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 תי של קרן הפנסיהתיאור תמצי .1

  מבנה ארגוני ותפעולי .1.1

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

בהתאם לכך, הקרן היא "קרן ותיקה", כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים 
  . 2005-פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  . 1961- תשכ"אהורכי הדין, חוק לשכת על) 5(3סעיף  היההבסיס החוקי להקמת הקרן 

הקרן קיבלה לידיה את עסקיה, נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של "קרן גמולים 
וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל", אגודה עותומנית, אשר החלה את 

  . 31.12.1978ופעלה עד לתאריך  1.1.1964פעילותה בתאריך 

הקרן להצטרפות  , נסגרה29.3.1995ם , מיו5156החלטת הממשלה מס' בהתאם ל
  כקרן סגורה. כאמור  עמיתים חדשים. הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה

(סעיפים  ב' , בוטל פרק שביעי1999- התש"ס ,)26בחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 
  .יד') בחוק, אשר דן, בין היתר, בחובת החברות של חברי הלשכה בקרן 89עד ט' 89

ותי הנהלת חשבונות ורישומים חשבונאיים ע"י רואה חשבון חיצוני שר הקרן מקבלת
על פי נתונים שמוזרמים מהקרן, שירותי תפעול ישירות מבנק הפועלים ובנק לאומי 
בחשבונות הקרן אצלם וכן שרותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן כאמור ממנהלי 

  השקעות חיצוניים.

  תחומי פעילות .1.2

לעמיתים עצמאיים ומבטחת את מגזר עורכי הדין בלבד  הקרן עוסקת בביטוח פנסיוני
, לא מתקבלים חברים 1995במרץ  29, החל מיום 1.1בפנסיית זיקנה. כאמור בסעיף 

  חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה.

  מנהל מורשה .1.3

ינה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, באישור שר האוצר, מ 2013 ביולי 3ביום 
) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), 3(א)(68ף ובתוקף סמכותו לפי סעי

לקרן  המנהל מורש(להלן: "חוק הפיקוח") את מר יואב בן אור כ 1981-התשמ"א
  הפנסיה. 

ניהול עסקי הקרן בידי המנהל המורשה יהיה לחוק הפיקוח,  70סעיף הוראת בהתאם ל
ראת הסעיף האמור, לפי הוראות שיתקבלו מהמפקח על הביטוח. בנוסף, ובהתאם להו

כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטח, מוקנות  המנהל המורשל
כן נקבע באותו סעיף,  לדירקטוריון שלו, לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו.

כי כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו הדירקטוריון, ועדותיו וחבריו 
  בסמכויותיהם. את תפקידיהם ולא ישתמשו

בהתאם להוראות כאמור, הודיע המנהל המורשה ליו"ר הדירקטוריון, לחברי 
  הדירקטוריון ולמנכ"ל הקרן על סיום כהונתם כבעלי תפקיד בקרן הפנסיה. 

הוצאות הניהול המורשה הועמסו על קרן הפנסיה. גובה ומתכונת ההעמסה של 
  ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. , בתיאום עם אגף שוק ההון, נקבעוההוצאות כאמור 

פירוט לעניין העברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה מנהלת נפרדת וסיום 
 להלן.  1.5הניהול המורשה בקרן, ראו בסעיף 

  
  
  
  
  
  
  



  דין בישראל בע"מ - קרן גמלאות של עורכי  

  23מתוך  4עמוד 

  

  ועדת השקעות .1.4

הקרן, אופן ביצוע של השקעות ההשקעות של הקרן מתווה את מדיניות הועדת 
  רי גודל, עיתוי ההשקעה, נהלי עבודה ופיקוח. ההשקעות, הרכב אפיקי השקעה, סד

) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות 1(ב3ה41בהתאם להוראת תקנה 
ביולי  8, מינה המנהל המורשה ביום (להלן: "תקנות מס הכנסה") 1964-גמל), התשכ"ד

של  , באישור המפקח על הביטוח, את מר אייל בן שלוש כיו"ר ועדת ההשקעות2013
קרן הפנסיה ואת מר רואי מכנס כחבר ועדת ההשקעות. בהתאם להוראות תקנה 

המנהל המורשה ושני חברי הוועדה שמונו על ידו הם ) לתקנות מס הכנסה, 1(ב3ה41
  חברי ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה החל מהמועד האמור. 

 הקרן מנהלת את תיק הנכסים שלה באמצעות שני מנהלי השקעות חיצוניים:
אי.בי.אי ואקסלנס השקעות. ועדת ההשקעות מקבלת דיווחים בנוגע לפעילות בתיק 
המנוהל על ידי מנהלי התיקים. שינוי במדיניות ההשקעה נדון בועדת ההשקעות, 

  החיצוניים לבצוע.  ההשקעותלמנהלי  ומועברמאושר על ידה 

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

   סל בחו"ל.

חברי הוועדה היו ממונים על ידי  ,2013ביולי  3 יוםעד למינוי המנהל המורשה ב
דירקטורים חיצוניים יו חברי וועדה ה 2חברים ומתוכם  3הדירקטוריון. הוועדה מנתה 

  לעניין זה בתקנות מס הכנסה.  לפי ההוראות הקבועות

, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת אפיקי ההשקעות ועדת ההשקעות מתווה את מדיניות
  ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים.. ההשקעה המותרים

לוועדה דוחות שונים הנוגעים לפעילות בכל התכנסות של ועדת השקעות מוגשים 
   ההשקעות של הקרן.

להלן, סיימה ועדת  1.5מורשה בקרן הפנסיה, כאמור בסעיף בתום תקופת הניהול ה
  ההשקעות של הקרן, בהרכבה כמפורט בסעיף זה, את כהונתה. 

 .בשל היקף הנכסים של הקרן, ועדת ההשקעות משמשת גם כוועדת אשראי

     מתכונת לקבלת החלטות על השקעותה 1.4.1

, IBIחברת השקעות הקרן מבוצעות על ידי חברת אקסלנס ונכון למועד הדוח, 
חברות לניהול תיקים שמונו כמנהלי ההשקעות של הקרן. מדיניות ההשקעות 
הכללית של הקרן מתקבלת על ידי המנהל המורשה וועדת השקעות ומיושמת 

  בפועל על ידי  מנהלי ההשקעות.

  נוהלי בקרה על ביצוע ההשקעות מול החלטות ועדת השקעות 1.4.2

ההתפתחויות בנכסי הקרן מאז  ועדת ההשקעות מקבלת דיווח בכל ישיבה על  
הישיבה הקודמת וכן על ביצוע ההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת. הועדה 
גם מקבלת דיווח על הרכב ההשקעות הכולל ועל התאמתן להרכב המאושר על 
ידה. כמו כן, הועדה מקבלת דיווח על חריגות, ככל שקיימות, וכן על יישום 

  החשיפה. החלטותיה בנוגע להקצאת אשראי והיקף
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תאור נוהל השימוש בזכויות הצבעה של אמצעי שליטה המוחזקים על ידי  1.4.3
   הקרן

" לייצגה בכל האסיפות הנוגעות לניירות ערך IBIהקרן מינתה את חברת "
המוחזקים על ידי הקרן. הקרן קבעה ואישרה את עקרונות מדיניות ההצבעה 

  באסיפות כלליות שהקרן משתתפת בהן.

אופן לגבי לגבי כל האסיפות בהן השתתפו עבורה וח קבלת דיווהקרן מ
של הקרן על פי המתכונת  טההצבעה. הנתונים מתועדים באתר האינטרנ
  משרד האוצר.בשנדרשה על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון 

על אופן ההצבעה של קבלים דיווח אחת לשבועיים חברי ועדת ההשקעות מ
כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיית  הקרן באסיפות הכלליות. מדיניות הקרן

העלול לפגוע  ן"המייצג" היא כי יש לעדכן את הקרן מראש לגבי כל עניי
יש להתנגד בהצבעה לכל החלטה הדנה בנושא העלול כי בזכויות העמיתים וכן 

לפגוע בזכויות העמיתים. במצבים בהם "המייצג" הוא גוף קשור לחברות בהן 
מהקרן הנחיה מפורשת לגבי אופן ההצבעה הוא מייצג את הקרן אזי מתקבלת 

  הקרן הכינה נוהל השתתפות באסיפות כלליות. ,הנדרש בשם הקרן. כמו כן

  

  אירועים מיוחדים מאז הדוח הכספי האחרון .1.5

  העברת זכויות חובות הניהול  

נחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסמה הקרן הליך בהתאם לה
ן היתר, בקשות להציע הצעות לניהול הקרן ולעניין גובה דמי תחרותי, אשר כלל, בי

שנים לפחות. בתום אותו הליך, הוחלט  7הניהול שייגבו מסך נכסי הקרן לתקופה של 
אלדובי") -(להלן: "הלמן "אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ- הלמן"לבחור בחברת 

זה לפי מסמכי כחברה שתנהל את הקרן, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לעניין 
- הלמן"נחתם בין  2014באוקטובר  21ההליך האמור ועל פי הוראות הדין. ביום 

לבין הקרן הסכם המסדיר את העברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי  "אלדובי
. בהתאם להסכם שנחתם, )2015(ההסכם האמור תוקן ועודכן בינואר  "אלדובי-הלמן"

לשנה, וזאת למשך  0.495%הקרן על שיעור של  יעמדו דמי הניהול שייגבו מנכסי
  שנים לפחות.  7תקופה של 

עודכן תקנון הזכויות של הקרן, במסגרת ההליך להעברת מכלול  2015ינואר חודש ב
פירוט לעניין השינויים כאמור מובא זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה מנהלת. 

  להלן.  2.2בסעיף 

שור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להעברת ניתן אי 2015בינואר  25ביום 
ניתן אישור שר האוצר  2015בינואר  29, וביום "אלדובי- הלמן"ניהולה של הקרן לידי 

, וזאת בהתאם "אלדובי-הלמן"להעברת הנכסים וההתחייבויות של הקרן לידי 
הול מועד ההשלמה של העברת זכויות וחובות הני .(ג) לחוק הפיקוח70להוראת סעיף 

  . 2015בינואר  31נקבע ליום  כאמור

 1בעקבות קבלת האישורים הנדרשים לפי מתווה המכירה והוראות הדין, החל מיום 
 "אלדובי-הלמן"הועברו זכויות וחובות הניהול של קרן הפנסיה ל 2015בפברואר 

הקרן מנוהלת . לפיכך, החל מהמועד האמור, הסתיים הניהול המורשה בקרןו
  מנהלת נפרדת. באמצעות חברה 

  ירידת ריבית    
ירידה זו משפיעה על  .המשיכה לרדתריבית חסרת הסיכון ה ,ריך המאזןלאחר תא

  . ההתחייבויות על הנכסים הגדלת עודף
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  ועדת ביקורת  .1.6

לחוק הפיקוח, לא  70החל ממועד המינוי של מנהל מורשה לקרן, ובשל הוראת סעיף 
יה. יצוין, כי בתקופת הניהול המורשה חלים מכהנת ועדת ביקורת נפרדת לקרן הפנס

בקרן כסדרם תהליכי בקרה וביקורת שוטפים בהתאם לסמכויות ולתפקידים הנתונים 
לוועדת הביקורת, לרבות לעניין קביעת תכנית עבודה בתחום הביקורת, מעקב אחר 

  ביצוע תכנית העבודה ודיון בדוחות הביקורת.  

  

  תחומי פעילות .1.7

פנסיוני לעמיתים עצמאיים ומבטחת את מגזר עורכי הדין בלבד  הקרן עוסקת בביטוח
, לא מתקבלים 1995 סבמר 29, החל מיום לעיל 1.1בפנסיית זיקנה. כאמור בסעיף 

  חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה.

  

  )ש"חהכנסות בתקופת הדוח (באלפי ההרכב  .1.8
  

  שנסתיימה  תקופהל  
  בדצמבר 31ביום 

  2014 2013 
  חאלפי ש"  
     

 134 66  מזומנים ושווי מזומנים
     

    מהשקעות:
  6,989 8,525  ניירות ערך בלתי סחירים

  17,761 27,299  ניירות ערך סחירים
  66 )183(  פקדונות

      
  35,641   24,816  

  847   110  דמי ניהול

       

  5,402   5,973  סיוע ממשלתי ישיר
      

  31,199   41,790  סך הכל הכנסות

  
      

 

  התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה .1.9

  אין לקרן ביטוח משנה.
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  תיאור הסביבה העיסקית  .2
 

 מבוא .2.1
 

פועלת בשוק הביטוח הפנסיוני לטווח ארוך (פנסיה, ביטוח וגמל). שוק קרנות  ןהקר
תיקות שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים החל והפנסיה מורכב מקרנות פנסיה 

  . 1995ומקרנות פנסיה חדשות שהחלו לפעול מינואר  1995 ילמאפר
  

מערכת קרנות הפנסיה היא חלק מן הרובד השני של מערכת הביטחון הסוציאלי   
סכון הפנסיוני הינו חסכון י. הח)לאומיהביטוח האחרי הרובד הראשון של ( הבמדינ

משקי של משקי ייעודי לטווח ארוך המהווה נדבך מרכזי בהבטחת הביטחון הכלכלי וה
סכון הפנסיוני כוללים את קרנות הפנסיה, פוליסות משתתפות יאפיקי הח. הבית

  ) וקופות הגמל."ביטוחי מנהלים"ברווחים (
    
 במיליונילהלן נתונים עיקריים על שוק קרנות הפנסיה בישראל (נתונים כספיים   

  :ש"ח)
  

 2013-2012בשנים  שוק קרנות הפנסיה בישראל -  1טבלה
  
 

  סה"כ   קרנות חדשות   קרנות וותיקות  

  2013  2012   2013  2012   2013  2012  

נכסים נטו לסוף 
  485,643 533,191   128,170  160,276  357,473  372,915 שנה

  23,413  26,334   18,655  21,620   4,758  4,714 הפקדות

  15,298  16,704   2,678  3,407   12,620  13,297 משיכות
  

(הדוח האחרון של הממונה על שוק ההון  2013המקור: דוח הממונה על שוק ההון לשנת 
   למועד כתיבת דוח זה). נכוןשפורסם 

           
מסך  70%-למעלה מתיקות והיוו קרנות הפנסיה הו 2012-2013ים כפי שעולה מן הטבלה, בשנ

יקות (להבדיל מקרנות הפנסיה הוות עור הצמיחה בנכסי קרנותיש .נכסי קרנות הפנסיה
 מאחר שהןוזאת  ,בשנים הקרובות אינו צפוי לגדול משמעותית הפנסיה החדשות והכלליות)

  .סגורות להצטרפות עמיתים חדשים
  
  

 תיקון תקנון הקרן .2.2

  של תקנון הקרן 2013מהדורת אפריל  2.2.1

נכנס לתוקפו תקנון חדש לקרן. בתקנון שונתה שיטת חישוב  1.4.2013ביום 
עמיתי הקרן והיא התבססה על היתרות הצבורות של העמיתים, הזכויות של 

בהתאמות ובשינויים הנדרשים לצורך הבטחת המעבר בין השיטה שקדמה 
  לתקנון האמור ("שיטת מנות הפנסיה") לבין השיטה הקבועה בו. 

