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  תיאור תמציתי של קרן הפנסיה  .1

  ותפעולי מבנה ארגוני  א.

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

  . 1961- ורכי הדין, תשכ"א) בחוק לשכת ע5( 3הבסיס החוקי להקמת הקרן הינו סעיף 

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

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

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

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

  ב' , בוטל פרק שביעי1999) התש"ס 26בחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 

יד') בחוק, אשר דן, בין היתר, בחובת החברות של חברי  89 - ט'  89(סעיפים: 
  .הלשכה בקרן

שרותי הנהלת חשבונות ורישומים חשבונאיים ע"י רואה חשבון  מקבלת הקרן
מבנק פועלים השקעות  שירותי תפעול  ,נתונים שמוזרמים מהקרן על פיחיצוני 

שרותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן  ,ובנק לאומי בחשבונות הקרן אצלם
גמל  ברת תפעול, ושירותי תפעול עמיתים מחכאמור ממנהלי השקעות חיצוניים

  בע"מ.

  תחומי פעילות  .ב

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

  חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה.

  מבנה ניהול ההשקעות  .ג

ת של השקעות הקרן. ועדת דירקטוריון הקרן מתווה את המדיניות הכללי
ההשקעות במסגרת המדיניות הכללית מתווה את המדיניות המפורטת, אופן 
ביצוע ההשקעות, הרכב אפיקי השקעה, סדרי גודל, עיתוי ההשקעה, נהלי עבודה 
ופיקוח. הקרן מנהלת את תיק הנכסים שלה באמצעות שני מנהלי השקעות 

שבועיים מקבלת הועדה, דיווחים  חיצוניים: אי.בי.אי ואקסלנס השקעות. מידי
בנוגע לפעילות בתיק המנוהל על ידי מנהלי התיקים. שינוי במדיניות ההשקעה 

  נדון בועדת ההשקעה, מאושר על ידה ומדווח לנציגי מנהלי התיקים החיצוניים. 

 הקרן 31.03.2013- נכון ל .שנים 5עד  4- כ - בינוניהינן בעלות מח"מ  הקרן השקעות
 ₪.מיליוני  454- של ככסים בעלת היקף נ

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

מהווה  ,2013לשנת ראשון רבעון היקף המיועדות, נכון לסוף  ותעודות סל בחו"ל.
  ). זהה – 2012נת (לסוף ש הנכסים מסך 32% -כ

משקיעה באג"ח קונצרניות  הקרןהינם צמודי מדד.  הקרןמרבית נכסיה של 
   ומעלה. Aמדורגות בקבוצת דרוג 
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הדו"ח והשפעתן על מדיניות בתקופת  תיאור ההתפתחויות הפיננסיות 
  ההשקעות של הקרן

  שוק ההון הישראלי

דה באי הודאות בנוגע הושפע שוק המניות המקומי מירי 2013ראשון של ברבעון ה
לכלכלה העולמית. האינדיקטורים בארה"ב ובאירופה הצביעו על שיפור קל 

בקצב הצמיחה המקומי. ברמה התייצבות  בכלכלות. במשק המקומי נרשמה 
הפוליטית במהלך רוב הרבעון הייתה אי ודאות לאור תוצאות הבחירות 

אות שוק האג"ח בעקבות הירידה באי הודוהתארכות תהליך הקמת הממשלה. 
גם בדירוגים הגבוהים  -הקונצרני חזר לתפקד ונרשמו מחזורי חוב בקצב גבוה

דירוגים הנמוכים. לקראת סוף הרבעון ולאחר תאריך הדוחות, נרשמה בובהמשך 
עלייה מחודשת באי הודאות בעקבות "בעיות חדשות ישנות" שצצו בגוש האירו 

  .קטורים בארה"ב ובאירופהיוכן מהחולשה באנד

  שוק המניות בארץ

-וב 4.4%ב   2013ברבעון הראשון של  עלו 100ות"א  25המדדים העיקריים, ת"א 
בשיעור  עלה 15ומדד נדל"ן   5.9%של  עלייהרשם  75, בהתאמה. מדד ת"א 4.9%

: מדד פיננסים ומדד הראשוןגם הם ברבעון  עלו. מניות הסקטור הפיננסי 8.4%של 
נרשמה עלייה  מחזורי המסחר היומייםבהתאמה. ב 1.8% -ו 4.6% -ת"א בנקים ב

המשיכו להיות נמוכים והממוצע במניות  אולם הם עדיין 2012קלה לעומת שנת 
לעומת   ש"חמיליארד  1.1-בכ 2013הראשון של ובני"ע המירים הסתכם ברבעון 

שוק . 2011 שנתשח ב מיליארד 1.727 -ולעומת כ 2012ש"ח בשנת מיליארד  1.08
מיליארד  8.5 -והסתכם בכ"חזר לחיים" יות תגרות חוב הלא ממשלההנפקות בא

. 2012מיליארד ברבעון האחרון של  5.4לאחר  2013ראשון של ש"ח ברבעון ה
שוק ההנפקות התאפיין  2013בשונה מהרבעון הקודם ברבעון הראשון של 

 צפונה) AAחברות איכותיות ומדורגות גבוה (ולא רק  גבגיוסים בכול רמות הדירו
  .הצליחו לגייס

  שוק אגרות החוב בארץ

מהירידה באי הודאות בעולם ומעבר מנכסים "בטוחים" הושפע  שוק אגרות החוב 
מדד . לנכסים מסוכנים יותר (כגון מניות ואג"ח בעלות דירוגים נמוכים יותר)

 ,1.2% - ו 0.6% - ב לישיהש וןברבע ועל 20תל בונד איגרות החוב הכללי ומדד 
 .  0.9% - ב ירד ומדד ממשלתי צמוד  0.4% - משלתי שקלי עלה במדד מ בהתאמה.

