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  תיאור תמציתי של קרן הפנסיה .1

  מבנה ארגוני ותפעולי .1.1

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

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

  . 1961- א"תשכה, חוק לשכת עורכי הדיןל) 5(3סעיף  היההבסיס החוקי להקמת הקרן 

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

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

גרמה לסגירת הקרן להצטרפות  29/3/95מיום , 5156' החלטת הממשלה מס
  . כקרן סגורה, כאמור לעיל, הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה  . עמיתים חדשים

 'ב בוטל פרק שביעי, 1999-ס"התש ,)26' תיקון מס(בחוק לשכת עורכי הדין 
בחובת החברות של חברי , בין היתר, אשר דן, בחוק) 'יד 89עד ' ט89סעיפים (

  .הלשכה בקרן

י רואה חשבון "שרותי הנהלת חשבונות ורישומים חשבונאיים ע הקרן מקבלת
שירותי תפעול ישירות מבנק הפועלים , חיצוני על פי נתונים שמוזרמים מהקרן

הקרן אצלם וכן שרותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן ובנק לאומי בחשבונות 
  .כאמור ממנהלי השקעות חיצוניים

  תחומי פעילות .1.2

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

  .סגורה חברים חדשים והקרן הפכה לקרן

  מנהל מורשה .1.3

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

 המנהל מורשאת מר יואב בן אור כ") חוק הפיקוח: "להלן( 1981- א"התשמ, )ביטוח(
  . הפנסיהלקרן 

ניהול עסקי הקרן בידי המנהל המורשה , לחוק הפיקוח 70בסעיף בהתאם לאמור 
ובהתאם להוראת סעיף , בנוסף, יהיה לפי הוראות שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל מוקנות  המנהל המורשל, לחוק הפיקוח 70
 .שלו לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים, לדירקטוריון שלו, עסקים במבטח

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

לחברי , ר הדירקטוריון"הודיע המנהל המורשה ליו, בהתאם להוראות כאמור
  . ל הקרן על סיום כהונתם כבעלי תפקיד בקרן הפנסיה"הדירקטוריון ולמנכ
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  ועדת השקעות .1.4

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

כללים לאישור ולניהול (לתקנות מס הכנסה ) 1ב(3ה41בהתאם להוראת תקנה 
באישור , 2013ביולי  8ה ביום מינה המנהל המורש, 1964-ד"התשכ, )קופות גמל

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

המנהל המורשה ושני חברי הוועדה שמונו על ידו הם חברי ועדת ההשקעות של 
   .קרן הפנסיה החל מהמועד האמור

: הקרן מנהלת את תיק הנכסים שלה באמצעות שני מנהלי השקעות חיצוניים
ועדת ההשקעות מקבלת דיווחים בנוגע לפעילות . אי ואקסלנס השקעות.בי.אי

שינוי במדיניות ההשקעה נדון בועדת . בתיק המנוהל על ידי מנהלי התיקים
  . לבצוע מאושר על ידה ומדווח לנציגי מנהלי התיקים החיצוניים, ההשקעות

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

   .ל"ותעודות סל בחו

  

  אחרוןהכספי הדוח הרועים מיוחדים מאז יא .1.5

  מינוי מנהל מורשה    

לחוק  70סעיף הוראת בהתאם ל .מונה לקרן מנהל מורשה 2013ביולי  3ביום 
למנהל המורשה כל הסמכויות והתפקידים שיש לדירקטוריון הקרן , הפיקוח

  . לעיל 1.3להרחבה ראה סעיף . ולוועדותיו וכל למנהל העסקים של הקרן

  מ נגד משרד האוצר"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע 13-616ץ "בג          

, ההון שוק אגףצ כנגד דרישת "לבג עתירהן הגישה הקר 2013 בינואר 24 ביום
) ו(86 בסעיף כאמורולפיה ניהול הקרן יהיה בידי חברה מנהלת , וחיסכון ביטוח
ביולי  7ביום . 2005-ה"התשס, )גמלקופות ( פיננסים שירותים על הפיקוח לחוק
, ניתנה הודעה משותפת על ידי המדינה וקרן הפנסיה לבית המשפט העליון 2013

הובא , במסגרת ההודעה כאמור .קש בית המשפט למחוק את העתירהשבה התב
. מונה מנהל מורשה לקרן הפנסיה 3.7.2013כי ביום , לידיעת בית המשפט העליון

כי בכוונת הממונה להנחות את המנהל המורשה , כן הובא לידיעת בית המשפט
ום תוך מקס, אשר לו יתרון לגודל, לפעול למכירת קרן הפנסיה לגוף מוסדי

כאשר כל תמורה שתתקבל תועבר במלואה לקופת הקרן , התועלת לעמיתי הקרן
וכן כי בכוונת הממונה להנחות את המנהל המורשה להימנע , ולטובת העמיתים

, בנוסף. ככל הניתן מהעלאת גובה דמי הניהול הנגבים כיום מעמיתי הקרן
פעולת  צוין כי קרן הפנסיה מברכת על, במסגרת ההודעה המוסכמת כאמור

ומשכך ביקשה , מתוך הכרה כי מדובר במהלך נכון לטובת העמיתים, הממונה
ולפיו , ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון 8.7.2013ביום . למחוק את העתירה

  . כמבוקש וכמוסכם בין הצדדים, העתירה נמחקת

  החלפת מערכת מחשוב             

מערכת המחשוב החדשה תומכת . החליפה הקרן מערכת מחשוב 1.4.2013ביום 
  . בצורה טובה יותר בפעילותה השוטפת של הקרן
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  תיקון תקנון הקרן .2
  

בתקנון שונתה שיטת חישוב הזכויות . נכנס לתוקפו תקנון חדש לקרן 1.4.2013ביום   . 2.1
בהתאמות , של עמיתי הקרן והיא התבססה על היתרות הצבורות של העמיתים

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

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

מכל תשלום שתשלם , 1.75%ועד לשיעור מירבי של  0.25%החל משיעור של , הדרגתי
  . הקרן

  
בתיאום עם גורמי , נה מקיףנערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו  2.2

לעניין מידת התאמתן של ההוראות , ביטוח וחיסכון, המקצוע באגף שוק ההון
ת לקרנו" כרית ביטחון"הקבועות בתקנון הקרן לתנאים ולמנגנונים להענקת 

הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת החוק הממשלתית שהונחה על שולחן הכנסת 
כרית ביטחון ) (27' תיקון מס) (ביטוח(הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (

"). הצעת החוק הממשלתית: "להלן; 2012-ג"התשע, )לקרנות הפנסיה ותיקות
להבטיח , נכון לעת הזו, כי קיים קושי ממשי, בין היתר, מהבחינה האמורה עלה

כדי למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית " כרית הביטחון"הענקת סכומים מ
בכפוף למנגנונים ולתנאים הקבועים לעניין זה , על זכויות העמיתים בקרן הפנסיה

וזאת במקביל להוראות ולמנגנונים הקבועים בתקנון קרן , בהצעת החוק הממשלתית
  . 2013פריל הפנסיה שתוקן בחודש א

  
ובין היתר לצורך הבטחת ההגנה מפני שינויים בעקום הריבית כאמור בהצעת , לפיכך

ובכפוף ( עיקריו מנויים להלןאשר , נערך תיקון נוסף בתקנון הקרן, החוק הממשלתית
 :)להוראות הקבועות בתקנון עצמו

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

 ; המחויבים לפי העניין
של תקנון הקרן לקבלת קצבת  2013ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל  .ב

 ; אלמנת עמית/שאירים לאלמן
כאמור " כרית ביטחון"התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת  .ג

וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל הפרישה לגברים , תבהצעת החוק הממשלתי
ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי מהתשלומים שתשלם ). 67לגיל  66מגיל (

 ; נותרה בעינה, הקרן כאמור בהצעת החוק הממשלתית
בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה בתקנון , הוספת זכות לגמול זקנה חלקי .ד

תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל מחודש נובמבר  לעמיתים שהפסיקו, הקרן
2004 ;  

) א1(50קביעת הוראה לעניין שימוש בכספים שנצברו בייעודה לפי הוראת סעיף  .ה
וזאת לצורך כיסוי כל גירעון אקטוארי בקרן , לתקנון הקרן 2013רת ינואר ובמהד

  ; הפנסיה

חלף , קנוןבהתאם למנגנון הקבוע בת, קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים .ו
  ;ימים מחודש הזכאות לגמול זקנה 180וזאת בתוך , תשלום גמול זקנה

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

 בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים, הממונהניתן אישור  2013באוגוסט  29ביום 
  . ן המעודכן של קרן הפנסיהלתקנו 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסים 

  
  .נערכו על פי התקנון המעודכן, 2013ביוני  30הדוחות הכספיים והאקטוארים ליום 
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  התוכנית לאיזון האקטוארי .3
  

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

מציגים את מצב הקרן לאחר  2012, ביוני 30 -ו 2012, בדצמבר 31מספרי ההשוואה לימים 
הפחתת הזכויות כאמור בחשבונות , עם זאת. 8.2%איזון הקרן והפחתת הזכויות בשיעור של 

  . העמיתים ובתשלומי הפנסיה לא בוצעה בפועל בתקופות כאמור

עמד על  2012, בדצמבר 31גרעונה של הקרן ליום , והפחתת הזכויות לא בוצעה בפועלמאחר 
  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 13.1%

בהתאם למנגנונים הקבועים לעניין , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, לפי הערכת אקטואר הקרן
. מקטינה את הגרעון המחושב של הקרן) להלן' ג5ראה ביאור (החוק הממשלתית  זה בהצעת

החליט המנהל המורשה של הקרן להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע , לפיכך
לתקנון ולבקש את אישור הממונה על שוק ההון להפחית זכויות בשיעור של ) ג(8בסעיף 

כי , הממונה אישוראת כן הוחלט לבקש . רכאמו" כרית הביטחון"וזאת בהתחשב ב ,6.5%
היא תבוצע לגבי התשלומים שתשלם כי ו, הן לעמיתים והן לגמלאים, ההפחתה תהיה אחידה

   .2013הקרן לפי תקנונה החל מחודש אוקטובר 

, הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה לאישור הפחתת הזכויות כאמור 29.8.2013ביום 
  . במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה ובהתאם להוראות תקנונה

  
מסך  10.7%-ח המהווים כ''ליוני שימ 91.75 -עומד גרעון הקרן על כ 2013, ביוני 30ליום 

, תאושר תכנית האיזון כאמורככל שן מעריך כי אקטואר הקר. ההתחייבויות הפנסיוניות
   .מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 3.9%-על כ 2013, ביוני 30ליום  גירעון הקרן יעמוד
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   ביטוח וחיסכון, חוזרי הממונה על שוק ההון .4

    
  
  עדכון –דוח חודשי של קופות הגמל   4.1

 17.2.2013מיום  2013-2-1חוזר גמל 
  

- ב"התשע ,)י ניהולמד) (קופות גמל(בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
חוזר . קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול מהפקדות שוטפות 2013החל מינואר , 2012

זה מעדכן בדבר שינויים שיש להכניס בדוח החודשי כדי להתאים את הדוח החודשי 
  .על ידי הוספת סעיפי דיווח חדשים, חדש של דמי הניהולשל קופות הגמל למבנה ה

החזר דמי ניהול (דוח תקבולים ותשלומים מחיצוניים : כולליםוח החדשים וסעיפי הדי
שיעור דמי ניהול חודשיים (וכן נספח א ) מהפקדות ודמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות

  ).ההפקדות ושיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכו מתוך, שנוכו מתוך ההפקדות
  

 קיצור הדוחות הכספיים  4.2
 18.2.2013מיום  2013-3026. חוזר שה

  
בפרסום זה מביע משרד האוצר את תמיכתו בעמדת רשות ניירות ערך לעניין קיצור 

הפרסום מפרט הוראות צמצום . הדוחות הכספיים במסגרת פרויקט שיפור דוחות
בדין וחשבון התקופתי לשנת  פרטניות לגבי מידע הניתן בפרק תיאור עסקי התאגיד