כמו כן, ולצורך הבטחת התנאים הנדרשים להענקת "כרית הביטחון" לקרן 
); 67הבאים: (א) העלאת גיל הפרישה לגברים (לגיל הפנסיה, שולבו התיקונים 

, מכל 1.75%ועד לשיעור מירבי של  0.25%(ב) ניכוי הדרגתי, החל משיעור של 
  תשלום שתשלם הקרן. 
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  של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר  2.2.2

נה מקיף, בתיאום עם נערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו
הון, ביטוח וחיסכון, לעניין מידת התאמתן של גורמי המקצוע באגף שוק ה

ההוראות הקבועות בתקנון הקרן לתנאים ולמנגנונים להענקת "כרית ביטחון" 
לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת החוק הממשלתית שהונחה על 
שולחן הכנסת (הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 

; להלן: "הצעת החוק 2012- ן לקרנות הפנסיה ותיקות), התשע"ג) (כרית ביטחו27
הממשלתית"). מהבחינה האמורה עלה, בין היתר, כי קיים קושי ממשי, נכון 
לעת הזו, להבטיח הענקת סכומים מ"כרית הביטחון" כדי למתן את השפעת 
השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרן הפנסיה, בכפוף למנגנונים 

נאים הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית, וזאת במקביל ולת
. 2013להוראות ולמנגנונים הקבועים בתקנון קרן הפנסיה שתוקן בחודש אפריל 

לפיכך, ובין היתר לצורך הבטחת ההגנה מפני שינויים בעקום הריבית כאמור 
יים עיקריו מנו, אשר נערך תיקון נוסף בתקנון הקרןבהצעת החוק הממשלתית, 

 :(ובכפוף להוראות הקבועות בתקנון עצמו) להלן

מעבר משיטת סכום צבור לשיטת יחידות גמול זקנה ("שיטת המנות")   )א(
, 2013בדומה למתכונת החישוב שהיתה קבועה בקרן הפנסיה עד אפריל 

 בשינויים המחויבים לפי העניין; 

של תקנון הקרן לקבלת  2013ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל   )ב(
 צבת שאירים לאלמן/אלמנת עמית; ק

התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת "כרית ביטחון"   )ג(
כאמור בהצעת החוק הממשלתית, וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל 

). ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי 67לגיל  66הפרישה לגברים (מגיל 
ית, נותרה מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור בהצעת החוק הממשלת

 בעינה; 

הוספת זכות לגמול זקנה חלקי, בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה   )ד(
בתקנון הקרן, לעמיתים שהפסיקו תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל 

  ; 2004מחודש נובמבר 

קביעת הוראה לעניין שימוש בכספים שנצברו בייעודה לפי הוראת סעיף   )ה(
ן הקרן, וזאת לצורך כיסוי כל גירעון לתקנו 2013רת ינואר וא) במהד1(50

  אקטוארי בקרן הפנסיה; 

קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים, בהתאם למנגנון הקבוע בתקנון,   )ו(
  ימים מחודש הזכאות לגמול זקנה; 180חלף תשלום גמול זקנה, וזאת בתוך 

בחישוב שנתי והוא ייגבה מנכסי  0.7%שיעור דמי הניהול המרבי נותר   )ז(
  הקרן. 

הממונה, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על ניתן אישור  2013באוגוסט  29ביום 
לתקנון המעודכן של קרן  2005- פיננסים (קופות גמל), התשס"ה שירותים
  הפנסיה. 



  דין בישראל בע"מ - קרן גמלאות של עורכי  

  23מתוך  9עמוד 

  

  של תקנון הקרן    2013מהדורת אוקטובר  2.2.3

נערכו שתי ההתאמות הבאות בתקנון הקרן (ביחס  2013בחודש אוקטובר 
  לעיל):  2.2ל התקנון, אשר עיקריו מנויים בסעיף ש 2013למהדורת ספטמבר 

לתקנון, כך שנכללה בו ההבחנה בין סכומי פנסיית הזקנה  14עודכן סעיף   )א(
") ובשל 5("מנה  31.1.2008המשתלמים בשל יחידות גמול שנרכשו עד יום 

 "); 6("מנה  1.2.2008יחידות גמול שנרכשו החל מיום 

לתקנון הקרן, וזאת לפי ערכם  14 הותאמו סכומי פנסיות הזקנה שבסעיף  )ב(
בשל הפעלת מנגנון האיזון  6.5%הפחתת הזכויות בשיעור של  לאחר

(לפירוט לעניין מנגנון האיזון  2013בחודש אוקטובר  האקטוארי
 להלן).  3האקטוארי, ראה סעיף 

הממונה, בהתאם להוראות חוק הפיקוח ניתן אישור  2013 בספטמבר, 16ביום 
לתקנון המעודכן של קרן  2005-סים (קופות גמל), התשס"הפיננ על שירותים

  הפנסיה. 

תקנון הקרן בעקבות ההליך להעברת זכויות פירוט ההתאמות והעדכונים ב
  לעיל.  1.6מובא בסעיף  וחובות הניהול לידי חברה מנהלת נפרדת

  

עדכונים נוספים בתקנון בעקבות ההליך להעברת  - 2015מהדורת פברואר  2.2.4
  ות הניהול זכויות וחוב

במסגרת ההליך להעברת מכלול זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה 
מנהלת נפרדת, נערכו ההתאמות והשינויים הנדרשים בתקנון הקרן. במסגרת 

  , בין היתר, עניינים אלה: זו, עודכנו בתקנון

שינויים בהגדרת "החברה המנהלת" כתוצאה משינוי הגוף שינהל את הקרן   )א(
  ; "אלדובי- הלמן"ה והעברת זכויות וחובות הניהול לידי עם השלמת העסק

תיקון ההוראה לעניין דמי הניהול שייגבו מסך נכסי הקרן, בהתאם   )ב(
- הלמן"לתוצאות ההליך להעברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי 

, בכפוף 0.495%, כך שיעמוד על שיעור שנתי שלא יעלה על "אלדובי
 התחיקתי; להוראות תקנון הקרן וההסדר 

הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם ניהול הקרן", בהתחשב בכך שקרן   )ג(
הפנסיה, עובר למועד העברת ניהולה לידי חברה מנהלת נפרדת, היא קופת 
גמל תאגידית, ובשל הצורך לתחום ולהגדיר חלוקת אחריות לעניין תביעות, 

ים שייפסקו בין הקרן לבין החברה שתנהל אותה. לפי אותה הוראה, סכומ
במסגרת הליכים בקשר עם ניהול הקרן, אשר עילתם נוצרה לפני מועד 

, יופחתו מנכסי הקרן או ייווספו "אלדובי- הלמן"העברת הניהול לידי 
לנכסיה, לפי העניין, וזאת בכפוף למנגנונים נוספים הקבועים לעניין זה 

 בתקנון. 

תביעות של ונגד הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם הקרן" (היינו   )ד(
עמיתי הקרן הנוגעות לזכויות של עמיתים, גמלאים וכל גורם זכאי אחר לפי 
הוראות התקנון והדין), ולפיה תשלומים וסכומים שייפסקו במסגרת 
הליכים כאמור, ייווספו או יופחתו, לפי העניין, מנכסי הקרן, בכפוף 

עלויות בקשר להוראות הדין. עוד נקבע, כי החברה המנהלת תישא במלוא ה
לניהול אותם הליכים, למעט לעניין ייצוג בתביעה שהוגשה עובר למועד 

  אלודבי הנזכרת בהוראות התקנון. - העברת הניהול לידי הלמן

ניתן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  2015בינואר  29ביום 
  לשינוי התקנון כאמור. 
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    וןחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכ .2.3
  

 חקיקה ראשית וחקיקת משנה 2.3.1
  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות  גמל) (תשלומים לקופת    2.3.1.1
 2014-"דגמל), התשע

 
פורסמו התקנות. התקנות מסדירות את האופן  2014באוגוסט  11ביום 

שבו על המעסיק להעביר הפקדות לקופת גמל, המועדים שעליו לעשות 
ים שעליו להעביר לגוף המוסדי במועד ההפקדה והפרטים כן, הפרט

שעליו להעביר בעת הפסקת הפקדות לרבות במקרה של ניתוק יחסי 
 עבודה.

בנוסף בתקנות נקבעו הוראות בדבר העברת היזון חוזר מהחברה 
המנהלת על קבלה וקליטת הדיווח מאת המעסיק והמועדים בהם על 

כל הדיווחים וההיזונים החוזרים החברה המנהלת להעביר היזונים אלו. 
של החברה המנהלת והמעסיק יעשו באמצעות דיווח ממוכן ובמבנה 

 אחיד בהתאם להוראות הממונה.
, ההוראות הקבועות בהן 2014בנובמבר  5בהתאם לתיקון התקנות מיום 

(למעט הוראות מסוימות לגבי  2016בינואר  1יכנסו לתוקף ביום 
  ף במועד מאוחר יותר). מעסיקים קטנים שיכנסו לתוק

  
  2014-חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד   2.3.1.2

  

פורסם ברשומות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני  2014באוגוסט  6ביום 
החוק או החוק לחלוקת  -(להלן  2014-בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד

 בין דיני חיסכון פנסיוני). החוק קובע הוראות שנועדו לגשר על הפער
החיסכון הפנסיוני לבין דיני השיתוף הזוגי בין בני זוג, וזאת בהתחשב 
בכך כי בהתאם לדיני החיסכון הפנסיוני, בני זוג לשעבר אינם מוגדרים 
כשאירים ומשום כך אינם זכאים לקצבת שאירים לאחר פטירת החוסך, 
 וזאת חרף השיתוף הזוגי ביניהם במהלך תקופת החיסכון הפנסיוני,

כולה או חלקה. בנוסף, הסכמים בין בני זוג לשעבר (הסכמים הקשורים 
בגירושין), אשר קובעים כי במקרה של פטירת החוסך יהיה בן הזוג 
  לשעבר זכאי לקצבת שאירים, מנוגדים להוראות ההסדרים הפנסיוניים. 

בשל הפער בין מערכות הדינים כאמור, ולאחר בחינה מקיפה שנערכה 
ורית שמונתה לעניין זה בידי שר המשפטים ושר האוצר בידי ועדה ציב

(שבראשה עמד שופט בית המשפט המחוזי, השופט שאול שוחט), 
הצעת חוק מטעמה, אשר כוללת שורה  2011פרסמה הממשלה בדצמבר 

של הוראות שנועדו להבטיח את ההסדרים הנדרשים בכל אחד מסוגי 
ם. לאחר דיונים  החיסכון הפנסיוני, בהתאם למאפייניהם המיוחדי

בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בהצעת החוק 
  הממשלתית, אושר החוק בכנסת. 

כאמור, החוק מתייחס להסדרים הנוגעים לעניין בכל אחד מסוגי 
החיסכון הפנסיוני. החוק כולל פרק נפרד החל על חלוקה של חיסכון 

שר נוגע לחיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות (פרק ד' לחוק), א
הפנסיוני שנצבר בהסדר פנסיה תקציבית, בקרן ותיקה ובקופת ביטוח 

  ישנה. 
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 חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2.3.2
  

  במהלך תקופת הדוח פורסמו ההנחיות המפורטות להלן: 
  

 הבהרות ועדכונים - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים   2.3.2.1
  55416-2013שה. 

  
פורסמו הבהרות ועדכונים לחוזר מבנה אחיד  2014ר, בינוא 26ביום 

אשר עיקריו הינם  להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
ממשק  - ממשק אחזקות, נספח ב'  - הבהרות ועדכונים לעניין נספח א' 

ממשק אירועים לחוזר מבנה אחיד להעברת  -טרום ייעוץ ונספח ד' 
  ני.מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיו

 
  11222-2014שה 

יישום הוראות חוזר מבנה אחיד פורסם מסמך  2014במרץ,  24ביום 
 הבהרות ועדכונים -להעברת מידע ועדכונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

פורסמו הבהרות ועדכונים לנושא יישום  2014במאי,  13שעיקריו: ביום 
 הוראות חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ועדכונים בשוק החיסכון
הפנסיוני. המסמך כולל הפניה למסמך מקצועי של חברת סוויפטנס 
לגופים המוסדיים הנוגע ליישום ההבהרות וביצוע הבקרות שיופעלו 

  .2014במאי  15החל מיום 
  

  3-9-2014חוזר 
במאי פורסם עדכון לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים.  27ביום 

תשמש את הגופים חוזר זה קובע מבנה של "רשומה אחודה" אשר 
המוסדיים במסגרת הפעולות השונות המתבצעות ביניהם. בנוסף פורסם 
עדכון אשר מהותו תיקון לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 
בשוק החיסכון הפנסיוני. במסגרת התיקון עודכנו הוראות נספח ד' 
שעניינו ממשק אירועים והוראות נספח ו' לחוזר שעניינו מבנה, שם 

  ץ ומבנה הקובץ הממוחשב.הקוב
  

  הבהרה לממשק פיצויים-חוזר מבנה אחיד 53016-2014שה 
פורסמה הבהרה בעקבות פניות שהגיעו לממונה  2014בדצמבר,  22ביום 

  ממשק אירועים.–בעניין נספח ד' 
  

  
 מדיניות תגמול בגוף מוסדי   2.3.2.2

  10.4.14מיום  2-9-2014חוזר גופים מוסדיים 
  

, בכפוף להוראות נוספות 2014ביולי  1ביום  תחילתן של הוראות החוזר
  הקבועות בו לעניין זה. 

  בנושא. 2009-9-24חוזר זה מבטל את חוזר גופים מוסדיים 
החוזר קובע הוראות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, 
בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים, ומניעת תמריצים 

נים שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של שיעודדו נטילת סיכו
  הארגון, מדיניות ניהול הסיכונים שלו וניהול כספי העמיתים. 
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 החוזר המאוחד (קודקס)   2.3.2.3
 ההון, ומשלב שוק על הממונה את כלל הוראות מרכז המאוחד החוזר

 במשמעותן, וכן מספר הוראות שינוי הוראות שבחוזרי המקור, ללא
, אולם ישנן 1.4.2014ו הראשון של החוזר הינו חדשות. מועד תחילת

שובצו בחוזר המאוחד   הממונה הוראות שתוקפן מאוחר יותר. הוראות
חוזרי  את הוראות מחליפות התחילה, יום לפני שהוצאו בחוזרים ומקורן
  החל מיום התחילה. המקור

מטבע הדברים, בשל ריבוי ההוראות והיקפן מפורסם החוזר המאוחר 
רגת. להלן החלקים הרלוונטיים לקרנות אשר פורסמו עד כה בצורה מדו

  (חלק לא בתקופת הדוח):
 רואה חשבון מבקר. -  7, פרק 1, חלק 5שער 
 ביקורת פנימית. -  8, פרק 1, חלק 5שער 
 ניהול סיכונים. -  10, פרק 1, חלק 5שער 
 .הון, מדידה וניהול סיכונים -  2חלק , 5שער 
 ניהול נכסי השקעה. -(מהדורה שנייה) 4, פרק 2, חלק 5שער 
פורסמו החוזרים הבאים שעניינם תיקון הוראות  2014ביוני,  10ביום 

 החוזר המאוחד.
 ניהול נכסי השקעה (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות).

  ניהול נכסי השקעה (שטר נאמנות).
  כלליות).  פות ניהול נכסי השקעה (השתתפות גופים מוסדיים באסי

 הוראות לקרן פנסיה. -  6, חלק 6שער 
הוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה  - 7, חלק 6שער 

 (מהדורה שנייה).
בשל ריבוי ההוראות ומורכבותן בכל אחד מהחלקים בחוזר המאוחד, 
פירוט אינו מובא. ניתן לעיין ברשימה מרוכזת של שינויים ביחס לחוזרי 

  אתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.המקור ב
  

 ניהול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום 13006-2014ש ה.    2.3.2.4
  

תרגיל מבוקר  2014הנחיה לגופים המוסדיים לערוך במהלך יוני 
להמשכיות עסקית בעת מלחמה כוללת, וזאת בהמשך לתרגיל שנערך 

  .2013באוקטובר 
  

"דוח שנתי ודוח רבעוני  12-9-4201, פורסם חוזר 2014ביולי,  23ביום    2.3.2.5
 לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי"

  
חוזר זה משנה את המתכונת הקיימת של הדוח השנתי והדוח הרבעוני 

 למוצרי חסכון פנסיוני.
 החוזר קובע הוראות לעניין שליחת הדוחות בדואר אלקטרוני.

