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   כללי  .1

  .מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע :שם התאגיד

  51-075577-0 :החברה' מס

  67775 תל אביב  מיקוד 55המסגר  :כתובת

  03-6241399  :' פקס           03-6241060 :טלפון

   דוחות כספיים ואקטואריים  .2

, בצרוף חוות דעת רואה החשבון, 31.12.12ת הכספיים המבוקרים לתקופה שנסתיימה ביום הדוחו
  .ח התקופתי"מהווים חלק בלתי נפרד מהדו

ח "מהווים חלק בלתי נפרד מהדו, 31.12.12הדוחות האקטואריים לתקופה שנסתיימה ביום 
  .התקופתי

  ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד"דו  .3

  .31.12.12טוריון לתקופה שנסתיימה ביום ח הדירק"ב דו"מצ

  רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהול התאגיד  .4

  ).1/389: אישור' מס(מ "לאות של עורכי דין בישראל בעקרן גמ

  לתאריך המאזן, רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות  .5

  .אין

  ח"פת הדובתקו, שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות  .6

  .אין

  הכנסות התאגיד מניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בתקופה שנסתיימה בתאריך המאזן  .7

עלויות הניהול המועמסות על העמיתים הינן הוצאות , קרי, הקרן פועלת על פי הוצאותיה בפועל
  .הקרן בפועל

  הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן  .8

  .אין

, רווחיות התאגיד, רשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או עשויים להשפיע מהותית על התאגיד  .9
  רכושו או התחייבויותיו

   .אין

  המונפק והנפרע והתמורה שנתקבלה, שינויים בהון המניות הרשום  .10

  .אין
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  ח"האפשר לתאריך הדו

  .אין

  הדירקטורים של התאגיד  .13
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  האקטואר של קרן הפנסיה  .15

  .הדירקטוריוןדוח  ל8 פרק ראה

  המלצות והחלטות הדירקטוריון  .16

  .אין

  :ביטוח וחיסכון בשנת הדוח, שינוי תקנון קרן הפנסיה שאושר על ידי הממונה על שוק ההון  .17

   .ןדוח דירקטוריו ל1פרק ראה 

  תנאי שכר  .18

  .ח"אלפי ש 486-הסתכמה ב ל"עלות שכר המנכ
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  ל קרן הפנסיהתיאור תמציתי ש  .1

  מבנה ארגוני  .א

  .1.1.1979: מ החלה לפעול בתאריך"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע

  . 1961-א"תשכ, בחוק לשכת עורכי הדין) 5 (3הבסיס החוקי להקמת הקרן הינו סעיף 

קרן גמולים "זכויותיה והתחייבויותיה של , נכסיה, הקרן קיבלה לידיה את עסקיה
אשר החלה , אגודה עותומנית, "רי לשכת עורכי הדין בישראלוביטוח הדדי של חב

  . 31/12/1978:  ופעלה עד לתאריך01/01/1964: את פעילותה בתאריך

 גרמה לסגירת הקרן להצטרפות 29/3/95: מיום, 5156' החלטת הממשלה מס
    . עמיתים חדשים

  . כקרן סגורה, כאמור לעיל, הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה

  'ב בוטל פרק שביעי, 1999ס "התש) 26' תיקון מס( עורכי הדין בחוק לשכת

בחובת החברות של חברי , בין היתר, אשר דן, בחוק) ' יד89 -'  ט89: סעיפים(
  .הלשכה בקרן

י רואה חשבון "שרותי הנהלת חשבונות ורישומים חשבונאיים ע הקרן מקבלת
רות מבנק פועלים ובנק  שירותי תפעול ישי, נתונים שמוזרמים מהקרןעל פיחיצוני 

שרותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן כאמור ולאומי בחשבונות הקרן אצלם 
  . ממנהלי השקעות חיצוניים

  תחומי פעילות  .ב

הקרן עוסקת בביטוח פנסיוני לעמיתים עצמאיים ומבטחת את מגזר עורכי הדין 
לים לא מתקב, 1995 במרץ 29-החל מ' כאמור בסעיף א. בלבד בפנסית זיקנה

  .חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה

  )₪באלפי (הכנסות בתקופת הדוח ההרכב   .ג
  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  2201  2011  
      

  468  521  מזומנים ושווי מזומנים
      

      :מהשקעות
  5,224  7,408  ניירות ערך בלתי סחירים

  1,350  17,738  ניירות ערך סחירים
  )101(  131  פקדונות

      
  25,277  6,473  
      

  3,387  3,363  דמי ניהול
      

  4,451  4,891  סיוע ממשלתי ישיר
  

  14,779  34,052  סך הכל הכנסות
      

  התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה  .ד

  .אין לקרן ביטוח משנה

  מבנה ניהול ההשקעות  .ה

ועדת . רן השקעות הקהקרן מתווה את המדיניות הכללית של דירקטוריון
אופן , ההשקעות במסגרת המדיניות הכללית מתווה את המדיניות המפורטת

נהלי עבודה , עיתוי ההשקעה, סדרי גודל, הרכב אפיקי השקעה, ביצוע ההשקעות
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 העבירה הקרן את תיק הנכסים של הקרן לניהול שני 2011באוגוסט . ופיקוח
מידי שבועיים מקבלת .  השקעותאי ואקסלנס.בי.אי. מנהלי השקעות חיצוניים

שינוי . דיווחים בנוגע לפעילות בתיק המנוהל על ידי מנהלי התיקים, הועדה
מאושר על ידה ומדווח לנציגי מנהלי , במדיניות ההשקעה נדון בועדת ההשקעה

  . התיקים החיצוניים

 הקרן. 31.12.12-  נכון ל שנים5 עד 4-כ - בינונימ " הינן בעלות מחהקרן השקעות
.₪מיליוני  447-של כבעלת היקף נכסים 

 ,אגרות חוב ממשלתיות: משקיעה את יתרות המזומנים בנכסים סולידיים הקרן
 100א "ת מניות ,פיקדונות לטווח ארוך ,חוב קונצרניות בדרוג גבוה אגרות

 32% -מהווה כ ,2012נכון לסוף שנת ,  המיועדותח" האג היקף.ל"ותעודות סל בחו
ח " משקיעה באגהקרן.  הינם צמודי מדדהקרןבית נכסיה של מר .מסך הנכסים

   .ומעלה Aקונצרניות מדורגות בקבוצת דרוג 
  

ח והשפעתן על מדיניות ההשקעות "תיאור ההתפתחויות הפיננסיות בשנת הדו
  של הקרן

   שוק ההון הישראלי

מחצית השנה . שוק ההון המקומי הושפע השנה מוקטורים גלובליים ומקומיים
ה התאפיינה בתשואות חסר של השוק המקומי מול העולם בעקבות  הראשונ

האטה בקצב הצמיחה והשפעות של המחאה , עלייה בסיכונים הגיאופוליטיים
מחצית השנייה של השנה התאפיינה , לעומת זאת. 2011הציבורית מאמצע 

, ל וזאת בעקבות הירידה בסיכונים הגיאופוליטיים"בסגירת פערים מול חו
נרשמה , בעקבות כך. יכון העולמי וההתייצבות בקצב הצמיחה המקומיהירידה בס

 הכלכליים ם הון חזרה של משקיעים זרים וזאת בעקבות האינדיקאטוריתתנוע
  .בישראל שלמרות ההאטה ממשיכים להציג יתרון מול מדינות המערב

  שוק המניות בארץ

.  בהתאמה7.2% וב 9.2% ב 2012ב עלו  100א " ות25א "ת, המדדים העיקריים
מדדי . 14.1% בשיעור של עלה 15ן "  ומדד נדל4.8% של עלייה רשם 75א "מדד ת

 עלייההמניות הקטנות בהן תנודתיות גבוהה מהמדדים המובילים רשמו 
גם מניות הסקטור הפיננסי סיימו . 21.6% ב עלהא יתר "מדד ת: משמעותית יותר
 - בעלוא בנקים "מדד ת ו15מדד פיננסים :  משמעותיותעליותאת השנה עם 

משיכו במגמת ירידה שהחלה משנת המחזורי המסחר .  בהתאמה22.9% -  ו23.1%
 2012סתכם בשנת ע המירים ה"מחזור המסחר היומי הממוצע במניות ובני. 2010

שוק ההנפקות . 2011 במהלך ח"ש מליארד 1.77 -לעומת כ, ח"ש מיליארד 1.0 -בכ
 במניות ח"ש מילארדי 3.3יוסים של רשם ירידה ביחס לשנה הקודמת עם ג

  . באגרות חוב לא ממשלתיותח"ש מיליארד 39.7-והמירים ו

  שוק אגרות החוב בארץ

 ב 2012מדד איגרות החוב הכללי ומדד איגרות החוב הצמודות למדד עלו בשנת 
מדד  . 10.2% -מדד איגרות החוב הלא צמודות עלה בכ.  בהתאמה9.9% וב 8.8%

כשבוחנים את תנועת . 9.1% - בכעלה  40 ומדד תל בונד 7.9% - עלה בכ20תל בונד 
רוב הענפים הציגו צמצום .  עולה תמונה מעורבת2012 -בהמרווחים בישראל 

, אנרגיה, ן יזמי בישראל"נדל, ן מניב"ובהם לדוגמא נדל, מרווחים מתחילת השנה
רות לעומתם מספר ענפים הציגו פתיחת מרווחים ובראשם חב. ליסינג ותעשיה

בסך הכל גייס הסקטור העסקי מהציבור וממשקיעים מוסדיים . התקשורת
 40.6 -לעומת כ, ח"ש מיליארד 39.7 - סך של כ2012ח בשנת "באמצעות אג

  . 2011 בשנת ח"שמיליארד 

   בעולםמניות השוק

 500 -  ומדד ה15.9% ב עלהק "נאסד, 7.3% ב 2012ונס עלה בשנת 'מדדי דאו ג
S&P מדד .13.41% -  בעלה CAC 15.23%של בעליות  הצרפתי סיים את השנה 

עליות באסיה המסחר התאפיין ב גם  .29% -עלה ב DAXומקבילו הגרמני מדד ה 
 ומדד 22.9% כ שהתחזק ביפן NIKKEI במהלך השנה עם מדד ה נאותשערים 

  .13.5% ב שעלה 25פוטסי סין 
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   בתקנון הקרןתקנותשינוי    .ו

הקרן רשאית שלא  , על פיו,תקבל בקרן אישור הממונה ה2012, אררו בפב16ביום 
לצורך הוצאות הניהול בקרן  בלבד 2012להפקיד את דמי הניהול ביעודה בגין שנת 

) ב1 (50תקנה  (שנההבאותה שנה ובהתאם לכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 
  .)לתקנון הקרן

 -החל מון הקרן  התקבל בקרן אישור הממונה לתיקון תקנ2012 בדצמבר 24ביום 
 העלאת גיל בדברעל פי דרישות האוצר לצורך קבלת כרית הביטחון  1.1.13

    .כספיםהחזרי מדמי ניהול מתשלומי הפנסיה ווגביית  גברים -  הפרישה
  
  תיאור ההתפתחויות הכלכליות  .2

 הושפע שוק המניות המקומי מהשפעות ההאטה במשק 2012 שנת  שלרבעון הרביעיב
במהלך , כמו כן. ב"מיתון באירופה והאטה בקצב הצמיחה בעולם ובארההמקומי לאור ה

המחצית הראשונה של השנה התגברו החששות מאירוע בטחוני בין ישראל למדינות 
השכנות אשר הוביל לכך שהשוק המקומי התאפיין בביצוע חסר אל מול מדדי מניות 

 המקומי התאפיין סגר השוק) בעיקר ברבעון השלישי(במחצית השנייה של השנה . בעולם
, בנוסף. 7.1% -ל ובסיכומו של שנה עלה השוק המקומי בכ"מעט את הפערים מול חו

המשיכה הרגולציה להקשות על החברות המסחריות וזאת במטרה לשפר את הריכוזיות 
באפיק הקונצרני נרשמה . 2011והתחרויות במשק לנוכח המחאה החברתית שהחלה ביולי 

. בכול רמות הדירוג , 11% -ל 8% שנתי נרשמו תשואות של בין שנה תנודתית ובסיכום
בתנועת המרווחים עלתה תמונה מעורבת שבה רוב הענפים הציגו צמצום מרווחים 
ולעומתם מספר ענפים הציגו פתיחת מרווחים ובראשם חברות התקשורות ואחזקה 

" ריצה לחוף מבטחים"ח של הבנקים נהנו מ"אג, מנגד). מימון ועוד, בן דוב, פישמן, דנקנר(
  . לאור החששות מההאטה במשק

 2012הצמיחה ב.  התאפיינה בהאטה בקצה צמיחה ככול שהשנה התקדמה2012שנת 
ברבעון . בהשקעות ובייצוא,  כאשר נרשמה האטה בצריכה הפרטית3.3% -הסתכמה ה

 להשפיע ותתגליות הגז צפוי.  במונחים שנתיים2.8% -הרביעי של השנה צמח המשק בכ
 אולם עלייה זו בצמיחה צפויה להיות טכנית בלבד וללא 2013לחיוב על הצמיחה בשנת 

בנק ישראל פרסם כי תחזית הצמיחה שלנו לשנת , לאור כך. שינוי ריאלי אמיתי במשק
כאשר ההנחה , 2.8% - וללא תגליות הגז הצמיחה צפויה להסתכם בכ3.8% תעמוד על 2013

במהלך השנה . סעיפים למעט צריכה ציבוריתהמרכזית שלו היא להתמתנות בכול ה
 ובעקבות ההאטה במשק והירידה בהכנסות ממיסים 2013ולקראת בניית התקציב לשנת 

 העלתה מיסים עקיפים 2012הממשלה בשנת . התעורר מחדש בעיית הגירעון של הממשלה
ות עדיין נדרשים עוד קיצוצים או העלא, וישירים על מנת לטפל בבעיית הגירעון אולם

.  על מנת לעמוד ביעד הגירעון2013ח בשנת " מיליארד ש15 -מיסים נוספות בסך של כ
ל הודיע ראש הממשלה על הקדמת "בעקבות אי יכולת הממשלה לבצע את הקיצוץ הנ

 2013 תוביל לדחיית התקציב לשנת 2013הקדמת הבחירות לשנת . 2013הבחירות לתחילת 
 ולפי 2012 על בסיס תקציב 2013ל תעבוד בשנת כך שמדינת ישרא,  מאי-לחודשים אפריל

  .  מתקציבי המשרדים בשנה הקודמת1/12

 והייתה 2012המדיניות המוניטרית של בנק ישראל המשיכה את המגמה שהחלה בתחילת 
 במטרה לעודד את 2.0% -  ל3.0% -מרחיבה כאשר הריבית במשק ירדה במהלך השנה מכ

) חה העולמית והשפעתה על הצמיחה המקומיתלאור אי הודאות הגוברת לצמי(הצמיחה 
הריבית לחודש ינואר . ולנסות ולמנוע את הייסוף השחל בשקל ברבעון האחרון של השנה

הבעיה העיקרית של בנק ישראל בנוגע . 1.75% המשיכה לרדת וכיום היא עומדת על 2013
 של בעקבות ההסתערות המחודשת. להמשך הרחבה מוניטרית הוא שוק הדיור המקומי

) נרשמה עלייה חדה בביצועי המשכנתאות ברבעון השלישי(הציבור על שוק הדיור המקומי 
המשך . הובילה לכך שבנק ישראל הטיל מגבלות חדשות בכול נושא מימון המשכנתאות

  . עלייה מחירים חדה בעתיד עלולה למנוע מבנק ישראל לבצע המשך הורדות ריבית בעתיד

ההאטה . 2011 בשנת 2.2%אחרי , 1.4% -להסתכם בכ צפויה 2012האינפלציה בשנת 
. במשק והאינפלציה הנמוכה במשק מצביעים על ריפיון וחולשה בביקושים המקומיים

 -מ בכ"העלאת מע, אלכוהול, סיגריות,דלק(העלאות המיסים העקיפים שביצעה הממשלה 
ברבעון השלישי . באו  לידי ביטוי באינפלציה ברבעון השני והשלישי של השנה) 17% - ל1%

והרביעי נרשמה עליית מחירים חדה במחירי המזון לאור העליות החדות במחירי 
שיעור שכר הדירה , כמו כן. אולם מגמה זו לא צפויה להמשך לאורך זמן, הסחורות בעולם

, מנגד. ממשיך לעלות אם כי כרגע הוא בקצב מעט מתון יותר מאשר בשנים הקודמות
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לציוניים במשק באותם ענפים שקיימת תחרות מחירים עדיין קיימים גורמים דיפ
. וזאת בעקבות החולשה של הצרכן המקומי) ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, תקשורת(

 והמשך העלייה בשיעור 2013העלאת המיסים הישירים שתתבצע בתחילת , כמו כן
  .האבטלה צפויים גם כן לתרום לירידת האינפלציה

 לחישוב האבטלה בישראל והיא ה שונתה המתודולוגיOECD-לאור הצטרפות ישראל ל
במתודולוגיה הישנה שיעור  (2012 ביולי 6.8% לעומת 6.7%עומדת בחודש נובמבר על 

בשיעור האבטלה יחסית " הקפיצה"למרות ). 2011 בדצמבר 5.4%האבטלה עמד על 
כים סקרי כוח האדם ממשי. למדינות מפותחות שיעור האבטלה עדיין ברמה סבירה

אינדיקטורים אחרים משקפים הרעה , לעומתם. להצביע על יציבות בשוק העבודה בישראל
  .במצב התעסוקה במשק

י נגידי הבנק המרכזיים " התאפיינה בעליית מדרגה בטיפול במשבר הריאלי ע2012שנת 
הבנק המרכזי של אירופה בראשו של מריו דראגי הוריד במהלך השנה . ב"באירופה ובארה

 הזרמות 2ביצע הנגיד , בנוסף). הרמה הנמוכה אי פעם (0.75% -  ל1.5% -ית מאת הריב
הוא הצהיר , כמו כן.  טריליון אירו1 -בהיקף של כ) LTRO(כספים לבנקים באירופה 

ח ממשלתיות "הוא יבצע רכישה של כל כמות והיקף של אג) MTO(שבמסגרת התוכנית 
שמית ותעמוד בפני התחייבות לביצוע בטווח הקצר ובתנאי שהמדינה תגיש בקשת סיוע ר

הוחלט על מנגנון פיקוח על הבנקים בראשות , במהלך השנה. רפורמיות מבניות בכלכלה
בצד . הבנק המרכזי וכן נמשכים הדיונים על הצורך של הגוש לכיוון איחוד פיסקאלי

ית ונכנסה רשמ, 0.1% - כלכלת גוש האירו התכווצה בכ2012ברבעון השלישי של , הריאלי
. 2013על פי תחזיות הקונצנזוס כלכלת גוש האירו צפויה להתכווץ גם בשנת . למיתון

רק מקשה ) בין מדיניות הפריפריה לבין מדינות הליבה(הקוטביות בצמיחה בגוש האירו 
התכווצות כלכלת הגוש היא על רקע חולשה בביקושים . עוד יותר את פיתרון הבעיה

  . ות הממשלות לאור בעיית החובות הריבונייםהמקומיים והקיצוצים החדים שמבצע

על מדיניות ריבית האפס עד ) ב"בנק מרכזי של ארה(הודיע הפד , בצד השני של העולם
 שמורכב מרכישות של QE3 וביצע  OPERATION TWIST - הרחיב את ה, 2015אמצע 

רד  מיליא40) + במטרה לעודד את שוק הדיור(ח מגובות משכנתא " מיליארד דולר אג40
בניגוד להרחבות הקודמות הרחבה זו בלתי מוגבלת , כמו כן. ב"ח ממשלת ארה"דולר באג

הפד הצהיר כי ימשיך לתמוך בכלכלה כל עוד שיעור האבטלה נמצא מעל . בזמן או בכמות
בסוף השנה התקיימו הבחירות לנשיאות כאשר . 2.5% וציפיות האינפלציה מתחת ל6.5%

נכון להיום בוצע פיתרון חלקי של .  מהצוק הפיסקאליבמהלך השנה היו חששות נרחבים
בעיית הצוק הפיסקאלי כאשר הוארכו מרבית הטבות המס והועלו מספר מועט של מיסים 

והחשש (בכול מה שקשור לתקרת החוב והקיצוצים הממשלתיים . בעיקר על העשירים
 סוף החליטו הפוליטיקאים לדחות את ההחלטה עד) מההשפעה על הכלכלה הריאלית

 3.1%ב ברבעון השלישי בקצב שנתי של "צמחה כלכלת ארה, בצד הריאלי. 2013פברואר 
ב צפויה להמשיך לדשדש בשנתיים "כלכלת ארה.  ברבעון השני1.3%אחרי צמיחה של 

  .2012-2013 בשנים 2%הקרובות והצמיחה צפויה להסתכם בסביבות 
  

  יים לפעילות הקרןהרלוונט 2012 שהוצאו בשנת חוזרים ותקנות תמצית   .3

   חוזר נוהל איתור עמיתים ומוטבים: 1-9-2012 גופים מוסדיים חוזר  .  א

  . פרסם הממונה חוזר בדבר נוהל איתור עמיתים ומוטבים2012 לפברואר 5ביום 
איתור עמיתים )(קופות גמל(בהמשך לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

  .2012 לינואר 30 שפרסם ב2012 -ב"התשע )ומוטבים
לאיתור , מטרת חוזר זה היא יצירת מנגנון אפקטיבי וישים אצל גופים מוסדיים

וכן יידוע , שהקשר עימם נותק ולאיתור מוטבים לאחר מותו של עמית  עמיתים 
  .העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים

  
  :בין הוראות החוזר 

רבות קביעת נוהל  לפעולות  נדרשות לעדכון נתונים אודות עמיתים
  .לעדכון פרטים

קביעת נוהל לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק.  

