Á‰ È Â˜È˙ ¯Â˘È‡Â ÌÈÎÓÒÓ‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙ Ô‰Â

 Ï"Î Ó ÁÏ˘˘ ·˙ÎÓ· ,Ï˘ÓÏ ,ÍÎ .ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ¯·Óˆ„· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ È" Á
2010  ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ·˙ÎÓ‰ ˙·È˙Î „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ Ï"Î Ó‰ ÔÈÈˆ

 È" Á ‰¯È·Ú‰˘ ÌÈÎÓÒÓ ,˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ ‰Ó˜‰‰ ÈÎÓÒÓ Ï˘ ˙ ˜Â˙Ó‰ ‰ËÂÈË‰ ÔÈÈ Ú·
 ¯·Ó·Â · Â ÂÈÚÏ2009 .  

קופות: הושלמה חקיקת משנה שאפשרה לתאגידי הנמלים להקים את ה 2012רק בסוף שנת   
הותקנו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללים לניהול  2012באוקטובר 

תקנות קופת גמל מרכזית לקצבה),  -(להלן  2012- קופת גמל מרכזית לקצבה), התשע"ג
פרסם אגף שוק ההון חוזר בעניין הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה  2012ובדצמבר 

שוק ההון). לשם השלמת תהליך הקמת הקופות על תאגידי הנמלים לבחור  חוזר אגף -(להלן 
  חברה מנהלת לקופות בהליך של מכרז ולהשלים את הכנתם של מסמכי ההקמה של הקופות.

המפקיד כסף לקופת גמל פטור מתשלום מס על הכנסה בגינו. כדי לפטור ממס על הכנסה את   .2
לחוק הספנות  64תו בקופות, נקבע בסעיף הכסף שהופקד בחשבונות הנאמנות עד להפקד

 את חנ"ירשאי לפטור את רשות הנמלים,  ,כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ,המנהלוהנמלים כי 
 30.6.06עד ו 2003אשר נצמחה החל בשנת המס  הכנסהעל מס תשלום מ חברות הנמליםאת ו

לא  בהד שהופקדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה, ובלב ןשיועדו על יד בגין סכומי הכסף
. בדומה לעדכון המועד האחרון שנקבע לאישור הקופות, גם המועד האחרון 30.9.06-מיאוחר 

להפקדת הכסף בקופות הגמל המרכזיות לקצבה באופן המאפשר לקבל פטור ממס עודכן 
  . 31.12.09מפעם לפעם בחקיקה; נכון למועד הביקורת, התאריך האחרון שנקבע הוא 

 ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰ ÛÏÁ˘ Û‡ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ÒÎ ˙„˜Ù‰ÏÛ  È„Î ‰·ˆ˜Ï ˙ÈÊÎ¯Ó ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜·
ÈÏÚ ÏËÂÈ ‡Ï˘ Â ,ÒÓ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÔÈ‚· ÒÓ· ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙ Â·ÈÂÁ ‡Ï ÏÚÂÙ·

¯·Ú· ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÏ‰ Ó Ì‰˘ ˙Â Ó‡ ‰ ˙Â Â·˘Á·17 ‰Ê ·ˆÓ .
Â‰ ÌÚ ‰¯Â‡ÎÏ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ ˘ Í˘Ó  .¯ÂÓ‡Î ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯ 

הקמת הקופות -אף נכתבה הערה בעניין אי 2012בדוח הכספי של חברת נמל אשדוד לשנת   
והחשיפה הכספית שנגרמת לחברה בגינה: "כל עוד לא יוקמו הקופות המרכזיות, קיימת 

__________________ 

  .1114-1112), "הרפורמה בנמלי הים", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 ראו מבקר המדינה,    17



  643  פיתוח ונכסים בע"מ - חברת נמלי ישראל 

של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

 לחברה חשיפה כספית, לרבות לעניין חיוב במס של הריבית הנצברת בקופות ולעניין ההכרה
  בתשלומים השוטפים כהוצאה לצרכי מס". 

כי הוחלט  2014רשות המסים ציינה בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מאפריל וממאי   
יהיו פטורים ממס, מאחר שעד לאותו מועד לא היה אפשר  2009שהרווחים עד תום שנת 

להקים את קופות הגמל המרכזיות לקצבה. כן כתבה הרשות כי הוחלט לקדם תיקון חקיקה 
, כדי לתת 2015פטורים ממס עד לתום שנת המס בסוגיה זו באופן שיותיר את הרווחים 

לתאגידי הנמלים זמן להקים את הקופות. אולם אם לא יושלם התהליך עד למועד האמור, היא 
  יחויבו במס. כן כתבה הרשות:  2010תמליץ שכל הרווחים שנצברו משנת המס 

"חשוב להדגיש כי כספים אלה משמשים לביטחונם הסוציאלי של העובדים וועד 
עובדים מעורב מאד בניהול הכספים ושמירה על ערכם. הטלת מס יכול ותביא ה

לפגיעה בכרית הביטחון של העובדים ולסכסוך עבודה, לפיכך מומלץ לנהל את 
  הסוגיות בזהירות המתבקשת".

 ¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· ÏÙËÏ ˘È ˙Â¯È‰Ê ˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡¯Â‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó‰ ÔÙÂ‡·Â  È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï Â‡ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÔÈ„‰

.‰˘Ú  Ì¯Ë˘ ¯·„ ,Ô˙Â ˘Ï  

  

  

  מנגנון חישוב ההתחייבות האקטוארית

ההתחייבות האקטוארית היא סכום ההוצאות הצפויות בגין תשלום הפנסיה לעובדים במשך עשרות 
ה, ולעתים גם שנים, מחושב על סמך הנחות אקטואריות ומהוון לערך נוכחי. שינויים בהנחות אל

שינויים קטנים, עלולים להשפיע במידה ניכרת על סכומי ההתחייבות האקטוארית בשל השפעותיהם 
המצטברות בכל אותן שנים. מכיוון שתאגידי הנמלים מנהלים יעודות במלוא ההתחייבות 
 האקטוארית ואף יותר (ראו להלן), הרי לאופן חישובה ולהנחות העומדות בבסיסו יכולות להיות
השפעות ניכרות על הנזילות של החברות, על יציבותן לטווח ארוך ועל יכולתן למלא את תפקידיהן 

  על פי חוק. 

כל אחד מתאגידי הנמלים מחשב את ההתחייבות האקטוארית שלו בגין התחייבויותיו לתשלום 
נסיה פנסיה תקציבית בהסתמך על חוות דעת שערך אקטואר חיצוני ששכר. התחייבותה של חנ"י לפ

תקציבית מחושבת לפי התחייבויותיה לפנסיה תקציבית כלפי גמלאי רשות הנמלים, גמלאי חברות 
הנמלים, גמלאי חנ"י ועובדיה הפעילים של חנ"י. ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של כל אחת 
מחברות הנמלים מחושבות לפי התחייבויותיה לעובדים הפעילים שלה. אגף שוק ההון קובע 

בי כמה מההנחות האקטואריות המהותיות, אך הנחות נוספות נתונות לשיקול דעתם של הנחיות לג
האקטוארים של החברות. הנחיות אגף שוק ההון חלות על קרנות הפנסיה, ובאופן רשמי אינן 
מחייבות את תאגידי הנמלים אשר מנהלים יעודות לכיסוי התחייבויות פנסיוניות כל עוד לא הוקמו 

  זיות לקצבה.קופות הגמל המרכ
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הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

 ÏÚ ,˙Â¯·Á‰ Â‡˘ÈÈ Ì‰·˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù Ï˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÔÂÂÈ‰ Ì˘Ï
 ‰·Â‚ ÔÈÈ Ú· ˙Â‡„ÂÂ‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÂÙ˜˘È˘ ˙È·È¯ È¯ÂÚÈ˘· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ¯‡ÂË˜‡‰

ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈ¯‡ÂË˜‡‰ .ÌÈÈ„È˙Ú‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙18  ˘ÂÓÈ˘ ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘ÂÚ
ÂÁÓ‰ ,ÔÂÎÈÒ ˙¯ÒÁ ˙È·È¯ ¯ÂË˜ÂÂ· ÔÂÂÈ‰ .˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ Ï˘ ˙Â‡Â˘˙ ÈÙ ÏÚ ˙·˘