המתכונת החדשה של הדוחות מרחיבה את חובות הגילוי של הגופים 
מתוך מטרה  יים מפשטת ומבהירה את המידע המוצג בהםמוסד

  שהדוחות ישמשו כלי מעקב ובקרה יעיל לעמיתים.
, אישר 2014לחוזר זה, בעבור שנת  6בהתאם לסמכותו כאמור בסעיף 

 מבנה הקיים.בהממונה על שוק ההון לקרן לשלוח דוחות 
  
  

ונתו לקבוע פרסם אגף שוק ההון הבהרה, לפיה בכו 3.3.2015ביום   2.3.2.6
בהוראות הממונה לדיווח כספי לקרנות פנסיה וותיקות, שינוי באופן 
הדיווח על התחייבויות ונכסי הקרן, כך ששיעור הגירעון או העודף 
המוצג במאזן יהיה זהה לשיעור השינוי הנדרש בהתחייבויות הקרן לשם 

, 2014לאור לוחות הזמנים לפרסום הדוחות הכספיים לשנת  איזון.
הממונה להפעיל את מנגנון האיזון רק אם שיעור השינוי הנדרש  מנחה

  בהתחייבויות הקרן לשם איזון הקרן, עולה על השיעור הקבוע בתקנון.
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 מצב כספי 3

     חושבו ע"י אקטואר הקרן, מר ישעיהוההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה  .3.1
  .אורזיצר

  הרכב ההתחייבות הפנסיונית .3.2

 

 
  נה שנסתיימהלש

  בדצמבר 31ביום 

 2014   2013 
 מיליוני ש"ח 

 150.29   194.51 התחייבות לפנסיונרים
 473.16   465.58 זכויות שכבר נצברו -התחייבות לפעילים 
 205.73   259.73 זכויות שייצברו בעתיד -התחייבות לפעילים 
 6.17   14.32 התחייבות לאחרים

 

 
  שנסתיימה שנהל
  מברבדצ 31 יוםב

 2014   2013 
 מיליוני ש"ח 
     

 36.72   73.61 גרעון במאזן האקטוארי
  

  :אקטואריבגרעון הלהלן התנועה  .3.3
  

   
  לשנה שנסתיימה

  בדצמבר31ביום 

    2014   2013  

  אלפי ש"ח  

 )3,540(   )36,720(    אקטוארי לתחילת התקופה גרעון
וביטולה הואיל ולא בוצעה  הפחתת זכויות

  )99,640(    -    בפועל
 השינויים שחלותיקון תקנון והשפעת 

ההתחייבויות  בהנחות ששימשו לחישוב
לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 

  37,160    )83,840(   לחישוב אשתקד

  293,300    46,950    השפעות שוטפות, נטו

  )36,720(    )73,610(    אקטוארי לסוף תקופהגרעון 

  
סוג מירון וערד מתאמת שערוך אג"ח מיועדות ההפרש בין החישוב האקטוארי של ה

  מיליוני ש"ח. 40חשבונאי הוא הלבין החישוב 
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  :התוכנית לאיזון האקטוארי .3.4

 5%(ג) לתקנון הקרן, בשנה בה נוצר גירעון בשיעור העולה על 8בהתאם להוראת סעיף 
מסך התחייבויות הקרן, תפחית הקרן זכויות לעמיתים ולפנסיונרים, בהתאם לחלוקה 
שתקבע, בגובה יתרת הגרעון, וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח 

  וחיסכון. 

לפי הערכת אקטואר הקרן, הזכאות ל'"כרית הביטחון", בהתאם למנגנונים הקבועים 
להלן) מקטינה את הגרעון  3.7סעיף לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית (ראה 

הקרן, ולצורך הבטחת האיזון  תקנון(ג) ל8המחושב של הקרן. לפי הוראת סעיף 
החליט המנהל המורשה להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי האקטוארי של הקרן, 
לבקש את אישור  29.8.2013. על כן פנה המנהל המורשה ביום הקבוע באותו סעיף

בהתחשב ב"כרית  6.5%זכויות בשיעור של ביצוע הפחתת הממונה על שוק ההון ל
וזאת לגבי התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה החל מחודש , הביטחון" כאמור

  . , ובאופן אחיד לעמיתי הקרן ולגמלאיה2013אוקטובר 

ניתן אישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעריכת מנגנון האיזון  16.9.2013ביום 
  האקטוארי בקרן הפנסיה, כמפורט לעיל. 

  יזון האקטוארי בקרן הפנסיה.הופעל מנגנון הא 2013בהתאם לכך, בחודש אוקטובר 

מסך  8%-מיליוני ש''ח המהווים כ 73.61עומד גרעון הקרן על כ  2014, בדצמבר 31ליום 
  ההתחייבויות הפנסיוניות. 

בהתחשב בהנחות ששימשו ואושרו לעריכת האיזון האקטוארי אשר בוצע באוקטובר 
ון כמפורט להלן, כאמור, ובהתחשב בהצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטח 2013

  ניתן יהיה לכסות את הגירעון האמור באמצעות כרית הביטחון.

   כרית ביטחון לצורך כיסוי גירעון בשל ירידה בעקום הריבית .3.5

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

המליצה וועדה ציבורית  2011באוגוסט  17גירעונות ותנודתיות בתשואות. ביום 
שהוקמה ע"י שר האוצר, כי כרית הביטחון תשמש לצורך כיסוי גירעון הקרנות 

, 4%הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום הריבית, וזאת ביחס לריבית צמודה של 
וארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקט

 שנקבעה להן. 
פרסם משרד האוצר תזכיר חוק, אשר כלל תיקונים מוצעים  2012בינואר  3ביום 

שונים לחוק הפיקוח, וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת סכומים 
מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת 

 2012בפברואר  16ויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות. ביום השינ
  אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח. 

ע"י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן  2011בעתירה לבג"ץ שהוגשה בתחילת שנת 
שאינן בהסדר בהסדר טענו העותרות, בין היתר, לאפליה של הקרנות הוותיקות 

לעניין הענקת "כרית הביטחון". במסגרת אותה עתירה, התבקש בית המשפט העליון 
  לחייב את המדינה להעניק כרית ביטחון גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר.

הדיון בבג"ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול משרד   2012בחודש אפריל 
  ביטחון לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר. האוצר לצורך בחינת מתווה להסדרת כרית 

פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית, אשר כוללת פרק  2012בנובמבר  5ביום 
נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר, לרבות המנגנונים והתנאים לעניין 

אושרה בכנסת, בקריאה ראשונה, הצעת החוק  2014בפברואר  3זה. ביום 
  הממשלתית. 

מיליוני  45ל פי הצעת החוק, תקרת סכום כרית הביטחון שתוקצה לקרן עומדת על ע
. השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה 2011בדצמבר  31שקלים במונחי 

-הוא כ 2014בדצמבר,  31ליום    העתידי במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית
  מיליוני שקלים. 89.2
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 :הערות והמלצות האקטואר .3.6

  : בגרעוןהגורמים שהשפיעו בעיקר על השינוי 
 

חישובי ההיוון מבוססים על הריבית הגלומה בווקטור - השפעת ווקטור הריביות .3.6.1
המחושב על ידי החברה המצטטת שנבחרה  2014בדצמבר  31הריביות נכון ליום 

"מרווח הוגן". וקטור הריביות הותאם להוראות חוזר - לעניין זה על ידי משרד האוצר 
 ואילך. 25-רד האוצר לעניין הריבית מהשנה המש

  
, 2013דצמבר נמוך יותר מווקטור הריביות ל 2014דצמבר ווקטור הריביות ב .3.6.2

  ש"ח. נימיליו 111.75-וכתוצאה מכך הגירעון בקרן עלה בכ
  

השיגה הקרן על  2014במהלך שנת  - 2014התשואה על נכסי הקרן בשנת  .3.6.3
גרעון הקרן  קטןאה החזויה. כתוצאה מכך מהתשו גבוהההשקעותיה תשואה בפועל ה

 מיליוני ש"ח. 46.28 -בכ
  מיליוני ש"ח. 27.91הקטין את הגרעון ב  0.495%ל  0.7%מ השינוי בדמי ניהול  .3.6.4

 

  :בהתחייבות הפנסיוניתההתפתחות  .3.7
  

הפנסיונית   במשך שלוש השנים האחרונות בסך כל המאזן, בהתחייבות ההתפתחות  3.7.1
  .)ש"ח(במיליוני  ותובעודף ההכנסות על ההוצא

  
  

   
2014  

גידול  
  (קיטון)

 
2013  

גידול  
  (קיטון)

 
2012  

    באחוזים     באחוזים      
                 

  סך כל המאזן
  

 519.79   8.47   479.19   7.08   447.49  

  התחייבות פנסיונית 
  

 519.33   8.55   478.44   7.16   446.49  

עודף ההכנסות על 
  ההוצאות 

 38.69   38.33   27.97   )8.39(   30.53  

  

בה שיעור  2013ת נלעומת ש 8.47%- עלה בשיעור של כ 2014בשנת  נכסיםסך כל ה 3.7.2
   .2012לעומת שנת  7.08%-הגידול היה כ

ת וההתחייבות הפנסיונית גדלה בעיקר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית ומשינוי הנח 3.7.3
  .דמוגרפיות

של קיטון בשנה קודמת  38.33%-בהכנסות, נטו בשיעור של כ גידולהיה  2014בשנת  3.7.4
  .2012לעומת שנת  8.39%
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  תוצאות הפעילות 3
 

 2013-2014בדצמבר  31ליום  םלהלן מבנה תיק ההשקעות בחלוקה למרכיביו העיקריי 3.6
  כדלהלן: 

  
  יתרה ליום  

  בדצמבר 31  
2014  

  
  בדצמבר 31

2013  
  באלפי ש"ח  

       

  153,470   167,500  אגרות חוב ממשלתיות מיועדות

  136,196   145,238  אגרות חוב ממשלתיות סחירות 

  105,261   82,577  איגרות חוב סחירות 

  62,639   101,762  מניות וני"ע אחרים סחירים 

  8,722   6,229  אגרות חוב לא סחירות אחרות 

  1,807   326  יםפיקדונות לא סחיר 

  11,096    16,162  )מזומנים ושווי מזומנים לרבותאחרות ( 

  
  
  

  תשואת קרן הפנסיה (נומינלי ברוטו) 4.2
        

  להלן שיעורי התשואה הנומינלית ברוטו שהשיגה הקרן בתקופת הדו"ח:
 

 
  שהסתיימה תקופהל 

  ביום 

 
  בדצמבר 31 

2014  
 

  בדצמבר 31
2013 

  באחוזים  

שיעורי התשואה 
 הנומינלית ברוטו

 
7.60   6.76  
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 ביחס לתקופות קודמות  שינויים מהותיים ברווחי השקעות לתקופת הדוח 4.3
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  מגמות עיקריות: -ות הכנסות והוצא 4.3.1

מניירות נובע  כנסותההעיקר  .2014בשנת  מהשקעותחיוביות  כנסותלקרן ה  .1
   .ערך סחירים

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

 2014נסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית. בשנת החוב המיועדות לקרנות הפ
האוצר ביחס ממשרד כספי הסיוע הבשיעור  אלפי ש"ח 571 - חלה עליה של כ

 .2013לסיוע לשנת 
  .גובה דמי ניהול על פי תקנונההקרן   .3

אלפי  785לעומת  ש"חאלפי  340-הוצאות בגין שכר ונלוות הסתכמו השנה ב  .4
  בשנה קודמת. ש"ח

 2,446לעומת  ש"חאלפי  2,764הסתכמו בסך  אחרות תפעולהוצאות סה"כ 
  .משירותים מקצועייםנובע   הגידול. עיקר בשנה קודמת ש"חאלפי 

  31.12ביום  שהסתיימהלתקופה     

  

2014  

 

2013  
  
  
  

2012  

גידול  
(קיטון) 
לשנת 
2014  

גידול  
(קיטון) 
לשנת 
2013  

  באחוזים   אלפי ש"ח  
                  

סך כל הכנסות 
   )1(מהשקעות

35,707   24,950  
  

25,798    43.11   )3.29(  

  )7.48(   )87.01(    3,363    847   110  דמי ניהול

  10.45   10.57    4,891    5,402   5,973  )2(סיוע כספי מהאוצר

  )8.38(   33.95    34,052    31,199   41,790  סה"כ הכנסות

  )8.21(   )3.93(   )3,520(    )3,231(  )3,104(  )3(סה"כ הוצאות

  )8.40(   38.32    30,532    27,968   38,686  הכנסות, נטו
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 :השפעה של תופעות או אירועים מיוחדים על תוצאות הפעילות 4.4

רועים מיוחדים שהשפיעו על תוצאות ימהלך תקופת הדוח היו תופעות או אב
  את הבאים:, ביניהם ניתן למנות הפעילות

  שינוי בהנחות האקטואריות.  א.

  השינויים בווקטור הריבית.  ב.

  ג.  התשואות בשוק ההון.
   

  השפעת שינויים בהוראות המפקח על הביטוח על תוצאות הפעילות 4.5

  אין

  
 ל תוצאות הפעילותעהשפעת השינויים בהוראות המס  4.6

  אין 

  
 השפעת עונתיות על תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה 4.7

מההפקדות הפקדות דמי גמולים במהלך חודש דצמבר גבוהות באופן יחסי ל בדרך כל
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאוכלוסיית העמיתים . במהלך השנההממוצעות 

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

  
 שינויים בהיקף דמי הגמולים 4.8

אלפי  17,972לעומת  ש"חלפי א 17,085הסתכמו לסך ות דמי גמולים הפקד 2014בשנת 
  .5%-של כ קיטון, 2013בשנת  ש"ח

  
  :חשיפת הקרן לסיכונים ודרכי ניהולם 4.9

 סיכונים הינם: בהם ניהול פעילות קרן הפנסיה חשוף למגוון סיכונים שהעיקריים
 סיכונים ,אשראי) וסיכוני (סיכוני מאקרו, סיכוני שוק סיכונים פיננסים ,ביטוחיים

 תפעוליים, סיכון אבטחת מידע, וסיכונים אחרים (מוניטין ומשפטי). 
מנהל הסיכונים מלווה את קרן הפנסיה, בין היתר, ביישום ההוראות הקבועות לעניין 

הוראות לניהול הסיכונים, וכן ובבחינת בנוגע לזה ב"חוזר המאוחד" (הקודקס) 
 בנושא הרגולציהלהוראות  תהליכי ניהול סיכונים שוטפים בהתאם

הסיכונים הממונה על  מונה מנהל סיכונים, להוראות הממונה לעניין ניהול בהתאם
 יחידות עם בשיתוף פועל הסיכונים מנהל ביטוחיים. ועל סיכונים הסיכונים הפיננסים

  אקטואר הקרן ומנהלי ההשקעות. היתר, את הכוללות, בין תומכות

ם והתהליכים המוגדרים על ידיו הינה מציאת איזון מטרתו של מערך ניהול הסיכוני
בן 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.

לזיהוי,  הליכיםת מתקיימים כי להבטיח הינה הסיכונים ניהול בתחום הקרן מדיניות
 מנת על מועד מבעוד ומתוכנן יזום באופן סיכונים הערכה, מדידה, ניהול וניטור

הרגולטור ושמירה על  עמידה בדרישות אלה, תוך לסיכונים מבוקרת חשיפה להבטיח
  .הפיננסית של הקרן איתנותה
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  סיכוני מאקרו 4.9.1

  מצב המשק בישראל ובעולם   .א

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

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

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

לגרום לפתיחת מרווחי אשראי של אגרות חוב מקומיות כתוצאה מגידול 
  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 

  בקשר להחזקת נכסים פיננסיים.לשינוי העדפות הציבור 

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

  בעולם.