קביעת נוהל לאיתור מוטבים לאחר שנודע לגוף מוסדי על פטירת עמית.

 כללים ליידוע האפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של כספים של עמיתים
  .שהקשר עמם נותק ושל עמיתים שנפטרו
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נה אודות טיפול הגוף המוסדי בחשבונות הדירקטוריון יקבל דיווח מדי ש
לרבות , של עמיתים שהקשר עמם נותק ובחשבונות של עמיתים שנפטרו

  .נתונים מספריים

 גוף מוסדי ימנה גורם שיהיה אחראי ליישום הוראות הנוהל והוראות
  . הפעולות שבוצעו לאיתור עמיתים ומוטביםותיעודהתקנות וחוזר 

שנתי ממוכן אודות עמיתים שהקשר גוף מוסדי ישלח לממונה דיווח 
 ביוני לגבי 30עימם נותק וכן אודות עמיתים שנפטרו לא יאוחר מיום 

.השנה שחלפה

 גוף מוסדי  יתעד וישמור שבע שנים את כל העתקי הפניות והפעולות בהן
.נקט  לאיתור עמיתים שאיתם הקשר נותק ולמוטבים

בשל ביצוע עיסקאות ותקנות  הוצאות ישירות :4-9-2012חוזר קופות גמל   .ב
הוצאות ישירות בשל ביצוע )(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

   2012-ב"התשע, )תיקון)(עסקאות

מטרת החוזר והתקנות לקבוע אילו הוצאות בשל ביצוע עסקאות רשאי גוף מוסדי 
  או מכספים העומדים כנגד התחייבויות תלויותקרן הפנסיהלגבות ישירות מנכסי 

  . לפי העניין, תשואה

בכל הנוגע להשקעה , חוזר זה מכיל הוראות נלוות לתקנות הוצאות ישירות
בין השקעה בקרנות , ככל האפשר, על מנת ליצור כללים אחידים, בתעודות סל

. בשל הדמיון שקיים בין שני מכשירים אלו, נאמנות לבין השקעה בתעודות סל
 וולמת בעד ניהולן של תביעות אמשההוראות מתייחסות להוצאה ה, מו כןכ

להוצאה המשולמת בעד מתן משכנתאות ולמתן דיווחים לוועדת , תובענות
  .השקעות אודות תשלום הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות

,  אישרה ועדת הכספים תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים7/2/2012בתאריך 
הוצאות ישירות הנוגעות לפיהן הגופים המוסדיים בשוק ההון לא יוכלו להשית 

מעבר לדמי הניהול שהם גובים מהם , להשקעותיהם בתעודות הסל על העמיתים
  . התקנות אושרו בהוראת שעה לפרק זמן של שנה ותשעה חודשים. ממילא

י גופים פיננסיים ומאפשרות "תעודות סל הינן תעודות התחייבות המונפקות ע
מדדי : קשורים בהשקעותיהםלמשקיעים לעקוב אחר מדדים רבים ושונים ה

תעודות הסל דומות לאגרות . סחורות ועוד, שערי מטבע חוץ, אגרות חוב, מניות
המנפיק מאפשר למשקיע להחזיר לו את כספו בכל רגע , עוד בתעודות הסל. חוב
  . נתון

גובים הגופים המוסדיים גבייה כפולה , עד תחילת הפעלת התקנות החדשות
מנכים מנכסי העמיתים את ההוצאות , לים ובנוסףדמי ניהול רגי: מהעמיתים

אוסרות , התקנות החדשות). רכישת תעודות סל(הישירות בשל ביצוע עסקאות 
עקב הכוונה לעודד , ל"מלבד בהשקעות בתעודות סל בחו, את הגבייה הכפולה

פיזור תיקי השקעות ומניעת הסיכון הכרוך בריכוז רוב מוחלט של ההשקעות של 
  .יים בשוק ההון הישראליהגופים המוסד

דוחות ,  הצהרות- בקרה פנימית על דיווח כספי :5-9-2012חוזר קופות גמל   .ג
   תיקונים - וגילויים ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 - פורסם חוזר תיקונים לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי 15/3/2012בתאריך 
  . יות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספיואחר, דוחות וגילויים, הצהרות

,  הצהרות- שעניינו בקרה פנימית על דיווח כספי 2010-9-7חוזר גופים מוסדיים 
    :יתוקן כדלקמן, דוחות וגילויים
 ביוני של השנה 15הדיווח ישלח לא יאוחר מיום : "יבוא) א)1. ו.8במקום סעיף 

  ."העוקבת

שעניינו אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  2009-9-10חוזר גופים מוסדיים 
    :יתוקן כדלקמן, דיווח כספי

על אף : "יבוא, 2010-9-6אישור נוסף בחוזר גופים מוסדיים , .ג.7במקום סעיף 
הגופים המוסדיים יצרפו הצהרות ההנהלה על הבקרה . ב.7האמור בסעיף 

מסתיימת ביום הפנימית בנוגע לדוח לעמית או למבוטח החל מתקופת הדיווח ה
  .2013 בדצמבר 31
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   חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית :6-9-2012חוזר קופות גמל   .ד

 פורסם חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 22/3/2012בתאריך 
 מערכת - להלן (ופרסם מסמכי מכרז להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית 

מכים אלו הועברו למספר מציעים שעמדו בתנאי מס). RFP(והפעלתה ) הסליקה
בבקשה לקבל מהם הצעה להקמת ותפעול מערכת , )PQ(סף בהליך מיום מוקדם 

-יכולת עמידה ב, המציעים התבקשו לפרט את שיטת העבודה המוצעת. הסליקה
SLA ,אבטחת מידע וכל זאת באופן יעיל וזול .  

ת מחייב היערכות מוקדמת תפקוד יעיל של מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזי
של גופים שיהיו חייבים להשתמש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית ושל הגופים 

  . שיהיו רשאים להשתמש בה

  :בהתאם לכך קובע החוזר

התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית ותחזוקת חיבור ייעשו על ידי   .א
  . המשתמש והאחריות לתקינות החיבור תחול עליו

בכל עלויות ההתחברות ותחזוקת החיבור למערכת סליקה משתמש יישא   .ב
פנסיונית מרכזית ויהיה מחויב בדמי שימוש בהתאם להוראות הממונה 

. וכללי הספק שאושרו על ידי הממונה

:פעולות שיבוצעו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית  .ג

לרבות קבלת מידע באופן שוטף או , טיפול בכל בקשה לקבלת מידע.1
 לביצוע פעולה המועברת אליו באמצעות מערכת סליקה בבקשה

. פנסיונית מרכזית

העברת היזון חוזר בנוגע לבקשות שנתקבלו במסגרת מערכת סליקה .2
. פנסיונית מרכזית

מכלל הגופים המוסדיים לשם ביצוע ייעוץ , בקשת מידע על לקוח.3
.לפי בקשת הלקוח, פנסיוני או שיווק פנסיוני

 דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי משרה 7-9-2012 וסדיים גופים מחוזר      .ה
  בגופים המוסדיים

 ביוני פרסם הממונה חוזר בדבר עדכון לעניין דיווח לממונה על נושאי 13בתאריך 
באמצעות מערכת , בהתאם להוראות החוזר גוף מוסדי ידווח לממונה. משרה

אם לרשימת בעלי  את פרטי בעלי התפקידים המכהנים בו בהת,אינטרנטית
כמו כן גוף מוסדי יעדכן את הנתונים במועדים . התפקידים המפורטת במערכת

  :הבאים
יעדכן הגוף ,  אם חל שינוי במידע שדווח באמצעות המערכת-עדכון שוטף   )1(

  . המוסדי את המידע לא יאוחר משבעה ימים מיום השינוי
ונים באמצעות המערכת תוך  גוף מוסדי יעדכן וידווח את הנת-עדכון רבעוני   ) 2(

כשהנתונים מעודכנים נכון למועד , שבעה ימים מתום כל רבעון קלנדארי
  .האמור

   השקעה החלים על גופים מוסדייםכללי 9-9-2012 גופים מוסדייםחוזר   .ו

כללי השקעה החלים על ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים ב
 לכללי ידה מסגרת אחנקבעה) "התקנות" :לןלה (2012-ב"התשע, )מוסדיים גופים

במסגרת זו בוטלו . לרבות כספי נוסטרו,  הגופים המוסדייםכל על החלים השקעה
הבחנות בין כללי השקעה החלים על נכסי קופות גמל וקרנות פנסיה לבין אלו 

.  חלק מכללי ההשקעהשונו וכןהחלים על כספי פוליסות שמשתתפות ברווחים 
לו להתאים את דרכי השקעת גופים מוסדיים לשינויים שחלו שינויים אמטרת 

 הרכב תיק עלהשפיעו ש,  הן בשוק ההון והן בחיסכון הפנסיוני,בעשור האחרון
  .ניהולו ודרךההשקעות של גופים מוסדיים 

 :להלן(ביטוח וחיסכון ,  על שוק ההוןהממונה הוסמך, התקנות לתיקון במקביל
 חלק מהמגבלות התאמת לאפשר כדי, נים שוניםלקבוע הוראות בעניי) "הממונה"

  . שוק משתניםתנאיהחלות על גופים מוסדיים ל
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 בנושאים השקעה כללי לעניין מפורטות הוראות לקבוע היא זה חוזר מטרת
:הבאים

;השקעה משיעורי חריגה  .א

; מוסדי גוף ידי על דירקטור מינוי  .ב

;מתמחה השקעה מסלול  .ג

  ; מדד מחקה מתמחה השקעה מסלול  .ד

; בשותפות קעההש  .ה

;שותפות שאינו תאגיד באמצעות במקרקעין בזכות השקעה  .ו

;הלוואות מתן  .ז

; באמצעותו או קשור צד עם עסקה  .ח

;קשור בצד השקעה  .ט

.מבטח ידי על שליטה אמצעי והחזקת שליטה  .י

 מוסדי יתקן חריגה מהוראות לעניין חריגה מתקנות מס הכנסה נקבע כי משקיע
 . תאם לנוהל שיקבע המשקיע המוסדי לעניין זהבהאו בחוזר זה שנקבעו בתקנות 

: לכל אלה, בין היתר, תייחסינוהל כאמור 

לסיבה  התייחסות לרבות, חריגה לגורמים רלבנטיים אודות נדרשים דיווחים
 הדרוש הזמן משך ולגבי להיקפה, נוצרה בגינו הנכס לסוג, שבגינה נוצרה

.לתיקונה

 או בתקנות שנקבעו מהוראות חריגה ןיתק מוסדי כמו כן קבע החוזר כי משקיע
:להלן כמפורט, בחוזר זה

 בתוך תקופה של -) "אקטיבית חריגה" :להלן( בשל השקעה חדשה חריגה  .א
 יום", זה חוזר לעניין;  מהמועד בו נוצרה החריגהעסקים ימי חמישה
, 1994-ד"התשנ, בנאמנות משותפות השקעות בחוק כהגדרתו -" עסקים

.שישי יום למעט

-) "פאסיבית חריגה" :להלן (חדשה השקעה בשל שאינה החריג  .ב

עד מועד - סחירה לאבהלוואה לא סחירה או באיגרת חוב , בפיקדון 
הפדיון

על עולה שאינה תקופה בתוך - קשורים של צדדים סחירים ערך בניירות 
;החריגה נוצרה שבו מהמועד חודשים שלושה

תקופה בתוך - לעיל )ב(-ו) א (בפסקאות מנויה שאינה אחרת בהשקעה 
.  המוסדיהמשקיע של ההשקעות ועדת שאישרה

 אואקטיבית (תעד את כל סוגי החריגות ל מוסדי בנוסף על משקיע
  . שניםשבעשמור תיעוד זה לתקופה של לו) פאסיבית

 או אקטיבית חריגה על לממונה ידווח מוסדי  משקיע-לממונה דיווח
התגלתה  שבו מהמועד קיםעס ימי עשרה בתוך מהותית פאסיבית חריגה

 שהוגדרה כפי -  מהותית פאסיבית חריגה, זה לעניין; החריגה לראשונה
, בין היתר, הדיווח יתייחס. המוסדי המשקיע של השקעות וועדת ידי על

  : לכל אלה

; מהותיתפאסיבית או אקטיבית -  החריגה סוג.1

; נוצרה החריגהשבגינו הנכס סוג.2

; שבגינה נוצרה החריגהבתקנות נהלתק הפנייה לרבות החריגה תיאור.3

;החריגה היקף.4

;לחריגה הסיבה.5
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  ;תיקונה ומועד החריגה היווצרות מועד.6

.עמיתיםממבוטחים או מ, לפי העניין,  דמי הניהול שלא נגבוסכום.7

.לעמיתים או למבוטחים שהוחזר כספי סכום.8

 בדבר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות 12-9-2012 גופים מוסדיים חוזר  .ז
 עמיתים וחשבות של עמיתים שנפטרו

וכצעד משלים לתקנות כספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני ב טיפולמסגרת הב
 –ב "התשע, )איתור עמיתים ומוטבים)(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 לאיתור  אינטרנטי מרכזממשק יםקמביטוח וחיסכון , אגף שוק ההון, 2012
ולמוטבים של עמיתים שנפטרו  לעמיתיםאפשר  יזה ממשק. חשבונות עמיתים

שבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות חלאתר בקלות ובמהירות 
 להעביר לממונה לצורך הפעלת רןהחוזר מפרט את המידע שעל הק. פנסיוניים

אנשי קשר ולוחות זמנים , הממשק וקובע כללים בדבר אפשרות הסרה מהממשק
הוראות החוזר נכנסו לתוקף החל ממועד . טגרציהלהיערכות ואת הליך האינ

  . פרסום החוזר

 בדבר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית 13-9-2012 גופים מוסדיים חוזר  .ח
  מרכזית 

החוזר מחייב גופים . החוזר המעודכן כולל מספר תיקונים טכניים והבהרות
סליקה מוסדיים לערוך את כל ההכנות הדרושות לשם התחברות למערכת ה

נקבע בחוזר כי כל גוף מוסדי או בעל רישיון המשתמשים במערכת . המרכזית
החוזר . ישאו בעלויות התחברות ודמי שימוש בהתאם לכללים שיקבע הממונה

. מפרט את הפעולות שיבוצעו באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית
ברות ודמי ההוראות הקשורות לחובת התחברות למערכת הסליקה ועלויות התח

חלק מההוראות הקשורות לפעולות שיבוצעו . שימוש יחולו מיום פרסום החוזר
יכנסו לתוקף במועד שבו יתאפשר לבצע את אותן יבאמצעות מערכת הסליקה 

או המועד שבו תתאפשר סליקת מידע הנלווה לסליקת כספים כפי /הפעולות ו
שיפרסם הממונה

  טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים  16-9-1220חוזר גופים מוסדיים          .ט

כשהשינוי , 21.12.2011 מיום 2011-9-10החוזר מחליף את חוזר גופים מוסדיים 
עריכת סקר פערים סיום היחידי ביחס לחוזר המקורי הינו הקביעה כי המועד ל

  .31.12.2012 -  ולא ה31.3.2013 -יהיה ה

חוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות  18-9-1220חוזר גופים מוסדיים           .י
  וחשבונות של עמיתים שנפטרו   עמיתים

 החוזר קובע את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי לצורך הפעלת ממשק לאתר
ולמוטבים של עמיתים  לעמיתיםאפשר  של אגף שוק ההון שיאינטרנטי מרכזי

מנהלים שבונות אצל גופים מוסדיים החלאתר בקלות ובמהירות , שנפטרו
   .חסכונות פנסיוניים

את המידע אודות העמיתים שלגביהם קיימים חשבונות , גוף מוסדי יעביר לממונה
תחילתן של הוראות חוזר . שבניהולו בקרן פנסיהפעילים חשבונות שאינם פעילים

  .זה ביום פרסומו

    חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 1-9-1320חוזר גופים מוסדיים         .יא

קבצים ה וונספחילרבות , 2011-9-1מטרת החוזר לתקן את חוזר גופים מוסדיים 
החל מיום , העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון, על פי החוזר. וילאהמצורפים 

רת עוד קובע החוזר כי העב. תבצע באמצעות ממשק אחזקות בלבדת ,1.7.2013
ייפוי כוח בתוקף או קיומו מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון תתבצע בכפוף לקבלת 

מבנה אחיד לשם החוזר קובע , כמו כן. של ייפוי כוח בתוקף אצל הגוף המוסדי
אוחדו ו וכן ממשק ההצטרפות וממשק האירועים הקובץ והמסמך המצורף ל

 ההוראה בדבר העברת מידע לבעל רישיון באמצעות ממשק .לממשק אחד
   .1.7.13כאמור תיכנס לתוקפה ביום , אחזקות
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, )איתור עמיתים ומוטבים) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   .יב
2012- ב"התשע

התקנות קובעת הוראות לעניין פנייה של גוף מוסדי למרשם האוכלוסין לצורך 
פעולות לצורך איתור עמיתים שהקשר עימם , עדכון פרטי זיהוי של העמיתים

אשר נכנסה ,  לתקנות2' ה מסלמעט תקנ. 'פעולות לאיתור מוטבים וכו, נותק
  .1.1.2013 -כנסו לתוקפן בנמרבית התקנות , 30.7.2012לתוקפה ביום 

