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  אור תמציתי של קרן הפנסיהת .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"אהחוק לשכת עורכי הדין, ל) 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 

הצטרפות הקרן ל , נסגרה29.3.1995, מיום 5156החלטת 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

ם חשבונאיים ע"י רואה חשבון חיצוני שרותי הנהלת חשבונות ורישומי 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

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

  חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה.

  מנהל מורשה .1.3

צר, ינה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, באישור שר האומ 2013 ביולי 3ביום 
) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), 3(א)(68ובתוקף סמכותו לפי סעיף 

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
הביטוח. בנוסף, ובהתאם להוראת הסעיף האמור, לפי הוראות שיתקבלו מהמפקח על 

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

יו כי כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו הדירקטוריון, ועדותיו וחבר
  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. 

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

פירוט לעניין העברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לחברה מנהלת נפרדת וסיום 
 להלן.  1.5הניהול המורשה בקרן, ראו בסעיף 
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  ועדת השקעות .1.4

ועדת ההשקעות של הקרן מתווה את מדיניות ההשקעות של הקרן, אופן ביצוע 
  הרכב אפיקי השקעה, סדרי גודל, עיתוי ההשקעה, נהלי עבודה ופיקוח.  ההשקעות,

) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות 1(ב3ה41בהתאם להוראת תקנה 
, באישור המפקח על 2013ביולי  8, מינה המנהל המורשה ביום 1964-גמל), התשכ"ד

הביטוח, את מר אייל בן שלוש כיו"ר ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה ואת מר רואי 
מכנס כחבר ועדת ההשקעות. בהתאם להוראות התקנה האמורה, המנהל המורשה 
ושני חברי הוועדה שמונו על ידו הם חברי ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה החל 

  מהמועד האמור. 

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

  מאושר על ידה ומדווח לנציגי מנהלי התיקים החיצוניים לבצוע. 

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

   סל בחו"ל.

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

 אחרוןהכספי הדוח הרועים מיוחדים מאז יא .1.5

  העברת זכויות חובות הניהול

בהתאם להנחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסמה הקרן הליך 
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") -(להלן: "הלמן "נסיה בע"מקופות גמל ופ אלדובי-הלמן"לבחור בחברת 

כחברה שתנהל את הקרן, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לעניין זה לפי מסמכי 
- 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  "יאלדוב-הלמן"

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

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

  להלן.  2.2בסעיף 

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

, וזאת בהתאם להוראת "אלדובי- הלמן"להעברת הנכסים וההתחייבויות של הקרן לידי 
(ג) לחוק הפיקוח. מועד ההשלמה של העברת זכויות וחובות הניהול כאמור 70סעיף 

  . 2015בינואר  31נקבע ליום 

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

והסתיים הניהול המורשה בקרן. לפיכך, החל מהמועד האמור, מנוהלת הקרן 
  באמצעות חברה מנהלת נפרדת. 

  
  ירידת הריבית     

ירידה זו משפיעה על  .המשיכה לרדתריבית חסרת הסיכון ה ,ריך המאזןלאחר תא
   .ההתחייבויות על הנכסים הגדלת עודף
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 התוכנית לאיזון האקטוארי .2
 

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

לחלוקה שתקבע, בגובה יתרת הגרעון, וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, 
  ביטוח וחיסכון. 

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

הקרן, ולצורך הבטחת האיזון  (ג) לתקנון8המחושב 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 באותו סעיףהקבוע 
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. 

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

 10%- מיליוני ש''ח המהווים כ 100.72עומד גרעון הקרן על כ   2015בינואר, 31ליום 
  התחייבויות הפנסיוניות. מסך ה

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

  להלן, ניתן יהיה לכסות את הגירעון האמור באמצעות כרית הביטחון.
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  חקיקה ראשית ותקנות .3
  

  במהלך תקופת הדוח, או בסמוך לאחריה, פורסמו ההוראות המפורטות להלן: 
פרסם אגף שוק ההון הבהרה, לפיה בכוונתו לקבוע בהוראות הממונה לדיווח  3.3.2015ביום 

כספי לקרנות פנסיה וותיקות, שינוי באופן הדיווח על התחייבויות ונכסי הקרן, כך ששיעור 
יהיה זהה לשיעור השינוי הנדרש בהתחייבויות הקרן לשם  הגירעון או העודף המוצג במאזן