  שינויים פוליטיים וביטחוניים  .ב

 הותי עלאי יציבות פוליטית ואי יציבות כלכלית עלולים להשפיע באופן מ  
הפרמטרים כגון גודל הגירעון הממשלתי, שינוי במצבת החוב הממשלתי, הרעה 
בתחום האינפלציה וכדומה. כמו כן עלולה הרעה שכזו להשפיע על נטייתם של 

  משקיעים מקומיים וזרים להשקיע משאבים בישראל.

 שינויים פוליטיים או הידרדרות ביטחונית יכולה לפגוע בפעילות הפירמות ואף  
להביא להתערבות של בנק ישראל באמצעות שינוי הריבית או  יםיכול

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

  תעסוקה  .ג

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

  
  ננסיםפי םסיכוני 4.9.2

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

 הקרןועדת ההשקעות של  בפיקוח ובהכוונתתיק הנכסים של קרן הפנסיה מנוהל 
. החלטות ואקסלנס IBIהשקעות במיקור חוץ מבתי ההשקעות  יובאמצעות מנהל

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

  .ההשקעות

מנהל הסיכונים פועל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם להנחיות 
דוח תקופתי בדבר חשיפת  מהםחוץ ומקבל ההשקעות במיקור  יבשיתוף עם מנהל

  הקרן לסיכונים הפיננסים השונים בדגש על סיכוני שוק ואשראי. 

  להלן פירוט נרחב של הסיכונים הפיננסים העומדים בפני קרן הפנסיה:
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  סיכון אשראי   .א

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

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

  לצורך ניהול סיכון זה הקרן מחזיקה בנכסים המדורגים בדירוג גבוה.  

מנהלי ההשקעות במיקור חוץ מנהל הסיכונים משתתף בועדות ההשקעה,   
בנוגע לעמידה בהנחיות ועדת ההשקעות עבור מגבלות חשיפה יעים מתר

  לאג"ח לפי דירוג ולפי קבוצות לווים. 

  סיכוני שוק   .ב

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

  ואינפלציה. העבודה, מצב הפירמות 

הקרן מתמודדת עם מכלול הגורמים המרכיבים את סעיף סיכוני השוק 
באמצעות קביעת תמהיל השקעות המכיל מניות, אגרות חוב צמודות ולא 

  צמודות, חשיפה למט"ח באמצעות אג"ח. 

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

מדיניות הריבית בארץ ובחו"ל המשפיעה על אגרות החוב ועל המניות בכל 
הקשור להעדפת המשקיע בבחירת השקעתו בין אג"ח למניות, השפעת שער 
החליפין והאינפלציה על חשיפת הקרן להשקעות צמודות מט"ח ומדד, מצב 

אחר וקיימת השלכה על רווחיות שוק העבודה ומצב הפירמות נבחן גם הוא מ
החברות המשפיע ישירות על המניות וכן על הקף גיוסי ההון של החברות 

  המשפיע על תשואת האג"ח הקונצרני. 

תוצאות  והמנהל המורשהמנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות 
). מבחן זה נועד VaR - Value at Riskתקופתיות של מבחן הערך בסיכון (

  רמת סיכוני השוק הגלומים בתיק ההשקעות של הקרן.לבחון את 

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

  אפיק זמן של שנתיים.

  סיכוני ריבית, אינפלציה ושער חליפין  .ג

ע מהשינויים החלים בריבית בנק ישראל וריבית בשיעור הריבית יש סיכון הנוב
בעולם ומדיניות הקצאת האשראי לפירמות הפרטיות, שינויים אלו משפיעים 

  על שווי השוק של הנכסים.

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

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

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

  בשלושה מגזרים עיקריים:  הקרן הינןהשקעות 

נו צמוד ומגזר מטבע החוץ לרבות חו"ל. המגזר הצמוד למדד, המגזר שאי
קרן חשופה המרבית הפעילות במגזר מטבע החוץ נקובה בדולרים וביורו ו

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

  בהתאם לנסיבות. 
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והמנהל מנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות  לעיל, 2כאמור בסעיף 
) VaR - Value at Riskתוצאות תקופתיות של מבחן הערך בסיכון (המורשה 

  המודדות את הערך בסיכון הגלום בסיכונים אלו. 

והמנהל המורשה תוצאות  מנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעותבנוסף, 
ירעון הקרן. מבחנים אלו מביאים תקופתיות של מבחנים שונים הנערכים על ג

בחשבון את ההשפעה של גורמים שונים הן על התחייבויות הקרן והן על 
  נכסיה.

  סיכון נזילות   .ד

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

לסכומי משיכות הכספים  הסיכון ברובד הראשון נובע מאי ודאות הקרן באשר
על ידי העמיתים. סיכון זה גורם לאי ודאות לגבי היקף החזקת נכסים סחירים 
ונזילים על מנת שלא להגיע למצב בו לא יהיה ניתן לבצע תשלומים לעמיתים 

  מושכים. סיכון זה קשור בהיקף משיכות העמיתים בטרם יציאה לפנסיה.

ינוי טעמי העמיתים בכל אפיקי הסיכון ברובד השני נובע מהאפשרות של ש
החיסכון לטווח ארוך (גמל ופנסיה). מצב זה יכול לגרום למימוש סכומי כספים 
גדולים בפרק זמן קצר. דרישה כזו עלולה לסכן את יציבות שוק ההון והכספים 
בארץ. לצורך ניהול סיכון הנזילות קרן הפנסיה מחזיקה בנכסים נזילים, כגון 

  ים ופיקדונות. מזומנים, שווי מזומנ

מבחינת הרכב נכסי הקרן והערכות הדירקטוריון, הדירקטוריון סבור כי סך 
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 סביר. לשם כך הקרן משקיעה את עיקר השקעותיה בנכסים בעלי ובמחי

  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

  
  סיכוני ביטוחיים 4.9.3

ים מחוסר הודאות באשר לסיכויי התרחשות, השפעת סיכונים ביטוחיים נובע
  ומועד התממשות התחייבויות ביטוחיות. 

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

שתנות יחיים (מוות ואורך חיים). ההידועים לגבי סיכונים כגון סיכוני תוחלת 
בגורמי הסיכון, בשכיחות האירועים ובחומרתם ובמצב המשפטי והרגולטורי 

  עשויים להשפיע על נכסי הקרן.

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

מנהל הסיכונים פועל ון, ביטוח וחיסכון, הממונה על שוק ההבהתאם להנחיות 
בשיתוף עם אקטואר הקרן ומקבל ממנו דוח תקופתי בדבר חשיפת הקרן לסיכונים 

  ביטוחיים ואקטוארים.

  
  סיכון אבטחת מידע  4.9.4

וזכויות  רןסיכוני אבטחת מידע מתייחסים לנתונים כספיים בנוגע להשקעות הק
 גיבויים רן מבצעת. הקרןעמיתי הקהעמיתים וכן למידע בנוגע לפרטים אישיים של 

  בנוגע להשקעות. והבנקים המתפעלים תקופתיים בנוגע לזכויות עמיתיםיומיים ו
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  סיכון תפעולי    4.9.5

התממשות של סיכונים תפעוליים שונים, כדוגמת הונאה, מעילה, כשל בבקרה או 
נשענת בניהול עסקיה, עלולה להשפיע  קרןפגיעה במערכות המחשוב, עליהם ה

  ה על פעילותה ולגרום להפסד כספי.לרע

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

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

הקרן מקבלת מהספקים הנותנים שירותי מיקור חוץ הצהרת נוחות במסגרת דוח 
ISAE-3402  .על אפקטיביות הבקרה בתהליכים המבוצעים אצלם וקשורים לקרן  

  
  סיכון משפטי  4.9.6

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

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

החשיפה בגין חוק הגנת השכר אינה בקשר לעדכוני פרטים ומתן שרות אחר. 
  משפטי שוטף להקטנת סיכון זה.מהותית. פעילות הקרן מלווה בייעוץ 

הקרן ערכה בשנת הדוח סקר ותכנית אכיפה מנהלית לבדיקת קיום ההסדר 
  התחיקתי ואכיפתו בהתאם לפעילות הקרן .

  
  שינויים מהותיים בשיטת חישוב המאזן האקטוארי בהשוואה לשנה קודמת 4.10

אין
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 תחזית זרמי כספים 4
  

  .אקטוארי מצורפת לדוח -פרוט מלא של תחזית זרמי הכספים 

  
  אין. -פדיון מואץ של זכויות עמיתים  4.6

  אין. - נכסים שלגביהם קיום קושי במימוש  5.2

חובות של מבוטחים ואחרים, שהפיגור בגבייתם עלול להשפיע על תזרים המזומנים  5.3

  אין. -של קרן הפנסיה 

  אין. -גביית חובות ע"י העברת נכסים ולא במזומן  5.4

  

  

  השפעת גורמים חיצוניים 5

  .באור התחייבויות תלויות ותביעות במאזן הקרןפרטים ראה 

  

  

 בקרות ונהלים 6
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

העריכו כי הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן  המנהל המורשההנהלת הקרן בשיתוף 
לתום התקופה המכוסה הינן יעילות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהקרן 

בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ובמועד נדרשת לגלות 
  שנקבע בהוראות אילו.
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  )certification(הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים 

  
  , מצהיר כי:יואב בן אוראני, 

  
 (להלן: "קרן הפנסיה")  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ של שנתי דוח ההסקרתי את 

   .(להלן: "הדוח") 2014בדצמבר,  31שנסתיימה ביום  שנהל

 
א נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג ל .1

בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן 
 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים  .2

תיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של באופן נאות, מכל הבחינות המהו
קרן הפנסיה וכן את התנועה בקרן הפנסיה לימים ולתקופות המדווחים בדוח. אציין 

 כי סכום ההתחייבות האקטוארית הוצג בדוחות על פי הערכה אקטוארית.  
 
אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  .3

  -לים לצורך גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיה; וכןבקרות ונה
  

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות   )א(
ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן הפנסיה, 
מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקרן הפנסיה בפרט במהלך תקופת ההכנה של 

 הדוח; 
 
היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה  הערכנו את  )ב(

והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום 
 -התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

  

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי שאירע   )ג(
דוח שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי במהלך התקופה המכוסה ב

להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי; 
  -וכן

  

אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  .4
 בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

 
קויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה את כל הלי  )א(

של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 
  -קרן הפנסיה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או   )ב(
ם שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של קרן מעורבים עובדים אחרי
 הפנסיה על דיווח כספי.

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל   )ג(

 דין.
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  בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המורשהדוח המנהל 
    

  
     , אחראי לקביעתה וקיומה מורשה של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ המנהל ה

תוכננה  קרן הפנסיהשל בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 
לגבי הכנה והצגה  קרן הפנסיהשל  המורשהכדי לספק מידה סבירה של ביטחון למנהל 
כללי חשבונאות מקובלים בישראל להתאם נאותה של דוחות כספיים המפורסמים ב

הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הוראות ו
הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן 

  .יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי
  

מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות  םמקייהמנהל המורשה 
בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, 

) monitorצעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים ( ונוקט
  ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.

  
 קרן הפנסיהאת אפקטיביות הבקרה הפנימית של  ךהערי המנהל המורשה של קרן הפנסיה 

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה 2014בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-הפנימית של "ה
Commission )COSO31כי ליום  ןמאמיהמנהל המורשה זו,  )"]. בהתבסס על הערכה 

  על דיווח כספי הינה אפקטיבית. קרן הפנסיה, הבקרה הפנימית של 2014בדצמבר 
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  של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ עמיתיםל דוח רואה החשבון המבקר

   (בניהול מורשה)
 בקרה פנימית על דיווח כספידבר ב

  
      

(להלן:  (בניהול מיוחד)  גמלאות של עורכי דין בישראלקרן של ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של  (להלן: "הדוח") 2014בדצמבר,  31יום ל"הקרן") 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-י הבקרה פנימית שפורסמה על יד
Commission  להלן) - COSOוההנהלה של הקרן אחראים לקיום בקרה פנימית  מורשה) המנהל ה

אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן, הנכללת 
אחריותנו היא לחוות דעה בר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. וההנהלה בדהמורשה בדוח המנהל 

  בהתבסס על ביקורתנו. הקרןעל הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
  

 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני
 עלאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל.  בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר ארה"בב

 אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון במטרה פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
. ביקורתנו כללה השגת של הקרן בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ,מכל הבחינות המהותיות, מהייקו

בחינה והערכה של וכן חולשה מהותית,  שקיימתהערכת הסיכון הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, 
הוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע שהתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון ותכנון אפקטיביות ה

  .בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו כנחוצים נהלים אחרים שחשבנו
  

של מהימנות הלספק מידה סבירה של בטחון לגבי  המיועד תהליך נההי של קרןכספי בקרה פנימית על דיווח 
ובהתאם  מקובליםלכללי חשבונאות בהתאם  למטרות חיצוניות דוחות כספייםשל  ההכנהדיווח כספי ו

הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם אשר נקבעו בלהוראות הדיווח והגילוי 
הקרן בקרה פנימית על דיווח כספי של  .1964ת מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל), התשכ"ד לתקנו

במדויק אשר, בפירוט סביר, משקפות רשומות  מתייחסים לניהול) 1מדיניות ונהלים אשר: (אותם כוללת את 
פקים מידה סבירה ) מס2(קרן (לרבות הוצאתם מרשותה) נכסי הוההעברות של ת העסקאות אנאות באופן ו

מקובלים,  לכללי חשבונאות של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם 
הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, אשר נקבעו ב בהתאם להוראות הדיווח והגילוי

והוצאת כספים  קבלת כספיםש 1964כ"ד בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל), התש
) מספקים מידה סבירה של 3(-; ווההנהלה של הקרן מורשההמנהל הנעשים רק בהתאם להרשאות  קרןל הש
העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או יב

  על הדוחות הכספיים. נכסי הקרן, שיכולה להיות להם השפעה מהותית
הצגה מוטעית. כמו כן,  לגלותאו  למנועלא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לסיכון שבקרות תהפוכנה חשופה כלשהי נוכחית הערכת אפקטיביות לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות 
  נהלים תשתנה לרעה.או הדיניות ממידת הקיום של הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או ש

  
 31ליום של הקרן קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי הקרן לדעתנו, 
קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי על  בהתבסס 2014, בדצמבר

COSO . 31הכספיים של הקרן לימים  הדוחותאל, את בישר מקובליםבהתאם לתקני ביקורת  גםביקרנו 
 2015, במרס 24והדוח שלנו מיום באותם תאריכים לכל אחת מהשנים שהסתיימו ו 2013-ו  2014בדצמבר, 

ג' בקשר עם  14וכן הפניית תשומת לב לאמור בביאור   כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים
  טחון שבמסגרתו לא הופעל מנגנון האיזון.ידי בכרית הבהגרעון האקטוארי בקרן והשימוש העתי

  
   

                        
    תל אביב

    2015, במרס24
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 3רח' עמינדב 

  6706703אביב - תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

  
  
  
  
  
  

  יםהחשבון המבקר דוח רואי

  לעמיתים של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ

  
  

הקרן)  -(להלן קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ של  פיםהמצור ביקרנו את המאזנים
על התנועה בקרן  ותההכנסות וההוצאות ואת הדוח תואת דוחו 2013-ו 2014 בדצמבר 31ם מילי

