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  תיאור תמציתי של קרן הפנסיה .1

  מבנה ארגוני ותפעולי .1.1

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

הפיקוח על שירותים כהגדרת המונח בחוק , "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 , יתאגודה עותומנ, "וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל

  . 31.12.1978ופעלה עד לתאריך  1.1.1964את פעילותה בתאריך 

הקרן להצטרפות  נסגרה, 29.3.1995מיום , 5156' החלטת הממשלה מסבהתאם ל
  . כקרן סגורהכאמור  הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה. עמיתים חדשים

 'ב ביעיבוטל פרק ש, 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
שרותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן  ובנק לאומי בחשבונות הקרן אצלם וכן

  .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

  .חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה

  מורשהמנהל  .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 , הפיקוח לחוק 70סעיף הוראת בהתאם ל
ובהתאם להוראת , בנוסף. יהיה לפי הוראות שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל מוקנות  המנהל המורשל, האמורסעיף ה
כן  .לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו, לדירקטוריון שלו, עסקים במבטח
כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו כי , עיףנקבע באותו ס
  .ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם, הדירקטוריון

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

  
גובה ומתכונת ההעמסה . ניהול המורשה טרם הועמסו על קרן הפנסיההוצאות ה

ביטוח וחיסכון , בתיאום עם אגף שוק ההון, של ההוצאות כאמור ייעשו בהמשך
 . במשרד האוצר
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  ועדת השקעות .1.4

אופן ביצוע , הקרןשל השקעות ההשקעות של הקרן מתווה את מדיניות הועדת 
  . נהלי עבודה ופיקוח, עיתוי ההשקעה, דלסדרי גו, הרכב אפיקי השקעה, ההשקעות

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

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

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
ווחים בנוגע לפעילות ועדת ההשקעות מקבלת די. אי ואקסלנס השקעות.בי.אי

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

, אגרות חוב ממשלתיות: הבאיםמשקיעה את יתרות המזומנים בנכסים  הקרן
 100א "תמניות  ,ת לטווח ארוךפיקדונו, 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 . עסקים של הקרןולוועדותיו וכל למנהל ה

קרן הפנסיה ואגף , נגד לשכת עורכי הדין' ואח שטמרד אהוד "עו 12-12-54874. א.ת
  ביטוח וחיסכון, שוק ההון

 המחוזי המשפט לבית תביעההגישו שלושה עמיתי קרן הפנסיה  27.12.2012 ביום
, וחיסכון ביטוח, ההון שוק ואגף הפנסיה קרן, הדין עורכי לשכת כנגדאביב - בתל
להורות על מכירת :  אלה בעניינים לרבות, שונים מניעה וצווי עשה צו למתן

; למנות לקרן מנהל מורשה; הניהול או הפעילות של הקרן לרוכש פוטנציאלי
  ". קרן צבורה"ללהימנע מלשנות את תקנון הקרן בדרך של הפיכתה 

רת הבקשות לצווים זמניים שהוגשו הגיעו להסדרים דיוניים שונים במסג הצדדים
  . בתביעה זו

 שבה, הפנסיה וקרן הדין עורכי לשכת מטעם בקשה הוגשה 2.10.2013 ביום
 בקרן שחלו ההתפתחויות בשל התביעה דחיית על להורות המשפט בית התבקש
בעקבות הבחינה המקצועית שנעשתה בנוגע , האחרונים החודשים במהלך הפנסיה

בבקשתם זו הצביעו הקרן ולשכת עורכי הדין על . עהלקרן וללא קשר לתבי
ובהן מינוי מנהל מורשה לקרן ועדכון תקנון הזכויות של , ההתפתחויות כאמור

המדינה ). של התקנון 2013מהדורת ספטמבר ( העמיתי הקרן בידי המנהל המורש
  . נתנה הסכמתה לבקשה זו של קרן הפנסיה ולשכת עורכי הדין

, הביעו התובעים התנגדותם לדחיית התביעה, ה האמורהבתגובת התובעים לבקש
התובעים נתנו הסכמתם , יחד עם זאת. וזאת מהטעמים שהובאו בתגובתם
  . למחיקת התביעה ללא צו להוצאות

 צו ללא, נמחקה התביעה ולפיו, המשפט בית של דינו פסק ניתן 21.10.2013 ביום
  . להוצאות
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  מ נגד משרד האוצר"דין בישראל בעקרן גמלאות של עורכי  13-616ץ "בג

, ההון שוק אגףצ כנגד דרישת "לבג עתירההגישה הקרן  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
, ה משותפת על ידי המדינה וקרן הפנסיה לבית המשפט העליוןניתנה הודע 2013

הובא , במסגרת ההודעה כאמור .שבה התבקש בית המשפט למחוק את העתירה
. 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
תוך מקסום , אשר לו יתרון לגודל, עול למכירת קרן הפנסיה לגוף מוסדילפ

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

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

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

  . כמבוקש וכמוסכם בין הצדדים

  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

  של תקנון הקרן 2013מהדורת אפריל  .2.1

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

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

לקרן " כרית הביטחון"ולצורך הבטחת התנאים הנדרשים להענקת , כמו כן
) ב(; )67לגיל (העלאת גיל הפרישה לגברים ) א: (ונים הבאיםשולבו התיק, הפנסיה

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

  
  של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר     2.2

בתיאום עם גורמי , נה מקיףנערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו
לעניין מידת התאמתן של ההוראות , ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההוןהמקצוע ב

לקרנות " כרית ביטחון"הקבועות בתקנון הקרן לתנאים ולמנגנונים להענקת 
הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת החוק הממשלתית שהונחה על שולחן 

רית כ) (27' תיקון מס) (ביטוח(הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (הכנסת 
הצעת החוק : "להלן; 2012-ג"התשע, )ביטחון לקרנות הפנסיה ותיקות

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

נונים ולתנאים בכפוף למנג, בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרן הפנסיה
וזאת במקביל להוראות ולמנגנונים , הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית

  . 2013הקבועים בתקנון קרן הפנסיה שתוקן בחודש אפריל 
  

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

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

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

קרן לקבלת קצבת של תקנון ה 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 , בהצעת החוק הממשלתית

ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי מהתשלומים ). 67לגיל  66מגיל (לגברים 
 ; נותרה בעינה, החוק הממשלתיתשתשלם הקרן כאמור בהצעת 

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

  ; 2004מחודש נובמבר 

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

  ; אקטוארי בקרן הפנסיה

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

  . קרןבחישוב שנתי והוא ייגבה מנכסי ה 0.7%שיעור דמי הניהול המרבי נותר   .ז
    

בהתאם להוראות חוק הפיקוח על , הממונהניתן אישור  2013באוגוסט  29ביום 
  . לתקנון המעודכן של קרן הפנסיה 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסים  שירותים
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     של תקנון הקרן 2013מהדורת אוקטובר     2.3

ביחס (נערכו שתי ההתאמות הבאות בתקנון הקרן  2013בחודש אוקטובר 
  ): לעיל 2.2אשר עיקריו מנויים בסעיף , של התקנון 2013דורת ספטמבר למה

  

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

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

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

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

  
פיקוח על בהתאם להוראות חוק ה, הממונהניתן אישור  2013 ,בספטמבר 16ביום 

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

נערכו על פי התקנון , 2013 ספטמברב 30הדוחות הכספיים והאקטוארים ליום 
  . של קרן הפנסיה המעודכן

  
  

  התוכנית לאיזון האקטוארי .3
  

מסך  5%בשיעור העולה על בשנה בה נוצר גירעון , 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  2012, ספטמברב 30 -ו 2012, בדצמבר 31מספרי ההשוואה לימים 
הפחתת הזכויות כאמור , עם זאת. 8.2%ן הקרן והפחתת הזכויות בשיעור של לאחר איזו

  . בחשבונות העמיתים ובתשלומי הפנסיה לא בוצעה בפועל בתקופות כאמור

 2012, בדצמבר 31גרעונה של הקרן ליום , כאמור הפחתת הזכויות לא בוצעה בפועלשמאחר 
  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 13.1%עמד על 

בהתאם למנגנונים הקבועים לעניין , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, רכת אקטואר הקרןלפי הע
. מקטינה את הגרעון המחושב של הקרן) להלן 5.3סעיף ראה (זה בהצעת החוק הממשלתית 

להפעיל את ו לתקנון) ג(8החליט המנהל המורשה של הקרן לפעול לפי הוראת סעיף , לפיכך
ולצורך הבטחת האיזון , בהתאם לכך. באותו סעיףמנגנון האיזון האקטוארי הקבוע 

לבקש את אישור הממונה על שוק ההון החליט המנהל המורשה , האקטוארי של קרן הפנסיה
וזאת לגבי התשלומים , כאמור" כרית הביטחון"בהתחשב ב, 6.5%להפחית זכויות בשיעור של 

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

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

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

הדוחות . הופעל מנגנון האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה 2013בחודש אוקטובר , בהתאם לכך
  . נערכו בהתבסס על הפעלת המנגנון האמור 30.9.2013הכספיים ליום 

מסך  3.8%-ח המהווים כ''מיליוני ש 31.63עומד גרעון הקרן על כ  2013, בספטמבר 30ליום 
  . ות הפנסיוניותההתחייבוי

ככל שתתקבל הצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון כמפורט להלן ניתן יהיה 
  .לכסות את הגרעון האמור באמצעות כרית הביטחון הקבועה בהצעת החוק האמורה
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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
בדוח החודשי כדי להתאים את הדוח החודשי של שלב זה מעדכן בדבר שינויים שיש ל

  .על ידי הוספת סעיפי דיווח חדשים, נה החדש של דמי הניהולקופות הגמל למב
החזר דמי ניהול (דוח תקבולים ותשלומים מחיצוניים : כולליםוח החדשים וסעיפי הדי

ניהול השיעור דמי המפרט את וכן נספח ) מהפקדות ודמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות
ממוצעים שנוכו מתוך הניהול החודשיים שנוכו מתוך ההפקדות ושיעור דמי ה

  .ההפקדות
 

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

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

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

  .2013יישום בדוח התקופתי לשנת ם לצורך המלצות נוספות צפויות להתפרס. 2012
  

 מכתב הממונה לעניין כללי התחברות למערכת סליקת פנסיונית מרכזית .4.3
  13.2.2013מיום  2013-5781. חוזר שה

  
ערכת סליקת פנסיונית החוזר מפרסם את מכתב הממונה לעניין כללי התחברות למ

י החברה "הפנייה ומתן תוקף מחייב לכללים שפורסמו ע -מהותו של המכתב . 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
  

ם הקשורים להיערכות להתחברות למערכת המסלקה הפרסום מפרט שורה של נושאי
  .לגביהם נדרש הגוף המוסדי לדווח בדבר אופן ההיערכות, הפנסיונית

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
  
 

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן : הבהרה –מונה עמדת המ .4.5
 טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים

  20.2.2013מיום  2013-9-3חוזר גופים מוסדיים 
  

פעמי אשר -מהותה של ההבהרה הינה התייחסות לבקשה של משיכת סכום חד
ממועד הפירוט  חודשים 3וחלפו מעל , התקבלה ללא המסמכים הנדרשים לביצועה

הממונה מבהיר כי ניתן לראות . כי חסרים מסמכים, בהודעה מתועדת, לראשונה
בקשה כזו כבקשה שביטל העמית או שדחה הגוף המוסדי כיוון שלא ניתן לבצעה בשל 

  ).לחוזר) 3)(ג(3כאמור בסעיף (הוראות הדין 
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העברת  הבהרה לעניין אורגנים נדרשים בחברות מנהלות בעת –עמדת הממונה  .4.6

 קופות גמל
  3.3.2013מיום  2013-9-4חוזר גופים מוסדיים 

  
עמדת הממונה מבהירה כי כאשר קופת גמל הועברה מניהול חברה מנהלת אחת 

ימשיכו לחול הוראות לפי חוק הפיקוח על שירותים , לניהול חברה מנהלת אחרת
מנהלת לגבי אורגנים נדרשים בחברה ה, 2005- ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 
ואם העבירה את ניהול כל קופות , כל עוד היא מנהלת קופות גמל אחרות, המעבירה

