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  תיאור תמציתי של קרן הפנסיה  .1

  מבנה ארגוני  .א

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

  . 1961-א"תשכ, רכי הדיןבחוק לשכת עו) 5 (3הבסיס החוקי להקמת הקרן הינו סעיף 

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

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

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

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

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

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

  קרןהנה מב  .ב

  .ל" עובדים לרבות המנכ6הקרן מונה 

י רואה חשבון חיצוני "שרותי הנהלת חשבונות ורישומים חשבונאיים מבוצעים ע
הקרן מקבלת שירותי תפעול ישירות מבנק . י נתונים שמוזרמים מהקרן"עפ

הקרן מקבלת שרותי ניהול השקעות . פועלים ובנק לאומי בחשבונות הקרן אצלם
ניהול תוכנית הפנסיה של . כאמור ממנהלי השקעות חיצונייםבחשבונות הקרן 

בקרן באמצעות מערכת מיחשוב , נכון להיום, מתבצע) תפעול עמיתים(הקרן 
בפיתוח עצמי והקרן אמורה להתחיל לקבל שירותי תפעול עמיתים באמצעות ספק 

  .  של השנהברבעון האחרוןחיצוני 

  תחומי פעילות  .ג

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

  .חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה

  מבנה ניהול ההשקעות  .ד

ועדת . דירקטוריון הקרן מתווה את המדיניות הכללית של השקעות הקרן
אופן , לית מתווה את המדיניות המפורטתההשקעות במסגרת המדיניות הכל

נהלי עבודה , עיתוי ההשקעה, סדרי גודל, הרכב אפיקי השקעה, ביצוע ההשקעות
הקרן מנהלת את תיק הנכסים שלה באמצעות שני מנהלי השקעות . ופיקוח

דיווחים , מידי שבועיים מקבלת הועדה. אי ואקסלנס השקעות.בי.אי: חיצוניים
שינוי במדיניות ההשקעה . מנוהל על ידי מנהלי התיקיםבנוגע לפעילות בתיק ה

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

 הקרן 30.6.2012- נכון ל. שנים5 עד 4-כ - בינונימ " הינן בעלות מחהקרן השקעות
.₪מיליוני  425-של כבעלת היקף נכסים 
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, אגרות חוב ממשלתיות: ומנים בנכסים סולידיים משקיעה את יתרות המזהקרן
 100א "ת מניות ,פיקדונות לטווח ארוך, חוב קונצרניות בדרוג גבוה אגרות

 - מהווה כ,2012רבעון שני לשנת נכון לסוף ,  היקף המיועדות.ל"ותעודות סל בחו
 הינם צמודי הקרןמרבית נכסיה של ). 35% - 2011לסוף שנת  (הנכסים  מסך28%
   .ומעלה Aח קונצרניות מדורגות בקבוצת דרוג " משקיעה באגהקרן .מדד

  
ח והשפעתן על מדיניות ההשקעות "תיאור ההתפתחויות הפיננסיות בשנת הדו

  של הקרן

  שוק ההון הישראלי

 הושפע שוק המניות המקומי מהעלייה החדה בחששות 2012ברבעון השני של שנת 
המשיכה , בנוסף. מית והמקומיתלמשבר החובות באירופה והאטה בכלכלה העול

הרגולציה להקשות על החברות המסחריות וזאת במטרה לשפר את הריכוזיות 
במהלך הרבעון . 2011והתחרויות במשק לנוכח המחאה החברתית שהחלה ביולי 

 בארץ וזאת לאור החששות מהסדרי ותח הקונצרני"חלה הרעה משמעותית באג
בן , פישמן, דנקנר(רך חברות האחזקה חוב אצל בעלי השליטה הגדולים במשק ד

סנטימנט שלילי זה מנע מחברות בינוניות למחזר חוב והעלה ). מימון ועוד, דב
ח של "אג, מנגד. באופן מהותי את הסיכון באותן חברות וביכולת המחזור שלהן

  .לאור החששות מההאטה במשק" ריצה לחוף מבטחים"הבנקים נהנו מ

  

  שוק המניות בארץ

- וב6.0%  ב 2012 ירדו ברבעון השני של 100א " ות25א "ת, יקרייםהמדדים הע
 ירד בשיעור 15ן "  ומדד נדל9.9% רשם ירידה של 75א "מדד ת. בהתאמה, 6.1%

 15מדד פיננסים : מניות הסקטור הפיננסי ירדו גם הם ברבעון השני. 9.8%של 
י בו נרשמה התחום היחיד, מנגד.  בהתאמה15.9% -  ו15.3% -א בנקים ב"ומדד ת

, 9.2% - ו6.5%-  וטכנולוגיה שעלו ב50א בלוטק "עלייה ברבעון השני היו מדד ת
מחזורי המסחר היומיים המשיכו להיות נמוכים מאוד והממוצע . בהתאמה

  ₪ מיליארד 1.08- בכ2012ע המירים הסתכם ברבעון השני של שנת "במניות ובני
 שח ליארדימ 1.727 -  ולעומת כ2012 ברבעון הראשון של ₪ מיליארד 1.135לעומת 

 במניות והמירים ₪ דמיליאר 1.1שוק ההנפקות רשם גיוסים של . 2011במהלך 
 באגרות ₪ מיליארד 7.1-  ו2011 מיליארד בכל שנת 4לעומת  2012ברבעון השני 

  .2011 מיליארד בכל שנת 40 לעומת 2012 השניחוב לא ממשלתיות ברבעון 

  

  שוק אגרות החוב בארץ

מדד איגרות החוב . רות החוב הושפע מאירועים אקסוגנים ואנדוגניםשוק אג
כאשר מדד ממשלתי שקלי , 0.3% - השני בוןעלה ברבעהכללי ומדד איגרות החוב 

 40-ו 20 תל בונד ימדד, מנגד.  1.3% - ומדד ממשלתי צמוד עלה ב2.3% - עלה ב
. בהתאמה, 1.2% - ו0.9% -ירדו ב
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  שוק המניות בעולם

 ירד ב 100ק "נאסד, 2.5% ב 2012ונס ירד ברבעון השני לשנת ' דאו גםימדדה
 הצרפתי סיים את הרבעון CACמדד . 3.3% ירד ב S&P 500 - ומדד ה5.1%%

באסיה המסחר . 7.6% ירד DAX ומקבילו הגרמני מדד ה 6.6%בירידה של 
פן  ביNIKKEIהתאפיין גם כן בירידות שערים ברבעון השני של השנה עם מדד ה 

  .10.3% שירד ב 25 ומדד פוטסי סין 10.7% - שירד בכ

  שינוי תקנות בתקנון הקרן   .ה

 2012על פיו ניתן להשתמש בשנת ,  התקבל בקרן אישור שינוי תקנון16/2/12ביום 
  ). לתקנון הקרן) ב1(50תקנה (בנכסי היעודה לצורך הוצאות הניהול בקרן 

  
  תיאור ההתפתחויות הכלכליות  .2

ב "ההאטה בכלכלת ארה, בר החובות באירופה וירידת גוש האירו למיתוןהחששות ממש
. ובכלכלות המערב הובילו לכך שגם בכלכלה המקומית נרשמה האטה בקצב הצמיחה

התגברות החששות מאירופה הובילה לירידה חדה בסנטימנט העסקי והעלאה מחדש את 
  .סיכוי פירוק גוש האירו

בקצב מתון , התאוששות בפעילות הכלכלית במשק ממשיכה 2012ברבעון השני של שנת 
 מצביעים על המשך עלייתה של הפעילות  שוניםםאינדיקאטורי .2010-2011מאשר בשנים 

ברבעון . רבעונים הבאים ועל ציפייה כי העלייה תימשך גם ב השניון ברבעהכלכלית
שק פ המדד המשולב המ" במונחים שנתיים וע2.9% -הראשון של השנה צמח המשק בכ