המנהל . דוחות כספיים אלה הינם באחריות ו באותם תאריכיםשהסתיימ יםשנכל אחת מההפנסיה ל
  של הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. המורשה

    
בות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לר

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את -. על1973-(דרך פעולתו של רואה החשבון), התשל"ג
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 

מידע שבדוחות הכספיים. מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים וב
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים  הקרןשל  המנהל המורשה
  שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  

 הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן פיםמשק ל"הנ הכספיים לדעתנו, הדוחות
 לכל ואת התנועה בקרן הפנסיה פעולותיה תוצאות ואת 2013 - ו 2014 בדצמבר 31הקרן לימים  של

להוראות  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם תאריכים באותם אחת מהשנים שהסתיימו
ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לחוק  הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק

והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם  2005 -הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 
 התקנות). -(להלן 1964- לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

  
עם הגרעון בקשר   ג'14אור ימור בבמבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לא

  .טחון שבמסגרתו לא הופעל מנגנון האיזוןיוהשימוש העתידי בכרית הב האקטוארי בקרן
  

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי,  PCAOBביקרנו גם, בהתאם לתקני 
ליום  קרןספי של הכפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כ

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 2014בדצמבר,  31

על  בלתי מסוייגתחוות דעת  כלל 2015 ,במרס 24מיום והדוח שלנו  COSOשפורסמה על ידי 
 הכספי של הקרן. הבקרה הפנימית על דיווח אפקטיביות 

  
  

    
  
  
  

 סיררקוסט פורר גבאי את ק אביב,-תל
 רואי חשבון 2015במרס, 24
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 מאזנים
    

 בדצמבר 31ליום  
 2014 2013 
 אלפי ש"ח אוריב

    רכוש שוטף
 9,8385,177 4מזומנים ושווי מזומנים
 417 316 5חייבים ויתרות חובה

 5,9805,402 6סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית
     

 16,134 10,996 
    השקעות

 162,192 173,729 7ניירות ערך שאינם סחירים
 304,096 329,577 8 ניירות ערך סחירים

 1,807 326 9 פקדונות 
     

 503,632 468,095 
   

 100 28 10 רכוש קבוע
     

 479,191 519,794  סך כל הנכסים
   

    התחייבויות אחרות
 468755 11התחייבויות שוטפות

 
 14התחייבויות פנסיוניות

   
   התחייבויות צבורות

 150,290 194,510  לפנסיונרים
 473,160 465,580  למבוטחים פעילים

 6,170 14,320  לאחרים
     

 629,620 674,410 סך התחייבויות צבורות
בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן התחייבויות 

 בעתיד
 

259,730 205,730 
     

 835,350 934,140 סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות
   

    בניכוי:
ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן 

 )144,990( )130,050(  בעתיד
ך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג ער

"ערד" שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן
  
15 

  
)23,820( )20,940( 

 780,270 669,420 
הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי 

 "ערד"- ו בהתאמת שערוך אג"ח מיועדת מסוג "מירון"
לאומדן השווי ההוגן

 

)40,234( )19,866(  
     

    :סיוע ממשלתי ישיר
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי 

הסיוע הממשלתי הישיר לקרן
  
15 )147,100( )134,398( 
   

 )36,720( )73,610( 14 אקטואריגרעון 
     

 478,436 519,326 סך כל התחייבויות פנסיוניות
    

 479,191 519,794 סך כל ההתחייבויות
  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב

  
  

2015במרס,  24 
הדוחות הכספיים תאריך אישור יואב בן אור
 מנהל מורשה
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  דוחות הכנסות והוצאות

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2014 2013 
 אלפי ש"חאוריב

  
    הכנסות

  
 *) 134 66ממזומנים ושווי מזומנים

  
   מהשקעות:

  
 6,989 8,525א'17ניירות ערך בלתי סחירים

 )*17,761 27,299ב'17ניירות ערך סחירים
 66 )183( פקדונות 

  
35,641 24,816 

  
 847 18110 מדמי ניהול

  
 5,402 5,973סיוע ממשלתי ישיר

  
 31,199 41,790 סך כל ההכנסות

  
  

   הוצאות
  

 3,231 193,104הוצאות הנהלה וכלליות
  

 27,968 38,686עודף הכנסות על הוצאות
  

  
  .סווג מחדש) *
  ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ביאורה
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  דוחות התנועה בקרן הפנסיה

  
  
  
  

  
  לשנה שנסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2014 2013 
  אלפי ש"ח  
     
     

 446,490  478,436 יתרת הקרן לתחילת השנה
         

       לקרן תוספות
        

 17,972  17,085   מעמיתים גמולים דמי
        

 מדוחות מועבר - הוצאות על הכנסות עודף
 והוצאות הכנסות

  
  38,686  27,968 

        
 45,940  55,771   לקרן תוספות הכל סך

        
      ואחריםלגימלאים תשלומים

        
 9,742  11,695   נטו, פנסיה תשלומי
 4,252  3,186   נפטרואושפרשו ריםלחב החזרים

        
 13,994  14,881   ואחריםלגמלאיםתשלומים הכל סך

        
 31,946  40,890   נטו, לקרן תוספת

        
 478,436  519,326   השנהלסוף הקרן יתרת

  
  
  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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  כללי  -  :1אור יב
  

  .1979בינואר  1ביום דין בישראל בע"מ החלה לפעול  -קרן גמלאות של עורכי   .א
בהתאם לכך, הקרן היא "קרן ותיקה", כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים 

  . 2005-פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה
. 1961- תשכ"אהחוק לשכת עורכי הדין, ל) 5(3סעיף  היההבסיס החוקי להקמת הקרן 

קרן קיבלה לידיה את עסקיה, נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של "קרן גמולים ה
וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל", אגודה עותומנית, אשר החלה את 

  . 31.12.1978ופעלה עד לתאריך  1.1.1964פעילותה בתאריך 
צטרפות הקרן לה , נסגרה29.3.1995, מיום 5156החלטת הממשלה מס' בהתאם ל

  כקרן סגורה. כאמור  עמיתים חדשים. הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה

 מורשה מנהל מינוי  .ב
דין  - מונה מר יואב בן אור כמנהל מורשה בקרן גמלאות של עורכי  2013בתחילת יולי 

פעל המנהל  2014בהתאם להוראות משרד האוצר, במהלך שנת בישראל בע"מ. 
יהול של הקרן לידי חברה מנהלת. בחודש אוקטובר המורשה להעברת זכויות וחובות הנ

. "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ"נחתם הסכם העברת הניהול לידי חברת  2014
. החל מיום זה, חדל מר יואב בן 2015, בפברואר 1העברת הניהול בפועל בוצעה ביום 

שור אור לשמש כמנהל המורשה של קרן עורכי הדין והקרן חדלה מלשמש כצד ק
  .(ח)1בנושא ראה ביאור  לפרוט נוסףלקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. 

  .ג' 14 ביאור לפרוט נוסף ראה , בקרן הגרעון לאיזון התכנית לעניין  .ג

 :בדוחות כספיים אלה הגדרות  .ד

  
 

.גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מקרן- הקרן 
 

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

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

 
חוק קופות

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

 
תקנות מס

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

 
 מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.- מדד
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  (המשך) כללי  - : 1אור יב
  

 מדיניות ההשקעה  .ה

וזאת בהתאם להוראות חוק של הקרן,  את מדיניות ההשקעותקובעת ועדת ההשקעות 
  קופות גמל ותקנות מס הכנסה. 

  פי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנותשינוי בתנאי ההשקעה ומתן סיוע ממשלתי כס  .ו

הקרן השקיעה בכל תחילת חודש את כל היתרות הכספיות  2003באוגוסט  31עד ליום 
הפנויות שלה באגרות חוב מיועדות מסוג מירון, הנושאות ריבית ריאלית בשיעור 

משקיעה הקרן את היתרות הכספיות  ,שנתי. עקב שינוי בתקנות מס הכנסה 5.57%
מסך נכסי  30%ועדות מסוג ערד בהתאם לשיעורי הזכאות לפי דין (באגרות חוב מי

בבנקים,  בשוק ההון ובפיקדונות לזמן קצרהקרן) ויתרת הכספים הפנויה מושקעת 
ובהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן. יצוין, כי אגרות החוב המיועדות מסוג ערד 

   . 4.86%נושאות ריבית ריאלית שנתית בשיעור של 
  

פרסם הממונה נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה  2005רואר בפב 2ביום 
 30בנוהל קובע כי הסיוע יועבר עד ליום  4הנוהל). סעיף  - המאוזנות (להלן הותיקות

ביוני, בשנת הכספים שלאחר שנת הכספים לגביה ניתן הסיוע, או עד שלושה חודשים 
  , לפי המאוחר שבהם. לאחר מועד הגשת הדוחות הכספיים של הקרן הזכאית לסיוע

  
נרשם בנכסים השוטפים (בסעיף סיוע ממשלתי  2014הסיוע הצפוי להתקבל עבור שנת 

  להלן). 6 ביאורראה  - כספי ישיר בגין השנה הנוכחית 

 הקרן תקנון תיקון  .ז
  

  הקרן תקנון של 2013 אפריל מהדורת  .1

יטת נכנס לתוקפו תקנון חדש לקרן. בתקנון שונתה ש 2013באפריל  1ביום 
חישוב הזכויות של עמיתי הקרן והיא התבססה על היתרות הצבורות של 

השיטה מהעמיתים, בהתאמות ובשינויים הנדרשים לצורך הבטחת המעבר 
("שיטת מנות הפנסיה") לבין של תקנון הקרן  2013למהדורת אפריל שקדמה 

ן ועד לשינוי התקנו 2013באפריל  1שנקבעה בקרן החל מיום השיטה התקנונית 
  . 2013בספטמבר 

כמו כן, ולצורך הבטחת התנאים הנדרשים להענקת "כרית הביטחון" לקרן 
); 67הפנסיה, שולבו התיקונים הבאים: (א) העלאת גיל הפרישה לגברים (לגיל 

, מכל 1.75%ועד לשיעור מירבי של  0.25%(ב) ניכוי הדרגתי, החל משיעור של 
  תשלום שתשלם הקרן. 
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  משך)(ה כללי  - : 1אור יב

 (המשך) הקרן תקנון תיקון  .ז
 של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר   .2

נה מקיף, בתיאום עם נערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו
גורמי המקצוע באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לעניין מידת התאמתן של 

חון" ההוראות הקבועות בתקנון הקרן לתנאים ולמנגנונים להענקת "כרית ביט
לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת החוק הממשלתית שהונחה על 
שולחן הכנסת (הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 

; להלן: "הצעת החוק 2012 -) (כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ג27
קושי ממשי, נכון לעת  הממשלתית"). מהבחינה האמורה עלה, בין היתר, כי קיים

הזו, להבטיח הענקת סכומים מ"כרית הביטחון" כדי למתן את השפעת השינויים 
בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרן הפנסיה, בכפוף למנגנונים ולתנאים 
הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית, וזאת במקביל להוראות 

  . 2013קן בחודש אפריל ולמנגנונים הקבועים בתקנון קרן הפנסיה שתו

לפיכך, ובין היתר לצורך הבטחת ההגנה מפני שינויים בעקום הריבית כאמור 
עיקריו מנויים , אשר נערך תיקון נוסף בתקנון הקרןבהצעת החוק הממשלתית, 

  :(ובכפוף להוראות הקבועות בתקנון עצמו) להלן
") מעבר משיטת סכום צבור לשיטת יחידות גמול זקנה ("שיטת המנות  .א

, 2013בדומה למתכונת החישוב שהיתה קבועה בקרן הפנסיה עד אפריל 
 בשינויים המחויבים לפי העניין; 

 
של תקנון הקרן לקבלת  2013ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל   .ב

 קצבת שאירים לאלמן/אלמנת עמית; 
 

התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת "כרית ביטחון"   .ג
וק הממשלתית, וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל כאמור בהצעת הח

). ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי 67לגיל  66הפרישה לגברים (מגיל 
מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור בהצעת החוק הממשלתית, נותרה 

 בעינה; 
 

הוספת זכות לגמול זקנה חלקי, בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה   .ד
תים שהפסיקו תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל בתקנון הקרן, לעמי

 ; 2004מחודש נובמבר 
  

קביעת הוראה לעניין שימוש בכספים שנצברו בייעודה לפי הוראת סעיף   .ה
לתקנון הקרן, וזאת לצורך כיסוי כל גירעון  2013רת ינואר וא) במהד1(50

 אקטוארי בקרן הפנסיה; 
  

גנון הקבוע בתקנון, קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים, בהתאם למנ  .ו
ימים מחודש הזכאות לגמול  180חלף תשלום גמול זקנה, וזאת בתוך 

 זקנה;
  

בחישוב שנתי והוא ייגבה מנכסי  0.7%שיעור דמי הניהול המרבי נותר   .ז
  הקרן. 

  
הממונה, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על ניתן אישור  2013באוגוסט  29ביום 

   הקרן.לתקנון המעודכן של  2005-"הפיננסים (קופות גמל), התשס שירותים
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  (המשך) כללי  - : 1אור יב

 (המשך) הקרן תקנון תיקון  .ז
  

   של תקנון הקרן 2013מהדורת אוקטובר   .3  
נערכו שתי ההתאמות הבאות בתקנון הקרן (ביחס  2013בחודש אוקטובר 
  של התקנון, אשר עיקריו מנויים):  2013למהדורת ספטמבר 

כך שנכללה בו ההבחנה בין סכומי פנסיית הזקנה  לתקנון, 14עודכן סעיף   .א
") 5("מנה  2008בינואר  31המשתלמים בשל יחידות גמול שנרכשו עד יום 

 "); 6("מנה  2008בפברואר  1ובשל יחידות גמול שנרכשו החל מיום 

לתקנון הקרן, וזאת לפי ערכם  14הותאמו סכומי פנסיות הזקנה שבסעיף   .ב
בשל הפעלת מנגנון האיזון  6.5%שללאחר הפחתת הזכויות בשיעור 

(לפירוט לעניין מנגנון האיזון  2013 האקטוארי בחודש אוקטובר
 להלן).  'ג 14 ביאורראה האקטוארי, 

עדכונים נוספים בתקנון בעקבות ההליך להעברת זכויות  - 2015מהדורת פברואר   .4
  וחובות הניהול 

של הקרן לחברה מנהלת  במסגרת ההליך להעברת מכלול זכויות וחובות הניהול
ההתאמות והשינויים הנדרשים בתקנון הקרן. במסגרת זו, עודכנו  נפרדת, נערכו

  בתקנון, בין היתר, עניינים אלה: 

שינויים בהגדרת "החברה המנהלת" כתוצאה משינוי הגוף שינהל את   .א
- הלמן"הקרן עם השלמת העסקה והעברת זכויות וחובות הניהול לידי 

  ; "אלדובי

ההוראה לעניין דמי הניהול שייגבו מסך נכסי הקרן, בהתאם תיקון   .ב
- הלמן"לתוצאות ההליך להעברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי 

, בכפוף 0.495%, כך שיעמוד על  שיעור שנתי שלא יעלה על "אלדובי
 להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקתי; 

, בהתחשב בכך הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם ניהול הקרן"  .ג
שקרן הפנסיה, עובר למועד העברת ניהולה לידי חברה מנהלת נפרדת, 
היא קופת גמל תאגידית, ובשל הצורך לתחום ולהגדיר חלוקת אחריות 
לעניין תביעות, בין הקרן לבין החברה שתנהל אותה. לפי אותה הוראה, 
סכומים שייפסקו במסגרת הליכים בקשר עם ניהול הקרן, אשר עילתם 

, יופחתו מנכסי "אלדובי- הלמן"וצרה לפני מועד העברת הניהול לידי נ
הקרן או ייווספו לנכסיה, לפי העניין, וזאת בכפוף למנגנונים נוספים 

 הקבועים לעניין זה בתקנון. 

הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם הקרן" (היינו תביעות של ונגד   .ד
אים וכל גורם זכאי אחר עמיתי הקרן הנוגעות לזכויות של עמיתים, גמל

לפי הוראות התקנון והדין), ולפיה תשלומים וסכומים שייפסקו במסגרת 
הליכים כאמור, ייווספו או יופחתו, לפי העניין, מנכסי הקרן, בכפוף 
להוראות הדין. עוד נקבע, כי החברה המנהלת תישא במלוא העלויות 

שהוגשה עובר  בקשר לניהול אותם הליכים, למעט לעניין ייצוג בתביעה
  הנזכרת בהוראות התקנון.  "בידואל-הלמן"למועד העברת הניהול לידי 

ניתן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשינוי  2015בינואר  29ביום 
  התקנון כאמור. 
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  (המשך) כללי  - : 1אור יב

 העברת זכויות וחובות הניהול  .ח
  

במשרד האוצר, פרסמה הקרן הליך נחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לה
תחרותי, אשר כלל, בין היתר, בקשות להציע הצעות לניהול הקרן ולעניין גובה דמי 

שנים לפחות. בתום אותו הליך, הוחלט  7הניהול שייגבו מסך נכסי הקרן לתקופה של 
אלדובי") כחברה - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ" (להלן: "הלמן- לבחור בחברת "הלמן

הל את הקרן, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לעניין זה לפי מסמכי ההליך שתנ
אלדובי" לבין - נחתם בין "הלמן 2014באוקטובר  21האמור ועל פי הוראות הדין. ביום 

אלדובי" - הקרן הסכם המסדיר את העברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי "הלמן
בהתאם להסכם שנחתם, יעמדו דמי ). 2015(ההסכם האמור תוקן ועודכן בינואר 

 7לשנה, וזאת למשך תקופה של  0.495%הניהול שייגבו מנכסי הקרן על שיעור של 
  שנים לפחות. 

עודכן תקנון הזכויות של הקרן, במסגרת ההליך להעברת מכלול  2015בחודש ינואר 
   (ד). 4 3, לעניין זה ראה סעיף זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה מנהלת

ניתן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להעברת  2015בינואר  25ביום 
ניתן אישור שר האוצר  2015בינואר  29אלדובי", וביום - ניהולה של הקרן לידי "הלמן

אלדובי", וזאת בהתאם להוראת -להעברת הנכסים וההתחייבויות של הקרן לידי "הלמן
האישורים הנדרשים לפי מתווה המכירה  (ג) לחוק הפיקוח. בעקבות קבלת70סעיף 

הועברו זכויות וחובות הניהול של קרן  2015בפברואר  1והוראות הדין, החל מיום 
  אלדובי" והסתיים הניהול המורשה בקרן.- הפנסיה "להלמן

האמור, מנוהלת הקרן באמצעות חברה מנהלת נפרדת.  לפיכך, החל מהמועד
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  איתעיקרי המדיניות החשבונ   - : 2אור יב
  

הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח, אשר נקבעו בהתאם להוראות 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים 

התקנות) ובהתאם למתכונת הדיווח  - (להלן 1964-לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד
  .2010-3-2 -, ו2007-3-7,  2006-3-3שנקבעה בחוזר פנסיה  

  
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי הינם 

  כדלקמן:
  

  בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים  .א
    

 הדוחות הכספיים של הקרן ערוכים על בסיס השווי ההוגן למעט רכוש קבוע.
  

  

  הערכות נכסים והתחייבויות  .ב
  

  םמזומנים ושווי מזומני .1
  

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

  ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.
  

  בסיס הערכת נכסים .2
  
  נכללו כמפורט להלן: 2013-ו 2014בדצמבר,  31 מיםהשקעות לי

  
 לפי שער הידוע שפורסם בבורסה ליום הדיווח.-רך סחירים בארץניירות ע

 
אגרות חוב ואגרות חוב 
להמרה דלות סחירות

בהתאם לציטוט השווי ההוגן שפרסמה החברה-
 הזוכה במכרז.

    
לפי שער הידוע הקובע שנקבע לנייר הערך-ניירות ערך סחירים בחו"ל

נתקייםביום המסחר האחרון בשנת הדיווח ש
בבורסה בחו"ל או בשוק מוסדר בו הוא נסחר

 ולפי שערי החליפין היציגים לתאריך הדיווח.
    

  אגרות חוב קונצרניות
בלתי סחירות

ידי החברה-בהתאם למודל השערוך שנקבע על-
 ג'.7 ביאורלפירוט נוסף ראה הזוכה במכרז.

 
ידי החברה-בהתאם למודל השערוך שנקבע על- פקדונות והלוואות 

 הזוכה במכרז.
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  (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות   - : 2אור יב

  

  יתרות צמודות  .ג
  

לפי השערים  -יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לשער מטבע חוץ  .1
  היציגים לתאריך המאזן. 

  

להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן, שערי החליפין היציגים של הדולר ועל  .2
  בהם: שיעורי השינוי

  
    

  
 ליום

המדד בגין חודש 
 נובמבר

שער החליפין היציג של
 הדולר

  בש"ח  *) בנקודות 
     

31.12.2014 223.4  3.889  
31.12.2013 223.6  3.471  
31.12.2012 219.4  3.733  

     
  %  % שיעורי השינוי בשנת

     
2014 )0.10(  12.04  
2013 1.91  )7.02(  
2012 1.44  )2.30(  
    

  
  100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע  *)

  

  התחייבויות פנסיוניות  .ד
  

- 2013ידי אקטואר הקרן מר אורזיצר ישעיהו (- ההתחייבות הפנסיונית חושבה על .1
 14 ביאורראה  -כנ"ל) בהתאם למנגנון איזון אקטוארי הקיים בתקנון הקרן 

  להלן. 
  

פי הוראות הדיווח האקטוארי שמפרסם אגף שוק - חישוב ההתחייבויות נעשה על .2
במסגרת הוראות אלה נקבעה מערכת הנחות חדשה אשר חלה על  ההון:

, . מערכת ההנחות משקפת2012בדצמבר,  31המאזנים האקטואריים החל מיום 
  גילם.שואין, מספר ילדים וישעורי תמותה, שעורי נשיפורים נרחבים ב בין היתר,

  

פי בסיס אקטוארי מעודכן בהתאם להוראות -הדוחות האקטוארים נערכו על .3
  הנ"ל. יש לראות בדוח האקטוארי השלמה הכרחית לנתוני הדוחות הכספיים.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב
  

  רכוש קבוע  .ה
  

ים מירידת פריטי הרכוש הקבוע נמדדים לפי העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסד
  ערך.

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת 
  החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

  

  % 
 10-15ריהוט וציוד משרדי

 25-33מחשבים, תוכנות וציוד נלווה
 10שיפורים במושכר

  

  שיטת רישום דמי גמולים ותשלומים לגמלאים ואחרים  .ו
  

ואחרים, נרשמו לפי חודש הגביה והתשלום מים לגמלאים ים והתשלודמי הגמול
   בפועל.

  

  הכרה בהכנסות  .ז
  

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

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

  הכנסות מדיבידנד מהשקעות, מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.
  

  הכרה בהוצאות  .ח
  

  הוצאות מוכרות על בסיס צבירה.
  

  שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים  .ט
  

ידי אגף שוק ההון ובהתאם -ם שנקבעו עלבעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללי  
לכללי חשבונאות מקובלים, נדרשה ההנהלה להשתמש באומדנים ובהערכות משפיעים 
על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות, ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים 
והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות 

  בתקופת הדוח. 
   התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.  

 
  ירידת ערך נכסים פיננסים  .י
  

הקרן בוחנת את הצורך בירידת ערך ביתרה בדוחות הכספיים של נכסים לא פיננסיים     
שהיתרה  כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על

השבה. במקרים בהם שהיתרה בדוחות הכספיים של - בתבדוחות הכספיים אינה 
ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לשווי -הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי -ההשבה שלהם. השווי בר-בר
 שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור נכיון

לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים 
  לדוח רווח והפסד.
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  נכסים לפי בסיסי הצמדה  - : 3 ביאור

  
בהצמדה 

למדד 
המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע 
חוץ

ללא תנאי
הצמדה

  נכסים
 סה"כ בחו"ל

 אלפי ש"ח
   2014בדצמבר,  31ליום

   

         רכוש שוטף

 9,838 - 2,4137,425-מזומנים ושווי מזומנים
 316 - 95-221 חייבים ויתרות חובה
בגין השנה  סיוע ממשלתי ישיר

 5,980 - 5,980 - - הנוכחית
   

95 2,413 13,626 - 16,134 
   

         השקעות

 173,729 - 172,946-783ערך שאינם סחיריםניירות
 329,577 64,172 154,662-110,743 ניירות ערך סחירים

 326 - - - 326 פקדונות 
327,934-111,526 64,172 503,632 

   
 28 - 28 - - רכוש קבוע

   

 519,794 64,172 125,180   2,413 328,029   סך כל הנכסים
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  (המשך) נכסים לפי בסיסי הצמדה  - : 3 ביאור

  
בהצמדה 

למדד 
המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע 
חוץ

ללא תנאי 
 הצמדה

  נכסים
 סה"כ בחו"ל

אלפי ש"ח
    2013בדצמבר,  31ליום 

    

     רכוש שוטף
    

 5,177  - 2664,911-וי מזומניםמזומנים ושו
 417  - 312-105חייבים ויתרות חובה

סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה
 5,402  - 5,402 - - הנוכחית

    
312 266 10,418 -  10,996 

    
     השקעות

    
 162,192  - 161,456-736ניירות ערך שאינם סחירים

 304,096  33,476 149,246-121,374ניירות ערך סחירים
 1,807  - - - 1,807 פקדונות 

    
312,509 - 122,110 33,476  468,095 

    
 100  - 100 - - רכוש קבוע

    

 479,191  33,476 132,628 266 312,821 סך כל הנכסים

     
  
  
  מזומנים ושווי מזומנים  - : 4 ביאור

  
  ההרכב:

  
 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 

 3,784   7,277עו"ש בבנקים ובקופה
 1,393  2,561 פקדונות 

 9,838  5,177 
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  חייבים ויתרות חובה  - : 5 ביאור
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
   

 89 116הוצאות מראש
  328  198 סכומים לקבל בגין השקעות

  -  2 אחרים
   
 316 417 

  
  
  

  סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית  - : 6 ביאור
  

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

  כמפורט להלן:
  

להלן,  2 ףקרן פנסיה ותיקה מאוזנת תקבל מאוצר המדינה סיוע כספי, כאמור בסעי .1
ואילך, שיהיה שווה לצירופם של שני  2004בגין כל שנת כספים משנת הכספים 

  אלה:
  

גרות חוב מסוג סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שאינם א  )א(
"מירון" או "ערד", בשנת כספים מסויימת, בשיעור שנתי השווה להפרש שבין 
התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" 

  .4%לבין 
  

סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שהם אגרות חוב מסוג   )ב(
תי השווה להפרש שבין התשואה "ערד", בשנת כספים מסויימת בשיעור שנ

הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" לבין 
התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" 

  המוחזקות בידי הקרן.
  

 2004ן כל שנת כספים, משנת הכספים ייינתן בג 1הסיוע הכספי כאמור בסעיף  .2
הגשת דוח כספי ותחשיב לאגף שוק ההון אשר יעבור לחשב הכללי ואילך, לאחר 

חודשים מיום הגשת הדוחות הכספיים  3ביוני כל שנה או  30לבדיקה ותשלום עד 
  לפי המאוחר.

  

 - 2013אלפי ש"ח (לשנת  5,980הינו  2014סכום הסיוע המחושב המגיע לקרן לשנת   .ב
  אלפי ש"ח). 5,402

  .2015שנת בסכום הסיוע אמור להתקבל בקרן 
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  סחיריםשאינם ניירות ערך   - : 7 ביאור

  

  ההרכב:  .א
 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 

  אגרות חוב
 153,470  167,500אגרות חוב ממשלתיות

 8,722  6,229אגרות חוב אחרות
   

 162,192  173,729סך הכל אגרות חוב
   

  

  אגרות חוב שאינן סחירות:  .ב
  

  לגות אגרות החוב לפי מועדי פדיוןהתפ .1
  
 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
  

 16,587 17,767בשנה הראשונה
 16,034 17,175בשנה השנייה

 14,636 15,677בשנה השלישית
 12,270 13,143בשנה הרביעית
 11,414 12,226בשנה החמישית

 19,440 20,823שנים7-שנים ועד ל 5מעל 
 19,999 21,422שנים10-שנים ועד ל 7מעל 
  51,812 55,496 שנים15-שנים ועד ל 10מעל 

  
 173,729 162,192 

  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון .2
  

 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
  

 :אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן
   

 5.80 6.17קופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)הת
 1.76 1.78התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)

    
  :אגרות חוב ללא הצמדה

    
 2.47 1.39התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)

 4.01 1.98)התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים
  



  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ
  

  כספייםאורים לדוחות היב

  

22 

  
  (המשך) סחיריםשאינם ניירות ערך   - : 7 ביאור

  

  : קביעת השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים  .ג
  

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים, הנמדדים בשווי הוגן דרך דוח הכנסות 
והוצאות נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון 

ל אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב מתבססים בעיקרם על התשואות ש
כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי  ותקונצרני

הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד 
 ים. האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדי

  
 2014בקשר לכך, יצוין כי בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר בחודש ספטמבר 

החליטה ועדת המכרזים להכריז על חברת מרווח הוגן בע"מ ("מרווח הוגן") כזוכה במכרז. 
כמו כן צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת מודל מרווח הוגן המעודכן תצא 

 הודעה נפרדת.
  