החברה המנהלת המעבירה רשאית לבטל , יחד עם זאת. עד ביטול רישיונה -הגמל 
מיד לאחר ) ועדת השקעות: כגון(אורגנים הנוגעים לקופת הגמל המועברת בלבד 

  .העברתה
  
  

 קבלת פרטי מידע ממרשם האוכלוסין .4.7
  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
כמו כן . העדכון כולל את מבנה קובץ הנפטרים וכן את מועדי העברת קובץ הנפטרים

בהוראות תקנות הפיקוח על , בהתאמה, עדכן הפרסום אודות שינויים אשר יבוצעומ
  .2012-ב"התשע, )איתור עמיתים ומוטבים) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

  
 

עלייתו לאוויר של הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של  .4.8
 עמיתים שנפטרו

  18.3.2013מיום  2013-9303. חוזר שה
  
ממשק ( 2012-9-18סום זה כולל הבהרות לעניין הדיווחים הנדרשים על פי חוזר פר

וכן לגבי פרטי , )אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
 .הגופים המוסדיים שיפורסמו לציבור במסגרת הממשק

  
  

 כללי התחברות למערכת סליקה פנסיונית .4.9
  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
מהגופים המוסדיים מול המסלקה  תהתנהלות הנדרשהפרסומים המסדירה את 

  .הפנסיונית

 
 הבהרות ועדכונים –ני העברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיו .4.10

  12.5.2013מיום  2013-18486. חוזר שה
  

. מכתב הבהרה זה מסדיר שורה של נושאים בתחום מערכת הסליקה הפנסיונית
בעיקר מסדיר המכתב את הרשות המדורגת של יועצים לפנות למסלקה בהתאם 

  . למועד בו השלימו את הרישום
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 בלת מידעדרישה נוספת לק –היערכות להתחברות למסלקה  .4.11

  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
  
 

 פת לקבלת מידעדרישה נוס –היערכות להתחברות למסלקה  .4.12
  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

  
 

 נסיונית מרכזיתחוזר חובת שימוש במערכת סליקה פ .4.13
מיום  2013-9-18וחוזר גופים מוסדיים  22.5.2013מיום  2013-9-7חוזר גופים מוסדיים 

7.20.2013  
  

מהותו של התיקון הוא דירוג העבודה . שני חוזרים אלו מתקנים חוזר קודם בנושא
הצפויה מול המסלקה כך שחובת בעל רישיון לפנות לגוף מוסדי בבקשת מידע שאינה 

 30תחול רק החל מיום , הוי מוצר פנסיוני המנוהל ללקוח דרך המסלקהכוללת זי
  .2013בנובמבר 

  
  

בעקבות הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים  .4.14
 שנפטרו
 12.6.2013מיום  2013-26913. חוזר שה

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

להם יתרה , ידע בעקבות הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים ונפטריםמ
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 
  .בעקבות הממשק האינטרנטי לגוף המוסדי

  
 

מ ומועד תחילת ההתקשרות עם חברת "הארכת התקשרות עם חברת מרווח הוגן בע .4.15
 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 , עבר לאותו מודלקשיים מסוימים אשר מחייבים לדחות את מועד המ

שערי ריבית יהיה לא לפני חודש -המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת
 .יום לפני מועד המעבר 30, לכל המאוחר, מועד מדויק יפורסם. 2013אוקטובר 
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אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע  .4.16

 ןהמרכזית של מרשם האוכלוסי
  6.8.2013מיום  2013-9-10חוזר גופים מוסדיים 

  
 המידע מערכת באמצעות כנדרש לקוח זיהוי אימות לביצוע הוראותאת  קובע זה חוזר

של לקוח  זהותובעיקר קובע החוזר כי אימות . האוכלוסין מרשם של המרכזית
 למערכת פניה ידי על יבוצע מרכזיתפנסיונית  סליקה למערכת ראשונהבהתחברות 

תוך צירוף הפרטים הקבועים לעניין זה , הלקוח זהות את לאמת בבקשה "אביב"
  . בחוזר

  
  

 ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים .4.17
  7.8.2013מיום  2013-9-11חוזר גופים מוסדיים 

  
 עסקית המשכיות לקיים כדי מוסדי לגוף מינימאלית פעולה מסגרת מתווה זה חוזר

שירות בתחומים שונים בזמן חירום וכן את הפעולות החוזר מפרט יעדי . במצב חירום
לרבות כתיבה ותרגול של , הנדרשות מגוף מוסדי בעת פעילות היערכות למצב חירום

  .נהלי החירום
  
  

 דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים .4.18
  8.8.2013מיום  2013-9-12חוזר גופים מוסדיים 

  
 ושנתיים רבעוניים ההון דוחות כספיים שוק על לממונה מגישים מוסדיים גופים

 שנתי כספי הנלווים לדוח בדיווחים כי קובע זה חוזר. אלו לדוחות נלווים ודיווחים
: שונים כגון בנושאים הדין הוראות ליישום הנוגע מידע גם יעבירו מוסדיים גופים
  .'וכו עמיתים זכויות, תאגידי ממשל, סיכונים ניהול

  .הממונה דעת לפי שיקול, לעת מעת נויעודכ אלו נושאים
  
  

  מוסדיים גופים על החלים השקעה כללי .4.19
  14.8.2013מיום  2013-9-13חוזר גופים מוסדיים 

  
 גופים על החלים השקעה כללי) (גמל קופות(פיננסים  שירותים על הפיקוח בתקנות
 הגופים כל על החלים השקעה לכללי אחידה מסגרת נקבעה 2012ב "התשע) מוסדיים
הוראות  לקבוע, ההון שוק על הממונה הוסמך, התקנות במקביל לתיקון. המוסדיים
 מוסדיים גופים על החלות מהמגבלות חלק לאפשר התאמת כדי, שונים בעניינים
: הבאים בנושאים מפורטות הוראות היא לקבוע זה חוזר מטרת. משתנים שוק לתנאי