  .2013המלצות נוספות צפויות להתפרס ליישום בדוח התקופתי לשנת . 2012

 
 מכתב הממונה לעניין כללי התחברות למערכת סליקת פנסיונית מרכזית  4.3

  13.2.2013מיום  2013-5781. חוזר שה
  

ונית החוזר מפרסם את מכתב הממונה לעניין כללי התחברות למערכת סליקת פנסי
י החברה "מהותו של המכתב הפנייה ומתן תוקף מחייב לכללים שפורסמו ע. מרכזית

  .המפעילה את המסלקה הפנסיונית
  

דרישה לקבלת  –יישום הוראות חוזר מבנה אחיד והיערכות להתחברות למסלקה   4.4
 מידע

  24.2.2013מיום  2013-6707. חוזר שה
  

רכות להתחברות למערכת המסלקה הפרסום מפרט שורה של נושאים הקשורים להיע
  .לגביהם נדרש הגוף המוסדי לדווח בדבר אופן ההיערכות, הפנסיונית של האוצר

היערכות . ב. יישום הוראות החוזר. א: בין היתר נדרש הגוף המוסדי לעדכן בדבר
העברת . ג. י החברה המפעילה את המסלקה"ליישום כללי המערכת שפורסמו ע

  .המידע

 
 מידע ממרשם האוכלוסין קבלת פרטי  4.5

  13.3.2013מיום  2013-4380. חוזר שה
  

ביטוח וחיסכון את השינויים שבוצעו על ידי מרשם , מפרט אגף שוק ההון, בעדכון זה
. האוכלוסין באשר לאופן הדיווח החודשי שיתבצע לגופים מוסדיים אודות נפטרים

. ברת קובץ הנפטריםהעדכון כולל את אופן מבנה קובץ הנפטרים וכן את מועדי הע
בהוראות תקנות , בהתאמה, כמו כן מעדכן הפרסום אודות שינויים אשר יבוצעו

  .2012- ב"התע) איתור עמיתים ומוטבים) (קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
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עלייתו לאוויר של הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של   4.6
 עמיתים שנפטרו

  18.3.2013מיום  2013-9303. שה חוזר
  

ממשק ( 2012-9-18פרסום זה כולל הבהרות לעניין הדיווחים הנדרשים על פי חוזר 
וכן לגבי פרטי , )אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

 .הגופים המוסדיים שיפורסמו לציבור במסגרת הממשק
  

 וניתכללי התחברות למערכת סליקה פנסי  4.7
  7.5.2013מיום  2013-20603. חוזר שה

  
הודיע אגף שוק ההון לגופים המוסדיים בנוגע לכללים המעודכנים  7.5.2013ביום 

הודעה זו הינה חלק מסדרת . להתחברות למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית
פרסומים המסדירה את התנהלות הנדרש מהגופים המוסדיים מול המסלקה 

  .הפנסיונית
 

 דרישה נוספת לקבלת מידע –יערכות להתחברות למסלקה ה  4.8
  12.5.2013מיום  2013-17493. שה

  
י גוף מוסדי לטובת עמידה בדרישות "מכתב זה מעמיד שורה של פעולות לביצוע ע

בנוסף מגדיר המכתב דרישה לשני דיווחים . החיבור למערכת הסליקה המרכזית
  .לממונה המאשרים את השלמת הפעולות המפורטות

 
 חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  4.9

  22.5.2013מיום  2013-9-7חוזר גופים מוסדיים 
  

מהותו של התיקון הוא דירוג העבודה הצפויה מול . חוזר זה מתקן חוזר קודם בנושא
כך שחובת בעל רישיון לפנות לגוף מוסדי בבקשת מידע שאינה כוללת זיהוי , המסלקה

  .2013באוקטובר  1תחול רק החל מיום , המנוהל ללקוח דרך המסלקה מוצר פנסיוני

 
 חוזר תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  4.10

  22.5.2013מיום  2013-9-6חוזר גופים מוסדיים   
  

אשר קיבלה ממשרד , החוזר מגדיר ומעגן את מנגנון התשלומים לחברת סוויפטנס
  .כת סליקה פנסיונית מרכזיתהאוצר את ההיתר להפעלת מער

  
בעקבות הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים   4.11

 שנפטרו
 12.6.2013מיום  2013-26913. חוזר שה  

  
חוזר זה מפרט את עמדתו של הממונה בעניין מתן פרטים לעמיתים הפונים לברור 

להם יתרה , תים ונפטריםמידע בעקבות הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמי
רשאי גוף מוסדי למסור מידע בהתבסס על , לפי העמדה. ח"ש 5000- צבורה נמוכה מ

  .מספר פרטי זיהוי המפורטים במסמך
באוגוסט בעניין פרטי הפניות  30עוד מסדיר החוזר הוראת דיווח לממונה עד ליום  

  .לגוף המוסדי בעקבות הממשק האינטרנטי
 

מ ומועד תחילת ההתקשרות עם חברת "ם חברת מרווח הוגן בעהארכת התקשרות ע  4.12
 מ"שערי ריבית בע

  24.6.2013מיום  2013-29283. חוזר שה  
  

הועלו , חוזר זה מעדכן כי במהלך הטמעת מערכת המודל החדש למאגרי ציטוטים
ולכן מועד , קשיים מסוימים אשר מחייבים לדחות את מועד המעבר לאותו מודל

תבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש המעבר לשערוך המ
  .יום לפני מועד המעבר 30, לכל המאוחר, מועד מדויק יפורסם. 2013אוקטובר 
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  תמצית נתונים כספיים ואקטואריים .5
  

 
  :התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח  5.1

  ):ח"שבמיליוני (במאזן האקטוארי גרעון   5.1.1  

  

 30ליום   
  ביוני

 31ליום   
  בדצמבר

  
2013    2012  

  
  ח"מיליוני ש

  )3.54(    )91.75(  גרעון אקטוארי 

  

  

  :אקטואריבגרעון הלהלן התנועה   5.1.2  
  

חודשים  6 - ל  
שהסתיימו 

  ביוני 30ביום 

לשנה   
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

  
2013    2012  

  
  ח"אלפי ש

 )89,070(   )3,540(  אקטוארי לתחילת התקופה גרעון 

  90,270    )99,640(  *וביטולה הואיל ולא בוצעה בפועל הפחתת זכויות 

  74,020    -  1.4.2013 -שינוי תקנון הקרן בתוקף  מ

 בהנחות ששימשו לחישוב השפעת השינויים שחלו
ההתחייבויות לתאריך המאזן לעומת ההנחות 

  )86,070(    8,580  ששימשו לחישוב אשתקד

  7,310    2,850  נטו, השפעות שוטפות

  )3,540(    )91,750(  אקטוארי לסוף תקופהגרעון 

  