בנק ישראל הותיר בנק , לפיכך. 3%-2% השני בקצב שנתי של וןצפוי לצמוח גם ברבע
והוריד מעט את תחזית הצמיחה שלו , 3.1% - ב2012ישראל תחזית הצמיחה שלו  לשנת 

  .3.4%-  ל2014לשנת 

נתוני המדד החודש מצביעים על . 0.2% - המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש מאי ב
השני בקצב דומה  רבעוןבתוך התייצבותה של הצמיחה ,  הפעילות במשקהמשך התרחבות

העלייה . 2011 קצב זה נמוך מהקצב שאפיין את שנת . הראשון של השנהוןלזה של הרבע
עלייה בפדיון המסחר והשירותיים ובמדד , במדד משקפת עליה במדד הייצור התעשייתי

דדי יצוא הסחורות והשירותיים ויבוא עליות אלו קוזזו על ידי ירידות במ. יבוא התשומות
הגירעון .  כל אחד0.2%עודכנו נתוני מארס אפריל לאחור לרמה של , בנוסף. מוצרי הצריכה

 בעיקר חומרי גלם וחומרי –המסחרי ממשיך להתרחב לאור עליה חדה ביבוא סחורות 
ן  מה שהוביל לגירעון במאז–" ים תטיס"אנרגיה לאור הפסקת יבוא הגז ממצרים ומ

 OECD-לאור הצטרפות ישראל ל.  מיליארד דולר1.7 הראשון של וןהתשלומים ברבע
 לעומת 7.1% לחישוב האבטלה בישראל והיא עומדת בחודש מאי על ההמתודולוגישונתה 

). 2011 בדצמבר 5.4%במתודולוגיה הישנה שיעור האבטלה עמד על  (2012 באפריל 6.8%
וזאת בעקבות עלייה בשיעור התעסוקה " יוביותח"העלייה בחודש האחרון הייתה מסיבות 

בשיעור האבטלה יחסית למדינות " הקפיצה"למרות . ובשיעור ההשתתפות בכוח העבודה
  .מפותחות שיעור האבטלה עדיין ברמה סבירה
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  מדיניות מוניטרית ופיסקלית

ורדת וזאת לאחר ה, המדיניות המוניטרית של בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברבעון השני
לאחר פרסום דוח זה המשיך בנק ישראל . 2011 מחודש דצמבר 2.50% -  ל3.25%הריבית מ

 וזאת)   בחודש יולי2.25% ל 0.25% -הורדת הריבית בכ(במגמה של ההרחבה המוניטרית 
במטרה לעודד את הצמיחה לאור אי הודאות הגוברת לצמיחה העולמית והשפעתה על 

  . הצמיחה המקומית

 צפויה להיות שנת מפנה 2012שנת ,  לאחר שנים של משמעת תקציבית– הוצאות הממשלה
 ₪ מיליארד 10ברבעון השני הסתכמה הפעילות התקציבית בגירעון של כמעט . לרעה

אלמלא העודף התקציבי . בתקופה המקבילה אשתקד₪  מיליארד 4.5לעומת גירעון של 
העלייה בגירעון . ה עמוק יותרהגירעון הי, החד בחודש ינואר לאור עדכון המס על הבורסה

.  בהוצאות הממשלה10%נובעת הן מירידה מהכנסות ממיסים לאור ההאטה ומעלייה של 
 2012הגירעון המעודכן לשנת . תחבורה וביטחון, בריאות, חינוך: משרדים בולטים בעלייה

לאור  החשש מפריצה תקציבית . 4% שהם כמעט ₪ מיליארד 30 -צפוי לעבור את ה
עקיפים (בשנים הבאות הממשלה צפויה להמשיך במגמת העלאת המיסים מהותית 

  .וזאת על מנת להתמודד טוב יותר עם הגירעון) וישירים

  כלכלה עולמית

 בעליית מדרגה בנוגע לאי הודאות לגבי הצמיחה העולמית התאפיין 2012הרבעון השני של 
הודות (תרה ללא שינוי  כלכלת גוש האירו נו2011ברבעון הראשון של . ובעיקר באירופה

כלכלת הגוש צפויה לחזור לצמיחה שלילית ברבעון השני ואף ). לצמיחה גבוהה בגרמניה
.  מה שיוביל את גוש האירו למיתון כפול בשלוש השנים האחרונות,ברבעונים הבאים

 תחזור 2013 ורק בשנת 0.7% - כלכלת הגוש תתכווץ ב2012התחזיות כיום הם כי בכל 
התכווצות כלכלת הגוש . מי שכבר במיתון היא בריטניה). 0%קצת מעל  (לצמיחה איטית

לאור . היא על רקע הקיצוצים החדים שמבצעות הממשלות לאור בעיית החובות הריבוניים
ח של איטליה וספרד התגברו הסיכויים שגוש האירו יתפרק מה "עליית תשואות האג

קרי ממשבר פיננסי באירופה ירד החשש העי. שהוביל לפגיעה בסנטימנט הכלכלי העולמי
במעט לאחרונה לאור החלטת האיחוד האירופאי על הקמת מנגנון פיננסי שבראשה יעמוד 

הבנק . נגיד הבנק המרכזי אולם הבעיות הפיסקאליות לא צפויות להיפתר בשנים הקרובות
  .המרכזי האירופאי צפוי להמשיך ולהוריד את הריבית ולספק נזילות

הצמיחה .  בקצב הצמיחה ברבעון השני של השנה בכול הסקטוריםב חלה האטה"בארה
. 2011 ברבעון האחרון של 3.0% וזאת לאחר צמיחה של 1.9%ברבעון הראשון ירדה ל 

ההאטה הניכרת בכלכלה הצפויה ברבעון האחרון הובילה את הבנק המרכזי להמשיך 
משך הורדת מטרת התוכנית היא ה.   לחודש דצמברOPERATION TWISTבתוכנית ה 

  . ב וזאת על מנת לעזור לשוק הדיור"התשואות על אגרות החוב הארוכות טווח של ארה

בשווקים המתפתחים אנו עדים להתמתנות בקצב הצמיחה ולהורדת ריביות  ואף הרחבות 
מה שאיפשר את ההקלה המוניטארית היא . פיסקאליות וזאת במטרה לעזור לצמיחה

  .נפלציההעובדה שחלה התמתנות בקצב האי

.  בירידות חדות2012ל אופיינו ברבעון הראשון של "המדדים המובילים בשוקי ההון בחו
משבר פיננסי בגוש האירו , עיקר הסיבה לירידות הייתה החשש מפירוק גוש האירו

  .וההאטה בכלכלה האמריקאית והעולמית
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  אינפלציה ושערי חליפין

לעומת ) ללא חודש יוני (0.9%בשיעור של  עלה מדד המחירים לצרכן 2012ברבעון השני של 
ההשפעה הישירה של המחאה החברתית שהופנתה כנגד .  בתקופה המקבילה אשתקד1.1%

עד לחודש ) 2011יולי (מתחילת המחאה . החברות המסחריות הגיעה ישירות לאינפלציה
  בלבד וזאת בעקבות אי יכולת החברות1.6% - הסתכמה האינפלציה המקומית ב2012מאי 

ירידות המחירים החדות בענף הסלולר עדיין לא נכנסו למדד , זאת ועוד. להעלאות מחירים
מי שנכנסה לואקום והעלתה מחירים היא הממשלה . וצפויים להשפיע בחודשים הקרובים

 אלמלא הממשלה. ות ודלקיםימס על סיגר, )25%עלייה של מעל (בדמות חשמל 
שיעור שכר הדירה ממשיך לעלות אם כי , ף לכךבנוס. האינפלציה המקומית עדיין שלילית