  שוק המניות בעולם

ומדד  5.1%ב  עלה 100, נאסד"ק 11.3%ב  2013הראשון של ברבעון עלה  דאו ג'ונס 
מדדי המניות בארה"ב שברו שיאים וסיימו ברמות  .9.5%ב  עלה S&P 500 - ה

 2.5%של  עלייהון בהצרפתי סיים את הרבע CACמדד  הגבוהות אי פעם. 
 תבתנודתיו. באסיה המסחר התאפיין 2.4% עלה DAXומקבילו הגרמני מדד ה 

ירד פוטסי סין  מדד . מנגד, 19.3% - בכ עלה בחדות ביפן  NIKKEIמדד ה  כאשר 
   .2.9% -ירד בומדד בומבי   6.8% -ב
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  שינוי תקנות בתקנון הקרן  . ד

 - אישור הממונה לתיקון תקנון הקרן החל מהתקבל בקרן  2012בדצמבר  24ביום 
על פי דרישות האוצר לצורך קבלת כרית הביטחון בדבר העלאת גיל  1.1.13

  גברים וגביית דמי ניהול מתשלומי הפנסיה ומהחזרי כספים.   -הפרישה 
  

קיבלה הקרן את אישור משרד האוצר לשינוי תקנון הקרן  2013בינואר  7ביום 
  ן תשואה".בדבר הפיכת הקרן ל"קר

  
  
  תיאור ההתפתחויות הכלכליות  .2

נרשמה התייצבות בקצב הצמיחה, מעט יותר חזקה  2013ברבעון הראשון של שנת 
 שונים םאינדיקאטורי. 2011אולם בקצב נמוך מאשר בשנת  2012מהרבעון הרביעי של 
. עם רבעונים הבאיםועל ציפייה כי העלייה תימשך גם ב התייצבותמצביעים על המשך 

זאת, טרם ניתן לקבוע האם תוצאות הרבעון הנוכחי משקפות נקודת תפנית חיובית ברמת 
מדובר בתיקון זמני שבא לאחר צמיחה חלשה  שמא הפעילות והיא צפויה להתרחב, או 

, כאשר נרשמת ירידה עקבית ואיטית 3.1%של  צמח המשק בקצב  2012בשנת  יחסית. 
ם השנה. בעקבות כך, העלה בנק ישראל את בקצב הצמיחה ככול שהרבעונים התקדמו ע

, אולם בנטרול השפעת הגז ממאגר "תמר", הצמיחה 3.8%- ל 2013תחזית הצמיחה לשנת 
. חשוב לציין בשנה הקרובה לא צפוי שינוי ריאלי בכלכלה בעקבות 2.8%צפויה לעמוד על 

הוא הבעיה העיקרית איתה צפוי להתמודד המשק המקומי בשנים הבאות תגליות הגז. 
מיליארד שח  20 -, ו2013מיליארד ש"ח בשנת  13הצורך בקיצוצים הנרחבים בתקציב (

מיליארדי ש"ח  6 –). בנוסף, הממשלה תאלץ לבצע העלאות מיסים בסך של כ2014בשנת 
  על מנת לעמוד ביעד הגירעון.

 ינוארבחודש  המשיכה להיות מרחיבה כאשרשל בנק ישראל  ריתאהמדיניות המוניט
במטרה לעודד את הצמיחה לאור  1.75% - ל 0.25% - נק ישראל את הריבית בכהוריד ב

ההאטה בקצב הצמיחה והחולשה המתבטאת בביקושים הפנימיים דרך האינפלציה. 
 אולם, ההסתערות המחודשת של הציבור על שוק הדיור המקומי (נרשמה עלייה חדה

יה מחודשת במחירי שנרשמה עלי) הובילה לכך בביצועי המשכנתאות ברבעון הראשון
מבנק ישראל לבצע המשך  של המשך עלייה חדה במחירי הדירות מנעחשש זה  הדירות.

מנגד, שער החליפין הנומינלי אפקטיבי חזר להוות בעיה עבור בנק  נוספות.הורדות ריבית 
ישראל כאשר נרשם ייסוף חד בשקל ברבעון הראשון. אין ספק שגוברים ההערכות שבנק 

  צע התערבות מחודשת בשוק המט"ח באם הייסוף החד ימשך.ישראל צפוי לב

לחישוב האבטלה בישראל והיא  ההמתודולוגישונתה  OECD-לאור הצטרפות ישראל ל
"הקפיצה" בשיעור על אף  .2013ינואר  6.5%לעומת  6.7%על  פברוארעומדת בחודש 

  האבטלה עדיין ברמה סבירה. ,האבטלה יחסית למדינות מפותחות שיעור

עון הראשון נרשמה ירידה באי הודאות לגבי המשק בעולם. מרבית האינדיקטורים ברב
. 3.0%-2.5%בארה"ב במהלך הרבעון היו חיוביים והם מאותתים על קצב צמיחה שנע בין 

שוק העבודה, הצרכנים ודיור ממשיכים בתנופה מהשנה הקודמת. בתחום הפיסקאלי 
להסכמה בין הרפובליקנים לדמוקרטים  עדיין קיימת אי ודאות וכרגע ממתינים להגעה

לקראת תאריך העלאת תקרת החוב שיהיה במהלך הרבעון השני. בעקבות כך, ממשיך 
כרגע הבנק המרכזי בהרחבה המוניטארית השלישית באותו הקצב וללא תאריך יעד 
להפסקה. לאחר תאריך דוח זה, החלו להתקבל נתונים בארה"ב אשר מאותתים על האטה 

מוקדם לדעת האם זוהי תפנית או האטה  –ברבעון השני והשלישי של השנה  קצב הצמיחה
  מחזורית.

גם באירופה נרשמה ירידה חדה באי הודאות בעקבות פעולות הבנק המרכזי אשר הורידו 
את החששות ממשבר פיננסי בגוש. האינדיקטורים ברבעון הראשון הצביע על שיפור קל 
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ן. הבעיה המרכזית של אירופה ממשיכה להיות במאקרו אולם עדיין מאותתים על מיתו
בעיית החובות ואי יכולת הפוליטיקאים לבצע מהלכים. תוצאות הבחירות באיטליה 

קדונות של יהסתיימו ללא הכרעה ודרך הטיפול של האיחוד מול קפריסין (מיסוי פ
  מחדש את החששות למשבר פיננסי מחדש.אזרחים) העלתה 

  

וקמה ממשלה חדשה וגם הוחלף נגיד בנק מרכזי אשר החלו בצד השני של העולם, יפן, ה
בפעולות מוניטאריות רחבות היקף על מנת להוביל לעלייה באינפלציה (יפן נמצאת 

שנה) ולהוביל לצמיחה מחודשת.  הבנק המרכזי הציב לעצמו   20בדפלציה כבר כמעט 
כישות שלו והוא הגעה ליעדים תוך שנתיים. לצורך כך, הבנק המרכזי הגדיל את מסע הר

בארה"ב). שוקי  20%מהתמ"ג (לעומת  60%-צפוי לעלות את מאזן הבנק המרכזי לכ
צעדים אלו ש המניות ושוק המט"ח בינתיים מרוצים מהחלטות הבנק המרכזי ומאמינים 

  אכן יחזירו את יפן לתקופה חיובית.