  .לעיל 3ראה סעיף  ∗

  

מר ישעיהו , י אקטואר הקרן"חושבה עההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה   .5.2
  .אורזיצר
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   כרית ביטחון לצורך כיסוי גירעון בשל ירידה בעקום הריבית  .5.3
  

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

  . גירעונות ותנודתיות בתשואות
  

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

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

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

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

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

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

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

אגף שוק ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול "הדיון בבג  2012 בחודש אפריל
  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרההון לצורך בחינת מתווה 

  
, שבו צוין, ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההוןמ מסמך עקרונותהתקבל  2012 יוליב 2ביום 

יוטת החוק ולהביאו לדיון מחדש כי בכוונת משרד האוצר לפעול לתיקון ט ,בין היתר
כך שהוא יכלול כרית ביטחון נוספת ונפרדת לקרנות , בוועדת השרים לענייני חקיקה

ובהם העלאה , וזאת לפי העקרונות המפורטים באותו מסמך, הוותיקות שלא בהסדר
  .  מדורגת של גיל הפרישה וניכוי הדרגתי של סכומים שמשלמת הקרן

, פשר להנהלת הקרן לבחון החלת מתווה כאמור על הקרןועל מנת לא, הבנסיבות אל
   .2012ביולי  1וזאת עד ליום  ,בהפעלת מנגנון איזון אקטוארי חויבההקרן לא 

אשר כוללת פרק נפרד , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 5.11.2012ביום 
  . ין זהלרבות המנגנונים והתנאים לעני, לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר
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  )נומינלי ברוטו(תשואת קרן הפנסיה   .6

        
  :ח"בתקופת הדו הקרן שהשיגהלהלן שיעורי התשואה הנומינלית ברוטו 

 

 
   

לתקופה שהסתיימה 
  2013ביוני  30ביום 

לשנה שהסתיימה  
  ביום

 2012בדצמבר  31 
  באחוזים  

   2.63%   7.33%  

  

  השפעת גורמים חיצוניים .7
  

    
  :יות ותביעותהתחייבויות תלו  

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

  .פרט למצוין בדוח הכספי הרבעוני, הכספיים השנתיים
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  בקרות ונהלים

    
  

  :הערכת הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

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

, נן אפקטיביות על מנת לרשוםילתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרנות הפנסיה ה
בהתאם להוראות הדין  לסכם ולדווח על המידע שהקרן נדרשת לגלות בדוחות הרבעוניים, לעבד

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

    :בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הקרן על דיווח  2013ביוני  30במהלך הרבעון המסתיים ביום 
על הבקרה הפנימית של  קרן , י להשפיע באופן מהותיאו סביר שצפו, כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .הפנסיה על דיווח כספי

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



  
  

  )certification(הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים 

  
  

  :מצהיר כי, יואב בן אור, אני
  

לתקופה  ")קרן הפנסיה: "להלן(  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע שלדוח הבינים סקרתי את   
   .")הדוח: "להלן( 2013, ביוני 30שנסתיימה ביום   

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

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

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

את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה וכן את התנועה , הבחינות המהותיות
אציין כי סכום ההתחייבות האקטוארית הוצג . בקרן הפנסיה לימים ולתקופות המדווחים בדוח

 .  ערכה אקטואריתבדוחות על פי ה
 
אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .3

  -וכן; לצורך גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיה
  

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(
מובא , לרבות חברות בנות שלה, קרן הפנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

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

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

ה המכוסה בדוח לתום התקופ, מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 -וכן; בהתבסס על הערכתנו

  

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי שאירע במהלך   )ג(
על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, התקופה המכוסה בדוח שהשפיע באופן מהותי
  -וכן; הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי

  

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

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

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

  

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

 
 .על פי כל דין, חריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מא  )ג(
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  מ"של עורכי דין בישראל בע גמלאותדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לעמיתים של קרן 

  
  

  מבוא
  

הכולל את , )קרן הפנסיה - להלן (מ "של עורכי דין בישראל בע גמלאותסקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן 
ואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה  2013 ביוני 30המאזן התמציתי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה . באותו תאריך ושהסתיימחודשים שלושה שישה ושל  ותלתקופ
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  14בהתאם לתקן חשבונאות  אלוביניים ת ולתקופשל מידע כספי 

ביטוח וחסכון במשרד האוצר לגבי קרנות , הממונה על שוק ההון הנחיותבהתאם ל, "דיווח כספי לתקופות ביניים"
 1964 ד"לתקנות מס הכנסה התשכובהתאם , )הנחיות הממונה -להלן ( ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד פנסיה

  .בהתבסס על סקירתנוזו לתקופת ביניים אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . )התקנות -להלן (
  
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות " -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

לי סקירה אנליטיים ומיישום נה, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים
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 אין אנו מחווים חוות דעת של, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

  
  

  מסקנה
  

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

  .הממונה ובהתאם לתקנות
  

בקשר עם אי הפחתת הגרעון ' ב5אור ימפנים את תשומת הלב לאמור בבאנו , ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ
וכן לטיוטת הצעת  6.5%האקטוארי של הקרן ובקשת המנהל המורשה של הקרן לביצוע הפחתת זכויות בשיעור 

 .החוק בנושא כרית הביטחון
 
  

    
  
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב - תל
 

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

ey.com 
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 מאזנים
    

 

  
  ליום 

 ביוני 30
  ליום 

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

    רכוש שוטף
 10,497 11,794 15,118 מזומנים ושווי מזומנים
 264 751 444 חייבים ויתרות חובה
 4,890 6,822 7,420 סיוע ממשלתי ישיר 