  .כרגע הוא בקצב מעט מתון יותר מאשר בשנים הקודמות

כך , 4.6% פוחת שער החליפין של השקל מול הדולר בשיעור של 2012ברבעון השני של 
 שקלים 3.71לעומת ,  שקלים חדשים לדולר3.82 על 2012שעמד בסוף הרבעון השני של 

בשער החליפין של השקל מול האירו  חל , מנגד. בעון הראשוןחדשים לדולר בסוף הר
 4.93 על 2012כך שעמד בסוף הרבעון השני של , 0.5%תיסוף בתקופה זו בשיעור של 

  . שקלים חדשים לאירו בסוף ברבעון הראשון4.95לעומת , שקלים חדשים לאירו

במשק ובהתאם בהתאם לכך הנהלת הקרן וועדת ההשקעות ימשיכו לעקוב אחר השינויים 
  .מ של ההשקעות בהתאם"לכך יקבע תמהיל השקעות הקרן הצמוד והלא צמוד וכן המח

   שער החליפין

כך , 4.6% פוחת שער החליפין של השקל מול הדולר בשיעור של 2012ברבעון השני של 
 שקלים 3.71לעומת ,  שקלים חדשים לדולר3.82 על 2012שעמד בסוף הרבעון השני של 

 חל  בשער החליפין של השקל מול האירו, מנגד. בסוף הרבעון הראשוןחדשים לדולר 
 4.93 על 2012כך שעמד בסוף הרבעון השני של , 0.5%תיסוף בתקופה זו בשיעור של 

  .  שקלים חדשים לאירו בסוף ברבעון הראשון4.95לעומת , שקלים חדשים לאירו

ל " על הגדלת רכיב חוהחליטה ועדת ההשקעות, בהמשך להתחזקות הדולר מתחילת השנה
  .  בתיק

   התפתחות שיעורי הריבית

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

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

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

ח "קצר מתוך רצון לחזור ולהאריך את התיק לכשיעבור תיקון משמעותי בשוק האג
  .במהלך השנים הבאות

על מנת לדאוג ככל שניתן למקור הכנסה , נה ביצוע השקעות לטווח ארוךשאיפת הקרן הי
ההשקעות בחלק הסחיר בוצעו . שיבטיח את התחייבותה לשלם פנסיות לעמיתים

בתשואות צמודות מדד תוך שאיפה לשמירת מרווח סביר שיפצה על הסיכון היחסי מול 
קבעה מדיניות ועדת ההשקעות . ח סחירות ממשלתיות לאותה תקופה"תשואות אג

   .השקעות לעניין נכסי אשראי אשר כוללת את אחוזי החשיפה לפי סוגי נכסים ודרוגים
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   לפעילות הקרןים הרלוונטיחוזרי אוצר חדשים  .3

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

  .מיתים ומוטבים פרסם הממונה חוזר בדבר נוהל איתור ע2012 לפברואר 5ביום 
איתור עמיתים )(קופות גמל(בהמשך לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

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

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

  :בין הוראות החוזר 

לרבות קביעת נוהל פעולות  נדרשות לעדכון נתונים אודות עמיתים 
  .לעדכון פרטים

קביעת נוהל לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק.  

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

ם ליידוע האפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של כספים של עמיתים כללי
  .שהקשר עמם נותק ושל עמיתים שנפטרו

 הדירקטוריון יקבל דיווח מדי שנה אודות טיפול הגוף המוסדי בחשבונות
לרבות , של עמיתים שהקשר עמם נותק ובחשבונות של עמיתים שנפטרו

  .נתונים מספריים

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

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

.השנה שחלפה

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

  דרישות הון מחברות מנהלות: 2-9-2012חוזר קופות גמל   .ב

 פורסם חוזר בדבר דרישות הון מחברות מנהלות ותקנות הון 16/2/2012בתאריך 
ס הכנסה ותיקון לתקנון מ, נדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה

 ימים 30 מועד התחילה של התקנות הוא - ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(
  .מיום הפרסום ברשומות

תקנות הפיקוח וחוזר דרישת ההון מחברות מנהלות מעדכנות את סכום ההון 
המיזערי הנדרש מחברה מנהלת קופות גמל או קרן פנסיה כאשר העלייה תהיה 

  .2014הדרגתית עד סוף שנת 
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 הוצאות ישירות בשל ביצוע עיסקאות ותקנות :4-9-2012חוזר קופות גמל   .ג
הוצאות ישירות בשל ביצוע )(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

   2012-ב"התשע, )תיקון)(עסקאות

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

  . לפי העניין, תשואה

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

. מכשירים אלובשל הדמיון שקיים בין שני , נאמנות לבין השקעה בתעודות סל
משולמת בעד ניהולן של תביעות את ההוראות מתייחסות להוצאה ה, מו כןכ

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

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

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

 ומאפשרות י גופים פיננסיים"תעודות סל הינן תעודות התחייבות המונפקות ע
מדדי : למשקיעים לעקוב אחר מדדים רבים ושונים הקשורים בהשקעותיהם

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

פים המוסדיים גבייה כפולה גובים הגו, עד תחילת הפעלת התקנות החדשות
מנכים מנכסי העמיתים את ההוצאות , דמי ניהול רגילים ובנוסף: מהעמיתים

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

כרוך בריכוז רוב מוחלט של ההשקעות של פיזור תיקי השקעות ומניעת הסיכון ה
  .הגופים המוסדיים בשוק ההון הישראלי

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

 -מית על דיווח כספי  פורסם חוזר תיקונים לגבי בקרה פני15/3/2012בתאריך 
  . ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי, דוחות וגילויים, הצהרות

,  הצהרות- שעניינו בקרה פנימית על דיווח כספי 2010-9-7חוזר גופים מוסדיים 
    :יתוקן כדלקמן, דוחות וגילויים
י של השנה  ביונ15הדיווח ישלח לא יאוחר מיום : "יבוא) א)1. ו.8במקום סעיף 

  ."העוקבת

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

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

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

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

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

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

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

  . שיהיו רשאים להשתמש בה

  :בהתאם לכך קובע החוזר

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

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

. וכללי הספק שאושרו על ידי הממונה

:פעולות שיבוצעו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית  .ג

לרבות קבלת מידע באופן שוטף או , קשה לקבלת מידעטיפול בכל ב.1
בבקשה לביצוע פעולה המועברת אליו באמצעות מערכת סליקה 

. פנסיונית מרכזית

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

מכלל הגופים המוסדיים לשם ביצוע ייעוץ , בקשת מידע על לקוח.3
  .לפי בקשת הלקוח,  פנסיוניקו שיוופנסיוני א

 דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי משרה 7-9-2012 גופים מוסדיים חוזר      .ו
  בגופים המוסדיים

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

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

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

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

כשהנתונים מעודכנים נכון למועד , שבעה ימים מתום כל רבעון קלנדארי
  .האמור
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   השקעה החלים על גופים מוסדייםכללי 9-9-2012 גופים מוסדייםחוזר   .ז
  

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

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

.  חלק מכללי ההשקעהשונו וכןפות ברווחים החלים על כספי פוליסות שמשתת
שינויים אלו להתאים את דרכי השקעת גופים מוסדיים לשינויים שחלו מטרת 

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

 :להלן(ביטוח וחיסכון , ון על שוק הההממונה הוסמך, התקנות לתיקון במקביל
 חלק מהמגבלות התאמת לאפשר כדי, לקבוע הוראות בעניינים שונים) "הממונה"