הוצאות ישירות בשל ביצוע )(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   .יג
 בדצמבר שנת 31זוהי הוראת שעה עד ליום , 2012-ב"התשע) תיקון)(עסקאות

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  3ה תקנות אלו מחליפות את תקנ, 2013
. 2008 - ח"התשס, )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(קופות גמל(

  : שהינה כאמור כל אחת מאלה" עמלת ניהול חיצוני"התיקון מפרט מהי 

השקעה שהיא   בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרןקרן הפנסיה השקעה של 
באמצעות חשבון המנוהל  לרבות,  ד קשורשותפות שהשותף הכללי בה אינו צ

 חשבון –בהגדרה זו (בקרנות השקעה  בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק
ובלבד שמנהל חשבון ההשקעה , חשבון ההשקעה או בעד הניהול של) ההשקעה

  ;אינו צד קשור

ובלבד שהתקיימו ,  שהיא תשלום למנהל תיקים זרקרן הפנסיהניהול השקעות של 
 כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הזר הן )א (:שני אלה

 )ב(או מוחזקים בה  השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים
    . מנהל התיקים אינו צד קשור

ובלבד   שהיא תשלום לבעל רשיון מנהל תיקיםקרן הפנסיהניהול השקעות של 
 הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הןכל השקעות קופת ) א:(שהתקיימו כל אלה

; או מוחזקים בה במדינת ישראל ואינם נסחרים השקעות בנכסים שלא הונפקו 
 אחוזים לפחות מן הנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים בעבור כלל 75) ב(

ישראל ואינם נסחרים או  לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת
  ;  תיקים אינו צד קשורמנהל ה)   ג(;  מוחזקים בה

)  הקרן–בפסקה זו( בקרן או בקרן חוץ קרן הפנסיה הוצאה הנובעת מהשקעה של 
 אחוזים 75) א: (אלה ובלבד שהתקיימו שני, שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן

מנהל הקרן אינו צד ) ב. (לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו
.קשור

שעליה יורה הממונה ובלבד שהתקיימו שני , ודת סל בתעקרן הפנסיה השקעה של 
 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה תהיה לנכסים שלא 75) א:(אלה

מנפיק התעודה אינו  )ב(. מוחזקים בה במדינת ישראל ואינם נסחרים או הונפקו
. צד קשור

  .2012 במרס שנת 1החל מיום תחילתן של תקנות אלה 

 כללי השקעה החלים על ) (קופות גמל( על שירותים פיננסיים תקנות הפיקוח   .יד
  2201-ב"התשע, )מוסדיים  גופים 

התקנות מפרטות מהו שיעור ההשקעה המירבי ואופן חלוקת ההשקעות 
קרן חדשות קרן כללית ו, על ידי קרנות פנסיה ותיקות, באפיקים שונים, האפשרית

ורטים חלים יחד ובנפרד על כל בתנאים והמגבלות המפ.  מרכזית לקצבההפנסיה 
. במידה וישנם, מסלול השקעה הקיימים בקופה

הגוף המוסדי יפעל בשקידה שלא לחרוג משיעורי ההשקעה המפורטים בתקנות 
ובמידה ויחרוג יפעל במיידית לתיקון והנסיבות שגרמו לחריגה וכי רשאי הממונה 

בשל , לפי העניין, חלהטיל עיצומים כספיים לפי חוק קופות הגמל וחוק הביטו
  .החריגה

התקנות מפרטות מהו שיעור ההשקעה המירבי שרשאי הגוף המוסדי להחזיק 
בזכויות , בזכויות משותפות, ביחידות בקרן, בניירות ערך של קבוצת תאגידים

הלוואות בלתי , הלוואות סחירות, השקעה באגרות חוב סחירות, במקרקעין
חוזים עתידיים וכן ,מי מדינת ישראל השקעות מחוץ לתחו, אופציות, סחירות

  .שיעור החזקת נכסים נזילים ביחס לסך הנכסים
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השתתפות חברה מנהלת ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים    .טו
2009-ט"התשס, )באסיפה כללית

, "איגרת חוב"אשר קבע כי המונחים ,  התפרסם תיקון לתקנות7.6.2012ביום 
יהא כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים " ניירות ערך "-ו" משקיע מוסדי"

. 2012-ב "התשע, )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) (קופות גמל(פיננסיים 
נייר ערך "וקבע כי הינו " נייר ערך חוץ"התיקון שינה את הגדרת המונח , כמו כן

שים ולא שהקרן או הריבית לפיו או הדיבידנד המשולם בשלו אינם בשקלים חד
  ."ניתן לדרוש שישולמו בשקלים חדשים

, )חישוב שווי נכסים) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   .טז
9200-ט"תשסה

, "איגרת חוב"אשר קבע כי המונחים ,  התפרסם תיקון לתקנות7.6.2012ביום 
נכס מותר להשקעה מחוץ ", "נייר ערך סחיר", "מכירה בחסר", "בורסה"

יהיו כהגדרתם בתקנות " שוק מוסדר "-ו" ל"פיקדון חשכ", "פיקדון", "ראלליש
כללי השקעה החלים על גופים ) (קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

הלוואה ", "הלוואה"עוד הגדיר התיקון את המונחים . 2012-ב "התשע, )מוסדיים
תעודת חוב  "- ו"תעודת חוב מסחרית", "שווי הוגן", "עלות מתואמת", "לעמית
התווספו המילים " נכסים" לתקנות אחרי המילה 5בתקנה , כמו כן". סחירה

  ".  מותרים להשקעה"

 רכישה ומכירה של ניירות ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים        .יז
  9200- ט"תשסה, )ערך

-כ" ראישו"אשר הגדיר את המונח ,  התפרסם תיקון לתקנות7.6.2012ביום 
אישור מראש של שני שלישים מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות ובלבד "

על מנת , לאור התיקון."  ימים מיום ביצוע העסקה7שהאישור תועד בכתב בתוך 
משווק ) 1: (שאותו צד הקשור להם הינו אחד מאלה, שכל המשקיעים המוסדיים

ם או מפיץ המשתתף הינו חת) 2(או ; את הנפקתם של ניירות ערך לא סחירים
 אחוזים מכמות ניירות 5יוכלו לרכוש יחדיו עד , בהנפקה או מכירה של ניירות ערך

  .הערך שנמכרו בהצעה יהיה עליהם לקבל אישור כאמור

רשימת ( קשר עסקי עם איראן תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים    .יח
   2012-ב"תשע, )תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום

 לחוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם 9בהתאם לסעיף 
פורסמו תקנות אלו לצורך קביעת דרכי , ) החוק–להלן  (2008-ח"התשס, איראן

מקיימים קשר פרסון והודעה לתאגיד לכלול אותו ברשימה של  של תאגידים ה
  .לחוק) א(5עסקי מהותי עם איראן שמנהלת הוועדה לפי הוראות סעיף 

     2012 -ב "התשע, ) והוראת שעה190' מס(ת מס הכנסה ד לתיקון פקוחוק  .יט

 הפקדותא פטור ממס הכנסה על ובהן הטבות בנוש, החוק קבע הטבות שונות
הטבות מס לגבי מענק , עליית שיעור הקצבה המזכה בפטור ממס, לקרן פנסיה

שינוי נוסף שחל בעקבות התיקון מתייחס .  של כוחות הביטחון ועודהפרישה
מאז שנת .  כספי פיצויים של עמית או משיכת כספי עמית שנפטרמשיכתלנושא 

 חייבה את ייעוד קרן הפנסיה י עמית שנפטר ב השארת כספי פיצויים או כספ2008
במסגרת התיקון המצב ישונה ועמית שפרש מעבודתו או יורשי . הכספים לקצבה

יוכלו להותיר את הכספים בקופת הגמל ולמשוך אותם בכל עת , עמית שנפטר
הכספים ומשיכת ,  ממסהמשיכת הכספים בדרך של קצבה תהיה פטור. שירצו

תחויב בתשלום מס רווחי הון בלבד בשיעור ) כום הוניכס(שלא בדרך של קצבה 
   .14/5/12החוק נכנס לתוקפו ביום . 25%
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  ת נתונים כספיים ואקטוארייםיתמצ  .4

  :התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח

  ):₪במיליוני (התחייבות הפנסיונית ה  .א
  

20122011  

  125.77105.99התחייבות לפנסיונרים

  476.40425.58 זכויות שכבר נצברו-התחייבות לפעילים 

  224.19283.72 זכויות שייצברו בעתיד-התחייבות לפעילים 

  1.312.9התחייבות לאחרים

  ):₪במיליוני (במאזן האקטוארי ) גרעון(עודף   .ב
  

  2012  2011  

      

  )3.54(  )89(  

      

 ישעיהו  מר, הקרןי אקטואר"בה עחושההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה   .ג
  .אורזיצר

הדוח האקטוארי מבוסס על תקנון קרן הפנסיה ועל מערכת הנחיות שנקבעו על    .ד
 2013 ,בינואר 30ידי אגף שוק ההון בהוראות לעריכת דוחות אקטואריים מיום 

יצויין כי חוות דעת האקטואר . ושיקולי האקטואר 2013-3-1מעודכנות על פי חוזר 
חסת ביסודה להתאמת הערכה האקטוארית להנחות שנקבעו בעיקרן על ידי מתיי

ההנחות והלוחות בדוח . הממונה על אגף שוק ההון ולא לנאותות ההנחות עצמן
  .הינם לוחות חדשים על פי הוראות אגף שוק ההוןהנוכחי 

   :הנחיות אלה כוללות בין השאר  .ה

.ו על ידי אגף שוק ההוןכפי שנדרש,  על בסיס לוחות תמותה- תוחלת חיים .1

.לפי וקטור ריביות דינמי -שיעור ניכיון .2
  

 הוקטנו שיעורי התמותה על פי לוח -שיפורים עתידיים בתוחלת החיים .3
 .והנוסחא הקבועה בו 2013-3-1 בחוזר

 . לגברים67 וגיל פרישה  לנשים66גיל פרישה .4

ת הותאמו שעורי ההוצאו, לשנה₪  מיליוני 2.7הוצאות הקרן יהיו ברמת .5
  . לרמה זו

   הערות והמלצות האקטואר  .ו

י מיליונ 3.54בסך כולל של אקטוארי  גירעוןהמאזן האקטוארי הנוכחי מציג    .1
  . )₪מיליוני  89 -כ של גירעון - 2011(₪ 

  :הגורמים שהשפיעו בעיקר על השינוי בעודף האקטוארי   .2
,  בדצמבר31יום  ל- יישום מנגנון האיזון האקטוארי -כרית ביטחון   .א

, לפיכך. ח'' מליוני ש89 נוצר לקרן גרעון אקטוארי בסך 2011
הכולל מנגנון לאיזון הקרן על ידי הפחתת , בהתאם לתקנון הקרן

 מסך 5%במידה וגירעון הקרן עולה על , זכויות במלוא הגירעון
 הפחתת זכויות אמורה להיות מבוצעת, ההתחייבויות הפנסיוניות

.עמיתים ולפנסיונרים ל8.2%בשיעור של 
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 מציגים את מצב הקרן 2012, בדצמבר 31דוחות הכספיים ליום ב  .ב
הפחתת הזכויות בחשבונות , עם זאת. לאחר הפחתת הזכויות

. טרם בוצעה בפועל ובתשלומי הפנסיההעמיתים
של הכנסת כי  הודיע משרד האוצר לוועדת הכספים 2003במאי   .ג

תועמד כרית בטחון לקרנות הותיקות שבהסדר על מנת להגן על 
עמיתי וגמלאי הקרנות שבהסדר מפני גירעונות ותנודתיות 

  . בתשואות
י שר "המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע, 2011,  באוגוסט17יום ב

 לצורך כיסוי גירעון הקרנות ,כי כרית הביטחון תשמש, האוצר
וזאת ביחס , הנובע מירידה בעקום הריביתהוותיקות שבהסדר 

אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון , 4%לריבית צמודה של 
כמו . האקטוארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה שנקבעה להן

כי סכום המרבי שיוקצה , בהמלצות הועדה הציבורית נקבע, כן
כשהוא , ח'' מיליארד ש11.320לכרית הביטחון יעמוד על סך של 

, 2009לעומת המדד לחודש ינואר ,  למדד המחירים לצרכןצמוד
  .  לשנה מהמועד האמור3.48%ובתוספת ריבית בשיעור של 

אשר כלל ,  פרסם משרד האוצר תזכיר חוק2012,  בינואר3ביום 
וזאת לצורך קביעתם של ,  לחוק הפיקוחתיקונים מוצעים שונים

קרנות העקרונות והכללים להקצאת סכומים מתקציב המדינה ל
הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת השינויים 

,  בפברואר16ביום . בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות
 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים 2012

  "). טיוטת החוק"או " הטיוטה: "להלן(לחוק הפיקוח 
 מספר קרנות פנסיה י" ע2011ץ שהוגשה בתחילת שנת "בעתירה לבג

טוענות העותרות בין ', כנגד שר האוצר ואח, ותיקות שאינן בהסדר
היתר לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר ומבקשות לחייב 
את האוצר להעניק את כרית הביטחון שניתנה לקרנות הוותיקות 

  .שבהסדר גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר
 נדחה בהסכמת הצדדים והחלו ץ"הדיון בבג 2012בחודש אפריל 

דיונים מול האוצר על מנת להגיע למתווה מוסכם להסדרת כרית 
  . ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדר

דיון ,  התקיים לבקשת משרד האוצר2012,  במאי15 ביום
בהשתתפות נציגי החברה והעותרות אליו הוזמנו נציגי הקרנות 

אוצר הצעה לא מחייבת במהלכו הציג ה, הוותיקות שאינן בהסדר
למתן כרית בטחון במסגרת תיקון טיוטת החוק גם לקרנות אלה 

באישור קרן הפנסיה , תוך שהוא מתנה את ההצעה בין היתר
 וכן בדחיית גיל 1.75%להפחתת זכויות הפנסיונרים בשיעור של 

 64 - לגברים ו67 - הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי הפרישה על פי חוק 
 2ביום .  גין תקופת הדחייה לא תגדל פנסיית הזקנהכאשר ב, לנשים

, אגף שוק ההון,  ממשרד האוצרמסמך עקרונות התקבל 2012, יוליב
מתווה  לתיקון טיוטת חוק הפיקוח על הביטוח וחסכון בה צוין  

, ) טיוטת הצעת החוק- להלן  (1981א "התשמ) ביטוח(שירותים 
, תיקה שאינה בהסדרבמסגרתו יוצע מתן כרית בטחון לקרן פנסיה ו

בכפוף לנקיטת צעדים מסוימים להקטנת ההתחייבויות 
האקטואריות של הקרן אשר יגובשו ויפורטו במסגרת טיוטת הצעת 

ועל מנת לאפשר להנהלת הקרן לבחון החלת , בנסיבות אלו. החוק
 בהפעלת מנגנון איזון חוייבההקרן לא , מתווה כאמור על הקרן
  .2012, יולי ב1אקטוארי וזאת עד ליום 

פורסמה טיוטת הצעת חוק אשר מעגנת את , 2012,  ביולי18ביום 
ההסכמות שנידונו והובאו במסגרת הנחיית משרד האוצר כאמור 

  .לעיל
 אישר דירקטוריון 2012 ספטמבר 24ביום , בהתאם לאמור לעיל

הקרן לבצע את הצעדים הנדרשים לצורך קבלת כרית הביטחון 
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בכפוף , ל מספר תיקונים לתקנון הקרןואימץ מתווה פעולה הכול
  :לאישור הממונה לרבות 

  
. שנה67גברים לגיל ל  דחיית גיל פרישה   .1

הפחתה מדורגת של סכומי הקצבאות באופן ששיעור ההפחתה   .2
: בהתאם לשיעורים הבאים1.75% - הכולל יתסכם ל

2013- 0.25%

2014- 0.75% 

2015-  1% 

2016- 1.5%

2017 1.75% – ואילך

 הקרן קיבלה את אישור האוצר לשינויים 2012,  בדצמבר24ביום     
  .הנדרשים בתקנון הקרן במסגרת אימוץ המתווה האמור

 חושב בהתאם לשינוי 2012,  בדצמבר31הדוח האקטוארי ליום      
סך ההשפעה של שינוי התקנון כאמור . התקנון המפורט לעיל

  .ח''מליוני ש 74 -הסתכמה בהקטנת הגירעון בסך של כ

כפי שפורסמה " כרית בטחון"בהתאם להצעת החוק בנושא 
 45-אשר הוקצתה לקרן מסתכמת לכ" כרית הביטחון", ברשומות

טרםהאמורהחקיקההליךזהבשלבכילציין יש.ח''שמיליון 
מנגנון יישוםאופןבדברמפורטותהנחיותהתקבלווטרםהושלם

לאחרשיתקבלווככלאםכייובהרומשכך,"הביטחוןכרית"
בהתאם לעניין תפעל הקרן,מפורטותהמאזן הנחיותתאריך

 יופחתו , וככל שיידרש2011 בדצמבר 31הטיפול בגירעון ליום 
  .זכויות העמיתים בהתאם להנחיות האוצר

על בסיס מערכת ההנחות   נערכו,חישובי ההתחייבויות הפנסיוניות.   ד
 בינואר 30 מיום אגף שוק ההון  של 2013-3-1החדשה בהתאם לחוזר

,   שיעורי תמותהלרבות לפיו שונו הנחות דמוגרפיות שונות ,2013
. מספר ילדים וגילם, שיעורי נישואים

 חישובי ההיוון מבוססים על הריבית -השפעת ווקטור הריביות .  ה
 המחושב על 2012,  בדצמבר31הגלומה בווקטור הריביות נכון ליום 

 -ת שנבחרה לעניין זה על ידי משרד האוצר ידי החברה המצטט
ווקטור הריביות הותאם להוראות חוזר משרד ". מרווח הוגן"

 - ווקטור הריביות ב . ואילך25 -האוצר לעניין הריבית מהשנה ה 
  וכתוצאה 12/2011 -   הינו נמוך יותר מווקטור הריביות ל 12/2012

.ח"מיליון ש 70 –מכך הגירעון בקרן עלה בכ 

 השיגה הקרן 2012 במהלך שנת - 2012התשואה על נכסי הקרן בשנת   .ו
כתוצאה .  מהתשואה החזויהגבוההעל השקעותיה תשואה בפועל ה

.ח" מיליוני ש9.6 - גרעון הקרן בכקטןמכך 

קרן הפנסיה מחשבת את גובה , לצורך הכנת המאזן האקטוארי  .ז
 לחוזר 1 הסיוע הממשלתי הכולל על פי הכללים המפורטים בנספח

לבין ) 2(שווי הוגן אקטוארי מחושב כהפרש בין מאזן . 2006-3-3
, לצורך חישוב המאזן החשבונאי. 2006-3-3כמפורט בחוזר , )3(מאזן 

קיימות הוראות המתייחסות לשערוך אגרות חוב מיועדות בהוראות 
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הביצוע לשערוך נכסי חוב לא סחירים אשר פרסמה חברת מרווח 
שני החישובים מובילים . 2011-9-2 מוסדיים ופיםהוגן מתוקף חוזר ג

.לתוצאות שאינן בהכרח זהות
  

טיוב נתוני זכויות העמיתים  "-  2011-9-10חוזר גופים מוסדיים   .   ח  
החוזר מגדיר את הפעולות -  21.12.2011מיום " בגופי המוסדיים