  אינפלציה ושערי חליפין

 (ללא חודש מרץ).  0.2%ן בשיעור של ירד מדד המחירים לצרכ 2013ברבעון הראשון של 
נמשכה גם ברבעון הראשון והיא  2011מגמת שהחלה לאחר המחאה החברתית ביולי 

מצביעה על המשך עליית מחירים בקטגוריות המזון, שכר דירה ואחזקת דירה ומנגד 
נרשמים ירידות מחירים בהלבשה והנעלה, ריהוט וציוד לבית ובמחירי התקשורת. מחירי 

דירה עולים בקצב מתון לעומת שנים קודמות וצפויים להישאר מתונים בשנה שכר ה
צפויים  2013הקרובה. העלאות המיסים שהתבצעו ואלו שצפויים להתבצע במהלך שנת 

להוביל ככול הנראה לעלייה חד פעמית (העלאת מיסוי עקיף) אך מנגד צפויה לבוא לידי 
המיסים הישירים והמשך הקטנת ביטוי לירידת מחירים עתידית בעקבות העלאות 

  ההכנסה הפנויה.

  שער החליפין 

נרשמה מגמת ייסוף חד של השקל מול שערי המטבעות בעולם  2013ברבעון הראשון של 
בעקבות הירידה באי הודאות בעולם והצפי להתחלת הזרמת בגז ממאגר "תמר".  בסיכום 

נרשם . מול האירו 3.64ל כך שעמד ע 2.3%הרבעון נרשם ייסוף של השקל מול הדולר של 
  .4.66כך שעמד בסוף הרבעון על  5.2% -השקל בייסוף 

  התפתחות שיעורי הריבית 

ועדת ההשקעות של הקרן תמשיך לעקוב אחר התפתחויות הריבית בארץ ובעולם ובהתאם 
לכך תנווט את השקעותיה בארץ ובחו"ל. שינויי שיעורי הריבית צפויים להשפיע על 

  ות גם לאור הרכב הנכסים המוחזקים וגם לגבי מח"מ ההשקעות. החלטות ועדת השקע

הנהלת הקרן עקבה במהלך השנה אחר ההתפתחויות ופעלה לקיצור מח"מ תיק האג"ח 
וזאת בשל ירידת האטרקטיביות של התשואות. במקביל, הוגדל רכיב הנכסים במח"מ 

בשוק האג"ח קצר מתוך רצון לחזור ולהאריך את התיק לכשיעבור תיקון משמעותי 
  .בהמשך

שאיפת הקרן הינה ביצוע השקעות לטווח ארוך, על מנת לדאוג ככל שניתן למקור הכנסה 
שיבטיח את התחייבותה לשלם פנסיות לעמיתים. ההשקעות בחלק הסחיר בוצעו 
בתשואות צמודות מדד תוך שאיפה לשמירת מרווח סביר שיפצה על הסיכון היחסי מול 

תיות לאותה תקופה. ועדת ההשקעות קבעה מדיניות תשואות אג"ח סחירות ממשל
  השקעות לעניין נכסי אשראי אשר כוללת את אחוזי החשיפה לפי סוגי נכסים ודרוגים. 
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  חוזרי אוצר חדשים הרלוונטיים לפעילות הקרן  .3

  ר מבנה אחיד להעברת מידע ונתוניםחוז : 1-9-2013גופים מוסדיים  חוזר    

פורסם חוזר בדבר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים  2012בינואר  7בתאריך   
. החוזר מגדיר פורמט אחיד 2012-9-15 -אשר מבטל חוזר קודם באותו נושא 

להעברת המידע ונתונים בין יצרני מידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון 
נתונים, סכימת הנתונים, תוכן השדות המועברים  נה במהגדרת הפנסיוני, תוך 

  ת שבהתקיימותן יש להעביר מידע כאמור.והנסיבו

המידע יועבר באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת ו/או מאובטחת כך שלא ניתן 
  יהיה לגשת למידע ללא הרשאת הנמען.

המידע יועבר במסגרת מספר ממשקים שהם ממשק אחזקות, ממשק אירועים, 
ניוד וממשק גבייה וקליטת כספים. בשלב זה הוגדר על  קממשק טרום יעוץ, ממש

 ידי אגף שוק ההון לו"ז רק לממשק האחזקות וממשק האירועים ולצורך כך 
התקשרה עם המסלקה הפנסיונית ובדקה את תקינות ממשק האחזקות  הקרן 

מול קובץ טסט של אגף שוק ההון ומול מערכת המסלקה הפנסיונית ואף דיווחה 
 וק ההון שהבדיקות הסתיימו בהצלחה. ממשק האירועים הינוכנדרש לאגף ש

מיוני החל ינו במסלקה הפנסיונית וצפוי להיות פעיל הממשק אשר הפיתוח שלו 
הקרן עוקבת אחר ההתפתחויות פועלת ונערכת בשיתוף עם מתפעל  הקרן . 2013

  אשר מערכת זכויות העמיתים הינה ברשותו ליישום הוראות הדין בנושא.
  
  

  ת נתונים כספיים ואקטוארייםיתמצ  .4

  :התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח

  :)₪התחייבות הפנסיונית (במיליוני ה  א.
  

  במרץ 31ליום  

 2013 2012 
 101.06 124.05 התחייבות לפנסיונרים

 387.63 447.9 זכויות שכבר נצברו -התחייבות לפעילים 
 258.42 210.78 בעתיד זכויות שייצברו -התחייבות לפעילים 
 2.90 1.15 התחייבות לאחרים

  ):₪עודף במאזן האקטוארי (במיליוני   ב.
  

  במרץ 31ליום  

  2013  2012  
      

  5.64  16.53  אקטוארי  עודף

חושבה ע"י אקטואר הקרן, מר ישעיהו ההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה   ג.
  אורזיצר.
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ון קרן הפנסיה ועל מערכת הנחיות שנקבעו על הדוח האקטוארי מבוסס על תקנ  ד. 
 2013 ,ינוארב 30ידי אגף שוק ההון בהוראות לעריכת דוחות אקטואריים מיום 

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

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

   הנחיות אלה כוללות בין השאר:  

  על בסיס לוחות תמותה, כפי שנדרשו על ידי אגף שוק ההון. - תוחלת חיים   .1

  לפי וקטור ריביות דינמי. -שיעור ניכיון   .2

 6פ הוקטנו שיעורי התמותה על פי לוח -שיפורים עתידיים בתוחלת החיים   .3
   .והנוסחא הקבועה בו  2013-3-1בחוזר 

  . לגברים 67 וגיל פרישה  לנשים 66גיל פרישה   . 4

  

   הערות והמלצות האקטואר  ה.