  . שוק משתניםתנאיהחלות על גופים מוסדיים ל

 בנושאים השקעה כללי לעניין מפורטות הוראות לקבוע היא זה חוזר מטרת
:הבאים

;השקעה משיעורי חריגה  .א

; מוסדי גוף ידי על דירקטור מינוי  .ב

;מתמחה השקעה מסלול  .ג

  ; מדד מחקה מתמחה השקעה מסלול  .ד

; בשותפות השקעה  .ה

;שותפות שאינו תאגיד באמצעות במקרקעין בזכות השקעה  .ו

;הלוואות מתן  .ז

; באמצעותו או קשור צד עם עסקה  .ח

;קשור בצד השקעה  .ט

.מבטח ידי על שליטה אמצעי והחזקת שליטה  .י

  

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

: לכל אלה, בין היתר, תייחסינוהל כאמור 

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

.לתיקונה

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

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

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

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

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

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

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

 חריגה או אקטיבית חריגה על לממונה ידווח מוסדי  משקיע-לממונה דיווח
התגלתה החריגה  שבו מהמועד עסקים ימי עשרה בתוך מהותית פאסיבית
 וועדת ידי על שהוגדרה כפי -  מהותית פאסיבית חריגה, זה לעניין; לראשונה
  : לכל אלה, בין היתר, הדיווח יתייחס. המוסדי המשקיע של השקעות

; מהותיתפאסיבית או אקטיבית -  החריגה סוג.1

; נוצרה החריגהשבגינונכס  הסוג.2

; שבגינה נוצרה החריגהבתקנות לתקנה הפנייה לרבות החריגה תיאור.3

;החריגה היקף.4

;לחריגה הסיבה.5

  ;תיקונה ומועד החריגה היווצרות מועד.6

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

.לעמיתים או למבוטחים שהוחזר כספי סכום.8
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  תונים כספיים ואקטוארייםת ניתמצ  .4

  :התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח

  :)₪במיליוני (התחייבות הפנסיונית ה  .א
  

  ביוני 30ליום 

20122011

89.04   104.06התחייבות לפנסיונרים

389.59394.46 זכויות שכבר נצברו-התחייבות לפעילים 

259.73262.96תיד זכויות שייצברו בע-התחייבות לפעילים 

3.63.5התחייבות לאחרים

  

  ):₪במיליוני (עודף במאזן האקטוארי   .ב
  

  ביוני 30ליום 

  2012  2011  
      

  4.06  0.52  עודף אקטוארי 

מר ישעיהו , י אקטואר הקרן"חושבה עההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה   .ג
  .אורזיצר

רן הפנסיה ועל מערכת הנחיות שנקבעו על הדוח האקטוארי מבוסס על תקנון ק  . ד
 2000 , בפברואר29ידי אגף שוק ההון בהוראות לעריכת דוחות אקטואריים מיום 

יצויין כי חוות דעת האקטואר .  ושיקולי האקטואר2007-3-6מעודכנות על פי חוזר 
מתייחסת ביסודה להתאמת הערכה האקטוארית להנחות שנקבעו בעיקרן על ידי 

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

   :הנחיות אלה כוללות בין השאר  

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

  .לפי וקטור ריביות דינמי -שיעור ניכיון   .2

 הוקטנו שיעורי התמותה על פי לוח -ורים עתידיים בתוחלת החיים שיפ  .3
   . והנוסחא הקבועה בו2007-3-6בחוזר 

  .  לגברים ולנשים66גיל פרישה   .4

שעורי ההוצאות הותאמו , לשנה₪  מיליוני 2.8הוצאות הקרן יהיו ברמת   .5
  . לרמה זו
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   הערות והמלצות האקטואר  .ה

י מיליונ  0.52 בסך כולל של אקטוארי עודףציג המאזן האקטוארי הנוכחי מ  . 1
  מיליון1.2 המאזן האקטוארי שיקף עודף אקטוארי של 2011לסוף שנת (₪ 
 אקטוארי לקרן נוצר ן לפני איזו.יישום מנגנון אקטוארי וזאת לאחר ₪

  . )₪ מיליון 89.07גירעון של 
וצר לקרן גרעון  נ2011,  בדצמבר31 ליום -יישום מנגנון האיזון האקטוארי .   2

הכולל מנגנון , בהתאם לתקנון הקרן, לפיכך. ח'' מליוני ש89אקטוארי בסך 
במידה וגירעון הקרן  ,לאיזון הקרן על ידי הפחתת זכויות במלוא הגירעון

 הפחתת זכויות בשיעור תבוצע,  מסך ההתחייבויות הפנסיוניות5%עולה על 
י "וה שאושר מראש עבהתאם למתווזאת  לעמיתים ולפנסיונרים 8.2%של 

הפנסיה לפנסיונרים קיימים של , על פי המתווה המאושר .משרד האוצר
החל מפנסיית , 5%פעימה ראשונה בשיעור של :   פעימות2 -הקרן תופחת ב

אשר לפי חישוב ,  ופעימה שנייה בשיעור של יתרת הגרעון2012ינואר 
 2- תה כאמור בההפח. 2013החל מפנסיית ינואר  ,3.4%אקטוארי תעמוד על  

 בפעימה אחת 8.2% - פעימות זהה מההיבט האקטוארי להפחתת הזכויות ב
   .2012החל מפנסיית ינואר 

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

  . ות בתשואותשבהסדר מפני גירעונות ותנודתי
, י שר האוצר"המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע, 2011,  באוגוסט17ביום 

כי כרית הביטחון תשמש  לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר 
אשר , 4%וזאת ביחס לריבית צמודה של , הנובע מירידה בעקום הריבית

כנית הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של הקרנות במסגרת ת
כי סכום , בהמלצות הועדה הציבורית נקבע, כמו כן. ההבראה שנקבעה להן

, ח'' מיליארד ש11.320המרבי שיוקצה לכרית הביטחון יעמוד על סך של 
, 2009לעומת המדד לחודש ינואר , כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן

  .  לשנה מהמועד האמור3.48%ובתוספת ריבית בשיעור של 
אשר כלל תיקונים ,  פרסם משרד האוצר תזכיר חוק2012 , בינואר3ביום 

וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים , מוצעים שונים לחוק הפיקוח
להקצאת סכומים מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר 
במטרה למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים 

 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את 2012,  בפברואר16ביום . בקרנות
  ").טיוטת החוק"או " הטיוטה: "להלן(התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח 

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

הסדר ומבקשות לחייב את האוצר להעניק את הקרנות הוותיקות שאינן ב
כרית הביטחון שניתנה לקרנות הוותיקות שבהסדר גם לקרנות הוותיקות 

  .שאינן בהסדר
ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול "הדיון בבג 2012בחודש אפריל 

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

דיון בהשתתפות ,  התקיים לבקשת משרד האוצר2012,  במאי15בתאריך 
, והעותרות אליו הוזמנו נציגי הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר קרןהנציגי 

במהלכו הציג האוצר הצעה לא מחייבת למתן כרית בטחון במסגרת תיקון 
, טיוטת החוק גם לקרנות אלה תוך שהוא מתנה את ההצעה בין היתר

 וכן 1.75%קרן הפנסיה להפחתת זכויות הפנסיונרים בשיעור של באישור 
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 - לגברים ו67 -בדחיית גיל הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי הפרישה על פי חוק 
  .  כאשר בגין תקופת הדחייה לא תגדל פנסיית הזקנה,  לנשים64

, אגף שוק ההון,  ממשרד האוצרמסמך עקרונות התקבל 2012, יולי ב2ביום 
מתווה  לתיקון טיוטת חוק הפיקוח על שירותים הסכון בה צוין  ביטוח וח

במסגרתו יוצע מתן , ) טיוטת הצעת החוק- להלן  (1981א "התשמ) ביטוח(
בכפוף לנקיטת צעדים , כרית בטחון לקרן פנסיה ותיקה שאינה בהסדר

מסוימים להקטנת ההתחייבויות האקטואריות של הקרן אשר יגובשו 
ועל מנת לאפשר , בנסיבות אלו. ת הצעת החוקויפורטו במסגרת טיוט