 שליטה אמצעי החזקת יד מכוחדירקטור בתאג מינוי. ב; השקעה משיעורי חריגה. א
 מחקה מתמחה מסלול השקעה. ד; מתמחה השקעה מסלול. ג; בתאגיד מוסדי גוף של
. ו; תאגיד שאינו שותפות באמצעות במקרקעין ובזכות בשותפות השקעה. ה; מדד
צד  עסקה עם. ז; סחירים לא חוב בנכסי והשקעה ערך ניירות השאלת, הלוואות מתן
אמצעי  והחזקת שליטה. ט; עניין ובבעל קשור בצד השקעה .ח; באמצעותו או קשור
  .מבטח על ידי שליטה
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  מוסדיים מיקור חוץ בגופים .4.20

  25.8.2013מיום  2013-9-16חוזר גופים מוסדיים 
  

 שמיקור תפיסה מתוך, מפעילותם חלק לביצוע חוץ במיקור משתמשים מוסדיים גופים
, חסרונות גם יש חוץ למיקור, אתז עם יחד. אותה וישפר הפעילות את החוץ ייעל

  . תפעוליים סיכונים והגדלת שירות בנותן תלות הינם יצירת כשהעיקריים שבהם
  .מוסדיים בגופים חוץ לשימוש במיקור כללים לקבוע היא זה חוזר מטרת

  
  

  הוראות להתייחסות - שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות  .4.21
  26.8.2013ם מיו 2013-9-17חוזר גופים מוסדיים 

  
 לעניין הוראות שעניינו 2010-9-2 מוסדיים גופים חוזר פורסם 2010ביולי  10ביום 

 רמת את להגביר הצורך בשל. ממשלתיות לא חוב גופים מוסדיים באיגרות השקעת
 ראוי אשר להוראות באשר המנפיקים ובקרב הגופים המוסדיים בקרב הוודאות
לא ממשלתיות מצא לנכון הממונה לפרסם  חוב אגרות של הנאמנות בשטרי שיכללו
 הגנות תוך מודל של ליצור התניות היא מטרת. לדוגמה חוזיות תניות הכולל נספח
החוב  איגרות ומתוך למחזיקי המנפיקות החברות צרכי של מתאים איזון על שמירה
  . בישראל ההון בשוק פעילות כחברות פעילותן המשך את לאפשר רצון

  
  

 רישיוןייפוי כוח לבעל  .4.22
  22.7.2013מיום  2013-10-3חוזר סוכנים ויועצים 

  
 הפועלים הגופים את מהותו של החוזר להכין. חוזר זה מחליף חוזר קודם באותו נושא

 ממוכנים טפסים באמצעות פעולות מידע ולבצע להעביר הפנסיוני בענף הביטוח
תו של החוזר תחיל. פנסיונית מרכזית סליקה מערכת באמצעות, זה ובכלל, ואחידים

  .2013באוקטובר  15ביום 
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  תמצית נתונים כספיים ואקטואריים .5
  

 :התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח .5.1
  

  ):ח"ש אלפי ב(במאזן האקטוארי גרעון  .5.1.1

  

 30ליום   
  ספטמברב

 31ליום   
  בדצמבר

  
2013    2012  

  
  ח"ש אלפי

  )3,540(    )31,630(  גרעון אקטוארי 

  

  
  :אקטואריבגרעון ה להלן התנועה .5.1.2
  

חודשים  9 -ל  
שהסתיימו ביום 

  בספטמבר 30

לשנה שהסתיימה   
  בדצמבר 31ביום 

  
2013    2012  

  
  ח"אלפי ש

 )89,070(   )3,540(  אקטוארי לתחילת התקופה גרעון 
וביטולה הואיל ולא בוצעה  הפחתת זכויות 

  90,270    )99,640(  *בפועל

  74,020    -  1.4.2013 -שינוי תקנון הקרן בתוקף  מ

בהנחות  השינויים שחלותיקון תקנון והשפעת 
ההתחייבויות לתאריך המאזן  ששימשו לחישוב

  )86,070(    60,720  לעומת ההנחות ששימשו לחישוב אשתקד

  7,310    10,830  נטו, השפעות שוטפות

  )3,540(    )31,630(  אקטוארי לסוף תקופהגרעון 

  

 .לעיל 3ראה סעיף  ∗

 
 2011-9-2צוע שפרסמה חברת מרווח הוגן מתוקף חוזר גופים מוסדיים בהתאם להוראות ב

 15.18מיועדות מסוג ערד הוא  רות חובהסבסוד בגין אג לגבי שערוך נכסים לא סחירים
  .מיליוני שקלים

הסבסוד בגין מיועדות מסוג  2006-3-4-ו 206-3-3על פי חישובי האקטואר בהתאם לחוזרים 
  .מיליוני שקלים 2.47החישובים הוא  שניהפער בין  .יםמיליוני שקל 17.65ערד הוא 
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מר ישעיהו , י אקטואר הקרן"חושבה עההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה  .5.2
  .אורזיצר

  
   כרית ביטחון לצורך כיסוי גירעון בשל ירידה בעקום הריבית .5.3

  
ון הודיע משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת כי תועמד כרית ביטח 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 

הביטחון תשמש לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה 
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 
וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת סכומים , שונים לחוק הפיקוח

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

  . אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח
  

קות שאינן י מספר קרנות פנסיה ותי"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 הצדדים והחלו דיונים מול  ץ נדחה בהסכמת"הדיון בבג  2012בחודש אפריל 
  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרההון לצורך בחינת מתווה 

  
אשר כוללת פרק , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 2012בנובמבר  5ביום 

לרבות המנגנונים והתנאים לעניין , נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר
 45על  תלקרן עומדוקצה תשסכום כרית הביטחון תקרת פי הצעת החוק  על. זה

 2012בינואר  1מיום  3.48%סכום הכולל הצמדה וריבית בשיעור של ה. מיליוני שקלים
  .מיליוני שקלים 49.4-ועד לתאריך המאזן הינו כ

  
  )נומינלי ברוטו(תשואת קרן הפנסיה   .6

        
  :ח"בתקופת הדו הקרן שיגהשהלהלן שיעורי התשואה הנומינלית ברוטו 

 

 

   
לתקופה שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 
2013  

 
לשנה שהסתיימה 

  ביום
 2012בדצמבר  31 

  באחוזים  

   4.86%   7.33%  
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  השפעת גורמים חיצוניים .7
  

    
  :התחייבויות תלויות ותביעות  

  
  ורטו בדוחות בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בהתחייבויות התלויות והתביעות כפי שפ