 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ ¯˙È· ‰‚ˆ‰Ï ,‰˘ÚÓÏ ,ÏÈ·ÂÓ ÔÂÎÈÒ ˙¯ÒÁ ˙È·È¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰
 Ì‰˘ ¯¯·˙È ÈÎ „Â‡Ó ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ˙Â„ÂÚÈ· „È˜Ù‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓÂ

‚ ‰‡Â˘˙ ˙Â„ÂÚÈ·˘ ÌÈÒÎ ‰ Â‡È˘È ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ÁÂÂË·˘ ¯È·Ò ÔÎ˘ ,ÌÈ¯˙ÂÈÓ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰‰Â·
 Ì È‡ ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙ ÂÊ ·Â˘ÈÁ Í¯„· ,Ï˘ÓÏ ,ÍÎ .˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ Ï˘ ‰‡Â˘˙

Î ÈÎ ÔÂ·˘Á· ÌÈ‡È·Ó -27%  Ï"Î˘Á‰ Ïˆ‡ ˙Â Â„˜ÈÙ· ÌÈÚ˜˘ÂÓ Ì‰Ï˘ ˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎÓ
 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· „„Ó ˙„ÂÓˆ ˙ÁË·ÂÓ ˙È·È¯ ÌÈ‡˘Â ‰4%  „Ú5% .(ÔÏ‰Ï Â‡¯)  

מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה מפברואר חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחנ"י 
כי חישוב ההתחייבות האקטוארית של החברות והשימוש בווקטור הריביות משקפים  2014וממרץ 

לאומית. חנ"י הוסיפה עוד כי חישוב ההתחייבות -כללים המקובלים בתקינה החשבונאית הבין
  ההון.  האקטוארית של החברה נעשה גם על פי הנחיות הממונה על שוק

 ˙Á ‰" ·Â˘ÈÁ ÔÙÂ‡Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó È" Á ‰˙ Ù‰ ‰ÈÏ‡˘ ‰ÈÁ ‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÏÚ ‰‡Â˘˙‰˙ÂÈ˘ÙÂÁ ˙ÂÚ˜˘‰ Ô‰Ï ˙ÁË·ÂÓ˘ ˙ÂÚ˜˘‰Ï ˙ÈË ÂÂÏ¯ ‰ È‡ ‡È‰ ÈÎ ‰‡¯ Â ,"

 Ì˙Â‡ ÔÂ‚Î ,¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‡Â˘˙27%  Ïˆ‡ ˙Â Â„˜ÈÙ· ¯ÂÓ‡Î ÌÈÚ˜˘ÂÓ‰ ˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎÓ
.Ï"Î˘Á‰  

תוצאות החישובים האקטואריים מושפעות במידה רבה משינויים בשיעור ריבית ההיוון. כך, למשל, 
, שינוי של פרומיל אחד בשיעור ריבית ההיוון משנה 31.12.12- על פי הדוח האקטוארי של חנ"י ל

  את החבות האקטוארית באחוז שלם. 

  : 2013מבר רואה החשבון של חברת נמל אשדוד כתב למשרד מבקר המדינה בדצ

קובע 'השיעור שמשמש להיוון מחויבויות בגין הטבה  IAS19לתקן בינלאומי  78"סעיף 
לאחר סיום העסקה יקבע על ידי שימוש בתשואות שוק בסוף תקופת הדיווח על איגרות 
חוב קונצרניות באיכות גבוהה. במדינות בהן אין שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות 

מש בתשואות השוק על אגרות חוב ממשלתיות'. בישראל נקבע חוב כאלה, יש להשת
  בפרקטיקה שאין שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה וכך כל החברות המדווחות בהתאם 

  מהוונות בהתאם לריבית על אג"ח ממשלתיות". IFRS-ל

גופים שונים במשק (כגון רשות ניירות ערך, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בנק ישראל, אגף 
שוק ההון ועוד) נדרשו לשאלה אם מתקיים בישראל שוק אגרות חוב קונצרניות עמוק, ובהתאם לכך 

איזה שיעור ריבית צריך לשמש להיוון התחייבויות אקטואריות לפנסיה, אולם עד למועד סיום  - 
הביקורת לא הוכרע העניין. רשות החברות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי אין הצהרה 
מפורשת שבישראל יש שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות, ועל כן הפרקטיקה הנהוגה בקרב 
החברות המדווחות בישראל מתבססת על ההנחה שלא קיים בה שוק כזה. רשות החברות ציינה עוד 

לאומי -שבון המבקרים את החברות סבורים שהחברות פועלות בהתאם לתקן הביןכי היא ורואי הח
IAS19.  

__________________ 

  המנהלים יעודות לפנסיה תקציבית.בדומה לאקטוארים של גופים ממשלתיים אחרים    18
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  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

 ÚÈ‚‰Ï È„Î ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÂÂÈ‰Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ˘Ó˘È˘ ÔÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï

Ú‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙‡ ˘˜·˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯·Ú· ¯È
ÔÈ·‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ- Ï˘ ÔÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ Ú· ˙È‡ Â·˘Á ‰ È˜˙Ï ÈÓÂ‡Ï

˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰19.  

כי בעקבות פנייתה, המוסד  2014רשות ניירות ערך ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ 
ת קיומו של שוק אגרות חוב קונצרניות עמוק בישראל הישראלי לתקינה בחשבונאות בודק את סוגיי

וכי להערכתה הוא צפוי לגבש עמדה בסוגיה במהלך השנה. בנק ישראל ציין בתשובתו למשרד 
כי לדעתו רצוי שייקבע בנושא זה טיפול אחיד של הגורמים המוסמכים,  2014מבקר המדינה ממרץ 

  ם בעולם ויחול על כל החברות בישראל.באופן שיעמוד בדרישות תקני הדיווח הכספי המקובלי

  

  

  ניהול יעודות לכיסוי ההתחייבויות האקטואריות

על פי הסכמי הפנסיה, עד להקמת קופות הגמל יהיו בכל אחד מחשבונות הנאמנות של תאגידי   .1
מסך ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית של כל  100%הנמלים נכסים בשיעור של 

כסף מרשות הנמלים לתאגידי הנמלים הועבר לכל אחד מחשבונות תאגיד. במועד העברת ה
מסך ההתחייבויות האקטואריות,  5%הנאמנות סכום נוסף מכספי רשות הנמלים בשיעור של 

סכום שאמור לשמש "עתודה אקטוארית". כן נקבע כי במשך הזמן, ככל שקיימים עודפים 
מן ההתחייבות  5%של  ביעודה יש להעבירם לעתודה האקטוארית עד לשיעור מרבי

האקטוארית. היעודה בשל ההתחייבות האקטוארית והעתודה האקטוארית יועברו לקופות 
  הגמל מיד עם הקמתן. 

עוד נקבע בהסכמי הפנסיה כי כל תאגיד ינהל חשבון נאמנות נוסף שישמש "כרית ביטחון   
בחשבון  20רינוספת" לכיסוי ההתחייבות לפנסיה תקציבית. בשנה שבה נוצר עודף אקטוא

מסך ההתחייבויות האקטואריות לפנסיה  5%הנאמנות של התאגיד בשיעור העולה על 
מההתחייבות האקטוארית  4.77%תקציבית, יופקד העודף בחשבון זה עד לשיעור מרבי של 

  של התאגיד לפנסיה תקציבית. 

חון") מכספי ח ("כרית הביט"מיליון ש 140על פי הסכם הפנסיה, הועבר לחנ"י סכום נוסף של   
, אם ייווצרו ביעודה שלה ואם הסכומים ב"כרית 21רשות הנמלים לכיסוי גירעונות אקטואריים

מההתחייבויות. במשך  105%הביטחון הנוספת" לא יספיקו להשלמת היעודה לשיעור של 
השנים השתמשה חנ"י בסכום כולו לכיסוי גירעונות אקטואריים. בהסכמים הקיבוציים משנת 

 פנסיהשמשולמת להם  שירות המדינה גמלאי קצבאותעוד שאם תיבדק שחיקת נקבע  2005
ויימצא כי הקצבה אכן נשחקה וכי יש מקום לפצותם, אזי תיערך בדיקה דומה לגבי  תקציבית

הועבר  2011גמלאי הרשות הזכאים לפנסיה תקציבית וחנ"י תשלם להם פיצוי בהתאם. במרץ 

__________________ 

  עניינים כספיים בחברה", עמ'  -), "חברת דואר ישראל בע"מ È˙ ˘ ÁÂ„64‡ )2013 ראו מבקר המדינה,    19
633-631.  