כי רישום זכויות , ככל הניתן, הנדרשות מגוף מוסדי על מנת להבטיח
. זמין וניתן לאחזור, שלם, יתים במערכות המידע יהיה מהימןהעמ

במסגרת פרויקט הטיוב עליו מורה החוזר גוף מוסדי נדרש לבצע את 
  :הפעולות הבאות לגבי נתוני ממשק האחזקות

  
o ברמת  , בין היתר, עריכת סקר פערים אודות המידע הקיים

.עמיתים
oהפערים מהיבט בניית מודל מיפוי ודירוג הפערים שנמצאו בסקר 

.השפעתם
o הכנת תכנית עבודה מפורטת לטיפול בכשלים שנמצאו בסקר

, ובכלל זה התייחסות לסידור המידע הקיים ושמירתו, הפערים
בחינת השפעת פרויקט , עיבודי נתונים, אימות נתוני עמיתים

  . הטיוב על הגוף המוסדי ושימור
  

, ויקט הטיובהחוזר קובע לוח זמנים לביצוע הפעולות במסגרת פר
  .30.6.2016ובכלל זה קובע כי הפרויקט כולו יסתיים עד ליום 

בהתחייבות ,  שלוש השנים האחרונות בסך כל המאזןההתפתחות במשך  .ז
  )₪במיליוני ( הפנסיונית ובעודף ההכנסות על ההוצאות

  

  2010  גידול  2011  גידול  2201  
    באחוזים    באחוזים    
            

  397.24  4.11  413.56  8.28  447.49  )1ראה (סך כל המאזן 

  396.36  4.09  412.58  8.22  446.49  )2ראה (התחייבות פנסיונית 

עודף ההכנסות על ההוצאות 
  )3ראה (

30.53  171.14  11.26  )67.72(  34.89  

  

מוגדל  המהווה שיעור 8.28%-עלה בשיעור של כ 2012סך כל המאזן בשנת   .1
  . 2010 לעומת שנת 4.11%-יה כבה שיעור הגידול ה 2011יחסית לשנת 

ההתחייבות הפנסיונית גדלה בעיקר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית ומשינוי   .2
  .דמוגרפיותת והנח

בהמשך וזאת  171.14%-נטו בשיעור של כ, בהכנסות גידולהיה  2012בשנת   .3
  . 2010לעומת שנת  2011 בשנת 67.72%-כ של לקיטון

 -ו 31.12.12 ליום םלוקה למרכיביו העיקריילהלן מבנה תיק ההשקעות בח   .4
   :כדלהלן 31.12.11

  
  יתרה ליום  
  231.12.1  

  ₪אלפי 
31.12.11  

  ₪אלפי 

  123,819  143,836  אגרות חוב ממשלתיות מיועדות

  120,438  128,860   אגרות חוב ממשלתיות סחירות

  110,753  120,655   איגרות חוב סחירות

  23,886  27,327  ע אחרים סחירים" מניות וני
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  יתרה ליום  
  231.12.1  

  ₪אלפי 
31.12.11  

  ₪אלפי 

  10,117  9,029   אגרות חוב לא סחירות אחרות

  2,112  1,989  ים פיקדונות לא סחיר

 מזומנים ושווי לרבות( אחרות 
  )מזומנים

14,794  21,455  

 מבנה התיק מותאם למדיניות 
  ההשקעות שנקבעה

446,490  412,580  

  
  תוצאות הפעילות  .5

  :תמרכיבים עיקריים של דוח הכנסות והוצאו  .א
  

  2010  )קיטון(גידול   2011  )קיטון(גידול   2012  
    באחוזים    באחוזים    

  29,605  )78.13(  6,473  299.43  25,855   )1(סך כל הכנסות מהשקעות

  3,292  2.88  3,387  )0.71(  3,363  דמי ניהול

  4,009  11.02  4,451  9.89  4,891  )2(סיוע כספי מהאוצר

  36,913  )59.96(  14,779  130.41  34,052  כ הכנסות"סה

  )2,022(  73.94  )3,517(  0.09  )3,520(  )3(כ הוצאות"סה
  34,891  )67.72(  11,262  202.36  34,052  נטו, הכנסות            

  

  : מגמות עיקריות-הכנסות והוצאות   .ב

מניירות  נובע כנסותה עיקר .2012בשנת  מהשקעותחיוביות  כנסותלקרן ה  .1
הכנסות מהחלק הסחיר הניבו , ודמת לשנה קבניגוד ,  השנהערך סחירים 

וזאת עקב  ח הממשלתי והקונצרני "האג בעיקר באפיק חיוביות תשואות 
החל  . בשווקים הישראלים והבינלאומייםהיציבות עליות שערים השנה 

)  התיקון-להלן ( מיישמת הקרן את תיקון תקנות המס 2005מחודש אפריל 
המתייחס בעיקרו לשינוי , יםבדבר שינוי שיטת שערוך נכסים בלתי סחיר

פקדונות ותעודות , הלוואות, אגרות חוב, שיטת שערוך נכסים בלתי סחירים
המחושב , משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן, חוב מסחריות

כאשר שיעורי הריבית , באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים
  .יביותלהיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט ר

וזאת בהתאם להנחיית , סיוע כספי ממשרד האוצר, מדי שנה, לקרן ניתן  .2
הסיוע ניתן כפיצוי על הקטנת שיעור אגרות . 2003 בדצמבר 14הממונה מיום 

בשנת . החוב המיועדות לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית
  לשנתלסיוע ביחס סיוע כספי האוצרשיעור ב 11% - כ שלעליהחלה  2011
2010.

  ).לעיל' ג 1סעיף ראה גם (גובה דמי ניהול על פי תקנונה הקרן   .3

אלפי  916 לעומת ₪אלפי  1,128- הוצאות בגין שכר ונלוות הסתכמו השנה ב  
  . בשנה קודמת₪

 2,601 לעומת ₪אלפי  2,379 הסתכמו בסך  אחרותתפעולהוצאות כ "סה  
  .תים מקצועיים נובע משירו קיטון העיקר .  בשנה קודמת₪אלפי 

  :השפעה של תופעות או אירועים מיוחדים על תוצאות הפעילות  .ג

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות              
והוצאות וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן 

אמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים ב
שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב . הצפויים בגינם

ע בתל "ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
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ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה . אביב
להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי , ם על ידי משרד האוצרשפורס, שזכתה במכרז

 מודל -להלן  (2011,  במרס20החל מיום . מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים
מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון , )מרווח הוגן

מאותו ).  מודל מרווח הוגן- להלן (לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים 
מודל . מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדיים

מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת 
השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום 

סיכון הנגזרת הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית ה
הנפקות בשוק הלא סחיר והמעבר למודל מרווח הוגן ייושם /ממחירי עסקאות

אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מיישום המודל . כשינוי אומדן
  .החדש לראשונה ביום המעבר

שינוי מהותי ברווחי השקעות ביחס לתקופות קודמות  .ד

  .לעיל אראה סעיף 

  הוראות המפקח על הביטוח על תוצאות הפעילותהשפעת שינויים ב  .ה
   פרסם משרד האוצר נייר עמדה לגבי עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי 2012בשנת 

עם פרסום נייר עמדה סופי פורסם חוזר המיועד . בקרנות הפנסיה וביטוחי חיים
דרך חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי " שעניינו 2007-3-6להחליף את חוזר 

  ". קרן הפנסיההתקנון של 
   .₪מיליון  16-השפעת שינוי המקדמים הביאה להגדלת הגירעון בכ 

ל תוצאות הפעילותעהשפעת השינויים בהוראות המס   .ו

  . לא היו שינויים בהוראות המס שהשפיעו על תוצאות הפעילות 2012בשנת 

השפעת עונתיות על תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה  .ז

מולים במהלך חודש דצמבר גבוהות באופן יחסי הפקדות דמי גבדרך כלל 
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאוכלוסיית . במהלך השנהמההפקדות הממוצעות 

העמיתים העצמאיים בקרן מפרישים בדרך כלל בחודש דצמבר סכומים הגבוהים 
  . מההפקדות השוטפות במהלך השנה

שינויים בהיקף דמי הגמולים  .ח

 ₪ 17,831 לעומת ₪לפי א 17,068הסתכמו לסך ם הפקדות דמי גמולי 2012בשנת 
.4.28% -של כ קיטון, 2011בשנת 

  

  תחזית זרמי כספים  .6

  . מצורפת לדוח אקטוארי-פרוט מלא של תחזית זרמי הכספים   .א

  . אין-פדיון מואץ של זכויות עמיתים   .ב

  . אין-נכסים שלגביהם קיום קושי במימוש   .ג

שהפיגור בגבייתם עלול להשפיע על תזרים , חובות של מבוטחים ואחרים  .ד
  . אין-המזומנים של קרן הפנסיה 

  . אין- י העברת נכסים ולא במזומן "גביית חובות ע  .ה
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  לסיכונים ודרכי ניהולם חשיפת הקרן  .7

סיכונים:הינםבהםשהעיקריים ניהול פעילות קרן הפנסיה חשוף למגוון סיכונים
סיכונים ,)אשראיוסיכוניסיכוני שוק, יכוני מאקרוס( סיכונים פיננסים,ביטוחיים
  ). מוניטין ומשפטי(וסיכונים אחרים , סיכון אבטחת מידע, תפעוליים

מלווה את קרן  )קסלמן וקסלמן רואי חשבון( ישראל PWCקבוצת ניהול הסיכונים של 
, 14-1-2006  יישום הוראות חוזר ביטוחלרבותבכל הקשור לנושא ניהול הסיכונים  הפנסיה

תפקידי אקטואר ממונה ומנהל הסיכונים של מבטח ומארג היחסים שלהם עם "בדבר 
. עמידה בהנחיותיו וקיום תשתית ותהליכי ניהול סיכונים שוטפים" בעלי תפקידים אחרים
הסיכוניםהינםהסיכוניםניהולבחוזרהוראותנקבעושלגביהםהסיכונים המהותיים

   .םהמהותייוהפיננסייםהביטוחיים

הסיכונים הממונה על הסיכונים הפיננסיםמונה מנהלסיכוניםניהוללחוזרבהתאם
בין, הכוללותתומכותיחידותעםבשיתוףפועלהסיכוניםמנהל.ביטוחייםוסיכונים

  . ההשקעותיאקטואר הקרן ומנהלאת, היתר

איזון בן מטרתו של מערך ניהול הסיכונים והתהליכים המוגדרים על ידיו הינה מציאת 
המטרה להשגת תשואה מקסימאלית על הנכסים לבין הסיכון הכרוך בהשגת התשואה 

  .ורמת הנזילות הנדרשת כדי לממן פעילות זו ופעילות משיכות של כספים על ידי העמיתים

, לזיהויתהליכיםמתקיימיםכילהבטיחהינההסיכוניםניהולבתחוםהקרןמדיניות
להבטיחמנתעלמועדמבעודומתוכנןיזוםבאופןסיכוניםרניהול וניטו, מדידה, הערכה
הרגולטור ושמירה על איתנותהעמידה בדרישותתוך, אלהלסיכוניםמבוקרתחשיפה

  .הפיננסית של הקרן

  סיכוני מאקרו  .א

   מצב המשק בישראל ובעולם  .1

קרן הפנסיה הן בצד השקעותיה  למצב המשק בכללותו יש השלכה על
ח "האג תשואת השקעות בחברות במשק הישראלי והן עלהמבוססות על 

  .כ גם ממצב המשק שמשליך על מצב החברות עצמן"המושפעת בדר

האטה כלכלית בישראל עלולה להקטין את ציפיות השוק לגידול ברווחיות 
האטה עלולה גם . הפירמות בעתיד ולשחוק את מחירי המניות שלהן בהתאם

גרות חוב מקומיות כתוצאה מגידול לגרום לפתיחת מרווחי אשראי של א
  .בפרמיית הסיכון שדורשים המשקיעים

מדיניות מוניטרית מרסנת של בנק ישראל בדמות העלאת שיעורי הריבית 
עלולה לייקר את מחיר הכסף לפירמות ולאנשים פרטיים וכתוצאה מכך 

  .לגרום לשינוי העדפות הציבור בקשר להחזקת נכסים פיננסיים

לם עלולה להקטין את ציפיות המשקיעים הגלובליים האטה כלכלית בעו
לגידול ברווחי הפירמות בעתיד ולהביא לשחיקתם של מחירי המניות ואגרות 

  .החוב בעולם

  שינויים פוליטיים וביטחוניים  .2

  אי יציבות פוליטית ואי יציבות כלכלית עלולים להשפיע באופן מהותי על

, ינוי במצבת החוב הממשלתיש, הפרמטרים כגון גודל הגירעון הממשלתי
כמו כן עלולה הרעה שכזו להשפיע על . הרעה בתחום האינפלציה וכדומה

  .נטייתם של משקיעים מקומיים וזרים להשקיע משאבים בישראל

שינויים פוליטיים או הידרדרות ביטחונית יכולה לפגוע בפעילות הפירמות 
נוי הריבית או  להביא להתערבות של בנק ישראל באמצעות שייםואף יכול

האמור לעיל עלול להשפיע מהותית על צבירת . ח"התערבות בשוק המט
  . הכספים בקרן

  תעסוקה  .3

הקרן חשופה למצב תעסוקתי של עורכי הדין בישראל ושינויים בהיקף 
  . התעסוקה אצלם עלול להשפיע על הצבירה בקרן
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   פיננסיםםסיכוני  .ב

: לתחום ניהול הסיכונים האמור הינםהסיכונים הפיננסים העיקריים הרלוונטיים 
  .סיכון ריבית ואינפלציה וסיכון נזילות, סיכון שוק, סיכון אשראי

 הקרן ועדת ההשקעות של הכוונתבבפיקוח ותיק הנכסים של קרן הפנסיה מנוהל 
החלטות .  ואקסלנסIBI ההשקעות י השקעות במיקור חוץ מבתיובאמצעות מנהל

, ועל פי מתווה אחיד על ידי ועדת ההשקעותההשקעה מתבצעות בצורה רוחבית 
י ועדת "שנקבעה ע, כאשר הקצאת הנכסים מתבצעת בהתאם למדיניות ההשקעות

  .ההשקעות

 ימנהל הסיכונים פועל בשיתוף עם מנהל, 14-1-2006בהתאם להנחיות חוזר ביטוח 
דוח תקופתי בדבר חשיפת הקרן לסיכונים  מהםההשקעות במיקור חוץ ומקבל 

  . ם השונים בדגש על סיכוני שוק ואשראיהפיננסי

  :להלן פירוט נרחב של הסיכונים הפיננסים העומדים בפני קרן הפנסיה

   סיכון אשראי  .1

ע שהקרן מחזיקה "סיכון אשראי הוא הסיכון הכרוך בכך שמנפיקים של ני
בהם ומקבלי אשראי מהקרן לא יעמדו בתשלומי ריבית או קרן או שיפשטו 

סיכון זה קשור בטיב תיק האשראי שנכסי . נכסי הקרן געויפ, רגל ועקב כך
  . הקרן מושקעות בו

  .לצורך ניהול סיכון זה הקרן מחזיקה בנכסים המדורגים בדירוג גבוה

עוקב ומתריע בנוגע לעמידה , מנהל הסיכונים משתתף בועדות ההשקעה
ח לפי דירוג ולפי "בהנחיות ועדת ההשקעות עבור מגבלות חשיפה לאג

  . ת לוויםקבוצו

   סיכוני שוק  .2

סיכוני שוק קשורים בשחיקת נכסי ההשקעה של הקרן כתוצאה משינויים 
שוק , שער חליפין, מחירי ניירות ערך, שעורי הריבית, צפויים במחירי שוק

  . מצב הפירמות ואינפלציה, העבודה

סעיף סיכוני השוק  הקרן מתמודדת עם מכלול הגורמים המרכיבים את
אגרות חוב צמודות ולא , ת תמהיל השקעות המכיל מניותבאמצעות קביע

  . ח"ח באמצעות אג"חשיפה למט, צמודות

התמהיל משתנה בהתאם להערכות סיכונים שמתקיימות בישיבות ועדות 
, השקעה כאשר במסגרתם מתנהל דיון בין השאר על המצב המאקרו כלכלי

 המניות בכל ל המשפיעה על אגרות החוב ועל"מדיניות הריבית בארץ ובחו
השפעת שער , ח למניות"הקשור להעדפת המשקיע בבחירת השקעתו בין אג

מצב , ח ומדד"החליפין והאינפלציה על חשיפת הקרן להשקעות צמודות מט
שוק העבודה ומצב הפירמות נבחן גם הוא מאחר וקיימת השלכה על רווחיות 

 החברות החברות המשפיע ישירות על המניות וכן על הקף גיוסי ההון של
  . ח הקונצרני"על תשואת האג המשפיע

מנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות והדירקטוריון תוצאות 
מבחן זה נועד ). VaR - Value at Risk(תקופתיות של מבחן הערך בסיכון 

  .לבחון את רמת סיכוני השוק הגלומים בתיק ההשקעות של הקרן

" פרדיקטה"די חברת מנהל הסיכונים משתמש בהרצה המתבצעת על י
 ההיסטורי המבטאת את רמת הסיכון השבועית של תיק VaR-בשיטת ה

  .ההשקעות לפי אפיק זמן של שנתיים

  אינפלציה ושער חליפין, סיכוני ריבית  .3

בשיעור הריבית יש סיכון הנובע מהשינויים החלים בריבית בנק ישראל 
שינויים אלו , תוריבית בעולם ומדיניות הקצאת האשראי לפירמות הפרטיו

  .על שווי השוק של הנכסים משפיעים

הינם באגרות חוב ופיקדונות החשופים לסיכוני ריבית  ןהקרחלק מהשקעות 
 כמו כן .שכן תנודות בשערי הריבית בשוק הכספים עלול להשפיע על שווים

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/



  

  29 מתוך 21עמוד 

איגרות חוב אשר תנאי תשלום הריבית שבהם כפוף לשינויים  הקרןמחזיקה 
מעבר לתחום שנקבע בתנאי אגרות  ינויים בשער הריביתלש. בשערי ריבית

  .החוב יש השלכה על הריבית שתקבל הקרן וכן על הרכב ההשקעות

   : בשלושה מגזרים עיקרייםהקרן הינןהשקעות 

. ל"המגזר שאינו צמוד ומגזר מטבע החוץ לרבות חו, המגזר הצמוד למדד
קרן חשופה הרו ומרבית הפעילות במגזר מטבע החוץ נקובה בדולרים וביו

ועדת ההשקעות דנה בישיבותיה . לשינויים בשער החליפין ובאינפלציה
בהתאם להערכות שמתקבלות על הקצאת הנכסים בין האפיקים השונים 

  . בהתאם לנסיבות

מנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות ,  לעיל2כאמור בסעיף 
 VaR - Value at(והדירקטוריון תוצאות תקופתיות של מבחן הערך בסיכון 

Risk (המודדות את הערך בסיכון הגלום בסיכונים אלו .  