  .פרט למצוין בדוח הכספי הרבעוני, הכספיים השנתיים
  
  
  
  

  בקרות ונהלים
    

  
  :הערכת הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את , בשיתוף עם המנהל המורשה, הפנסיה הנהלת קרן
הסיק כי המורשה המנהל , ה זועל בסיס הערכ. האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן

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

  .ע בהוראות אלוביטוח וחסכון ובמועד שנקב, הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון
  

    :בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הקרן על  2013 ספטמברב 30במהלך הרבעון המסתיים ביום 
על הבקרה הפנימית של  , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .קרן 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 , בספטמבר 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 לידיעתנו על ידי אחרים , קרן הפנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 ; בקרן הפנסיה בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח
 
הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את   )ב(

לתום התקופה המכוסה בדוח , מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 -ןוכ; 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

  

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

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

, כולתה של קרן הפנסיה לרשוםאשר סביר שצפויים לפגוע בי, 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, ת כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריו  )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  2013בספטמבר  30המאזן התמציתי ליום 

לעריכה  המנהל המורשה וההנהלה אחראים. באותו תאריך ושהסתיימחודשים שלושה ותשעה של  ותלתקופ
של המוסד הישראלי לתקינה  14בהתאם לתקן חשבונאות  אלוביניים ת ולתקופולהצגה של מידע כספי 

ביטוח וחסכון במשרד , הממונה על שוק ההון הנחיותבהתאם ל, "דיווח כספי לתקופות ביניים"בחשבונאות 
לתקנות מס ובהתאם , )הנחיות הממונה -להלן ( ה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחדהאוצר לגבי קרנות פנסי

אחריותנו היא להביע מסקנה על . )התקנות - להלן ( 1964- ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה
  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים ולתקופמידע כספי 

  
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות " -של לשכת רואי חשבון בישראל  1לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם 
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
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . םואחרי

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"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
  

התוכנית לאיזון בקשר עם  'ג - ו  'ב 5אור ילאמור בבאנו מפנים את תשומת הלב , ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ
 .טיוטת הצעת החוק בנושא כרית הביטחוןאקטוארי של הקרן ו

 
  

    
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
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 מאזנים
    

 

  
  ליום 

 בספטמבר 30
  ליום 

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

    רכוש שוטף
 10,497 20,378 14,741 מזומנים ושווי מזומנים
 264 297 672 חייבים ויתרות חובה
 4,890 3,608 3,963 סיוע ממשלתי ישיר 

   
19,376 24,283 15,651 

   השקעות
 152,865 138,362 158,284 ניירות ערך שאינם סחירים

 276,842 274,944 289,813 ניירות ערך סחירים
 1,989 2,183 1,982פקדונות 

   
450,079 415,489 431,696 

   
 139 102 111 רכוש קבוע

    
 447,486 439,874 469,566 סך כל הנכסים

   
    התחייבויות אחרות
 996 983 923 התחייבויות שוטפות

   
    התחייבויות פנסיוניות

   
    התחייבויות צבורות

 125,770 113,830 130,380 לפנסיונרים
 476,400 399,180 479,180 למבוטחים פעילים

 1,310 2,840 1,430לאחרים
   

 603,480 515,850 610,990 סך התחייבויות צבורות
   

 224,190 266,120 210,300התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
   

 827,670 781,970 821,290סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות
   

   :בניכוי
 )194,130( )181,390( )150,120(ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

 " ערד"ח מיועדות מסוג "ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג
 )26,880( )21,000( )20,890(שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן  

    
650,280 579,580 606,660 

  הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת 
 )20,760( )11,327( )18,670(לאומדן השווי ההוגן "ערד"- ו "מירון"ח מיועדת מסוג "שערוך אג  

   
    :סיוע ממשלתי ישיר

ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי 
 )135,870( )119,442( )131,337( הישיר לקרן

   
 )3,540( )9,920( )31,630( אקטוארי גרעון

   
 446,490 438,891 468,643סך כל התחייבויות פנסיוניות

   
 447,486 439,874 469,566 סך כל ההתחייבויות
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  דוחות הכנסות והוצאות

  
  

 

  
החודשים שהסתיימו  9-ל

בספטמבר 30ביום 
החודשים שהסתיימו  3-ל

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
  ביום

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

   הכנסות 
   

 521  522  )46(  117723 ממזומנים ושווי מזומנים
       

        :מהשקעות
       

 7,408  3,945  2,573  5,4756,424 ניירות ערך בלתי סחירים
 17,738  7,442  5,860  12,19213,555 ניירות ערך סחירים

 131  63  22  55133 פקדונות 
       

17,72220,112  8,455  11,450  25,277 
       

 3,363  806  7  8362,422 מדמי ניהול
       

 4,891  1,246  1,433  3,9633,609 סיוע ממשלתי ישיר
       

 34,052  14,024  9,849  22,63826,866 ההכנסותסך כל 
       

       הוצאות
       

 1,128  308  160  693810 שכר ונלוות
 2,379  644  575  1,8591,763הוצאות תפעוליות אחרות

 13  -  )7(  -)7()החזר מס( הוצאות מיסים
       

 3,520  952  728  2,5452,573 סך כל ההוצאות
       

 30,532  13,072  9,121  20,09324,293 עודף הכנסות על הוצאות
   

  
  
  
  
  .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  החודשים שהסתיימו ביום 9-ל

ספטמברב 30
  ביום שהסתיימו החודשים 3-ל

 ספטמברב 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   425,470 446,490412,580457,860-457,860 432,13414,356תקופהיתרת הקרן לתחילת ה
  

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

     לקרן תוספות
 17,068   4,015 12,903-12,90312,1664,518-4,518מעמיתים גמולים דמי

      
 מדוחות מועבר – הוצאות על עודף הכנסות

 30,532   13,072 20,093-20,09324,2939,121-9,121והוצאות הכנסות
      
 47,600   17,087 32,996-32,99636,45913,639-13,639לקרן תוספות הכל סך
      

     ואחרים לגימלאים תשלומים
 9,215   2,374 7,2577,2576,6812,409-2,409נטו, פנסיה תשלומי
 4,475   1,292 3,586-3,5863,467447-447נפטרו או שפרשו לחברים החזרים