 איזון.
, מנחה הממונה להפעיל את 2014לאור לוחות הזמנים לפרסום הדוחות הכספיים לשנת 

מנגנון האיזון רק אם שיעור השינוי הנדרש בהתחייבויות הקרן לשם איזון הקרן, עולה על 
  השיעור הקבוע בתקנון.
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  תמצית נתונים כספיים ואקטואריים .4
  

 התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח: .4.1
  

  ש"ח):אלפי במאזן האקטוארי (בגרעון  .4.1.1

  

   31ליום   

  2014דצמבר     2015ינואר 

  ש"ח אלפי

  73.61    100.72  גרעון אקטוארי 

  

  
 אקטוארי:בגרעון הלהלן התנועה  .4.1.2

  

 
31ליום    
  2014דצמבר    2015ינואר  

  מבוקר   לא מבוקר 
  אלפי ש"ח 

אקטוארי לתחילת  גרעון
 )36,720(  )73,610(  התקופה

      
השפעת תיקון תקנון 

והשינויים שחלו בהנחות 
ששימשו לחישוב 

 )83,840(  )42,600(  ההתחייבויות לתאריך המאזן
    

 46,950  15,490  השפעות שוטפות, נטו 
   

  )73,610(  )100,720(  אקטוארי לסוף תקופהגרעון 

 
ההפרש בין החישוב האקטוארי של התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג מירון 

  מיליוני ש"ח. 44וערד לבין החישוב החשבונאי הוא 
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חושבה ע"י אקטואר הקרן, מר ישעיהו ההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה  .4.2
  אורזיצר.

  
   - כרית ביטחון לצורך כיסוי גירעון בשל ירידה בעקום הריבית .4.3

  
הודיע משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת כי תועמד כרית ביטחון  2003במאי 

לקרנות הוותיקות שבהסדר על מנת להגן על עמיתי וגמלאי הקרנות שבהסדר מפני 
המליצה וועדה ציבורית  2011באוגוסט  17גירעונות ותנודתיות בתשואות. ביום 

רך כיסוי גירעון הקרנות שהוקמה ע"י שר האוצר, כי כרית הביטחון תשמש לצו
, 4%הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום הריבית, וזאת ביחס לריבית צמודה של 

אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה 
 שנקבעה להן. 

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

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

 2012בפברואר  16השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות. ביום 
  וח. אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיק

ע"י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן  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 

  ות הוותיקות שאינן בהסדר.לחייב את המדינה להעניק כרית ביטחון גם לקרנ
  

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

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

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

  
מיליוני  45על פי הצעת החוק, תקרת סכום כרית הביטחון שתוקצה לקרן עומדת על 

ושב על פי שוויה . השווי ההוגן של הכרית מח2011בדצמבר  31שקלים במונחי 
 98.2- הוא כ 2015בינואר, 31ליום   העתידי במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית

  מיליוני שקלים.
  
  

  תשואת קרן הפנסיה  (נומינלי ברוטו) .5
        

  בתקופת הדו"ח: הקרן שהשיגהלהלן שיעורי התשואה הנומינלית ברוטו 
 

  

  
לתקופה שהסתיימה 

  2015בינואר  31ביום 
  שהסתיימה ביוםלשנה 
 2014בדצמבר  31

  באחוזים  

  7.60   2.41   תשואה
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  השפעת גורמים חיצוניים .6
  

    
  התחייבויות תלויות ותביעות:  

  
  בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בהתחייבויות התלויות והתביעות כפי שפורטו בדוחות 

  הכספיים השנתיים, פרט למצוין בדוח הכספי הרבעוני.
  
  
  
  

  בקרות ונהלים
    

  
  הערכת הבקרות והנהלים לגבי הגילוי:

הפנסיה, בשיתוף עם המנהל המורשה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את  הנהלת קרן
המורשה האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן. על בסיס הערכה זו, המנהל 

נן אפקטיביות על מנת יהפנסיה ה קרןהסיק כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 
לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהקרן נדרשת לגלות בדוחות הרבעוניים בהתאם להוראות 

  הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
  

    בקרה פנימית על דיווח כספי:

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הקרן על  2015בינואר  31ביום  מתהמסתיי תקופהבמהלך ה
דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית 

  של  קרן הפנסיה על דיווח כספי.