   סיכון נזילות  .4

וסיכון ,  סיכון נזילות ברמת הקרן-סיכון נזילות ניתן לפיצול לשלושה רבדים 
  .נזילות ברמה מקרו כלכלית

לסכומי משיכות  הסיכון ברובד הראשון נובע מאי ודאות הקרן באשר
סיכון זה גורם לאי ודאות לגבי היקף החזקת . תיםהכספים על ידי העמי

נכסים סחירים ונזילים על מנת שלא להגיע למצב בו לא יהיה ניתן לבצע 
סיכון זה קשור בהיקף משיכות העמיתים . תשלומים לעמיתים מושכים

  .בטרם יציאה לפנסיה

הסיכון ברובד השני נובע מהאפשרות של שינוי טעמי העמיתים בכל אפיקי 
למימוש סכומי  מצב זה יכול לגרום). גמל ופנסיה(ון לטווח ארוך החיסכ

דרישה כזו עלולה לסכן את יציבות שוק ההון . כספים גדולים בפרק זמן קצר
לצורך ניהול סיכון הנזילות קרן הפנסיה מחזיקה בנכסים . והכספים בארץ

  . שווי מזומנים ופיקדונות, כגון מזומנים, נזילים

הדירקטוריון סבור כי סך , הדירקטוריון קרן והערכותמבחינת הרכב נכסי ה
הכספים הסחירים והנזילים וצפי ההפקדות מהווים כרית בטחון מספקת 

  .לצמצום התממשות סיכון הנזילות כאמור לעיל

ברובד השלישי סיכון הנזילות הינו היכולת להנזיל את נכסי הקרן בזמן קצר 
ר השקעותיה בנכסים בעלי לשם כך הקרן משקיעה את עיק. ובמחיר סביר

  .סחירות גבוהה שניתנים למימוש בקלות יחסית ובמחיר שוק הוגן

מנהל הסיכונים של הקרן מבצע מעקב אחר יחס הנזילות השוטף של הקרן 
  .ומעדכן בצורה תקופתית את חברי ועדת ההשקעות והדירקטוריון

  סיכוני ביטוחיים  .ג

השפעת , שר לסיכויי התרחשותסיכונים ביטוחיים נובעים מחוסר הודאות בא
  . ומועד התממשות התחייבויות ביטוחיות

תמחור זכויות הפנסיה וכן ההערכות האקטואריות לגבי ההתחייבויות 
הנחות אקטואריות והמצב המשפטי , נעשים על סמך ניסיון העבר, הביטוחיות

). ייםמוות ואורך ח(והרגולטורי הידועים לגבי סיכונים כגון סיכוני תוחלת חיים 
בשכיחות האירועים ובחומרתם ובמצב המשפטי , השתנות בגורמי הסיכון

  .והרגולטורי עשויים להשפיע על נכסי הקרן

משפיע על התשואה הדמוגרפית  חייםהתוחלת שינוי בסיכונים דמוגרפים כגון 
  .קרןועשויים להשפיע על שווי נכסי ה

 פועל בשיתוף עם מנהל הסיכונים, 14-1-2006בהתאם להנחיות חוזר ביטוח 
אקטואר הקרן ומקבל ממנו דוח תקופתי בדבר חשיפת הקרן לסיכונים ביטוחיים 

  .ואקטוארים
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   סיכון אבטחת מידע  .ד

 וזכויות רןסיכוני אבטחת מידע מתייחסים לנתונים כספיים בנוגע להשקעות הק
 רן מבצעתהק. רןהעמיתים וכן למידע בנוגע לפרטים אישיים של עמיתי הק

 בנוגע בנקים המתפעליםה ותקופתיים בנוגע לזכויות עמיתים יומיים ויםגיבוי
  .להשקעות

   סיכון תפעולי  .ה

כשל בבקרה או , מעילה, כדוגמת הונאה, התממשות של סיכונים תפעוליים שונים
עלולה להשפיע ,  נשענת בניהול עסקיהקרןעליהם ה, פגיעה במערכות המחשוב

  .פילרעה על פעילותה ולגרום להפסד כס

.  דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנותקרן פנסיההפעלת 
 מטיל סעיפי עונשין 2005ה "התשס) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

לשם הכנת שורה של נהלי רן נערכת אי לכך הק. על אי עמידה בכללים והנחיות
   .עבודה ולעדכונם

ם שירותי מיקור חוץ הצהרת נוחות במסגרת דוח ניותהקרן מקבלת מהספקים הנ
ISAE-3402 ןלקר  וקשוריםםעל אפקטיביות הבקרה בתהליכים המבוצעים אצל.   

   סיכון משפטי  .ו

הקרן חשופה לתביעות משפטיות מעמיתיה וכן מרשויות החוק בגין אי עמידה 
החוק על פי  הקרן מקפידה לפעול ולדווח. בכללים שנקבעו על פי החוק והתקנות

הקרן מעמידה . במועד לרשויות וכן לדווח על פי המתכונת הנדרשת ובמועד הנדרש
לרשות העמיתים ומדווחת להם על מצב חשבונותיהם ונמצאת איתם בקשר 

  . לעדכוני פרטים ומתן שרות אחר

  . מהותית אינה השכר הגנת חוק בגין החשיפה

  .זהפעילות הקרן מלווה בייעוץ משפטי שוטף להקטנת סיכון 

אכיפה מנהלית לבדיקת קיום ההסדר ותכנית הקרן ערכה בשנת הדוח סקר 
  .בהתאם לפעילות הקרן ואכיפתו התחיקתי 
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  הדירקטוריון ונושאי המשרהפרטים על חברי   .8
  

  חברי הדירקטוריון וועדותיו  

  ויינברג משה: שם ושם משפחה  

  008409476 .:ז.ת' מס  

  1948 :שנת לידה  

   תל אביב27 אוגרית :מען  

  ישראל: נתינות  

חבר ועדת , ר הדירקטוריון" יו:חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  
  השקעות

  לא :נציג חיצוני  

  14/7/10 :כדירקטור תאריך התחלת כהונתו  

  35  :ישיבות בהן השתתף מתחילת השנה' מס  

  .ד עצמאי"עו :עיסוק עיקרי נוסף  

, מ" אחזקות בעינדור ו:חברה קשורה או בעל עניין, רת בתחב, עובד התאגיד
, מ"השקעות בע ו.מ.נ,מ"וניהול נכסים בעוץ עי -ן .ג.ע.מ, מ"ד השקעות בע.א.ו.מ
  .מ"השקעות בע. ו.מ, מ"ד נאמנים בע"עו, ר משה וינברג ושות"ד

  לא :בתאגיד בן משפחה או בעל עניין אחר

תואר ראשון תואר שני ודוקטורט  :השנים האחרונות השכלתו והתעסקותו בחמש
  ד"עו', ר משה וינברג ושות"במשרד דשותף בכיר .  תל אביב'  אונ- משפטים -

ד .מ ו"ד השקעות בע.א.ו.מ, מ"וינדור אחזקות בע: חברות בדירקטורים נוספים
  . מ"ד נאמנים בע"עו', ר משה וינברג ושות"ד, 24וין חברת מדף , מ"בע) יוון(נכסים 

  אברהם ישראל: פחהשם ושם מש  

  052082989 .:ז.ת' מס  

  1954 :שנת לידה  

  81502יבנה , נווה אילן, 3 הרדוף :מען  

  ישראל: נתינות  

 ,ר ועדת ביקורת" יו,חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  
  .חבר ועדת השקעות

  כן: נציג חיצוני  

  14/7/10 :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  40  :ישיבות בהן השתתף מתחילת השנה' מס  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  .לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

בר '  אונ-תואר ראשון בכלכלה : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
 - ראשון במשפטים  תואר , רחובות- ס  מרכז אקדמי פר-תואר שני בכלכלה , אילן

  . המרכז הבן תחומי

 נאות עמותת, נאות חיטיםעמותת , נאות שחרעמותת : חברות בדירקטורים נוספים
   . ועמותת נאות חורשגלים
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  ויסמן ניסן: שם ושם משפחה  

  001502533 .:ז.ת' מס  

  1932 :שנת לידה  

   תל אביב2 וייס יעקב :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר דירקטוריון :ות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריוןחבר  

  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10 :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  12  :ישיבות בהן השתתף מתחילת השנה' מס  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: ידבן משפחה או בעל עניין אחר בתאג

' האונ, תואר שני במשפטים :השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
   ד עצמאי"עו. העברית ירושלים

   לא: חברות בדירקטורים נוספים

  בן אברהם עדי: שם ושם משפחה  

  029276060 .:ז.ת' מס  

  1972 :שנת לידה  

   רמת גן7 אבא הלל סילבר :מען  

  ישראל: נתינות  

, ר ועדת השקעות"יו, חבר דירקטוריון :בוועדות הדירקטוריוןחברות בדירקטוריון ו  
  .חבר ועדת ביקורת

  כן: נציג חיצוני  

  13/3/07 :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  42  :ישיבות בהן השתתף מתחילת השנה' מס  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא:  בעל עניין אחר בתאגידבן משפחה או

בר '  אונLL.Mתואר שני משפטים : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
 אגף ביטוח -למימוש זכויות ' מנהל המח. חיפה' תואר ראשון משפטים אונ, אילן

 - גזית בן אברהם "שותף מנהל .  כלל חברה לביטוח-חיים פנסיה וחסכון ארוך טווח 
  ."ד"עו

   .אין: טורים נוספיםחברות בדירק

  טאוסיג מיכאל: שם ושם משפחה  

  001401892 .:ז.ת' מס  

  1944 :שנת לידה  

   גבעתיים10 גורדון :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  
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  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10 :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  13  :תף מתחילת השנהישיבות בהן השת' מס  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

'  האונ- משפטים -תואר ראשון : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
   ד עצמאי"עו. העברית

   לא: חברות בדירקטורים נוספים

   מוסרי אבי: ושם משפחהשם  

  056673965 .:ז.ת' מס  

  1960 :שנת לידה  

   תל אביב76 האבן גבירול :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר ועדת ביקורת, חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  

  לא: נציג חיצוני  

  6/4/09 :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  16  :לת השנהישיבות בהן השתתף מתחי' מס  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

'  האונ-תואר ראשון משפטים : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
   ד עצמאי"עו. העברית ירושלים

בתיר חברה לבנין , מ" בניה ופיתוח בעמויאב אדום: חברות בדירקטורים נוספים
   .מ"אקמי טכנולוגיות מתקדמות בע, מ"בע

  סופר מרדכי: שם ושם משפחה  

  030362511 .:ז.ת' מס  

  1949 :שנת לידה  

   תל אביב13/3בנימיני  :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  

  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10 :יך התחלת כהונתו כדירקטורתאר  

  12  :ישיבות בהן השתתף מתחילת השנה' מס  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  .לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  .לא:  עניין אחר בתאגידבן משפחה או בעל

תל '  משפטים אונ- LL.Bתואר : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
   ד עצמאי"עו. אביב

   לא: חברות בדירקטורים נוספים
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ישיבות  6, ישיבות של ועדת השקעות 23, ישיבות דירקטוריון 13נערכו  2012במהלך שנת 
    . של ועדת ביקורת

השכר הכולל ששולם לדירקטורים עבור השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו 
  . ₪אלפי  232,608עמד על  2012במהלך שנת 

  שאי משרהנו  

  נחתומי אהוד: שם ושם משפחה  

  058465790 .:ז.ת' מס  

  1963 :שנת לידה  

   מנהל כללי:תפקיד  

  23/8/10 :תאריך מינוי  

   אין:תפקידו בחברה קשורה  

   לא:האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  

כלה בכל תואר ראשון : השכלתו ועיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות
יועץ . עברית ירושלים'  אונ-תואר שני בכלכלה ובמנהל עסקים , ובסוציולוגיה

ל מגדל חברה "ומשנה למנכ" מקפת"ל קרן הפנסיה "לשעבר מנכ. פנסיוני ופיננסי
  .לביטוח

  ישעיהו אורזיצר: שם ושם משפחה  

  004472403 .:ז.ת' מס  

  1949 :שנת לידה  

   אקטואר:תפקיד  

  27/12/10 :תאריך מינוי  

   אין:תפקידו בחברה קשורה  

   לא:האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  

תואר ראשון בכלכלה : השכלתו ועיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות
אקטואר הראשי משמש כ. תל אביב ' ומתמטיקה ואקטואר מוסמך מטעם אונ

רי ומשמש כאקטואר בעל חברה לייעוץ אקטוא, מ"במנורה מבטחים פנסיה בע
   . חדשות וכלליות, עצמאי בקרנות פנסיה ותיקות

  שביט ענת: שם ושם משפחה  

  024547002 .:ז.ת' מס  

  1969 :שנת לידה  

  יועצת משפטית :תפקיד  

  12/12/10 :תאריך מינוי  

   אין:תפקידו בחברה קשורה  

   לא:האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  

 - תואר ראשון משפטים וכלכלה :לתו ועיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונותהשכ
   . 'שותפה במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות. תל אביב' אונ

  

  

  

  

  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/



  

  29 מתוך 27עמוד 

  מישוד טלי: שם ושם משפחה  

  027785070 .:ז.ת' מס  

  1970 :שנת לידה  

   מנהלת סיכונים:תפקיד  

  12/12/10 :תאריך מינוי  

   אין:תפקידו בחברה קשורה  

   לא:האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  

תואר ראשון סטטיסטיקה : השכלתו ועיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות
תואר שני מנהל , של ויטסווטרסטרנד יוהנסבורג'  אונ- BSCואקטואריה 

   . חמנהלת סיכונים ראשית בכלל ביטו, ל"סמנכ .תל אביב'  אונ-מימון /עסקים

  רואה החשבון של הקרן  

  רואי חשבון- גבאי את קסירר , קוסט פורר: שם החברה   

  גבאי בני : שם ושם משפחה  

  022973606 .:ז.ת' מס  

  1967 :שנת לידה  

   מבקר חיצוני:תפקיד  

  3/10/10 :תאריך מינוי  

  מבקר הפנים של הקרן  

  רואי חשבון- אלמגור את זוהר , בריטמן: שם החברה   

  דן הלפרן: משפחהשם ושם   

  024506842 .:ז.ת' מס  

  1969 :שנת לידה  

   מבקר פנים:תפקיד  

  9/8/10 :תאריך מינוי  
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  תיאור אופן ניהול החברה  .9

   והועדות) הנהלה( תאור עבודת הדירקטוריון  .א

  . ים" דחצ2 חברים מתוכם 7בדירקטוריון מכהנים   .1

פה הכללית של כהונת חברי הדירקטוריון הינה בכפוף לבחירתם באסי  
משך הכהונה שלוש שנים והיא  .החברה ואשור כשירותם על פי כל דין

אלא אם תחודש לתקופת כהונה נוספת על ידי  תפקע בתום התקופה
  .האסיפה הכללית

. דירקטוריון החברה דן בנושאים הקבועים בחוק ובהסדר התחיקתי  
  . הדירקטוריון מתכנס אחת לחודש

   ועדת ביקורת  .2

  .ים" דחצ2 חברים מתוכם 3ל ידי הדירקטוריון ומונה ממונה ע 

   - תפקידיהם כקבוע בחוק ובהסדר התחיקתי לרבות  

  .המאושרת מראש ביקורת שוטפת בהתאם לתוכנית עבודה  .א

לאשר את תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי של החברה   .ב
  . ולדון בדוחות שיגיש

  .  המבקר הפנימימעקב אחר ביצוע תוכנית הביקורת של  .ג

  . קבלת לוח זמנים לביצוע תיקונים שנמצאו בדוחות המבקר הפנימי  .ד

ח "דיון בדוחות הביקורת דוחות כספיים ומכתבי הביקורת של רו  .ה
  . המבקר

  . העברת כל ממצאי הביקורת לדירקטוריון החברה  .ו

  . 2012פעמים בשנת  6הועדה התכנסה   .ז

  ועדת השקעות  .3

 חברים ומתוכם 3נה והוועדה מ. ונים על ידי הדירקטוריוןחברי הוועדה ממ
חברי . י הדרישה בתקנות"עפ  חברי וועדה הם דירקטורים חיצוניים2

  . כנדרש בתחום הוועדה הינם בעלי ניסיון וידע

, דירקטוריון הקופות מתווה את המדיניות הכללית של השקעות הקופות
ה את המדיניות וועדת ההשקעות בהמשך למדיניות הכללית מתוו

ועדת , אפיקי ההשקעה המותרים בחירת, אופן ביצוע ההשקעות, המפורטת
    . ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים

. תפקידי ועדת השקעות ותדירות התכנסותה יהיו כקבוע בהסדר התחיקתי
  .ישיבות 23 - ל בשנת הדוח התכנסה הועדה

דדי השוואה תשואות ומ: בכל התכנסות של ועדת השקעות מוגשים דוחות
ע מאז ישיבה "דוח פעולות בני, דוח הזמנות בהנפקות, בארץ ובעולם

, מדיניות השקעות כוללת ופרטנית, תמהיל השקעות לפי אפיקים, קודמת
דיווחים נוספים על פי החלטות הועדה ובתדירות , פרוטוקול ישיבה קודמת

ווחים ניתנים די בישיבות אלו. וסקירת מאקרו פרוט נכסים, כפי שנקבעה
   .והסברים על פעילויות שבוצעו מאז ישיבה קודמת

  .הועדה משמשת גם כועדת אשראי, לאור היקף הנכסים של הקרן

     מתכונת לקבלת החלטות על השקעות  .ב

 לניהול תיקים ות חבר,IBIחברת אקסלנס וחברת  י"מבוצעות ע רןהקהשקעות 
הקרן כללית של מדיניות ההשקעות ה. הקרן ההשקעות של י כמנהלואשר מונ

מתקבלת על ידי הדירקטוריון מועברת לועדת השקעות להמשך דיון ולהוצאתה 
  .לפועל
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  נוהלי בקרה על ביצוע ההשקעות מול החלטות ועדת השקעות  .ג

 מהישיבה קרןכל ישיבה על ההתפתחויות בנכסי הבועדת ההשקעות מדווחת 
עדה גם מדווחת על הו. הקודמת ועל ביצוע ההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת

כמו כן הועדה . הרכב ההשקעות הכולל ועל התאמתן להרכב המאושר על ידה
 הקצעת אשראי ןמדווחת על חריגות במידה וקיימות וכן עמידה בהחלטותיה לעניי

  . וחשיפה
  

   קרןהתאור נוהל השימוש בזכויות הצבעה של מניות המוחזקות על ידי   .10

גה בכל האסיפות הנוגעות לניירות ערך המוחזקים על לייצ" IBI" מינתה את חברת קרןה
 קרן קבעה ואישרה את עקרונות מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות שהקרןה. רןידי הק

  .משתתפת בהן

הנתונים מתועדים .  מדווחת לגבי כל האסיפות בהן השתתפו עבורה ואופן ההצבעהקרןה
ביטוח וחסכון , י אגף שוק ההון על פי המתכונת שנדרשה על ידקרן של הטבאתר האינטרנ

  .של משרד האוצר

 באסיפות קרן חברי ועדת ההשקעות מדווחים על אופן ההצבעה של הייםאחת לשבוע
היא כי יש לעדכן את " המייצג" כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיית קרןמדיניות ה. הכלליות

ד בהצבעה לכל  העלול לפגוע בזכויות העמיתים וכן יש להתנגן מראש לגבי כל ענייקרןה
הוא גוף " המייצג"במצבים בהם . החלטה הדנה בנושא העלול לפגוע בזכויות העמיתים

 הנחיה מפורשת לגבי אופן קרןמה  אזי מתקבלתקרןא מייצג את הוקשור לחברות בהן ה
  . הכינה נוהל השתתפות באסיפות כלליותקרןכמו כן ה. קרןההצבעה הנדרש בשם ה

  
  גבי הגילויהערכת בקרות ונהלים ל  .11

 לתום ל העריכו כי הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן"הנהלת הקרן בשיתוף המנכ
לסכם ולדווח על המידע שהקרן , לעבד,  הינן יעילות על מנת לרשוםהתקופה המכוסה

 בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ישנתהנדרשת לגלות בדוח 
  .ובמועד שנקבע בהוראות אילו

  
  אירועים לאחר תאריך המאזן  .12

  

 קיבלה הקרן את אישור משרד האוצר לשינוי תקנון הקרן 2013,  בינואר7ביום   .א
וזאת , בדומה לתקנוני קרנות פנסיה חדשות, "תשואה קרן"בדבר הפיכת הקרן ל

 שינוי כאמור הגישה קבוצת עמיתיםצפי לבעקבות ה.2013,  באפריל1יום החל מ
למניעת , בין היתר, 2012,  בדצמבר27ד הקרן כבר ביום  תביעה משפטית כנגבקרן

.החלפת התקנון הקיים בתקנון החדש

צ כנגד דרישת האוצר " הגישה הקרן תביעה משפטית לבג2013,  בינואר24 ביום  .ב
לחוק הפיקוח על ) 'ו(86 על פי סעיף  אשר תנהל את הקרןלהקמת חברת ניהול

  .2005 –ה "התשס, )קופות גמל(שירותים פיננסים 

 - HMS  י מחברת מר איתי יצחק– מונה מנהל סיכונים חדש לקרן 14.3.13ביום   .ג
  . מ"הלפרין יועצים בע

  
  
  
  
  

4.4.13          
  ד"עו, ר משה וינברג"ד    תאריך

  ר הדירקטוריון"יו

  אהוד נחתומי  

  ל"מנכ
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  )Certification(הצהרה 

  :מצהיר כי, ד"עו, ר משה וינברג"ד, אני

קרן : "להלן(מ  "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעשל השנתי סקרתי את הדוח .1
").הדוח: "להלן (2012לשנת ") פנסיה

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג , בהתבסס על ידיעתי.2
לאור הנסיבות בהן נכללו אותם , ותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בושל עובדה מה

. לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, מצגים
הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן , בהתבסס על ידיעתי.3

  הוהשינויים בתנועהפעולות  את המצב הכספי תוצאות, מכל הבחינות המהותיות, נאות
. ולתקופות המכוסים בדוחהפנסיה לימיםקרן ב

 המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות פנסיהה אני ואחרים בקרן.4
   -וכן;  פנסיהונהלים לצורך הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן

 או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א
מובא לידיעתנו על ,  פנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן, כאלה

; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח,  פנסיהידי אחרים בקרן
או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  .ב

ווח הכספי ולכך המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדי, כספי
ולהוראות הממונה  לכללי חשבונאות מקובלים שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם

; על שוק ההון
והצגנו פנסיה ההערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן   .ג

לתום התקופה , את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
; תבסס על הערכתנובה, המכוסה בדוח

 על דיווח כספי שאירע במהלך פנסיהה קרןקרה הפנימית של גילינו בדוח כל שינוי בב  .ד
ופן או סביר שצפוי להשפיע בא, שהשפיע באופן מהותי, התקופה המכוסה בדוח

   -וכן;  הנוגע לקרן פנסיהעל דיווח כספיו פנסיהה קרן על הבקרה הפנימית של מהותי
, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקריה הפנסאני ואחרים בקרן .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר , לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון
:  הנוגע לקרן פנסיהלגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   .א
אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של הקרן  , על דיווח כספיהבקרה הפנימית 

   -וכן;  הנוגע לקרן פנסיהלסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, לרשום
בה מעורבת ההנהלה או , בין מהותית ובין שאינה מהותית, ככל שהיתה, כל תרמית  .ב

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הקרן על 
. הנוגע לקרן פנסיהדיווח כספי

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

  
  

  

4.4.2013          
    תאריך

  
  ד"עו, ר משה וינברג"ד  

  ר הדירקטוריון"יו
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  )Certification(הצהרה 

  :מצהיר כי, אהוד נחתומי, אני

   ") קרן פנסיה: "להלן(מ  "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעשל השנתי סקרתי את הדוח   .  1
").הדוח: "להלן (2012לשנת 

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של , בהתבסס על ידיעתי.2
לא , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

. עים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחיהיו מט
, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי.3

קרן ב  והשינויים בתנועההפעולות  את המצב הכספי תוצאות, מכל הבחינות המהותיות
. ולתקופות המכוסים בדוחהפנסיה לימים

רה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  המצהירים הצה הפנסיהאני ואחרים בקרן.4
   -וכן;  פנסיהונהלים לצורך הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א
ים מובא לידיעתנו על ידי אחר,  פנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן

; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח,  פנסיהבקרן
, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 
; ונה על שוק ההוןולהוראות הממ לכללי חשבונאות מקובלים הכספיים ערוכים בהתאם

והצגנו את פנסיה ההערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן   .ג
לתום התקופה המכוסה , מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

; בהתבסס על הערכתנו, בדוח
י שאירע במהלך  על דיווח כספ הפנסיהקרןקרה הפנימית של גילינו בדוח כל שינוי בב  .ד

ופן מהותי על או סביר שצפוי להשפיע בא, שהשפיע באופן מהותי, התקופה המכוסה בדוח
   -וכן;  הנוגע לקרן פנסיהעל דיווח כספיו  הפנסיהקרןהבקרה הפנימית של 

לדירקטוריון , המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקרהפנסיה אני ואחרים בקרן .5
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה , הדירקטוריוןולוועדת הביקורת של 
:  הנוגע לקרן פנסיההפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של הקרן  לרשום, הפנימית על דיווח כספי

   -וכן;  הנוגע לקרן פנסיה על מידע כספילסכם ולדווח
בה מעורבת ההנהלה או , בין מהותית ובין שאינה מהותית, ככל שהיתה, כל תרמית  .ב

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הקרן על דיווח 
. הנוגע לקרן פנסיהכספי

.על פי כל דין, ם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד
  

  
  
  

  

  

4.4.2013  

        

    תאריך
  

  אהוד נחתומי  

   ל"מנכ
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  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  

") קרןה: "להלן (מ  "קרן הגמלאות של עורכי די בישראל בעשל , ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון

 הקרןמערכת הבקרה הפנימית של .  לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספיתאחראי

 לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים הקרן ביטחון להנהלה של תוכננה כדי לספק מידה סבירה של

ללא תלות בטיב . הממונה על שוק ההוןהוראות כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולהמפורסמים בהתאם 

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות . לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, רמת התכנון שלהן

ן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח אלו הינן אפקטיביות ה

  .כספי

  

נהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות הה

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

) monitor(הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

  .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית, יצועב

  

הנהלת הקרן בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הקרן על דיווח כספי ליום 

 Committee of-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה, 2012 בדצמבר 31

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) COSO .(בהתבסס על הערכה זו ,

הבקרה הפנימית של הקרן על דיווח כספי הינה , 2012 בדצמבר 31כי ליום ) believes(ההנהלה מאמינה 

  .אפקטיבית

  

  

  _____________) חתימה(  ד"עו, משה ויינברג' דר :  ר הדירקטוריון  "יו

  _____________) חתימה(      אהוד נחתומי:ל                 "מנכ
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  קוסט פורר גבאי את קסירר

, 3עמינדב ' רח

  67067אביב -תל
  

  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס  
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  מ" בעדוח רואה החשבון המבקר לקרן גמלאות של עורכי דין בישראל
  

  ביטוח, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון
וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

  
 בדצמבר 31ליום )  הקרן-להלן (מ "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

 Committee of-התבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי הב, 2012

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  להלן"COSO" .( קרן ההדירקטוריון וההנהלה של
ביות של בקרה פנימית על אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ולהערכתם את האפקטי

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

  

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

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

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

  .שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
   

בקרה פנימית על דיווח כספי של קרן פנסיה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של 
כללים לאישור ולניהול קופות (בהתאם לתקנות מס הכנסה דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות 

 .2010-3-2 - ו2007-3-7, 2006-3-3ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר פנסיה )  התקנות-להלן  (1964-ד"התשכ, )גמל
מתייחסים לניהול רשומות ) 1: (בקרה פנימית על דיווח כספי של קרן פנסיה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר

; )לרבות הוצאתם מרשותה(וההעברות של נכסי הקרן משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות , בפירוט סביר, אשר
בהתאם לתקנות מס מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים ) 2(

ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר )  התקנות-להלן  (1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה 
ושקבלת כספים והוצאת כספים של הקרן נעשים רק בהתאם להרשאות , 2010-3-2 - ו2007-3-7, 2006-3-3פנסיה 

שימוש , מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה) 3(-ו; הקרןהדירקטוריון וההנהלה של 
 להם השפעה מהותית על הדוחות שיכולה להיות, בלתי מורשים של נכסי הקרן) לרבות הוצאה מרשות(או העברה 

  .הכספיים

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

  .ו שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעהבגלל שינויים בנסיבות א
  

 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ליום , מכל הבחינות המהותיות, קיימההנהלת הקרן , לדעתנו

  .COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי , 2012, בדצמבר
  

 2011- ו2012 בדצמבר 31את הדוחות הכספיים של הקרן לימים , אם לתקני ביקורת מקובלים בישראלבהת, ביקרנו גם
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על , 2013,  באפריל4מיום ,  והדוח שלנובאותם תאריכיםולכל אחת מהשנים שהסתיימו 

עם אי הפחתת זכויות העמיתים בפועל בשל  בקשר 'ב14 תשומת לב לאמור בביאור וכן הפניית אותם דוחות כספיים
  . ולטיוטת הצעת החוק בנושא כרית הבטחון2011,  בדצמבר31הגרעון האקטוארי ליום 

  
  

קוסט פורר גבאי את קסירר,תל אביב
רואי חשבון2013,  באפריל4
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  מ"עקרן גמלאות של עורכי דין בישראל ב
  

מאזנים
    

 בדצמבר31ליום 
20122011

ח"אלפי שבאור
רכוש שוטף

410,49717,285מזומנים ושווי מזומנים
5264569חייבים ויתרות חובה

64,8904,459סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית

15,65122,313
השקעות

7152,865133,936 ערך שאינם סחיריםניירות
8276,842255,077ניירות ערך סחירים

91,9892,112פקדונות 

431,696391,125

10139126רכוש קבוע

447,486413,564סך כל הנכסים

התחייבויות אחרות
11996984וטפותהתחייבויות ש

14התחייבויות פנסיוניות

התחייבויות צבורות
125,770105,990לפנסיונרים

476,400425,580למבוטחים פעילים
1,3102,900לאחרים

603,480534,470סך התחייבויות צבורות
224,190283,720פויים להתקבל בקרן בעתידבגין דמי גמולים הצהתחייבויות 

827,670818,190סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות

:בניכוי
)187,970()194,130(15ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

" ערד"ות מסוג ח מיועד"ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג
שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן

  
15)26,880()22,840(

606,660607,380
  הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת 

)3,939()20,760( לאומדן השווי ההוגן"ערד"- ו"מירון"ח מיועדת מסוג "שערוך אג

  :לתי ישירסיוע ממש
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע 

הממשלתי הישיר לקרן
  

)135,870()101,791(

)89,070()3,540(14אקטוארי גרעון

446,490412,580סך כל התחייבויות פנסיוניות

447,486413,564סך כל ההתחייבויות
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

  
2013,  באפריל4

אהוד נחתומי ד"עו, משה ויינברג  הדוחות הכספייםתאריך אישור
ל"מנכ ר הדירקטוריון"יו

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/



  מ"עקרן גמלאות של עורכי דין בישראל ב
  

  דוחות הכנסות והוצאות

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי שבאור

הכנסות 

468 521 ממזומנים ושווי מזומנים
 

 :מהשקעות
 

5,224 7,408'א17ניירות ערך בלתי סחירים
1,350 17,738'ב17ניירות ערך סחירים

)101(131פקדונות 
 

25,277 6,473
 

3,387 183,363מדמי ניהול
 

4,451 4,891סיוע ממשלתי ישיר
 

14,779 34,052סך כל ההכנסות
 

 הוצאות
 

916 1,128שכר ונלוות
2,601 192,379הוצאות תפעוליות אחרות

- 13הוצאות מיסים
 

3,517 3,520סך כל ההוצאות
 

11,262 30,532עודף הכנסות על הוצאות

 
 :נזקף ל

 
11,262 30,532קרן פנסיה

 
- -16יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים

 
30,532 11,262

  
  

  .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהב
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  מ"עקרן גמלאות של עורכי דין בישראל ב
  

  דוחות התנועה בקרן הפנסיה

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
2012,  בדצמבר31

  לשנה שהסתיימה ביום 
2011,  בדצמבר31

  קרן
 פנסיה

יעודה 
לסיכונים

  
סך הכל

  קרן 
פנסיה

יעודה 
לסיכונים

  
סך הכל

ח''ש אלפי

396,364  14,356  382,008  398,22414,356412,580יתרת הקרן לתחילת השנה
     

    לקרן תוספות
     

17,831  - 17,831 17,068-17,068 מעמיתים גמולים דמי
     

 מועבר - הוצאות על כנסותה עודף
11,262 - 11,262 30,532-30,532 והוצאות הכנסות מדוחות

     
29,093 - 29,093 47,600-47,600 לקרן תוספות הכל סך

     
    ואחרים לגימלאים תשלומים

     
7,599 - 7,599 9,215-9,215 נטו, פנסיה תשלומי
5,278 - 5,278 4,475-4,475 נפטרו או שפרשו לחברים החזרים

     
12,877 - 12,877 13,690-13,690 ואחרים לגמלאים תשלומים הכל סך

     
16,216 - 16,216 33,910-33,910 נטו, לקרן תוספת

     
412,580 14,356 398,224 432,13414,356446,490 השנה לסוף הקרן יתרת

  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  

  כללי  -: 1באור 
  
תיקון (יה אשר על פי חוק לשכת עורכי הדין קרן גמלאות של עורכי דין בישראל הינה קרן פנס  .א

למעט אלה שהחוק פטרם ,  היו חייבים כל עורכי הדין)החוק -להלן  (1976-ז"תשל) 10מספר 
  . להשתייך לקרן, מחובה זו

, בין היתר, אשר דן, בחוק) ' יד89 -'  ט89סעיפים ('  בוטל פרק שביעי ב2000בתחילת שנת 
   .רןבחובת החברות של חברי הלשכה בק

  .הקרן מאוגדת כחברה מוגבלת בערבות
  

  . שקל חדש0.001כל חבר בקרן אחראי לחובותיה בזמן פירוקה בסכום שלא יעלה על 
  
  הגדרות  .ב
  

  :בדוחות כספיים אלה

.מ"גמלאות של עורכי דין בישראל בעקרן -הקרן 

תיקון ) קופות גמלכללים לאישור וניהול (כהגדרתם בתקנות מס הכנסה -צדדים קשורים
.2005-ו"התשס

.ביטוח וחסכון במשרד האוצר, אגף שוק ההון-אגף שוק ההון

חוק קופות 
הגמל

.2005, ה" התשס-) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -

תקנות מס 
הכנסה

.1964-ד"התשכ, )כללים לאישור וניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה -

.שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן-מדד
  
  עיקרי תוכנית קרן הפנסיה  .ג

". דמי ניהול"ו" דמי גמולים" תשלומי העמיתים לקרן כוללים -תשלומי העמיתים לקרן 
כשהם צמודים למדד המחירים  התשלומים מועברים לקרן מידי מראש בתחילת החודש

  .ם מפורט בתקנון ונקבע על בסיס איזון אקטוארי אישיגובה התשלומי. לצרכן
  

גמול הזקנה מתעדכן מידי .  סכום גמול הזקנה נקבע בהתאם לתקנון הקרן -פנסיית זקנה
גמול הזקנה משולם מידי חודש . חודש בהתאם לשיעור הגידול במדד המחירים לצרכן

  .בגין החודש השוטףבתחילת כל חודש 
  

.   נפטר עמית לפני הגיעו לגיל פרישה יוחזר ערך הפידיון ליורשים- ערך פידיון בפטירה כפעיל
ערך הפידיון מחושב לפי דמי הגמולים ששילם העמית ללא דמי הניהול כשהם צמודים למדד 

  .ללא תוספת ריבית
  

במהלך שלוש  נפטר עמית שפרש לפנסיית זקנה -ערך פידיון בפטירה לאחר הפרישה לזקנה 
  1/36שולם ערך הפידיון המחושב כאמור לעיל ליורשים בהפחתה של יהשנים ממועד פרישתו 

  .מסכום ערך הפידיון בגין כל חודש ששולם לפנסיונר גמול זקנה
  

  . ערך הפידיון המחושב כאמור לעיל מוחזר גם לעמית העוזב את הקרן-ערך פידיון בעזיבה 
  

וספות מעבר לאמור לעיל  עמיתי הקרן אינם זכאים לזכויות פנסיה נ-זכויות פנסיה אחרות 
  .שאירי פנסיונר או נכות, ואינם מבוטחים בביטוח שאירי פעיל

  
,  בדצמבר24 ביום הקרןאישר דירקטוריון לצורך קבלת כרית הביטחון י דרישת האוצר "עפ

 67  הועלה גיל הפרישה של הגברים לגיל 2013,  בינואר1יום מהחל ו את המתווה הנדרש 2012
  .החזרי כספיםמ מתשלומי הפנסיה ווניגבים דמי ניהול
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  

  )המשך (כללי  -: 1באור 
  

  עיקרי תוכנית קרן הפנסיה  .ג
  

י הפחתת זכויות " תקנון הקרן כולל מנגנון לאיזון הקרן ע- מנגנון אקטוארי לאיזון הקרן
 מההתחייבויות או הגדלת הזכויות אם העודף עולה 5%במלוא הגירעון אם הגירעון עולה על 

  5% לבין 3%באם הגירעון הינו בשיעור שבין . 4%בעודף העולה על , ייבויות  מההתח4%על 
ל בתקופה "הנהלת הקרן רשאית להפעיל את מנגנון האיזון אולם אם הגירעון הינו בשיעור הנ

  . שנים רצופות הקרן תהיה חייבת להפעיל את מנגנון האיזון ולאזן את הקרן3של 
  

, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, ידי משרד האוצר-רת עלהקרן הינה קרן פנסיה ותיקה מאוש  .ד
. ונציבות מס הכנסה

קרנות הפנסיה , פי הוראות משרד האוצר- ועל1995,  בדצמבר29פי החלטת הממשלה מיום -על
   .1995,  בינואר1הותיקות נסגרו לקבלת עמיתים חדשים החל מיום 

  מדיניות ההשקעה  .ה
  

כללים לאישור ולניהול ( שנקבעו בתקנות מס הכנסה נכסי הקרן מושקעים בכפוף להנחיות
  .בהתאם למדיניות הדירקטוריון") תקנות מס הכנסה "-להלן  (1964-ד"תשכ) קופות גמל

  
תיקוני (בעקבות הוראות החוק לתוכנית להבראת כלכלת ישראל , 2003בחודש ספטמבר 

 -להלן  (2003 -ג " תשס)2004- ו2003חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 
) כללים לאישור וניהול קופות גמל(נכנסו לתוקפן תקנות מס הכנסה , )חוק התוכנית הכלכלית

  ). תקנות ההשקעה-להלן  (2003-ג"תשס) 3' תיקון מס(
  

 משווין 93%כי קרן פנסיה ותיקה תשקיע לפחות , עד לאותו מועד קבעו תקנות ההשקעה
צמודות מדד ונושאות ריבית , שהונפקו במיוחד לקרנות, ותח מיועד"המשוערך של נכסיה באג