      
 13,690   3,666 10,843-10,84310,1482,856-2,856ואחרים לגמלאים תשלומים הכל סך
      

 33,910   13,421 22,153-22,15326,31110,783-10,783נטו, לקרן תוספת
      

 446,490   438,891 468,643-468,643438,891468,643-468,643התקופה 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 סמכותו , באישור שר האוצר, ביטוח וחיסכון, ינה הממונה על שוק ההוןמ 2013 ביולי 3ביום 
חוק : "להלן( 1981- א"התשמ, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 3)(א(68לפי סעיף 

  . הפנסיהלקרן  המנהל מורשיואב בן אור כמר את ") הפיקוח

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

לועדות הדירקטוריון שלו , ון שלולדירקטורי, כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטח
כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו כי , כן נקבע באותו סעיף .ולדירקטורים שלו

  .ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם ,הדירקטוריון

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

  
תשעה של  ותלתקופו 2013, בספטמבר 30 נערכו במתכונת מתומצתת ליום ואלדוחות כספיים   .ב

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

  ).הדוחות הכספיים השנתיים - להלן (אורים אשר נלוו אליהם יתאריך 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 

ביטוח וחיסכון , להנחיות הממונה על שוק ההוןבהתאם , "דיווח כספי לתקופות ביניים"בחשבונאות 
  .1964- ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(מס הכנסה  לתקנות ובהתאם

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

  . לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
  

  טכניקות הערכה  
  

ווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בש
השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. השוק בתאריך הדיווח

, שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק. בשיטות הערכה
תזרימי מזומנים או שיטות היוון , התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו

 . הערכה אחרות
    :שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן

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

רי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות שע
ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית . כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב ותחוב קונצרני

להקמה , שפורסם על ידי משרד האוצר, ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז
  . יטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדייםולתפעול של מאגר צ

  
 2013, בספטמבר 17יצויין כי ביום , לדוחות הכספיים השנתיים, 2בקשר לכך ובהמשך לאמור בביאור 

האוצר מכתב לפיו מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה משרד פרסם 
  . יום לפני מועד המעבר 30לכל המאוחר , כאשר מועד מדויק יפורסם, 2014לא לפני חודש ינואר 
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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

          
  3.537    223.80    2013, בספטמבר 30
  3.912    220.84    2012, בספטמבר 30

  3.733   219.80    2012, בדצמבר 31
          

  %    %    שיעורי השינוי בתקופה
          

  )5.25(    1.82    )חודשים 9( 2013ספטמבר 
  2.38    2.11    )חודשים 9( 2012ספטמבר 

  )5.99(   1.63  )חודשים 12( 2012דצמבר 
  
  .100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע   )*
  
  

 
  פנסיוניותת יוהתחייבו  - : 4אור יב
  

לעניין שינויים . אורזיצר ישעיהו מר, הקרן אקטוארידי -על נערך הפנסיוניות ההתחייבויות חישוב
  .10- ו 9,5 ביאורים ראה, 2013 ,בספטמבר 30 ליום העמיתים זכויות בחישובשבוצעו 
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  אקטוארי  גרעון  -  :5אור יב
  

  :אקטוארי) גרעון( להלן התנועה בעודף  .א
  

  

החודשים  9-ל
  ביום שהסתיימו

 ספטמברב 30

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

 ספטמברב 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20132012 2013 2012  2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
      

 )89,070(   520  - )89,070( )3,540(  אקטוארי לתחילת התקופה )גרעון(עודף 
             

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

            
 ראה 1.4.2013 מ בתוקףתקנון הקרן  שינוי
 74,020   -  -  - -  ' ב 9 ביאור

             

השינויים שחלו הפחתת הזכויות ו השפעת
  בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות

לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 
 )86,070(  )13,340( 52,140 )12,760(60,720  )להלן' דראה ( לחישוב אשתקד

             
 7,310   2,900  7,980  10,8301,640  )להלן 'הראה (נטו, השפעות שוטפות

          
 )3,540(   )9,920(  60,120  )9,920()31,630(  אקטוארי לסוף תקופה) גרעון(עודף 

  
לגבי  2011-9-2גופים מוסדיים בהתאם להוראות בצוע שפרסמה חברת מרווח הוגן מתוקף חוזר 

על פי .מיליוני שקלים 15.18הסבסוד בגין אגח מיועדות מסוג ערד הוא  שערוך נכסים לא סחירים
 17.65הסבסוד בגין מיועדות מסוג ערד הוא  2006-3-4-ו 206-3-3חישובי האקטואר בהתאם לחוזרים 

  .םמיליוני שקלי 2.47החישובים הוא  2הפער בין  .מיליוני שקלים
  

  
  אקטוארי איזוןל התכנית  .ב
  

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

 . ביטוח וחיסכון, וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, יתרת הגרעון
מציגים את מצב הקרן לאחר איזון  2012, בספטמבר 30 -ו 2012, רבדצמב 31מספרי ההשוואה לימים 

הפחתת הזכויות כאמור בחשבונות העמיתים , עם זאת. 8.2%הקרן והפחתת הזכויות בשיעור של 
  . ובתשלומי הפנסיה לא בוצעה בפועל בתקופות כאמור

 13.1%עמד על  2012, בדצמבר 31גרעונה של הקרן ליום , מאחר שהפחתת הזכויות לא בוצעה בפועל
  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות
בהתאם למנגנונים הקבועים לעניין זה , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, לפי הערכת אקטואר הקרן
, לפיכך. מקטינה את הגרעון המחושב של הקרן) להלן' ג5ראה ביאור (, בהצעת החוק הממשלתית

לתקנון להפעיל את מנגנון האיזון ) ג(8החליט המנהל המורשה של הקרן לפעול לפי הוראת סעיף 
, ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי של קרן הפנסיה, בהתאם לכך. האקטוארי הקבוע באותו סעיף

, 6.5%החליט המנהל המורשה לבקש את אישור הממונה על שוק ההון להפחית זכויות בשיעור של 
קרן לפי תקנונה החל מחודש וזאת לגבי התשלומים שתשלם ה, כאמור" כרית הביטחון"בהתחשב ב