   
22,982 19,367 15,651 

   השקעות
 152,865 126,296 156,283 ניירות ערך שאינם סחירים

 276,842 278,322 277,469 ניירות ערך סחירים
 1,989 2,181 2,022פקדונות 

   
435,774 406,799 431,696 

   
 139 111 124 רכוש קבוע

    
 447,486 426,277 458,880 סך כל הנכסים

   
    התחייבויות אחרות
 996 807 1,020 התחייבויות שוטפות

   
    התחייבויות פנסיוניות

   
    התחייבויות צבורות

 125,770 104,060 132,760 לפנסיונרים
 476,400 389,590 496,690 למבוטחים פעילים

 1,310 3,600 1,310לאחרים
   

 603,480 497,250 630,760 סך התחייבויות צבורות
   

 224,190 259,730 223,890התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
   

 827,670 756,980 854,650ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיותסך כל 
   

   :בניכוי
 )194,130( )180,220( )153,410(ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

 " ערד"ח מיועדות מסוג "ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג
 )26,880( )23,820( )17,580(המאזןשהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך   

    
683,660 552,940 606,660 

  הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת 
 )20,760( )9,092( )10,000(לאומדן השווי ההוגן "ערד"- ו "מירון"ח מיועדת מסוג "שערוך אג  

   
    :סיוע ממשלתי ישיר

נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי ערך 
 )135,870( )118,898( )124,050( הישיר לקרן

   
 )3,540( 520 )91,750( אקטוארי )גרעון(עודף 

   
 446,490 425,470 457,860סך כל התחייבויות פנסיוניות

   
 447,486 426,277 458,880 סך כל ההתחייבויות

    
  .ביניים הווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםאורים המצורפים מיהב
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  דוחות הכנסות והוצאות

  
  

 

  
החודשים שהסתיימו  6-ל

ביוני 30ביום 
החודשים שהסתיימו  3-ל

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
  ביום

בדצמבר 31
  20132012 2013 2012 2012 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

   הכנסות 
   

 521  20  78  163201 ממזומנים ושווי מזומנים
       

        :מהשקעות
       

 7,408  1,479  1,573  2,9022,479 ניירות ערך בלתי סחירים
 17,738  1,483  1,643  6,3326,113 ניירות ערך סחירים

 131  19  12  3370 פקדונות 
       

9,2678,662  3,228  2,981  25,277 
       

 3,363  804  11  8291,616 מדמי ניהול
       

 4,891  1,207  1,281  2,5302,363 סיוע ממשלתי ישיר
       

 34,052  5,012  4,598  12,78912,842 סך כל ההכנסות
       

       הוצאות
       

 1,128  253  257  533502 שכר ונלוות
 2,379  508  626  1,2841,119הוצאות תפעוליות אחרות

 13  -  -  -- הוצאות מיסים
       

 3,520  761  883  1,8171,621 סך כל ההוצאות
       

 30,532  4,251  3,715  10,97211,221 עודף הכנסות על הוצאות
   

  
  
  
  
  .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  החודשים שהסתיימו ביום 6-ל

ביוני 30
  ביום שהסתיימו החודשים 3-ל

 ביוני 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 2013 20122013 2012 2012 

 

  קרן

פנסיה
יעודה 
*)לסיכונים 

  
סך הכל

  
סך הכל

  קרן

פנסיה
יעודה 
*)לסיכונים 

  
סך הכל

  
 סך הכל

  
 סך הכל

 מבוקר מבוקר בלתימבוקר בלתי 
ח"ש אלפי 
    
    

 412,580   420,678 446,490412,580439,34614,356453,702 432,13414,356תקופהיתרת הקרן לתחילת ה
  

 - - -   )14,356(14,356-- )14,356(14,356ביטול היעודה לסיכונים
  

     לקרן תוספות
 17,068   4,089 8,385-8,3858,1514,502-4,502מעמיתים גמולים דמי

      
 מדוחות מועבר – הוצאות על עודף הכנסות

 30,532   4,251 10,972-10,97211,2213,715-3,715והוצאות הכנסות
      
 47,600   8,340 19,357-19,35719,3728,217-8,217לקרן תוספות הכל סך
      

     ואחרים לגימלאים תשלומים
 9,215   2,188 4,848-4,8484,3072,375-2,375נטו, פנסיה תשלומי
 4,475   1,360 3,139-3,1392,1751,684-1,684נפטרו או שפרשו לחברים החזרים

      
 13,690   3,548 7,987-7,9876,4824,059-4,059ואחרים לגמלאים תשלומים הכל סך
      

 33,910   4,792 11,370-11,37012,8904,158-4,158נטו, לקרן תוספת
      

 446,490   425,470 457,860-457,860425,470457,860-457,860התקופה לסוף הקרן יתרת
  .7אור יראה ב  *)
  .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  כללי  - : 1אור יב

  מורשה מנהל מינוי  .א

ובתוקף , באישור שר האוצר, ביטוח וחיסכון, ינה הממונה על שוק ההוןמ 2013 ביולי 3ביום 
 1981- א"התשמ, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 3)(א(68סמכותו לפי סעיף 

  . הפנסיהלקרן  המנהל מורשאב בן אור כמר יואת ") חוק הפיקוח: "להלן(

ניהול עסקי הקרן בידי המנהל המורשה יהיה לפי , לחוק הפיקוח 70בהתאם לאמור בסעיף 
, לחוק הפיקוח 70ובהתאם להוראת סעיף , בנוסף, הוראות שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

לדירקטוריון , כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטחמוקנות  המנהל המורשל
כל עוד ממלא המנהל המורשה את , כמו כן .לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו, שלו

  .ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם ,תפקידו לא ימלאו הדירקטוריון

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

  
שישה של  ותלתקופו 2013, ביוני 30 נערכו במתכונת מתומצתת ליום ואלדוחות כספיים   .ב

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

  ).הדוחות הכספיים השנתיים -להלן (אורים אשר נלוו אליהם יבאותו תאריך ולב
  
  .'ב 5אור יראה ב, התכנית לאיזון הגרעון בקרן עניין ל  .ג
  

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים 

  
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 
  . כת הדוחות הכספיים השנתייםלאלה אשר יושמו בערי

  
 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן

  
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב 
פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות 

שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של . מי המזומנים הצפויים בגינםהיוון אומדן תזרי
אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל 

, ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז. אביב
להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים , צרשפורסם על ידי משרד האו