עודף אקטוארי הוגדר בהסכמי הפנסיה הפרש חיובי בין הנכסים בחשבון הנאמנות של התאגיד (למעט    20
  ויות לפנסיה תקציבית של התאגיד.העתודה האקטוארית) לבין כלל ההתחייב

ם ם הכולל של הנכסייגירעון אקטוארי הוא גירעון שנוצר כאשר ההתחייבות הפנסיונית גבוהה משווי   21
  המיועדים לכיסוי ההתחייבות.
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הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

מהיתרות של רשות הנמלים, כדי לפצות את הגמלאים ח "מיליון ש 103לחנ"י סכום נוסף של 
  שלהם שילמה פנסיה תקציבית בגין שחיקת הקצבה.

חנ"י מחזיקה בפועל בחלק הארי של כספי היעודות לפנסיה תקציבית של חברת נמל אשדוד,   .2
). היא 2012ח (נכון לסוף שנת "מיליון ש 143-ח, ושל חברת נמל חיפה, כ"מיליארד ש 1.23- כ

את מדיניות ההשקעה ומנהלת את ההשקעות בפועל, ומדווחת לחברות הנמלים אחת  קובעת
לתקופה. הסכמי הפנסיה לא כללו התייחסות לאפשרות שחנ"י תגבה דמי ניהול בגין ניהול 

  ההשקעות של כספי היעודות.

 ‰„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È  ÔÈ‚· ÏÂ‰È  ÈÓ„ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÓ ‰·Â‚ ‰ È‡ È" Á
˘ Û‡ ,Ô‰Ï˘.ÌÈ·‡˘Ó ˙Ú˜˘‰ ‰ ÓÓ ÍÈ¯ˆÓ ‡Â‰  

 היא כתבה חנ"י כי"י) חנתשובת  - (להלן  2014בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר   
 לגובה התשואות שיניבו אחריות של עין מראית מיצירת להימנע כדי ניהול, דמי גובה אינה

  .שהיא מנהלת סכומי הכסף

 ˘¯Â„ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·˜˙˘ ÈÂ‡¯Â ÌÈ·‡˘Ó È" ÁÓ
.˙Â‡Â˘˙‰ ‰·Â‚Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Ï ‰˙Â‡ ·ÈÈÁÏ ¯ÂÓ‡ Â È‡ ‰Ê ÌÂÏ˘˙ .ÌÂÏ˘˙ Ì È‚·  

חלק מכספי היעודות שחנ"י מנהלת מושקעים בפיקדונות אצל החשכ"ל, בהתאם להסכמים   .3
. הפיקדונות הופקדו לתקופה 1994-ו 1975שנחתמו בין הממשלה לבין רשות הנמלים בשנים 

הופסקה פעולת מחזור הפיקדונות  2005שנים, וחודשו כל פעם במועד הפירעון. בשנת  17של 
והם נפרעים כיום על פי לוחות הסילוקין הקיימים. המדינה משלמת בגין הפיקדונות ריבית 
צמודת מדד, המחושבת על פי הממוצע של עלות גיוס ההון של הממשלה בעת חידוש הפיקדון 

הפקדת הפיקדון מובטחת לכל משך תקופת הפיקדון. נכון לסוף  . הריבית שחושבה בעת4%-ו
ח מכספי היעודות של תאגידי הנמלים מושקעים בפיקדונות "מיליארד ש 1.5- , כ2012שנת 

, בתוספת הצמדה למדד. 5%-ל 4%אצל החשכ"ל; שיעור הריבית שנושאים הפיקדונות נע בין 
נוסף במשק נהנה מפיקדונות הנושאים בביקורת נמצא כי מלבד תאגידי הנמלים רק גוף אחד 

ריבית מובטחת בגין סכומי כסף המיועדים לתשלום פנסיה תקציבית לעובדיו, אם כי מדובר 
ח בלבד. אגף החשכ"ל כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרץ "אלפי ש 665-בסכום של כ

אולם הוא , 2020כי בהתאם להסכמים צפויים לוחות הסילוקין להיפרע עד סוף שנת  2014
  יש אפשרות לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר. משפטית בחינהמ בודק אם

מעביד לקופה לא יפחתו -על פי תקנות קופת גמל מרכזית לקצבה, בעת הצטרפות עמית  . 4
שלו במועד ההצטרפות, ולא יעלו על  22הסכומים שיפקיד מההתחייבות האקטוארית הצבורה

רשאי להפקיד בקופה תשלומים, ובלבד שסך כל הסכומים  מעביד יהיה- ממנה. עמית 120%
  מההתחייבות האקטוארית הצבורה שלו. 125%שיהיו בקופה בכל עת נתונה לא יעלה על 

  

__________________ 

בתקנות מוגדרת "מחויבות אקטוארית צבורה" כך: "מחויבות אקטוארית המחושבת לפי תקופות    22
ים עד למועד חישוב המחויבות". כלומר, המחויבות האקטוארית עבודה מזכות של עובדים זכא

 מחושבת בגין שנות ותק שנצברו עד למועד החישוב, מבלי לקחת בחשבון ותק שייצבר בעתיד.
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של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  משיכת עודפים מהיעודות

על פי הסכמי הפנסיה, אם הסכומים ביעודה לפנסיה תקציבית של תאגיד נמל עולים על סכום 
ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית בתוספת הסכומים המקסימליים שנקבעו לעתודה 
האקטוארית ול"כרית הביטחון הנוספת", יפחית התאגיד את שיעור ההפקדות ליעודה לפנסיה 

דה החודשית הופחת עד לאפס ועדיין נותר סכום כסף עודף, אזי רשאי תקציבית. אם שיעור ההפק
התאגיד למשוך אותו. כן נכתב בהסכמי הפנסיה כי התאגידים יערכו אחת לשנה מאזן אקטוארי של 
התחייבויותיהם לפנסיה תקציבית באמצעות אקטואר מטעמם, וכי לפני שיאושר המאזן הוא יועבר 

רות. אם תתגלע מחלוקת בין האקטוארים, יכריע בה אקטואר לבחינתו של אקטואר מטעם ההסתד
  האוצר. 

הסתכם בסוף  של חברת נמל אשדודלעיל, עודף היעודה לפנסיה תקציבית  1כמפורט בלוח   .1
כפי שיפורט להלן, החברה ידעה על קיומו של עודף בסדר  מיליון ש"ח. 592-בכ 2012שנת 

הסתכם העודף ביעודה בכמה עשרות עד מאות . בשנים שלפני כן 2010גודל כזה כבר בשנת 
  ח. "מיליוני ש

 ˙¯·Á Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ‰„ÂÚÈ· ¯ÎÈ  Û„ÂÚ ÛÒÎ ÌÂÎÒ ÌÈÈ˜ ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ‰Ê˘ Û‡
 ‰˙ÙÂ˜Ï Û„ÂÚ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ‰¯·Á‰ ‰Î˘Ó ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,„Â„˘‡ ÏÓ 
 Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙ ÏÚ .˘„ÂÁ È„Ó ‰„ÂÚÈÏ ˙Â„˜Ù‰‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Û‡Â

 ˙ ˘Ï ‰¯·Á‰2012Î· ‰„ÂÚÈÏ ˙Â„˜Ù‰‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ÂÊ ‰ ˘· ,-18.6 ˘ ÔÂÈÏÈÓ" .Á  

העודף האמור נוצר ברובו עקב צמצום ההתחייבות האקטוארית של החברה, בשל כמה   
ערכה החברה מחקר שכר שבעקבותיו שונו ההנחות האקטואריות בעניין  2010-גורמים: ב

עור הפרישה המוקדמת של עובדים היה נמוך גידול השכר הצפוי; החברה מצאה כי בפועל, שי
לעומת התחזיות שהיו ערב הרפורמה בנמלים; החברה שינתה את שיעור הריבית שעל פיו 

תיקון  2010היוונה את התחייבויותיה האקטואריות. בעקבות שינויים אלה ערכה החברה בשנת 
  . 1.1.07למפרע של אופן הצגת ההתחייבות האקטוארית והיעודה החל מיום 

הכין עורך הדין החיצוני של חברת נמל אשדוד טיוטת חוות דעת לצורכי דיון,  2012בנובמבר   
ובה נדונה השאלה אם חברת הנמל רשאית להפסיק את ההפקדות ליעודה ואם היא רשאית 