  . ובאופן אחיד לעמיתי הקרן ולגמלאיה, 2013אוקטובר 
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  )המשך( גרעון אקטוארי   -  :5אור יב

  
  )המשך( אקטוארי לאיזון התכנית  .ב

  
הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה לאישור הפחתת הזכויות במתכונת  2013באוגוסט  29ביום 

  . במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה ובהתאם להוראות תקנונה, האמורה
ביטוח וחיסכון לעריכת מנגנון האיזון , ניתן אישור אגף שוק ההון 2013בספטמבר  16ביום 

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

  . נערכו בהתבסס על הפעלת המנגנון האמור 2013בספטמבר  30הכספיים ליום 
מסך  3.8%-ח המהווים כ''מיליוני ש 31.63עומד גרעון הקרן על כ  2013, בספטמבר 30ליום 

  . ההתחייבויות הפנסיוניות
שתתקבל הצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון כמפורט להלן ניתן יהיה לכסות את ככל 

  .הגרעון האמור באמצעות כרית הביטחון הקבועה בהצעת החוק האמורה
  

  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 ותנודתיות 

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

אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של הקרנות , 4%וזאת ביחס לריבית צמודה של 
  . 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 לקרנות , הפיקוח

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

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

גם  כרית ביטחוןלהעניק המדינה לחייב את התבקש בית המשפט העליון , במסגרת אותה עתירה
  .ת הוותיקות שאינן בהסדרלקרנו

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

אשר כוללת פרק נפרד לעניין , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 2012בנובמבר  5ביום 
על פי הצעת החוק . לרבות המנגנונים והתנאים לעניין זה, יטחון לקרנות שאינן בהסדרכרית הב

סכום הכולל הצמדה ה. מיליוני שקלים 45על  תוקצה לקרן עומדתסכום כרית הביטחון שתקרת 
  .מיליוני שקלים 49.4-ועד לתאריך המאזן הינו כ 2012בינואר  1מיום  3.48%וריבית בשיעור של 
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  )המשך( אקטוארי גרעון  -  :5 ביאור

  
  

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

  

  

החודשים  9-ל
  ביום שהסתיימו

בספטמבר 30

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

 בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20132012 2013 2012 2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"שאלפי    
       

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

 -  -  60,680-60,680  6.5%הפחתת זכויות 
  -  -  -  - )12,770(  ))ב(9ביאור ( תיקון תקנון

 )69,750( )13,340(  )8,540()12,760(12,810  שינוי בשיעור הריבית
        
  60,720)12,760(52,140  )13,340( )86,070( 

  
  
  

  :פירוט השפעות שוטפות  .ה
  

  

החודשים  9-ל
  ביום שהסתיימו

 בספטמבר 30

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

 בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20132012 20132012 2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
       

  תשואה בפועל גבוהה 
 9,600  3,720 13,500  4,500  17,000החזויה מהתשואה

 )2,290(  )820( )5,520(  )2,860(  )6,170( אחרות
           

  7,310  2,900  7,980 10,8301,640  השפעות שוטפות להכסך 
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  תשואת הקרן  -  :6 ביאור
  

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

בספטמבר 30ביום  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בספטמבר 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

   20132012 2013 2012  2012 
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
      

 7.33   3.26   4.865.852.17  ברוטו, נומינלית
 6.43   3.05   4.245.201.99  נטו, נומינלית

  
  

  יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים  - : 7 ביאור
  

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

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

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

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

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

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

  .שנה קודמתהופקדו כספים ביעודה במהלך 
שוטפים מונה על פיו ניתן להשתמש בנכסי היעודה ההתקבל בקרן אישור המ 2012 בפברואר 16ביום   

בלבד לצורך הוצאות הניהול בקרן באותה שנה ובהתאם לכך לא הופקדו כספים  2012בגין שנת 
   .הדוח תקופתביעודה במהלך 

. לא נדרשת עוד הקרן בהפקדת סכומים ביעודה 2013באפריל  1החל מיום , בעקבות שינוי התקנון  
   .)5)(ב(9 ביאורראה , לעניין איחוד כספי היעודה עם נכסי הקרן

  
  התחייבויות תלויות ותביעות  - : 8 ביאור

  
ביטוח , קרן הפנסיה ואגף שוק ההון, נגד לשכת עורכי הדין' ואח שטמרד אהוד "עו 12-12-54874. א.ת.     א 

  וחיסכון
אביב - בתל המחוזי המשפט לבית תביעההגישו שלושה עמיתי קרן הפנסיה  2012בדצמבר  27 ביום 

 מניעה וצווי עשה צו למתן, וחיסכון ביטוח, ההון שוק ואגף הפנסיה קרן, הדין עורכי לשכת כנגד
; להורות על מכירת הניהול או הפעילות של הקרן לרוכש פוטנציאלי:  אלה בעניינים לרבות, שונים

  ". קרן צבורה"ללהימנע מלשנות את תקנון הקרן בדרך של הפיכתה ; למנות לקרן מנהל מורשה
  . הגיעו להסדרים דיוניים שונים במסגרת הבקשות לצווים זמניים שהוגשו בתביעה זו הצדדים
 המשפט בית התבקש שבה, הפנסיה וקרן הדין עורכי לשכת מטעם בקשה הוגשה 2.10.2013 ביום

, האחרונים החודשים במהלך הפנסיה בקרן שחלו ההתפתחויות בשל התביעה דחיית על להורות
בבקשתם זו הצביעו הקרן . ת שנעשתה בנוגע לקרן וללא קשר לתביעהבעקבות הבחינה המקצועי

ובהן מינוי מנהל מורשה לקרן ועדכון תקנון הזכויות של , ולשכת עורכי הדין על ההתפתחויות כאמור
המדינה נתנה הסכמתה ). של התקנון 2013מהדורת ספטמבר ( העמיתי הקרן בידי המנהל המורש
  . עורכי הדין לבקשה זו של קרן הפנסיה ולשכת
וזאת מהטעמים , הביעו התובעים התנגדותם לדחיית התביעה, בתגובת התובעים לבקשה האמורה