  . מוסדיים
  

פרסם האוצר מכתב לפיו מועד המעבר לשערוך המתבסס  2013, ביוני 24יצויין כי ביום , בקשר לכך
לכל , כאשר מועד מדויק יפורסם, 2013על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש אוקטובר 

  . לפני מועד המעבריום  30המאוחר 
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ועל שיעורי השינוי  ב"של הדולר של ארה היציג שער החליפיןועל פרטים על מדד המחירים לצרכן   - : 3אור יב

  בהם
  

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

          
  3.618    220.95    2013, ביוני 30
  3.923    218.97    2012, ביוני 30
  3.733   219.39    2012, בדצמבר 31
          

  %    %    שיעורי השינוי בתקופה
          

  )3.08(    0.71    )חודשים 6( 2013יוני 
  2.67    1.25    )חודשים 6( 2012יוני 

  )2.30(   1.44  )חודשים 12( 2012דצמבר 
  
  .100=  2006המדד לפי בסיס ממוצע   )*

 
  פנסיוניותת יוהתחייבו  - : 4אור יב
  

. אורזיצר ישעיהו מר, הקרן של הראשי האקטוארידי - על נערך הפנסיוניות ההתחייבויות חישוב
  .9- ו 5 יםאוריב ראה, 2013, ביוני 30 ליום העמיתים זכויות בחישובלעניין שינויים שבוצעו 

  .האקטוארי החישוב את תואמים הפנסיוניות ההתחייבויות נתוני
  
  אקטוארי ) גרעון(עודף   -  :5אור יב
  

  :אקטוארי) גרעון( להלן התנועה בעודף  .א
  

  

החודשים  6-ל
  ביום שהסתיימו

 ביוני 30

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

 ביוני 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20132012 2013 2012  2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
      

אקטוארי לתחילת  )גרעון(עודף 
 )89,070(   5,640  16,530  )89,070( )3,540(  התקופה

וביטולה הואיל ולא הפחתת זכויות 
  90,270   -  )99,640(  90,270)99,640(  )להלן 'בראה (בוצעה בפועל

            
 מ בתוקףתקנון הקרן  שינוי

 74,020   -  -  - -  ' ב 8 ביאור ראה 1.4.2013
השפעת השינויים שחלו בהנחות 
ששימשו לחישוב ההתחייבויות 
לתאריך המאזן לעומת ההנחות 

  ששימשו לחישוב אשתקד 

 )86,070(   190 )7,030(  8,580580  )להלן' דראה (
 'הראה (נטו, השפעות שוטפות

 7,310   )5,310(  )1,610(  )1,260(2,850  )להלן
          

 )3,540(   520  )91,750(  520)91,750( אקטוארי לסוף תקופה) גרעון(עודף 
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  )המשך(אקטוארי) גרעון(עודף   -  :5 ביאור

  
  איזון אקטואריהתכנית ל  .ב

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

מציגים את מצב הקרן לאחר  2012, ביוני 30 - ו 2012, רבדצמב 31מספרי ההשוואה לימים 
הפחתת הזכויות כאמור בחשבונות , עם זאת. 8.2%איזון הקרן והפחתת הזכויות בשיעור של 

  . העמיתים ובתשלומי הפנסיה לא בוצעה בפועל בתקופות כאמור
עמד על  2012, בדצמבר 31גרעונה של הקרן ליום , מאחר והפחתת הזכויות לא בוצעה בפועל

  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 13.1%
בהתאם למנגנונים הקבועים לעניין זה , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, לפי הערכת אקטואר הקרן
. מקטינה את הגרעון המחושב של הקרן) להלן' ג5ראה ביאור (, בהצעת החוק הממשלתית

להפעיל את , לתקנון) ג(8לפעול לפי הוראת סעיף , החליט המנהל המורשה של הקרן, לפיכך
, מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו סעיף ולבקש את אישור הממונה על שוק ההון

כן הוחלט לבקש . כאמור" כרית הביטחון"וזאת בהתחשב ב, 6.5%להפחית זכויות בשיעור של 
היא תבוצע כי ו, הן לעמיתים והן לגמלאים, ההפחתה תהיה אחידהכי , הממונהאישור את 
  . 2013י התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה החל מחודש אוקטובר לגב

, הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה לאישור הפחתת הזכויות כאמור 2013, באוגוסט 29ביום 
 . במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה ובהתאם להוראות תקנונה

מסך  10.7%-ח המהווים כ''וני שליימ 91.75עומד גרעון הקרן על כ  2013, ביוני 30ליום 
יעמוד , תאושר תכנית האיזון כאמורככל שאקטואר הקרן מעריך כי . ההתחייבויות הפנסיוניות

  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 3.9%-על כ 2013, ביוני 30גירעון הקרן ליום 

 
  כרית הביטחון  .ג

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

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

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

ק אשר כלל תיקונים מוצעים שונים לחו, פרסם משרד האוצר תזכיר חוק 2012בינואר  3ביום 
וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת סכומים מתקציב המדינה , הפיקוח

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

  . חהתיקונים המוצעים לחוק הפיקו
י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר "ע 2011ץ שהוגשה בתחילת שנת "בעתירה לבג

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

  .ת הוותיקות שאינן בהסדרגם לקרנו כרית ביטחון
אגף שוק ההון ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול "הדיון בבג 2012בחודש אפריל 

  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרלצורך בחינת מתווה 
בין , שבו צוין, ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההוןמ מסמך עקרונותהתקבל  2012 יוליב 2ביום 
כי בכוונת משרד האוצר לפעול לתיקון טיוטת החוק ולהביאו לדיון מחדש בוועדת  ,היתר

כך שהוא יכלול כרית ביטחון נוספת ונפרדת לקרנות הוותיקות שלא , השרים לענייני חקיקה
ובהם העלאה מדורגת של גיל הפרישה , וזאת לפי העקרונות המפורטים באותו מסמך, בהסדר

  .  למת הקרןוניכוי הדרגתי של סכומים שמש
הקרן לא , ועל מנת לאפשר להנהלת הקרן לבחון החלת מתווה כאמור על הקרן, הבנסיבות אל

   .2012ביולי  1וזאת עד ליום  ,בהפעלת מנגנון איזון אקטוארי חויבה
אשר כוללת פרק נפרד , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 2012בנובמבר  5ביום 