י מיליונ  16.53בסך כולל של אקטוארי עודף המאזן האקטוארי הנוכחי מציג   . 1
  ₪ ).מליוני  3.54 -גירעון של כ - 2012 ₪ (

  
  :הגורמים שהשפיעו בעיקר על השינוי בעודף האקטוארי .   2
  

בדצמבר  31ליום  –יישום מנגנון האיזון האקטוארי  –כרית ביטחון   א.
לפיכך בהתאם ₪. מליוני  89נוצר לקרן גרעון אקטוארי בסך  2011

זכויות המלוא לתקנון הקרן, הכולל מנגנון לאיזון הקרן ע"י הפחתת 
מסך ההתחייבויות  5%הגרעון, במידה והגרעון הקרן עולה על 

 8.2%הפנסיוניות, אמורה להיות מבוצעת הפחתת זכויות בשיעור של 
  .פנסיונריםוללעמיתים 

מציגים את מצב הקרן  2012, בדצמבר 31דוחות הכספיים ליום ב  ב.
לאחר הפחתת הזכויות. עם זאת, הפחתת הזכויות בחשבונות 

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

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

  בתשואות. 
שהוקמה ע"י שר , המליצה וועדה ציבורית 2011באוגוסט,  17יום ב

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

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

בע, כי סכום המרבי שיוקצה כן, בהמלצות הועדה הציבורית נק
מיליארד ש''ח, כשהוא  11.320לכרית הביטחון יעמוד על סך של 

, 2009צמוד למדד המחירים לצרכן, לעומת המדד לחודש ינואר 
  לשנה מהמועד האמור.  3.48%ובתוספת ריבית בשיעור של 

פרסם משרד האוצר תזכיר חוק, אשר כלל  2012בינואר,  3ביום 
ונים לחוק הפיקוח, וזאת לצורך קביעתם של תיקונים מוצעים ש
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העקרונות והכללים להקצאת סכומים מתקציב המדינה לקרנות 
הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת השינויים 

  בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות. 
אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את  2012בפברואר,  16ביום 

לחוק הפיקוח (להלן: "הטיוטה" או "טיוטת התיקונים המוצעים 
  החוק"). 

ע"י מספר קרנות פנסיה  2011בעתירה לבג"ץ שהוגשה בתחילת שנת 
ותיקות שאינן בהסדר, כנגד שר האוצר ואח', טוענות העותרות בין 
היתר לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר ומבקשות לחייב 

נה לקרנות הוותיקות את האוצר להעניק את כרית הביטחון שנית
  שבהסדר גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר.

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

  ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדר. 
התקיים לבקשת משרד האוצר, דיון  2012במאי,  15 ביום

תפות נציגי החברה והעותרות אליו הוזמנו נציגי הקרנות בהשת
הוותיקות שאינן בהסדר, במהלכו הציג האוצר הצעה לא מחייבת 
למתן כרית בטחון במסגרת תיקון טיוטת החוק גם לקרנות אלה 
תוך שהוא מתנה את ההצעה בין היתר, באישור קרן הפנסיה 

בדחיית גיל וכן  1.75%להפחתת זכויות הפנסיונרים בשיעור של 
 64 -לגברים ו 67 -הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי הפרישה על פי חוק 

 2לנשים, כאשר בגין תקופת הדחייה לא תגדל פנסיית הזקנה.  ביום 
ממשרד האוצר, אגף שוק ההון,  מסמך עקרונותהתקבל  2012, יוליב

מתווה  לתיקון טיוטת חוק הפיקוח על הביטוח וחסכון בה צוין  
, טיוטת הצעת החוק) -(להלן  1981(ביטוח) התשמ"א שירותים 

במסגרתו יוצע מתן כרית בטחון לקרן פנסיה ותיקה שאינה בהסדר, 
בכפוף לנקיטת צעדים מסוימים להקטנת ההתחייבויות 
האקטואריות של הקרן אשר יגובשו ויפורטו במסגרת טיוטת הצעת 

החלת  החוק. בנסיבות אלו, ועל מנת לאפשר להנהלת הקרן לבחון
בהפעלת מנגנון איזון  חויבהמתווה כאמור על הקרן, הקרן לא 

  .2012ביולי,  1אקטוארי וזאת עד ליום 
, פורסמה טיוטת הצעת חוק אשר מעגנת את 2012ביולי,  18ביום 

ההסכמות שנידונו והובאו במסגרת הנחיית משרד האוצר כאמור 
  לעיל.

דירקטוריון אישר  2012ספטמבר  24בהתאם לאמור לעיל, ביום 
הקרן לבצע את הצעדים הנדרשים לצורך קבלת כרית הביטחון 
ואימץ מתווה פעולה הכולל מספר תיקונים לתקנון הקרן, בכפוף 

  לאישור הממונה לרבות :
  
 שנה. 67דחיית גיל פרישה לגברים לגיל     .1

הפחתה מדורגת של סכומי הקצבאות באופן ששיעור ההפחתה   .2
 בהתאם לשיעורים הבאים: 1.75% -לכם סתיהכולל 

 2013 - 0.25% 

 2014 - 0.75%  
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 2015 -  1%  

 2016 - 1.5% 

 2017  1.75% –ואילך 

הקרן קיבלה את אישור האוצר לשינויים  2012בדצמבר,  24ביום     
  הנדרשים בתקנון הקרן במסגרת אימוץ המתווה האמור.

חושב בהתאם לשינוי  2012בדצמבר,  31הדוח האקטוארי ליום      
קנון המפורט לעיל. סך ההשפעה של שינוי התקנון כאמור הת

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

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

 טרם האמור החקיקה הליך זה בשלב כי לציין יש .ש''חמיליון 
מנגנון  יישום אופן בדבר מפורטות הנחיות התקבלו וטרם שלםהו
 לאחר שיתקבלו וככל אם כי יובהר ומשכך הביטחון", כרית"

בהתאם לעניין  תפעל מפורטות, הקרן המאזן הנחיות תאריך
וככל שיידרש, יופחתו  2011בדצמבר  31הטיפול בגירעון ליום 

  זכויות העמיתים בהתאם להנחיות האוצר.

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

שיעורי תמותה,   לרבותלפיו שונו הנחות דמוגרפיות שונות  ,2013
 שיעורי נישואים, מספר ילדים וגילם. 

 
על הריבית  חישובי ההיוון מבוססים - השפעת ווקטור הריביות ה.  