  . התובעים נתנו הסכמתם למחיקת התביעה ללא צו להוצאות, יחד עם זאת. שהובאו בתגובתם
   .להוצאות צו ללא, נמחקה התביעה ולפיו, המשפט בית של דינו פסק ניתן 2013באוקטובר  21 ביום
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  )המשך( התחייבויות תלויות ותביעות  - : 8 ביאור

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

ולפיה , וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגףצ כנגד דרישת "לבג עתירההגישה הקרן  2013 בינואר 24 ביום         
קופות ( פיננסים שירותים על הפיקוח לחוק) ו(86 בסעיף כאמורת ניהול הקרן יהיה בידי חברה מנהל

ניתנה הודעה משותפת על ידי המדינה וקרן הפנסיה לבית  2013ביולי  7ביום . 2005- ה"התשס, )גמל
הובא , במסגרת ההודעה כאמור .שבה התבקש בית המשפט למחוק את העתירה, המשפט העליון

כן הובא . מונה מנהל מורשה לקרן הפנסיה 2013ביולי  3כי ביום , לידיעת בית המשפט העליון
כי בכוונת הממונה להנחות את המנהל המורשה לפעול למכירת קרן הפנסיה , לידיעת בית המשפט

כאשר כל תמורה שתתקבל , תוך מקסום התועלת לעמיתי הקרן, אשר לו יתרון לגודל, לגוף מוסדי
ן כי בכוונת הממונה להנחות את המנהל המורשה וכ, תועבר במלואה לקופת הקרן ולטובת העמיתים

במסגרת ההודעה , בנוסף. להימנע ככל הניתן מהעלאת גובה דמי הניהול הנגבים כיום מעמיתי הקרן
מתוך הכרה כי מדובר במהלך נכון , צוין כי קרן הפנסיה מברכת על פעולת הממונה, המוסכמת כאמור
ניתן פסק דינו של בית  2013ביולי  8ביום . הומשכך ביקשה למחוק את העתיר, לטובת העמיתים
  .כמבוקש וכמוסכם בין הצדדים, ולפיו העתירה נמחקת, המשפט העליון

  
  

  מאזןאירועים מהותיים בתקופת ה  - : 9 ביאור
  

 הקרן תקנון תיקון
  

  הקרן תקנון של 2013 אפריל מהדורת  .א

בתקנון שונתה שיטת חישוב הזכויות של . נכנס לתוקפו תקנון חדש לקרן 2013 ,באפריל 1ביום 
בהתאמות ובשינויים הנדרשים , עמיתי הקרן והיא התבססה על היתרות הצבורות של העמיתים

שיטת מנות ("של תקנון הקרן  2013למהדורת אפריל השיטה שקדמה מלצורך הבטחת המעבר 
ועד לשינוי התקנון  2013,באפריל 1רן החל מיום שנקבעה בקלבין השיטה התקנונית ") הפנסיה

  . 2013בספטמבר 

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

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

 של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר   .ב
בתיאום עם גורמי המקצוע באגף , נה מקיףנערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו

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

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

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

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

  . 2013אפריל 
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  )המשך(אירועים מהותיים בתקופת המאזן   - : 9 ביאור

  
 )המשך( הקרן תקנון תיקון

 )המשך( של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר   .ב
  

ובין היתר לצורך הבטחת ההגנה מפני שינויים בעקום הריבית כאמור בהצעת החוק , לפיכך  
ובכפוף להוראות ( עיקריו מנויים להלןאשר , נערך תיקון נוסף בתקנון הקרן, הממשלתית

 :)הקבועות בתקנון עצמו
בדומה למתכונת ") שיטת המנות("מעבר משיטת סכום צבור לשיטת יחידות גמול זקנה  .1

 ; בשינויים המחויבים לפי העניין, 2013החישוב שהיתה קבועה בקרן הפנסיה עד אפריל 
נון הקרן לקבלת קצבת שאירים של תק 2013ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל  .2

 ; אלמנת עמית/לאלמן
כאמור בהצעת החוק " כרית ביטחון"התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת  .3

ההוראה ). 67לגיל  66מגיל (וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל הפרישה לגברים , הממשלתית
, הצעת החוק הממשלתיתבתקנון לעניין שיעור הניכוי מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור ב

 ; נותרה בעינה
, הקרן  בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה בתקנון , הוספת זכות לגמול זקנה חלקי .4

  ; 2004לעמיתים שהפסיקו תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל מחודש נובמבר 
רת ובמהד) א1(50קביעת הוראה לעניין שימוש בכספים שנצברו בייעודה לפי הוראת סעיף  .5

  ; וזאת לצורך כיסוי כל גירעון אקטוארי בקרן הפנסיה, לתקנון הקרן 2013ינואר 
חלף תשלום גמול , בהתאם למנגנון הקבוע בתקנון, קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים .6

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

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

   .הקרןלתקנון המעודכן של  2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסים 
  
  

  לאחר תאריך המאזן אירועים  - : 10ביאור 
  

   של תקנון הקרן 2013מהדורת אוקטובר   .א

  
 2013ביחס למהדורת ספטמבר (נערכו שתי ההתאמות הבאות בתקנון הקרן  2013בחודש אוקטובר 

  ): לעיל) 2ב(8אשר עיקריו מנויים בביאור , של התקנון

כך שנכללה בו ההבחנה בין סכומי פנסיית הזקנה המשתלמים בשל  ,לתקנון 14עודכן סעיף  .1
 1ובשל יחידות גמול שנרכשו החל מיום ") 5מנה (" 2008בינואר  31יחידות גמול שנרכשו עד יום 

 ; ")6מנה (" 2008בפברואר 
וזאת לפי ערכם לאחר הפחתת הזכויות , לתקנון הקרן 14הותאמו סכומי פנסיות הזקנה שבסעיף  .2

לפירוט לעניין ( 2013בשל הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי בחודש אוקטובר  6.5%בשיעור של 
 ). להלן 'ב 5 באורראה , מנגנון האיזון האקטוארי

 
של קרן  נערכו על פי התקנון המעודכן, 2013 ספטמברב 30הדוחות הכספיים והאקטוארים ליום 

  . הפנסיה
  

  הפחתת זכויות   .ב
  

  .'ב 5לעניין התוכנית לאיזון אקטוארי ראה ביאור 
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