 

  ערך סחיריםניירות   - : 8 ביאור
  

  :ההרכב  .א
  

בדצמבר 31 
 2014  2013 
אלפי ש"ח 

  אגרות חוב
 136,196   145,238אגרות חוב ממשלתיות

 105,261 82,577אגרות חוב אחרות
   

 241,457  227,815סך הכל אגרות חוב
   

 62,639  101,762מניות וניירות ערך אחרים
   
 329,577  304,096 
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  (המשך) ניירות ערך סחירים  - : 8 ביאור

  

  אגרות חוב סחירות  .ב
  

  התפלגות אגרות החוב לפי מועדי פדיון: .1
  

בדצמבר 31 
 2014 2013 
אלפי ש"ח 
  

 25,105 23,681בשנה הראשונה
 24,074 22,708בשנה השנייה

 16,117 15,259  בשנה השלישית
 31,810 30,005 בשנה הרביעית
 12,152 11,463  בשנה החמישית

 17,676 16,673  שנים7-שנים ועד ל 5מעל 
 59,514 56,138  שנים10-שנים ועד ל 7מעל 
 30,905 29,152  שנים15-שנים ועד ל10מעל 
 24,104 22,736   שנים 15מעל 

  
 227,815 241,457 

  
  

  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון .2
  
 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
   

  :אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן
   

 4.91 5.73התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)
 1.06 1.07התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)

   
  :ודותאגרות חוב בלתי צמ

    
 5.60 9.56התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון (שנים)

 2.19 2.54התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון (אחוזים)
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   פקדונות  - : 9 ביאור
  

  :ההרכב  .א
  

 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
   

 1,807 326פקדונות בבנקים
  
  

  :ועדי פדיוןהתפלגות הפקדונות לפי מ  .ב
  

 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
    

 1,807  326 השניהבשנה 
  
  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון  .ג
  

 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 

  :פקדונות הצמודים למדד המחירים לצרכן
   

   התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
 1.03 1.29(שנים)

התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון 
 0.12 1.56(אחוזים)
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  רכוש קבוע  - : 10 ביאור
  

  :ההרכב

 
שיפורים
במושכר

מחשבים 
תוכנות 
וציוד נלווה

ריהוט 
וציוד 
 סה"כ משרדי

 אלפי ש"ח 
   

   2014שנת 
   

   :עלות
   

 1,410 2014421,32840בינואר, 1ליום 
 )73( )25()22()26(גריעות השנה

    
 1,337 2014161,30615בדצמבר, 31ליום 

    
   :פחת נצבר

    
 1,310 2014221,26424בינואר, 1ליום 

  )36(  )16( )12( )8( גריעות פחת השנה
 35 2294 פחת השנה

    
 1,309 2014161,28112בדצמבר, 31ליום 

    
 31יתרה מופחתת ליום 

 28 2014-253בדצמבר, 
  
  

 
שיפורים
במושכר

מחשבים 
תוכנות 
וציוד נלווה

ריהוט 
וציוד 
 סה"כ משרדי

 אלפי ש"ח 
   

   2013שנת 
   

   :עלות
   

 1,395 2013421,31340בינואר, 1ליום 
 15 -15- תוספות

    
 1,410 2013421,32840בדצמבר, 31ליום 

    
   :פחת נצבר

    
 1,256 2013201,21620בינואר, 1ליום 

 54 2484 פחת השנה
    

 1,310 2013221,26424דצמבר,ב 31ליום 
    

 31יתרה מופחתת ליום 
 100 2013206416בדצמבר, 
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  התחייבויות שוטפות  - : 11 ביאור
  

  ההרכב:
  

 בדצמבר 31 
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 

 - 16 פנסיונרים
 207 131 מוסדות
 17 - עובדים

 244 32הוצאות לשלם
 29 38לחופשה והבראההפרשה 

 258 251ספקים, נותני שירותים ואחרים
   
 468 755 

  
  

  , נטוהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד  - : 12 ביאור
  

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

פנסיה, לחברות ביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל. היתרה במאזן משקפת את 
  יתרת החבות לפיצויים שאינה מכוסה במלואה על ידי תשלומים אלו.

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

  ואינם בשליטה ובניהול של הקרן. במאזן מאחר
  
  
  התקשרויות  - : 13אור יב
  

      ות למשרדיה. תקופת השכירות רעל הסכם שכי 2012 ,במאי 14הקרן חתמה ביום   .א
 .2014 ,במאי 31יום ב הסתיימה

 
פעלה הקרן מתוך משרדי עמיתים קרנות הפנסיה  2015 בינואר, 31עד לתאריך   .ב

הלמן " –פועלת הקרן ממשרדי החברה המנהלת    2015 בפברואר, 1הותיקות. החל מ 
 ."אלדובי

  

חתמה הקרן על הסכם לקבלת שרותי תוכנה לתפעול זכויות  2013במרס,  12ביום   .ג
 חודשים. 36עמיתים. תקופת ההסכם הינה 
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   התחייבויות פנסיוניות  - : 14 ביאור

  

  להלן התנועה בעודף (גרעון) אקטוארי:  .א
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 מברבדצ 31

 2014 2013 
 אלפי ש"ח 

 )3,540( )36,720( אקטוארי לתחילת השנה גירעון

  )99,640(  - וביטולה הואיל ולא בוצעה בפועל הפחתת זכויות 
השפעת השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב

ההנחותההתחייבויות לתאריך המאזן לעומת 
 37,160 )83,840(להלן)'1ששימשו לחישוב אשתקד (ראה

 29,300 46,950 להלן) '2השפעות שוטפות, נטו (ראה 
   

 )36,720( )73,610(להלן)(ראה ג'אקטוארי לסוף השנה גרעון
  

רי של התאמת שערוך אג"ח מיועדת מסוג מירון וערד לבין אההפרש בין החישוב האקטו
  מיליוני ש"ח. 40החישוב החשבונאי הוא 

 

לתאריך  לו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות הפנסיוניותפירוט השינויים שח .1
  המאזן לעומת ההנחות ששימשו לחישוב תקופה קודמת:

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
 2014  2013 
 אלפי ש"ח 

 60,680     -  6.5%הפחתת זכויות 

 )12,770(  -')זתיקון תקנון הקרן (ראה ביאור
  -   27,910 (ראה ו' להלן) 0.495%להקטנת דמי ניהול

 )10,750(  )111,750(' להלן)דשינוי בשיעור הריבית (ראה
   
 )83,840(  37,160 

  
  

  פירוט השפעות שוטפות: .2
  לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
   

תשואה בפועל גבוהה מהתשואה החזויה (ראה 
 16,300  46,280להלן) ה'

  13,000  2,770 אחרות 
הוצאת עמיתים שנפטרו והקטנת ההון בגין 

  -   )2,100( תשלום דמי גמולים מראש
   

 29,300  46,950סך הכל השפעות שוטפות
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  (המשך) התחייבויות פנסיוניות  - : 14 ביאור
  

  כרית ביטחון  .ב
  

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

המליצה וועדה ציבורית  2011באוגוסט  17גירעונות ותנודתיות בתשואות. ביום 
שהוקמה ע"י שר האוצר, כי כרית הביטחון תשמש לצורך כיסוי גירעון הקרנות 

, 4%ירידה בעקום הריבית, וזאת ביחס לריבית צמודה של הוותיקות שבהסדר הנובע מ
אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה 

 שנקבעה להן. 
  

פרסם משרד האוצר תזכיר חוק, אשר כלל תיקונים מוצעים שונים  2012בינואר  3ביום 
ים להקצאת סכומים מתקציב לחוק הפיקוח, וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכלל

המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת השינויים 
אישרה ועדת  2012בפברואר  16בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות. ביום 

  השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח. 
ספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן ע"י מ 2011בעתירה לבג"ץ שהוגשה בתחילת שנת 

בהסדר טענו העותרות, בין היתר, לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר לעניין 
הענקת "כרית הביטחון". במסגרת אותה עתירה, התבקש בית המשפט העליון לחייב 

  את המדינה להעניק כרית ביטחון גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר.
  

ון בבג"ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול משרד הדי 2012בחודש אפריל 
  האוצר לצורך בחינת מתווה להסדרת כרית ביטחון לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר. 

פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית, אשר כוללת פרק  2012בנובמבר  5ביום 
נאים לעניין נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר, לרבות המנגנונים והת

  אושרה בכנסת, בקריאה ראשונה, הצעת החוק הממשלתית.  2014בפברואר  3זה. ביום 
  

מיליוני  45על פי הצעת החוק, תקרת סכום כרית הביטחון שתוקצה לקרן עומדת על 
. השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה העתידי 2011בדצמבר  31שקלים במונחי 

מיליוני  89.2 -הוא כ 2014בדצמבר,  31ליום   בווקטור הריביתבמועד אזילת ההון מהוון 
  שקלים.

  

  אקטוארי לאיזון התכנית  .ג
  

 5%(ג) לתקנון הקרן, בשנה בה נוצר גירעון בשיעור העולה על 8בהתאם להוראת סעיף 
מסך התחייבויות הקרן, תפחית הקרן זכויות לעמיתים ולפנסיונרים, בהתאם לחלוקה 

רעון, וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח שתקבע, בגובה יתרת הג
  וחיסכון. 

לפי הערכת אקטואר הקרן, הזכאות ל'"כרית הביטחון", בהתאם למנגנונים הקבועים 
לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית מקטינה את הגרעון המחושב של הקרן. לפי 

החליט של הקרן,  הקרן, ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי (ג) לתקנון8הוראת סעיף 
. על כן פנה המנהל המורשה להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו סעיף

ביצוע לבקש את אישור הממונה על שוק ההון ל 29.8.2013המנהל המורשה ביום 
, וזאת לגבי בהתחשב ב"כרית הביטחון" כאמור 6.5%זכויות בשיעור של הפחתת 

, ובאופן אחיד 2013החל מחודש אוקטובר  התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה
  . לעמיתי הקרן ולגמלאיה

ניתן אישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעריכת מנגנון האיזון  16.9.2013ביום 
  האקטוארי בקרן הפנסיה, כמפורט לעיל. 
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  (המשך) התחייבויות פנסיוניות  - : 14 ביאור

  

  (המשך) אקטוארי לאיזון התכנית  .ג

  הופעל מנגנון האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה. 2013ודש אוקטובר בהתאם לכך, בח

מסך  8%-מיליוני ש''ח המהווים כ 73.61עומד גרעון הקרן על כ  2014, בדצמבר 31ליום 
  ההתחייבויות הפנסיוניות. 

בהתחשב בהנחות ששימשו ואושרו לעריכת האיזון האקטוארי אשר בוצע באוקטובר 
החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון כמפורט להלן,  כאמור, ובהתחשב בהצעת 2013

  ניתן יהיה לכסות את הגירעון האמור באמצעות כרית הביטחון.
  

חישובי ההיוון מבוססים על הריבית הגלומה בווקטור  -השפעת ווקטור הריביות   .ד
המחושב על ידי החברה המצטטת שנבחרה לעניין  2014בדצמבר,  31הריביות נכון ליום 

"מרווח הוגן". ווקטור הריביות הותאם להוראות חוזר משרד  - די משרד האוצר זה על י
נמוך הינו  12/2014 - ואילך. ווקטור הריביות ב  25 -האוצר לעניין הריבית מהשנה ה

 111.75 -וכתוצאה מכך הגירעון בקרן עלה בכ 12/2013 -יותר מווקטור הריביות ל
  ש"ח. נימיליו

  

השיגה הקרן על השקעותיה  2014במהלך שנת  - 2014התשואה על נכסי הקרן בשנת   .ה
 46.28 - גרעון הקרן בכ קטןמהתשואה החזויה. כתוצאה מכך  גבוההתשואה בפועל ה

 מיליוני ש"ח.
  

לענין  מיליוני ש"ח. 27.91 - הקטין את הגרעון ב 0.495% -ל 0.7% -מהשינוי בדמי ניהול   .ו
  (ח')1ביאור שינוי תקנון הקרן בעקבות העברת זכויות בקרן ראה 

  

"טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופי המוסדיים" מיום  -  10-9-2011חוזר גופים מוסדיים   .ז
21.12.2011   

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

ויקט הטיוב עליו מורה החוזר גוף מוסדי נדרש לבצע את הפעולות הבאות במסגרת פר
  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
בסקר הפערים, ובכלל זה  הכנת תכנית עבודה מפורטת לטיפול בכשלים שנמצאו .3

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

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

  .30.6.2016הפרויקט כולו יסתיים עד ליום 
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  עתידי כוללסיוע ממשלתי   - : 15 ביאור

  
  ההרכב:
  

 בדצמבר31  
  2014 2013 
 אלפי ש"ח  
     

ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי 
 134,398  147,100 הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

ערך נוכחי של סבסוד עתידי באמצעות אג"ח מיועדות 
 20,940 23,820 וש לאחר תאריך המאזןמסוג "ערד" שהקרן צפויה לרכ

    
  170,920 155,338 

  
  
  

  יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים  - : 16ר אויב

א') 3( 50דמי הניהול הנלווים לרכישת יחידות גמול זיקנה נוספות, כאמור בתקנה   .א
ל הצפוי בתוחלת לתקנון הקרן, ינותבו במלואם ליעודה לסיכונים הקשורים בגידו

היעודה). היעודה תנוהל בקרן ולא ניתן יהיה להעביר ממנה כספים, אלא  -החיים (להלן 
 לצורך כיסוי גרעונות הקרן.

 
היתה הקרן רשאית שלא להפקיד את  2010בהתאם לאמור בתקנון הקרן, במהלך שנת   .ב

יבלה לכך דמי הניהול ביעודה לסיכונים ו/או למשוך כספים מהיעודה לסיכונים, אם ק
  הממונה). - אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן 

קיבלה הקרן את אישור הממונה כאמור, ובהתאם לכך לא הופקדו  2010ביולי,  8ביום 
  .2010כספים ביעודה בשנת 

  
שינוי תקנון, על פיו ניתן להשתמש הממונה ל התקבל בקרן אישור 2011מרס, ב 15ביום 
באותה שנה  לצורך הוצאות הניהול בקרן בלבד 2011השוטפים בגין שנת היעודה  יבנכס

  .2011שנת ובהתאם לכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 
  

הקרן רשאית שלא על פיו הממונה  התקבל בקרן אישור 2012, אררובפב 16ביום 
 בקרן לצורך הוצאות הניהולבלבד  2012להפקיד את דמי הניהול ביעודה בגין שנת 

  .2012שנת באותה שנה ובהתאם לכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 
    

לא נדרשת עוד הקרן בהפקדת סכומים  2013באפריל,  1-בעקבות שינוי התקנון החל מה
 (ז)1ראה ביאור  .ביעודה לסיכונים. כמו כן, לעניין איחוד כספי היעודה עם נכסי הקרן

  (ה).2
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  מניירות ערך בלתי סחירים הכנסות  - : 17אור יב
  

  מניירות ערך שאינם סחירים:  .א
  לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
  

 6,891  8,958מאגרות חוב ממשלתיות
 98  )433(מאגרות חוב אחרות

  
 8,525  6,989 

  
  

  מניירות ערך סחירים:  .ב
                      

  ה ביוםלשנה שהסתיימ 
 בדצמבר  31

 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
  

 4,641  11,931מאגרות חוב ממשלתיות
 6,468  3,863מאגרות חוב אחרות

 6,652  11,505ממניות וניירות ערך אחרים
  
 27,299  17,761 

  
  

  הכנסות דמי ניהול   - : 18אור יב

 כל חברי הקרן, לרבות השתתפו  2013בהתאם לתקנון שהיה בתוקף עד חודש אפריל 
  באותו תקנון. קנה, בדמי ניהול כפי שנקבע מקבלי גמול ז

  
  . 2013בדוח הכספי מוצג סכום דמי הניהול שנגבה בתקופה ינואר עד מרס 

  
 ה, היית2015בפברואר  1ועד לתיקון מיום  2013באפריל  1תיקון התקנון מיום מאז 

הקרן בשיעור שלא יעלה על שיעור שנתי של  רשאית הקרן לגבות דמי ניהול מנכסי
בפברואר  1תיקון התקנון מיום החל מ). 0.05833%שיעור של  -(בחישוב חודשי  0.7%
שיעור  –(בחישוב חודשי  0.495%רשאית הקרן לגבות שיעור שנתי שלא יעלה על  2015
  ). 0.04116%של 

  
מיתים מוצגים בסכומם התשלומים לע 2013באפריל  1לאחר תיקון התקנון והחל מיום 

  נטו, ובהתאם שונתה הצגת הסכומים בדוחות הכספיים.
  