המחושב על ידי  2013, במרץ 31הגלומה בווקטור הריביות נכון ליום 
"מרווח  -החברה המצטטת שנבחרה לעניין זה על ידי משרד האוצר 

הוגן". ווקטור הריביות הותאם להוראות חוזר משרד האוצר לעניין 
הינו   3/2013 - ואילך. ווקטור הריביות ב  25 - הריבית מהשנה ה 

וכתוצאה מכך הגירעון   12/2012 -מווקטור הריביות ל  יותר גבוה
 מיליון ש"ח. 15.6 –בכ  ירדבקרן 

 
השיגה   1/2013רבעון במהלך  - 2013התשואה על נכסי הקרן בשנת   ו.

מהתשואה החזויה.  גבוהההקרן על השקעותיה תשואה בפועל ה
  מיליוני ש"ח. 0.87 - גרעון הקרן בכ קטןכתוצאה מכך 

  
  

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

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

חוב מיועדות בהוראות קיימות הוראות המתייחסות לשערוך אגרות 
הביצוע לשערוך נכסי חוב לא סחירים אשר פרסמה חברת מרווח 

. שני החישובים מובילים 2011-9-2מוסדיים  הוגן מתוקף חוזר גופים
 לתוצאות שאינן בהכרח זהות.
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ההתפתחות בסך כל המאזן, בהתחייבות הפנסיונית ובעודף ההכנסות על   .ח
  )₪(במיליוני  ההוצאות

  במרץ 31ליום            
    גידול  2012  2013  
    באחוזים      

    7.84  421.62  454.70  )1סך כל המאזן (ראה 

    7.85  420.68  453.70  )2התחייבות פנסיונית (ראה 

עודף ההכנסות על ההוצאות 
  )3(ראה 

7.26  6.97  4.16    

          

 7.84%-עלה בשיעור של כ 2013שנת לראשון רבעון לסוף סך כל המאזן   . 1
. יש לציין כי סה"כ הנכסים לסוף 2012לשנת ראשון רבעון סוף לסית יח

  .2012לעומת סוף שנת  1.61%-עלו בכ 2013לשנת ראשון רבעון 

 תוצבירבעיקר בגין התחייבות לפעילים בגין  גדלהההתחייבות הפנסיונית   .2
  בהתחייבויות לפנסיונרים.השנה וכן גידול 

עודף ההכנסות על ההוצאות  ,2013לשנת  החודשים הראשונים בשלושת   .3
ונבע בעיקר מההכנסות באפיק הסחיר וזאת ₪ מיליון  7.26הסתכם לסך של 

הנוכחי בעיקר עקב התשואות החיוביות בשווקים הישראלים והבינלאומיים 
 (התשואות החיוביות ברבעון הראשון ברבעון הראשון והשלישי של השנה 

ני שהניב תשואות שליליות באפיק עפילו על הרבעון השהשל השנה  והשלישי
יש לציין שההכנסות  .ספרד ואיטליה) ,הסחיר עקב משבר החוב של יוון

לשנת  החודשים הראשונים  לשלושת₪ מיליון  4.7-באפיק הסחיר הסתכמו ב
חיוביות היו ש 2012כ הכנסות באפיק הסחיר לשנת "וזאת לעומת סה 2013

  .₪מיליון  17.74הסתכמו בסך של 

   :םן מבנה תיק ההשקעות בחלוקה למרכיביו העיקריילהל   .4
  

  במרץ 31ליום   
  3201  

  ₪אלפי 
2201  

  ₪אלפי 

אגרות חוב ממשלתיות 
  120,182  146,677  מיועדות

אגרות חוב ממשלתיות  
  128,568  127,296  סחירות

  110,668  120,949  איגרות חוב סחירות 

  25,320  27,921  מניות וני"ע אחרים סחירים 

רות חוב לא סחירות אג 
  9,055  8,882  אחרות

  2,162  2,010  יםפיקדונות לא סחיר 

מזומנים  לרבותאחרות ( 
  )ושווי מזומנים

19,967  24,723  

מבנה התיק מותאם  
  למדיניות ההשקעות שנקבעה

453,702  420,678  
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  תוצאות הפעילות  .5

 במרץ 31- בהסתיימו שחודשים   שלושה עבור מרכיבים עיקריים של דוח הכנסות והוצאות
  :₪) (באלפי 

  
גידול   2201  3201  

  (קיטון)
  באחוזים      

        הכנסות

  6.72  5,681  6,063   )1(מהשקעות

ממזומנים ושווי 

  מזומנים

85  181  )53.04(  

  0.74  812  818  מדמי ניהול

מסיוע כספי 

  )2(מהאוצר

1,249  1,156  8.04  

  4.92  7,830  8,215  סה"כ הכנסות

  11.40  860  958  )3(סה"כ הוצאות
  4.12  6,970  7,257  הכנסות, נטו

  

  

  :מגמות עיקריות -הכנסות והוצאות 

נובע  2013שנת ל החודשים הראשונים בשלושת  מהשקעות הקרן כנסותה עיקר  .1
מיישמת הקרן את ואילך  2005החל מחודש אפריל ממניות סחירות ואג"ח קונצרני. 

ר שינוי שיטת שערוך נכסים בלתי סחירים, התיקון) בדב -תיקון תקנות המס (להלן 
המתייחס בעיקרו לשינוי שיטת שערוך נכסים בלתי סחירים, אגרות חוב, הלוואות, 

קדונות ותעודות חוב מסחריות, משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן, יפ
המחושב באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים, כאשר שיעורי הריבית 

  ן נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט ריביות.להיוו

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

 לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית. 
  פי תקנונה.גובה דמי ניהול על הקרן   .3

 276- ב  2013 שנתלהראשונים  בשלושת החודשיםהוצאות בגין שכר ונלוות הסתכמו   
  בתקופה המקבילה אשתקד. ₪אלפי   249לעומת  ₪אלפי 

הסתכמו  2013שנת ל החודשים הראשוניםבשלושת אחרות  תפעולהוצאות סה"כ   
   .בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  611לעומת  ₪אלפי  682בסך 
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  :הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .6

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

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

  
  : בקרה פנימית על דיווח כספי  .7

של  לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית 2013במרץ  31ביום  םמסתייה רבעוןמהלך הב
על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על  הקרן

  דיווח כספי. על של הקרן הבקרה הפנימית

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   

          2013במאי  21
  ד"ר משה וינברג, עו"ד    תאריך

  יו"ר הדירקטוריון

  אהוד נחתומי  

     מנכ"ל

  



  )Certification(הצהרה 

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

(להלן: "הקרן") קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ  סקרתי את הדוח הרבעוני  של  .1
 (להלן: "הדוח"). 31.3.2013ליום 

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

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

עדים נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של הקרן למו
 ולתקופות המכוסים בדוח.