צדדי, מבלי שקיבלה את הסכמת ההסתדרות. מחוות דעת זו עולה כי עד -לעשות זאת באופן חד
העבירה החברה להסתדרות את הדוחות האקטואריים שלה, וכי מפברואר לא  2011תום שנת 

. עוד נכתב 2011- ו 2010היא העבירה להסתדרות את הדוחות האקטואריים שלה לשנים  2012
בחוות הדעת כי עד למועד כתיבתה לא חלקה ההסתדרות על דרך חישוב ההתחייבות 

ו לה וכלל לא התייחסה אליהם. האקטוארית לפנסיה תקציבית בדוחות האקטואריים שהוגש
בחוות הדעת נכתב כי חברת הנמל רשאית לראות הסכמה שבשתיקה בחוסר התגובה של 
ההסתדרות על הדוח האקטוארי ועל נתוני היעודה העדכניים שהעבירה לה במשך למעלה 
מחצי שנה, מבלי לגרוע מחובת חברת הנמל למסור להסתדרות הודעה על הפסקת ההפקדות 

שלחה  2013בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בחברת נמל אשדוד נמצא כי ביוני ליעודה. 
, וכי 2012החברה להסתדרות מכתב ובו ציינה כי היא מצרפת את הדוח האקטוארי שלה לשנת 

בכוונתה להפסיק "בשלב זה" את ההפקדות השוטפות ליעודה לפנסיה תקציבית. אולם, 
, החברה לא הפסיקה עדיין את הפקדותיה 2013בר כאמור, נכון למועד סיום הביקורת בדצמ

  ליעודה.

ענתה ההסתדרות כי היא בוחנת את הנתונים וכי  2014בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי   
עדיין אין בידיה את כל המידע הנדרש כדי לבחון את החישובים האקטואריים ואת טענות 

קיבלה את מלוא הנתונים אין  המדינה וחברות הנמלים. ההסתדרות ציינה כי כל עוד לא
  ביכולתה להגיב וכי תבוא בדברים עם תאגידי הנמלים ועם הגורמים הרלוונטיים במדינה.
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הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

 ˙ ˘ È ÙÏ „ÂÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2010  ‰ÈÒ ÙÏ ‰„ÂÚÈ· Û„ÂÚ ‰È‰
 ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˙È‡˘¯ ‰¯·Á‰ ‰˙ÈÈ‰ Â È‚·˘ Û‡ .„Â„˘‡ ÏÓ  ˙¯·Á Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙

Ò ÙÏ ‰„ÂÚÈÏ ‰È˙Â„˜Ù‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ„Úˆ ÌÂ˘ ‰Ë˜  ‡Ï ‡È‰ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰È
 ˙ ˘ ¯Á‡Ï Ì‚ .‰ÈÒ Ù‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ2010 ‰·¯‰ ÏÂ„‚ ‰„ÂÚÈ· Û„ÂÚ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰˘Î ,

 ‰˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜  ‡ÏÂ ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ‰¯·Á‰ ‰Ï‰ ˙‰ ,¯˙ÂÈ
 ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‰„È· ‰˙ÈÈ‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ,‰„ÂÚÈÏ ˙Â„˜Ù‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï

Â Ó ¯·Ó·2012.‰¯·Á‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ˙Â¯˙È ˙‡ Â ÈË˜‰ ‰Ï‡ ˙Â„˜Ù‰ .  

 ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ÔÈ‚· ‰Ò Î‰ ÏÚ ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ‰¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÏÓ ‰ ˙¯·Á ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
 ÈÓÂÎÒ ‰·Â‚ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰Ï·‚Ó ‰Ú·˜  ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ .˙Â Ó‡ ‰ ˙Â Â·˘Á· Â„˜ÙÂ‰˘

ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ‰¯ÂËÙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰ Ì È‚·˘ ‰„˜Ù‰‰ ‰È‰˙ ÏÓ ‰ ˙¯·Á˘ ÔÎ˙ÈÈ ,
 È·‚Ï ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .¯˙È· Â„˜ÙÂ‰˘ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ÔÈ‚· Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ‰¯ÂËÙ
 ÏÚ ‰Ï·‚Ó ˙ÓÈÈ˜ ˙Â˘„Á ‰ÈÒ Ù ˙Â ¯˜·Â ˙Â˜È˙Â ‰ÈÒ Ù ˙Â ¯˜· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ
 ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ .‰ È„Ó‰ ˙ ˙Â ˘ ÒÓ‰ ˙·Ë‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÔÂˆ¯ ÍÂ˙Ó ,˙Â„˜Ù‰‰ ‰·Â‚

‰ ˙‡ Ô˜˙Ï È„Î ÏÂÚÙÏ .¯ˆÂ ˘ ˙ÂÂÈÚ  

תשובת  - (להלן  2014חברת נמל אשדוד הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ   
חברת נמל אשדוד) כי להבנתה, עודף היעודה על ההתחייבות האקטוארית שלה יחויב במס 
כאשר יימשכו העודפים מחשבון היעודה לפנסיה לחשבון החברה, וכי מצב זה משתקף 

  בדוחות הכספיים שלה.

Ó ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÁÂ„ ‰¯·Á‰ ÈÁÎÂ ‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
.ÚÂ„È Â  È‡˘ „ÚÂÓÏ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒÓ ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ ‰Ï˘ ÒÓ‰ ÌÂÏ˘˙  

מההתחייבות של  80%- יתרה מזו, העודף ביעודה של חברת נמל אשדוד הוא בשיעור של כ
, 24שנים 36יבית במשך , ושקול להפרשות חודשיות לפנסיה תקצ23החברה לפנסיה תקציבית

; מועד הפרישה הצפוי של העובד הצעיר ביותר בחברה הזכאי לפנסיה 2048כלומר עד לשנת 
  . 25לכל המאוחר 2033תקציבית הוא 

 ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ È‡ Ì‚ „Â„˘‡ ÏÓ  ˙¯·Á ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ 
‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ¯Â¯È·· ÌÈ‡¯Ó ÌÈ Â˙ ‰˘ Û‡ ,‰˙ÙÂ˜Ï ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÛÒÎ‰ ˙Â„˜Ù‰‰ ˙˜ÒÙ

 ‰Ï ¯˘Ù‡˙ ‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙ÎÈ˘Ó .¯ÎÈ  Û„ÂÚ ÌÂÎÒ ‰„ÂÚÈ· ¯‡˘ÈÈ
 ÍÎÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú .ÏÓ · ‰È˙ÂÚ˜˘‰Â ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï

 .Ë¯ÙÂ˙˘ÎÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÈÂÂ˘‰ ˙Î¯Ú‰ ÏÚ Ì‚ ‰ÚÙ˘‰  

ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰Â „Â„˘‡ ÏÓ  ˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 
 ‰˘ÚÈÈ ‰Ó ÚÈ¯Î‰Ï È„ÎÂ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÌÂÎÒ ¯Â¯È· Ï˘ ÍÈÏ‰˙ Ì„˜Ï È„Î ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ

 ˙ ˘Ó ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ,˙‡Ê .Ì‰·2005  ÌÈÏ‰ ÏÂ
 „ˆ‰ ÔÓ ˙Â ÂÚ¯È‚Â „Á‡ „ˆÓ ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈÙ„ÂÚ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡Ê ÏÎ .Ô‰Ó ÌÈÙ˜˙˘Ó‰

Ú‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ô‰ ‰˙Â‡  ‰¯ÈÓ˘ ÁÈË·‰Ï ÍÎ·Â ,¯Á‡‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ Ô‰Â ÌÈ„·Â
 .Â˙ÂÏÏÎ· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘Â ‰¯·Á‰  

__________________ 

  .31.12.12- , נכון ל10.6.13-על פי מכתב החברה להסתדרות מ   23
 .30.6.12-, נכון ל29.11.12- על פי חוות הדעת של עורך הדין של החברה מ   24

  על פי נתונים שהעבירה חברת נמל אשדוד למשרד מבקר המדינה.   25
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של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה כי היא תפנה להנהלות הנמלים בבקשה לדון   
  העודפים.  המוסמכים ולפעול למשיכת סכומי הכסף ןבנושא זה במוסדותיה

האקטוארית ול"כרית גם בחברת נמל חיפה קיים זה כמה שנים עודף מעבר לרמת העתודה   .2
מיליון  51- בכ 2012הביטחון הנוספת". על פי חישובי החברה, עודף זה הסתכם בסוף שנת 

מסך התחייבויות החברה לפנסיה תקציבית). עד סוף הרבעון הראשון  40%- ח (שהם יותר מ"ש
נהגה חברת נמל חיפה להציג בדוחותיה הכספיים את ההתחייבות לפנסיה  2013של שנת 
באופן שכלל גם את ההתחייבות בגין זכויות פנסיוניות האמורות להיצבר בעתיד.  תקציבית
כתבה החברה למשרד מבקר המדינה כי בחנה מחדש את יישום הוראות התקן  2014בינואר 

מוצגת בדוחות הכספיים של  2013, וכי בעקבות זאת מהרבעון השני בשנת IAS19החשבונאי 
צברה עד למועד הדוח, ללא המרכיב של ההתחייבות החברה רק ההתחייבות הפנסיונית שנ

  העתידית. שינוי זה בדוחות הכספיים צפוי להגדיל עוד את העודף ביעודה.