לעניין שינוי שיעור דמי הניהול לאחר תאריך המאזן בעקבות העברת זכויות הניהול 
  ).4ח ( 1אור יבקרן, ראה ב
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  הוצאות תפעוליות אחרות  - : 19אור יב
  

  ההרכב:
  

 בדצמבר 31 
 2014 2013  
 אלפי ש"ח 
      

 785 340 שכר ונלוות
 1,077  1,612שירותים מקצועיים ושכר דירקטורים

 443 414(כולל מחשוב)אחזקת משרד
 80 34 שכ"ד

 354 132 ביטוחים
 415 460דמי ניהול תיק השקעות

 54 34פחת רכוש קבוע
 23 48עמלות, ריבית והוצאות בנק

 *- **30 אחרות
   
 3,104 3,231 
  .ש"חאלפי  1-סכום הנמוך מ )* 
  הפסד הון ממכירת רכוש קבוע.)* *

  
  
  מיסים על הכנסה  - : 20אור יב
  

. 2015בדצמבר  31ם ליו מס כקופת גמל לקצבה בתוקף עדקרן הפנסיה אושרה לצרכי 
בהתאם לכך הכנסתה פטורה ממסים (בכפוף להתניות מסוימות בהן עמדה הקרן 

  הדיווח). במהלך תקופת
    

  
  מכשירים פיננסיים וסיכונים כרוכים  - : 21אור יב
  

  השווי ההוגן  .א
  

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

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

  

  סיכונים  .ב
  

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

  התחייבויותיהם. 
  

  ים לסיכוני השוק.ניירות הערך הסחירים חשופ
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  תשואת הקרן  - : 22אור יב
  

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

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2014 2013 
 אלפי ש"ח 
   

 6.76 7.60נומינלית ברוטו
   

  
  
  

  התחייבויות תלויות, תביעות והתקשרויות  - : 23ר ביאו
  

לשכת עורכי , אור שטיינברג נגד קרן הפנסיה-אב 14-07-53494ק"ג  –הליכים משפטיים   
  "אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ- הלמן"ו הדין

  
הגישה עמיתה בקרן הפנסיה (פנסיונרית בקרן) תביעה כנגד הקרן  2014ביולי  30ביום 

אור -אב 53494-07-14כי הדין בנוגע לאיזון האקטוארי שנערך בקרן (ק"ג וכנגד לשכת עור
שטיינברג נגד קרן הפנסיה ולשכת עורכי הדין). בתביעה זו מבקשת העמיתה, בין היתר, 

. בתביעה מתבקש בית 2009לשנות את האופן בו נערך האיזון האקטוארי בקרן בשנת 
נעשתה באותה עת תוך הבחנה בין הדין להורות כי הפחתת הגרעון האקטוארי, אשר 

שיעורי ההפחתה החלים על העמיתים הפעילים ועל הפנסיונרים (כך שזכויות העמיתים 
תבוטל, וכי בית הדין יורה לקרן לערוך הפחתה אחידה  -הופחתו בשיעור גבוה יותר) 

לכלל העמיתים והפנסיונרים (תוך תיקון והתאמה גם למתכונת שבה נערך האיזון 
  ). 2013בקרן בשנת  האקטוארי

  
בין היתר, כי התובעת מנועה מלהעלות טענותיה עקב  הקרן,בכתב ההגנה טוענת 

, 2009שיהוי ניכר. כמו כן, טוענת הקרן כי הפחתת הגירעון במתכונת שנקבעה בשנת 
מתיישבת עם הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לקביעת הנחות לחישוב 

), אשר כוללות הנחות דמוגרפיות השונות 2007-3-6חוזר פנסיה המאזן של קרן הפנסיה (
לחוזר  7מההנחות שנקבעו קודם לכן בדבר שיעורי התמותה של מבוטחים. סעיף 

האמור קבע הוראת מעבר, ולפיה אין להחיל את השינויים הדמוגרפיים המפורטים 
ן העמיתים בחוזר על עמיתים שהגיעו באותה עת לגיל פרישה. מכאן, כי ההבחנה בי

לגמלאים לעניין האיזון האקטוארי הנדרש, כפי שנעשתה על ידי הקרן, נובעת למעשה 
מהנחיות הממונה כאמור. בנוסף, בכתב ההגנה נטען כי ניתן אישור הממונה לאופן 
עריכת האיזון האקטוארי וכי הדבר נעשה לאחר בחינה מקצועית של כלל ההיבטים 

  הנוגעים לעניין. 
  

מבקשת הקרן דחייה של התביעה. נכון למועד זה, הצדדים מצויים  בנסיבות אלה,
  בשלבים מקדמיים של הגשת כתבי טענות. 

  
יובהר, כי התביעה לא מבקשת למעשה לבטל את האיזון האקטוארי, אלא רק את 
מתכונת יישומו. בנסיבות אלה, התביעה, גם אם תתקבל, לא צפויה לפי ההערכה 

  ת של הקרן. להשפיע על היקף ההתחייבויו
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  ארועים לאחר תאריך המאזן  - : 24אור יב

  
ירידה זו משפיעה על  .המשיכה לרדתריבית חסרת הסיכון ה ,ריך המאזןלאחר תא

  . ההתחייבויות על הנכסים הגדלת עודף
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  

  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ (בניהול מורשה)
  

  
  

  2014דוח תקופתי לשנת 
  
  



  
  
  

  
  
  
  

  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ (בניהול מורשה)      : שם התאגיד
  

  51-075577-0        :מס' תאגיד

  

  חברה פרטית   : אופן ההתאגדות המשפטית

  

  67775מיקוד  , תל אביב  55המסגר         :כתובת

  

    03-6241060        :  טלפון

  

  03-6241399        : פקסמיליה

  

  2014בדצמבר,  31        :תאריך המאזן

  

    2015במרס,  24    :תאריך חתימת הדוח

  
  
  
  



  דין בישראל בע"מ -קרן גמלאות של עורכי  
  ח תקופתידו

2 
  

  
  

  דו"חות כספיים ואקטואריים  -: 1סעיף 
  .2014בדצמבר  31דו"חות כספיים ומאזן אקטוארי ליום  מצ"ב  

  
  

  ב ענייני התאגידעל מצ המורשההמנהל דו"ח   -: 2סעיף 
   .2014בדצמבר  31על מצב ענייני התאגיד ליום  המורשהמצ"ב דוח המנהל   

  
  

  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן  -: 3סעיף 
  

  
  אין

  

  בתקופת הדוח קשורותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות   - :4סעיף 
    

  אין
  
  

  תאריך המאזןשנה שהסתיימה בוהכנסות התאגיד מהן ל וקשורות  הכנסות של חברות בנות    - :5סעיף 
  באלפי ש"ח  

  
  אין

  
  

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו   -: 6סעיף 
  העיקריים של התאגיד

     
  .אין    

  
ותית על התאגיד, רווחיות התאגיד, רשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או עשויים להשפיע מה  - :7סעיף 

  רכושו או התחייבויותיו
  

  האקטואריות .שינוי בהנחות       א.
  השינויים בווקטור הריבית.      .ב
  .       התשואות בשוק ההון.ג

  
  

  שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע והתמורה שנתקבלה  -: 8סעיף 
  

  אין שינויים.    
  
  

  הנאהשכר וטובות   -: 9סעיף 
  

  אלפי ש"ח. 130בתקופת הדוח שולמו הוצאות שכר ונילוות לדירקטורים בסך כולל של     
  

  
ידי בעל עניין בתאגיד, בחברה בת או בחברה קשורה סמוך ככל -מניות וני"ע המירים המוחזקים על  -: 10סעיף 

  האפשר לתאריך הדוח
  

  אין.    
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  המורשהמנהל ה  -: 11סעיף 

  

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, באישור שר האוצר, ובתוקף סמכותו  ינהמ 2013 ביולי 3ביום 
(להלן: "חוק  1981-) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א3(א)(68לפי סעיף 

  הפנסיה. לקרן  המנהל מורשהפיקוח") את מר יואב בן אור כ

י המנהל המורשה יהיה לפי הוראות ניהול עסקי הקרן בידלחוק הפיקוח,  70סעיף הוראת בהתאם ל
כל מוקנות  המנהל המורשלהאמור, סעיף הבנוסף, ובהתאם להוראת . שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטח, לדירקטוריון שלו, לועדות הדירקטוריון שלו 
ורשה את תפקידו לא ימלאו כל עוד ממלא המנהל המכן נקבע באותו סעיף, כי  ולדירקטורים שלו.

  הדירקטוריון, ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם.

בהתאם להוראות כאמור, הודיע המנהל המורשה ליו"ר הדירקטוריון, לחברי הדירקטוריון ולמנכ"ל 
  הקרן על סיום כהונתם כבעלי תפקיד בקרן הפנסיה. 

  
      

  
  .059284380: מס' ת.ז   יואב בן אור

  .1968   שנת לידה:

  .תל אביב ,125דרך מנחם בגין    :ומענ

  .ישראלית   נתינות:

א עובד של התאגיד, והאם ה
חברת בת, חברה קשורה או בעל 

  עניין:

יו"ר דירקטוריון אופאל, יו"ר דירקטוריון די.בי.קיו, יו"ר  
דירקטור  דירקטור במדרוג,דירקטוריון מבטחים לעתיד, 

  בהחזקות מדרוג.

 .2011באוגוסט  1   משנת: מנהל מיוחדכ ןהמכ
תואר ראשון במינהל עסקים תואר ראשון במשפטים,    השכלה:

MBA- .התמחות במימון   
השנים  5 -ב ותעסוקת

  האחרונות:
המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד  

  האוצר.

משפחה של בעל  ןא בוהאם ה
  עניין אחר:

  לא. 
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   נושאי משרה בכירה של התאגיד  -: 12עיף ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .059284380: מס' ת.ז   יואב בן אור
    

.1968   שנת לידה
    

 המנהל המיוחד.  התפקיד שממלא בתאגיד
    

התפקיד שממלא בחברת בת של
 התאגיד או בעל עניין בו

יו"ר דירקטוריון אופאל, יו"ר דירקטוריון   
וריון מבטחים לעתיד, די.בי.קיו, יו"ר דירקט

 דירקטור במדרוג, דירקטור בהחזקות מדרוג.
    

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
 אחר

  
 לא.

    
השנים  5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
תואר ראשון במינהל עסקים, תואר ראשון   

התמחות במימון.  המשנה  -MBAבמשפטים,
משרד לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ב

  האוצר.
      

  . 2011באוגוסט  1    התאריך שבו החלה כהונתו:

  ןידן הלפר
 

 024506842 :  מס' ת.ז  

    
1969   שנת לידה

    
מבקר פנים  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 התאגיד או בעל עניין בו
  

 אין
    

על ענייןהאם הוא בן משפחה של ב
 אחר

  
 לא

    
השנים 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
תואר ראשון במנהל עסקים  –מכללה למנהל  

וחשבונאות,אוניברסיטת תל אביב בשיתוף לשכת
לימודי תעודה בנושאי כינוסים  -  רואי חשבון

והבראת חברות, המכון הישראלי לחוות פרוקים
ת מומחה",בנושא "חוות דע קורס -דעת מומחים

) אוניברסיטת MBAתואר שני במנהל עסקים (
 מנהל וראש מערך היעוץהריוט ואט, שותף 

  בדלויט בריטמן אלמגור זהר
      

   .2010 באוגוסט  9    התאריך שבו החלה כהונתו:
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  (המשך) נושאי משרה בכירה של התאגיד  -: 12עיף ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 022967921 :  מס' ת.ז   איתי יצחקי

    
1967   שנת לידה

    
מנהל סיכונים  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 התאגיד או בעל עניין בו
  

 אין
    

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
 אחר

  
 לא

    
השנים 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
  

MBA.  .ניהול סיכונים פיננסיים  
      

  2014באוקטובר  6עד  2013במרס  14מיום    התאריך שבו החלה כהונתו:
      

 036385656 :  מס' ת.ז   יעל כץ
 

    
  1979   שנת לידה

    
 מנהלת סיכונים  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 התאגיד או בעל עניין בו
  

 אין
    

משפחה של בעל עניין האם הוא בן
 אחר

  
 לא

    
השנים 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
  MA –  .מנהל עסקים 

היום: מנהלת בקרה וניתוח השקעות – 8/2012
עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות. מנהלת –

  בקרה וניתוח השקעות 
מנהלת בקרה וניהול  -8/2012 – 10/2007
  מיטב קופות גמל בע"מ. –סיכונים

      
  2014באוקטובר  7    התאריך שבו החלה כהונתו:

      



  דין בישראל בע"מ -קרן גמלאות של עורכי  
  ח תקופתידו
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  (המשך) נושאי משרה בכירה של התאגיד  -: 12עיף ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רואה חשבון  של התאגיד   -: 13ף סעי
          
    אביב. -תל ,3עמינדב  , קוסט פורר את קסירר                 

  
    
  האקטואר של קרן הפנסיה  -: 14סעיף 

  
  ישעיהו אורזיצר    

  
  

   המלצות והחלטות הדירקטוריון  -: 15סעיף 
  

  אין. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .017426354: מס' ת.ז   נועם הויזליך

      
.1974   שנת לידה

      
 היועץ המשפטי הראשי.  התפקיד שממלא בתאגיד

      
ברת בת של התפקיד שממלא בח

 התאגיד או בעל עניין בו
  

 אין.
      

האם הוא בן משפחה של בעל
 עניין אחר

  
 .לא

      
 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  השנים האחרונות
תואר ראשון במשפטים וכן מוסמך במנהל עו"ד,  

  ).MBAעסקים (
      

  2013ביולי  4    התאריך שבו החלה כהונתו:
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  יה שאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשנת הדוחשינויים בתקנון קרן הפנס  - :16סעיף 
    

 מסגרת ההליך להעברת מכלול זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה מנהלת נפרדת, נערכוב
  ההתאמות והשינויים הנדרשים בתקנון הקרן. במסגרת זו, עודכנו בתקנון, בין היתר, עניינים אלה: 

" כתוצאה משינוי הגוף שינהל את הקרן עם השלמת העסקה שינויים בהגדרת "החברה המנהלת  .א
  אלדובי"; -והעברת זכויות וחובות הניהול לידי "הלמן

תיקון ההוראה לעניין דמי הניהול שייגבו מסך נכסי הקרן, בהתאם לתוצאות ההליך להעברת   .ב
יעלה על  אלדובי", כך שיעמוד על  שיעור שנתי שלא-זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי "הלמן

 , בכפוף להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקתי; 0.495%

הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם ניהול הקרן", בהתחשב בכך שקרן הפנסיה, עובר למועד   .ג
העברת ניהולה לידי חברה מנהלת נפרדת, היא קופת גמל תאגידית, ובשל הצורך לתחום ולהגדיר 

הקרן לבין החברה שתנהל אותה. לפי אותה הוראה, סכומים  חלוקת אחריות לעניין תביעות, בין
שייפסקו במסגרת הליכים בקשר עם ניהול הקרן, אשר עילתם נוצרה לפני מועד העברת הניהול 

אלדובי", יופחתו מנכסי הקרן או ייווספו לנכסיה, לפי העניין, וזאת בכפוף למנגנונים -לידי "הלמן
 נוספים הקבועים לעניין זה בתקנון. 

הוספת הוראה לעניין "הליכים בקשר עם הקרן" (היינו תביעות של ונגד עמיתי הקרן הנוגעות   .ד
לזכויות של עמיתים, גמלאים וכל גורם זכאי אחר לפי הוראות התקנון והדין), ולפיה תשלומים 
וסכומים שייפסקו במסגרת הליכים כאמור, ייווספו או יופחתו, לפי העניין, מנכסי הקרן, בכפוף 

ראות הדין. עוד נקבע, כי החברה המנהלת תישא במלוא העלויות בקשר לניהול אותם להו
בי" דואל-הליכים, למעט לעניין ייצוג בתביעה שהוגשה עובר למועד העברת הניהול לידי "הלמן

  הנזכרת בהוראות התקנון. 

  ון כאמור. ניתן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשינוי התקנ 2015בינואר  29ביום 
  

  
  תנאי שכר  -: 17סעיף 

  
  הקרן מנוהלת בניהול מורשה.                 

  
  

      
  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ    2015, סבמר 24

  (בניהול מורשה) 
  שם התאגיד    תאריך

  
  

  ב בן אוריוא
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