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

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

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

כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך 
) ולהוראות IFRSאם לתקני דיווח בינלאומיים (שהדוחות הכספיים ערוכים בהת

 הממונה על שוק ההון; 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן והצגנו את  .ג

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה 
 המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

על דיווח כספי שאירע במהלך  קרןבקרה הפנימית של הגילינו בדוח כל שינוי ב .ד
התקופה המכוסה בדוח, שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן 

   -מהותי, על הבקרה הפנימית של הקרן על דיווח כספי; וכן
אני ואחרים בקרן המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  .5

של הדירקטוריון, של הקרן  בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי ולוועדת הביקורת 
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

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

   - ידע כספי; וכןלרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מ
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או , ככל שהיתהכל תרמית .ב

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הקרן על 
דיווח כספי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי 

 כל דין.
  

  
  

  

21/05/2013          
    תאריך

  
  ד"ר משה וינברג, עו"ד  

  יו"ר הדירקטוריון

  

  

  

  

  



  )Certification(הצהרה 

  אני, אהוד נחתומי, מצהיר כי:

(להלן: "הקרן") קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ  סקרתי את הדוח הרבעוני  של  .1
 (להלן: "הדוח"). 31.3.2013ליום 

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

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

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של הקרן למועדים 
 ולתקופות המכוסים בדוח.

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

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

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

ועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי כספי, המי
) IFRSולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

 ולהוראות הממונה על שוק ההון; 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן והצגנו את  .ג

והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות 
 המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

על דיווח כספי שאירע במהלך  קרןגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של ה .ד
התקופה המכוסה בדוח, שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן 

   -מהותי, על הבקרה הפנימית של הקרן על דיווח כספי; וכן
ני ואחרים בקרן המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון א .5

ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, של הקרן  בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי 
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

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

   - לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה , ככל שהיתהכל תרמית .ב

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 
ין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל הקרן על דיווח כספי. א
 אדם אחר, על פי כל דין.

  
  
  

  

  

21/5/2013  

        

    תאריך
  

  אהוד נחתומי  

   מנכ"ל
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  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3רח' עמינדב 

  67067אביב -תל
  

  03-6232525טל.   
  03-5622555פקס  

www.ey.com 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  מ"של עורכי דין בישראל בע גמלאותדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לעמיתים של קרן 

  
  

  מבוא
  

קרן הפנסיה), הכולל את  -של עורכי דין בישראל בע"מ (להלן  גמלאותסקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן 
ואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה  2013במרס  31המאזן התמציתי ליום 

אים לעריכה ולהצגה של מידע באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחר החודשים שהסתיימשלושה של  הלתקופ
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי  14בהתאם לתקן חשבונאות  זוביניים  הלתקופכספי 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לגבי קרנות פנסיה  הנחיותלתקופות ביניים", בהתאם ל
 -(להלן  1964 לתקנות מס הכנסה התשכ"ד, ובהתאם ממונה)הנחיות ה -(להלן  ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד

  בהתבסס על סקירתנו.זו לתקופת ביניים . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי התקנות)
  
  

  היקף הסקירה
  

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

לי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהמבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  ביקורת. 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 אינו ערוך, מכל 
להנחיות בהתאם , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 14הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות 

  הממונה ובהתאם לתקנות.
  

עם אי הפחתת זכויות בקשר ב' 5אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  ,מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל
ובקשר עם טיוטת הצעת החוק בנושא כרית  2011בדצמבר,  31העמיתים בפועל בשל הגרעון האקטוארי ליום 

  הביטחון.
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2013במאי,  21
  
  
  



  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ
  

3 

 מאזנים
    
 

  
  ליום  

 במרס 31
  ליום 

 בדצמבר 31
   2013 2012 2012 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   

     רכוש שוטף
 10,497  19,013  14,555  מזומנים ושווי מזומנים

 264  921  128  חייבים ויתרות חובה
 4,890  5,615  6,139  סיוע ממשלתי ישיר 

        
  20,822  25,549  15,651 

       השקעות
 152,865  129,237  155,559  ניירות ערך שאינם סחירים

 276,842  264,556  276,166  ניירות ערך סחירים
 1,989  2,162  2,010  פקדונות 

        
  433,735  395,955  431,696 
       

 139  114  139  רכוש קבוע
       

 447,486  421,618  454,696  סך כל הנכסים
       

       התחייבויות אחרות
 996  940  994  התחייבויות שוטפות

      
      התחייבויות פנסיוניות

      
       התחייבויות צבורות

 125,770  101,060  124,050  לפנסיונרים
 476,400  387,630  447,900  למבוטחים פעילים

 1,310  2,900  1,150  לאחרים
        

        603,480  491,590  573,100  סך התחייבויות צבורות
 224,190  258,420  210,780  התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

        
         827,670  750,010  783,880  סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות

       בניכוי:
 )194,130(  )183,000( )185,820(  ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

 ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג "ערד" 
 לרכוש לאחר תאריך המאזןשהקרן צפויה   

 
)21,400( )23,890(  )26,880( 

        
  576,660   543,120  606,660 

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

 
)17,627( )4,978(  )20,760( 

        
       ישיר: סיוע ממשלתי

ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי 
 הישיר לקרן

 
)121,861( )123,104(  )135,870( 

        
 )3,540(  5,640  16,530  אקטוארי )גרעוןעודף (

        
 446,490  420,678  453,702  סך כל התחייבויות פנסיוניות

        
 447,486  421,618  454,696  ההתחייבויותסך כל 

  
  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

  
 2013במאי ,  21      

 הדוחות הכספיים תאריך אישור    משה ויינברג, עו"ד  אהוד נחתומי
     יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל
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  דוחות הכנסות והוצאות

  
  

 

  

 

שהסתיימו  החודשים 3-ל
  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2013 2012  2012 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
       

      הכנסות 
      

 521  181  85   ממזומנים ושווי מזומנים
       

       מהשקעות:
       

 7,408  1,000  1,329  ניירות ערך בלתי סחירים
 17,738  4,630 4,713  ניירות ערך סחירים

 131  51 21  פקדונות 
       
  6,063 5,681  25,277 
       

 3,363  812  818  מדמי ניהול
       

 4,891  1,156  1,249  סיוע ממשלתי ישיר
       

 34,052  7,830  8,215  סך כל ההכנסות
       

       הוצאות
       

 1,128  249  276  שכר ונלוות
 2,379  611  682  הוצאות תפעוליות אחרות

 13  -  -  הוצאות מיסים
      

 3,520  860  958  סך כל ההוצאות
       

 30,532  6,970  7,257  עודף הכנסות על הוצאות
      
  
  