 יבהוחהקרן לא , להנהלת הקרן לבחון החלת מתווה כאמור על הקרן
  .2012,  ביולי1בהפעלת מנגנון איזון אקטוארי וזאת עד ליום 

פורסמה טיוטת הצעת חוק אשר מעגנת את ההסכמות , 2012,  ביולי18ביום 
  . ר כאמור לעילשנידונו והובאו במסגרת הנחיית משרד האוצ

 מציגים את מצב הקרן לאחר הפחתת 2012, יוני ב30הדוחות הכספיים ליום 
  ובתשלומי הפנסיההפחתת הזכויות בחשבונות העמיתים, עם זאת. הזכויות

  .טרם בוצעה בפועל בהתאם להנחיית האוצר כאמור

הגורם העיקרי שהשפיע על השינוי בעודף האקטוארי הינו כתוצאה   .3
  .  ₪ מיליון 3.93 –ב צפויה  תשואה בפועל מול  מתשואה האקטוארית

ערכי פדיון שלא שולמו לעמיתים המוצגים בהתחייבות כוללת עמיתים   . 4
  . ₪מיליוני  2.90 שנים מאז ההקפאה עם ערך פידיון בסך של 3מוקפאים בתוך 

בהתחייבות , ההתפתחות במשך שלוש השנים האחרונות בסך כל המאזן  .ו
  )₪במיליוני ( ובעודף ההכנסות על ההוצאותהפנסיונית 

  ביוני 30           
    גידול  2011  2012  
    באחוזים      

    5.53  403.92  426.27  )1ראה (סך כל המאזן 

    5.58  402.95  425.47  )2ראה (התחייבות פנסיונית 

עודף ההכנסות על ההוצאות 
  )3ראה (

11.22  4.10  173.66    

יחסית  5.53%-עלה בשיעור של כ 2012שנת ל שני רבעוןלסוף סך כל המאזן   .1
 שניכ הנכסים לסוף רבעון "יש לציין כי סה. 2012לשנת שני רבעון סוף ל

  .2011 לעומת סוף שנת 3%- עלו בכ2012לשנת 

 תוצביר בעיקר בגין התחייבות לפעילים בגין גדלהההתחייבות הפנסיונית   .2
   .שינוי בשיעור הריביתהשנה וכן גידול בזכויות העתידיות כתוצאה מ

 עודף ההכנסות על ההוצאות הסתכם לסך של ,2012הראשון לשנת  חציוןב  .3
ונבע בעיקר מההכנסות באפיק הסחיר וזאת עקב התשואות ₪  מיליון 11.22

התשואות  (הנוכחי חציוןבהחיוביות בשווקים הישראלים והבינלאומיים 
בעון השני שהניב תשואות עפילו על הרההחיוביות ברבעון הראשון של השנה 

 יש לציין .) ספרד ואיטליה,שליליות באפיק הסחיר עקב משבר החוב של יוון
 2012לחציון השני לשנת ₪ מיליון  6-שההכנסות באפיק הסחיר הסתכמו ב

 שהסתכמו בסך של 2011כ הכנסות באפיק הסחיר לשנת "וזאת לעומת סה
  .₪ מיליון 1.35
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   :םבחלוקה למרכיביו העיקריילהלן מבנה תיק ההשקעות    .4
  

  ביוני 30 ליום  
  2012  

  ₪אלפי 
2011  
  ₪אלפי 

  128,194  117,297  אגרות חוב ממשלתיות מיועדות

  116,374  141,139   אגרות חוב ממשלתיות סחירות

  88,850  111,989   איגרות חוב סחירות

  39,958  25,194  ע אחרים סחירים" מניות וני

  601  -  ניירות ערך בלתי סחירים

  12,283  8,999   אגרות חוב לא סחירות אחרות

  2,316  2,181  ים פיקדונות לא סחיר

  14,376  18,671  ) מזומנים ושווי מזומניםלרבות( אחרות 

 מבנה התיק מותאם למדיניות ההשקעות 
  שנקבעה

425,470  402,952  

  
  תוצאות הפעילות  .5

-בהסתיימו עבור שישה חודשים ש יםהשנ 3- למרכיבים עיקריים של דוח הכנסות והוצאות
  :) ₪באלפי  (ביוני 03

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

            הכנסות

  15,057  )87.09(  1,943  346  8,662   )1(מהשקעות

ממזומנים ושווי 

  מזומנים

201  90  106  73.77  61  

  1,554  4.05  1,617  0.06  1,616  מדמי ניהול

מסיוע כספי 

  )2(מהאוצר

2,361  7.76  2,191  22.75  1,785  

  18,457  )68.27(  5,857  119  12,842  כ הכנסות"סה

  886  97.96  1,754  )7.58(  1,621  )3(כ הוצאות"סה
  17,571  )76.65(  4,103  173.48  11,221  נטו, הכנסות

  
  

  : מגמות עיקריות-הכנסות והוצאות 

ממניות סחירות נובע  2012שנת ל הראשון חציוןב  מהשקעות הקרןכנסות העיקר  .1
מיישמת הקרן את תיקון תקנות ואילך  2005החל מחודש אפריל . ח קונצרני"ואג

המתייחס , בדבר שינוי שיטת שערוך נכסים בלתי סחירים)  התיקון- להלן (המס 
פקדונות , הלוואות, אגרות חוב, בעיקרו לשינוי שיטת שערוך נכסים בלתי סחירים
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המחושב , משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן, דות חוב מסחריותותעו
כאשר שיעורי הריבית להיוון , באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים

  .נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט ריביות

וזאת בהתאם להנחיית הממונה , סיוע כספי ממשרד האוצר, מדי שנה, לקרן ניתן  .2
הסיוע ניתן כפיצוי על הקטנת שיעור אגרות החוב המיועדות . 2003דצמבר  ב14מיום 

. לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית

  .גובה דמי ניהול על פי תקנונההקרן   .3

 לעומת ₪אלפי  502-  ב 2012 שנתל בחציון השני הוצאות בגין שכר ונלוות הסתכמו   
  2011שנת ל בחציון הראשון ₪אלפי   422

אלפי  1,119הסתכמו בסך  2012שנת ל בחציון הראשון אחרות  תפעולהוצאות כ "הס  
  .₪אלפי  49של קיטון  -  2011שנת החציון הראשון ל ₪אלפי  1,332 לעומת ₪

  

  :הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .6

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

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

  
  : בקרה פנימית על דיווח כספי  .7

  של הקרןה הפנימית לא אירע כל שינוי בבקר2012 ביוני 31 ביום םמסתייה רבעוןמהלך הב
או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על , על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

  . דיווח כספיעל  של הקרןהבקרה הפנימית

  

   

20/8/12          
  ד"עו, ר משה וינברג"ד    תאריך

  ר הדירקטוריון"יו

  אהוד נחתומי  

     ל"מנכ
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  )Certification(הצהרה 

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

") הקרן: "להלן(מ  "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעסקרתי את הדוח הרבעוני  של .1
").הדוח: "להלן (30.6.2012ליום 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   -וכן; ידע כספילסכם ולדווח על מ, לעבד, לרשום
בה מעורבת ההנהלה או , בין מהותית ובין שאינה מהותית, ככל שהיתה, כל תרמית  .ב

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

.כל דין
  

  
  

  

20/8/12          
    תאריך

  
  ד"עו, ר משה וינברג"ד  

  ר הדירקטוריון"יו
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  )Certification(הצהרה 

  :מצהיר כי, אהוד נחתומי, אני

") הקרן: "להלן(מ  "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעסקרתי את הדוח הרבעוני  של .1
").הדוח: "להלן (30.6.2012ליום 

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

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

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

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

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

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

ועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי המי, כספי
) IFRS(ולכך 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