  

  

  

  

  

  

  

   

     2015, במרס 24  

  תאריך
 

  יואב בן אור,

  המנהל המורשה



 

  

  )certification(הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים 

  
  , מצהיר כי:יואב בן אוראני, 

  
ליום  (להלן: "קרן הפנסיה")  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ שלהדוח סקרתי את 

   .(להלן: "הדוח") 2015, ינוארב 31

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

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

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

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

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

  -בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיה; וכן
  

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות   )א(
ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן הפנסיה, 

אחרים בקרן הפנסיה בפרט במהלך תקופת ההכנה של מובא לידיעתנו על ידי 
 הדוח; 

 
הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה   )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(
במהלך התקופה המכוסה בדוח שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי 
להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי; 

  -וכן
  

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

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה   )א(

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

  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או   )ב(
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של קרן 

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

 דין.
  

 
  

      

  ורשהבן אור, המנהל המיואב     2015במרס,  24
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  2015, בינואר 31ליום 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

         



 

  

 
  

  
  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ

  
  5201, ינוארב 31דוחות כספיים ליום 

  מבוקרים בלתי
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  

   
 עמוד  
   

 6 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
   
   

 7 מאזנים
   
   

 8 דוחות הכנסות והוצאות
   
   

 9 דוחות התנועה בקרן הפנסיה
   
   
 10-12 בינייםאורים לדוחות הכספייםיב
   
   

  
  
  
  

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

  



 

4 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 3רח' עמינדב 

  6706703אביב - תל
 

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

ey.com 

  
  
  
  

  לעמיתים  יםהחשבון המבקר רואיסקירה דוח 

  של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ

  
  

  מבוא
  

(בניהול  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"משל  המידע הכספי המצורףאת  סקרנו
את ו 2015 ,ינוארב 31 וםליהכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי הקרן)  - (להלן  מורשה)

על התנועה בקרן הפנסיה  התמציתי ההכנסות וההוצאות ואת הדוח הדוח התמציתי על
לעריכה  המנהל המורשה וההנהלה אחראים. באותו תאריך מהלתקופה של חודש שהסתיי

של המוסד  14שבונאות בהתאם לתקן חאלו ביניים ות ולהצגה של מידע כספי לתקופ
הממונה על  הנחיותהישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם ל

 שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לגבי קרנות פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד
ל), לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמ, ובהתאם הנחיות הממונה) -(להלן 

לתקופות . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי התקנות) - (להלן  1964-התשכ"ד 
  בהתבסס על סקירתנו.ביניים אלו 

  
    

  היקף הסקירה
  

"סקירה של  - של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים מורכבת מבירורים, מידע כספי לתקופות ביניים 
סקירה הינה מצומצמת . לי סקירה אנליטיים ואחריםהכספיים והחשבונאיים, ומיישום נה

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

  ביקורת. להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של
  
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 
של המוסד הישראלי  14אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות 

  להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות.בהתאם , לתקינה בחשבונאות
  

ג' לדוחות 14אור ים את תשומת הלב לאמור בבמבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפני
טחון שבמסגרתו יוהשימוש העתידי בכרית הבעם הגרעון האקטוארי בקרן בקשר    השנתיים

  .לא הופעל מנגנון האיזון
    

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון2015,  במרס 24
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 מאזנים
    

  
 31ליום  

 2015בינואר 
 31ליום 
  2014בדצמבר 

  מבוקר מבוקר בלתי 

 אלפי ש"ח 
    רכוש שוטף

 9,838 7,165 מזומנים ושווי מזומנים
 316  -  חייבים ויתרות חובה

 5,980 6,491 סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית
     

 13,656  16,134 
     השקעות

 173,729  177,443 ניירות ערך שאינם סחירים
 329,577  340,601  ניירות ערך סחירים

 326  329  פקדונות 
     

 518,373  503,632 
 28  28  רכוש קבוע

     
 519,794  532,057  סך כל הנכסים

    
     התחייבויות אחרות
 468  430  התחייבויות שוטפות

 
  התחייבויות פנסיוניות
     התחייבויות צבורות

 194,510  202,930  לפנסיונרים
 465,580  487,190  למבוטחים פעילים

 14,320  18,310  לאחרים
     

 674,410  708,430 סך התחייבויות צבורות
בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן התחייבויות 

 בעתיד
 

271,790  259,730 
     

 934,140  980,220 סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות
     בניכוי:

 )130,050(  )131,040( ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג 

"ערד" שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן
  
 )25,470(  

  
)23,820( 

   
823,710  780,270 

הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי 
 "ערד"- ו בהתאמת שערוך אג"ח מיועדת מסוג "מירון"

 לאומדן השווי ההוגן

 