  . לרבות המנגנונים והתנאים לעניין זה, אינן בהסדרלעניין כרית הביטחון לקרנות ש
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  )המשך( אקטוארי) גרעון(עודף   -  :5 ביאור

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

  :תקופה קודמתלעומת ההנחות ששימשו לחישוב 
  

  

החודשים  6-ל
  ביום שהסתיימו

 ביוני 30

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

 ביוני 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20132012 2013 2012 2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
       

שינוי במקדמי החישוב בעקבות 
 )16,320(  190  - 580-   30.1.2013חוזר הממונה מיום 

        
  -  - )12,770(  - )12,770(  ))ב(9ביאור ( תיקון תקנון

 )69,750(  -  5,740 -21,350  שינוי בשיעור הריבית
        
  8,580580 )7,030(  190  )86,070( 

  
  

  :פירוט השפעות שוטפות  .ה
  

  

החודשים  6-ל
  ביום שהסתיימו

 ביוני 30

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

 ביוני 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20132012 2013 2012 2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
       

) נמוכה(תשואה בפועל גבוהה 
 9,600  )3,150( 2,630  780  3,500החזויה מהתשואה

 )2,290(  )2,160( )4,240(  )2,040(  )650(אחרות
           

  7,310  )5,310(  )1,610( )1,260(2,850  השפעות שוטפות להכסך 
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  תשואת הקרן  -  :6 ביאור
  

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

ביוני 30ביום  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

   20132012 2013 2012  2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
      

 7.33   0.85   2.632.51.34  ברוטו, נומינלית
 6.43   0.64   2.212.081.15  נטו, נומינלית

 
  

  יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים  - : 7 ביאור
  

מהדורת ל) א3(50כאמור בתקנה , דמי הניהול הנלווים לרכישת יחידות גמול זקנה נוספות  .א
נותבו במלואם ליעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת , תקנון הקרןב 2013ינואר 

היעודה תנוהל בקרן ולא ניתן יהיה , בהתאם להוראת אותה תקנה). היעודה -להלן (החיים 
  .רעונות הקרןיאלא לצורך כיסוי ג, להעביר ממנה כספים

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

אם קיבלה לכך אישור , או למשוך כספים מהיעודה לסיכונים/הניהול ביעודה לסיכונים ו
  . ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון

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

  .2010ביעודה בשנת 
  

 בנכסיעל פיו ניתן להשתמש , שינוי תקנוןהממונה ל ל בקרן אישורהתקב 2011מרס ב 15ביום   
באותה שנה ובהתאם  לצורך הוצאות הניהול בקרןבלבד  2011השוטפים בגין שנת היעודה 

  .שנה קודמתלכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 
  

ה מונה על פיו ניתן להשתמש בנכסי היעודהתקבל בקרן אישור המ 2012 בפברואר 16ביום   
בלבד לצורך הוצאות הניהול בקרן באותה שנה ובהתאם לכך לא  2012השוטפים בגין שנת 

  .הדוח תקופתהופקדו כספים ביעודה במהלך 

   
לא נדרשת עוד הקרן בהפקדת סכומים  2013באפריל  1החל מיום  ,בעקבות שינוי התקנון  

  ). 5(ב9אור יראה ב, לעניין איחוד כספי היעודה עם נכסי הקרן. ביעודה
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  מאזןאירועים מהותיים בתקופת ה  - : 8 ביאור

  

, וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגףצ כנגד דרישת "לבג עתירההגישה הקרן  2013 בינואר 24 ביום .א
 שירותים על הפיקוח לחוק) ו(86 בסעיף כאמורולפיה ניהול הקרן יהיה בידי חברה מנהלת 

ניתנה הודעה משותפת על ידי  2013ביולי  7ביום  .2005-ה"התשס, )גמלקופות ( פיננסים
 .שבה התבקש בית המשפט למחוק את העתירה, המדינה וקרן הפנסיה לבית המשפט העליון

מונה , 2013ביולי  3כי ביום , הובא לידיעת בית המשפט העליון, במסגרת ההודעה כאמור
ת הממונה להנחות את כי בכוונ, כן הובא לידיעת בית המשפט. מנהל מורשה לקרן הפנסיה

תוך מקסום , אשר לו יתרון לגודל, המנהל המורשה לפעול למכירת קרן הפנסיה לגוף מוסדי
כאשר כל תמורה שתתקבל תועבר במלואה לקופת הקרן ולטובת , התועלת לעמיתי הקרן

וכן כי בכוונת הממונה להנחות את המנהל המורשה להימנע ככל הניתן מהעלאת , העמיתים
צוין , במסגרת ההודעה המוסכמת כאמור, בנוסף. הניהול הנגבים כיום מעמיתי הקרןגובה דמי 

מתוך הכרה כי מדובר במהלך נכון לטובת , כי קרן הפנסיה מברכת על פעולת הממונה
  . ומשכך ביקשה למחוק את העתירה, העמיתים

העתירה  ולפיו, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ,2013ביולי  8ביום לאחר תאריך   
  . כמבוקש וכמוסכם בין הצדדים, נמחקת

  הקרן תקנון תיקון  .ב

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

דמה לתקנון האמור הקודמת ובשינויים הנדרשים לצורך הבטחת המעבר בין השיטה שק
  . המעודכנת. לבין השיטה התקנונית הקבועה בו") שיטת מנות הפנסיה("

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

  . מכל תשלום שתשלם הקרן, 1.75%ועד לשיעור מירבי של  0.25%של 

  
  אירועים לאחר תאריך המאזן  - : 9ביאור 

   

המנהל  לחוק הפיקוח 70בהתאם לאמור בסעיף . מונה לקרן מנהל מורשה 2013, ביולי 3ביום   .א
  . של הקרןהכללי מנהל הוכן את , המורשה מחליף את דירקטוריון הקרן וועדותיו

  
בתיאום עם גורמי המקצוע , נה מקיףנערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו  .ב

לעניין מידת התאמתן של ההוראות הקבועות בתקנון הקרן , ביטוח וחיסכון, באגף שוק ההון
לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת " כרית ביטחון"לתנאים ולמנגנונים להענקת 