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

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

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

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

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

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

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

.על פי כל דין, אדם אחר
  

  
  

  

20/8/12          
    תאריך

  
  אהוד נחתומי  

   ל"מנכ
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  מ"ל עורכי דין בישראל בע שגמלאותקרן דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לעמיתים של 
  
  

  מבוא
  

הכולל את , ) קרן הפנסיה-להלן (מ " של עורכי דין בישראל בעגמלאותסקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן 
ואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה  2012 ביוני 30המאזן התמציתי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה .  באותו תאריךומחודשים שהסתיישלושה שישה ו של הלתקופ
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 14של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות 

ביטוח וחסכון במשרד האוצר לגבי קרנות ,  הממונה על שוק ההוןהנחיותבהתאם ל, "דיווח כספי לתקופות ביניים"
ד "לתקנות מס הכנסה התשכובהתאם , )הנחיות הממונה-להלן(ת להן לא מונה מנהל מיוחדפנסיה ותיקו

  .בהתבסס על סקירתנולתקופות ביניים אלה אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . )התקנות-להלן(1964
  
  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

  
  

  מסקנה
  

מכל , ל אינו ערוך" לסבור שהמידע הכספי הנלא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו, בהתבסס על סקירתנו
להנחיות בהתאם ,  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות14בהתאם לתקן חשבונאות , הבחינות המהותיות

  .הממונה ובהתאם לתקנות
  
  
  
  
  

  קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
רואי חשבון2012,  באוגוסט20
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מאזנים

  

 ביוני30ליום 
  וםלי

 בדצמבר31
201220112011

מבוקרבלתי מבוקר
ח"אלפי ש

        רכוש שוטף

  11,7948,90517,285  מזומנים ושווי מזומנים
  751130569  חייבים ויתרות חובה

  6,8226,2164,459  סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית
    
  19,36715,25122,313  

    השקעות
  126,296141,078133,936  ניירות ערך שאינם סחירים

  278,322245,182255,077  ניירות ערך סחירים
  2,1812,3162,122  פקדונות 

    
  406,799388,576391,125  
    

  11199126  רכוש קבוע
  

  426,277403,926413,564  סך כל הנכסים
    

    התחייבויות אחרות
  807974984  התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות פנסיוניות

    
    התחייבויות צבורות

  104,06089,040105,990  לפנסיונרים
  389,590394,460425,580  למבוטחים פעילים

  3,6003,5002,900  לאחרים
    

  497,250487,000534,470  סך התחייבויות צבורות
  259,730262,960283,720  התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

    
  756,980749,960818,190  סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות

    
    :בניכוי

)187,970()198,690()180,220(  ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
" ערד"ח מיועדות מסוג "ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג

  )22,840()20,100()23,820(  צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן שהקרן
    
  552,940531,170607,380  

  חישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת הפרש בין ה
  )3,939()4,328()4,632(  לאומדן השווי ההוגן" ערד"ו" מירון"ח מיועדת מסוג "שערוך אג  
    

    :סיוע ממשלתי ישיר
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע 

  )101,791()127,950()123,358(  הממשלתי הישיר לקרן
    

  )89,070(5204,060  אקטוארי) גרעון( עודף
  

  425,470402,952412,580  סך כל התחייבויות פנסיוניות
    

  426,277403,926413,564  סך כל ההתחייבויות
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים
  

            2012,  באוגוסט20
אהוד נחתומיר משה ויינברג"ד    תאריך אישור הדוחות הכספיים

ל"מנכר הדירקטוריון"יו    
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  דוחות הכנסות והוצאות
  

    
   החודשים שהסתיימו6-ל

 ביוני30ביום 
   החודשים שהסתיימו3-ל

 ביוני30 ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

    20122011  20122011  2011
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
                      

              תהכנסו
              

  468    57    20  106  201   ממזומנים ושווי מזומנים
                  

                  :מהשקעות
                  

  5,224    1,482    1,479     1,331  2,479     סחיריםבלתיניירות ערך 
  1,350    )50(    1,483  574  6,113    ניירות ערך סחירים

  )101(    16    19  38  70    פקדונות 
                  
    8,662  1,943  2,981    1,448    6,473  
                  

  3,387    806    804  1,617  1,616    מדמי ניהול
                  

  4,451    1,141    1,207  2,191  2,363    סיוע ממשלתי ישיר
                  

  14,779    3,452    5,012  5,857  12,842    סך כל ההכנסות
                  

                  הוצאות
                  

  916    211    253  422  502    שכר ונלוות
  2,601    672    508  1,332  1,119    תפעוליות אחרותהוצאות 

                  
  3,517    883    761  1,754  1,621    סך כל ההוצאות

                  
  11,262    2,569    4,251  4,103  11,221    על הוצאותודף הכנסות ע
  
  
  
  

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

  לשנה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים  
  ביום יימהשנסת  ביוני30שהסתיימו ביום     ביוני30שהסתיימו ביום   

   בדצמבר31
  2  1 0 2  1  1 0 2  2  1 0 2  1  1 0 2  1  1 0 2  
    

  קרן פנסיה
יעודה 
  *)לסיכונים

  
  סך הכל

  
  סך הכל

  
  קרן פנסיה

יעודה 
  *)לסיכונים

  
  סך הכל

  
  סך הכל

  
  סך הכל

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

  ח"     אלפי ש                                                                                                                 

  
                  

396,364   398,739  420,678   14,356   406,322   396,364   412,580   14,356   398,224  יתרת הקרן לתחילת התקופה
                          

                          תוספות לקרן

17,831  4,163   4,089   -   4,089   8,386   8,151   -   8,151   נטו, דמי גמולים מעמיתים

   –עודף הכנסות על הוצאות 
11,262  2,569   4,251  -   4,251  4,103   11,221  -   11,221  מועבר מדוחות הכנסות והוצאות

                          

29,093  6,732   8,340  -   8,340  12,489   19,372  -   19,372  סך הכך תוספות לקרן
                          

                          תשלומים לגימלאים ואחרים

7,599  1,811   2,188   -   2,188   3,595   4,307   -   4,307   תשלומי פנסיה

5,278  708   1,360   -   1,360   2,306   2,175   -   2,175   החזרים לחברים שפרשו או נפטרו

                          

סך הכל תשלומים לגמלאים 
12,877  2,519   3,548   -   3,548   5,901   6,482   -   6,482   יםואחר

                            

16,216  4,213   4,792  -   4,792  6,588   12,890  -   12,890  נטו, סך הכל תוספות לקרן
                            

  412,580  402,952  425,470   14,356   411,114  402,952   425,470   14,356   411,114  יתרת הקרן לסוף התקופה

   . להלן7ראה באור *) 
  . בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים

  
  כללי  -: 1אור ב

 שישהשלושה ולתקופות של  ו2012,  ביוני30 דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר ).  דוחות כספיים ביניים-להלן (ריך  באותו תאחודשים שהסתיימו

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2011,  בדצמבר31 לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום
  ). הדוחות הכספיים השנתיים-להלן (ולבאורים אשר נלוו אליהם 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ת הכספיים ביניים מתכונת העריכה של הדוחו
  

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

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

  . לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
  
  

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

  

  מדד המחירים  שער החליפין  

  
היציג של 

  לצרכן  הדולר

  *)נקודות   ח"בש  

      ליום

  117.087  3.923  2012,  ביוני30

  115.971  3.415  2011,  ביוני30

  115.971  3.821  2011,  בדצמבר31

  %  שיעור השינוי בתקופה המסתיימת ביום

  0.96  2.67  2012, יוני ב30

  2.17        )1.92(  2011,  ביוני30

   2.66   7.66  2011,  בדצמבר31
  

  100 = 2006המדד לפי בסיס ממוצע   )*  

  
  פנסיוניותת יוהתחייבו  -: 4באור 

  
החישוב בוצע  ישעיהו אורזיצרמר , ידי אקטואר הקרן-חישוב ההתחייבויות הפנסיוניות נערך על  