 ‡ÏÂ ‰„ÂÚÈÏ ˙Â„˜Ù‰‰ ˙‡ ‰ÙÈÁ ÏÓ  ˙¯·Á ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ 
 ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ‰„ÂÚÈÏ ‰¯·Á‰ ˙Â„˜Ù‰ .‰˙ÙÂ˜Ï Û„ÂÚ‰ ÛÒÎ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ‰Î˘Ó

˘· ÂÓÎ˙Ò‰ ˙ 2012 Î·-3.4 ˘ ÔÂÈÏÈÓ" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Á
 Ï˘ ˙Â„˜Ù‰‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰„ÂÚÈ· Û„ÂÚ‰ ‡˘Â  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÙÈÁ ÏÓ  ˙¯·Á

.‰¯·Á‰  

כי היא העבירה את התחשיב האקטוארי  2014החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה בינואר   
מצדם היא תפסיק את ההפקדות השוטפות, להסתדרות ולוועד העובדים, וכי בהיעדר הערות 

ובעתיד תבחן גם את משיכת העודף. בתשובתה כתבה החברה למשרד מבקר המדינה כי 
  .1.7.14-ההפקדות השוטפות עתידות להיפסק ב

ח ביעודות לתשלומים בגין "מיליון ש 38-עודף של כ 2012בחברת נמל אילת היה בסוף שנת   .3
ח ביעודה לפנסיה תקציבית (שהם "מיליון ש 22- עודף של כמעביד, מתוכו - סיום יחסי עובד

מסך התחייבויות החברה לפנסיה תקציבית). בדוחות הכספיים של החברה לשנים  40%- יותר מ
צוין כי מאחר שנכסי החברה המיועדים לכיסוי ההתחייבויות האקטואריות עולים  2012-2005

נדרשה החברה מיום הקמתה להפקיד  על העתודה האקטוארית ו"כרית הביטחון הנוספת", לא
  ביעודה את חלקה בהפרשות משכר העובד. 

להפריט את חברת נמל אילת. לקראת מכירת המניות של  26החליטה הממשלה 2009בשנת   
שתי  - אשר טיפלה בהפרטת החברה ובכל הליך מכירתה  - החברה הזמינה רשות החברות 

שני מעריכים שונים, על בסיס הדוחות  2012הערכות שווי. את הערכות השווי הכינו בספטמבר 
וי הון המניות של חברת נמל . אחד המעריכים העריך את שו2012הכספיים לסוף חודש יוני 

  שנה ובתוספת ערך האופציה להארכת תקופת הזיכיון  15- אילת בתמורה לקבלת זיכיון ל
ח. בשתי הערכות השווי לא "מיליון ש 171-15227- ב -, ומעריך נוסף ש"חמיליון  137-132- ב

הובאה בחשבון האפשרות שהחברה תמשוך באופן מידי לקופתה את סכום הכסף העודף 
מעביד. באחת מהערכות השווי אף נכתב -וי ביעודות לתשלומים בגין סיום יחסי עובדהמצ

במפורש כי הונחה הנחה שלפיה "עודף היעודה חייב להיות מוחזק בידי החברה עד פרישת 
שנה", ועל כן הוון סכום העודף למועד  20אחרון בעלי תכנית הפנסיה התקציבית, בעוד 

__________________ 

"הנפקת חלק ממניות חברות הנמל בבורסה והפרטת חברת נמל אילת"  32-של הממשלה ה 196החלטה    26
"הפרטת חברת נמל  32-של ועדת השרים לענייני הפרטה, הממשלה ה 7); וכן החלטה מח/12.05.09(

  ).6.12.10אילת בע"מ" (
על פי ההערכה המעודכנת של המעריך ביום שנקבע להגשת הצעות המחיר בהליך מכירת מניות    27

  החברה.
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  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

מיליון ש"ח. בהליך המכירה נקבע מחיר סף של  7-4ום של רכת השווי, והובא בחשבון סכעה
  , הוגשה רק הצעה אחת. 11.9.12מיליון ש"ח. במועד הגשת הצעות המחיר,  100

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין חברת נמל אילת לבין ההסתדרות, ולפיו כל  23.1.13- ב  
, ובכלל זה ההסכמים ההסכמים הקיימים ימשיכו לחול גם על בעל המניות החדש בחברת הנמל

והנהגים והנהלים שחלו נכון למועד ההפרטה. נוסף על כך, בהסכם  2005שנחתמו בשנת 
מיליון  9.5הקיבוצי המיוחד הסכימו הצדדים לכך שחברת הנמל תמשוך לקופתה סכום של 

ח מחשבון הנאמנות המיועד לתשלום לעובדים בגין פדיון ימי מחלה וימי חופשה, וכן סכום "ש
ח מחשבון הנאמנות המיועד לפנסיה תקציבית. בהסכם הקיבוצי נכתב כי "מיליון ש 10.5של 

  הוא ייכנס לתוקפו במועד העברת מניות המדינה בחברה לרוכש.

נחתם הסכם המכירה בין ממשלת ישראל לבין הרוכש. הממשלה הסמיכה את  31.1.13- ב  
העניקה לה אופציה להאריך  שנה, וכן 15החברה להיות חברת נמל ולתת שירותי נמל במשך 

ח במזומן וכן "מיליון ש 105את תקופת ההסמכה בעשר שנים נוספות. בתמורה שילם הרוכש 
ח, אם הכנסות החברה יעלו על "מיליון ש 15התחייב לשלם בעתיד תשלום נוסף בסכום של עד 

ישלם רמה מסוימת שנקבעה. עוד נקבע כי תמורת מימוש האופציה להארכת תקופת ההסמכה 
ח נוספים (בערך נומינלי). בהסכם המכירה התחייב הרוכש, בין היתר, "מיליון ש 105הרוכש 

לקיים את כל ההסכמים הקיבוציים, הסדרי העבודה, נוהלי החברה והנהגים המחייבים שהיו 
  קיימים בין החברה לבין עובדיה.

 2012כי ביולי  2014רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה בתשובותיה ממרץ ומאפריל   
קיימה פגישות עם המתמודדים בהליך המכירה; בפגישות נדונה סוגיית העודף ביעודות, 
והרשות ציינה כי במשא ומתן שהיא מנהלת עם העובדים בכוונתה לנסות לגבש הסכם אשר 
יכלול משיכה של סכום הכסף העודף מהיעודות. כן כתבה הרשות שציינה לפני המתמודדים כי 

וסכם עם העובדים על משיכת העודפים מהיעודות, אזי לאחר פרישת אחרון העובדים אם לא י
שחל עליו הסדר של פנסיה תקציבית יימשך הסכום העודף לקופת החברה, ומכאן שהובהר כי 
אפשר יהיה למשוך סכום זה במוקדם או במאוחר. הרשות כתבה בתשובותיה כי מכך אפשר 

כלו לשקף זאת בהערכת השווי לצורך הצעת המחיר להסיק כי הרוכשים הפוטנציאליים י
) טרם התגבשו ההסכמות 11.9.12שהגישו. כן הוסיפה הרשות כי במועד הגשת הצעות המחיר (

  עם העובדים.