  .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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  דוחות התנועה בקרן הפנסיה

  
  
  

 

  
  החודשים שהסתיימו ביום 3-ל

  במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2013  2012  2012 

  
  קרן

  פנסיה
יעודה 
  *) לסיכונים

  
  סך הכל

  
  סך הכל

  
 סך הכל

 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

 412,580   412,580    446,490  14,356  432,134  תקופההיתרת הקרן לתחילת 
               

              לקרן תוספות
               

 17,068   4,062   3,883  -  3,883   מעמיתים גמולים דמי
               

 מועבר - הוצאות על הכנסות עודף
 30,532   6,970   7,257  -  7,257   והוצאות הכנסות מדוחות

               
 47,600   11,032   11,140  -  11,140   לקרן תוספות הכל סך

               
              ואחרים לגימלאים תשלומים

               
 9,215   2,119   2,473  -  2,473   נטו, פנסיה תשלומי
 4,475   815   1,455  -  1,455   נפטרו או שפרשו לחברים החזרים

               
 13,690   2,934   3,928  -  3,928   ואחרים לגמלאים תשלומים הכל סך

               
 33,910   8,098   7,212  -  7,212   נטו, לקרן תוספת

               
 446,490   420,678   453,702  14,356  439,346   תקופהה לסוף הקרן יתרת

  
  
  .7ראה באור   *)
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  כללי  -: 1אור ב

 
לתקופה של שלושה חודשים ו 2013במרס,  31 דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום

דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -באותו תאריך (להלן  שהסתיימה
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים  2012בדצמבר,  31 הכספיים השנתיים של הקרן ליום

  הדוחות הכספיים השנתיים). -אשר נלוו אליהם (להלן 
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2ור בא
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים 
  

של המוסד הישראלי לתקינה  14הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות 
  להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות.בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם 

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים 

  לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. 
  
  

ועל שיעורי השינוי  של הדולר של ארה"ב היציג שער החליפיןועל פרטים על מדד המחירים לצרכן   -: 3באור 
  :בהם

  

   
שער החליפין היציג 

  של הדולר
מדד המחירים 

 לצרכן
 נקודות *)  בש"ח   
       

       ליום
       
  117.9    3.648    2013במרס,  31
  116.4    3.715    2012במרס,  31
  117.9    3.733    2012בדצמבר,  31
       

       שיעור השינוי בתקופה המסתיימת ביום
       
  -    )2.28(    2013במרס,  31
  0.40    )2.80(    2012במרס,  31
 1.64  7.61    2012בדצמבר,  31
  
  .100=  2006המדד לפי בסיס ממוצע   )*

 
  

  פנסיוניותת יוהתחייבו  -: 4באור 
  

ידי האקטואר הראשי של הקרן, מר ישעיהו אורזיצר -נערך על נסיוניותחישוב ההתחייבויות הפ
  .2012בדצמבר,  31החישוב בוצע באופן עקבי לחישוב ליום 

  
  תואמים את החישוב האקטוארי. נסיוניותהפנתוני ההתחייבויות 
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  עודף (גרעון) אקטוארי    - :5אור ב
  

  אקטוארי:(גרעון)  להלן התנועה בעודף  א.
  

   
  החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013  2012   2012 
  מבוקר    בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
       

 )89,070(    )89,070(    )3,540(   התקופה אקטוארי לתחילתגרעון 
  90,270    90,270    -   להלן) 'בהפחתת זכויות (ראה 

העלאת גיל הפרישה  -שינוי תקנון הקרן 
 74,020    -    -    1.75%והפחתת זכויות של   

  בהנחות ששימשו  השפעת השינויים שחלו
  ההתחייבויות לתאריך המאזן  לחישוב  
  לעומת ההנחות ששימשו לחישוב אשתקד   
 )86,070(    390    15,610   להלן) '(ראה ג  

 7,310    4,050    4,460   להלן) 'ד(ראה  השפעות שוטפות, נטו
            

 )3,540(    5,640    16,530   אקטוארי לסוף תקופה(גרעון) עודף 
 

  כרית ביטחון  ב.
  

נוצר לקרן גרעון אקטוארי  2011בדצמבר,  31ליום  -יישום מנגנון האיזון האקטוארי   .  1
מליוני ש''ח. לפיכך, בהתאם לתקנון הקרן, הכולל מנגנון לאיזון הקרן על ידי  89בסך 

מסך ההתחייבויות  5%הפחתת זכויות במלוא הגירעון, במידה וגירעון הקרן עולה על 
לעמיתים  8.2%הפחתת זכויות בשיעור של  עתאמורה להיות מבוצהפנסיוניות, 

  .פנסיונריםול
    

מציגים את מצב הקרן לאחר הפחתת  2013במרס,  31הדוחות הכספיים ליום 
טרם  ובתשלומי הפנסיה הזכויות. עם זאת, הפחתת הזכויות בחשבונות העמיתים

  להלן. 2-5לעניין זה ראה גם סעיפים  בוצעה בפועל.
  

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

  גירעונות ותנודתיות בתשואות. 
 

, המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע"י שר האוצר, כי כרית 2011באוגוסט,  17ביום   
לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה  ,הביטחון תשמש

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

וד על בהמלצות הועדה הציבורית נקבע, כי סכום המרבי שיוקצה לכרית הביטחון יעמ
מיליארד ש''ח, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, לעומת המדד  11.320סך של 

  לשנה מהמועד האמור.  3.48%, ובתוספת ריבית בשיעור של 2009לחודש ינואר 
 

פרסם משרד האוצר תזכיר חוק, אשר כלל תיקונים מוצעים  2012בינואר,  3ביום   
עקרונות והכללים להקצאת סכומים שונים לחוק הפיקוח, וזאת לצורך קביעתם של ה

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

אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח (להלן: 
  ק"). "הטיוטה" או "טיוטת החו
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  (המשך) עודף (גרעון) אקטוארי   - :5אור ב

  
  (המשך) כרית ביטחון  ב.

  
ע"י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן  2011בעתירה לבג"ץ שהוגשה בתחילת שנת   .2

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

  שניתנה לקרנות הוותיקות שבהסדר גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר.
 

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

  בהסדר. 
 