  . חלו מגבלות שונות7%לגבי יתרת הנכסים בשיעור . 5.5%בשיעור של 
  

ח המיועדות לקרנות הפנסיה הותיקות "בעקבות חוק התוכנית הכלכלית הופסקה הנפקת האג
  :כי הקרנות ישקיעו את כספן כלהלן, ובתקנות ההשקעה נקבע

  
ח מיועדות חדשות " ובאג2003ועדות שהונפקו עד לחודש ספטמבר ח מי"באג  .1

סך האחזקה , 4.8%המונפקות לקרנות הפנסיה צמודות למדד ונושאות ריבית של 
  . משווים המשוערך של נכסיה30%ח מיועדות יהיה "באג

  
ח של מדינת ישראל " באג13%לפחות , ח סחירות של ממשלת ישראל" באג50%לפחות   .2

 לפחות ועל יתרת הנכסים יחולו כללי ההשקעה A -ת ופקדונות המדורגים או בהלוואו
  .כפי שהיו נהוגים עד לאותו מועד

  
  שינוי בתנאי ההשקעה ומתן סיוע ממשלתי כספי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות  .ו
  

 הקרן השקיעה בכל תחילת חודש את כל היתרות הכספיות 2003,  באוגוסט31עד ליום 
 5.57%הנושאות ריבית ריאלית בשיעור , גרות חוב מיועדות מסוג מירוןהפנויות שלה בא

 את כל 2003,  בספטמבר1עקב שינוי בתקנות מס הכנסה משקיעה הקרן החל מיום . שנתי
והיא תמשיך  ובפיקדונות לזמן קצר בבנקים היתרות הכספיות הפנויות שלה בשוק ההון

.  מסך נכסי הקרן30%-יועדות ירד ללעשות כן עד אשר שיעור ההשקעה באגרות החוב המ
ביום האמור תהא רשאית הקרן לחזור ולרכוש אגרות חוב מיועדות מסוג ערד הנושאות 

 על מנת ששיעור ההשקעה הכולל באגרות חוב מיועדות יעמוד 4.86%ריבית ריאלית בשיעור 
  . מסך הנכסים בתחילת כל חודש30%על 
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  

  )המשך (כללי  -: 1באור 
  
  )המשך (מאוזנותי ההשקעה ומתן סיוע ממשלתי כספי לקרנות פנסיה ותיקות שינוי בתנא  .ו
  

 פרסם הממונה נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה הותיקות 2005,  בפברואר2ביום 
בשנת ,  ביוני30 בנוהל קובע כי הסיוע יועבר עד ליום 4סעיף ).  הנוהל-להלן(המאוזנות 

או עד שלושה חודשים לאחר מועד הגשת , ן הסיועהכספים שלאחר שנת הכספים לגביה נית
  . לפי המאוחר שבהם, הדוחות הכספיים של הקרן הזכאית לסיוע

  
בסעיף סיוע ממשלתי כספי ( נרשם בנכסים השוטפים 2012הסיוע הצפוי להתקבל עבור שנת 

  ). להלן6 ראה באור -ישיר בגין השנה הנוכחית 
  . 2012התקבל בפועל בשנת  נרשם באופן דומה ו2011הסיוע בגין שנת 

  
  . 'א23ראה באור , לאחר תאריך המאזן" קרן תשואה"לעניין הפיכת הקרן ל  .ז  

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
אשר נקבעו בהתאם להוראות הממונה על , הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח

כללים לאישור ולניהול ( לתקנות מס הכנסה בהתאם, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, שוק ההון
ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר פנסיה    )  התקנות-להלן (1964-ד"התשכ) קופות גמל

  .2010-3-2 -ו, 2007-3-7,  2006-3-3
  

  :עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי הינם כדלקמן
  
  הדוחות הכספייםבסיס הדיווח של   .א

    
 1הופסקה התאמת הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום , בהתאם לחוזר אגף שוק ההון

ערכה הקרן את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות , 2003,  בדצמבר31עד ליום . 2004, בינואר
הסכומים המותאמים שנכללו בדוחות . ההיסטורית המותאמת למדד המחירים לצרכן

 1 שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום 2003,  בדצמבר31הכספיים ליום 
  . 2004, בינואר

  
  הערכות נכסים והתחייבויות  .ב
  

  מזומנים ושווי מזומנים  .1
  

, ידי הקרן השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות-מזומנים ושווי מזומנים נחשבים על
ולה על חודש ממועד פקדונות בתאגידים בנקאיים שתקופתם המקורית אינה ע

  .ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך (הערכות נכסים והתחייבויות  .ב
  

  בסיס הערכת נכסים  .2
  

  : נכללו כמפורט להלן2011- ו2012,  בדצמבר31השקעות ליום 
  

ניירות ערך סחירים 
בארץ

  .ורסה ליום הדיווחלפי שער הידוע שפורסם בב-

אגרות חוב ואגרות חוב 
להמרה דלות סחירות

בהתאם לציטוט השווי ההוגן שפרסמה החברה -
. הזוכה במכרז

      
ניירות ערך סחירים 

ל"בחו
לפי שער הידוע הקובע שנקבע לנייר הערך ביום -

המסחר האחרון בשנת הדיווח שנתקיים בבורסה 
 נסחר ולפי שערי ל או בשוק מוסדר בו הוא"בחו

.החליפין היציגים לתאריך הדיווח
      

  אגרות חוב קונצרניות
בלתי סחירות

ידי החברה -בהתאם למודל השערוך שנקבע על-
.'ג7 לפירוט נוסף ראה באור .הזוכה במכרז

ידי החברה -בהתאם למודל השערוך שנקבע על-פקדונות והלוואות 
.הזוכה במכרז

.דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתאריך הדיווח- דיבידנד לקבל

ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות -ריבית לקבל
 אולם טרם התקבלה עד לתאריך EX-לאחר יום ה

.הדיווח

  
  יתרות צמודות  .ג
  

יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן נכללות בדוחות הכספיים על פי המדד   .1
  .אזןהידוע לתאריך המ

  
 לפי השערים -יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לשער מטבע חוץ   .2

  . היציגים לתאריך המאזן
  
שערי החליפין היציגים של הדולר ועל , להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן  .3

  :שיעורי השינוי בהם
בדצמבר 31

20122011

210.9 216.27  (*)המדד הידוע  בחודש דצמבר בנקודות 
3.55 3.82  )ח"בש(ב "שער חליפין של הדולר של ארה

2.28 2.55  ) באחוזים(שיעור השינוי במדד 
שינוי שיעור שער החליפין של הדולר 

)5.70(7.61  )באחוזים(

  100 = 1993המדד לפי בסיס ממוצע   *)
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך (יתרות צמודות  .ג

  
  התחייבויות פנסיוניות  .4

  

-2011(ידי אקטואר הקרן מר אורזיצר ישעיהו -ההתחייבות הפנסיונית חושבה על  .א
  .  להלן14 ראה באור -בהתאם למנגנון איזון אקטוארי הקיים בתקנון הקרן ) ל"כנ

  
רסם אגף שוק פי הוראות הדיווח האקטוארי שמפ-חישוב ההתחייבויות נעשה על  .ב

  :ההון
  

במסגרת הוראות אלה נקבעה מערכת הנחות חדשה אשר חלה על המאזנים 
 ,בין היתר, מערכת ההנחות משקפת. 2012,  בדצמבר31האקטואריים החל מיום 

  .מספר ילדים וגילם, שעורי נשואין, שעורי תמותהשיפורים נרחבים ב
  
דכן בהתאם להוראות פי בסיס אקטוארי מעו-הדוחות האקטוארים נערכו על  .ג

  .יש לראות בדוח האקטוארי השלמה הכרחית לנתוני הדוחות הכספיים. ל"הנ
  

  רכוש קבוע  .ד
  

  .בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך, פריטי הרכוש הקבוע נמדדים לפי העלות
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

  :כדלקמן, שיים בנכסהשימו
  

  %

10-15ריהוט וציוד משרדי
25-33תוכנות וציוד נלווה, מחשבים

10שיפורים במושכר
  
  שיטת רישום דמי גמולים ותשלומים לגמלאים ואחרים  .ה
  

   .נרשמו לפי חודש הגביה והתשלום בפועל, ואחריםמים לגמלאים דמי הגמולים והתשלו
  

  הכרה בהכנסות  .ו
  

צפוי , נסות מוכרות בדוח הכנסות והוצאות כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימןהכ
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או יתהוו בגין 

  .העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן
  .הכנסות ריבית מוכרות על בסיס הצבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

מוכרות במועד הקובע ,  מדיבידנד מהשקעות אינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזניהכנסות
  .לזכאות לדיבידנד

  
  הכרה בהוצאות  .ז
  

  .הוצאות מוכרות על בסיס צבירה
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים  .ח

  
ידי אגף שוק ההון ובהתאם לכללי -לים שנקבעו עלבהתאם לכל, בעריכת הדוחות הכספיים

נדרשה ההנהלה להשתמש באומדנים ובהערכות המשפיעים על הנתונים , חשבונאות מקובלים
ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות , המדווחים של נכסים והתחייבויות

  . ות בתקופת הדוחשניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצא
   .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

  

  נכסים לפי בסיסי הצמדה  -: 3באור 
  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע 

חוץ
ללא תנאי 

הצמדה
  נכסים

כ"סהל"בחו
ח"אלפי ש

2012,  בדצמבר31ליום 

וטףרכוש ש

7279,770-10,497-מזומנים ושווי מזומנים
161-103-264חייבים ויתרות חובה

סיוע ממשלתי ישיר בגין 
4,890-4,890--השנה הנוכחית

16172714,763-15,651

השקעות
 

152,189-676-152,865ניירות ערך שאינם סחירים
113,5181,702155,1696,453276,842ניירות ערך סחירים

1,989---1,989פקדונות 

267,6961,702155,8456,453431,696

139-139--רכוש קבוע

267,8572,429170,7476,453447,486  סך כל הנכסים
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (נכסים לפי בסיסי הצמדה  -: 3באור 
  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע 

חוץ
ללא תנאי 

הצמדה
  נכסים

כ"סהל"בחו
ח"אלפי ש

1201,  בדצמבר31ליום 

רכוש שוטף

  17,285 - 16,886 399- מזומנים ושווי מזומנים
569 - 285 - 284 חייבים ויתרות חובה

סיוע ממשלתי ישיר בגין 
4,459-4,459--השנה הנוכחית

     
 284 399 21,630  - 22,313

השקעות
 

 133,936 - 581 - 133,355 ניירות ערך שאינם סחירים
255,077 5,556 145,329 2,010 102,182 ניירות ערך סחירים

2,112 - - - 2,112 פקדונות 

 237,649 2,010 145,910 5,556 391,125

126 - 126 - - רכוש קבוע
     

413,564 5,556 167,666 2,409 237,933 סך כל הנכסים

   
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 4באור 
  

  :ההרכב
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

8,545 7,741ש בבנקים ובקופה"עו
2,7568,740פקדונות 

10,49717,285
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -: 5באור 
  

  :ההרכב
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

161187הוצאות מראש
103342סכומים לקבל בגין השקעות

40-אחרים

264569
  
  

  סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית  -: 6באור 
  

 קבע את עקרונות מדיניות 2003 בדצמבר 14הממונה על אגף שוק ההון במכתבו לקרן מיום   .א
  :כמפורט להלן, ח מירון"הפיצוי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות בשל הפסקת הנפקת אג

  
 3- ו2כאמור בסעיפים , ע כספיקרן פנסיה ותיקה מאוזנת תקבל מאוצר המדינה סיו  .1

שיהיה שווה לצירופם של שני ,  ואילך2004בגין כל שנת כספים משנת הכספים , להלן
  :אלה

  
סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שאינם אגרות חוב מסוג   )א(

בשיעור שנתי השווה להפרש שבין , בשנת כספים מסויימת, "ערד"או " מירון"
" מירון"לית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג התשואה הריא

  .4%לבין 
  
סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שהם אגרות חוב מסוג   )ב(

בשנת כספים מסויימת בשיעור שנתי השווה להפרש שבין התשואה , "ערד"
ין לב" מירון"הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג 

" ערד"התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג 
  .המוחזקות בידי הקרן

  

,  ואילך2004משנת הכספים , ן כל שנת כספיםי יינתן בג1הסיוע הכספי כאמור בסעיף   .2
לאחר הגשת דוח כספי ותחשיב לאגף שוק ההון אשר יעבור לחשב הכללי לבדיקה 

  . חודשים מיום הגשת הדוחות הכספיים לפי המאוחר3שנה או  ביוני כל 30ותשלום עד 
  

 4,459 - 2011לשנת (ח " אלפי ש4,890 הינו 2012סכום הסיוע המחושב המגיע לקרן לשנת   .ב
  ).ח"אלפי ש

   .2013שנת בסכום הסיוע אמור להתקבל בקרן 
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  סחיריםשאינם ניירות ערך   -: 7באור 
  

  :ההרכב  .א
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

אגרות חוב
143,836123,819אגרות חוב ממשלתיות

9,02910,117אגרות חוב אחרות

152,865133,936סך הכל אגרות חוב

  :אגרות חוב שאינן סחירות  .ב
  

  התפלגות אגרות החוב לפי מועדי פדיון  .1
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

21,10219,991בשנה הראשונה
16,42017,816בשנה השנייה

15,55118,142בשנה השלישית
13,63317,044בשנה הרביעית

11,31615,159בשנה החמישית
19,43232,874 שנים7 - שנים ועד ל5מעל 
19,65912,910 שנים10 - שנים ועד ל7מעל 
  -32,850   שנים15 - שנים ועד ל10מעל 
-2,902 שנים15מעל 

 
152,865 133,936

  
  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון  .2

  
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

:אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן
 

4.122.31)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
1.021.13)אחוזים(שואה הממוצעת המשוקללת לפדיון הת

 
:אגרות חוב ללא הצמדה

 
4.484.48)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
 6.626.82אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (סחיריםשאינם ניירות ערך   -: 7באור 
  

  : קביעת השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים  .ג
  

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות והוצאות וכן 
של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד 

שערי ההיוון מתבססים . יים בגינםנקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפו
בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי 

ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים . ע בתל אביב"שנמדדו בבורסה לני
אגר להקמה ולתפעול של מ, שפורסם על ידי משרד האוצר, על ידי חברה שזכתה במכרז

 מודל מרווח -להלן  (2011,  במרס20החל מיום . ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים
מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך , )הוגן

מאותו מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית ).  מודל מרווח הוגן-להלן (נכסי חוב לא סחירים 
מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג .  ציטוטים אלו לגופים המוסדייםלספק

האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של 
נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון 

הלא סחיר והמעבר למודל מרווח הוגן ייושם כשינוי הנפקות בשוק /הנגזרת ממחירי עסקאות
אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מיישום המודל החדש לראשונה . אומדן

  .ביום המעבר

  ניירות ערך סחירים  -: 8באור 
  

  :ההרכב  .א
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש
אגרות חוב

120,438 128,860אגרות חוב ממשלתיות
120,655110,753אגרות חוב אחרות

249,515231,191סך הכל אגרות חוב 

27,32723,886מניות וניירות ערך אחרים 

276,842255,077
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (ניירות ערך סחירים  -: 8באור 
  
  אגרות חוב סחירות  .ב
  

  :דיוןהתפלגות אגרות החוב לפי מועדי פ  .1
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

94,12684,832בשנה הראשונה
28,57015,040בשנה השנייה

24,65725,041   בשנה השלישית
19,91626,934      בשנה הרביעית

34,37917,859   בשנה החמישית
26,71842,997    שנים7 - שנים ועד ל5מעל 
19,21115,763     שנים10 - שנים ועד ל7מעל 
186501    שנים15 - שנים ועד ל10מעל 
1,7522,224    שנים15מעל 

249,515231,191

  
  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון  .2
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

: המחירים לצרכןאגרות חוב הצמודות למדד

3.98 3.84)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
1.652.89)אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון 

:אגרות חוב בלתי צמודות
 

4.261.60)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
2.833.02)אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון 

):ל"כולל נכסים בחו(ח "אגרות חוב הצמודות למט

0.911.89)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
2.203.44)אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון 

  
  .לא כולל מוצר מובנה  (*)
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
   פקדונות  -: 9באור 

  
  :ההרכב  .א

  
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

1,9892,112פקדונות בבנקים
  

  :התפלגות הפקדונות לפי מועדי פדיון  .ב
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

--בשנה הראשונה
-1,989בשנה השנייה

2,112-בשנה השלישית
--בשנה הרביעית

--בשנה החמישית
-- שנים7 - שנים ועד ל5 מעל

1,9892,112
  
  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון  .ג
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

:פקדונות הצמודים למדד המחירים לצרכן

2.63 1.88)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
0.672.08)אחוזים(לפדיון התשואה הממוצעת המשוקללת 
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  רכוש קבוע  -: 10באור 
  

  :ההרכב
  

שיפורים 
במושכר

מחשבים 
תוכנות 

וציוד נלווה

ריהוט 
וציוד 
כ"סהמשרדי

ח"אלפי ש

2012שנת 

:עלות

1,316 39 2012421,235,  בינואר1ליום 
78179- פותתוס

 
2012421,313401,395,  בדצמבר31ליום 

 
:פחת נצבר

 
2012171,158151,190,  בינואר1ליום 

358566פחת השנה
 

2012201,216201,256,  בדצמבר31ליום 
 

2012229720139,  בדצמבר31פחתת ליום יתרה מו
  
  

שיפורים 
במושכר

מחשבים 
תוכנות 

וציוד נלווה

ריהוט 
וציוד 
כ"סהמשרדי

ח"אלפי ש

1201שנת 

:עלות

1,236 29 2011161,191,  בינואר1ליום 
26441080 תוספות

 
2011421,235391,316,  בדצמבר31ליום 

 
:פחת נצבר

 
2011161,110101,136,  בינואר1ליום 

148554פחת השנה
 

2011171,158151,190,  בדצמבר31ליום 
 

1201257724126, צמבר בד31יתרה מופחתת ליום 
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  התחייבויות שוטפות  -: 11באור 
  

  :ההרכב
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

174225מוסדות
6577עובדים

459398הוצאות לשלם
4734הפרשה לחופשה והבראה

251250נותני שירותים ואחרים, ספקים

996984
  
  

  נטו, התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד  -: 12באור 
  

מעביד נטו מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים -התחייבות הקרן בשל סיום יחסי עובד
לחברות , ומכוסה על ידי תשלומים שוטפים לקרן פנסיה, ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין

היתרה במאזן משקפת את יתרת החבות לפיצויים . ופות גמלביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וק
  .שאינה מכוסה במלואה על ידי תשלומים אלו

  
בביטוחי מנהלים ובקופות גמל כאמור אינם כלולים במאזן , הסכומים שנצברו בקרנות הפנסיה

  .מאחר ואינם בשליטה ובניהול של הקרן
  
  

  התקשרויות  -: 13באור 
  

 31תקופת השכירות הינה עד יום . ות למשרדיהרעל הסכם שכי 2012 ,במאי 14הקרן חתמה ביום 
טרם נחתם (הקרן הגיעה להסכמה עקרונית על הארכת חוזה השכירות לשנה נוספת . 2013 ,במאי
 ).הסכם
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  

   התחייבויות פנסיוניות  -: 14באור 
  

  :אקטוארי) גרעון(להלן התנועה בעודף   .א
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