 ˙Â¯˘Ù‡Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÏÎ ÈÎ ‰È˙Â·Â˘˙· ‰ ÚË ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ,¯ÂÓ‡Î
 „¯˘Ó .‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ï „ÈÓ Í˘ÓÈÈ ˙Â„ÂÚÈ· Û„ÂÚ‰ ÛÒÎ‰ ÌÂÎÒ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

 ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï .ÂÊ ‰ ÚË ÌÈ·‚Ó Ì È‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â˘¯‰Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÎ
 ÔÓ ,‰¯·Á‰ ¯ÈÁÓÏ ÒÁÈ· „·Î  ‡Â‰ ˙Â„ÂÚÈ‰Ó Í˘Ó ˘ ÛÒÎ‰ ÌÂÎÒ˘ ÔÂÂÈÎÂ ‡˘Â ‰
 Ï‰ ˙Ó˘ ÍÎ ÏÚ ·˙Î·Â ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÏÎ ˙‡ Ú„ÈÈ˙ ˙Â˘¯‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰

ÂÚ ˙ÎÈ˘Ó È·‚Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò .˙Â„ÂÚÈ‰Ó ÌÈÙ„
 ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ „ÂÁÈÈ·Â ,ÂÏÂÎ ÍÈÏ‰˙‰ „ÚÂ˙È ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÒÎ  ˙¯ÈÎÓ ˙Ú·˘
 ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙· Ú·˜  ,Ï˘ÓÏ ,ÍÎ .È˙ËÈ˘Â ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ,ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰

‚" ˘˙‰ -1993  ÈÎ Â Î˙ ˙‡ Û˜˘Ï ˘È Ê¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È  ˙Ú·
.ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·  
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  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

¯Á‡Ï  ˘ÎÂ¯‰ ÌÚ ‰¯ÈÎÓ‰ ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á È ÙÏ ÚÂ·˘ÎÂ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ
 Ï˘ Ì˙ÎÈ˘Ó „ÁÂÈÓ‰ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ‰¯˘Â‡20 ˘ ÔÂÈÏÈÓ" ˙ÙÂ˜Ï ˙Â„ÂÚÈ‰Ó Á

 ˙ÙÂ˜ ‰Ï„‚Â‰ ‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÓ ˙Ú· ,‰˘ÚÓÏ .˘ÎÂ¯Ï ‰¯·Á‰ ¯ÎÓÈ˙˘ ¯Á‡Ï ‰¯·Á‰
 Ï˘ ÌÂÎÒ· È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ‰Ï˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰20 · ‡·Â‰ ‰Ê ÌÂÎÒ ;Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ˜¯ ÔÂ·˘Á

 ÌÈ˘ÎÂ¯‰ ,‰¯Â‡ÎÏ .ÈÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯Ú‰Ó ˙Á‡· ˜¯Â (È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÍÎÏ È‡Â) ÔÂÂ‰Ó ÔÙÂ‡·
 ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÔÂ‰ ÈÂÂ˘ ,‰¯Â‡ÎÏ ;ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ ‡Ï ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰

Î· ÍÎ ÔÈ‚· ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ -20-13 ˘ ÔÂÈÏÈÓ".Í¯ÚÂ‰˘ ÈÂÂ˘‰Ó Á  

כי הערכות השווי הוכנו  2014בקר המדינה ביוני רשות החברות כתבה בתשובתה למשרד מ  
, ולכן אינן כוללות אומדנים הנוגעים לשינויים 2012למועד הגשת הצעות המחיר בספטמבר 

שנעשו בחברה מאז ועד סיום המכירה. עוד ציינה רשות החברות כי לאחר מועד הגשת הצעות 
חרי שנחתם בין חברת נמל המחיר נעשו כמה שינויים שהיו קשורים זה בזה, בהם הסכם מס

אילת לחברה אחרת; הסכמים קיבוציים שהיטיבו עם העובדים; שינוי המבנה הארגוני בחברה 
והגדלת תמורת ₪; מיליון  15שהוסכם בין החברה ובין ארגון העובדים ועלותו המוערכת היא 

לוי סף תְ מיליון ש"ח ביום הרכישה ובסכום נו 5-ב -באמצעות משא ומתן עם הרוכש  -המכירה 
  ביצועים. 

 ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰˙ Ó˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÂÏÎÓ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „ÚÂÓ ¯Á‡Ï Â˘Ú ˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ˘ÎÂ¯ È„È ÏÚ ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ‡Ï ‰˙·Â˘˙·
 ‰Î¯Ú ‡È‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰

¯·Á‰ ÈÂÂ˘ Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓ ·È˘Á˙ ÈÙÒÎÓ ˙È„ÈÓ‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·Ó ¯˘‡ ‰
.‰˙·Â˘˙· ˙Â˘¯‰ ‰˙ Ó˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ô„ÓÂ‡‰ ˙‡Â ˙Â„ÂÚÈ‰  

החליט הדירקטוריון לצמצם  17.6.12- זאת ועוד, בדיון של דירקטוריון נמל אילת שהתקיים ב  
. בד בבד החליט 28בדמיליון ש"ח בל 15.6את היקף הדיבידנד שיחולק למדינה ולהעמידו על 

הדירקטוריון שכל סכום שיוסכם עליו בעתיד בין ההסתדרות לרשות החברות ושיועבר מעודפי 
חשבונות הנאמנות לקופת החברה, יחולק למדינה כדיבידנד, "בכפוף להוצאה לפועל של 

  הפרטת החברה ובכפוף לאשרור דירקטוריון החברה על גובה הסכום...". 

·-20.1.13 ˜¯È„ ËÈÏÁ‰˙ÏÈ‡ ÏÓ  ÔÂÈ¯ÂË29  ÏÓ  ˙¯·Á ÔÈ· ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï
 ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ˙ÎÈ˘Ó ¯·„· ÌÎÒ‰‰ ÈÙÈÚÒ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â¯„˙Ò‰‰ ÔÈ·Ï ˙ÏÈ‡
 ¯·„· ˙Ó„Â˜‰ Â˙ËÏÁ‰Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÏ· ˙‡ÊÂ ,‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ï ˙Â„ÂÚÈ‰Ó ÌÈÙ„ÂÚ‰
 Â„ÚÂÈ˘ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ô‡ÎÓ .‰ È„ÓÏ „ „È·È„Î ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ˙˜ÂÏÁ

ÏÈÁ˙ÎÏÓ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ï Â¯·ÚÂ‰ „ „È·È„Î ‰ È„ÓÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰
.ÈË¯Ù‰ ˘ÎÂ¯‰ È„ÈÏ  

כי ההחלטה על חלוקת דיבידנד מתקבלת  2014רשות החברות כתבה בתשובתה מיוני   
בדירקטוריון החברה הממשלתית בהתייעצות עם רשות החברות, לפי שיקולים מקצועיים 

ה הרשות כי בעת מכירת חברה קיימת תמיד האפשרות לחלק המושפעים מכמה גורמים. כן כתב

__________________ 

  .15.9.11מיליון ש"ח שאושר בהחלטה קודמת של הדירקטוריון מיום  39-במקום סך של כ   28
ן על פי טיוטת פרוטוקול של הדיון. הפרוטוקול לא אושר על ידי הדירקטוריון מכיוון שהדירקטוריו   29

  פוזר בעקבות ההפרטה. 
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את הדיבידנד למדינה או להעדיף לקבל את הסכום מהרוכש, וכי ההחלטה מתקבלת במסגרת 
  הליך ההפרטה משיקולים מקצועיים שונים.

 Í˘Ó ˘ ÛÒÎ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ‰Î˘Ó ‡Ï ‰ È„Ó‰ Ô „ ‰¯˜Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï ‡Â‰Â „ „È·È„Î ˙Â„ÂÚÈ‰Ó ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰ È„Ó‰˘ ÍÎ ,‰¯·Á‰ ¯ÈÁÓ· ¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‚ ‡

 ˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ .Í¯„ ÌÂ˘· Â˙Â‡
 È ÂÈ· ËÈÏÁ‰ ‡Â‰ ‰ÈÏÚ˘ „ „È·È„‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ËÈÏÁ‰ ˙ÏÈ‡ ÏÓ 2012.  

  

  השלמת גירעונות אקטואריים

אקטואריים שעשויים להיווצר ביעודות לפנסיה בהסכמי הפנסיה נקבעו מנגנונים לכיסוי גירעונות 
מסך  5%תקציבית: בשנה שבה הסכום בעתודה האקטוארית של תאגיד נמל יהיה נמוך משיעור של 

ההתחייבויות של התאגיד לפנסיה תקציבית, יעביר התאגיד לעתודה כסף מ"כרית הביטחון 
ציבית יוותרו נמוכים מסכום . אם סכומי היעודה לפנסיה תק30הנוספת", אם יהיו בה סכומי כסף

ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית גם אחרי השימוש ב"כרית הביטחון הנוספת", יהיה על 
תאגיד הנמל להעביר סכומים לכיסוי הגירעון מהעתודה האקטוארית. ככל שלא יהיו קיימים די 

ה עד לכיסוי הגירעון; סכומים לכיסוי הגירעון במלואו, על התאגיד להעביר ממקורותיו כסף ליעוד
  כל זאת בשנה שבה פורסם המאזן האקטוארי.