)43,664(  )40,234( 
     

     :סיוע ממשלתי ישיר
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי 

הסיוע הממשלתי הישיר לקרן
  
 )147,699(  )147,100( 

 )73,610(  )100,720(  אקטואריגרעון
     

 519,326  531,627 סך כל התחייבויות פנסיוניות
     

 519,794  532,057  סך כל ההתחייבויות
  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
  

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

  
  

 
   31ליום 
 2015בינואר 

  31ליום 
 2014בדצמבר  

  מבוקר מבוקר בלתי

 אלפי ש"ח
  

    הכנסות 
   

 66  31ממזומנים ושווי מזומנים
   

    מהשקעות:
   

 8,525  5,109ניירות ערך בלתי סחירים
 27,299  6,941ניירות ערך סחירים

 )183(  3 פקדונות 
12,053  35,641 

   
 110  11 מדמי ניהול

   
 5,973  511סיוע ממשלתי ישיר

   
 41,790  12,606 סך כל ההכנסות

   
    הוצאות

   
 3,104  539הוצאות הנהלה וכלליות                          

   
   

 38,686  12,067עודף הכנסות על הוצאות
   
   
   

  
  
  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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  בקרן הפנסיהדוחות התנועה 

  
  
  

 
   31ליום 
 2015בינואר 

  31ליום 
 2014בדצמבר  

  מבוקר מבוקר בלתי

 אלפי ש"ח
   
   

 478,436  519,326יתרת הקרן לתחילת השנה
     

     לקרן תוספות
    

 17,085  1,332 מעמיתים גמולים דמי
    

 מדוחות מועבר - הוצאות על הכנסות עודף
 והוצאות הכנסות

  
12,067  38,686 

    
 55,771  13,399 לקרן תוספות הכלסך

    
    ואחריםלגימלאים תשלומים

    
 11,695  1,098 נטו, פנסיה תשלומי
 3,186  -  נפטרואושפרשו לחברים החזרים

    
 14,881  1,098 ואחריםלגמלאים תשלומים הכלסך

    
 40,890  12,301  נטו, לקרן תוספת

    
 519,326  531,627 השנה לסוף הקרן יתרת

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

  מורשה מנהל מינוי  .א

  
 - מונה מר יואב בן אור כמנהל מורשה בקרן גמלאות של עורכי  2013בתחילת יולי 

קרן הגמלאות הינה צד קשור לקרנות הפנסיה הותיקות  דין בישראל בע"מ. לפיכך,
פעל המנהל המורשה  2014בהתאם להוראות משרד האוצר, במהלך שנת  .שבהסדר

 2014להעברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי חברה מנהלת. בחודש אוקטובר 
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה הניהול לידי חברת " זכויות נחתם הסכם העברת

. החל מיום זה, חדל 31.1.2015הניהול בפועל בוצעה ביום  זכויות  ". העברתבע"מ
  .הל המורשה של קרן עורכי הדין מר יואב בן אור לשמש כמנ

  
לתקופה של ו 2015בינואר, 31דוחות כספיים אלו נערכו במתכונת מתומצתת ליום   ב.

דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות  -להלן שהסתיים באותו תאריך  חודש אחד
ולשנה  2014בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום 

הדוחות הכספיים  - שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן 
  השנתיים).

  
  ג' להלן.- ב' ו 5לעניין  התכנית לאיזון הגרעון בקרן וכרית הביטחון, ראה ביאורים   ג.
  

  
  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב

  
והדיווח כמתחייב לצורך עריכת הדוחות הכספיים ביניים נערכו על פי כללי החישוב 

של המוסד הישראלי  14דוחות כספיים לתקופות ביניים בהתאם לתקן חשבונאות 
לתקינה בחשבונאות, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד 
 - האוצר, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) התשכ"ד

ת החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות . עיקרי המדיניו1964
  הכספיים ביניים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

    
  

פרטים על מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר של ארצות הברית ושיעורי   - : 3ביאור 
  השינוי שחלו בהם :

 
 

  שער החליפין היציג   המדד הידוע      
  של דולר ארה"ב   בנקודות *)      ליום

         
  3.920   221.35    2015בינואר,  31
  3.889   223.40    2014בדצמבר ,  31

  3.471  223.60    2013בדצמבר,  31
         

  %   %    שיעורי השינוי בתקופה
  0.90   )0.90(    חודש) 1( 2015ינואר 

  12.04   )0.10(    חודשים) 12( 2014דצמבר 

  )7.02(  1.91  חודשים) 12( 2013דצמבר 
 
 

  פנסיוניותת יוהתחייבו  - : 4אור יב
  

  . אורזיצר ישעיהו מר, הקרן אקטוארידי -על נערך הפנסיוניות ההתחייבויות חישוב
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   גרעון אקטוארי  -  :5אור יב
  

  אקטוארי:בגרעון הלהלן התנועה   א.
  