5,390)89,070( אקטוארי לתחילת השנהגירעון
  -  90,270  8.2%הפחתת זכויות בשיעור של 

 העלאת גיל הפרישה והפחתת זכויות של -שינוי תקנון הקרן 
) להלן)4('ב-ו) 3('בסעיפים ראה ( 1.75%

74,020-

שוב השפעת השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחי
ההתחייבויות לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 

) להלן1ראה (לחישוב אשתקד 

)86,070()73,600(

)20,860(7,310) להלן2ראה (נטו , השפעות שוטפות

)89,070()3,540() להלן)1('בראה  ( אקטוארי לסוף השנהגרעון

ב ההתחייבויות הפנסיוניות לתאריך פירוט השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישו  .1
  :המאזן לעומת ההנחות ששימשו לחישוב תקופה קודמת

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31
2012 2011

ח"אלפי ש
  שינוי במקדמי החישוב בעקבות חוזר הממונה 

)להלן' גראה סעיף ( 30.1.2013מיום 
    

)16,320(
  

      
  
  -

)33,670()69,750()להלן' דראה (ת שינוי בשיעור הריבי
)39,930(-    שינוי בהנחות הוצאות תפעול 

)86,070()73,600(
  
  
  :פירוט השפעות שוטפות.     2

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

ראה (מהתשואה החזויה ) נמוכה(תשואה בפועל גבוהה 
)1,150(9,600)ןלהל' ה

)11,510(-הנחיות האוצר לחישוב סבסוד ישיר 
)1,800(- ההפרש בין הוצאות תפעול בפועל מול תחזית

)1,000(- מעבר עמיתים מסטאטוס מוקפא לסטאטוס פעיל
)5,400()2,290(אחרות 

)20,860(7,310סך הכל השפעות שוטפות
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך( התחייבויות פנסיוניות  -: 14באור 
  
  כרית ביטחון  .ב
  

 נוצר לקרן גרעון אקטוארי 2011,  בדצמבר31 ליום -יישום מנגנון האיזון האקטוארי   .  1
הכולל מנגנון לאיזון הקרן על ידי , בהתאם לתקנון הקרן, לפיכך. ח'' מליוני ש89בסך 

 מסך ההתחייבויות 5% על במידה וגירעון הקרן עולה, הפחתת זכויות במלוא הגירעון
 לעמיתים 8.2% הפחתת זכויות בשיעור של אמורה להיות מבוצעת, הפנסיוניות

  .פנסיונריםול
    

 מציגים את מצב הקרן לאחר הפחתת 2012, בדצמבר 31הדוחות הכספיים ליום 
 טרם  ובתשלומי הפנסיההפחתת הזכויות בחשבונות העמיתים, עם זאת. הזכויות

  . להלן2-5ין זה ראה גם סעיפים  לעני.בוצעה בפועל
  

 הודיע משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת כי תועמד כרית ביטחון 2003במאי   .2
לקרנות הוותיקות שבהסדר על מנת להגן על עמיתי וגמלאי הקרנות שבהסדר מפני 

  . גירעונות ותנודתיות בתשואות

כי כרית , י שר האוצר" עהמליצה וועדה ציבורית שהוקמה, 2011,  באוגוסט17ביום   
 לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה ,הביטחון תשמש
אשר הייתה בסיס לחישוב , 4%וזאת ביחס לריבית צמודה של , בעקום הריבית

, כמו כן. הגירעון האקטוארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה שנקבעה להן
 סכום המרבי שיוקצה לכרית הביטחון יעמוד על כי, בהמלצות הועדה הציבורית נקבע

לעומת המדד , כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, ח'' מיליארד ש11.320סך של 
  .  לשנה מהמועד האמור3.48%ובתוספת ריבית בשיעור של , 2009לחודש ינואר 

אשר כלל תיקונים מוצעים ,  פרסם משרד האוצר תזכיר חוק2012,  בינואר3ביום   
וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת סכומים ,  לחוק הפיקוחשונים

מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת 
 2012,  בפברואר16ביום . השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות

: להלן(הפיקוח אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק 
  "). טיוטת החוק"או " הטיוטה"

י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן " ע2011ץ שהוגשה בתחילת שנת "בעתירה לבג
טוענות העותרות בין היתר לאפליה של הקרנות ', כנגד שר האוצר ואח, בהסדר

הוותיקות שאינן בהסדר ומבקשות לחייב את האוצר להעניק את כרית הביטחון 
  .קרנות הוותיקות שבהסדר גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדרשניתנה ל

ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול האוצר "הדיון בבג 2012בחודש אפריל 
על מנת להגיע למתווה מוסכם להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן 

  . בהסדר
 נציגי החברה דיון בהשתתפות,  התקיים לבקשת משרד האוצר2012,  במאי15 ביום

במהלכו הציג האוצר , והעותרות אליו הוזמנו נציגי הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר
הצעה לא מחייבת למתן כרית בטחון במסגרת תיקון טיוטת החוק גם לקרנות אלה 

באישור קרן הפנסיה להפחתת זכויות , תוך שהוא מתנה את ההצעה בין היתר
ית גיל הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי  וכן בדחי1.75%הפנסיונרים בשיעור של 

כאשר בגין תקופת הדחייה לא תגדל ,  לנשים64 - לגברים ו67 -הפרישה על פי חוק 
  .  פנסיית הזקנה
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  )המשך( התחייבויות פנסיוניות  -: 14באור 

  
  )המשך(  .ב  

  )המשך(  .2

ביטוח , אגף שוק ההון,  ממשרד האוצרמסמך עקרונות התקבל 2012, יולי ב2ביום 
א "התשמ) ביטוח(מתווה לתיקון טיוטת חוק הפיקוח על שירותים הוחסכון בה צוין 

במסגרתו יוצע מתן כרית בטחון לקרן פנסיה , ) טיוטת הצעת החוק-להלן  (1981
בכפוף לנקיטת צעדים מסוימים להקטנת ההתחייבויות , ותיקה שאינה בהסדר

בנסיבות . ת הצעת החוקהאקטואריות של הקרן אשר יגובשו ויפורטו במסגרת טיוט
הקרן לא , ועל מנת לאפשר להנהלת הקרן לבחון החלת מתווה כאמור על הקרן, אלו

  .2012,  ביולי1 בהפעלת מנגנון איזון אקטוארי וזאת עד ליום חוייבה
  

פורסמה טיוטת הצעת חוק אשר מעגנת את ההסכמות שנידונו , 2012,  ביולי18ביום 
  .להלן 5 ראה גם סעיף .וצר כאמור לעילוהובאו במסגרת הנחיית משרד הא

  
 אישר דירקטוריון הקרן לבצע את 2012 , ספטמבר24ביום , בהתאם לאמור לעיל  .3

הצעדים הנדרשים לצורך קבלת כרית הביטחון ואימץ מתווה פעולה הכולל מספר 
  :בכפוף לאישור הממונה לרבות, תיקונים לתקנון הקרן

  
. נה ש67 גברים לגיל דחיית גיל פרישה  .א
הפחתה מדורגת של סכומי הקצבאות באופן ששיעור ההפחתה הכולל יתסכם   .ב

: בהתאם לשיעורים הבאים1.75% -ל
-2013- 0.25%  

-2014- 0.75% 

-2015-  1% 

-2016- 1.5%

1.75% – ואילך 2017-
  
 הקרן קיבלה את אישור האוצר לשינויים הנדרשים בתקנון 2012,  בדצמבר24ביום 
   .אמורמתווה הבמסגרת אימוץ ההקרן 

 . חושב בהתאם לשינוי התקנון המפורט לעיל2012,  בדצמבר31הדוח האקטוארי ליום   .4
 74 -סך ההשפעה של שינוי התקנון כאמור הסתכמה בהקטנת הגירעון בסך של כ

  .ח''מליוני ש

כרית ", כפי שפורסמה ברשומות" כרית בטחון"בהתאם להצעת החוק בנושא   .5
הליךזהבשלבכילצייןיש .ח''ש מיליון 45-לקרן מסתכמת לכאשר הוקצתה " הביטחון
מנגנון יישוםאופןבדברמפורטותהנחיותהתקבלווטרםהושלםטרםהאמורהחקיקה

 המאזן הנחיותתאריךלאחרשיתקבלווככלאםכייובהרומשכך,"הביטחוןכרית"
וככל  2011 ,דצמבר ב31לעניין הטיפול בגירעון ליום בהתאם תפעל הקרן,מפורטות
. יופחתו זכויות העמיתים בהתאם להנחיות האוצר,שיידרש

    

      בהתאם לחוזר, על בסיס מערכת ההנחות החדשה  נערכו,חישובי ההתחייבויות הפנסיוניות  .ג
 לרבות לפיו שונו הנחות דמוגרפיות שונות ,2013 בינואר 30 מיום אגף שוק ההון  של2013-3-1

. מספר ילדים וגילם, ורי נישואיםשיע, שיעורי תמותה
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  באורים לדוחות הכספיים

  
  )המשך( התחייבויות פנסיוניות  -: 14באור 

   
 חישובי ההיוון מבוססים על הריבית הגלומה בווקטור הריביות נכון -השפעת ווקטור הריביות   .ד

 המחושב על ידי החברה המצטטת שנבחרה לעניין זה על ידי משרד 2012,  בדצמבר31ליום 
ווקטור הריביות הותאם להוראות חוזר משרד האוצר לעניין הריבית ". מרווח הוגן "-האוצר 

 - הינו נמוך יותר מווקטור הריביות ל 12/2012 - ווקטור הריביות ב . ואילך25 -מהשנה ה 
  .ח"  מיליון ש70 -  וכתוצאה מכך הגירעון בקרן עלה בכ 12/2011

  
יגה הקרן על השקעותיה תשואה  הש2012 במהלך שנת - 2012התשואה על נכסי הקרן בשנת   .ה

.ח" מיליוני ש9.6 - גרעון הקרן בכקטןכתוצאה מכך .  מהתשואה החזויהגבוההבפועל ה
  

קרן הפנסיה מחשבת את גובה הסיוע הממשלתי הכולל על פי , לצורך הכנת המאזן האקטוארי  .ו
) 2(ין מאזן שווי הוגן אקטוארי מחושב כהפרש ב. 2006-3-3 לחוזר 1הכללים המפורטים בנספח 

קיימות הוראות , לצורך חישוב המאזן החשבונאי. 2006-3-3כמפורט בחוזר , )3(לבין מאזן 
המתייחסות לשערוך אגרות חוב מיועדות בהוראות הביצוע לשערוך נכסי חוב לא סחירים 

שני החישובים . 2011-9-2אשר פרסמה חברת מרווח הוגן מתוקף חוזר גופים מוסדיים 
. ת שאינן בהכרח זהותמובילים לתוצאו

  
מיום " טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופי המוסדיים "- 10-9-2011חוזר גופים מוסדיים   .ז

21.12.2011  
  

כי רישום , ככל הניתן, מגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי על מנת להבטיחהחוזר 
במסגרת פרויקט . זמין וניתן לאחזור, שלם, זכויות העמיתים במערכות המידע יהיה מהימן

הטיוב עליו מורה החוזר גוף מוסדי נדרש לבצע את הפעולות הבאות לגבי נתוני ממשק 
  :האחזקות

  
.ברמת עמיתים, בין היתר, עריכת סקר פערים אודות המידע הקיים   .1
.בניית מודל מיפוי ודירוג הפערים שנמצאו בסקר הפערים מהיבט השפעתם  .2
ובכלל זה ,  לטיפול בכשלים שנמצאו בסקר הפעריםהכנת תכנית עבודה מפורטת  .3

, עיבודי נתונים, אימות נתוני עמיתים, התייחסות לסידור המידע הקיים ושמירתו
  . בחינת השפעת פרויקט הטיוב על הגוף המוסדי ושימור

  
ובכלל זה קובע כי הפרויקט , החוזר קובע לוח זמנים לביצוע הפעולות במסגרת פרויקט הטיוב

  .30.6.2016יים עד ליום כולו יסת
  

לדעת הנהלת  . נערכת לקיום הוראות החוזר ולביצוע הליך מקיף של טיוב נתוניםהנהלת הקרן
  .קרןלא ניתן להעריך בשלב זה את השלכות פרויקט הטיוב על התוצאות הכספיות של ה, קרןה
  
רש  הקימה ועדת היגוי אשר בחרה בספק שירות לצורך עריכת טיוב הנתונים כנדקרןה

 ולאחר 2013 מרסקר הפערים עד לסוף חודש נערכת להכנת ס קרןה. ובהתאם להוראות החוזר
  .קרןלבניית תכנית עבודה אשר תוגש לאישור דירקטוריון התפעל מכן 
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  עתידי כוללסיוע ממשלתי   -: 15באור 
  

  :ההרכב
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

יר עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע ערך נוכחי של הכנסות יש
101,791 135,870הממשלתי הישיר לקרן

" ערד"ח מיועדות מסוג "ערך נוכחי של סבסוד עתידי באמצעות אג
26,88022,840שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן

162,750124,631
  
  

  בתוחלת החייםיעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי   -: 16באור 

, לתקנון הקרן) 'א3 (50כאמור בתקנה , דמי הניהול הנלווים לרכישת יחידות גמול זיקנה נוספות  .א
).  היעודה-להלן (ינותבו במלואם ליעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים 

.קרןאלא לצורך כיסוי גרעונות ה, היעודה תנוהל בקרן ולא ניתן יהיה להעביר ממנה כספים

 היתה הקרן רשאית שלא להפקיד את דמי 2010במהלך שנת , בהתאם לאמור בתקנון הקרן  .ב
אם קיבלה לכך אישור הממונה , או למשוך כספים מהיעודה לסיכונים/הניהול ביעודה לסיכונים ו

  ). הממונה-להלן (ביטוח וחסכון במשרד האוצר , על שוק ההון
ובהתאם לכך לא הופקדו כספים , ור הממונה כאמור קיבלה הקרן את איש2010,  ביולי8ביום   

  .2010ביעודה בשנת 
 בנכסיעל פיו ניתן להשתמש , שינוי תקנון הממונה ל התקבל בקרן אישור2011, מרסב 15ביום   

באותה שנה ובהתאם לכך  לצורך הוצאות הניהול בקרן בלבד 2011 השוטפים בגין שנת היעודה 
  .שנההלא הופקדו כספים ביעודה במהלך 

הקרן רשאית שלא להפקיד את דמי על פיו  הממונה התקבל בקרן אישור 2012, אררו בפב16ביום    
באותה שנה ובהתאם לכך לא  לצורך הוצאות הניהול בקרן בלבד 2012הניהול ביעודה בגין שנת 

  .שנהההופקדו כספים ביעודה במהלך 
 .  

  
  הכנסות מניירות ערך בלתי סחירים  -: 17באור 

  
  :ירות ערך שאינם סחיריםמני  .א

  
 בדצמבר31

20122011
ח"אלפי ש

8,1345,314מאגרות חוב ממשלתיות
)92()726(מאגרות חוב אחרות

2-ממניות וניירות ערך אחרים

7,4085,224
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )המשך (הכנסות מניירות ערך בלתי סחירים  -: 17באור 
  

  :ות ערך סחיריםמנייר  .ב
  

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

3,5814,124מאגרות חוב ממשלתיות
11,735789מאגרות חוב אחרות

)3,563(2,422ממניות וניירות ערך אחרים

17,7381,350
  

  הכנסות דמי ניהול  -: 18באור 

  
סכום . משתתפים בדמי ניהול כפי שנקבע בתקנות הקרן, נהלרבות מקבלי גמול זיק, כל חברי הקרן

  :הינו כדלקמן, ההשתתפות בדמי הניהול לתאריך המאזן
  

שכבר , לשכת עורכי הדין בישראלעמיתים שהיו חברים בקרן גמולים וביטוח הדדי של חברי   .א
 1  ואשר קיבלו לראשונה גמול זיקנה בין יום1979,  בינואר1 שנים ביום 56מלאו להם 

  ). ליחידהל"נ כ– 2011(ליחידה , ח לחודש" ש60 - כ- 1990,  בינואר31 ליום 1986, בפברואר

, ח לחודש" ש15.10 - 1986 בינואר 31אשר קיבלו גמול זיקנה עד יום ' עמיתים כאמור בסעיף א  .ב
  ). ליחידהל"כנ - 2011(ליחידה 

ל "כנ – 2011(ליחידה , ח לחודש" ש43 -כ' או ב' יתר העמיתים שאינם משתייכים לסעיפים א  .ג
  ).יחידהל

  
  .סכומים אלו צמודים למדד המחירים לצרכן

  
  הוצאות תפעוליות אחרות  -: 19באור 

  
  :ההרכב

  
 בדצמבר31

20122011 
ח"אלפי ש

1,320 1,202שירותים מקצועיים ושכר דירקטורים
266428אחזקת משרד

8072ד"שכ
240247וחיםביט

434317דמי ניהול תיק השקעות
5054פחת רכוש קבוע

106133ריבית והוצאות בנק, עמלות
130אחרות

2,3792,601
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  מיסים על הכנסה  -: 20באור 
  

בהתאם לכך . 2013 ביוני 30ם ליו מס כקופת גמל לקצבה בתוקף עדקרן הפנסיה אושרה לצרכי 
  ).בכפוף להתניות מסוימות בהן עמדה הקרן במהלך תקופת הדיווח(כנסתה פטורה ממסים ה

  
  מכשירים פיננסיים וסיכונים כרוכים  -: 21באור 

  
  השווי ההוגן  .א
  

 2הנכסים הפיננסים של הקרן מוצגים בדוחות הכספיים בהתאם לכללים המפורטים בבאור 
  ).עיקרי המדיניות החשבונאית(

 השווי ההוגן של הנכסים הפיננסים של הקרן אינו נופל מערכם החשבונאי ,להערכת ההנהלה
  .הכולל

  
  סיכונים  .ב
  

שכן תנודות בשערי , חשופים לסיכוני ריבית) אגרות החוב ופקדונות(הנכסים הפיננסים 
כמו כן חשופים נכסים אלו לסיכון אשראי . הריבית בשוק הכספים עשויות להשפיע על שווים

  . אי לא יעמדו בתשלומים על פי התחייבויותיהםבאם מקבלי האשר
  

  .ניירות הערך הסחירים חשופים לסיכוני השוק
  

  תשואת הקרן  -: 22באור 
  

המחושבת על פי הנחיות האוצר אגף , שעור התשואה השנתית שהשיגה הקרן על נכסיה בשנת הדוח
  :היה כדלקמן, שוק ההון

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31
20122011

ח"אלפי ש

7.332.94נומינלית ברוטו
6.432.02נומינלית נטו

 

  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן   - :23באור 
  

 קיבלה הקרן את אישור משרד האוצר לשינוי תקנון הקרן בדבר הפיכת 2013,  בינואר7ביום   . א
.2013,  באפריל1יום החל מ וזאת ,יה חדשותבדומה לתקנוני קרנות פנס, "תשואה קרן"הקרן ל

 תביעה משפטית כנגד הקרן כבר  בקרןשינוי כאמור הגישה קבוצת עמיתיםצפי לבעקבות ה      
  .למניעת החלפת התקנון הקיים בתקנון החדש, בין היתר, 2012,  בדצמבר27ביום 

ישת האוצר להקמת חברת צ כנגד דר" הגישה הקרן תביעה משפטית לבג2013,  בינואר24 ביום  .  ב
קופות (לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ) 'ו(86 על פי סעיף  אשר תנהל את הקרןניהול

  .2005 –ה "התשס, )גמל
  

- - -  - - - -  - - - -  - -  

F:\W2000\w2000\52852\M\12\12.docx  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/



Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/



Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/