מקור הגירעון האקטוארי עשוי להיות שינוי בהנחות ובנתונים העומדים בבסיס המודל האקטוארי, 
הפסדים בהשקעות של הנכסים שביעודות ועוד. התנודתיות בסכום הגירעון האקטוארי עלולה 

להיווצר באופן פתאומי, עקב שינויים אקראיים בפרמטרים  להיות רבה וגירעונות גבוהים עלולים
העומדים בבסיס המודל האקטוארי, למשל בשיעורי הריבית המשמשים להיוון ההתחייבות. משום 
כך, תאגידי הנמלים עלולים להידרש באופן בלתי צפוי להפקיד מקופתם סכומי כסף גבוהים 

לא הוגדרו מנגנונים לכיסוי הדרגתי של ליעודות לפנסיה תקציבית. מאחר שבהסכמי הפנסיה 
גירעונות, יהיה על תאגידי הנמלים לממן את כיסוי הגירעונות בפרק זמן קצר של פחות משנה. לדעת 
משרד מבקר המדינה, מנגנון הדרגתי נדרש כדי שלא לפגוע בפעילות העסקית של התאגיד, בתכניות 

ד לגבי חנ"י, המנהלת את היעודה הגדולה ההשקעות שלו ובאיתנותו הפיננסית. הדבר אמור במיוח
ביותר. כמו כן, חנ"י היא שנושאת בסיכון הטמון בגידול במחויבות האקטוארית מן הרגע שבו עובד 

אף נכתב  2012יוצא לגמלאות, הן מחנ"י והן מחברות הנמלים. בדוחות הכספיים של החברה לשנת 
נ"י חשיבות גבוהה, מכיוון שעל פי חוק כי הדבר יוצר עבורה חשיפה. לאיתנותה הפיננסית של ח

  הספנות והנמלים חנ"י היא שאמורה לממן מכספיה את פיתוחם של נמלי הים במדינה. 

במנגנונים שהוגדרו בהסכמי הפנסיה לכיסוי גירעונות אקטואריים אין הבחנה בין גירעונות בשל 
צבה לעובדים פעילים אינם עובדים פעילים לבין גירעונות בשל מקבלי קצבה. מכיוון שתשלומי הק

מידיים ואמורים להתחיל רק כעבור שנים, עם צאת העובד לגמלאות (או עם מותו), אפשר לפרוס 
את כיסוי הגירעונות על פרק זמן ארוך יותר לעומת גירעונות שנוצרים בשל מקבלי קצבה. חנ"י היא 

בור עובדי החברה והן היחידה מבין תאגידי הנמלים שהיעודה שלה משמשת לצבירת נכסים הן ע
אפשר לדעת איזה חלק מהגירעון נוצר בשל עובדים ואיזה - עבור מקבלי קצבה. כמו כן, לרוב אי

  חלק בשל מקבלי קצבה.

__________________ 

על פי ההסכם, חנ"י יכולה להשלים גירעונות אקטואריים גם מ"כרית הביטחון" שהועברה לה, בסכום    30
 מיליון ש"ח. 140של 
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של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

 ÌÈ˘¯„  ÌÈ„È‚‡˙‰ È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚ ¯ˆÂ  Ì‡ :ÔÂÊÈ‡ ¯ÒÂÁ ÌÈÈ˜ ÏÚÂÙ· ¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ·
 ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÂÎÒ ˙ÎÈ˘Ó ÌÏÂ‡ ,‰ ˘ ÍÂ˙· ¯ÒÁ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙Â„ÂÚÈ· ÌÈ¯·ËˆÓ‰

.ÌÈ ˘ ˙Î˘Ó   

על פי תקנות קופת גמל מרכזית לקצבה ועל פי חוזר אגף שוק ההון, לאחר הקמת קופות הגמל 
חשבון  -ינוהלו חשבונות נפרדים לסכומי הכסף המיועדים לתשלום פנסיה לעובדים פעילים (להלן 

חשבון מקבלי  -ן עובדים) ולסכומי הכסף המיועדים לתשלום פנסיה למקבלי קצבאות (להל
קצבאות). לכל חשבון הוגדרו מנגנונים הדרגתיים שונים לכיסוי גירעונות אקטואריים, כדי 
שהמעביד יכסה את הגירעון בקצב מהיר יותר בחשבון מקבלי קצבאות לעומת חשבון עובדים. נוסף 

סוים על כך נקבעו כללים להשלמת הסכומים החסרים בקצב מהיר יותר, אם הגירעון עבר סף מ
  .2שנקבע. תמצית ההוראות מובאת בלוח 

  2לוח 

  תמצית ההוראות לכיסוי גירעונות עבור עובדים פעילים ועבור גמלאים

  ÌÈ„·ÂÚ ÔÂ·˘Á· ÔÂÚ¯È‚ ÈÂÒÈÎ  
 ÈÂÒÈÎ ÔÂÚ¯È‚ ÔÂ·˘Á·  

˙Â‡·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó  

סך הנכסים בחשבון 
נמוך מסך המחויבות 

האקטוארית הצבורה, 
  אך גבוה מהסף שנקבע

מהסכום החסר או  10%הפקדת 
מהמחויבות האקטוארית  0.5%

מהם) בשנה  הצבורה (הגבוה
  העוקבת לשנה שבה היה גירעון.

 2%מהסכום החסר או  50%הפקדת 
מהמחויבות האקטוארית הצבורה 

מהם) בשנה העוקבת לשנה  (הגבוה
  שבה היה גירעון.

סך הנכסים בחשבון 
  נמוך מהסף שנקבע

 80%-אם סך הנכסים בחשבון נמוך מ
מסך המחויבות האקטוארית 

הצבורה, יש להפקיד סכומים עד 
 30מהמחויבות עד  80%לשיעור של 

ביוני בשנה שלאחר מועד המאזן 
  האקטוארי.

  אם סך הנכסים בחשבון נמוך 
מסך המחויבות האקטוארית  85%- מ

הצבורה, יש להפקיד סכומים עד 
 30מהמחויבות עד  85%לשיעור של 

מאזן ביוני בשנה שלאחר מועד ה
  האקטוארי.

  

  רשת ביטחון 

נקבע כי חנ"י תספק לחברות הנמלים  2005- בהסכמים שנחתמו בין חנ"י לבין חברות הנמלים ב
"רשת ביטחון" להשלמת גירעונות אקטואריים: "בשנה שבה נוצר גירעון אקטוארי בשל 
ההתחייבויות האקטואריות של חברת הנמל בשל עובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל ולאחר 

ים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה שנקטה החברה בכל הצעד
להשלים את הגירעון האמור, תעביר חברת הנכסים לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה 
בה פורסם המאזן סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור". כן נקבע בהסכמים: "העבירה חברת 

חברת הנמל תשיב חברת הנמל לחברת הנכסים את הסכום הנכסים סכום כאמור ... בגין עובדי 
האמור". בהסכמים אף נקבע כי אם התגלעה מחלוקת בין חברת נמל לבין חנ"י בדבר מצבה הפיננסי 
של חברת הנמל, על חנ"י להעביר את סכומי הכסף החסרים לקופת החברה אך לא יהא בכך כדי 

קופות, הפרשנות המקובלת של ההסכם היא גם טרם הקמת הלגרוע מטענותיה כלפי חברת הנמל. 
במקרים  שחנ"י אחראית להשלמת גירעונות ביעודות לפנסיה תקציבית של חברות הנמלים

  המוזכרים.
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הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

1.  È" Á Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ‰˙Â ˙È‡· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘ ÛÒÂ  ÔÂÎÈÒ Ì¯Â‚ ‡È‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘¯
ÈÏÚ ‰ËÈÏ˘ ÏÎ ÔÈ‡ È" ÁÏ˘ Ì¯Â‚ Â‰Ê .‰Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÈ Î˙·Â ÛÒÂ  ÔÎ˘ ,Â