ם לבקשת משרד האוצר, דיון בהשתתפות נציגי החברה התקיי 2012במאי,  15 ביום
והעותרות אליו הוזמנו נציגי הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר, במהלכו הציג האוצר 
הצעה לא מחייבת למתן כרית בטחון במסגרת תיקון טיוטת החוק גם לקרנות אלה 
תוך שהוא מתנה את ההצעה בין היתר, באישור קרן הפנסיה להפחתת זכויות 

וכן בדחיית גיל הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי  1.75%נסיונרים בשיעור של הפ
לנשים, כאשר בגין תקופת הדחייה לא תגדל  64 -לגברים ו 67 -הפרישה על פי חוק 

  פנסיית הזקנה.  
 

ממשרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח  מסמך עקרונותהתקבל  2012, יוליב 2ביום 
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים (ביטוח) התשמ"א  מתווה לתיקוןהוחסכון בה צוין 

, במסגרתו יוצע מתן כרית בטחון לקרן פנסיה טיוטת הצעת החוק) -(להלן  1981
ותיקה שאינה בהסדר, בכפוף לנקיטת צעדים מסוימים להקטנת ההתחייבויות 
האקטואריות של הקרן אשר יגובשו ויפורטו במסגרת טיוטת הצעת החוק. בנסיבות 

ל מנת לאפשר להנהלת הקרן לבחון החלת מתווה כאמור על הקרן, הקרן לא אלו, וע
  .2012ביולי,  1בהפעלת מנגנון איזון אקטוארי וזאת עד ליום  חוייבה

 
, פורסמה טיוטת הצעת חוק אשר מעגנת את ההסכמות שנידונו 2012ביולי,  18ביום 

  להלן. 5ראה גם סעיף  והובאו במסגרת הנחיית משרד האוצר כאמור לעיל.
  

 אישר דירקטוריון הקרן לבצע את 2012ספטמבר,  24בהתאם לאמור לעיל, ביום   .3
הצעדים הנדרשים לצורך קבלת כרית הביטחון ואימץ מתווה פעולה הכולל מספר 

  תיקונים לתקנון הקרן, בכפוף לאישור הממונה לרבות:
  

 שנה.  67דחיית גיל פרישה גברים לגיל   .א
 יסתכם הפחתה מדורגת של סכומי הקצבאות באופן ששיעור ההפחתה הכולל   .ב

 בהתאם לשיעורים הבאים: 1.75% -ל
- 2013- 0.25%  

- 2014- 0.75%  
- 2015-  1%  
- 2016- 1.5% 
 1.75% –ואילך  2017 -

  
הקרן קיבלה את אישור האוצר לשינויים הנדרשים בתקנון  2012בדצמבר,  24ביום 
  . אמורה במסגרת אימוץ המתווההקרן 

בהתאם  וחושב 2013במרס,  31 -ו 2012בדצמבר,  31מים לי יםהאקטוארי ותהדוח  .4
   לשינוי התקנון המפורט לעיל.
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  (המשך) עודף (גרעון) אקטוארי   - :5אור ב

  
  (המשך) כרית ביטחון  ב.
  

בהתאם להצעת החוק בנושא "כרית בטחון" כפי שפורסמה ברשומות, "כרית   .5
 הליך זה בשלב כי לציין יש .ש''חמיליון  45-הוקצתה לקרן מסתכמת לכהביטחון" אשר 

מנגנון  יישום אופן בדבר מפורטות הנחיות התקבלו וטרם הושלם טרם האמור החקיקה
 המאזן הנחיות תאריך לאחר שיתקבלו וככל אם כי יובהר ומשכך הביטחון", כרית"

וככל  2011בדצמבר,  31לעניין הטיפול בגירעון ליום בהתאם  תפעל הקרן ,מפורטות
 יופחתו זכויות העמיתים בהתאם להנחיות האוצר. ,שיידרש

  
סיוניות לתאריך המאזן פירוט השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות הפנ  .ג

  :תקופה קודמתלעומת ההנחות ששימשו לחישוב 
  

   
  החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013  2012   2012 
  מבוקר    בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
       
שינוי במקדמי החישוב בעקבות חוזר הממונה 

 )16,320(    -    -    30.1.2013מיום   
            

 )69,750(    390    15,610   שינוי בשיעור הריבית
           

   15,610    390    )86,070( 
  

  פירוט השפעות שוטפות:  ד.
  

   
  החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013  2012   2012 
  מבוקר    בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
       

 9,600    3,930     870  תשואה בפועל גבוהה מהתשואה החזויה
 )2,290(    120     3,590   אחרות

        
 7,310    4,050     4,460  השפעות שוטפות להכוסך 
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  תשואת הקרן   - :6אור ב
  

   
  החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013  2012   2012 
  מבוקר    בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
       

 7.33    1.63    1.29   נומינלית, ברוטו
             

 6.43    1.43    1.06   נומינלית, נטו
 
  

  יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים  -: 7באור 
  

א') לתקנון 3( 50נוספות, כאמור בתקנה  דמי הניהול הנלווים לרכישת יחידות גמול זיקנה  א.
 -הקרן, נותבו במלואם ליעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים (להלן 

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

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

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

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

  .2010ה בשנת ביעוד
  

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

  .שנה קודמתלכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 
  

מונה על פיו ניתן להשתמש בנכסי היעודה ר המהתקבל בקרן אישו 2012, בפברואר 16ביום   
בלבד לצורך הוצאות הניהול בקרן באותה שנה ובהתאם לכך לא  2012השוטפים בגין שנת 

  .הדוח תקופתהופקדו כספים ביעודה במהלך 
  

  .2013לא הופקדו סכומים ביעודה בשנת  2013באפריל,  1בעקבות שינוי התקנון החל מיום     
  

  מהותיים בתקופת הדוחאירועים   -: 8באור 
  

קיבלה הקרן את אישור משרד האוצר לשינוי תקנון הקרן בדבר הפיכת  2013בינואר,  7ביום   א. 
 .2013באפריל,  1יום החל מבדומה לתקנוני קרנות פנסיה חדשות, וזאת תשואה",  הקרן ל"קרן

גד הקרן כבר תביעה משפטית כנ בקרן שינוי כאמור הגישה קבוצת עמיתיםצפי לבעקבות ה      
  , בין היתר, למניעת החלפת התקנון הקיים בתקנון החדש.2012בדצמבר,  27ביום 

 
הגישה הקרן תביעה משפטית לבג"צ כנגד דרישת האוצר להקמת חברת  2013בינואר,  24 ביום  ב.  

(ו') לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות 86על פי סעיף  אשר תנהל את הקרן ניהול
  .2005 –ס"ה גמל), התש

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