יננסיים הצעת חוק הפיקוח על שירותים פ(החוק הממשלתית שהונחה על שולחן הכנסת 
הצעת : "להלן; 2012 -ג"התשע, )כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות) (27' תיקון מס) (ביטוח(

, נכון לעת הזו, כי קיים קושי ממשי, בין היתר, מהבחינה האמורה עלה"). החוק הממשלתית
כדי למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית " כרית הביטחון"להבטיח הענקת סכומים מ

בכפוף למנגנונים ולתנאים הקבועים לעניין זה בהצעת , ת העמיתים בקרן הפנסיהעל זכויו
וזאת במקביל להוראות ולמנגנונים הקבועים בתקנון קרן הפנסיה שתוקן , החוק הממשלתית

  . 2013בחודש אפריל 
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  )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן  - : 9ביאור 

  
ובין היתר לצורך הבטחת ההגנה מפני שינויים בעקום הריבית כאמור בהצעת החוק , לפיכך  .ב

ובכפוף להוראות ( עיקריו מנויים להלןאשר , נערך תיקון נוסף בתקנון הקרן, הממשלתית
 :)הקבועות בתקנון עצמו

 דומהב") שיטת המנות("מעבר משיטת סכום צבור לשיטת יחידות גמול זקנה  .1
בשינויים המחויבים , 2013וב שהיתה קבועה בקרן הפנסיה עד אפריל למתכונת החיש  
 ; לפי העניין  

של תקנון הקרן לקבלת קצבת שאירים  2013ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל  .2
 ; אלמנת עמית/לאלמן  

כאמור בהצעת " כרית ביטחון"התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת  .3
לגיל  66מגיל (ניין העלאה הדרגתית בגיל הפרישה לגברים וזאת לע, החוק הממשלתית

ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור בהצעת ). 67
 ; נותרה בעינה, החוק הממשלתית

  בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה בתקנון , הוספת זכות לגמול זקנה חלקי .4
  ; 2004לעמיתים שהפסיקו תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל מחודש נובמבר , הקרן

) א1(50קביעת הוראה לעניין שימוש בכספים שנצברו בייעודה לפי הוראת סעיף  .5
וזאת לצורך כיסוי כל גירעון אקטוארי בקרן , לתקנון הקרן 2013רת ינואר ובמהד

  ; הפנסיה
חלף תשלום , התאם למנגנון הקבוע בתקנוןב, קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים .6

  ;ימים מחודש הזכאות לגמול זקנה 180וזאת בתוך , גמול זקנה
  . בחישוב שנתי והוא ייגבה מנכסי הקרן 0.7%שיעור דמי הניהול המרבי נותר  .7

  
 בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים, הממונהניתן אישור  2013באוגוסט  29ביום 

  . לתקנון המעודכן של קרן הפנסיה 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסים 
  

  .נערכו על פי התקנון המעודכן, 2013ביוני  30הדוחות הכספיים והאקטוארים ליום 
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לאחר הפעלת  
מנגנון  

איזון(8.2%)  ולפי  
הנחות דמי  

ניהול(  12%   
מהגביה ו  -  6%   
מתשלומי הקרן)

לפני הפעלת  
מנגנון איזון ולפי  

הנחות דמי  
ניהול(0.7%  

מהצבירה)
31/12/2012 31/12/2012 30/06/2013

נכסים

421.64              421.64            431.68        

140.76              122.33            124.05        

3.  סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח מיועדות: 

25.42                21.96               19.37           

15.30                15.00               16.81           

26.88                24.65               17.58           

4.  ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי גמולים        153.41            164.56              123.19

5.  ערך נוכחי של הכנסות מדמי ניהול               -                   -                70.94

6.  ערך נוכחי של הוצאות תיפעול

7.  גרעון אקטוארי : 

269.56     

-124.05    

-53.76      

3.54                  115.95            91.75           

סה"כ נכסים        854.65            886.08              827.67

1.  נכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של הקופה,   
    לרבות אג"ח מיועדות המשוערכות לפי עלות            

    מתואמת בניכוי סיבסוד מדינה ישיר

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

2.  סיבסוד ממשלתי ישיר

ד.  גירעון  (עודף)  לאחר סיבסוד ממשלתי 

ב.  התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג  "ערד"  לשווי הוגן ,  
שהונפקו לקרן עד למועד המאזן 

א.  גרעון לפני סבסוד ממשלתי 

ג.  סבסוד באמצעות אג"ח מסוג  "ערד"  אשר הקופה         
     צפויה להשקיע בהן בעתיד

ג.  ניכוי סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח      
   מיועדות

ב.  ניכוי סבסוד ממשלתי ישיר

קרן גמלאות של עורכי דין
מאזן אקטוארי ליום  30/06/2013 במיליוני  ₪
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הפעלת 
מנגנון 

איזון(8.2%)
 ולפי 

הנחות דמי 
ניהול( 
  12%

מהגביה ו - 
  6%

לפני 
הפעלת 

מנגנון איזון 
ולפי הנחות 

דמי 
ניהול(0.7% 

מהצבירה)
ליום ליום ליום

31/12/2012 31/12/2012 30/06/2013
התחיבויות 2

לפנסיונרים 2.1
זקנה           132.63       132.50     125.37 2.1.1

החזר בפטירה                0.13           0.43          0.40 2.1.2
סה"כ פנסיונרים           132.76       132.93     125.77 2.1.3

לעמיתים פעילים זכויות שכבר נצברו 2.2
לקצבת זקנה           489.61       503.89     470.03 2.2.1

זכויות אחרות (החזר בפטירה ובעזיבה ואחרים)                7.08           7.37          6.37 2.2.2
סה"כ           496.69       511.26     476.40

לעמיתים פעילים זכויות עד לפרישה 2.3
לקצבת זקנה           220.69       237.12     221.19 2.3.1

זכויות אחרות (החזר בפטירה ובעזיבה)                3.19           3.47          3.00 2.3.2
סה"כ           223.89       240.59     224.19 2.3.3

1.31          1.31           1.31                2.3.4

סה"כ התחייבויות           854.65       886.08     827.67 2.4

קרן גמלאות של עורכי דין
מאזן אקטוארי ל - 30/06/2013 במיליוני ש "ח

אחרים (צבירת מוקפאים בתוך 
שנתיים מההקפאה)
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