  .2011,  בדצמבר31באופן עקבי לחישוב ליום 
  

  .נתוני ההתחייבויות הפנסיוניות תואמים את החישוב האקטוארי  
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  אקטוארי ) גרעון(עודף    - :5באור 

  
  :אקטוארי )גרעון (התנועה בעודףלהלן   .א

    
   החודשים שהסתיימו6-ל

 ביוני30ביום 
   החודשים שהסתיימו3-ל

 ביוני30 ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

    20122011  20122011  2011
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
                      

  5,390    12,610    5,640  5,390  )89,070(    התקופה אקטוארי לתחילת עודף
  -    -    -  -  90,270    )להלן' ראה ב(הפחתת זכויות 

בהנחות  השפעת השינויים שחלו
 ההתחייבויות לתאריך ששימשו לחישוב

 המאזן לעומת ההנחות ששימשו
  )73,600(    )2,650(    190  3,650  580    ) להלן'גראה (לחישוב אשתקד 
  )20,860(    )5,900(    )5,310(  )4,980(  )1,260(    ) להלן'דראה ( נטו, השפעות שוטפות

                  
  )89,070(    4,060    520  4,060  520    תקופה אקטוארי לסוף) גרעון(עודף 

  
לקרן גרעון אקטוארי בסך נוצר  2011,  בדצמבר31 ליום - יישום מנגנון האיזון האקטוארי.  1  .ב

הכולל מנגנון לאיזון הקרן על ידי הפחתת ,  בהתאם לתקנון הקרן,לפיכך. ח'' מליוני ש89
,  מסך ההתחייבויות הפנסיוניות5%במידה וגירעון הקרן עולה על , זכויות במלוא הגירעון

פנסיונרים וזאת בהתאם למתווה  לעמיתים ול8.2% הפחתת זכויות בשיעור של תבוצע
פנסיה לפנסיונרים קיימים של ה, על פי המתווה המאושר. י משרד האוצר"שאושר מראש ע

 2012 החל מפנסיית ינואר ,5%פעימה ראשונה בשיעור של :  פעימות2 -בתופחת הקרן 
החל , 3.4%אשר לפי חישוב אקטוארי תעמוד על , ופעימה שנייה בשיעור של יתרת הגרעון

 פעימות זהה מההיבט האקטוארי להפחתת 2 -ההפחתה כאמור ב. 2013מפנסיית ינואר 
בקשר עם אי הפעלת מנגון  .2012 בפעימה אחת החל מפנסיית ינואר 8.2% -ויות בהזכ

  . להלן 2ראה סעיף , לפי שעה , האיזון האקטוארי על פי הנחיית האוצר 
  

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

  . גירעונות ותנודתיות בתשואות
  

כי כרית , י שר האוצר"המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע, 2011,  באוגוסט17ביום   
 לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום ,הביטחון תשמש

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

, ח'' מיליארד ש11.320כי סכום המרבי שיוקצה לכרית הביטחון יעמוד על סך של , נקבע
 ריבית ובתוספת, 2009לעומת המדד לחודש ינואר , כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן

  .  לשנה מהמועד האמור3.48%בשיעור של 
  

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

ים בעקום המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת השינוי
 אישרה ועדת השרים 2012,  בפברואר16ביום . הריבית על זכויות העמיתים בקרנות

טיוטת "או " הטיוטה: "להלן(לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח 
  "). החוק
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים

  
  )המשך(אקטוארי ) גרעון(עודף    - :5באור 

  
  )המשך(  .ב  

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

בהסדר ומבקשות לחייב את האוצר להעניק את כרית הביטחון שניתנה לקרנות הוותיקות 
  .שבהסדר גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר

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

דיון בהשתתפות נציגי החברה והעותרות ,  התקיים לבקשת משרד האוצר2012,  במאי15 ביום
במהלכו הציג האוצר הצעה לא מחייבת , קות שאינן בהסדראליו הוזמנו נציגי הקרנות הוותי

למתן כרית בטחון במסגרת תיקון טיוטת החוק גם לקרנות אלה תוך שהוא מתנה את ההצעה 
 וכן בדחיית 1.75%באישור קרן הפנסיה להפחתת זכויות הפנסיונרים בשיעור של , בין היתר

כאשר בגין ,  לנשים64 - לגברים ו67 -גיל הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי הפרישה על פי חוק 
  .  תקופת הדחייה לא תגדל פנסיית הזקנה

ביטוח וחסכון בה , אגף שוק ההון,  ממשרד האוצרמסמך עקרונות התקבל 2012, יולי ב2ביום 
 טיוטת -להלן  (1981א "התשמ) ביטוח(מתווה  לתיקון טיוטת חוק הפיקוח על שירותים הצוין  

בכפוף , וצע מתן כרית בטחון לקרן פנסיה ותיקה שאינה בהסדרבמסגרתו י, )הצעת החוק
לנקיטת צעדים מסוימים להקטנת ההתחייבויות האקטואריות של הקרן אשר יגובשו ויפורטו 

ועל מנת לאפשר להנהלת הקרן לבחון החלת , בנסיבות אלו. במסגרת טיוטת הצעת החוק
 1 איזון אקטוארי וזאת עד ליום  בהפעלת מנגנוןחוייבההקרן לא , מתווה כאמור על הקרן

  .2012, ביולי

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

עם .  מציגים את מצב הקרן לאחר הפחתת הזכויות2012, יוני ב30הדוחות הכספיים ליום .  3
 טרם בוצעה בפועל בהתאם  ובתשלומי הפנסיהיות בחשבונות העמיתיםהפחתת הזכו, זאת

  .להנחיית האוצר כאמור

  
לתאריך המאזן פירוט השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות הפנסיוניות   . ג

  :תקופה קודמת ההנחות ששימשו לחישוב לעומת
  

   החודשים שהסתיימו6-ל
ביוני 30 ביום 

 החודשים 3-ל
  ימושהסתי

ביוני 30 ביום 

לשנה 
 השהסתיימ

  ביום
 בדצמבר31

  2012  2011201220112011
  מבוקר    בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  
   שינוי בשיעור הריבית

  
580  

    
3,650

  
190  

    
)2,650(

    
)33,670(

שינוי בהנחות 
  הוצאות תפעול 

  
-  

    
-  

  
-  

    
-  

    
)39,930(

  580    3,650190    )2,650(  )73,600(
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  )המשך(אקטוארי ) גרעון(עודף    - :5באור 

  
  :פירוט השפעות שוטפות.       ד

 החודשים 6-ל  
  שהסתיימו

ביוני 30 ביום 

 החודשים 3-ל
  שהסתיימו

 ביוני30 ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

  2012201120122011  2011
  מבוקר    בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

) נמוכה(תשואה בפועל גבוהה 
מהתשואה החזויה

  
780  

    
)2,980(  

  
)3,150(  

    
)3,660(

    
)1,150(

  הנחיות האוצר לחישוב
בסוד ישירס

  
-  

    
 -  

  
 -  

    
-

    
)11,510(

ההפרש בין הוצאות תפעול 
פועל מול תחזיתב

  
-  

    
 -  

  
 -  

  
  

  
-

    
)1,800(

מעבר עמיתים מסטאטוס 
מוקפא לסטאטוס פעיל

  
-  

    
 -  

  
 -  

  
  

  
-

    
)1,000(

)5,400(  )2,240(    )2,160(  )2,000(    )2,040( אחרות

)20,860(  )5,900(    )5,310(  )4,980(    )1,260(סך הכל השפעות שוטפות
  

  
, טת נייר עמדה לגבי עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות פנסיה וביטוחי חייםבקשר עם טיו.    ה