 ˙Â¯·Á Ï˘ ÈÒ  ÈÙ‰ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÎÈ‡Ó Ì‚ ÚÙ˘ÂÓ ‡Â‰ ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ÔÂÎÈÒ‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÎÏ
 ˙Â‡Ó Û‡Â ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ ‰˙ÙÂ˜Ó ‡ÈˆÂ‰Ï È" Á ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÏÂÏÚÂ ,ÌÈÏÓ ‰

 È ÂÈÏÈÓ˘Á" ˙ ˘Ï ‰¯·Á‰ È ÈÈ Ú ·ˆÓ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÁÂ„· .2012  ˙˘¯ ‰¯ÎÊÂ‰
˘‡ ÔÂÎÈÒ Ì¯Â‚Î ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÁËÈ·‰ Ì‚ .‰ÏÂ„‚ ‡È‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰ ¯

Ï È" Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· -2012  Ì‡ ÌÈ ÂÎÈÒÏ Û˘ÁÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰¯·Á‰ ÈÎ ·˙Î 
 ÌÈ ˘Ó ˙ÂÁÂ„· Ì‚ Â¯ÊÁ ‰Ï‡ ˙Â¯Ú‰ .˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÌÈÏÓ ‰ ˙Â¯·Á

.˙ÂÓ„Â˜  

  ון הבעיה. חנ"י ציינה בתשובתה כי היא סבורה שעל הרגולטורים לקבוע מנגנונים לפתר

2.  Ï˘ ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·ˆÓ· ÌÈÏ˘‰Ï ˙·ÈÂÁÓ È" Á˘ Û‡
 ‰È‰˙ ‡Ï ,ÌÈÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÏ Ô˙È˙˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓ˜ÂÈ ‰Ï‡˘ÎÏ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â¯·Á
 ÌÈÒÎ  Ï˘ Ì˙Ú˜˘‰ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÒÎ  Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï

 ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ,ÍÎ˘Ó .‰Ï‡ È" Á ıÏ‡È˙ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÒÎ  Ï˘ Ï˘ÂÎ ÏÂ‰È  Ï˘· Â·˘
.‰˙ÙÂ˜Ó ÛÒÎ ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ¯È·Ú‰Ï  

  

  

  חישוב הקצבה

הסכמי הפנסיה מגדירים את אופן חישוב המשכורת הקובעת לחישוב תשלום הקצבה הראשון של 
עובד שחל עליו הסדר של פנסיה תקציבית. בנספחים להסכמים מפורטים תשלומים שיובאו בחשבון 

רכיבי שכר פנסיוניים). כן נאמר בהסכמים כי נוסף על תשלומים אלה יוכר  - לצורך חישוב זה (להלן 
, 31"כל תשלום אחר שהושמט מהרשימה האמורה ושהוכר על ידי רשות הנמלים עד למועד הקובע

וכן תוספת קיימת או חדשה שתוכר החל ממועד חתימת הסכם זה על ידי חברת הנמל ותקבל את 
  ורמים הרלוונטיים במידת הצורך".אישור הג

 È·ÈÎ¯· ‰¯Î‰Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÚÈ·˙Ï Á˙Ù ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÎÒ‰ Â¯È˙Â‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ‰‡¯ 
.¯ÂÓ‡Î ˙ÂÚÈ·˙ Â˘‚ÂÈ˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ ÏÏÂ‚‰ ˙‡ ÂÓ˙Ò ‡Ï ˙ÂÁÙÏ Â‡ ,ÌÈÙÒÂ  ‰ÈÒ Ù  

י שיעור עליית על פי הסכמי הפנסיה, קצבתו של גמלאי הזכאי לפנסיה תקציבית תתעדכן מדי חודש לפ
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אולם בחודש שבו תחול ירידה 

הקצבה לא תופחת. לשם השוואה, על פי חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב],  - במדד 
, המשכורת הקובעת שעל פיה תחושב קצבת הפרישה שתשולם לגמלאי שירות המדינה 1970- התש"ל

עדכן אחת לשנה בהתאמה מלאה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. לפי בדיקה שערך משרד תת
למשל הגדיל חישוב זה את הקצבה של הגמלאים שחנ"י משלמת להם  2013מבקר המדינה, בשנת 

  בחודש לעומת החישוב הנהוג במדינה. 0.15%פנסיה תקציבית בשיעור ממוצע של 

  

__________________ 

 יום התחילה.   31
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של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות  הסדרי פנסיה - פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל   שם הדוח:
  הנמלים

  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2014-התשע"ה  שנת הפרסום:

  סיכום 

· ÌÈÏ‰ Ó ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÌÂÎÒ ¯·ËˆÓ -5.5  ‰ÈÒ ÙÏ ˙Â„ÂÚÈ· Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ
 Í˘Ó‰·Â ,‰˜Â¯ÈÙ ˙Ú· ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ ÈÙÒÎÓ ÍÎ Í¯ÂˆÏ ‰ ÙÂ‰ ‰Ê ÌÂÎÒ .˙È·Èˆ˜˙-  ÈÙÒÎÓ

 Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ï˜˘Ó È„·Î ÌÈ‡ˆÓÓ ‰Ê ÁÂ„· ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙
 ‰ÏÚÓÏ ÂÙÏÁ˘ Û‡ :ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙ È„·ÂÚ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ ÙÏ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ Ú˘˙Ó

 ‰¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ ‰·ˆ˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜ ÔÈÈ„Ú ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ,ÌÈÏÓ · ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‚‰ ‰
 ;˙Â„ÂÚÈ· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÒ Î‰ ÔÈ‚· ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ¯ÂËÙ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÔÈÈ„Ú
 ÏÓ  ˙¯·Á·Â „Â„˘‡ ÏÓ  ˙¯·Á· ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ˙Â„ÂÚÈ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÈÈ˜˘ Û‡

 ˙Â¯·Á‰ ,‰ÙÈÁ .˙Â„ÂÚÈÏ ˙ÂÈ˘„ÂÁ‰ ˙Â„˜Ù‰‰ ˙‡ Â˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Û‡Â ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙‡ ÂÎ˘Ó ‡Ï  

 ÛÒÎ ÌÂÎÒ Í˘Ó  ˙ÏÈ‡ ÏÓ  ˙¯·Á Ï˘ ‰˙¯ÈÎÓ ÍÈÏ‰· ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï
 ˙‡ ÂÎÈ¯Ú‰˘ ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰˘ ÈÏ·Ó ,‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ˙ÙÂ˜ ˙‡ ÏÈ„‚‰˘ ¯·„ ,˙Â„ÂÚÈ‰Ó

‡ ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ ‰Ï˘ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ÌÈ˘ÎÂ¯‰Â ‰¯·Á‰ ÈÂÂ˘ ÌÂÎÒ ÍÂ˘ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙
.È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ‰ÊÎ  

 ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ Â ‚ Ó·˙¯‚ÒÓ·  ,È" Á ÏÚ ÔÂÎÈÒÂ ‰ÒÓÚÓ ˙ÏË‰ ÌÂ˘Ó ˘È ÌÈÏÓ · ‰Ó¯ÂÙ¯‰
 È" Á Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ‰˙Â ˙È‡Ï .„È˙Ú· ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ‰˙Â ˙È‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡Â

ÌÁÂ˙ÈÙ ˙‡ Ô Î˙Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ‡È‰ ÌÈÏÓ ‰Â ˙Â ÙÒ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰‰Â·‚ ˙Â·È˘Á  Ï˘
.‰ÈÙÒÎÓ Ì˙Ó˜‰ ˙‡ ÔÓÓÏÂ ‰ È„Ó· ÌÈ‰ ÈÏÓ   

 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰·ˆ˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó ÏÓ‚ ˙ÂÙÂ˜ ˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙ ÏÚ
 Ì‰ÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ -  ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Û‚‡Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ -  ‚Â‡„Ï

ÙÒÎ ÏÚ Ô‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÊ‡ÏÂ ‡˘Â · ˙ÂÓÎÒ‰ÏÂ ÌÈ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ‰ÈÒ Ù‰ È
 ÏÚÂ ÌÈÏÓ ‰ È„È‚‡˙ Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ˙Â ˙È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÔÈ·Ï ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ï˘Â ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘

.˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎ· Ì˙ËÈÏ˘  

 ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰ ·Â˘ÈÁ ÔÙÂ‡Ï ‰˙Ú„ ˙˙Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
 .˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ˙Â„ÂÚÈ· Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈÙ„ÂÚÏ ÔÎÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰  
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