 

 
  לתקופה שהסתיימה

  31ביום 

 
  ינוארב

2015   
  דצמברב

2014  
  מבוקר מבוקר בלתי 
  אלפי ש"ח 

     
  )36,720(    )73,610(  אקטוארי לתחילת התקופה גרעון

    
השינויים שחלו הפחתת הזכויות ו השפעת

  בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות
לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 

 )83,840(   )42,600(  )להלן' ד(ראה  לחישוב אשתקד
      

 46,950    15,490  להלן) ה'(ראה  השפעות שוטפות, נטו
    

 )73,610(    )100,720(  אקטוארי לסוף תקופה גרעון
  

ההפרש בין החישוב האקטוארי של התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג מירון וערד 
  .מיליוני ש"ח 44 - לבין החישוב החשבונאי  הוא כ 

  
  אקטוארי לאיזון התכנית  .ב

  

 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. 

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

החליט הקרן, ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי של הקרן,  (ג) לתקנון8הוראת סעיף 
ה . על כן פנהמנהל 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 2013התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה החל מחודש אוקטובר 
  . לעמיתי הקרן ולגמלאיה

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

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

מסך  10%- מיליוני ש''ח המהווים כ 100.72עומד גרעון הקרן על כ  2015בינואר, 31ליום 
  . ההתחייבויות הפנסיוניות

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

  להלן, ניתן יהיה לכסות את הגירעון האמור באמצעות כרית הביטחון.
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  (המשך)גרעון אקטוארי   -  :5אור יב

  
  

  כרית הביטחון  ג.
  

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

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

, 4%הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום הריבית, וזאת ביחס לריבית צמודה של 
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 
וק הפיקוח, וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת סכומים מתקציב לח

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

  וח. השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיק
ע"י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן  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 

  ות הוותיקות שאינן בהסדר.את המדינה להעניק כרית ביטחון גם לקרנ
  

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

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

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

מיליוני  45על פי הצעת החוק, תקרת סכום כרית הביטחון שתוקצה לקרן עומדת על 
ושב על פי שוויה העתידי . השווי ההוגן של הכרית מח2011בדצמבר  31שקלים במונחי 

מיליוני  98.2 -הוא כ 2015 בינואר, 31ליום   במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית
  שקלים.
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  (המשך)  אקטואריגרעון   -  :5ביאור 

  
  

בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות בהפחתת הזכויות ופירוט השינויים שחלו   .ד
  :תקופה קודמתלעומת ההנחות ששימשו לחישוב סיוניות  לתאריך המאזן הפנ

  
  

  
  לתקופה שהסתיימה

  31ביום 

  
  ינואר
2015   

  דצמבר
2014  

  מבוקר   לא מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

  27,910   - 0.495%להקטנת דמי ניהול
 )111,750(   )42,600( שינוי בשיעור הריבית

      
  )42,600(   )83,840( 

  
  

  שוטפות: פירוט השפעות  ה.
  
  

  
  לתקופה שהסתיימה

  31ביום 

  
  ינואר
2015   

  דצמבר
2014  

  מבוקר   לא מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 46,280   20,000 תשואה בפועל גבוהה מהחזויה
 2,770   )4,510( אחרות

הוצאות עמיתים שנפטרו והקטנת 
ההון בגין תשלום דמי גמולים 

  )2,100(   - מראש
      

 46,950   15,490 השפעות שוטפותסך הכל
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  תשואת הקרן  -  :6ביאור 

  

  
  לתקופה שהסתיימה

  31ביום 

  
  ינואר
2015   

  דצמבר
2014  

 אלפי ש"ח  
   

 7.60    2.41 נומינלית, ברוטו
  
  

   
  

  התחייבויות תלויות   - : 7 ביאור
  

לדוחות  23בתקופת הדוח לא חלו עדכונים מהותיים בהתייחס לפירוט שבביאור מס' 
  הכספיים השנתיים.

  
  

  ארועים לאחר תאריך המאזן  - : 8אור יב
  

ירידה זו משפיעה על  .המשיכה לרדתריבית חסרת הסיכון ה ,ריך המאזןלאחר תא
  . ההתחייבויות על הנכסים הגדלת עודף
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