  . ארוע לאחר תאריך המאזן  , 9ראה באור 
  תשואת הקרן   - :6אור ב
  

    
   החודשים שהסתיימו6-ל

 ביוני30ביום 
   החודשים שהסתיימו3-ל

 ביוני30 ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

    20122011  201220112011
  מבוקר  בלתי מבוקר    
  %אחוזים     
                    

2.94  0.71    0.85  1.12  2.50    ברוטו, נומינלית
2.02  0.46    0.64  0.65  2.08    נטו, נומינלית

  
  יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים  -: 7באור 

  

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

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

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

  ). הממונה-להלן (ביטוח וחסכון במשרד האוצר , על שוק ההון
ובהתאם לכך לא הופקדו כספים ,  קיבלה הקרן את אישור הממונה כאמור2010,  ביולי8ביום   

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

באותה שנה ובהתאם לכך  לצורך הוצאות הניהול בקרןבלבד  2011 השוטפים בגין שנת היעודה 
  .לא הופקדו כספים ביעודה במהלך שנה קודמת 

 היעודה בנכסיעל פיו ניתן להשתמש ה  הממונהתקבל בקרן אישור 2012,  בפבואר16ביום    
באותה שנה ובהתאם לכך לא  לצורך הוצאות הניהול בקרןבלבד  2012השוטפים בגין שנת 

  .הופקדו כספים ביעודה במהלך תקופת הדוח
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, בדצמבר   21מיום " וסדייםטיוב נתוני זכויות העמיתים בגופי המ "- 10-9-2011חוזר גופים מוסדיים   -: 8באור 

  )החוזר : להלן  (2011
  

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

  : הבאות לגבי נתוני ממשק האחזקותהחוזר גוף מוסדי נדרש לבצע את הפעולות
  

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

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

  
גוף מוסדי יטייב את נתוני ממשק האחזקות החל ממועד הצטרפות העמית לקופה ולכל הפחות 

, ותקופות שאינן קופות ביטוח או קרנות פנסיה יטייבו את נתוני ההפקד, אולם.  ואילך1997משנת 
  .2005,  בינואר1החל מיום , לכל הפחות, העברות ומשיכות אשר בוצעו

ל אשר תגבש את תכנית העבודה ותדווח באופן שוטף "גוף מוסדי יקים ועדת היגוי הכפופה למנכ
הדירקטוריון יאשר את תכנית העבודה של הפרויקט וידון . לדירקטוריון על התקדמות פרויקט הטיוב

  . שנהבנושא לפחות אחת לחצי
ובכלל זה קובע כי הפרויקט כולו , החוזר קובע לוח זמנים לביצוע הפעולות במסגרת פרויקט הטיוב

  .2016, ביוני 30יסתיים עד ליום 
  

, קרןלדעת הנהלת ה .נערכת לקיום הוראות החוזר ולביצוע הליך מקיף של טיוב נתונים הנהלת הקרן
  .קרןב על התוצאות הכספיות של הלא ניתן להעריך בשלב זה את השלכות פרויקט הטיו

  
בחרה בספק שירות לצורך עריכת טיוב הנתונים ו הקימה ועדת היגוי קרןה, תאריך הדוחלאחר 

 2012קר הפערים עד לסוף חודש דצמבר נערכת להכנת ס קרןה. כנדרש ובהתאם להוראות החוזר
  .ןקרלבניית תכנית עבודה אשר תוגש לאישור דירקטוריון ה תפעלולאחר מכן 

  
  
  

  אירוע לאחר תאריך המאזן  -: 9באור 
  

  פרסם משרד האוצר טיוטת נייר עמדה לגבי עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי 2012,  ביולי 11ביום 
עם פרסום נייר עמדה סופי יפורסמו טיוטות חוזרים המיועדים . בקרנות הפנסיה וביטוחי חיים

". ן האקטוארי ומקדמי התקנון של קרן הפנסיהדרך חישוב המאז" שעניינו 2007-3-6להחליף את חוזר 
אם כי טרם השלימה את מדידת , הנהלת הקרן בוחנת את ההוראות שבטיוטת נייר העמדה

  .ההשפעות המדויקות הנגזרות מיישומו

ההתחייבות האקטוארית לתקופת הדוח מחושבת בהתאם לחוזר הפנסיה שבתוקף הואיל ועדיין 
  .מדובר בטיוטת ניר העמדה

  

  

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

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



  Yeshayahu Orzitzer     ישעיהו אורזיצר
.Actuarial Consulting L.T.D    מ"ייעוץ אקטוארי בע

Jabotinski St, Ramat Gan ,7    רמת גן, )מגדלי אביב (7בוטינסקי 'ז
  Tel: 03-6114139, Fax 03-7525232  03-7525232: פקס, 03-6114139: טל

____________________________________________________________________  

  1                

  

לפני הפעלת 

מנגנון איזון

לאחר הפעלת 

מנגנון איזון
31/12/2011 31/12/2011 30/06/2012

נכסים

389.87             389.87           401.37    

106.25             126.84           130.18    

3. סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח מיועדות:

22.19               22.54              21.91      

-                   -                  -          

22.84               25.34              23.82      

4. ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי גמולים    115.48           121.00             121.00

5. ערך נוכחי של הכנסות מדמי ניהול      64.74              66.97               66.97

6. ערך נוכחי של הוצאות תיפעול

7. גרעון אקטוארי:

175.39    

-130.18   

-45.73     

89.07               -1.20               -0.52       

סה"כ נכסים    756.98           751.37             818.19

ג. סבסוד באמצעות אג"ח מסוג "ערד" אשר הקופה        

     צפויה להשקיע בהן בעתיד

א. גרעון לפני סבסוד ממשלתי

ב. ניכוי סבסוד ממשלתי ישיר

ג. ניכוי סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח     

   מיועדות

ד. גירעון (עודף) לאחר סיבסוד ממשלתי

ב. התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג "ערד" לשווי הוגן, 

שהונפקו לקרן עד למועד המאזן

מאזן אקטוארי ליום 30/06/2012 במיליוני ₪

1. נכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של הקופה,  

    לרבות אג"ח מיועדות המשוערכות לפי עלות           
    מתואמת בניכוי סיבסוד מדינה ישיר

2. סיבסוד ממשלתי ישיר

א. התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג "מירון" לאומדן 

שווי הוגן
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  2                

לפני 

הפעלת 

מנגנון איזון

לאחר 

הפעלת 

מנגנון איזון

ליום ליום ליום

31/12/2011 31/12/2011 30/06/2012

התחיבויות 2

לפנסיונרים 2.1

זקנה          103.71        96.96   105.62 2.1.1
החזר בפטירה               0.35          0.37        0.37 2.1.2

סה"כ פנסיונרים          104.06        97.33   105.99 2.1.3

לעמיתים פעילים זכויות שכבר נצברו 2.2

לקצבת זקנה          384.33      385.27   419.69 2.2.1
זכויות אחרות (החזר בפטירה ובעזיבה ואחרים)               5.27          5.40        5.89 2.2.2

סה"כ          389.59      390.68   425.58

לעמיתים פעילים זכויות עד לפרישה 2.3

לקצבת זקנה          256.22      256.85   279.79 2.3.1
זכויות אחרות (החזר בפטירה ובעזיבה)               3.51          3.60        3.93 2.3.2

סה"כ          259.73      260.45   283.72 2.3.3

2.90        2.90          3.60               2.3.5

סה"כ התחייבויות          756.98      751.37   818.19 2.4

מאזן אקטוארי ל - 30/06/2012 במיליוני ש"ח

אחרים (צבירת מוקפאים בתוך 3  
שנים מההקפאה)
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